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ABSTRAK 

 Pemilihan alternatif untuk pengamanan lereng di lokasi PLTP Ulumbu dilakukan 

dengan beberapa alternatif yaitu; alternatif 1 (2 bore pile), alternatif 2 (6 bore pile), 

alternatif 3 (dinding penahan tanah gravitasi), dan alternatif 4 (dinding penahan tanah 

kantilever). Berdasarkan hasil analisis lereng di daerah studi menggunakan aplikasi 

GeoStudio 2007 sebelum adanya alternatif pengamanan didapat nilai faktor keamanan 

1,037 untuk kondisi musim kemarau, dan nilai faktor keamanan 0,229 untuk kondisi 

musim hujan. Sedangkan hasil analisis lereng menggunakan aplikasi GeoStudio 2007 

setelah adanya alternatif pengamanan adalah sebagai berikut: (a) pada musim kemarau 

didapat nilai faktor keamanan: 1,146 (alternatif 1), 2,313 (alternatif 2), 2,155 (alternatif 3), 

2,265 (alternatif 4); (b) pada musim hujan didapat nilai faktor keamanan: 0,357 (alternatif 

1), 2,755 (alternatif 2), 1,345 (alternatif 3), 1,881 (alternatif 4). Dari hasil analisis tersebut, 

penanganan yang tepat untuk permasalahan lereng tersebut adalah alternatif 2 (6 bore pile, 

kedalaman 15 m, diameter 0,25 m, dan jarak antar bore pile 1,0 m) dan alternatif 4 

(dinding penahan tanah kantilever, tinggi dinding 7,3 m, dalam pondasi 1,2 m, lebar 

pondasi 7,5 m, dan lebar puncak dinding 1,0 m) 

 

Kata kunci : alternatif, bore pile, dinding penahan, faktor keamanan, GeoStudio 2007 

 

ABSTRACT 

The alternatives choice for securing slopes in location PLTP ULumbu used some 

alternatives, named; Alternative 1 (2 bore pile), alternative 2 (6 bore pile), Alternative 3 

(gravity retaining wall), and Alternative 4 (cantilever retaining wall). Based on analysis of 

the slopes in the study area using GeoStudio 2007 application before securing their 

alternative values obtained safety factor of 1.037 for the dry season, and the value of the 

safety factor 0.229 for wet weather conditions. While the results of the analysis slope use 

GeoStudio 2007 application after the alternative security is as follows: (a) in the dry 

season obtained value of the safety factor: 1.146 (alternative 1), 2.313 (alternative 2), 

2.155 (alternative 3), 2.265 (alternative 4); ( b ) in the rainy season obtained value of the 

safety factor: 0.357 (alternative 1), 2.755 (alternative 2), 1.345 (alternative 3), 1.881 

(alternative 4). From the results of this analysis, the appropriate for the problem slope was 

alternative 2 (6 bore pile, the depth of 15 m, the diameter of 0.25 m, And the distance 

between bore pile 1.0 m), And alternative 4 (cantilever retaining wall, the high of the wall 

are 7.3 m, the depth of the foundation are 1.2 m, the width of the foundation are 7.5 m, 

and the width of the top of the wall is 1.0 m) 

 

Keywords : alternative, bore pile, retaining wall, safety factor, GeoStudio 2007



1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah longsor adalah suatu produk 

dari proses gangguan keseimbangan yang 

menyebabkan bergeraknya massa tanah 

dan batuan dari tempat yang lebih tinggi 

ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan 

tersebut terjadi karena adanya faktor gaya 

yang terletak pada bidang tanah yang 

tidak rata atau disebut dengan lereng. 

Selanjutnya, gaya yang menahan massa 

tanah disepanjang lereng tersebut 

dipengaruhi oleh kedudukan muka air 

tanah, sifat fisik tanah, dan sudut dalam 

tahanan geser tanah yang bekerja di 

sepanjang bidang luncuran (Sugiyanti, 

2012:1). 

