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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Stabilitas Lererng 

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor seperti kondisi 

geologi, iklim, topografi, dan perubahan cuaca mempengaruhi stabilitas lereng 

yang mengakibatkan terjadinya longsoran (Hardiyatmo, 2012). Menurut Cheng dan 

Lau (2008) menjelaskan bahwa lereng bukit alami yang telah berubah menjadi 

daerah komersial dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur membuat lereng 

rentan terhadap risiko tanah longsor. Bencana longsor terjadi pada daerah dataran 

yang rentan, terutama daerah-daerah yang secara rutin mengalami hujan deras. 

Selain itu menurut Hardiyatmo (2012) tanah longsor juga disebabkan oleh faktor 

alam seperti : 

1) Penambahan beban pada lereng berupa bangunan baru, air yang masuk 

kedalam pori tanah maupun yang menggenang di permukaan tanah, dan 

beban dinamis oleh tumbuh-tumbuhan yang tertiup oleh angin. 

2) Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng yang menyebabkan 

tinggi lereng bertambah. 

3) Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng. 

4) Penurunan tahanan geser akibat kenaikan kadar air, dan tekanan air pori. 

5) Kenaikan tekanan lateral oleh air. 

Banyak kejadian longsoran disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan 

aktivitas pembangunan di daerah pegunungan.  

Menurut Cruden (1992) keruntuhan atau tanah longsor terjadi apabila 

tegangan geser maksimum pada lereng atau suatu titik di dalam tanah melebihi kuat 

geser puncaknya. Umumnya tegangan geser maksimum terjadi pada kaki lereng di 

mana kuat geser tanah terlampaui, setelah itu keruntuhan menyebar ke atas lereng. 

 

B. Infiltrasi Hujan 

Ketidakstabilan lereng tanah setelah hujan adalah umum di banyak negara 

khsusnya Indonesia, dan kegagalan lereng/tanah longsor ini umumnya merupakan 

longsoran dangkal dan biasanya sejajar dengan permukaan lereng. Ketika air hujan 
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mencapai tanah, secara gravitasi air bergerak ke bawah melewati ronga pori tanah 

yang besar, sedang rongga pori tanah yang kecil menangkap air secara kapiler. 

Dalam zona tanah yang homogen, infiltrasi berkurang secara berangsur-angsur 

sampai zona aerasi (zona tidak jenuh air) menjadi jenuh air. Ketika infiltrasi air 

hujan sampai di muka air tanah, sebagian besar komponen aliran yang arahnya 

vertikal akan terganggu dan akan menjadi aliran lateral searah aliran air tanah. 

Akibatnya, muka air tanah naik dengan kenaikan yang bergantung pada kedalaman 

zona jenuh akibat infiltrasi.  

 

Gambar 2. 1 Model aliran air tanah 

( Abramson et al, 1996) 

Air hujan yang terinfiltrasi kedalam tanah menyebabkan ketidakstabilan 

lereng, infiltrasi air hujan ke dalam tanah menyebabkan meningkatnya derajat 

kejenuhan dan mempengaruhi sifat kuat geser tanah dan menyebabkan 

kemungkinan terjadinya kegagalan lereng. Air hujan yang terinfiltrasi ke dalam 

tanah selain mengurangi kuat geser tanah juga menambah berat sendiri tanah 

pembentuk lereng, hal ini sering menjadi penyebab terjadinya tanah longsor 

(Hardiyatmo, 2012). Curah hujan dan infiltrasi yang berkepanjangan dapat 

mengurangi suction tanah mendekati nol pada kedalaman kritis dan sering menjadi 

pemicu kegagalan lereng atau tanah longsor. Selain itu, tekanan air pori positif juga 

dapat diinduksi saat hujan deras pada kedalaman lereng tanah yang dangkal. 

Kekuatan geser tanah dan perubahan volume tanah dikontrol langsung oleh total 

tegangan dan tekanan air pori (Jotisankasa, 2010). 
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C. Tanah Tak Jenuh Air 

Pada tanah tak jenuh air atau jenuh sebagian (partially saturated), sebagian 

pori-pori terisi oleh air dan sebagian lagi terisi oleh udara. Pada keadaan jenuh air, 

seluruh pori-pori akan terisi oleh air dan tekanan air pori akan selalu lebih besar 

daripada tekanan udara pori (lihat Gambar 2.2). Sedangkan pada keadaan jenuh 

sebagian, batas antara air dan udara pori akan membentuk miniskus yang jari-

jarinya tergantung pada ukuran ruang pori-pori tanah. Saat kondisi ini tekanan air 

pori (uw) akan lebih kecil dari tekanan udara pori (ua) akibat adanya tegangan 

permukaan (Muntohar, 2009).  

