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II 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian Stabilitas Lereng Berdasarkan Pengukuran Suction di lapangan ini 

mengambil lokasi lereng timbunan (lihat Gambar 3.2) yang ada di area kampus 

(UMY) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, 

Tamantirto, Bantul, Tamantirto, Kasihan, Yogya, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Lereng pengamatan tepatnya terletak di belakang gedung AR. Fakhrudin B. 

Penentuan lokasi lereng ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain 

karena lokasi jarak yang dekat karena masih di dalam area kampus UMY, efisiensi 

waktu, kemudahan akses lokasi pengamatan, dan pertimbangan keamanan alat uji 

yang diinstalasi di lapangan. Adapun peta lokasi pengamatan  (lihat Gambar 3.1), 

terletak pada koordinat (-7,810465 LS dan 110,321806 BT). 

 

 

Gambar 3. 1 Peta lokasi penelitian (sumber: Google maps) 

LOKASI 
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Gambar 3. 2 Lereng pengataman 

 

Terdapat 3 titik pengamatan dengan variasai kedalaman yang berbeda-beda 

pada setiap titiknya (lihat Gambar 3.3), titik A1 terdapat di titik paling atas lereng 

yaitu dengan kedalaman 0,5 meter, titik A2 kedalaman 1 meter, dan titik A3 

kedalaman 1,5 meter dari permukaan atas tanah. 

 

Gambar 3. 3 Profil penampang lereng 
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2.Waktu Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh data nilai suction di 

lapangan pengamatan dilakukan selama  4 bulan yaitu terhitung mulai dari 

tanggal 25 September 2016 sampai 31 Desember 2016.  

 

 

B.  Alat Penelitian 

1. Tensiometer 

Tensiometer digunakan untuk analisis stabilitas lereng dengan metode 

pengukuran suction dilapangan. Tensiometer yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu tensiometer tipe KU-T3 dengan spesifikasi yang cocok dilakukan untuk uji 

dilaboratorium, dan bisa di instalasi pada tanah lapangan yang dangkal. 

Tensiometer terdiri dari beberapa instrumen antara lain : ceramic dengan diameter 

15 mm dan tinggi 25 mm digunakan sebagai tabung kolom air tensiometer , batu 

porous sebagai dasar dari tensiometer yang berhubungan langsung dengan tanah; 

diameter batu porous sebesar 13 mm, (MEMS) Micro Electro Mechanical System 

yaitu sebuah sensor  dengan elemen konektor sebanyak 6 buah pada setiap 1 set alat 

tensiometer, O-ring sebagai seal digunakan untuk menjaga kolom air dari udara luar 

yang masuk. Alat tensiometer di isi air vakum dengan syarat harus tidak ada 

gelembung di dalamnya.  

  

Gambar 3. 4 Alat tensiometer  

MEM’s sensor 

Keramik 

Batu porous 
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2.Pencetak tanah Undisturb  

Tanah untuk uji kadar air, uji berat jenis, uji batas-batas atterberg (batas cair, 

batas plastis), uji distribusi ukuran butir tanah, dan juga uji triaksial dicetak 

dilapangan menggunakan metode undisturb (tak terusik) dengan kedalaman 50 cm 

pada area sekitar tempat pengujian lapangan. 

 

Gambar 3. 5 Pencetak tanah dilapangan 

 

3.Theodolite 

Theodolite didalam pengujian ini digunakan untuk mengukur sudut 

kemiringan lereng. Hasil dari sudut kemiringan lereng akan digunakan untuk 

menghitung analisis stabilitas lereng.  

 

Gambar 3. 6 Theodolite 

Besi Pemberat  

Tabung 

pencetak 

tanah  
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4. Voltmeter 

Voltmeter yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur tegangan 

listrik, berdasarkan pembacaan voltase yang di stel pada tegangan sebesar 2 volt 

pada saat pembacaan alat tensiometer dilapangan dan pengujian tensiometer di 

laboratorium.  Alat voltmeter ini mengunakan sumber daya dari baterai bertegangan 

9 volt. 

 

Gambar 3. 7 Voltmeter 

 

5. Gerlink Triaxial  

Dalam penelitian ini uji triaxial digunakan untuk mengetahui nilai kohesi 

tanah dan nilai sudut gesek internal tanah. Pengujian ini menggunakan alat uji 

gerlink triaxial seperti ditunjukkan pada Gambar (3.8), alat uji gerlink triaksial ini 

berbasis digital dengan hasil pembacaan pengujian akan langsung terekam 

dikomputer. Pada pengujian ini dilakukan uji triaksial pada kondisi UU 

(Unconsolidated Undrained) dengan pemberian cell pressure yang berbeda-beda 

setiap tanah uji yang digunakan. Suatu instrumen alat gerlink triaxial terdiri dari 

komputer, unit panel, load frame, tabung vakum, dan pompa vakum.  