Di desa Wewo, Kecamatan Satar 

Mese, Kabupaten Manggarai Tengah, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 

terdapat suatu bangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

Ulumbu. Wilayah di sekitar PLTP 

Ulumbu sangat terancam bahaya akibat 

pergerakan tanah, hal ini sangat 

dihawatirkan karena itu akan mengancam 

bangunan yang ada pada PLTP Ulumbu 

tersebut. Ini merupakan salah satu 

masalah yang harus segera di tangani 

dengan baik dan cepat guna untuk 

mempertahankan kondisi tanah di 

wilayah PLTP Ulumbu sehingga PLTP 

Ulumbu dapat beroperasi dengan baik. 

Sesuai dengan masalah yang dihadapi ini 

maka harus dilakukan suatu penanganan 

berupa pengaman yang berfungsi untuk 

mengamankan wilayah sekitar PLTP 

Ulumbu tersebut. Pengamanan yang 

harus dilakukan adalah dengan 

merencanakan alternatif pengamanan 

lereng yang mampu menahan atau 

meredam pergerakan tanah, agar lokasi 

tersebut aman dari bencana tanah longsor. 

Alternatif pengamanan lereng yang akan 

direncanakan adalah Struktur dinding 

penahan tanah, dan struktur bore pile, 

dari alternatif pengamanan lereng 

tersebut diharapkan agar dapat mengatasi 

masalah pergerakan tanah dalam jangka 

waktu yang cukup lama. 

1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Agar dapat mengetahui kondisi 

keamanan lereng di lokasi studi bila 

ditinjau dari perhitungan  stabilitas 

lereng menggunakan aplikasi 

Geostudio 2007 dan gerakan tanah. 

2. Agar dapat merencanakan alternatif 

pengamanan lereng di PLTP Ulumbu. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Tanah Longsor  

Tanah longsor atau dalam bahasa 

Inggris disebut Landslide, adalah 

perpindahan material pembentuk lereng 

berupa batuan, bahan rombakan, tanah 

atau material campuran tersebut, bergerak 

ke bawah atau keluar lereng. Proses 

terjadinya tanah longsor dapat 

diterangkan sebagai berikut: air yang 

meresap kedalam tanah akan menambah 

bobot tanah. Jika air tersebut menembus 

sampai tanah kedap air yang berperan 

sebagai bidang gelincir, maka tanah 

menjadi licin dan tanah pelapukan di 

atasnya akan bergerak mengikuti lereng 

dan keluar lereng (Anugrah, 2013:3). 

2.2 Jenis-jenis Tanah Longsor  

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: 

longsoran translasi, longsoran rotasi, 

pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan 

tanah, dan bahan rombakan. Jenis 

longsoran translasi dan rotasi paling 

banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan 

longsoran yang paling banyak memakan 

korban jiwa manusia adalah aliran bahan 

rombakan. 

1. Longsor Translasi 

 
Gambar 2.1. Longsor Translasi  

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:2) 

 

 



2. Longsoran Rotasi  

 
Gambar 2.2. Longsor Rotasi  

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:2) 

3. Pergerakan Blok 

 
Gambar 2.3. Pergerakan Blok 

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:2) 

4. Runtuhan Batu  

 
Gambar 2.4. Runtuhan Batu  

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:2) 

5. Rayapan tanah  

 
Gambar 2.5. Rayapan Tanah  

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:3) 

6. Aliran Bahan Rombakan  

 
Gambar 2.6. Aliran Bahan Rombakan  

Sumber: ESDM. Pengenalan Gerakan 

Tanah (2008:3) 

2.3 Bentuk Dinding Penahan 
Estimasi dimensi dinding gravitasi 

dan dinding kantilever berdasarkan 

pangalaman diperlihatkan pada Gambar 

2.7 dan Gambar 2.8. Dimensi-dimensi 

yang tercantum dalam gambar tersebut 

hanya sebagai petunjuk awal untuk 

langkah perancangan. 

