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1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Setiap musim penghujan, warga RW 6 Dukuh De-

liksari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati 

Semarang selalu khawatir akan kondisi rumah dan ja-

lan kampung mereka yang selalu bergeser akibat gera-

kan massa tanah pada lereng. Gerakan massa tanah ini 

terjadi secara berlahan sehingga tidak sampai mero-

bohkan rumah dalam seketika. Setiap tahun pula warga 

secara bergotong-royong memperbaiki rumah yang ra-

ta-rata terbuat dari material kayu (Gambar 1.1). RW 6 

Dukuh Deliksari merupakan salah satu daerah rawan 

longsor di Kota Semarang,  yang dihuni oleh 32 ke-

luarga dengan tingkat pendidikan rendah.  Sebagian 

besar masyarakat berpendidikan di bawah SMA den-

gan prosentase paling banyak hanya lulusan SD yaitu 

sebesar 32% (2005). Sebagian besar bekerja di sektor 

informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Se-

lama ini masyarakat hanya pasif menerima bantuan 

dan kurang dilibatkan dalam menentukan keputusan. 

Upaya relokasi warga Deliksari ke Pakintelan Gu-

nungpati dengan cara tukar guling pada tahun 2011 

hingga saat ini juga masih belum terlaksana, sehingga 

puluhan rumah yang miring dibiarkan rusak begitu sa-

ja. 

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, 

struktur pondasi rumah yang digunakan oleh warga 

adalah jenis pondasi batu kali yang hanya berdiri pada 

tanah permukaan. Dengan demikian, selama musim 

pengujan struktur pondasi dengan mudah bergeser se-

cara berlahan mengikuti arah gerakan  massa tanah pa-

da lereng.  Untuk itu, perlu adanya solusi teknis untuk 

meringankan beban warga dalam kondisi upaya reloka-

si warga yang tidak menentu dan warga juga tidak ada 

pilihan lain untuk tinggal. Solusi desain pondasi yang 

sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi warga 
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ABSTRAKSI: Setiap musim penghujan, warga RT04/RW06 Dukuh Deliksari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati 

Semarang selalu khawatir akan kondisi rumah dan jalan kampung mereka yang selalu bergeser akibat gerakan massa tanah pa-

da lereng. Gerakan massa tanah ini terjadi secara berlahan sehingga tidak sampai merobohkan rumah dalam seketika. Setiap 

tahun pula warga secara bergotong-royong memperbaiki rumah yang rata-rata terbuat dari material kayu. Berdasarkan hasil 

survey lapangan, struktur pondasi rumah yang digunakan oleh warga adalah jenis pondasi batu kali sederhana yang berdiri di 

atas tanah lanau kelempungan dengan kedalaman tanah keras (qc sondir >250 kg/cm
2
) pada -4,00 hingga -5,00 meter. Sudut le-

reng alam pada lokasi studi berada dikisaran 7° hingga 12°. Respon bangunan rumah kayu terhadap deformasi pada tanah pen-

dukung menunjukkan struktur rumah kayu mengalami deformasi yang tidak sama di setiap titik pertemuan (joints) elemen 

sloof, balok dan kolom sesuai dengan arah gerakan massa tanah yang dominan. Untuk itu diperlukan struktur pondasi yang le-

bih kaku jika terjadi deformasi pada tanah pendukung. Model pondasi dipilih adalah tiang bor berfungsi sebagai ‘paku’ untuk 

meminimalkan pergeseran titik pondasi. Sedangkan untuk mengkakukan sistem pondasi maka dipilih balok sloof pengaku di-

agonal antar titik kolom. Kegiatan studi parameter pada tahap perancangan model struktur pondasi ini, dilakukan untuk mem-

prediksi perilaku deformasi dari pondasi, jika kedalaman tiang bor yang dipasang belum atau sudah menembus bidang long-

sornya. Selain itu, pengaruh dari dimensi sloof pada perilaku deformasi juga akan dihasilkan dari tahap ini. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, pondasi tiang bor diameter 20 cm sedalam 5,0 meter yang dikombinasikan balok sloof pengaku di-

agonal antar titik kolom secara analisis numerik membantu meningkatkan stabilitas struktur rumah kayu. Namun demikian, se-

cara keseluruhan pondasi tiang bor tidak meningkatkan faktor aman kestabilan lereng (SF) baik pada kondisi ujung tiang bor 

hanya menempel lapisan tanah keras maupun pada kondisi tiang bor menembus tanah keras sedalam 1,00 m. Nilai SF kestabi-

lan lereng tetap hanya berkisar 1,20.  