 

Bishop (1955) mengusulkan persamaan tegangan efektif untuk tanah jenuh  

sebagian dituliskan dalam persamaan 2.1 sebagai berikut : 

' ( ) ( )a a wu u u                                                                               (2.1) 

dengan,  

  : tegangan total (kN/m2), 

ua : tekanan udara (kPa) 

uw  : tekanan air pori (kPa), 

suatu parameter merupakan fungsi dari derajat kejenuhan yang    

   ditentukan dari percobaan, 

(ua- uw) : besarnya tekanan serapan (soil suction), 

 

Mengacu pada kriteria keruntuhan klasik Mohr-Coulomb, kuat geser tanah 

dituliskan dalam persamaan 2.2 sebagai berikut : 

'tan''   cf                 (2.2)                                                                                                              

Dengan, 

f  : Kuat geser tanah, 

c’ : kohesi efektif (kN/m2), 

’ : tegangan total (kN/ m2), 

’ : sudut gesek internal efektif (⁰), 
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Gambar 2. 2 Kondisi tanah keadaan jenuh dan tak-jenuh air 

 

Substitusi tegangan efektif dalam persamaan 2.1 kedalam persamaan 2.2, maka 

didapat persamaan seperti dituliskan dalam persamaan 2.3 sebagai berikut : 

  'tan)()('  fwafaf uuuc                                                    (2.3) 

Vanapalli dan Fredlund (2000) memberikan hubungan antara parameter 

tegangan efektif  (dan derajat jenuh air berdasarkan hasil uji kuat geser pada 

tanah lempung, lanau dan pasir. Hubungan tersebut diberikan dalam persamaan 2.4 

sebgai berikut : 

k

w r

s r

 


 

 
  

                                                                                            (2.4) 

air 

butiran tanah 

udara 
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                                                                               (2.5) 

 

Dengan,  

w : kadar air volumetrik, 

r : kadar air volumetrik pada kondisi jenuh air, 

s : kadar air volumetrik sisa, 

k   : konstanta bergantung pada sifat-sifat tanah, 

S  : derajat jenuh air, 

Sr : derajat jenuh air sisa, 

dimana,  

r

r

S

SS





1
: derajat jenuh air efektif = Se. 

Persamaan 2.5 tersebut memberikan hasil perkiraan yang baik terhadap hasil 

pengujian untuk nilai matric suction antara 0 sampai 1500 kPa (Muntohar, 2009). 

Untuk tanah tak jenuh, Ho, dkk. (1982) Ho dan Fredlund (1982) merubah 

persamaan kuat geser tanah jenuh menjadi : 

b

wa uucC tan)('                                                                                          (2.6) 

Dengan, C adalah kohesi total tanah, c’ adalah kohesi efektif, )( wa uu  adalah 

matric suction, dan b  adalah kemiringan matric suction ketika  au konstan. 

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan kuat geser akibat 

tekanan air pori negatif, matric suction )( wa uu  menambah kuat geser tanah 

sebesar   b

wa uu tan . 

 

 

D. Pengaruh Soil Suction Terhadap Stabilitas Lereng 

Tekanan air pori negatif atau soil suction adalah zona tekanan air pori diatas 

permukaan air tanah. Tekanan air pori negatif menambah tegangan efektif tanah 

dalam massa tanah dan menambah stabilitas lereng. Tekanan air pori negatif 
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berkurang jika derajat kejenuhan bertambah dan menjadi nol jika tanah menjadi 

jenuh sempurna. Saat hujan atau setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tanah 

yang semula lembab dan bertekanan air pori negatif  bergerak mendekati ke angka 

nol dan positif karena telah menjadi jenuh air (Hardiyatmo, 2012). Gerakan air 

dalam tanah dikendalikan oleh total potensi air pori, air akan mengalir dari titik 

tertinggi total potensial ke titik yang lebih rendah. Tensiometer digunakan untuk 

mengukur langsung tekanan air pori tanah, terutama rentang positif dan negatif 

masing-masing titik. Ketika tanah tak jenuh, hanya dianggap tekanan air pori 

negatif atau matric sucton. Matric suction didefinisikan sebagai kelebihan tekanan  

pori udara, ua, melebhi dari tekanan air pori, uw. Sehingga didapat persamaan nilai 

soil suction adalah wa uuS  . Oleh karena itu, jika tekanan pori udara adalah nol 