Voltmeter 
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Gambar 3. 8 Gerlink Triaxial 

 

6. SWCC 

Dalam penelitian ini pemodelan SWCC dilengkapi dengan uji laboratorium 

menggunakan mini tensiometer (untuk  <100 kPa) (lihat gambar 3.10). 

Tensiometer digunakan untuk mengukur nilai soil suction. Pelat dasar 

menggunakan bahan alumunium dengan diameter dalam pipa 58 mm dan diameter 

luar pipa sebesar 60 mm. Pipa pvc dengan diameter 2 inchi digunakan sebagai 

pembungkus tanah uji dengan dimensi tinggi total sebesar 5 cm dan pipa penutup.  

 

 Gambar 3. 9 Mini tensiometer 

Tabung air vakum 

Load frame 

Chamber 

Pelat landasan 

Pompa vakum 

Komputer 

MEMS pressure sensor 

Malam/parafin 

Pipa penutup 

Kabel sensor 

Pelat dasar 

alumunium

m 
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C. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan alat 

Tahap persiapan alat ini dilakukan untuk mempersiapan alat-alat yang akan 

digunakan pada saat pengamatan analisis stabilitas lereng di lapangan. Alat-alat 

yang akan di gunakan di cek terlebih dahulu dan di uji kelayakannya pada saat akan 

digunakan. Adapun alat-alat utama yang di gunakan antara lain : seperangkat alat 

tensiometer KU-T3 untuk pengukuran suction di lapangan, double ring 

infiltrometer, pencetak tanah undisturb lapangan, theodolite, dan alat uji triaksial  

gelink triaksial. 

 

2.  Uji kemiringan lereng 

Uji kemiringan lereng digunakan untuk mengetahui sudut kemiringan lereng 

menggunakan alat theodolite, secara umum pengoperasian theodolite di lapangan 

adalah sebagai berikut : 

a. Siapkan instrumen alat-alat theodoolite. 

b. Pasang statif dia atas patok, theodolite di  pasang tepat di atas patok 

kemudian ukur tinggi alat theodolite 

c. Atur bidang nivo sampai keadaan seimbang, Theodolite diatur sehingga 

memenuhi syarat (sumbu vertikal, garis bidik tegak lurus sumbu). Teropong 

diarahkan ke titik yang dituju, pembacaan sudut horizontal dan sudut 

vertikal. 

3. Pengambilan sampel tanah 

Tahap pengambilan sampel tanah ini menggunakan metode undisturbed yaitu 

tanah alami yang tidak terganggu oleh lingkungan luar pada lereng timbunan. 

Sampel tanah diambil pada satu titik pada lokasi pengambilan sampel 

menggunakan tabung pencetak tanah di lapangan. Sampel tanah tersebut digunakan 

untuk pengujian analisis saringan, berat jenis, batas-batas konsistensi (batas cair, 

dan batas plastis). Adapun tahapan pengujian pengambilan sampel tanah di 

lapangan ini adalah : 

a. Siapkan alat-alat (tabung cetakan, hammer/pemukul,  dan besi pemberat) 
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b. Penentuan lokasi pengambilan sampel tanah, pengambilan sampel tanah 

dilakukan pada satu titik disekitar titik A2. Sampel tanah yang diambil 

merupakan sampel tanah yang mewakili tanah di lokasi lereng pengamatan. 

c. Tabung cetakan dipasang dengan besi pemberat. 

d. Besi pemberat dan tabung cetakan dipukul dipukul dengan diberi peredam 

menggunakan karet ban sampai kedalaman   50 cm dari permukaan atas 

tanah. 

e. Tabung cetakan yang sudah tertanam, dilepas dan diangkat menggunakan 

besi pengangkat. Lalu tutup bagian atas dan bawah tabung menggunakan 

plastik agar terjaga kadar air yag terkandung didalam tanah. 

