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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah Perkerasan Jalan  

Menurut Sukirman (1999), sejarah perkerasan jalan dimulai bersamaan 

dengan searah umat manusia itu sendiri yang selalu berhasrat untuk mencari 

kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesame. Dengan demikian 

perkembangan jalan saling berkaitan dengan perkembangan umat manusia. 

Perkembangan teknik jalan seiring dengan berkembangnya teknologi yang ditemukan 

umat manusia. 

Pada awalnya jalan hanyalah berupa jejak mannusia yang mencari kebutuhan 

hidup ataupun sumber air. Setelah manusia mulai hidup berkelompok jejak - jejak itu 

berubah menjadi jalan setapak. Dengan mulai dipergunakannya hewan – hewan 

sebagai alat transportasi, jalan mulai dibuat rata. Jalan yang diperkeras pertama kali 

ditemukan di Mesopotamia berkaitan dengan ditemukannya roda sekitar 3500 tahun 

sebelum masehi. 

Konstruksi perkerasan jalan berkembang pesat pada zaman keemasan 

Romawi. Pada saat itu telah mulai dibangu jalan – jalan yang terdiri dari beberapa 

lapis perkerasan. Perkembangan konstruksi jalan seakan terhenti dengan mundurnya 

kekuasaan romawi sampai awal abad ke 18. Pada saat itu beberapa ahli dari Perancis, 

Skotlandia menemukan sistim – sistim konstruksi perkerasan jalan yang sebagian 

sampai saat ini masih umum di gunakan di Indonesia maupun dinegara – negara lain 

di dunia. 

Menurut Sukirman (1999), berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi 

perkerasan jalan dapat dibedakan atas : 

a. Konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement) 
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Perkerasan yang menggunakan  aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan-

lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke 

tanah dasar. 

b. Konstruksi perkerasan kaku (Rigit Pavement) 

Perkerasan yang menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan 

pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah 

dasat dengan atau tanpa lapis pondasi bawah.Beban lalu lintas sebagian besar 

dipikul oleh pelat beton. 

c. Konstruksi perkerasan komposit (Composite Pavement) 

Perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa 

perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau perkerasan kaku diatas 

perkerasan lentur. 

 

Sesuai dengan pembatasan masalah, maka untuk pembahasan selanjutnya 

hanya akan dibahas tentang konstruksi perkerasan lentur(Flexible Pavement) saja. 

 

 

2.2 Konstruksi Perkerasan Lentur Jalan 

Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), adalah perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan lapisan-lapisan perkerasannya 

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Aspal itu sendiri 

adalah material berwarna hitam atau coklat tua, pada temperatur ruang berbentuk 

padat sampai agak padat. Jika aspal dipanaskan sampai suatu temperatur tertentu, 

aspal dapat menjadi lunak / cair sehingga dapat membungkus partikel agregat pada 

waktu pembuatan aspal beton. Jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan 

mengikat agregat pada tempatnya (sifat termoplastis), menurut Sukirman (1999). 

Sifat aspal berubah akibat panas dan umur, aspal akan menjadi kaku dan rapuh 

sehingga daya adhesinya terhadap partikel agregat akan berkurang. Perubahan ini 

dapat diatasi / dikurangi jika sifat-sifat aspal dikuasai dan dilakukan langkahlangkah 
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yang baik dalam proses pelaksanaan. Konstruksi perkerasan lentur terdiri atas 

lapisan-lapisan yang diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-

lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke 

lapisan yang ada dibawahnya, sehingga beban yang diterima oleh tanah dasar lebih 

kecil dari beban yang diterima oleh lapisan permukaan dan lebih kecil dari daya 

dukung tanah dasar. Contoh lapisan konstruksi perkerasan lentur ditunjukkan dalam 

Gambar 2.1. 

Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari : 

 

Gambar 2.1 Lapisan Konstruksi Perkerasan Lentur 

 

 

a. Lapisan permukaan (Surface Course) 

Lapis permukaan struktur pekerasan lentur terdiri atas campuran mineral 

agregat dan bahan pengikat yang ditempatkan sebagai lapisan paling atas dan 

biasanya terletak di atas lapis pondasi. 

Fungsi lapis permukaan antara lain : 

 Sebagai bagian perkerasan untuk menahan beban roda. 