 
Gambar 2.7. Dinding Gravitasi 

Sumber: Hardiyatmo (2006:404) 

 
Gambar 2.8. Dinding Kantilever 

Sumber: Hardiyatmo (2006:404) 

2.4 Tiang Bor (Bore Pile) 

Tiang bor dipasang di dalam tanah 

dengan cara mengebor tanah terlebih 

dahulu, baru kemudian diisi dengan 

tulangan dan dicor beton. Tiang ini 

biasanya dipakai pada tanah yang stabil 

dan kaku, sehingga memungkinkan untuk 

membentuk lubang yang stabil dengan 

alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa 

besi dibutuhkan untuk menahan dinding 

lubang lubang dan pipa ini ditarik ke atas 

pada waktu pengecoran beton. Pada tanah 

yang keras atau batuan lunak, dasar tiang 

dapat dibesarkan untuk menambah 

tahanan dukung ujung tiang (Hardiyatmo, 

2008:67). 



 
Gambar 2.9. Tiang Bor 

Sumber: Hardiyatmo (2008:67) 

2.5 Jarak Tiang-tiang Bor  

Jarak tiang minimum dibutuhkan 

untuk menekan biaya pembuatan pelat 

penutup tiang (pile cap) yang disarankan 

oleh Teng (1962). 

Tabel 2.1. Jarak Tiang Minimum (Teng, 

1962) 

 
Sumber: Hardiyatmo (2008:193) 

 

3. METODOLOGI 

3.1 Lokasi Studi 

Lokasi studi PLTP Ulumbu berada di 

desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, 

Kabupaten Manggarai Tengah, Propinsi 

Nusa Tenggara Timur, Sekitar 35 km dari 

Kota Ruteng. Lokasi PLTP Ulumbu 

memiliki koordinat UTM 9034508 N, 

217904 E. 

Secara administratif batas wilayah 

Kabupaten Manggarai Tengah adalah: 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Manggarai Timur 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Manggarai Barat 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Laut Flores  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Laut Sawu 

3.2 Data Untuk Penelitian 

Data yang digunakan pada studi ini 

merupakan data: 

1. Data Topografi 

2. Data Bor log 

3. Data Mekanika Tanah 

4. Peta Zona Gempa 

 

3.3 Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis stabilitas lereng metode 

bishop (menggunakan aplikasi 

GeoStudio 2007). 

2. Pemilihan alternatif pengamanan 

lereng. 

3. Analisis stabilitas lereng sesudah 

adanya alternatif pengamanan lereng 

musim kemarau dan musim hujan. 

4. Perhitungan dimensi struktur. 

5. Analisis stabilitas struktur dihitung 

pada saat tidak terjadi gempa maupun 

saat terjadi gempa. Persamaan yang 

digunakan adalah: 

 Pada saat tidak terjadi gempa 

Stabilitas terhadap penggeseran: 
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 Pada saat terjadi gempa 

Stabilitas terhadap penggeseran: 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Stabilitas Lereng 

Menggunakan Aplikasi 

GeoStudio 2007 

Analisis nilai faktor keamanan lereng 

di lokasi PLTP Ulumbu NTT, diperoleh 

dengan menggunakan aplikasi GoeStudio 

2007. Nilai faktor keamanan lereng akan 

diketahui aman atau tidak berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut: 

 FS < 1 …… (Lereng tidak aman) 

 FS = 1 ..….. (Lereng keadaan labil) 

 FS > 1 …… (Lereng aman) 

Analisis nilai faktor keamanan lereng 

dihitung dalam dua tahap yaitu: analisis 

faktor keamanan lereng sebelum adanya 

alternatif pengamanan lereng dan analisis 

faktor keamanan lereng setelah adanya 

alternatif pengamanan lereng. 

4.1.1 Analisis Faktor Keamanan 

Lereng Sebelum Adanya 

Alternatif Pengamanan Lereng 
Analisis nilai faktor keamanan lereng 

sebelum adanya alternatif pengamanan 

lereng dihitung menggunakan metode 

Bishop. Analisis tersebut dilakukan pada 

dua kondisi yaitu: 

 Analisis lereng pada musim kemarau. 

 Analisis lereng pada musim hujan. 

4.1.1.1  Nilai Faktor Keamanan Lereng 

Sebelum Adanya Alternatif 

Pengamanan Lereng Kondisi 

Musim Kemarau 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

pada kondisi musim kemarau 

menggunakan aplikasi GeoStudio 2007 

didapat nilai faktor keamanan lereng 

tersebut sebesar 1,037. Berdasarkan nilai 

faktor keamanan yang ada maka 

disimpulkan bahwa lereng tersebut 

aman, namun berpotensi untuk segera 

longsor. 

