
 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Tingkat kerawanan longsor sebagian wilayah di 
kecamatan Gunungpati Semarang menurut Dinas 
Pertambangan Dan Energi Jawa Tengah (2002) 
tergolong tinggi hingga sedang. Pada awalnya 
pemanfaatan lahan untuk daerah rawan longsor ini 
hanya untuk tegalan dan tanah yang tidak produktif 
karena air bersih sulit didapatkan. Namun pada awal 
tahun 2000, relatif rendahnya harga tanah telah 

mendorong investor pengembang (developer) untuk 
mengubah daerah ini menjadi areal pemukiman. Saat 
ini paling tidak telah ada 7 (tujuh) perumahan baru 
dengan penanganan antisipasi kelongsoran lahan 
yang beragam. Beberapa perumahan ada yang 
menggunakan teknologi terucuk bambu untuk 
mengantisipasi kelongsoran, ada pula yang 
menggunakan tiang bor untuk menstabilkan pondasi 
rumah, namun juga ada yang tanpa mengantisipasi 
resiko kelongsoran.  
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ABSTRAK: Penelitian ini dimaksudkan untuk mensimulasikan mekanisme kelongsoran yang mungkin terjadi 
pada lereng perbukitan di Perumahan Taman Sentosa – Gunungpati Semarang, serta  mengevaluasi perilaku 
tiang bor yang digunakan sebagai pondasi pada perumahan ini akibat pergerakan lateral tanah. Simulasi 
kelongsoran menggunakan Metode Elemen Hingga (Finite Element Method/FEM) dengan software Plaxis 
8.2.  
 
Berdasarkan hasil simulasi mekanisme kelongsoran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  desain tiang 
bor yang digunakan oleh pengembang perumahan (developer) sebagai pondasi perumahan tidak tujukan untuk 
meminimalkan pergeseran pada struktur bangunan akibat pergerakan tanah lateral. Pada kondisi lereng mulai 
bergerak akibat terjadinya hujan pemicu longsoran, tiang bor berperilaku seperti tiang yang berjalan akibat 
kedalaman tiang bor yang tertanam belum mencapai lapisan tanah kerasnya. Perbedaan pergeseran struktur 
pondasi yang berlebihan untuk setiap kolomnya akan beresiko terhadap keruntuhan struktur atas. 
 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perancangan struktur pondasi untuk perumahan yang dibangun 
pada lereng perbukitan perlu mempertimbangkan juga deformasi dari pergerakan tanah lateral yang mungkin 
terjadi selain faktor aman (SF) dari stabilitas lereng 
 
Kata Kunci : simulasi mekanisme kelongsoran, pondasi tiang bor, stabilitas lereng  

ABSTRACT: The main objective of this research is to simulation  the possibility of landslide mechanism on 
Taman Sentosa Residence Gunungpati Semarang, and evaluate the behavior of bore pile foundation from 
lateral soil movement using Finite Element Method (FEM) with Plaxis 8.2 software.  
 
From the result of  landslide mechanism simulation shown that, bore piles which are used for housing 
foundation can not resist lateral soil movement, it take risk for the building structure to faill. During landslide, 
bore piles foundation behaves same as “walking piles” because the piles were not embedded to reached hard 
soil layer.  
 
The result of this research is also shown that, design of foundation for housing which build on the slope of the 
hill must considered the deformation of lateral soil movement as well as slope stability safety factor (SF).   
 
Keywords : landslide mechanism simulation, bore pile foundation, slope stability 



Belajar dari pengalaman peristiwa kelongsoran di 
perumahan Bukit Regensi Semarang pada tahun 
2002, pengembang perumahan PT. Bangun Indah 
Sentosa membangun perumahan Taman Sentosa di 
Jalan Raya Sekaran dengan menggunakan pondasi 
pondasi plat setempat 150 cm x 150 cm 
dikombinasikan satu tiang bor diameter 20 cm 
dengan kedalaman 6 meter seperti pada Gambar 1. 
Adapun kedalaman tanah keras bervariasi dari 4 
meter untuk daerah atas lereng hingga mencapai 
kedalaman 11 meter untuk daerah bawah lereng. 
Dalam perhitungan perencanaan pondasinya hanya 

memperhitungkan beban perkolom dan belum 
nampak memperhitungkan adanya beban lateral 
pada tiang akibat pergerakan tanah.  