 Sebagai lapisan tidak tembus air untuk melindungi badan jalan dari 

kerusakan akibat cuaca. 

 Sebagai lapisan aus (wearing course). 

 



7 
 

 

Bahan untuk lapis permukaan umumnya sama dengan bahan untuk lapis 

pondasi dengan persyaratan yang lebih tinggi. Penggunaan bahan aspal diperlukan 

agar lapisan dapat bersifat kedap air, disamping itu bahan aspal sendiri 

memberikan bantuan tegangan tarik, yang berarti mempertinggi daya dukung 

lapisan terhadap beban roda. Pemilihan bahan untuk lapis permukaan perlu 

mempertimbangkan kegunaan, umur rencana serta pentahapan konstruksi agar 

dicapai manfaat sebesar-besarnya dari biaya yang dikeluarkan, menurut Sukirman 

(1999). 

 

b. Lapisan pondasi atas (Base Course) 

Lapis pondasi adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak 

langsung di bawah lapis permukaan. Lapis pondasi dibangun di atas lapis pondasi 

bawah atau, jika tidak menggunakan lapis pondasi bawah, langsung di atas tanah 

dasar. 

Fungsi lapis pondasi antara lain : 

 Sebagai bagian konstruksi perkerasan yang menahan beban roda. 

 Sebagai perletakan terhadap lapis permukaan. 

Bahan-bahan untuk lapis pondasi harus cukup kuat dan awet sehingga dapat 

menahan beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan 

sebagai bahan  pondasi, hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaik-

baiknya sehubungan dengan persyaratan teknik. Bermacam-macam bahan 

alam/setempat (CBR > 50%, PI < 4%) dapat digunakan sebagai  bahan lapispondasi, 

antara lain : batu pecah, kerikil pecah yang distabilisasi dengan semen,aspal, 

pozzolan, atau kapur. 

 

c. Lapisan pondasi bawah (Sub Base Course)  

Lapis pondasi bawah adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang 

terletak antara tanah dasar dan lapis pondasi. Biasanya terdiri atas lapisan dari 
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material berbutir (granular material) yang dipadatkan, distabilisasi ataupun tidak, atau 

lapisan tanah yang distabilisasi. Fungsi lapis pondasi bawah antara lain: 

 Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebar 

beban roda. 

 Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar 

lapisanlapisan di  atasnya dapat dikurangi ketebalannya (penghematan biaya 

konstruksi). 

 Mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. 

 Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan konstruksi berjalan lancar. 

 

Lapis pondasi bawah diperlukan sehubungan dengan terlalu lemahnya daya 

dukung tanah dasar terhadap roda-roda alat berat (terutama pada saat pelaksanaan 

konstruksi) atau karena kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah 

dasar dari pengaruh cuaca. Bermacam-macam jenis tanah setempat (CBR > 20%, PI 

< 10%) yang relatif lebih baik dari tanah dasar dapat digunakan sebagai bahan 

pondasi bawah. Campuran-campuran tanah setempat dengan kapur atau semen 

portland, dalam beberapa hal sangat dianjurkan agar diperoleh bantuan  

yang efektif terhadap kestabilan konstruksi perkerasan. 

 

d. Lapisan tanah dasar (Subgrade) 

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung pada 

sifatsifat dan daya dukung tanah dasar. Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus 

resilien (MR) sebagai parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan 

Modulus resilien (MR) tanah dasar juga dapat diperkirakan dari CBR standar dan 

hasil atau nilai tes soil index. Korelasi Modulus Resilien dengan nilai CBR 

(Heukelom & Klomp) berikut ini dapat digunakan untuk tanah berbutir halus  

(fine-grained soil) dengan nilai CBR terendam 10 atau lebih kecil. 

MR (psi) = 1.500 x CBR 
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Persoalan tanah dasar yang sering ditemui antara lain : 

 Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari jenis tanah tertentu sebagai 

akibat beban lalu-lintas. 

 Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar 

air. 

 Daya dukung tanah tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah 

dan jenis tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya, atau akibat 

pelaksanaan konstruksi. 

 Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu-lintas 

untuk jenis tanah tertentu. 

 Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu-lintas dan penurunan yang 

diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir (granular soil) yang tidak 

dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan konstruksi. 

