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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Tanah 

Menurut (Braja.M Das, 2008) butiran mineral yang membentuk fase padat 

dari agregat tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan. Ukuran butiran tersebut 

mempunyai ukuran yang beragam. Banyak karakteristik tanah yang ditentukan 

berdasarkan ukuran butiran, bentuk, dan komposisi kimiawi.  

Pada umumnya tanah dinamakan kerikil, pasir, lanau, atau lempung, penamaan 

tersebut bergantung pada ukuran butiran dominan yang terdapat di dalam mineral. 

Beberapa institusi mempunyai standar dalam pengklasifikasian jenis-jenis tanah, 

diantaranya terdapat pada Tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Jenis Tanah berdasarkan Ukuran Butiran 

Nama Golongan 

Ukuran butiran (mm) 

Kerikil Pasir Lanau Lempung 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 
>2 2 – 0,06 0,06 – 0,002 <0,002 

U.S. Department of Agriculture (USDA) >2 2 – 0,05 0,05 – 0,002 <0,002 

American Association of State Highway 

and Transportation Officials 
76,2 – 2 2 – 0,075 0,075 – 0,002 <0,002 

Unified Soil Classification System (U.S. 

Army Corps of Engineers, U.S. Bureau 

of Reclamation 

76,2 – 4,75 4,75 – 0,075 
Halus (yaitu lanau dan lempung 

<0,075) 

Sumber: Principles of Geotechnical Engineering 8th Edition, Das, Braja M. (2014) 
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2.2. Gempa Bumi 

Ketika gempa bumi terjadi, gelombang seismik menyebar dari sumber gempa 

ke lapisan kerak bumi. Ketika gelombang ini sampai ke permukaan tanah, terjadi 

getaran yang dapat berlangsung dari sekian detik hingga sekian menit. Kekuatan 

dan durasi getaran di daerah tertentu bergantung dari besar dan lokasi gempa dan 

karakteristik dari daerah tersebut. Di daerah sekitar pusat gempa terjadi, getaran 

yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Namun, di 

daerah yang jauh dari pusat gempa terjadi, kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat 

minim (L. Kramer Steven, 1996) 

Sedangkan menurut (Lutgens, 2016) gempa bumi merupakan getaran yang 

disebabkan pergerakan satu blok batuan yang masuk ke blok lainnya melalui 

retakan di dalam kerak bumi, retakan tersebut dinamakan patahan. Sebagian besar 

patahan dalam kondisi terkunci, namun ketika terjadi pergerakan secara tiba-tiba, 

pergerakan tersebut menyebabkan gempa bumi diakibatkan oleh tekanan yang 

diberikan oleh tanah di bagian atasnya. Gempa bumi sering terjadi di patahan yang 

sudah ada sebelumnya dimana tekanan di dalam patahan tersebut menyebabkan 

batuan-batuan seperti batuan beku, sedimen dan metamof yang terdapat pada kerak 

bumi pecah. Lokasi dimana pergerakan patahan terjadi dinamakan hiposentrum, 

sedangkan titik tegak lurus dengan permukaan tanah dimana hiposentrum berada 

dinamakan episentrum seperti yang pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2. 1 Hiposentrum dan Episentrum  

Sumber: Essential of Geology 13th Edition, Lutgens (2018) 

2.3. Likuefaksi 

Ketika gempa bumi terjadi, perambatan gelombang gaya geser menyebabkan 

pasir lepas yang terpengaruhi menyusut yang menghasilkan peningkatan tekanan 

air pori. Getaran akibat gempa bumi yang terjadi sangat cepat menyebabkan tanah 

non-kohesi mengalami undrained loading. Peningkatan dari tekanan air pori 

menyebabkan aliran air tanah mengalir ke permukaan tanah, aliran air tanah yang 

mencapai permukaan tanah dinamakan mud spouts atau sand boils. Peningkatan 

tekanan air pori dikarenakan getaran permukaan dan aliran air yang mengalir ke 

permukaan tanah dapat menyebabkan pasir berubah seperti menjadi air, peristiwa 

ini dinamakan likuefaksi. Dalam keadaan likuefaksi tegangan efektifnya adalah nol 

dan partikel tanahnya terlepas dari tekanan keliling, seperti partikel tanah tersebut 

mengambang di permukaan air (Ishihara, 1985).  