Kata kunci : gerakan massa tanah, pondasi, tiang bor, sloof diagonal, deliksari. 
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Deliksari sehingga dihasilkan sistim pondasi yang 

aman dan ramah terhadap gerakan massa tanah pada 

lereng dengan memanfaatkan sifat kegotongroyongan 

warga yang masih terasa kental. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Kondisi teras rumah di kampung Deliksari aki-
bat gerakan  lereng. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kondisi Tanah pada Sekitar Lokasi Studi 

Dalam Nugroho et. al (2012) pada lokasi studi sekitar 

kampung Deliksari Gunungpati, berdasarkan hasil 

potongan melintang dari peta pengukuran topografi 

yang ditumpangsusunkan dengan hasil pengujian 

sondir, didapatkan stratifikasi lapisan tanah dengan 

lapisan tanah keras bervariasi pada kedalaman 12,00-

26,00 meter dengan sudut lereng mendekati 12°. 

Prediksi kedalaman bidang longsor ada pada 

kedalaman 10,00-11,00 meter. Kedalaman bidang 

longsor ini menyebabkan semua bentuk perkuatan 

lereng yang berdiri di atas bidang longsor akan terus 

bergerak pada saat musim penghujan.  

Tata guna lahan pada lokasi studi berdasarkan peta 

Bakosurtanal (2001) Kampung Deliksari dikelilingi 

oleh semak belukar dan rerumputan, dengan luas per-

kampungan secara keseluruhan adalah 2,43 hektar 

(Gambar 2.1). Berdasarkan peta Kerentanan Gerakan 

Tanah yang di keluarkan oleh Direktorat Geologi dan 

Tata Lingkungan, Bandung tahun 1991, menunjukkan 

lokasi studi adalah daerah rawan longsor dengan ting-

kat kerawanan menengah. Kerentanan gerakan massa 

tanah menengah adalah Daerah yang mempunyai dera-

jat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan 

massa tanah. Gerakan massa tanah dapat terjadi pada 

zona ini, terutama pada daerah yang berbatasan dengan 

lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan 

pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan massa 

tanah lama masih mungkin aktif kembali terutama aki-

bat curah hujan yang tinggi dan proses erosi yang kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.1. Tata guna lahan pada lokasi studi (Bakosurtan-
al, 2001). 

 

Menurut penelitian Lashari (2011), perbukitan Sekaran 

Gunungpati Semarang pada kemiringan 21° adalah 

kemiringan lereng yang mulai tidak aman dari kelong-

soran. Kemiringan sebesar ini tidak dianjurkan untuk 

didirikan bangunan. Kemiringan lereng yang aman un-

tuk didirikan bangunan adalah lereng dibawah kemi-

ringan 9°. Sedangkan Kemiringan lereng dengan kisa-

ran 9° sampai 21°, dapat didirikan bangunan dengan 

persyaratan mengusahakan kandungan air tanah yang 

tidak cepat berubah menjadi jenuh. Hasil penelitian ini 

diperoleh dengan anggapan daerah kritis pada lapisan 

perubahan tanah keras sedalam berkisar 3,00 meter. 

 

2.2 Perilaku Pondasi Perumahan pada Daerah 

Rawan Longsor yang Pernah Didesain 

Himawan et. al (2006) pernah melakukan studi peri-

laku tiang bor di perumahan Taman Sentosa di sekitar 

Deliksari Gunungpati Semarang dengan menggunakan 

pondasi pondasi plat setempat 150 cm x 150 cm di-

kombinasikan satu tiang bor diameter 20 cm dengan 

kedalaman 6 meter.  Tanah keras dengan kriteria qc 

sondir > 250 kg/cm
2
, berada pada kedalaman 11 meter. 