 

 

2.3 Sifat Perkerasan Lentur Jalan 

Menurut Sukirman (1999), Aspal yang dipergunakan pada konstruksi 

perkerasan jalan berfungsi sebagai: 

a. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dengan agregat 

dan antara aspal itu sendiri. 

b. Bahan pengisi, mengisi rongga antara butir-butir agregat dan pori-pori yang 

ada dari agregat itu sendiri. 

Dengan demikian, aspal haruslah memiliki daya tahan (tidak cepat rapuh)  

terhadap cuaca, mempunyai adhesi dan kohesi yang baik dan memberikan sifat  

elastis yang baik. 
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a. Daya tahan (durability) 

Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya  

akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Sifat ini merupakan sifat dari  

campuran aspal, jadi tergantung dari sifat agregat, campuran dengan aspal, faktor  

pelaksanaan dan sebagainya. 

 

b. Adhesi dan Kohesi 

Adhesi adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga  

dihasilkan ikatan yang baik antara agregat dengan aspal. Kohesi adalah  

kemampuan aspal untuk tetap mempertahankan agregat tetap ditempatnya setelah 

terjadi pengikatan. 

 

c. Kepekaan terhadap temperature 

Aspal adalah material yang termoplastis, berarti akan menjadi keras atau  

lebih kental jika temperatur berkurang dan akan lunak atau lebih cair jika  

temperature bertambah. Sifat ini dinamakan kepekaan terhadap perubahan  

temperatur. Kepekaan terhadap temperatur dari setiap hasil produksi aspal  

berbeda-beda tergantung dari asalnya walaupun aspal tersebut mempunyai jenis  

yang sama. 

 

d. Kekerasan aspal 

Aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur dengan agregat  

sehingga agregat dilapisi aspal atau aspal panas disiramkan ke permukaan agregat  

yang telah disiapkan pada proses peleburan. Pada waktu proses pelaksanaan, 

terjadi oksidasi yang menyebabkan aspal menjadi getas (viskositas bertambah 

tinggi). Peristiwa perapuhan terus berlangsung setelah masa pelaksanaan selesai. 

Jadi selama masa pelayanan, aspal mengalami oksidasi dan polimerisasi yang 

besarnya dipengaruhi juga oleh ketebalan aspal yang menyelimuti agregat. Semakin 

tipis lapisan aspal, semakin besar tingkat kerapuhan yang terjadi. 
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2.4 Penyebab Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan 

Menurut Sukirman (1999), Kerusakan pada konstruksi perkerasan lentur dapat 

disebabkan oleh: 

a. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban, dan repetisi beban. 

b. Air, yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik 

dan naiknya air akibat kapilaritas. 

c. Material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat 

material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan bahan 

yang tidak baik. 

d. Iklim, Indonesia beriklim tropis, dimana suhu udara dan curah hujan 

umumnya tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. 

e. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Kemungkinan disebabkan oleh system 

pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah 

dasarnya yang memang kurang bagus. 

f. Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik.Umumnya 

kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, 

tetapi dapat merupakan gabungan penyebab yang saling berkaitan. Sebagai 

contoh, retak pinggir, pada awalnya dapat diakibatkan oleh tidak baiknya 

sokongan dari samping. Dengan terjadinya retak pinggir, memungkinkan air 

meresap masuk ke lapis dibawahnya yang melemahkan ikatan antara aspal 

dengan agregat, hal ini dapat menimbulkan lubang-lubang disamping dan 

melemahkan daya dukung lapisan dibawahnya. 

 

2.5 Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur 

Menurut Sukirman (1999), Lapisan perkerasan sering mengalami kerusakan 

atau kegagalan sebelum mencapai umur rencana. Kegagalan pada perkerasan dapat 

dilihat dari kondisi kerusakan fungsional dan struktural. 
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Kerusakan fungsional adalah apabila perkerasan tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan kerusakan struktural terjadi ditandai 

dengan adanya rusak pada satu atau lebih bagian dari struktur perkerasan jalan. 

Kegagalan fungsional pada dasarnya tergantung pada derajat atau tingkat 

kekasaran permukaan, sedangkan kegagalan struktural disebabkan oleh lapisan tanah 

dasar yang tidak stabil, beban lalu lintas, kelelahan permukaan, dan pengaruh kondisi 

lingkungan sekitar. 