Menurut (Day, Robert W, 2001) setelah tanah mengalami likuefaksi tekanan 

air pori yang berlebih akan mulai menghilang. Faktor yang mempengaruhi lamanya 
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tanah dalam keadaan likuefaksi ditentukan dari dua faktor. Faktor yang pertama 

adalah durasi getaran seismik yang diberikan gempa dan yang kedua adalah kondisi 

drainase tanah tersebut. Jika getaran seismik yang diberikan berlangsung dengan 

sangat lama, tanah tersebut akan berada dalam kondisi likuefaksi dengan sangat 

lama pula. Sama halnya jika tanah yang terlikuefaksi berada diantara tanah berjenis 

lempung, tekanan air pori berlebih akan hilang lama dikarenakan aliran air di dalam 

tanah yang mengalami likuefaksi sulit mengalir keluar. Tanah yang sudah tidak 

dalam kondisi likuefaksi akan menjadi lebih padat dari sebelum mengalami 

likuefaksi. 

Menurut (Day, Robert W, 2001) ada beberapa faktor yang dapat memicu 

terjadinya likuefaksi, faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Intensitas dan durasi gempa. Untuk memicu terjadinya likuefaksi, harus 

ada getaran di permukaan tanah. Karakteristik getaran seperti akselerasi 

getaran dan durasi getaran, menentukan tekanan geser yang 

menyebabkan tanah menyusut, akibatnya terjadi peningkatan tekanan air 

pori. 

2. Ketinggian muka air tanah. Kondisi yang paling memungkinkan 

terjadinya likuifaksi adalah ketika muka air tanah dekat dengan 

permukaan tanah. Hal yg perlu digaris bawahi adalah tanah yang berada 

diatas muka air tanah tidak akan mengalami proses likuifaksi.  

3. Pada buku Geotechnical Earthquake Engineering Handbook disebutkan 

oleh (Ishihara, 1985) bahaya likuefaksi ketika gempa terjadi biasanya 

ditemukan pada tanah yang mengandung pasir halus sampai pasir 

medium dan pasir halus dengan plastisitas rendah. Namun, terkadang ada 

juga peristiwa likuifaksi terjadi pada tanah batuan. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis tanah yang berpotensi 

mengalami likuefaksi adalah tanah nonplastis atau tidak berkohesi. ‘ 
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4. Pada buku Geotechnical Earthquake Engineering Handbook menurut 

(Seed & Idris, 1982) ada tiga kriteria untuk tanah berkohesi mengalami 

likuefaksi, yaitu: 

a. Tanah tersebut harus memiliki kurang dari 15 persen partikel 

tanah yang lebih halus dari 0,005 mm (yaitu, persentase tanah 

yang lebih halus dari 0,005 mm < 15 persen) 

b. Tanah tersebut memiliki batas cair atau liquid limit (LL) sebesar 

kurang dari 35 (yaitu LL < 35) 

c. Kadar air (w)  pada tanah tersebut lebih besar 0,9 dari batas cair 

(yaitu w > 0,9 × 𝐿𝐿) 

Jika sampel tanah kohesif tidak memenuhi ketiga kriteria diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tanah tersebut tidak berpotensi terjadi likuefaksi. 

5. Kepadatan relatif tanah (𝐷𝑟). Berdasarkan penelitian di lapangan, tanah 

nonkohesi atau pasir dalam keadaan lepas lebih mudah mengalami 

likuefaksi. Tanah nonplastis lepas akan menyusut saat diberikan getaran 

seismik yang membuat tekanan air pori berlebih. Di awal proses 

likuifaksi, terjadi peningkatan pergerakan geser secara tiba-tiba dan 

signifikan. Untuk pasir padat, di awal proses likuefaksi tidak 

menghasilkan deformasi yang signifikan diakibatkan kecenderungan 

pasir tersebut untuk mengalami dilatansi. Menurut (Poulos et al, 1985) 

pada buku Geotechnical Earthquake Engineering Handbook jika tanah 

di lokasi cenderung untuk mengalami dilatansi, tanah tersebut tidak perlu 

di analisis potensi likuifaksinya. 

