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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah dalam pandangan teknik sipil adalah tempat berdirinya sebuah 

konstruksi atau bangunan yang terdiri dari himpunan mineral, bahan organik dan 

endapan-endapan yang dapat kita perhitungkan kekuatannya serta dapat kita ubah 

keadaannya sesuai dengan kebutuhan perencanaan konstruksi. Tanah merupakan 

material yang terdiri dari agregat atau butiran padat dari bahan organik yang telah 

melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong di antara 

partikel-pertikel padat tersebut. 

Pada suatu pembangunan sebuah konstruksi bangunan, diperlukan adanya 

sebuah perencanaan terhadap hal-hal yang terkait dengan pembangunan 

konstruksi. Dimulai dari tanah, bahan material, lingkungan sekitar dan lain-lain. 

Salah satu konstruksi yang dapat diamati contohnya adalah pada pembangunan 

konstruksi bendungan. 

Bendungan merupakan bangunan air yang banyak dibangun sebagai salah 

satu solusi dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan sumber daya air, 

baik pemanfaatan, pengelolaan, pelestarian maupun penanganan daya rusak dari 

sumber daya yang dapat diperbaharui tersebut. Pembangunan bendungan memang 

mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat sesuai peruntukannya, tetapi 

juga mempunyai potensi bahaya besar yang jika tidak diperhatikan akan 

menyebabkan bencana yang merugikan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam 

pembangunan bendungan harus ada peraturan yang tetap untuk mengatur nilai 

manfaat dan nilai potensi bahaya yang harus diperhatikan, berdasarkan hal 

tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2010 tentang Bendungan.  

Salah satu bendungan yang ada di provinsi Bali adalah bendungan Titab, 

dengan pengaliran di  Tukad Saba memiliki luas 69,54 km2 yang mencakup 

wilayah Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Kecamatan Busungbiu dan 

Kecamatan Seririt di Kabupaten Buleleng, dengan potensi untuk peruntukan 

sekitar 1.794 Ha areal irigasi teknis dan hortikultura, pemenuhan kebutuhan air 
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baku di wilayah Kecamatan Seririt dan sekitarnya sebesar 0,350 m³/detik , serta 

untuk dialirkan ke saluran pembangkit listrik sebesar 1,50 MW. 

Lokasi Bendungan Titab terletak pada Sub Satuan Wilayah Sungai (Sub 

SWS) 03.01.09, dan secara administratif termasuk di empat wilayah desa, yaitu 

Desa Telaga, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu serta Desa Ularan dan Desa 

Ringdikit di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.                                               

Bendungan Titab ini merupakan jenis bendungan tipe urugan atau timbunan 

tanah yang mempunyai kapasitas tampungan air besar. Karena bendungan ini 

berupa urugan atau timbunan tanah maka salah satu hal paling penting dalam 

perencanaan bendungan tersebut adalah perencanaan terkait analisa stabilitas 

lereng tanah pada bendungan tersebut. 

Lereng adalah suatu permukaan tanah yang miring dan membentuk sudut 

tertentu terhadap suatu bidang horizontal. Jika terdapat dua permukaan tanah yang 

berbeda ketinggian, maka akan ada gaya-gaya yang bekerja mendorong sehingga 

tanah yang lebih tinggi kedudukannya cenderung bergerak ke arah bawah yang 

disebut dengan gaya potensial gravitasi yang menyebabkan terjadinya longsor. 

Oleh karena itu, sebelum bangunan didirikan, maka kondisi lereng atau tanah 

miring ini harus diperhitungkan kekuatan atau stabilitasnya agar dapat dilakukan 

tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya kelongsoran atau keruntuhan 

pada bendungan. 

Dalam menjaga stabilitas pada sebuah lereng , terutama pada area bantaran 

sungai yang menjadi lokasi bendungan dan pada bendungan itu sendiri, ada 

beberapa metode atau cara perbaikan tanah yang dapat dilakukan guna 

mendapatkan lereng yang kuat dan stabil. Cara yang biasa dilakukan itu yaitu 

pemasangan Vertical Drain, menggunakan cerucuk bambu atau Corduroy, 

menggunakan tiang pancang, metode perbaikan tanah dengan geosintetik 

(Geotekstil, Geomembrane, Geogrid, Geonet, Geomat, Geosynthetic Clay Liner 

atau GCL, Geopipe, Geocomposit, Geocell). 

Untuk studi kasus pada bendungan Titab ini tentunya lereng bendungan 

bagian hulu (upstream) perlu diperhatikan stabilitasnya, mengingat nantinya 

bendungan ini akan menampung air dalam jumlah besar. Namun dikarenakan 

pada bendungan ini terdapat pemasangan Geotekstil maka pada penelitian ini 
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bukan hanya stabilitas lereng bendungan bagian upstream saja yang ditinjau tetapi 

juga tentang pengaruh pemasangan geotekstil terhadap arah aliran rembesan pada 

tubuh bendungan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Analisis Stabilitas Lereng Pada Bendungan Titab”. Hal ini dipandang perlu 

untuk dilakukan karena diperlukan adanya suatu analisis terutama mengenai 

stabilitas lereng serta pengaruh pemasangan Geotekstil terhadap bendungan Titab. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan kestabilan lereng pada bendungan Titab? 

2. Apa pengaruh pemasangan Geotekstil terhadap kestabilan lereng pada 

bendungan Titab? 

3. Apa pengaruh pemasangan Geotekstil terhadap arah dan aliran rembesan 

pada bendungan Titab? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah: 

1. Mengetahui perhitungan kestabilan lereng pada bendungan Titab. 

2. Mengetahui manfaat pemasangan Geotekstil terhadap kestabilan lereng 

pada Bendungan Titab. 

3. Mengetahui manfaat pemasangan Geotekstil terhadap arah dan aliran 

rembesan pada Bendungan Titab. 

1.4 Manfaat 

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada semua pihak 

terkait , diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

sebuah referensi baru mengenai cara menganalisis stabilitas lereng dengan 

menggunakan perangkat lunak berupa Geo-Slope yang merupakan bagian 

dari GeoStudio 2007. 
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2. Untuk masyarakat, diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas 

mengenai keadaan serta karakteristik tanah, sungai, dan lereng di lokasi 

bendungan Titab. 

1.5 Lingkup/Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dan 

agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka  dibuat suatu batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Lereng yang akan ditinjau pada penelitian ini adalah lereng bendungan pada 

bagian upstream dan tidak meninjau lereng sungai dan lereng lainnya. 

2. Analisis stabilitas lereng pada bagian upstream Bendungan Titab di 

Kabupaten Buleleng ini menggunakan program GeoStudio2007. 

3. Parameter tanah yang digunakan untuk menentukan angka keamanan lereng 

pada lokasi bendungan menggunakan data tanah yang ada pada konsultan 

perencana bendungan. 

4. Membahas tentang pemakaian geotekstil pada downstream bendungan. 

5. Tidak membahas RAB yang berkaitan dengan konstruksi bendungan. 

6. Menggunakan teori dari Prof.Hoek (1981) dimana SF ≥ 1,5 (tanpa koefisien 

gempa) dan SF ≥ 1,2 (dengan koefisien gempa). 
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