Jenis pada lokasi studi adalah tanah lempung dengan 

sudut kemiringan lereng sekitar 2° hingga 12°. Keda-

laman muka air tanah (m.a.t) pada saat survey dilaksa-

nakan pada elevasi -4,00. Dalam perhitungan perenca-

naan pondasi hanya memperhitungkan beban perkolom 

dan belum nampak memperhitungkan adanya beban 

lateral pada tiang akibat gerakan  massa tanah. Hasil 

simulasi mekanisme kelongsoran akibat terjadinya hu-

jan pemicu longsoran menunjukkan bahwa keruntuhan 

geser terjadi pada saat lapisan batas pertemuan tanah 

lempung kelanauan dan tanah keras (batuan) telah ke-

hilangan lebih kurang 50% dari kekuatan geser yang 

dapat dikerahkan oleh tanah. Tiang bor berdiameter 20 

cm dengan panjang 6 meter yang digunakan sebagai 

pondasi perumahan, tidak mampu meminimalkan per-

geseran bangunan akibat gerakan  massa tanah lateral 

yang mungkin terjadi dalam simulasi ini. Perbedaan 
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pergeseran struktur pondasi yang berlebihan untuk se-

tiap kolomnya akan beresiko terhadap keruntuhan 

struktur atas. Untuk menghindari kemungkinan kega-

galan struktur bangunan perumahan pada saat terja-

dinya hujan pemicu longsoran, maka perlu direncana-

kan sistem drainase yang baik di sekitar lokasi 

perumahan, dan untuk rumah-rumah yang belum di-

bangun 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 se-

perti tiang yang berjalan ketika terjadi kelongsoran ta-

nah. 

2.3 Profil Kampung Delikasari 

Kampung Deliksari di RW 6, Kelurahan Sukorejo, 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memperli-

hatkan kawasan tersebut memiliki karakteristik daerah 

rawan longsor, antara lain: jalan aspal yang bergelom-

bang, agregat tanah yang tidak stabil dan banyak terja-

di peristiwa tanah longsor. Secara administrasi Dukuh 

Deliksari termasuk dalam wilayah Desa Sukorejo Ke-

camatan Gunungpati Kota Semarang dengan luas Du-

kuh secara keseluruhan adalah 2,43 ha. Tingkat pendi-

dikan di Deliksari dapat dikatakan rendah karena 

sebagian besar masyarakat berpendidikan di bawah 

SMA dengan prosentase paling banyak hanya lulusan 

SD yaitu sebesar 32%. Sedangkan tingkat kesejahte-

raan yang kurang baik karena sebagian besar bekerja di 

sektor informal dengan pendapatan yang tidak menen-

tu, seperti pemulung, tukang kayu, penjaga rumah, tu-

kang ojek dan sejenisnya. Selama ini masyarakat hanya 

pasif menerima bantuan dan kurang dilibatkan dalam 

menentukan keputusan. Dari hasil penerapan CBDP 

(Windraswara dan Widowati, 2010), didapatkan ke-

simpulan kerawanan masyarakat yang utama meliputi 

kondisi lingkungan yang rawan longsor, fasilitas air 

bersih dan saluran pembuangan yang kurang, dan ting-

kat pendidikan yang rendah. Kapasitas masyarakat 

yang utama antara lain adalah prosentase masyarakat 

dengan kelompok usia produktif yang tinggi 64,8%, 

motivasi masyarakat untuk bergotong-royong yang 

tinggi dan adanya kelompok-kelompok seperti arisan 

dan pengajian yang dapat digerakkan untuk dapat 

mendukung mitigasi bencana. 

