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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kegagalan suatu lereng atau longsor sering terjadi pada daerah dengan  iklim 

tropis dengan permukaan air tanah yang dalam. Lereng pada daerah tropis 

umumnya adalah lereng tidak jenuh air sepanjang tahunnya dan memiliki tekanan 

air pori negatif atau suction.  

Tekanan air pori negatif berperan terhadap penambahan kuat geser dari tanah 

dan stabilitas dari lereng (Fredlund & Rahardjo, 1993). Curah hujan dan infiltrasi 

yang berkepanjangan dapat mengurangi suction tanah hampir mendekati angka nol 

pada kedalaman kritis dan sering menjadi pemicu kegagalan lereng atau longsor. 

Karakteristik aliran air, perubahan tekanan air pori, dan kuat geser tanah adalah 

parameter utama yang terkait dengan analisis stabilitas lereng (Rahardjo, 2002). 

Infiltrasi air hujan ke dalam tanah menyebabkan tekanan air pori yang awalnya 

negatif berangsur-angsur naik menjadi positif, selain itu berat tanah pembentuk 

lereng juga bertambah. Hal ini menyebabkan kuat geser tanah menjadi turun dan 

menyebabkan terjadinya longsor (Hardiyatmo, 2012). Infiltrasi air hujan ke dalam  

tanah juga dapat meningkatkan derajat kejenuhan sehingga mempengaruhi sifat 

kuat geser tanah dengan begitu akan meningkatkan probabilitas kegagalan lereng 

atau longsor. Sudah banyak studi yang membuktikan bahwa sifat kuat geser 

berubah dengan berubahnya tekanan air pori negatif atau suction (Muntohar, 2015). 

Dalam studi stabilitas lereng ini dilakukan proses penyelidikan menggunakan 

SWRC (Soil Water Retention Curve) atau sering juga disebut SWCC (Soil-Water 

Characteristic Curve) yaitu fungsi pemodelan yang menggambarkan hubungan 

antara suction dan tanah tak  jenuh. SWRC diperlukan untuk analisis lanjutan dari 

stabilitas lereng termasuk infiltrasi, dan untuk memprediksi kuat geser tanah tak 

jenuh. Selain itu SWRC juga digunakan untuk memperkirakan jumlah curah hujan 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk sistem peringatan dini longsoran dangkal 

(Jotisankasa & Vathananukij, 2008).  

Penelitian ini difokuskan pada pemodelan SWRC berdasarkan pengukuran 

suction dilapangan dan efeknya terhadap stabilitas lereng. Pemodelan SWRC 
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dilengkapi dengan uji lapangan menggunakan mini tensiometer untuk mencari nilai 

suction dilapangan atau dilereng untuk  <100 kPa (Muntohar, 2015). Tensiometer 

digunakan untuk mengukur langsung tekanan air pori, terutama untuk rentang 

negatif atau positif masing-masing. Ketika tanah tak jenuh (unsaturated soil), hanya 

dianggap tekanan air pori negatif atau suction (Jotisankasa, 2009). Batas dari zona 

tekanan air pori positif dan negatif adalah permukaan air tanah. Di atas permukaan 

air tanah dengan kondisi tanah tidak jenuh, tekanan air pori adalah negatif; sedang 

dibawah air tanah dengan kondisi tanah tidak jenuh air tekanan air pori adalah 

positif (Hardiyatmo, 2012). Hasil pengukuran tekanan pori atau suction dilapangan 

digunakan untuk analisis stabilitas lereng guna mencari Faktor Aman atau Safety 

Factor ( FS ) dari lereng tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh kedalaman terhadap nilai suction di lapangan? 

2. Berapakah nilai faktor aman lereng terhadap variasi kedalaman pengamatan 

di lapangan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Mengkaji pengaruh kedalaman terhadap nilai suction di lapangan. 

2. Menentukan nilai faktor aman pada lereng pengamatan dengan variasi 

kedalaman yang berbeda. 

 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan early warning system atau sistem 

peringatan dini bencana akibat pengaruh perubahan tekanan air pori melalui 

monitorng suction di lapangan terhadap stabilitas lereng. Melalui nilai faktor aman 

yang didapat dari penelitian ini, harapannya dapat mencegah terjadinya korban jiwa 

akibat kegagalan lereng atau bencana longsor.  



3 

 

 

 

E. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Geoteknik program studi Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di lapangan/lereng timbunan  

yang berada dibelakang gedung AR. Fachrudin B, dengan lingkup penelitian 

sebagai berikut : 

1. Pembacaan nilai suction di lapangan menggunakan alat tensiometer dilakukan 

pada pagi hari dan siang hari mulai dari bulan September sampai Desember. 

2. Kuat geser tanah ditentukan menggunkan uji triaksial pada kondisi UU 

(Unconsolidated-Undrained). 

3. Pemodelan SWCC menggunakan model persamaan van Genuchten-Mua 