 
Gambar 4.1.  Analisis Faktor Keamanan 

Lereng pada Kondisi Musim Kemarau 

(Cross BH-06 ; BH-02) 

4.1.1.2  Nilai Faktor Keamanan Lereng 

Sebelum Adanya Alternatif 

Pengamanan Lereng Kondisi 

Musim Hujan 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

pada kondisi musim hujan menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

0,229. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut tidak aman. 

 
Gambar 4.2.  Analisis Faktor Keamanan 

Lereng pada Kondisi Musim Hujan 

(Cross BH-06 ; BH-02) 

4.1.2 Analisis Faktor Keamanan 

Lereng Setelah Adanya 

Alternatif Pengamanan Lereng 

Analisis tersebut akan dibandingkan 

berapa perbedaan nilai faktor kaamanan 

pada kondisi musim kemarau dan musim 

hujan. Struktur yang dipakai untuk 

analisis faktor keamanan lereng tersebut  

adalah Dinding Penahan Tanah (DPT) 

dan Bore pile. 

Nilai faktor keamanan lereng akan 

diketahui aman atau tidak berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut: 

 FS < 1,5 …… (Lereng tidak aman) 

 FS = 1,5 ..….. (Lereng keadaan labil) 

 FS > 1,5 …… (Lereng aman) 

 

 

 



4.1.2.1  Analisis Faktor Keamanan 

Lereng Setelah Adanya 

Alternatif Pengamanan Lereng 

Kondisi Musim Kemarau 

Analisis faktor keamanan lereng 

sesudah adanya bangunan pada kondisi 

musim kemarau terdapat 4 (empat)  

alternatif yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai faktor keamanan lereng 

alternatif 1 (2 Bore pile) 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur bore pile kondisi 

musim kemarau menggunakan aplikasi 

GeoStudio 2007 didapat nilai faktor 

keamanan lereng tersebut sebesar 1,146. 

Berdasarkan nilai faktor keamanan yang 

ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut tidak aman. 

Gambar 4.3.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 1 (2 Bore pile) Musim 

Kemarau. 

2. Nilai faktor keamanan lereng 

alternatif 2 (6 Bore pile) 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur bore pile kondisi 

musim kemarau menggunakan aplikasi 

GeoStudio 2007 didapat nilai faktor 

keamanan lereng tersebut sebesar 2,313 

Berdasarkan nilai faktor keamanan yang 

ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut aman. 

 
Gambar 4.4.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 2 (6 Bore pile) Musim 

Kemarau. 

3. Nilai Faktor Keamanan Lereng 

Alternatif 3 Dinding Penahan Tanah 

(DPT) Gravitasi 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

sesudah adanya struktur DPT gravitasi 

kondisi musim kemarau menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

2,155. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut aman. 

 
Gambar 4.5.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 3 (DPT Gravitasi) Musim 

Kemarau. 

4. Nilai Faktor Keamanan Lereng 

Alternatif 4 Dinding Penahan Tanah 

(DPT) Kantilever 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur DPT kantilever 

kondisi musim kemarau menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

2,265. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut aman. 

 
Gambar 4.6.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 4 (DPT Kantilever) Musim 

Kemarau. 

4.1.2.2  Analisis Faktor Keamanan 

Lereng Setelah Adanya 

Alternatif Pengamanan Lereng 

Kondisi Musim Hujan 

Analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya alternatif pengamanan 



lereng pada kondisi musim hujan terdapat 

4 (empat)  alternatif yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai faktor keamanan lereng 

alternatif 1 (2 Bore pile) 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur bore pile kondisi 

musim hujan menggunakan aplikasi 

GeoStudio 2007 didapat nilai faktor 

keamanan lereng tersebut sebesar 0,357. 

Berdasarkan nilai faktor keamanan yang 

ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut tidak aman. 

 
Gambar 4.7.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 1 (2 Bore pile) Musim Hujan. 