6. Gradasi butiran. Gradasi tanah nonplastis yang seragam cenderung 

membentuk susunan yang tidak stabil dan besar kemungkinannya untuk 

terlikuefaksi daripada gradasi tanah yang tidak seragam disebabkan 

rongga-rongganya sudah terisi, karena hal tersebut tekanan air pori pada 

tanah tersebut tidak akan meningkat secara signifikan ketika gempa bumi 
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terjadi. Menurut (Kramer, 1996) hasil pengujian di lapangan menunjukan 

bahwa likuefaksi terjadi pada tanah batuan dengan gradasi seragam. 

7. Lingkungan tanah yang terendap. Tanah yang mengendap di dalam air 

cenderung untuk terlikuefaksi karena struktur tanahnya cenderung lepas 

dan tersegregasi. Tanah yang mengendap secara alami di danau, sungai, 

dan laut juga cenderung berpotensi terlikuefaksi. 

8. Kondisi drainase. Apabila tekanan air pori berlebih dapat dengan mudah 

hilang, tanah tersebut tidak akan terlikuefaksi. Dengan demikian tanah 

yang permeabel air dapat mengurangi potensi likuefaksi tanah di 

sekitarnya. 

9. Tekanan keliling. Semakin besar tekanan keliling yang diterima tanah, 

potensi tanah terlikuefaksi semakin kecil. Kondisi ini terdapat pada tanah 

di kedalaman yang lebih dalam dari muka air tanahnya. Studi kasus 

menujukan bahwa likuefaksi terjadi hingga kedalaman maksimal 15 

meter. Tanah yang berada pada kedalaman lebih dari itu, cenderung tidak 

terlikuefaksi karena tekanan yang diterima. Namun, bukan berarti 

analisis potensi likuefaksi tidak perlu dilakukan pada kedalaman lebih 

dari 15 meter, contoh kasusnya terdapat pada lereng. Analisis potensi 

likuefaksi juga sebaiknya dilakukan pada deposit tanah yang dibuang ke 

air, pada kasus ini analisis sebaiknya dilakukan setebal tanah yang 

dibuang, meskipun ketebalannya lebih dari 15 meter. Sama halnya 

dengan daerah dimana terdapat tanah aluvium, perlu di analisis potensi 

likuefaksinya pada kedalaman dibawah 15 meter. 

10. Bentuk butiran. Bentuk butiran tanah dapat mempengaruhi potensi 

likuefaksi. Bentuk butiran yang cenderung bundar lebih mudah memadat 

daripada yang bersudut, karena itulah tanah yang cenderung bundar 

memiliki potensi terlikuefaksi. 
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11. Umur dan pemadatan. Tanah yang baru terdeposit cenderung lebih 

berpotensi terlikuefaksi daripada yang lebih lama. Semakin lama tanah 

diberikan tekanan keliling, tahanan terhadap likuefaksinya meningkat 

(Ohsaki, 1969; Seed, 1979a; Yoshimi et al, 1989). Meningkatnya 

tahanan terhadap likuefaksi kemungkinan disebabkan karena tekanan 

yang diberikan membuat susunan butirannya lebih stabil. Potensi 

likuefaksi tanah sedimen berbanding umur depositnya ditunjukan pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Potensi likuefaksi tanah sedimen berbanding umur deposit 

Type of 

deposit 

General 

distribution 

of 

cohesionless 

sediments in 

deposit 

Likelihood that cohesionless sediment, when saturated, 

would be suspectible to liquefaction (by age of deposit) 

