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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Sukabumi termasuk kedalam daerah yang tergolong rawan longsor, menurut 

data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 10 tahun terakhir 

wilayah Sukabumi termasuk kedalam daerah yang diklasifikasikan sebagai daerah 

yang rawan akan kelongsoran dengan tingkat kelongsoran sedang sampai tinggi. 

Sukabumi ialah daerah yang secara geografis memiliki elevasi atau permukan tanah 

yang bervariasi. setiap lapisan tanah selalu memiliki elevasi yang berbeda atau  

memiliki lapisan  membentuk relative bidang yang datar antara satu tempat dan 

tempat lainnya sehingga membentuk lereng seperti tebing perbkitan yang rawan 

akan longsor. Longsor adalah bencana alam yang sering terjadi pada lereng buatan 

maupun alami, hal itu disebabkan karena meningkatnya tekanan air pori pada lereng 

yang mengakibatkan penurunan nilai pada sudut geser dalam dan nilai kuat geser 

dalam yang mengakibatkan terjadinya kelongsoran. Maka dari itu di perlukan 

mitigasi struktural dan non struktural dalam merencanakan suatu pekerjaan 

kontruksi. Ketidak setabilan lereng merupakan hal yang sangat berbahaya bagi 

lingkungan sekitar maka dari itu perlu dilakukannya analisis kestabilan lereng serta 

menghitung nilai faktor keamanan lereng yang menghasilkan nilai kestabilan 

lereng. 

Seperti peristiwa yang terjadi pada ruas jalan Gunung Batu yang beralamat 

lengkap di Kp. Pasir Salam RT.001 RW.02 Desa Kertaangsana Kecamatan 

Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang peristiwa bencana alam kelongsoran pada 

tepi jalan. Ruas jalan memiliki panjang (P) = 22m, lebar jalan (L) = 6 m serta 

kedalaman lereng = 7 m. Jalan ini merupakan jalan akses jalan utama yang 

merupakan jalan penghubung antara Gunung Batu–Purabaya yang dimana pada 

kondisi jalan tersebut bayak di dominasi oleh lereng yang curam yang 

mengakibatkan kelongsoran pada lereng ataupun tepi jalan, maka dari tu perlu 

adanya solusi serta penanganan lebih lanjut untuk menangani kejadian bencana 

alam ini agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa ataupun hal yang tidak di 

inginkan, Namun terdapat beberapa masalah dalam mementukan metode mitigasi 

struktural yang disebabkan karena kurangnya informasi yang tersedia mengenai 
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pemilihan metode yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini 

menyajikan analisis kestabilan lereng serta penanggulanganya di ruas jalan Gunung 

Batu Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana cara menentukan jenis tanah di ruas jalan Gunung Batu? 

2.  Bagaimana cara menentukan faktor keamanan lereng di ruas jalan Gunung 

Batu? 

3. Bagaimna cara menentukan faktor keamanan dinding penahan tanah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis tanah di ruas jalan Gunung Batu. 

2. Mengetahui faktor keamanan lereng dengan metode fellenius. 

3. Mengetahui faktor keamanan geser, faktor keamanan guling, serta faktor 

keamanan daya dukung tanah  

1.4  Manfaat penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat di dipergunakan bagi pengembangan ilmu 

teknik sipil khususnya di bidang geoteknik 

2. Sebagai bahan referensi khususnya bagi yang mempelajari tentang kesetabilan 

lereng 

1.5 Batasan penelitian  

1. Penelitian dilakukan di kawasan Gunung Batu Desa Kertaangsana Kecamatan 

Nyalindung Kabupaten Sukabumi. 

2. Data diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan penyondiran di 

kawasan Gunung Batu 

3. Perbaikan lereng Mengunakan Dinding Penahan Tanah Tipe Gravitasi 

4. Metode yang digunakan adalah metode irisan sederhana ( fellenius)  

5. Tidak dipengaruhi faktor gempa  
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1.2. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 kerangka berpikir 
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