2. Nilai faktor keamanan lereng 

alternatif 2 (6 Bore pile) 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

sesudah adanya bangunan bore pile 

kondisi musim hujan menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

2,755. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut aman. 

 
Gambar 4.8.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 2 (6 Bore pile) Musim Hujan. 

3. Nilai Faktor Keamanan Lereng 

Alternatif 3 Dinding Penahan Tanah 

(DPT) Gravitasi 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur DPT gravitasi 

kondisi musim hujan menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

1,345. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut tidak aman. 

 
Gambar 4.9.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 3 (DPT Gravitasi) Musim 

Hujan. 

4.  Nilai faktor keamanan lereng 

alternatif 4 (DPT) Kantilever 

Hasil analisis faktor keamanan lereng 

setelah adanya struktur DPT kantilever 

kondisi musim hujan menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 didapat nilai 

faktor keamanan lereng tersebut sebesar 

1,881. Berdasarkan nilai faktor keamanan 

yang ada maka disimpulkan bahwa lereng 

tersebut aman. 

 
Gambar 4.10.  Hasil Analisis Nilai Faktor 

Keamanan Lereng Cross BH-06 ; BH-02 

Alternatif 4 (DPT Kantilever) Musim 

Hujan. 

4.2 Perencanaan Bangunan  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

analisis lereng pada cross BH-06 ; BH-02 

dengan menggunakan aplikasi geostudio 

2007, struktur yang akan direncanakan 

adalah:  

1. Dinding Penahan Tanah (DPT) 

Kantilever 

2. Bore Pile 

 



4.2.1 Dinding Penahan Tanah (DPT) 

Kantilever 
Perhitungan stabilitas dinding 

penahan tanah kantilever secara lengkap 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat tidak terjadi gempa 

Perhitungan stabilitas struktur dinding 

penahan tanah kantilever pada saat 

tidak terjadi gempa dihitung 

menggunakan Persamaan (3-1) 

sampai dengan Persamaan (3-5). 

 Stabilitas terhadap penggeseran: 

4,62 > 1,5 …… (Aman) 

 Stabilitas terhadap penggulingan: 

2,06 > 1,5 …… (Aman) 

 Stabilitas terhadap kapasitas 

dukung tanah: 

Eksentrisitas (e) =  

0,691 < B/6 = 1,250 … (Aman) 

Tegangan izin tanah maksimum =  

12,38 < qu = 64,56 ….. (Aman) 

Tegangan izin tanah maksimum =  

3,56  < qu = 64,56 .….. (Aman) 

2. Pada saat terjadi gempa 

Perhitungan stabilitas struktur dinding 

penahan tanah kantilever pada saat 

tidak terjadi gempa dihitung 

menggunakan Persamaan (3-6) 

sampai dengan Persamaan (3-10). 

 Stabilitas terhadap penggeseran: 

2,93 > 1,2 …… (Aman) 

 Stabilitas terhadap penggulingan: 

1,25 > 1,2 …… (Aman) 

 Stabilitas terhadap kapasitas 

dukung tanah: 

Eksentrisitas (e) =  

0,836 < B/6 = 1,250 … (Aman) 

Tegangan izin tanah maksimum =  

7,43 < qu = 64,56 ….. (Aman) 

Tegangan izin tanah maksimum =  

1,48 < qu = 64,56 .….. (Aman) 

4.2.2 Perhitungan Bore Pile 

Proses perhitungan bore pile akan 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Perhitungan dimensi bore pile 

Perhitungan dimensi bore pile 

dilakukan dengan cara coba-coba dengan 

melihat dari kondisi lereng dan juga 

kondisi material tanah. 

 

 Diameter bore pile (D) 

D = 25 cm = 0,25 m (ditentukan 

sendiri) 

 Kedalaman bore pile (H) 

Kedalaman dari bore pile yang 

dipakai pada cross BH-06 ; BH-02 

adalah 15 m, karena pada kedalaman 

tersebut tanah sudah termasuk tanah 

keras. 

