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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Lereng adalah sesuatu permukaan tanah miring dan membentuk suatu sudut 
terhadap bidang horizontal. Dalam keadaan dua permukaan tanah yang memiliki 
elevasi berbeda seperti ini, terdapat dua gaya yang bekerja pada tanah tersebut.  
Salah satunya adalah gaya yang mendorong tanah berupa gaya berat dan gaya akibat 
beban konstruksi atau beban luar lainnya yang berada di permukaan tanah yang 
lebih tinggi dan akan berpotensi menyebabkan longsor. Selain itu, gaya lain yang 
bekerja adalah gaya yang menahan terjadinya kelongsoran berupa kekuatan geser 
tanah, lekatan/kohesi, dan gaya gesekan. Kelongsoran disebabkan oleh dua faktor, 
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah gaya dorong  yang 
bekerja pada tanah, besarnya kuat geser yang pengaruhi oleh nilai kohesi dan  sudut 
geser dalam tanah, dan sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa beban luar di 
permukaan tanah, gempa, serta kondisi vegetasi atau keadaan lingkungan sekitar 
lereng tersebut. 

Perkuatan lereng adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menghindari 
terjadinya kelongsoran pada lereng. Salah satu caranya adalah dengan membuat 
suatu konstruksi yang mampu meningkatkan stabilitas lereng tersebut. Konstruksi 
yang biasanya digunakan berupa dinding penahan tanah, dinding turap, terasering 
lereng, dan perkuatan dengan menggunakan geosintetik. Geogrid adalah salah satu 
jenis material geosintetik yang digunakan untuk stabilisasi dan perbaikan tanah 
yang dikaitkan dengan pekerjaan teknik sipil. Geogrid merupakan sistem perkuatan 
yang cocok digunakan untuk memperkuat lereng atau tanggul dan dinding tegak. 
Mekanisme perkuatan yang dihasilkan oleh sistem geogrid ini dapat meningkatkan 
kuat geser pada tanah. 

Kondisi permukaan di desa kedisan didominasi oleh lereng alami  dengan 
tanah lempung. Kondisi lereng tersebut berpotensi untuk terjadi longsor, bahkan 
sudah terdapat lereng yang mengalami longsor. Oleh karena itu kontur lereng 
tersebut digunakan sebagai model. Untuk mempermudah dalam menganalisis pola 
keruntuhan pada lereng maka penelitian ini dianalisis dengan perangkat lunak 
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Plaxis 2D. Pada penelitian sebelumnya pada tahun 2015 yaitu tugas akhir Merta 

Kelongsoran 2D untuk menganalisis dan 
mendesain perkuatan lereng sebagai pencegahan kelongsoran. Perkuatan yang 
digunakan yaitu dengan sistem dinding turap dan terasering lereng. Sejauh ini 
penelitian mengenai perkuatan lereng dengan menggunakan geogrid masih sangat 
sedikit. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan direncanakan perkuatan lereng 
dengan menggunakan Geogrid pada perangkat lunak Plaxis 2D. Dengan 
meningkatnya kuat geser tanah akibat perkuatan geogrid maka diharapkan dapat 
meningkatkan angka keamanan dan kestabilan lereng tersebut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 
adalah: 

1. Bagaimanakah stabilitas lereng pada kondisi alami. 
2. Bagaimanakah stabilitas lereng yang diperkuat geogrid dengan 

menggunakan perhitungan program Plaxis 2D. 
 

1.3 Tujuan 
Tujuan dan penelitian yang dimaksud disini adalah: 

1. Untuk mengetahui stabilitas lereng pada kondisi alami. 
2. Untuk mengetahui stabilitas lereng yang diperkuat geogrid dengan 

menggunakan perhitungan program Plaxis 2D. 
 
1.4 Manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk 
mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah tentang cara menganalisis stabilitas 
lereng dan merencanakan perkuatan lereng dengan menggunakan geogrid dengan 
bantuan perangkat lunak Plaxis 2D. 
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1.5 Lingkup/Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi mengingat keterbatasan waktu 

dan tenaga yang ada. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 
1. Perkuatan yang digunakan adalah perkuatan dengan geogrid. 
2. Program yang digunakan untuk analisis dan pemodelan adalah Plaxis 2D. 
3. Bentuk lereng yang digunakan dalam penelitian diambil dari lereng di 

desa Kedisan, Gianyar, Bali. 
4. Data tanah merupakan data sekunder. 

 
 

  