Diperkirakan pemicu kelongsoran tanah lempung 
dengan sudut kemiringan lereng sekitar 2-12° seperti 
pada Gambar 2 adalah proses pada saat pemadatan 
tanah, terjadinya hujan pemicu longsoran (rain-
induced landslides), sistem drainase pemukiman, 
serta peningkatan beban vertikal yang bekerja pada 
lereng. 
 

 

Gambar 1.  Struktur pondasi tipikal di perumahan Taman Sentosa. 
 

2.  KONDISI TANAH DAN BATUAN  
 
Menurut Wahib (1993), lokasi studi terususun 

dari tanah residu sangat lunak hingga lunak, 
plastisitas tinggi (IP 20-40%), kelulusan rendah 
dan mudah luruh, ketebalan < 2 m dan batuan 
sedimen yang agak keras dan berlapis. Kapasitas 
dukung tanahnya rendah (< 0,72 kg/cm2) hingga 
sedang (0,72-2,16 kg/cm2). Menurut Thaden et. al. 
(1975), lokasi studi memiliki  satuan batu dasar 
berupa batuan sedimen endapan marine yang 
mengandung sisipan batu pasir, breksi dan batu 
gamping. Batu lempung umumnya berwarna abu-
abu kehitaman, keras, mudah menyerpih apabila 
tersingkap, mudah luruh jika terkena air dan tanah 
pelapukannya bersifat mengembang, berlapis baik 

dengan tebal lapisan antara 5 cm sampai 20 cm. 
Napal berwarna abu-abu kehijauan, rapuh jika 
kena air dan berlapis baik. Daya dukung umumnya 
sedang sampai tinggi, permasalahan yang sering 
dijumpai adalah gerakan tanah dan sifat 
mengembang tanah yang tinggi karena sebagian 
besar daerah yang dibangun oleh satuan batuan ini 
merupakan daerah yang mempunyai tingkat 
kerentanan gerakan tanah tinggi. 

Hasil Penyelidikan tanah dan korelasi parameter 
tanah disajikan pada Tabel 1. Penampang profil 
tanah pada Gambar 2 dihasilkan dari interpolasi 
data sondir yang secara umum tanpa menyebut tipe 
perilaku tanah tertentu, dapat diasumsikan bahwa 
tanah akan memiliki tipe perilaku tanah dalam 
range yang sama jika memiliki nilai qc dan Rf 



yang sama. Berdasarkan asumsi tersebut, jika data 
sondir dikelompokkan berdasarkan tipe perilaku 
tanahnya akan terbentuk model lapisan tanah yang 
selanjutnya dapat diinterpolasikan bersama 
diskripsi lapisan tanah hasil pengeboran guna 
menghasilkan model penampang profil tanah. 

Berdasarkan klasifikasi tanah Unified Standard 
Classification System (USCS), tanah hingga 
kedalaman -3,0 meter termasuk tanah jenis CH 
(lempung non-organik dengan plastisitas tinggi). 

Kedalaman muka air tanah (m.a.t) pada saat 
survey dilaksanakan pada elevasi -4,00 meter dari 
permukaan tanah. Namun untuk keperluan kondisi 
ekstrim, kedalaman m.a.t disimulasikan mendekati 
permukaan pada elevasi -1,00 meter. Kondisi ini 
untuk mensimulasikan air hujan yang telah 
meresap ke dalam tanah dan tertahan oleh batuan 
aslinya yang lebih kompak dan lebih kedap air 
(non-porous). 

 

 
Gambar 2.  Prediksi lapisan tanah pada lereng perumahan Taman Sentosa. 