 

4. Sifat-sifat fisik tanah  

Sifat-sifat fisik dan indeks tanah yang menunjukkan jenis dan kondisi tanah  

disajikan pada tabel (lihat Tabel 3.1). Berdasarkan hasil grafik distribusi ukuran, 

didapatkan hasil bahwa tanah yang digunakan mengandung fraksi tanah berbutir 

kasar sebesar 69,47 % dan fraksi berbutir halus 30,53 %. Menurut sistem klasifikasi 

Unifield Soil Classification System (USCS) tanah diklasifikasikan dalam kategori 

tanah berbutir kasar dikarenakan tanah yang lolos saringan No.200 kurang dari 

50%. Hasil batas cair dan batas plastis, USCS  mengklasifikasikan tanah yang diuji 

masuk kedalam tanah lempung berpasir.  

 

Tabel 3.1 Hasil pengujian sifat-sifat fisik tanah dan data lapangan 

Parameter Hasil 

Berat Jenis, Gs 2.20 

Batas-batas konsistensi 

Batas Cair, LL 

Batas Plastis,PL 

Indeks Plastis, PI 

 

31.63% 

23.1% 

8.53% 

Ukuran partikel 

Lempung 

Pasir 

 

30.53% 

69.47% 

Sudut kemiringan lereng 18,17 o 
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5. Pengukuran suction  

Tahapan pengujian pengukuran suction di lapangan dilakukan dengan cara  

pemasangan instrumen tensiometer dilapangan / dilereng yang ada di lereng 

timbunan. Alat uji tensiometer disiapkan terlebih dahulu di laboratorium sebelum 

dipasang dilapangan, adapun tahapan persiapan pemasangan tensiometer adalah : 

a. Siapkan air bebas udara / deairwater yang telah divakum minimal 1 jam 

sebanyak 2 liter. 

b. Siapkan alat tensiometer KU-T3 

c. Vakum tensiometer, tensiometer yang tersedia masih dalam keadaan 

kering sehingga diperlukan saturasi atau deairwater sebelum digunakan. 

Alat yang digunakan untuk mensaturasi yaitu vakum listrik. 

Tensiometer dan tabung akrilik kolom air dipisahkan dan dijenuhkan 

selama sekitar 2-3 jam sampai keadaan jenuh pada bagian sensor, tabung 

akrilik, dan batu porous. 

d. Masukkan alat tensiometer kedalam wadah / ember baskom. 

e. Vakum sensor (MEMS) menggunakan hand vacum pump sebanyak 40 

kali tarikan. 

 

Gambar 3. 10 Proses vakum menggunakan hand vacum  

 

f. Pasang elemen sensor (MEMS) dan tabung akrilik, dan O-ring dalam 

keadaan memasang didalam air yang sudah divakum. 

g. Pastikan tube kolom air dan elemen konektor bebas dari udara. 

h. Kalibrasi alat tensiometer dengan voltmeter, untuk menguji jika saat 

diberi suction dengan hand vacump pump angka pada voltmeter 
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menunjukkan angka dibawah 0,3 volt. Angka ini menunjukkan bahwa 

didalam tabung akrilik tidak ada udara atau bubble yang terkandung. 

 

 

Gambar 3. 11 Proses kalibrasi menggunakan voltmeter 

 

i. Tensiometer siap digunakan dan dipasang dilereng pengamatan. 

j. Hubungkan tensiometer dengan kabel sensor pada ketiga titik 

pengujian. 

 

Gambar 3. 12 Kabel sensor dipasang 

 

k. Instrumen tensiometer ditutup menggunakan pipa pvc diameter 4 inch. 

Pemasangan tutup dengan pipa pvc berfungsi untuk melindungi alat 

tensiometer dari hujan yang bisa menyebabkan air masuk kedalam 
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sensor tensiometer. Kabel sensor dipasang pipa diameter 0,5 inch 

sebagai cover untuk melindungi dari cuaca panas dan hujan.  

l. Proses pemasangan instrumen tensiometer dilapangan dilakukan pada 

tiga titik pengamatan A1, A2, dan A3. 

 

Gambar 3. 13 Titik pengamatan 

 

6. Monitoring suction  

Pengataman pembacaan nilai suction di lapangan dilakukan dua kali dalam 

satu hari, dilakukan pada waktu pagi hari antara sekitar jam 08.00 WIB dan pada 

waktu siang hari sekitar jam 12.00 WIB. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

simulasi wetting-drying  di lapangan dengan cara pada saat pembacaan waktu pagi 

hari, tanah belum terkena terik matahari sehingga tanah pada lereng masih dalam 

keadaan jenuh atau masih dalam keadaan yang basah (wetting). Sedangkan 

pembacaan pada waktu siang hari lereng yang sudah terkena terik matahari tanah 

menjadi kering (drying). 