 

2.5.1 Jenis Kerusakan Perkerasan Berdasarkan Metode Bina Marga 

Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur dapat dibedakan atas: 

a. Retak (cracking) 

b. Distorsi (distortion) 

c. Cacat permukaan (disintegration) 

d. Pengausan ( polished aggegate) 

e. Kegemukan (bleeding / flushing) 

f. Penurunan pada bekas penanaman utilitas 

 

 

2.6 Perencanaan Tebal Perkerasan dengan menggunakan Metode Bina 

Marga 

Fakto -faktor  yang  mempengaruhi  perhitungan  tebal  lapis  perkerasan  

lentur jalan (Flexible Pavement) menurut Dirjen Bina Marga adalah  Koefisien 

distribusi arah kendaraan  (c)  ,  Angka  Ekivalen  Sumbu  Kendaraan  (E),  Lintas  

Ekivalen,  Daya  dukung  Tanah (DDT),  Faktor Regional (FR),  Indeks permukaan 

(IP),  Indeks tebal perkerasan (ITp),  dan Koefisien kekuatan relative,menurut 

Abadi(2015). 

 

1. Koefisien Distribusi Arah Kendaraan (c)  

2. Angka Ekivalen ( E ) 
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3. Lintas Ekivalen 

Lintas  ekivalen  adalah  repetisi  beban  yang  dinyatakan  dalam  lintas  

sumbu  standar yang diterima oleh konstruksi jalan terhadap jumlah lalulintas harian 

rata-rata (LHR).  

Lintas ekivalen terdiri dari : 

 

 Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) 

                  n 

LEP = ∑LHR j x Cj x Ej 

                j = 1 

 

 Lintas Ekivalen Akhir (LEA) 

                 n 

LEA = ∑LHR j (1 + i)URx Cj x Ej 

                j = 1 

dengan : 

i= perkembangan lalu lintas 

j = jenis kendaraan 

UR= Umur Rencana 

LHR= Lalu-lintas Harian Rata-rata 

C j = Koefisien distribusi 

Ej = Angka Ekivalen 

 

 Lintas Ekivalen Tengah (LET) 

LET = 
𝑳𝑬𝑷+𝑳𝑬𝑨

𝟐
 

 

 Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

LER = LET x FP 
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LET = Lintas Ekivalen Tengah 

FP= Faktor Penyesuaian , FP = UR/10 

UR = Umur Rencana 

 

 Daya Dukung Tanah 

Daya  dukung  tanah/  kekuatan  tanah  dasar  (subgrade)  adalah  kemampuan  

tanah  untuk menerima  beban  yang  bekerja  padanya.  DDT  di  ukur  dengan  tes  

California   Bearing  Ratio(CBR). Nilai CBR menyatakan kualitas tanah dasar 

dibandingkan dengan beban standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR 

sebesar 100% dalam  memikul beban lalu lintas, atau perbandingan  antara  beban  

penetrasi  pada  suatu  bahan  dengan  beban  standar  pada  penetrasi dan kecepatan 

pembebanan yang sama. 

 

 Faktor Regional (FR) 

Faktor regional/faktor lingkungan adalah faktor yang menunjukkan keadaan  

lingkungan setempat dimana tiap-tiap negara adalah berbeda-beda ditunjukkan dalam 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Faktor Regional (FR) 

Curah  

Hujan  

Kelandaian I Kelandaian II Kelandaian III 

(< 6 %)  (6 – 10 %)  (> 10 %)  

% kendaraan berat  % kendaraan berat  % kendaraan berat  

 30 %  > 30 %  30 %  > 30 %   30 %  > 30 %  

Iklim I 

0,5  1,0 – 1,5  1,0  1,5 – 2,0  1,5  2,0 – 2,5  < 900 

mm/th  

Iklim II 

1,5  2,0 – 2,5  2,0  2,5 – 3,0  2,5  3,0 – 3,5  > 900 

mm/th  
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 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Dalam menentukan nilai koefisien relatif, batas – batas minimum tebal 

perkerasan untuk lapis permukaan dan batas – batas minimum tebal perkerasan untuk 

lapis pondasi seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.2 Batas-batas Minimum Tebal Perkerasan untuk Lapis Permukaan 

ITP 

Tebal 

Bahan Minimum 

( cm ) 

< 3,00 5 Lapis pelindung : ( Buras/Burtu/Burdu) 

3,00 - 6,70 5 

Lapen/Aspal, Macadam, HRA, Lasbutag, 

Laston 

6,71 - 7,49 7,5 

Lapen/Aspal, Macadam, HRA, Lasbutag, 

Laston 

7,50 - 9,99 7,5 Lasbutag, Laston 

 10,00 10 Laston 

 

Tabel 2.3 Batas-batas Minimum Tebal Perkerasan untuk Lapis Pondasi 

ITP 

Tebal 

Bahan Minimum 

( cm ) 

< 3,00 
15 

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen,  

  stabilisasi tanah dengan kapur. 