 
 

Tabel 1.  Parameter tanah dan tiang bor untuk analisis stabilitas lereng 
 

Identifikasi Tipe γunsat γsat ν E c ϕ 
   [kN/m3] [kN/m3] [ - ] [kN/m2] [kN/m2] [ ° ] 
Lap 1. Lempung Drained 16 17 0,3 3428 37,7 9,3 
Lap2.  Lempung 

Kelanauan Drained 16 18 0,3 15000 10 30 
Lap 3. Tanah 

Keras / 
Batuan 

Non-
Porous 16 18 0,3 60000 10 40 

Urugan Tanah Drained 16 17 0,3 3428 37,7 9,3 
        
Identifikasi Tipe EA EI w ν f’c fy 
  [kN/m] [kNm2/m] [kN/m/m] [ - ] MPa MPa 
1 titik tiang bor 
D20 dengan 
panjang (L) = 6m 

Elastis 637760 1594,4 0,754 0,25 18,67 
(K-225) 240 

 



 
 

 
3. HUJAN PEMICU LONGSORAN  
 

Air hujan yang telah meresap ke dalam tanah 
residual pada lereng akan tertahan oleh batuan 
aslinya yang lebih kompak dan lebih kedap air. 
Derasnya hujan mengakibatkan air yang tertahan 
semakin meningkat debit dan volumenya, dan 
akibatnya air dalam lereng ini semakin menekan 
butiran-butiran tanah dan mendorong tanah untuk 
bergerak longsor. Jadi disini batuan yang kompak 
dan kedap air berperan sebagai penahan air dan 
sekaligus sebagai bidang gelincir longsoran, 
sedangkan air berperan sebagai penggerak massa 
tanah yang tergelincir di atas batuan kompak 
tersebut. Semakin curam kemiringan lereng maka 
kecepatan penggelinciran juga semakin cepat dan 
semakin gembur tumpukan tanah lempung ini 
maka semakin mudah tanah tersebut meloloskan 
air dan semakin cepat air meresap ke dalam tanah. 
Hujan pemicu longsoran (rain-induced landslides) 
adalah hujan yang mempunyai curah tertentu, 
sehingga air hujan mampu meresap ke dalam 
lereng dan mendorong tanah untuk longsor.  

Secara umum terdapat dua tipe hujan pemicu 
longsoran di Indonesia, yaitu tipe hujan deras dan 
tipe hujan normal tapi berlangsung lama. Tipe 
hujan deras misalnya adalah hujan yang dapat 
mencapai 70 mm per jam atau lebih dari 100 mm 
per hari. Tipe hujan deras hanya akan efektif 
memicu longsoran pada lereng-lereng yang 
tanahnya mudah menyerap air (Karnawati 1996, 
1997), seperti misalnya pada tanah lempung 
pasiran dan tanah pasir. Pada lereng demikian 
longsoran dapat terjadi pada bulan-bulan awal 
musim hujan, misalnya pada akhir Oktober atau 
awal Nopember. Tipe hujan normal contohnya 
adalah hujan yang kurang dari 20 mm per hari. 
Hujan tipe ini apabila berlangsung selama 
beberapa minggu hingga beberapa bulan dapat 
efektif memicu longsoran pada lereng yang 
tersusun oleh tanah yang lebih kedap air, misalnya 
lereng dengan tanah lempung (Karnawati, 2000). 
Pada lereng ini longsoran umumnya terjadi mulai 
pada pertengahan musim hujan, misalnya pada 
bulan Desember hingga Maret. 

Penurunan kekuatan geser tanah akibat air 
dalam tanah tidak segera meresap ke lapisan tanah 
yang lebih dalam atau menjadi peningkatan 
kandungan air dapat dijelaskan dengan teori Mohr-
Coulomb (1776). Kekuatan geser tanah yang 
tersedia atau yang dapat dikerahkan oleh tanah 
adalah : 

 
τ = c + σ.tanϕ 
 
dengan, 
τ  = tegangan geser tanah (kN/m2) 
c  = kohesi tanah (kN/m2) 

σ = tegangan normal (kN/m2) 
ϕ = sudut gesek internal tanah (°) 
 
Pada kondisi jenuh air,  tegangan normal (σ) 

berubah menjadi tegangan efektif (σ’).  
σ’ = σ - u. 
 
dengan, 
u  = tegangan pori tanah (kN/m2) 
 