(kondisi atmosfer), matric suction dapat dianggap sebagai tekanan air pori negatif 

atau soil suction. Dalam rangka untuk menghitung soil suction menggunakan alat 

tensiometer penting untuk mengetahui Vo yaitu initial zero atau pembacaan voltase 

awal, atau pembacaan saat tensiometer terendam dipermukaan air. V adalah 

pembacaan voltase saat pengamatan menggunakan voltmeter. Sensitivity yaitu 

sensitifitas alat atau kalibrasi alat tensiometer. Nilai soil suction pada saat 

pengamatan menggunakan alat tensiometer KU-T3 berupa pembacaan voltase 

kemudian dikonversi menggunakan persamaan (Jotisankasa, 2009) :  

ySensitivit

VV
uS w

)( 0                                                                                          (2.7) 

Soil suction mempengaruhi sifat dari tanah tak jenuh untuk sebagian besar dan 

karenanya pengukurannya cukup penting untuk pemodelan perilaku engineering.  

Untuk tanah tak jenuh, Ho, dkk. (1982) Ho dan Fredlund (1982) merubah 

persamaan kuat geser tanah jenuh menjadi : 

b

wa uucC tan)('                                                                                          (2.8) 

Dengan, C adalah kohesi total tanah, c’ adalah kohesi efektif, )( wa uu  adalah 

matric suction, dan b  adalah kemiringan matric suction ketika  au konstan. 

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan kuat geser akibat 
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tekanan air pori negatif, matric suction )( wa uu  menambah kuat geser tanah 

sebesar   b

wa uu tan  . 

E. Soil Water Charachteristic Curve (SWCC) 

Pemodelan perilaku tanah tak jenuh memerlukan pengukuran soil suction dan 

pembentukan variasi dengan kadar air. Metodelogi dikembangkan untuk mengukur 

jumlah soil suction, ada kemungkinan berbagai faktor (jenis tanah, metode 

pengukuran, rentang pengukuran soil suction, dan pertimbangan waktu) yang dapat 

mempengaruhi hasil. SWCC telah digunakan untuk memperkirakan atau 

menentukan sifat teknis tanah seperti, konduktivitas hidraulik, kekuatan geser, 

kompresibilitas, dan potensi pengembangan. Dengan demikian, pentingnya SWCC 

dalam memecahkan masalah di bidang geoteknik khusunya tanah longsor telah 

diakui sangat baik (Kannan, 2013). Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menyelidiki menggunakan SWCC untuk mengetahui perilaku tanah tak jenuh 

(Sreedeep, 2011). Pengukuran soil suction menggunakan instrumen tensiometer 

digunakan untuk mengembangkan pemodelan SWCC, yang merupakan hubungan 

grafis antara soil suction dan kadar air (gravimetrik w ,dan kadar air volumetrik θ). 

SWCC merupakan satu hubungan paling penting dalam pemodelan perilaku tanah 

tak jenuh. Metodologi pengukuran suction secara signifikan dapat mempengaruhi 

hasil SWCC selain dari jenis tanahnya. Kapasitas suction dari tanah dapat diperoleh 

melalui pengukuran soil suction, juga disebutkan bahwa sejarah dari tegangan tanah 

mempunyai peranan penting dalam menentukan kapasitas suction tanahnya 

(Marinho, 2005). SWCC ditentukan menggunakan tensiometer, tensiometer telah 

digunakan secara luas untuk mengukur tekanan air pori negatif atau tegangan air 

dalam tanah dan memiliki banyak aplikasi dalam mekanika tanah, fisika tanah, dan 

ilmu terapan lain yang terkait. Fenomena fisik yang paling terkait dengan air tanah 