Monitoring nilai suction di lapangan berdasarkan pembacaan pengukuran voltase 

atau tegangan listrik yang ada dalam tanah menggunakan alat voltmeter. Adapun 

langkah-langkah monitoring suction di lapangan adalah : 

a. Siapkan alat voltmeter 

b. Pasang kabel sensor dengan  alat voltmeter, hubungkan kabel sensor dan 

voltmeter menggunakan pin konektor. 

c. Pasang baterai bertegangan 9 volt pada alat voltmeter, kemudian atur switch 

voltmeter dengan tegangan 2 volt (lihat gambar 3.14 ) 

A1 
A2 

A3 
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Gambar 3. 14 Vooltmeter tegangan 2 volt 

 

d. Setelah itu baca nilai voltase di ketiga titik uji A1, A2, dan A3 dengan alat 

voltmeter. 

7. Pengujian Triaksial  

Secara umum prosedur pengujian triaksial UU mengikuti SNI 03-4813-1998. 

Pengujian triaksial ini menggunakan alat uji gerlik triaksial, adapun tahapan 

pelaksanaan pengujiannya adalah : 

a. Tanah diambil dari tabung selongsong cetakan dilapangan, mencetak tanah 

menggunakan alat pencetak tanah triaksial., catat dimensi dan berat cetakan 

tanah. 

b. Pasang membran pembungkus tanah benda uji, kemudian vakum air 

destilasi pada alat uji gerlink triaksial sampai keadaan bebas udara. 

c. Buka katup nomor 1 cell pressure, kemudian keluarkan udara yang ada di 

saluran selang lalu tekan arah panah atas (↑) pada panel cell pressure, 

kemudian tutup katup nomor 1 cell pressure. 
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d. Proses filling tabung panel dengan memindahkan selector switch ke posisi 

filling sampai lampu indikator hidup yang menunjukkan bahwa proses 

filling selesai. 

e. Pasang benda uji diatas pelat landasan dengan susunan batu pori, filter 

paper, tanah, filter paper, batu pori, perata beban, dan membran pelapis 

benda uji. 

 

Gambar 3. 15 Susunan benda uji 

f. Pasang chamber dan penutup berbentuk tabung, setelah itu dikuci pada 3 

bagian menggunakan as pengunci. 

g. Piston beban diatur hingga menempel dengan dial gauge atau penolok ukur 

deformasi dan beban pada angka nol dengan cara menaikkan chamber 

menggunakan tombol up/down pada panel tombol raise speed.  

h. Setting cell pressure yang akan digunakan pada tombol panel. Cell pressure 

yang digunakan adalah sebesar 0,25 kg/cm2 dan 1 kg/cm2 . 

 

Tegangan deviator ddiberikan dari piston beban (beban aksial) hingga 

benda uji mengalami keruntuhan atau mencapai regangan sebesar 20%. 

Kecepatan pembebanan adalah 0,5 mm/menit. Setelah selesai, benda uji 

dikeluarkan dari chamber, dan diuji kadar airnya. Tegangan deviator pada 

setiap regangan dihitung dengan Persamaan 3.1.  

Batu pori 

Batu pori 
Membran pelapis 

Filter paper 

Pearata beban 
Filter paper 

Tanah uji 
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 (3.1) 

dengan, 

P = beban aksial saat penggeseran benda uji (N), 

A = luas penampang terkoreksi (cm2), 

Ao = luas penampang awal benda uji (cm2), 

εa = regangan aksial (%). 

 

Lingkran Mohr diperlukan untuk mengetahui kuat geser tanah, kuat geser 

tanah diukur dengan dua parameter yaitu nilai sudut gesek internal ( ) dan nilai 

kohesi tanah (c). Hasil dari lingkaran mohr menunjukkan bahwa nilai sudut gesek 

internal ( ) sebesar 28,39o dan nilai kohesi (c) sebesar 3,63 kPa.  

