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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi Merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat 

yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa kawasan perkotaan akan mengalami perubahan secara mendasar terutama 

pertumbuhan penduduk. Bersamaan dengan peningkatan angka pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Sukabumi maka pembangunan suatu wilayah/kota akan 

berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan dan budaya, 

sehingga diperlukan fasilitas penunjang untuk melayani kebutuhan tersebut dan 

mendukung laju pertumbuhan di berbagai sektor. Indikator peningkatan 

pembangunan suatu wilayah/kota terlihat dari sistem fasilitas yang terpadu. Sistem 

fasilitas yang sistematis dan terpadu menjadi bagian struktur ruang yang berfungsi 

sebagai jaringan penghubung dan roda kegiatan dalam penataan ruang. 

Pelabuhan Ratu merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten 

Sukabumi yang terletak pada ketinggian dari permukaan laut 0 - 500% mdpl. 

Bentang wilayah Pelabuhan Ratu meliputi daratan seluas 91,86 Ha dan mencakup 

6 Desa/Kelurahan dengan pusat aktifitas sebagai perkotaan. Proyek Pembangunan 

Gedung Perkantoran Pemda Kab.Sukabumi merupakan salah satu proyek yang 

memiliki fungsi sebagai penunjang fasilitas sosial.  

Pada lokasi proyek tersebut terdapat perbedaan elevasi yang membentuk 

lereng. Lereng adalah bangunan permukaan tanah yang memiliki sudut kemiringan 

tertentu dan merupakan suatu kondisi topografi yang sering dijumpai pada 

pekerjaan sipil. Lereng dapat terjadi secara alami maupun sengaja dibuat manusia 

dengan tujuan tertentu. 

Bencana yang sering terjadi pada permukaan tanah yang curam adalah 

longsor. Longsor adalah salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. 

Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak 

sedikit. Kondisi lereng dengan kemiringan yang curam dapat mengakibatkan 

longsor terlebih lagi jika memasuki musim penghujan, resiko longsor semakin besar 
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akibat peningkatan tekanan air pori pada lapisan tanah. Sehingga diperlukan solusi 

untuk menjaga kestabilan lereng tersebut agar tidak terjadi penurunan dan aman 

dari bahaya longsor, salah satunya dengan membangun dinding penahan tanah. 

Dinding Penahan Tanah ( DPT ) adalah suatu kontruksi yang berfungsi 

sebagai penahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan lereng atau tanah 

yang miring. Dinding penahan tanah juga dapat digunakan untuk area lereng alam 

dan lereng buatan. Kondisi tanah terganggu akibat beberapa hal tertentu, seperti 

beban gempa, mesin atau kendaraan  yang menghasilkan getaran,dan lain-lain yang 

dapat menurunkan sifat mekanik dari parameter tanah. 

Cara mencegah terjadinya kelongsoran  pada lereng diperlukan perencanaan 

DPT yang benar-benar stabil untuk menahan gaya guling, gaya geser dan gaya 

dukung. Pada tahun 1984 muncul tipe dinding penahan baru, yaitu dinding penahan 

tanah tipe segmental blok (Raitining Wall) yang terdiri dari unit-unit elemen 

segmental yang terbuat dari beton yang ditumpuk-tumpuk dengan bentuk yang 

berbeda-beda. Sedangkan dinding penahan tanah tipe gravitasi (gravity wall) 

menggunakan material pasangan batu atau beton tak bertulang.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini membahas tentang 

perbandingan stabilitas lereng antara dinding penahan tanah tipe gravitasi dan tipe 

segmental blok pada proyek pembangunan Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten 

Sukabumi. Data yang digunakan merupakan hasil pengujian tanah pada lereng, 

pengujian yang digunakan adalah uji sondir untuk mengetahui parameter tanah. 

Untuk perhitungan analisis stabilitas lereng penulis menggunakan software plaxis 

2d. Software plaxis 2d digunakan utuk menganalisa stabilitas tanah dengan 

menggunakan metode elemen hingga dua dimensi yang digunakan untuk analisis 

deformasi, stabilitas dan aliran air tanah, faktor keamanan lereng, dan lain-lain. 

Penelitian ini bertujuan agar menghasilkan perencanaan dinding penahan tanah 

yang aman sehingga dapat memberikan masukan kepada pihak terkait. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Bagaimana perbedaan angka faktor keamanan (safety factor) dinding 

penahan tanah tipe gravitasi dengan tipe segemental blok dengan menggunakan 

Software PLAXIS 2D ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Untuk mengetahui angka faktor keamanan (safety factor) dinding penahan 

tanah tipe gravitasi dengan tipe segemental blok dengan menggunakan Software 

PLAXIS 2D. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

mengenai perbandingan antara DPT Tipe Gravitasi dengan Tipe Segmental Blok 

menggunakan perhitungan manual dan Software. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada kontraktor dalam pemilihan 

jenis dinding penahan tanah yang lebih efisien. 

1.5. Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat banyak permasalahan yang dapat ditinjau dan 

dibahas, maka di dalam laporan ini perlu diadakan suatu pembatasan masalah yang 

bertujuan menghindari penyimpangan dari masalah yang dikemukakan. Namun 

dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Data diperoleh dari penyelidikan tanah langsung dilapangan dengan 

menggunakan metode Cone Penetration Test (CPT), SNI 2827:2008. 

2. Parameter tanah lainnya diperoleh dari korelasi N-SPT . 

3. Obyek yang dianalisis adalah DPT Tipe Gravitasi dan DPT Tipe Segmental 

Blok. 

4. Model material tanah menggunakan Mohr-Coulomb dan Linear Elastic. 

5. Analisis metode elemen hingga menggunakan plainstrain dengan jumlah titik 

tiap elemen adalah 15. 
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1.6.     Kerangka Berpikir. 

Agar pembahasan dalam penyusunan penelitian ini berjalan dengan 

sistematis maka dibuat kerangka berpikir penelitian seperti pada gambar  di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.     Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada proyek Pembangunan Gedung Perkantoran 

Pemda Kabupaten Sukabumi. Lokasi penelitian berada di jalan Cangehgar, 

Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan 

manfaat dari penelitian yang dapat menjadi referensi bagi perencana. 

Latar Belakang  

Stabilitas Lereng antara DPT tipe gravitasi dengan tipe  

segmental blok 

Rumusan Masalah  

Angka faktor keamanan (safety factor) DPT gravitasi dengan 

tipe segmental blok 

Pengambilan Data 

Hasil penelitian 

Anaisis data 

Kesimpulan 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 