<500 years Holocene Pleistocene 
Pre-

pleistocene 

Continental deposits 

Alluvial fan 

and plain 
Widespread Moderate Low Low Very low 

Delta and 

fan-delta 
Widespread High Moderate Low Very low 

Dunes Widespread High Moderate Low Very low 

Marine 

terrace/plain 
Widespread Unknown Low Very low Very low 

Talus Widespread Low Low Low Very low 

Tephra Widespread High High Unknown Unknown 

Colluvium Variable High Moderate Low Very low 

Glacial till Variable Low Low Very low Very low 
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Tabel 2. 2 Potensi likuefaksi tanah sedimen berbanding umur deposit (lanjutan) 

Type of 

deposit 

General 

distribution 

of 

cohesionless 

sediments in 

deposit 

Likelihood that cohesionless sediment, when saturated, 

would be suspectible to liquefaction (by age of deposit) 

<500 years Holocene Pleistocene 
Pre-

pleistocene 

Continental deposits 

Lacustrine 

and playa 
Variable High Moderate Low Very low 

Floodplain 
Locally 

variable 
High Moderate Low Very low 

River 

channel 

Locally 

variable 
Very high High Low Very low 

Sebka 
Locally 

variable 
High Moderate Low Very low 

Residual soil Rare Low Low Very low Very low 

Tuff Rare Low Low Very low Very low 

Beach – 

Large Waves 
Widespread Moderate Low Very low Very low 

Beach – 

small waves 
Widespread High Moderate Low Very low 

Delta Widespread Very high High Low Very low 

Estuarine 
Locally 

variable 
High Moderate Low Very low 

Foreshore 
Locally 

variable 
High Moderate Low Very low 

Marine 

terrace/plain 
Widespread Unknown Low Very low Very low 

Talus Widespread Low Low Low Very low 

Tephra Widespread High High Unknown Unknown 

Colluvium Variable High Moderate Low Very low 

Glacial till Variable Low Low Very low Very low 

Loess Variable High High High Unknown 

Artificials 
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Tabel 2. 2 Potensi likuefaksi tanah sedimen berbanding umur deposit (lanjutan) 

Type of 

deposit 

General 

distribution 

of 

cohesionless 

sediments in 

deposit 

Likelihood that cohesionless sediment, when saturated, 

would be suspectible to liquefaction (by age of deposit) 

<500 years Holocene Pleistocene 
Pre-

pleistocene 

Compacted 

fill 
Variable Low Unknown Unknown Unknown 

Uncompacted 

fill 
Variable Very high Unknown Unknown unknown 

Sumber: Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, W. Robert Day (2001) 

12. Sejarah lokasi. Menurut (Finn et al, 1970; Seed et al, 1975) pada buku 

Geotechnical Earthquake Engineering Handbook. Deposit tanah yang 

sebelumnya sudah pernah terkena getaran gelombang seismik 

mempunyai tahanan likuefaksi yang lebih baik daripada tanah dengan 

tingkat kepadatan sama yang baru terbentuk. Tahanan terhadap likuefaksi 

juga meningkat seiring nilai overconsolidation ratio (OCR) dan tekanan 

tanah lateral (𝑘0) dalam keadaan keseimbangan. Sebagai contoh, tanah 

yang lapisan atasnya sudah tidak ada diakibatkan erosi, mempunyai nilai 

OCR dan 𝑘0 yang lebih tinggi dikarenakan sudah di konsolidasi oleh 

tanah lapisan atas sebelumnya. Tanah tersebut mempunyai tahanan 

terhadap likuefaksi lebih tinggi dibanding tanah yang belum 

terkonsolidasi. 

13. Beban bangunan. Pekerjaan konstruksi gedung diatas deposit pasir dapat 

mengurangi tahanan likuefaksi pasir tersebut, hal ini disebabkan 

bangunan tersebut memberikan gaya geser dari beban bangunan. Karena 

ada beban tersebut gaya geser yang diperlukan untuk memicu terjadinya 

likuefaksi lebih kecil. 
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2.4. Metode analisis Likuefaksi 

Ada beberapa metode analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

potensi likuefaksi pada lapisan tanah tertentu, salah satunya adalah dengan 

menggunakan aplikasi plaxis. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa jenis model, 

jenis model yang akan digunakan untuk menganalisis potensi Likuefaksi adalah 

model UBC3-D. 