sangat dipengaruhi oleh heterogensi tanah, variasi spasial dalam tekstur tanah. Oleh 

karena itu penting untuk memeperoleh sebanyak mungkin pengukuran titik/poin 

instalasi tensiometer untuk memiliki representasi yang lebih realistis dari kondisi 

lapangan yang sebenarnya. Dari sejumlah pengukuran di beberapa titik juga 

memungkinkan penelitian untuk melakukan analisis probabilistik yang menjadi 

semakin lebih penting dalam penelitian tanah.  Tensiometer KU-T3 memungkinkan 
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digunakan (untuk  <100 kPa) yang dapat diinstalasi pada kedalaman (0-30cm) 

dilapangan, dan pada kedalaman lereng yang dalam dengan berbagai macam 

lapisan tanah dilapangan (Jotisankasa, 2009).  

Menurut (Muntohar, 2015) ada beberapa model SWCC yang umum 

digunakan untuk analsisi infililtrasi seperti van Genuchten (1980), Brooks dkk. 

(1964), Fredlund dkk. (1994), dan model log-normal Kosugi (1996). Penelitian ini 

menggunakan model SWCC dari van Genuchten (1980) sebuah persamaan yang 

digunakan untuk memprediksi konduktivitas hidraulik dari tanah tak jenuh. 

Persamaan baru dan relatif sederhana untuk kadar air-tanah dan pressure head. 

Penggunaan 3 model numerik untuk mensimulasikan aliran fluida pada zona tanah 

tak jenuh menjadi semakin banyak digunakan. Untuk itu, pemodelan untuk 

menghitung konduktivitas hidraulik tanah tak jenuh dari SWCC lebih mudah diukur 

(Genuchten, 1980). Konduktivitas hidraulik juga telah dikembagkan, sebagai 

contoh Brooks, dkk. (1964) dan Jeppson (1974) masing-masing menggunakan 

ekspresi analitis untuk konduktivitas. Menurut Brooks, dkk. (1964) diperoleh 

prediksi yang cukup akurat dengan persamaannya, meskipun terjadi diskontinuitas 

terjadi pada lereng. SWCC dan konduktivitas hidraulik tanah tak jenuh memiliki 

nilai negatif dari pressure head. Didalam (Muntohar, 2015) untuk menambah 

fleksibilitas dalam mendeskripsikan sifat-sifat hidraulik digunakan model statistik 

distribusi ukuran pori, menggunakan persamaan van Genuchten: 

  mn

rsr



  1)()(                                                                           (2.9) 
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ees SSKK                                                                            (2.10) 
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, dan nm /11                   (2.11) 

 

Persamaan di atas berisi lima parameter independen:  ,,,, srs Kn . Dimana s

adalah kadar air volumetrik, r adalah kadar air jenuh volumetrik, n adalah indeks 

distribusi ukuran pori, sK  adalah konduktivitas jenuh hidraulik. Lima parameter 

independen yang ditentukan disajikan dalam Gambar 2.3. 
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                                      (a)                                                                 (b) 

Gambar 2. 3 (a) Skema kurva retensi air tanah 

      (b) Fungsi konduktivitas Hidraulik 

 

F. Kuat Geser Tanah 

Kuat geser tanah di lapangan bergantung pada kadar airnya, yaitu jika kadar 

air (atau tekanan air pori) bertambah, maka kuat geser turun. Naiknya muka air 

tanah menyebabkan pengurangan kuat geser tanah rata-rata. Kenaikan tekanan air 

pori disekitar bidang potensial longsor, mereduksi tegangan efektif sehingga 

mengurangi kuat gesernya. Gaya penahan utama gerakan longsor adalah tahanan 

geser tanah disepanjang bidang longsor. Tahanan terhadap longsoran berkurang 

oleh naiknya tekanan air pori pada bidang longsor  (Hardiyatmo, 2015).  

Pengujian triaksial digunakan untuk mengetahui kuat geser tanah, uji triaksial 

menggunakan cara Unconsolidated-Undrained (tak terkonsolidasi-tak terdrainsasi) 

atau disebut juga quick test (pengujian cepat). Pada cara ini suatu tekanan sel 

diterapkan guna memberikan tekanan keliling pada benda ujidan kemudian 

tegangan deviator diberikan melalui bagian atas benda uji (Muntohar, 2009). 