 

8. Pengujian SWCC 

Pada pengujian SWCC menggunakan mini tensiometer KU-T2, pengujian ini 

menggunakan siklus wetting-drying. Adapun tahapan pengujiannya adalah : 

a. Siapkan alat-alat dan bahan pengujian ( pelat dasar alumunium, mini 

tensiometer KU-T2, pipa pvc, tutup pipa, soaltipe, kabel sensor, 

malam/parafin, tanah asli atau undisturbed, dan tanah kaolin). 

b. Benda uji berupa tanah undisturbed dicetak menggunakan pipa pvc. 

c. Cetakan tanah dalam pipa pvc didorong menggunakan pelat dasar 

alumunium sebagai alas dasar tanah uji. Penutup pipa pvc dipasang pada 

bagian atas pipa kemudian dipasang solatipe pada pemisah antara pipa 

dengan penutup pvc dan pipa dengan pelat dasar alumunium (lihat gambar 

3.10). Tensiometer dijenuhkan terlebih dahulu menggunakan tanah 

lempung kaolin sebelum dipasang. Tensiometer KU-T2 dipasang pada 

bagian atas penutup pvc yang sebelumnya penutup telah dilubangi dengan 

diameter yang sama dengan diameter batu porous tensiometer KU-T2.  

d. Uji wetting menggunakan penyemprot air, dan uji drying menggunakan alat 

hairdryer. 
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e. Pembacaan wetting-drying dilakukan setiap rentang 2-4 jam menggunakan 

alat voltmeter.  

Dalam penelitian ini satu siklus pembasahan (wetting) adalah benda uji 

mengalami sembilan kali pembasahan (wetting) secara beruntun menggunakan alat 

penyemprot air. Sedangkan satu siklus pengeringan (drying) berarti benda uji 

dilakukan pengeringan (drying) menggunakan alat pemanas hairdryer sebanyak 

sepuluh kali pengeringan secara beruntun. 

 

 

D.  Analisis Data 

1. Pengukuran Suction di lapangan 

Parameter utama yang dicari adalah nilai suction di lapangan. Pembacaan 

nilai suction dilapangan berdasarkan pembacaan voltase atau tegangan listrik yang 

ada dalam tanah kemudian hasilnya di konversi kedalam nilai suction menggunakan 

rumus persamaan : 

 

ySensitivit

VV
US w

)( 0                                                                                             (3.2) 

dengan, 

Vo               = initial zero atau pembacaan voltase awal 

V                = pembacaan voltase saat pengamatan menggunakan voltmeter 

Sensitivity  = yaitu sensitifitas alat atau kalibrasi alat tensiometer. 

 

 

2. Analisis Data Lapangan 

Data lapangan yang ada dalam penelitian ini meliputi data hujan, dan data 

sudut kemiringan lereng.  

(1)Sudut kemiringan lereng 

Parameter yang dicari adalah sudut kemiringan lereng. Sudut kemiringan 

(helling) dicari menggunakan alat teodolit. Metode pengukuran sudut kemiringan 

menggunakan metode pengukuran sudut horisontal sudut tunggal. Hasil 



28 

 

 

 

pengukuran sudut kemiringan lereng akan digunakan untuk analisis stabilitas 

lereng. Pengukuran jarak horisontal menggunakan rumus : 

hBBAD ba

2cos)(                                                                                                    (3.3) 

Dengan, 

A = Konstanta pengali  100 

h  = Sudut kemiringan atau helling 

Ba, Bb = Pembacaan Benang atas, dan benang bawah pada rambu ukur. 

 

3. SWCC ( Soil Water Characteristic Curve ) 

Hasil pemodelan SWCC tersaji dalam Tabel 3.1, kurva retensi air tanah 

menghasilkan lima parameter antara lain   r ,  s, α, n, dan l. Parameter yang 

didapat dalam kurva retensi air tanah digunakan untuk menganalisa perubahan 

tekanan air pori dan perubahan kadar air volumetrik pada setiap kedalaman tanah.  

Tabel 3. 1 Parameter kurva retensi air tanah 

 r  s l n α 

0.22 0.3 1 4,40 1.65 

 

 

Gambar 3. 16 Kurva retensi air tanah 
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4. Cara Menghitung Faktor Aman ( Safety Factor ) 

Beberapa parameter yang didapatkan dari hasil pengujian dilapangan 

kemudian digunakan untuk menentukan faktor aman lereng pengamatan. Secara 

umum tahapan untuk mengetahui nilai faktor aman lereng (FS) dapat dilihat pada 

bagan alir (lihat Gambar 3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 17 Tahapan menghitung nilai faktor aman (FS) 

 

Variabel : 

, Zf, ,  t, ua, C, n, e, H, Gs

dwsr  ,,, , m, l. 

Input nilai : 

, Zf, ,  t, ua, C, n, e, 

H, Gs dwsr  ,,, , m, l. 
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                Gambar 3. 18 Lanjutan tahapan menghitung nilai faktor aman (FS) 
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FS = FSc+FSf-(FSb) 