 

2.4.1. Metode Analisis Likuefaksi Menggunakan Aplikasi PLAXIS dengan 

Model UBC3-D 

Pada buku PLAXIS liquefaction model UBC3D-PLM, model UBC-D 

dikembangkan oleh (Tsegaye, 2010) dan implementasikan ke dalam PLAXIS. 

Model ini dikembangkan berdasarkan model UBCSAND yang diperkenalkan oleh 

(Puebla et al, 1997; Beaty dan Byrne, 1998). Model UBCSAND merupakan model 

2-D yang dikembangkan untuk memprediksi likuefaksi pada tanah berpasir. 

Formula yang digunakan berdasarkan teori plastisitas dengan strain hardening rule 

yang dihiperbola dan pendekatan Duncang-Chang yang sudah dimodifikasi. Model 

ini digunakan karena model ini memperhitungkan akumulasi dari tekanan air pori 

berlebih yang terjadi selama durasi percepatan gempa yang diberikan. 

 

2.4.2. Analisa perubahan dari elastis ke plastis 

Sifat elastis yang terjadi ketika sedang dalam yield surface, merupakan 

peristiwa tidak linear. Parameter yang mengontrolnya adalah elastic bulk modulus 

(K) dan elastic shear modulus (G). Kedua parameter ini bergantung pada tekanan, 

seperti yang dapat dilihat pada formula menurut (Galavi & Petalas, 2012) di bawah 

ini: 

𝐾 = 𝐾𝐵
𝑒 𝑃𝐴  (

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)
𝑚𝑒

       (2.1) 
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𝐺 = 𝐾𝐺
𝑒 𝑃𝐴  (

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)
𝑛𝑒

       (2.2) 

Halmana: 

𝐾𝐵
𝑒 = Elastic bulk modulus 

𝐾𝐺
𝑒 = Elastic shear modulus  

𝑚𝑒 = Elastic bulk modulus index 

𝑛𝑒 = Elastic shear modulus index  

𝑝𝑟𝑒𝑓  = tekanan referensi  

𝑃𝐴 = tekanan atmosfer (100 kPa) 

Menurut (Antonia, Makra, 2013) nilai 𝐾𝐵
𝑒 dan nilai 𝐾𝐺

𝑒 dapat dicari dengan 

menggunakan formula dibawah ini: 

𝐾𝐺
𝑒 = 21,7 × 20 × (𝑁1)60

0.3333
     (2.3) 

𝐾𝐵
𝑒 = 0.7 × 𝐾𝐺

𝑒       (2.4) 

 

2.4.3. Korelasi antara data CPT dan SPT untuk Mencari Nilai Modulus 

Elastisitas 

Nilai modulus elastisitas dibutuhkan untuk mengetahui nilai dari modulus 

geser. Menurut (Schmertmann, 1978) data-data pengujian Cone Penetration Test 

(CPT) dan Standard Penetration Test dapat digunakan untuk mencari nilai modulus 

elastisitas dengan mengkorelasikannya dengan formula dibawah ini: 

1. Korelasi pada tanah pasir 

𝐸𝑠 = 766 × 𝑁𝑆𝑃𝑇       (2.5) 

Halmana: 

𝐸𝑠  = Modulus Elastisitas (KN/m2) 

𝑁𝑆𝑃𝑇 = Nilai N SPT  
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2. Korelasi pada tanah lempung 

Nilai modulus elastisitas pada tanah lempung dibagi menjadi dua jenis yaitu 

normally consolidated (NC) dan Over Consolidated (OC). 

a. Normally Consolidated 

𝐸𝑢 = 250𝐶𝑢 − 500𝐶𝑢      (2.6) 

b. Over Consolidated 

𝐸𝑢 = 750𝐶𝑢 − 1000𝐶𝑢      (2.7) 

Halmana: 

Cu = Kohesi tanah lempung pada kondisi undrained  

 

2.4.4. Korelasi Nilai SPT Untuk Mencari Konsistensi Tanah 

Nilai SPT dapat digunakan untuk mencari konsistensi tanah di lapangan. 

