
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara geografis kabupaten Sukabumi memiliki perbedaan permukaan tanah 

atau elevasi yang beragam. Keadaan ini diakibatkan oleh proses geologi atau 

alamiah. Perbedaan permukaan tanah tersebut secara langsung akan membentuk 

suatu lereng seperti perbukitan dan tebing sungai sehingga rentan akan terjadinya 

kelongsoran. Selain itu kabupaten Sukabumi pada saat ini mengalami 

perkembangan pembangunan yang begitu pesat terutama pada bidang konstruksi, 

baik itu program pembangunan pemerintah ataupun program pembangunan yang 

dimiliki oleh pihak swasta untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan kepentingan 

lainnya. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak langsung pada proses 

pembangunan-pembangunan tersebut seringkali ditemukan masalah seperti 

perbedaan elevasi tanah atau lereng yang beragam dan dengan karakteristik 

permasalahan yang berbeda, hal ini tentunya memerlukan penanganan berupa 

mitigasi struktural maupun non-struktural yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pada proyek pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werda 

(RPSTW) Bogor, Cibadak, kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 

keseragaman masalah perbedaan elevesi tanah yang memerlukan penanganan 

mitigasi secara struktural sebagai alternatif pencegahan atau penanggulangan 

apabila terjadi pergerakan-pergerakan massa tanah yang melampaui batas 

keamanan maksimum dari perbedaan elevasi tanah tersebut. Akan tetapi beberapa 

permasalahan dalam menentukan metode mitigasi struktural seringkali terjadi 

karena terbatasnya informasi mengenai pilihan metode atau jenis perkuatan yang 

akan direncanakan sebagai konstruksi dinding penahan tanah yang tepat, sesuai 

dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Penelitian ini membahas perbedaan perilaku kestabilan lereng dengan 

menggunakan beberapa jenis struktur perkuatan yang sering menjadi pilihan di 

lapangan sebagai dinding penahan tanah, diantaranya adalah geogrid, dinding 

kantilever dan dinding gravitasi menggunakan program Plaxis 8.2 dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari studi penyelidikan tanah secara langsung 
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di lapangan dan menggunakan kolerasi data dari penelitian-penelitian yang pernah 

dilaksanakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

“bagaimana perbedaan perilaku kestabilan lereng dengan menggunakan perkuatan 

geogrid, diding kantilever dan dinding gravitasi”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

perbedaan perilaku kestabilan lereng dengan perkuatan geogrid, dinding 

kantilever dan dinding gravitasi melalui angka faktor keamanan (safety factor) 

dan Total Displacement lereng software komputer Plaxis 8.2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan perilaku kestabilan lereng dengan perkuatan geogrid, 

diding kantilever dan dinding gravitasi. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dasar 

dalam mempertimbangkan penentuan alternatif metode penanggulangan dan 

perbaikan perkuatan lereng yang tepat. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian terarah dan sesuai dengan penelitian yang diharapkan, 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Data diperoleh dari penyeledikan tanah langsung dilapangan dengan 

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

2. Geometri lereng berdasarkan data gambar perencanaan di lapangan. 

3. Penentuan jenis tanah menggunakan metode Soil Behavior Type (SBT) 

Robertson, 1990. 

4. Parameter tanah lainnya diperoleh dari korelasi data dan tabel Unified Soil 

Classification System (USCS). 

5. Perkuatan lereng yang digunakan yaitu Geogrid, Dinding Kantilever dan 

Dinding Gravitasi. 
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6. Analisis permodelan penelitian ini menggunakan program komputer Plaxis 

8.2. 

1.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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