2. Jarak antara tiang bore pile (S) 

- S ≥ 2,5 D   

S ≥ 2,5 × 0,25 

S ≥ 0,625 

S = 1 meter 

- S ≥ 3 D   

S ≥ 3 × 0,25 

S ≥ 0,75 

S = 1 meter 

Dari hasil perhitungan maka bisa 

diambil kesimpulan jarak antara tiang 

bore pile (S) adalah 1 m. 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan 

perhitungan yang telah dilakukan dengan 

memperhatikan rumusan masalah, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis lereng ditinjau sebelum 

adanya alternatif pengamanan lereng 

dan setelah adanya alternatif 

pengamanan lereng (menggunakan 4 

alternatif), sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil analisis faktor 

keamanan lereng menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 pada Cross 

BH-06 ; BH-02 sebelum adanya 

alternatif pengamanan lereng adalah: 

 Kondisi Musim Kemarau 

Nilai faktor keamanan lereng = 

1,037 > 1, maka lereng tersebut 

aman. 

 Kondisi Musim Hujan 

Nilai faktor keamanan lereng = 

0,229 < 1, maka lereng tersebut 

tidak aman. 

b. Berdasarkan hasil analisis faktor 

keamanan lereng menggunakan 

aplikasi GeoStudio 2007 pada Cross 

BH-06 ; BH-02 setelah adanya 



alternatif pengamanan lereng 

(menggunakan 4 alternatif) adalah: 

 Kondisi Musim Kemarau 

- Alternatif 1 (2 bore pile) nilai 

faktor keamanan lereng = 

1,146 < 1,5, maka lereng 

tersebut tidak aman. 

- Alternatif 2 (6 bore pile) nilai 

faktor keamanan lereng = 

2,313 > 1,5, maka lereng 

tersebut aman. 

- Alternatif 3 (DPT Gravitasi) 

nilai faktor keamanan lereng = 

2,155 > 1,5, maka lereng 

tersebut aman. 

- Alternatif 4 (DPT Kantilever) 

nilai faktor keamanan lereng = 

2,265 > 1,5, maka lereng 

tersebut aman. 

 Kondisi Musim Hujan 

- Alternatif 1 (2 bore pile) nilai 

faktor keamanan lereng = 

0,357 < 1,5, maka lereng 

tersebut tidak aman. 

- Alternatif 2 (6 bore pile) nilai 

faktor keamanan lereng = 

2,755 > 1,5, maka lereng 

tersebut aman. 

- Alternatif 3 (DPT Gravitasi) 

nilai faktor keamanan lereng = 

1,345 < 1,5, maka lereng 

tersebut tidak aman. 

- Alternatif 4 (DPT Kantilever) 

nilai faktor keamanan lereng = 

1,881 > 1,5, maka lereng 

tersebut aman. 

2. Berdasarkan hasil analisa serta 

perhitungan, maka struktur alternatif 

yang cocok untuk melindungi lereng 

pada Cross BH-06 ; BH-02 dengan 

panjang sejauh 50 m adalah struktur 

bore pile pada alternatif 2 dan 

struktur dinding penahan tanah 

kantilever pada alternatif 4. Dimensi 

dari struktur tersebut adalah seperti 

berikut: 

a. Alternatif 2 (Bore Pile) 

 Kedalaman bore pile = 15 m 

 Diameter dari bore pile = 0,25 m 

 Jarak antara tiang bore pile (S) = 

1 m 

b. Alternatif 4 (Dinding Penahan Tanah 

Kantilever) 

 Tinggi dinding  = 7,3 m 

 Lebar puncak dinding = 1,0 m 

 Lebar pondasi = 7,5 m 

 Dalam pondasi = 1,2 m 

 Lebar kaki pondasi =0,2 m 

 Kemiringan dinding depan = 88
o
 

 Kemiringan dinding belakang = 

99
o
 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada 

maka dapat disarankan agar: 

1. Dalam perencanaan struktur 

pengamanan lereng, selain 

memperhatikan dari perhitungan 

struktur dan juga faktor keamanan 

dari struktur tersebut kita juga harus 

mempertimbangkan biaya dari 

konstruksi tersebut. 

2. Agar struktur pengamanan lereng 

tersebut tetap aman setelah dibangun 

maka diperlukan pemeliharaan 

terhadap struktur tersebut. 
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