2.4 Prediksi letak bidang gelincir dengan 

pengujian sondir 

Tujuan mencari letak dan bentuk bidang gelincir 

adalah untuk menentukan metode penanggulangan 

longsoran lereng yang sesuai. Dalam Suryolelono 

(1993;1999), penentuan letak bidang gelincir di lapan-

gan tidak dilakukan secara langsung, namun dikaitkan 

dengan menentukan besarnya tegangan geser tak ter-

drainase dalam tanah berdasarkan hasil korelasi nilai 

konus (qc) dari pengujian sondir (CPT) yang nilainya 

berbanding lurus. Keruntuhan lereng dapat disebabkan 

oleh adanya gangguan terhadap stabilitas, bilamana te-

gangan geser tanah lebih besar dari tegangan geser 

yang diijinkan dalam tanah maka proses gerakan massa 

tanah akan terjadi. Berdasarkan hasil pengujian sondir 

di beberapa titik sejajar arah longsoran, didapatkan po-

tongan lereng dengan posisi titik-titik nilai konus te-

rendah. Bilamana titik-titik ini dihubungkan akan terli-

hat suatu bidang yang merupakan kumpulan titik-titik 

lemah atau disebut bidang gelincir. Selain itu dengan 

metode ini potensi terjadinya kelongsoran lanjutan  ju-

ga dapat diprediksi apabila terjadi gangguan-gangguan 

pada lereng tersebut. Lereng akan menyesuaikan sam-

pai bentuk lereng baru dengan sudut lereng lebih kecil 

dari sudut lereng alam dari jenis tanah pembentuk le-

reng tersebut.   

Menurut Karnawati (2005), longsoran merupakan 

salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan yang 

umumnya terjadi pada kemiringan lereng 20°-40° den-

gan massa yang bergerak berupa tanah residual, enda-

pan koluvial dan batuan vulkanik yang lapuk. Tanah 

residual dan koluvial umumnya merupakan tanah yang 

bersifat lepas-lepas dan dapat menyimpan air. Akibat-

nya kekuatan gesernya relatif lemah, apalagi bila air 

yang dikandungnya semakin jenuh dan menekan. Pe-

ningkatan kejenuhan air dapat terjadi apabila tanah ter-

sebut menumpang di atas lapisan tanah atau batuan 

yang lebih kompak dan kedap air. Sehingga air yang 

meresap ke dalam tanah sulit menembus lapisan tanah 

atau batuan di bawahnya, dan hanya terakumulasi da-

lam tanah yang relatif gembur. Kontak antara lapisan 

tanah atau batuan yang lebih kedap dengan massa ta-

nah di atasnya sering merupakan bidang gelincir gera-

kan tanah. Bidang gelincir ini dapat pula berupa zona 

yang merupakan batas perbedaaan tingkat pelapukan 

batuan, bidang diskontinuitas batuan, dan lapisan ba-

tuan seperti batu lempung, batu lanau, serpih dan tuf. 

Massa tanah dan batuan yang tidak bergerak merupa-

kan tanah atau batuan dasar yang bersifat lebih kom-

pak dan lebih masif misalnya batuan breksi andesit dan 

andesit. Munculnya rembesan-rembesan atau mata air 

pada lereng umumnya terjadi pada zona kontak antara 

batuan kedap air dengan massa atau lapisan ta-

nah/batuan yang lolos air. Zona kontak ini sering seba-

gai bidang gelincir gerakan. Dalam Wesley (2010), 

longsoran lereng pada tanah residual terutama pada le-

reng yang curam, bidang gelincirnya tidak seperti tipe 

longsoran dalam yang berbentuk lingkaran. Pada le-

reng tanah residual kedalaman bidang longsornya rela-

tif dangkal, seringkali dengan agak membentuk kurva 

atau hampir planar (Gambar 2.2). Meskipun demikian, 

volume dari material yang longsor masih sangat besar. 

 

2.5 Analisis stabilitas lereng 

Longsoran lereng terjadi karena kekuatan geser ma-

terial pada bidang longsor tidak cukup untuk menahan 

tegangan geser yang terjadi. Saat ini ada dua pendeka-
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tan dalam analisis stabilitas lereng yakni metode irisan 

keseimbangan batas (limit equilibrium) dan analisis 

numeris elasto-plastic menggunakan metode elemen 

hingga (finite element method).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Model kelongsoran pada tanah residual (Wes-
ley, 2010). 