Untuk mencarinya digunakan korelasi pada Tabel 2.3 dibawah ini. 

Tabel 2. 3 Korelasi antara N-SPT dengan berat isi, Kohesi, sudut geser tanah, dan 

konsistensi tanah pada tanah berbutir halus dan kasar  

Cohessionless Soil 

𝑵 0 – 10 11 - 30 31 - 50 >50 

Unit weight 𝜸, [kN/m³] 12 – 16 14 - 18 16 - 20 18 - 23 

Angle of friction (𝜱) 25 – 32 28 - 36 30 - 40 >35 

State Loose Medium Dense Very Dense 

Cohesive 

𝑵 <4 4 -6 6 - 15 16 – 25 >25 

Unit weight 𝜸, [kN/m³] 14 – 18 16 – 18  16 – 18 16 – 20 >20 

𝒒𝒖 [kPa] <25 20 – 50 30 – 60 40 – 200  >100 

State Very Soft Soft Medium Stiff Hard 

Sumber: Principles of Geotechnical Engineering 8th Edition, Das, Braja M. (2014) 
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2.4.5. Korelasi Nilai SPT dengan 𝝓𝒑 dan 𝝓𝒄𝒗 

Parameter 𝝓𝒑 dan 𝝓𝒄𝒗 dapat dicari dengan menggunakan pengujian yang 

ada di laboratarium sepert uji triaxial atau menggunakan uji direct simple shear, 

namun apabila pengujian tersebut tidak dapat dilakukan karena beberapa alasan, 

paremeter tersebut dapat dicari dengan menggunakan korelasi dari data SPT. 

Menurut (Antonia, Makra,2013) nilai dari peak angle (𝝓𝒑) dapat dicari 

dengan menggunakan formula dibawah ini: 

𝝓𝒑 =  𝝓𝒄𝒗 +
(𝑵𝟏)𝟔𝟎

𝟏𝟎
+ (𝟎 ; 

(𝑵𝟏)𝟔𝟎−𝟏𝟓

𝟓
)    (2.8) 

Dikarenakan nilai 𝜙𝑐𝑣 belum didapatkan disebabkan tidak adanya pengujian 

triaxial atau direct simple shear, digunakan formula yang dikembangkan oleh 

(Jaeger & Maki, 2017). 

𝜙𝑝 = 29 × (𝑁1)60
0.10

      (2.9) 

2.4.6. Faktor Kepadatan 

Faktor kepadatan digunakan untuk memodelkan perilaku pasir ketika diberi 

beban geser siklis. Formula yang digunakan berdasarkan (Galavi & Petalas, 2012) 

terdapat di bawah ini: 

𝐾𝐺
𝑝
= 𝐾𝐺

𝑝
(4 +

𝑛𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

2
) × ℎ𝑎𝑟𝑑 × 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟𝑑     (2.10) 

Halmana: 

𝑛𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = jumlah setengah siklus yang dihasilkan dari awal 

pengujian 

ℎ𝑎𝑟𝑑 = faktor koreksi untuk pasir lepas 

Menurut (Antonia, Makra, 2013) nilai dari 𝐾𝐺
𝑝
 dapat dicari dengan 

menggunakan formula berikut: 

𝐾𝐺
𝑝
= 𝐾𝐺

𝑒 × (𝑁1)60
2
× 0.003 + 100    (2.11) 
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Halmana: 

(𝑁1)60  = Nilai spt ternormalisasi 

2.4.7. Ground Motion 

Menurut (Housner, 1947) pencatatan pergerakan tanah kuat memberikan 

data-data teknik gempa bumi. Tanpa adanya data-data pergerakan tanah yang 

dihasilkan gempa bumi, tidak mungkin untuk menilai bahaya bencana secara 

rasional ataupun membuat desain seismik. Karena itulah ada beberapa parameter 

yang diperlukan untuk mendeskripsikan karakteristik pergerakan tanah, parameter-

parameter tersebut adalah: 

1. Amplitudo, parameter pergerakan tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

akselerasi, kecepatan, atau penurunan. Hal yang perlu dicatat adalah 

perbedaan frekuensi utama akselerasi, kecepatan, dan penurunan 

berdasarkan tabel waktunya. 