3,00 - 7,49 
20 

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen,  

  stabilisasi tanah dengan kapur. 

7,50 - 9,99 

10 Laston atas. 

20 
Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen,  

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi Macadam. 

10 - 12,14 

15 Laston atas. 

20 

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen,  

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi Macadam, 

Lapen, laston atas. 

12,25 25 

Batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen,  

stabilisasi tanah dengan kapur, pondasi Macadam, 

Lapen, laston atas. 
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 Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Dalam menentukan ITP untuk menentukan tebal perkerasan digunakan rumus : 

a1.d1 + a2.d2 +a3.d3 

 

2.7 Pengertian Tanah Longsor 

Menurut Hardiyatmo (2012), longsoran merupakan gerakan massa (mass 

movement)tanah  atau batuan pada bidang longsor potensial. Gerakan massa adalah 

gerakan dari massa tanah yang besar disepanjang bidang longsor kritisnya. Gerakan 

massa tanah ini merupakan gerakan melorot ke bawah dari material pembentuk 

lereng, yang dapat berupa tanah, batu, tanah timbunan atau campuran dari material 

lain. Bila gerakan massa tanah tersebut sangat berlebihan, maka disebut tanah longsor 

(landslide).Longsoran ini merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda 

daerah perbukitan di daerah tropis basah. 

Gerakan massa umumnya disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi dan kadang-

kadang getaran atau gempa juga menyokong kejadian tersebut. Gerakan massa yang 

berupa tanah longsor terjadi oleh akibat adanya keruntuhan geser disepanjang bidang 

longsor yang merupakan batas bergeraknya massa tanah atau batuan. 

 

2.8 Penjelasan Tentang Longsor dan Faktor – Faktor Penyebabnya 

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2007 Kawasan 

Rawan Bencana Longsor (Dalam Pedoman Penata Ruang) 

1. Proses Terjadinya Tanah Longsor 

Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang 

meresap dalam 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 diatasnya akan bergerak 

mengikuti lereng dan keluar lereng. 
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2. Jenis Tanah Longsor 

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni : longsoran translasi, longsoran rotasi, 

longsoran blok, runtuhan batu, rayapan tanah dan aliran 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. 

a. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 

b. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bisang gelincir berbentuk cekung. 

c. Pergerakan blok 

d. Runtuhan batu 

e. Rayapan tanah 

f. Aliran bahan rombakan 

3. Penyebab Terjadinya Tanah Longsor 

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng 

lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruji 

oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong 

dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah 

batuan. 

a. Hujan 

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena 

meningkatnya intensitas curah hujan. Ketika hujan, air akan menyusup ke 

bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. 

b. Batuan yang kurang kuat 

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan 

campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan 

tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan 
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umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang 

terjal. 

c. Lereng terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, 

dan angin.Kebanyakan sudut lereng menyebabkan longsor adalah 180 

apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya mendatar. 

d. Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, 

getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan.Akibat yang ditimbulkan 

adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. 

e. Susut muka air danau atau bendungan 

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan 

lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk mudah terjadi 

kelongsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. 

f. Adanya beban tambahan 

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan 

kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama 

disekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering 

terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya relative lembah. 

g. Pengikisan / erosi 

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai relative tebing. Selain itu 

akibat penggundulan hutan disekitar tikungan sungai, tebing  akan menjadi 

terjal. 

h. Adanya material timbunan pada tebing 

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya 

dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah.Tanah timbunan 

pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang 
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berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah 

yang kemudian diikuti oleh retakan tanah. 

i. Bekas longsoran lama 

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi 

pengendapan material gunung api pada lereng yang relative terjal atau pada 

saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi, bidang tersebut merupakan 

bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor. 

j. Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah 

dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi ditambah 

dengan guyuran hujan. 