 

Menurut Wong (1984) dalam Griffiths and Lane 

(1999), keunggulan utama dari pendekatan finite ele-

ment pada analisis stabilitas lereng dibandingkan den-

gan metode limit equilibrium adalah tidak diperlukan-

nya asumsi perkiraan sebelumnya tentang gaya yang 

bekerja pada irisan,  lokasi atau bentuk dari bidang 

longsor. Keruntuhan yang terjadi secara alami melalui 

zone lereng dimana kekuatan geser tanah tidak mampu 

menahan gaya geser yang terjadi. Dalam teknik reduksi 

kekuatan geser (shear strength reduction technique) 

metode elemen hingga (SSR-FEM), lereng di model-

kan sebagai  plain-strain 2 dimensi dengan  model ma-

terial tanah digunakan Mohr-Coulomb. Pada model 

material tanah Mohr-Coulomb material ada 6 parame-

ter tanah yang diperlukan yakni sudut geser dalam ta-

nah (φ), kohesi tanah (c), sudut dilatasi (ψ), modulus 

Young’s (E), poisson rasio (ν) and berat volume tanah 

(γ). Dalam metode ini, parameter kekuatan geser tanah 

yang tersedia berturut-turut direduksi secara otomatis 

hingga longsoran 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 longsoran. 

dengan,  

cinput =  kohesi tanah (kN/m
2
) 

ϕinput =  sudut geser dalam tanah (°) 

creduksi =  kohesi tanah tereduksi (kN/m
2
) 

ϕreduksi =  sudut geser dalam tereduksi (°) 

 

Definisi keruntuhan lereng dalam metode elemen 

hingga terjadi pada saat alogaritma  tidak konvergen di 

dalam batas ketetapan interasi maksimum oleh peng-

guna, hal ini menyebabkan tidak adanya distribusi te-

gangan yang dapat ditemukan  yang secara bersamaan 

dapat memenuhi kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb 

dan keseimbangan global. Jika alogaritma tidak dapat 

memenuhi kriteria ini, maka dapat dikatakan keruntu-

han telah terjadi. Keruntuhan lereng dan kondisi non-

konvergen terjadi secara bersamaan dan ditandai oleh 

penambahan perpindahan titik (nodal displacements) 

yang dramatis di dalam mesh. (Griffiths and 

Lane,1999). 

3 METODE PENELITIAN  

 

Penelitian model struktur pondasi ini dilaksanakan 

melalui 5 tahap penelitian yaitu Tahap 1. Pengukuran 

topografi; Tahap 2. Penyelidikan tanah; Tahap 3. Ana-

lisis stabilitas lereng; Tahap 4. Kriteria perancangan 

pondasi; Tahap 5. Model struktur pondasi.  

Desain struktur pondasi rumah sederhana pada dae-

rah rawan longsor kampung Deliksari Gunungpati Se-

marang berorientasi pada desain pondasi sederhana 

yang dapat dilakukan sendiri oleh warga, mengguna-

kan material beton bertulang dengan tulangan baja 

yang digunakan berasal dari tulangan bekas pakai. 

Berdasarkan penelitian Himawan et. al (2006) di seki-

tar lokasi studi maka desain pondasi yang dipilih beru-

pa pondasi tiang jenis tiang bor yang relatif dalam me-

nembus tanah keras (qc sondir > 250 kg/cm
2
) dengan 

diameter 20 cm (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Metode pelaksanaan pondasi dalam jenis tiang 
bor. 

 

Kegunaan pondasi tiang tiang bor untuk memini-

malkan gerakan  pondasi. Untuk mengkakukan struktur 

pondasi maka dipilih balok sloof pengaku antar titik 

pondasi.  Struktur atas rumah tetap menggunakan 

struktur kayu untuk mendapatkan respon yang lebih 

stabil jika di sekelilingnya mengalami gerakan  massa 

tanah (Gambar 3.2). 
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Gambar 3.2. Pondasi tiang jenis tiang bor yang relatif dalam 

menembus tanah keras (qc sondir > 250 kg/cm
2
) dengan ba-

lok sloof pengaku antar titik pondasi. 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan pengukuran topografi dilaksanakan 