Sehingga persamaan tegangan geser tanah (τ) 

menjadi : 
τ = c + (σ - u).tanϕ 
 

4. HASIL SIMULASI DENGAN PLAXIS  
 

Metode Elemen Hingga (Finite Element Method 
/ FEM) pernah digunakan oleh Rahardjo (2004) 
untuk mensimulasikan kelongsoran di perumahan 
Bukit Regensi Semarang pada tahun 2002. Efek 
dari infiltrasi air hujan dimodelkan dengan 
peningkatan muka air tanah pada lapisan tanah 
yang telah jenuh air. Interface element digunakan 
sebagai  batas dari setiap lapisan batuan atau 
lapisan tanah yang ada. Besarnya interface 
strength dicoba-coba dengan mengubah nilai Rinter 
hingga lapisan tanah mulai bergerak.  

Metode analisis stabilitas lereng yang 
digunakan pada studi ini adalah dengan teknik 
reduksi kekuatan geser metode elemen hingga 
(SSR-FEM). Kelebihan menggunakan metode ini 
menurut Griffiths et al (1999) adalah : 

 
1. Asumsi dalam penentuan posisi bidang 

longsor tidak dibutuhkan, bidang ini akan 
terbentuk secara alamiah pada zona dimana 
kekuatan geser tanah tidak mampu menahan 
tegangan geser yang terjadi. 

2. Metode ini mampu memantau perkembangan 
progressive failure termasuk overall shear 
failure. 

 
 
Dalam metode ini, parameter kekuatan geser 

tanah yang tersedia berturut-turut direduksi secara 
otomatis hingga kelongsoran terjadi. Sehingga 
faktor aman (SF) stabilitas lereng menjadi : 

 
ΣMsf = tan ϕinput / tan ϕreduksi  
 = cinput /creduksi 
SF = Kekuatan geser yang tersedia 
  Kekuatan geser saat runtuh 
 = Nilai ΣMsf pada saat kelongsoran. 
dengan,  

cinput =  kohesi tanah 
ϕinput =  sudut geser dalam tanah 
creduksi =  kohesi tanah tereduksi 
ϕreduksi =  sudut geser dalam tereduksi 



Lereng akan dimodelkan sebagai plane strain 2 
dimensi dengan elemen 15 node. Setiap rumah 
dimodelkan memiliki 4 buah tiang bor dengan 
diameter (D) = 20 cm. Pembebanan yang terjadi 
akibat bangunan rumah 2 lantai di atas lereng 
diperhitungkan : 

 
Beban per kolom (Pkolom) = 78,84 kN 
Beban yang mampu ditumpu tiang (Qtiang) = 67 kN 
Beban hidup pada lantai 1 (qlantai) = 2 kN/m2 
Beban merata maksimum per meter’  

= (Pkolom – Qijin)/(jarak kolom x 1) + qlantai x 1 
= (78,84-67)/(2x1) + 2 x 1 
= 7,92 kN/m’ 

 
Simulasi mekanisme kelongsoran pada saat 

terjadinya hujan pemicu longsoran bertujuan untuk 
melihat perilaku pondasi tiang bor terhadap 
pergerakan tanah lateral pada saat kondisi lereng 
masih relatif stabil hingga menjelang kelongsoran 
terjadi. Interface element digunakan sebagai  batas 
dari lapisan batuan atau tanah yang ada seperti 
pada Gambar 3. Besarnya interface strength 
dicoba-coba dengan mengubah nilai Rinter hingga 
lapisan tanah mulai bergerak. Hal ini untuk 
memodelkan proses pengurangan kekuatan geser 

tanah pada pertemuan lapisan lanau kelanauan dan 
tanah keras akibat air hujan yang telah meresap ke 
dalam tanah dan tertahan oleh batuan aslinya yang 
lebih kompak dan lebih kedap air. Batuan yang 
kompak dan kedap air berperan sebagai penahan 
air sehingga tanah diatasnya menjadi jenuh air dan 
berkurang kekuatan geser tanahnya. Pertemuan 
lapisan ini sekaligus sebagai bidang gelincir 
longsoran, sedangkan air berperan sebagai 
penggerak massa tanah yang tergelincir di atas 
batuan kompak tersebut. 

