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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di ruas jalan Cijangkar Desa Nyalindung Kecamatan

Nyalindung Kabupaten Sukabumi, ± 100 meter sebelum simpangan kearah

sagaranten dan takokak.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber : Google Map 2017

1.2 Latar Belakang

Longsor merupakan gerakan massa yang sangat berlebihan ke bawah dari material

pembentuk lereng, yang dapat berupa tanah, batu, tanah timbunan atau campuran

dari material lain (Hardiyatmo 2012).

Di Kabupaten Sukabumi, khususnya pada ruas Jalan Cijangkar Kecamatan

Nyalindung yang menghubungkan antara Kabupaten Sukabumi dengan Kota

Sukabumi setiap kali musim penghujan sering terjadi longsor. Sebagaimana yang

dijelaskan Bapak Ade (Ebol) 30 tahun, warga Desa Mekarsari dan anggota BPBD

daerah Nyalindung, “bencana longsor di daerah Nyalindung, sering terjadi jika

musim penghujan telah tiba, atau tingkat curah hujan sangat tinggi”. Seperti

kejadian pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal, 11 Maret Tahun 2016, dimana
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terdapat ± 8 titik longsor disepanjang ruas jalan Cijangkar, yang melibatkan tiga

Kelurahan, yaitu Desa Cijangkar, Desa Mekarsari, dan Juga Desa Nyalindung.

Bencana longsor tersebut mengakibatkan putusnya salah satu akses jalan di daerah

Nyalindung, dimana badan jalan mengalami penurunan (amblas), dan terdapat

beberapa titik jalan yang terhalang oleh runtuhan bebatuan dari longsoran dari

bukit.

Saat ini telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan gabion, namun meskipun

sudah dilakukan perbaikan tersebut, masih terdapat penurunan permukaan jalan

(amblas). Bahkan ada lereng yang sudah diperkuat dengan dinding penahan tanah,

mulai terjadi pergerakan massa secara horizontal.

Dalam menentukan metode perbaikan dan perkuatan lereng yang tepat, diperlukan

suatu analisis stabilitas lereng. Analisis ini berguna untuk mendukung

perancangan yang aman dan ekonomis dari lereng tersebut. Untuk itu, pada lokasi

ruas jalan Cijangkar perlu dilakukan analisis stabilitas lereng dan

penanggulangannya terhadap badan jalan di beberapa ruas jalan tersebut.

Gambar 2. Perbaikan bronjong eksisting
Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 3. Jalan mulai amblas kembali
Sumber : Dokumentasi pribadi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting kestabilan lereng di Jalan Cijangkar

Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ?.

2. Bagaimana solusi untuk menanggulangi kestabilan lereng agar tidak terjadi

lagi bencana longsor di Jalan Cijangkar ?.

1.4 TujuanPenelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui nilai faktor aman pada lokasi penelitian berdasarkan analisis

menggunakan metode Fellinius dan Metode Diagram Taylor.

2. Mencari solusi untuk menanggulangi kestabilan lereng agar tidak terjadi

lagi bencana longsor.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat menganalisis kestabilan lereng yang tepat dan terukur.

2. Berdasarkan análisis kestabilan lereng, dapat menentukan solusi yang

tepat, aman, dan ekonomis agar tidak terjadi lagi bencana longsor.

3. Data dan hasil penelitian, dapat bermanfaat untuk Masyarakat umum,



4

khususnya warga Kecamatan Nyalindung ataupun Instansi terkait, karena

dapat diterapkan di lokasi penelitian, agar tidak terjadi bencana longsor

kembali.

1.6 Batasan Masalah

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah dalam hal-hal

sebagai berikut:

1. Analisis stabilitas lereng dilakukan dengan menggunakan metode Fellinius

dan metode Diagram Taylor sebagai pembanding nilai faktor aman.

2. Menentukan pemilihan solusi bencana longsor, berdasarkan hasil analisis

stabilitas lereng.

3. Lokasi penelitian pada ruas jalan Cijangkar Kecamatan Nyalindung

Kabupaten Sukabumi.

4. Data penelitian merupakan data primer yang akan langsung diambil dari

lokasi penelitian.

5. Alat yang akan digunakan dalam mengambil data primer di lokasi

penelitian adalah alat sondir dan hand boring.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang berkaitan dengan

bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis

beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Hidayat, 2010).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Musim penghujan yang datang dan mengguyur di Daerah Nyalindung,

mengakibatkan volume air didalam tanah bertambah, dibutuhkan saluran drainase

dan penyerapan dibawah permukaan tanah, sedangkan di Daerah Nyalindung

saluran drainase yang ada, sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, dan tidak

terdapat penyerapan air dibawah permukaan tanah, hal tersebut berakibat

meningkatkan tekanan air pori didalam tanah.

Tekanan air pori dalam tanah mengakibatkan angka pori berkurang. Tanah yang
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mengalami tekanan mengakibatkan angka pori berkurang dan merubah sifat-sifat

mekanik tanah yang lain, seperti menambah tahanan geser dan tegangan efektif

tanah semakin bertambah. Dengan keadaan tersebut, nilai kohesi tanah turun dan

tanah yang telah jenuh dengan air tidak mampu lagi menyerap air hujan. Sehingga,

air hujan akan berubah menjadi limpasan atau aliran permukaan. Pada lereng yang

curam, air yang melimpas tersebut memiliki gaya yang cukup untuk mengangkut

butir-butir tanah atau sering disebut erosi. Ditambah lagi, apabila lapisan tanah ini

terletak pada lapisan batuan yang sejajar dengan bidang gelincir, maka

kemungkinan terjadi longsor menjadi semakin besar.

Dari penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.
Kerangka Pemikiran Analisis Kestabilan Lereng dan Penanggulangan Longsor
Pada Ruas Jalan Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.