pada tanggal 25 September 2013 dan pelaksanaan sur-

vey detail kondisi tiap rumah dilaksanakan pada tang-

gal 2 Oktober 2013. Survey dan pengukuran ini dila-

kukan mulai dari jalan masuk ke kampung Deliksari 

hingga menuju ke wilayah RT04/RW06 Kel. Sukorejo, 

Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Berdasarkan hasil 

survey lapangan, sudut lereng alam pada lokasi studi 

berada dikisaran 7° hingga 12°. Hampir seluruhnya 

struktur rumah yang ada merupakan struktur kayu den-

gan pondasi merupakan pasangan batu kali dan rolag 

yang disusun dari batu bata. Hanya 3 rumah yang 

menggunakan struktur rumah dari pasangan bata. Kon-

disi rumah yang sudah tidak simetris akibat terjadinya 

gerakan massa tanah masih tampak terlihat. Gerakan 

massa tanah ini terjadi secara berlahan sehingga tidak 

sampai merobohkan rumah dalam seketika. Setiap ta-

hun warga secara bergotong-royong memperbaiki ru-

mah dengan mendongkrak rumah dan memperbaiki 

elemen-elemen struktur. Untuk bangunan rumah yang 

menggunakan dinding pasangan bata, respon dari gera-

kan massa tanah pada bangunan berupa retakan di-

agonal. Respon bangunan rumah terhadap gerakan 

massa tanah yang berlahan menunjukkan bahwa struk-

tur mengalami deformasi yang tidak sama di setiap ti-

tik pertemuan (joints) elemen sloof, balok dan kolom 

atau dengan kata lain struktur kurang kaku pada arah 

lateral.  

Penyelidikan tanah dilakukan dengan uji sondir ka-

pasitas 2,5 ton sebanyak 7 titik yang tersebar di wi-

layah RT04/RW06 (Gambar 4.1) dilaksanakan pada 

tanggal 16-18 Oktober 2013. Berdasarkan hasil survey 

lapangan, struktur pondasi rumah yang digunakan oleh 

warga adalah jenis pondasi batu kali sederhana yang 

berdiri di atas tanah lanau kelempungan dengan keda-

laman tanah keras (qc sondir >250 kg/cm
2
) pada -4,00 

hingga -5,00 meter.  Namun demikian ada 2 (dua) titik 

sondir yang hingga kedalaman 12 meter belum 

mencapai tanah keras dengan rata-rata nilai qc=25 

kg/cm
2
. Untuk itu perlu dipetakan kembali batas 

daerah lereng urugan yang kedalaman tanah kerasnya 

lebih dari 12 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Penyelidikan tanah dengan alat sondir kapasitas 

2,5 ton. 

 

Berdasarkan hasil pengukuran topografi dan pengu-

jian sondir, lereng yang dominan arah gerakan tanah-

nya dapat dimodelkan sebagai lereng dengan sudut le-

reng 9,25° dengan lapisan atas berupa tanah lanau 

kelempungan dan lapisan bawah berupa tanah keras.  

Parameter tanah pada lereng disajikan pada Tabel 

4.1 dan parameter elemen struktur disajikan pada Ta-

bel 4.2. Elevasi muka air tanah (m.a.t) untuk kedua 

model adalah pada elevasi  ±0,00 meter dari permu-

kaan lereng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Model lereng tiang bor menembus tanah keras 

sedalam 1,00 m. 

 

Tabel 4.1. Parameter tanah hasil korelasi 

Deskripsi 

Tanah 

γγγγunsat γγγγsat υυυυ Eref cref ϕϕϕϕ Rint 

kN/m3 kN/m3 -  

x103 

kPa kPa °   -  

Lanau  

Kelempungan 

Model MC-

Drained 

14 16 0,2 10 1 10 0,9 

Tanah Keras 

Model MC-

Drained 

17 18 0,3 50 5 30 1 
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Tabel 4.2. Parameter elemen struktur 

Nama Tipe 
EA EI w υυυυ 

kN/m kNm
2
/m kN/m

2
  -  

Tiang bor 

D=20 cm 
Elastic 567712 1419,28 0,7536 0,25 

Tie Beam 

12x40 cm 
Elastic 867840 11571,2 1,152 0,25 

Catatan : Jarak antar tiang bor adalah 3,00 meter, mutu 

beton K-175. 