4. Faktor Penyebab Tanah Longsor 

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada 

kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, 

vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara 

garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. 
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2.9 Dinding Penahan Tanah 

Menurut Hardiyatmo (2014), bangunan dinding penahan tanah digunakan 

untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli 

yang labil. Bangunan ini banyak digunakan pada proyek-proyek : irigasi, jalan raya, 

pelabuhan, dan lain-lain. Elemen-elemen pondasi seperti bangunan ruang bawah 

tanah (basement), pngkal jembatan (abutment), selain berfungsi sebagai bagian 

bawah dari struktur, berfungsi juga sebagai penahan tanah di sekitarnya. 

Kestabilan dinding penahan tanah diperoleh terutama dari berat sendiri 

struktur dan berat tanah yang berada diatas pelat pondasi. Besar dan distribusi tanah 

pada dinding penahan tanah, sangat bergantung pada gerakan kea rah lateral tanah 

relatif terhadap dinding. 

Dalam tugas akhir ini, dinding penahan tanah yang digunakan adalah Dinidng 

Penahan Tanah Tipe Gravitasi (GravityRetaining Wall)dan Dinding Penahan Tanah 

Tipe Kantilever (Kantilever Retaining Wall). 

2.10    Tipe – tipe Dinding Penahan Tanah 

Menurut Hardiyatmo (2014),berdasarkancara untuk mencapai stabilitasnya, 

maka dinding penahan tanah digolongkan sebagai berikut: 

 Dinding Gravitasi(Gravity Wall) 

Dinding penahan yang dibuat dari beton tak bertulang atau pasangan batu. 

Sedikit tulangan beton kadang-kadang diberikan pada permukaan dinding untuk 

mencegah retakan permukaan akibat perubahan temperatur. Contoh dinding 

gravitasi ditunjukkan pada Gambar2.2. 
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Gambar 2.2 Dinding Penahan Tanah Tipe Gravitasi 

 

 DindingPenahanKantilever(Kantilever Retaining Wall) 

Dinding yang terdiri dari kombinasi dinding dan beton bertulang yang 

berbentu huruf T. Ketebalan dari kedua bagian ini relative tipis dan secara penuh 

diberi tulangan untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja padanya. 

Contoh dinding kantilever ditunjukkan pada Gambar2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Dinding Penahan Tanah Tipe Kantilever 

 

 



22 
 

 

 Dinding Konterfort(Counterfort Wall) 

Dinding yang terdiri dinding beton bertulang tipis yang dibagian dalam dinding 

pada jarak tertentu didukung oleh pelat. Contoh dinding koterfort ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Dinding Penahan Tanah Tipe Konterfort 

 

 DindingButtress(Buttress Wall) 

Dinding Buttress hampirsama dengan dinding kontrafort,hanya bedanya 

bagian kontrafort diletakkan di depan dinding. Dalam hal ini,struktur kontrafort 

berfungsi memikul tegangan tekan. Pada dinding ini, bagian tumit lebih pendek 

dari pada bagian kaki. Stabilitaskonstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding 

penahan dan berattanah diatas tumit tapak. Contoh dinding kantilever 

ditunjukkan pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Dinding Penahan Tanah Tipe Buttress 

 

 

2.11      Stabilitas DindingPenahanTanah 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.6, ada beberapa hal yang dapat 

menyebabkan keruntuhan pada dinding penahan tanah, antara lain oleh: 

a. Penggulingan 

b. Penggeseran 

c. Keruntuhan dayadukung 

Maka dari itu, dalam merencanakan dinding penahan tanah langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah menetapkan ukuran dinding penahan untuk menjamin 

stabilitas dinding penahan. Dinding penahan harus stabil terhadap guling,geser, dan 

keruntuhan daya dukung tanah. 
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Gambar 2.6 Jenis-jenis keruntuhan dinding penahan tanah 

 

2.11.1 Stabilitas TerhadapPenggulingan 

Menurut Hardiyatmo (2014),Tekanan tanah lateral yang diakibatkan oleh tanah 

urugan dibelakang dinding penahan, cendrung menggulingkan dinding dengan pusat 

rotasi pada ujung kakidepanpondasi.Momenpenggulinganini,dilawanolehmomenakibat 

berat sendiri dinding penahan dan momenakibatberat tanah diatas plat pondasi. 