Hasil simulasi mekanisme kolongsoran 
menunjukkan bahwa besarnya nilai Rinter pada saat 
lapisan tanah mulai bergerak adalah Rinter = 0,55 
dan longsor pada saat Rinter = 0,50. Adapun nilai 
faktor aman (FS)  stabilitas lereng untuk setiap 
Rinter disajikan pada Gambar 4. 

Adapun kriteria keamanan nilai faktor aman 
(SF) stabilitas lereng untuk lereng galian-timbunan 
(cut and fill) menurut Sowers (1979) dalam Cheng 
Liu (1981) adalah :  

 
 SF < 1 – Tidak Aman 
 1 ≤ SF ≤ 1,2 – Stabilitas lereng meragukan 
 SF > 1,2 – Aman 

 
Gambar 3. Permodelan lapisan tanah pada lereng perumahan Taman Sentosa  

 

 

Gambar 4.  Nilai faktor aman  stabilitas lereng 
untuk setiap Rinter 

 

Pada kondisi saat terjadinya hujan pemicu 
longsoran dan lereng belum terjadi longsor (Rinter = 
1,00), nilai faktor aman (SF) stabilitas lereng 
adalah 2,16 dengan kriteria menurut Sowers (1979) 
adalah aman. Namun dalam kondisi ini belum 
sepenuhnya perumahan Taman Sentosa dapat 
dinyatakan aman, karena ada kriteria lain yang 
harus dipenuhi yakni kekuatan material tiang bor 
yang dalam hasil analisis plaxis. Perilaku tiang bor 
akibat pergerakan tanah lateral akan ditinjau 
berdasarkan nomor rumah yang telah terbangun. 

Dari analisis didapatkan besarnya deformasi dan 
gaya-gaya dalam (internal forces) yang berupa 
momen lentur (M), gaya geser (V), dan gaya aksial 
(P) yang bekerja pada tiang bor untuk setiap rumah 
yang ditinjau. Baik untuk deformasi tiang maupun 
gaya-gaya dalam yang bekerja pada tiang bor yang 
menembus tanah keras, memiliki kecenderungan 
untuk terus bertambah dengan mengecilnya nilai 



Rinter atau mendekati kondisi longsor seperti pada 
Gambar 5 dan 6. Untuk tiang bor yang 
kedalamannya tidak mencapai tanah keras (qc=200 
kg/cm2) seperti pada rumah nomor 1 sampai rumah 
nomor 6, dari simulasi terlihat bahwa tiang-tiang 
ini tidak sedikitpun ikut menahan terjadinya 
pergerakan tanah akibat longsoran. 

Deformasi dan gaya-gaya dalam yang terjadi 
pada setiap tiang bor sangat bervariasi, untuk itu 
pemeriksaan terhadap kekuatan struktur pondasi 
tiang bor  dilakukan dengan membandingkan gaya-
gaya dalam yang maksimum yang terjadi. 
Pemeriksaan kekuatan tiang bor untuk menahan 
gaya aksial (P) dan momen lentur (M) dilakukan 
dengan mengacu pada peraturan beton SNI 03-
2847-2003,  dengan gaya aksial dan momen lentur 
yang bekerja pada tiang bor (Tabel 3 dan 4) 
dikalikan dengan faktor beban tekanan tanah 
sebesar 1,6. Hasil pengeplotan besarnya momen 
lentur terfaktor (Mu) dan gaya aksial terfaktor (Pu) 
yang bekerja pada tiang bor untuk Rinter = 1,00 dan 
0,55 pada diagram P-M penampang tiang disajikan 
pada Gambar 7 dan 8. Berdasarkan pengeplotan 
pada diagaram P-M, tiang bor tidak mampu 
menahan  momen lentur terfaktor (Mu) dan gaya 
aksial terfaktor (Pu) yang bekerja pada saat 
terjadinya hujan pemicu longsoran, baik untuk 
kondisi belum terjadi kelongsoran (Rinter = 1,00) 
dan sesaat sebelum kelongsoran (Rinter = 0,55). 