 

Kegiatan studi parameter pada tahap perancangan 

model struktur pondasi ini, dilakukan untuk mempre-

diksi perilaku deformasi dari pondasi, jika kedalaman 

tiang bor yang dipasang menembus bidang longsornya. 

Selain itu, pengaruh dari dimensi sloof pada perilaku 

deformasi juga akan dihasilkan dari tahap ini.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pondasi 

tiang bor diameter 20 cm sedalam 5,0 meter yang di-

kombinasikan balok sloof pengaku diagonal antar titik 

kolom secara analisis numerik membantu mening-

katkan stabilitas struktur rumah kayu. Namun demi-

kian, secara keseluruhan pondasi tiang bor tidak 

signifikan meningkatkan faktor aman kestabilan lereng 

(SF) pada kondisi tiang bor menembus tanah keras se-

dalam 1,00 m. Nilai SF kestabilan lereng tetap hanya 

berkisar 1,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Bidang gelincir pada model eksisting lereng 

tanpa tiang bor (SF = 1,221). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Bidang gelincir pada model lereng tiang bor 

menembus tanah keras sedalam 1,00 m dengan pemasangan 

tiang bor hanya di daerah atas (SF = 1,226). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Bidang gelincir pada model lereng tiang bor 

menembus tanah keras sedalam 1,00 m dengan pemasangan 

tiang bor hanya di daerah bawah (SF = 1,268). 

 

Gaya dalam untuk perhitungan penulangan tiang bor 

dia. 20 cm dan sloof 12x40 cm diperoleh dari kondisi 

model lereng tiang bor menembus tanah keras sedalam 

1,00 m (Gambar 4.6 s/d 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Gaya aksial pada elemen tiang bor dan sloof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.Gaya geser pada elemen tiang bor dan sloof. 
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Gambar 4.8. Momen pada elemen tiang bor dan sloof. 

 

Struktur yang ditinjau adalah struktur rumah di kaki le-

reng. Untuk penulangan tiang bor Pu = 3,10 x 1,4 = 

4,34 kN; Mu = 0,104x1,4 = 1,45 KN.m. Sedangkan un-

tuk sloof Pu = 2,02 x 1.4 = 2,83 kN; Mu = 1,57x1.4 = 

2,2 kN.m. Berdasarkan hasil desain penulangan dengan 

diagram interaksi P-M dari software PCA-COL dipero-

leh, tulangan tiang bor dia.20 cm 4∅8 dan tulangan 

sloof 12x40 adalah 4∅12. 

5 KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitan peneli-

tian model pondasi untuk rumah sederhana di daerah 

rawan longsor di Deliksari Gunungpati Semarang ada-

lah sebagai berikut : 

 

Pertama, respon bangunan rumah terhadap gerakan 

massa tanah yang berlahan menunjukkan bahwa struk-

tur mengalami deformasi yang tidak sama di setiap ti-

tik pertemuan (joints) elemen sloof, balok dan kolom 

atau dengan kata lain struktur kurang kaku pada arah 

lateral. Sudut lereng alam pada lokasi studi berada di-

kisaran 7° hingga 12° menyebabkan bangunan rumah 

bergerak nenuruni lereng sesuai dengan arah gerakan 

massa tanah yang dominan.  

Kedua, pada model lereng eksisting lereng tanpa tiang 

bor, faktor aman kesetabilan lereng (SF) hanya berki-

sar 1,20. Walaupun dalam kondisi aman, namun nilai 

SF yang minim, rentan terjadi kelongsoran pada lokasi 

studi.  

Ketiga, pondasi tiang bor diameter 20 cm sedalam 

5,0 meter yang dikombinasikan balok sloof penga-

ku diagonal antar titik kolom secara analisis nume-

rik membantu meningkatkan stabilitas struktur 

rumah kayu. Secara keseluruhan pondasi tiang bor 

tidak signifikan meningkatkan faktor aman kesta-

bilan lereng (SF) pada kondisi tiang bor menem-

bus tanah keras sedalam 1,00 m. Nilai SF kestabi-

lan lereng tetap hanya berkisar 1,20. 
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