2. Akselerasi puncak, parameter yang paling umum digunakan untuk 

mengukur amplitudo pergerakan tanah tertentu adalah akselerasi puncak 

horizontal atau peak horizontal accelaration (PHA). PHA adalah nilai 

akselerasi horizontal terbesar. Menurut (L. Kramer Steven, 1996) 

pergerakan tanah dengan akselerasi puncak horizontal yang tinggi 

biasanya lebih bersifat merusak daripada dengan yang lebih rendah. 

3. Kecepatan puncak, parameter ini dapat menggambarkan karakteristik 

pergerakan tanah dengan lebih akurat, dikarenakan kecepatan puncak 

atau peak velocity tidak terlalu sensitif terhadap frekuensi tinggi. 

4. Frekuensi, parameter ini menjelaskan bagaimana amplitudo dari 

pergerakan tanah terdistribusi di frekuensi yang berbeda.  

5. Durasi, pergerakan tanah dengan amplitudo yang tidak terlalu besar 

namun berdurasi lama dapat menghasilkan beban siklik yang 

menyebabkan peningkatan tekanan air pori tanah. Durasi pergerakan 

tanah yang kuat akan meningkat seiring dengan semakin besarnya gempa 



19 

 

 

 

 

Institut Teknologi Nasional 

bumi yang terjadi. (Chang dan Krinitszky, 1977) membuat Tabel 2.4 

untuk memperkirakan durasi gempa yang terjadi pada tanah dan batu. 

Tabel 2. 4 Durasi gempa bumi dengan episentrum berjarak kurang dari 10 

km  

Magnitude 
Duration (sec) 

Rock sites Soil Sites 

5,0 4 8 

5,5 6 12 

6,0 8 16 

6,5 11 23 

7,0 16 32 

7,5 22 45 

8,0 31 62 

8,5 43 86 

Sumber: Geotechnical Earthquake Engineering, Kramer, Steven L. (1996) 

 

(Seed et al, 1975) menggambarkan jumlah beban siklik berdasarkan besarnya 

gempa bumi pada Tabel 2.5 

 

Tabel 2. 5 Nilai ekuivalensi dari siklus tegangan yang seragam 

Besaran gempa Jumlah beban siklik signifikan 

5
1

4
 2 – 3 

6 5 

6
3

4
 10 

7
1

2
 15 

8
1

2
 26 

Sumber: Geotechnical Earthquake Engineering Kramer, Steven L. (1996) 
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Berdasarkan (Jongwon & Russel, 2011) Percepatan gempa yang ditinjau 

adalah percepatan gempa yang nilai percepatannya lebih besar dari ambang batas 

percepatan yaitu +/- 0.05 g, atau yang dikenal dengan istilah bracketed duration 

(𝐷𝑏𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡) . Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Bracketed duration.  

Sumber: An empirical bracketed duration relation for stable continental region of North America, 

Jongwon & Russel (2011) 

2.5 Studi Terdahulu 

A. Daftari & W. Kudla (2014) melakukan analisis potensi likuefaksi 

menggunakan PLAXIS dengan model tanah UBC3D-PLM. Hasil tersebut 

menunjukan meningkatnya akumulasi tekanan air pori berlebih pada kedalaman 0 

– 6.8 m. 

A. Laera & R.B.J Brinkgreve (2015) melakukan analisis dengan PLAXIS 2D 

menggunakan model tanah UBC3D-PLM pada model dengan kedalaman 41 m 

dengan lapisan pasir setebal 10 m dari kedalaman 5 – 15 m. Hasil analisis 

menunjukan nilai excess pore pressure ratio pada lapisan pasir tersebut mendekati 

nilai 0.7. 
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Makra (2013) melakukan validasi kecocokan penggunaan model UBC3D-

PLM dalam analisis likuefaksi. Hasil analisis menujkan bahwa model UBC3D-

PLM cocok untuk perhitungan dinamik likuefaksi dikarenakan memperhitungan 

akumulasi tekanan air pori yang terjadi.