Tabel 3.  Gaya-gaya dalam (internal forces) yang 
bekerja pada tiang bor pada Rinter = 1,0. 

 
Rinter =1,00  (pada kondisi belum terjadi kelongsoran) 

Rumah δ (m) 
P 

[kN/m] 
M 

[kNm/m] 
V 

[kN/m] 
Rumah 1 0,445 26,05 5,67 15,18 

Rumah 2 0,441 74,84 11,80 24,87 

Rumah 3 0,428 134,95 44,23 64,19 

Rumah 4 0,352 212,02 62,02 29,87 

Rumah 5 0,242 186,25 56,05 81,43 

Rumah 6 0,145 101,00 60,00 26,00 

Rumah 7 0,059 129,51 86,24 57,27 

 
 
Tabel 4.  Gaya-gaya dalam (internal forces) yang 

bekerja pada tiang bor pada Rinter =0,55. 
 
Rinter = 0,55 (sesaat sebelum kelongsoran terjadi) 

Rumah δ (m) 
P 

[kN/m] 
M 

[kNm/m] 
V 

[kN/m] 
Rumah 1 0,236 26,74 5,96 9,28 
Rumah 2 0,235 40,35 6,08 9,98 
Rumah 3 0,233 72,37 5,28 15,76 
Rumah 4 0,228 94,21 9,94 21,25 
Rumah 5 0,223 113,39 10,98 48,38 
Rumah 6 0,195 319,00 28,61 109,39 
Rumah 7 0,133 335,00 109,30 171,92 

 

 

Gambar 5.  Perilaku struktur tiang pada kondisi Rinter =1,00 



 

Gambar 6.  Perilaku struktur tiang pada kondisi Rinter =0,55 
 
 

 

Gambar 7.  Diagram P-M penampang tiang bor dan 
hasil pengeplotan gaya dalam untuk Rinter = 1,0 

 

Gambar 8.  Diagram P-M penampang tiang bor dan 
hasil pengeplotan gaya dalam untuk Rinter = 0,55 

 
 

5. KESIMPULAN  
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini 

adalah : 
 

1. Hasil simulasi mekanisme kelongsoran akibat 
terjadinya hujan pemicu longsoran 
menunjukkan bahwa keruntuhan geser terjadi 
pada saat lapisan batas pertemuan tanah 

lempung kelanauan  dan  tanah keras (batuan) 
telah kehilangan lebih kurang 50% dari 
kekuatan geser yang dapat dikerahkan oleh 
tanah (Rinter =0,50). 

2. Tiang bor berdiameter 20 cm dengan panjang 
6 meter yang digunakan sebagai pondasi 
perumahan, tidak mampu meminimalkan 
pergeseran bangunan akibat pergerakan tanah 
lateral yang mungkin terjadi dalam simulasi 



ini. Perbedaan pergeseran struktur pondasi 
yang berlebihan untuk setiap kolomnya akan 
beresiko terhadap keruntuhan struktur atas. 

3. Evaluasi kekuatan dari tiang bor menunjukkan 
bahwa, tiang tidak mampu menahan gaya-gaya 
dalam yang bekerja walaupun nilai faktor 
aman (SF) stabilitas lereng masih aman baik 
untuk kondisi belum terjadi kelongsoran (Rinter 
= 1,00) dan sesaat sebelum kelongsoran (Rinter 
= 0,55) akibat terjadinya hujan pemicu 
longsoran. 

4. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan 
struktur bangunan perumahan pada saat 
terjadinya hujan pemicu longsoran, maka perlu 
direncanakan sistem drainase yang baik di 
sekitar lokasi perumahan, dan untuk rumah-
rumah yang belum dibangun perlu dilakukan 
desain ulang terhadap pondasi yang 
digunakan. Kedalaman pondasi tiang bor yang 
akan digunakan sebaiknya ditanam hingga 
mencapai lapisan tanah keras agar tiang bor 
tidak berperilaku seperti tiang yang berjalan 
ketika terjadi kelongsoran tanah. 
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