Faktor aman akibat terhadap penggulingan (Fgl), didefinisikan sebagai : 

Fgl=
∑𝑀𝑤

∑𝑀𝑔𝑙
……….…………………………………………………(2.1) 

Dengan,  

∑Mw   = Wb1 

∑Mgl   = ∑Pahh1 + ∑Pav B 

∑Mw   = Momen yang melawan penggulingan (kN.m) 

∑Mgl   = Momen yang mengakibatkan penggulingan (kN.m) 

W      = Berat tanah diatas pelat fondasi + berat sendiri dinding penahan (kN) 

B        = Lebar kaki dinding penahan (m) 
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∑Pah   = Jumlah gaya-gaya horizontal (kN) 

∑Pav   = Jumlah gaya-gaya vertical (kN) 

Faktor aman terhadap penggulingan (Fgl) bergantung pada jenis tanah, yaitu : 

Fgl≥ 1,5 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑒𝑟 

Fgl≥ 2 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑓 

 

2.11.2 Stabilitas terhadap Penggeseran 

Gaya-gayayang menggeser dinding penahan tanah akan ditahan oleh: 

a. Gesekanantaratanah dan dasar pondasi, 

b. Tekanan tanah pasif didepan dindingpenahan. 

Faktor keamanan terhadap stabilitas geser dapat dinyatakan dengan rumus: 

𝐹𝑔𝑠 =
ΣRℎ

ΣPℎ
 ...................................................................................................... ..(2.2) 

- Untuk tanah granuler (c=0) : 

∑Rh  = Wf 

        = W tg  ; dengan 𝛿𝑏 ≤ 𝜑 

- Untuk tanah kohesif (𝜑=0) : 

∑Rh  =ca B 

- Untuk tanah c-𝜑 (𝜑 > 0 dan c> 0) : 

∑Rh  =ca B  W tg 𝛿𝑏 

Dimana: 

∑Rh=Tahanan dinding penahan tanah terhadap penggeseran 

W  =Berat total dinding penahan dan tanah diatas pelat fondasi (kN) 

𝛿𝑏  = Sudut gesek antara tanah dan dasar fondasi, biasanya diambil 

1/3 – (2/3)𝜑 

Ca  = ad x c = adhesi antara tanah dan dasar dinding (kN/m2) 
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c    = Kohesi tanah dasar (kN/m2) 

ad  = Faktor adhesi  

B     = Lebar fondasi (m) 

∑Ph = Jumlah gaya-gaya horizontal (kN) 

F     = tg𝛿𝑏= koefesien gesek antara tanah dasar dan dasar fondasi. 

Faktor aman terhadap penggeseran dasar fondasi (Fgs) minimum, 

diambil 1,5. Bowles (1997) menyarankan : 

Fgs≥ 1,5 untuk tanah granular 

Fgs≥ 2 untuk tanah dasar kohesif. 

2.11.3      Stabilitas terhadap Keruntuhan Kapasitas Dukung Tanah 

Beberapa persamaan kapasitas dukung tanah telah digunakan menghitung 

stabilitas dinding penahan tanah, seperti persamaan kapasitas dukung Terzaghi 

(1943), Mayerhof (1951, 1963), Vesic (1975) dan Hansen (1970). 

a. Persamaan Terzaghi 

Kapasitas dukung ultimit (qu) untuk fondasi meanjang dinyatakan oleh 

persamaan : 

qu = cNc + Df𝛾Nq + 0,5 

B𝛾𝑁𝛾………………………………………………(2.3) 

dengan, 

c                = kohesi tanah (kN/m2) 

Df              = kedalaman fondasi (m) 

𝛾              = berat volume tanah (kN/m3) 
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B                = lebar fondasi dinding penahan tanah (m) 

Nc, Nq, N𝛾 = faktor-faktor kapasitas dukung terzaghi 

 

b. Persamaan Hansen (1970) dan Vesic (1975) 

Kapasitas dukung ultimit dengan  menggunakan persamaan Hansen (1970) 

dan Vesic (1975) untuk beban miring dan eksentris : 

qu = dc ic cNc + dq iq Df𝛾Nq + d𝛾 I𝛾 0,5 B𝛾 

N𝛾……………………………(2.4) 

dengan,  

dc, dq, d𝛾   = faktor kedalaman 

ic, iq, i𝛾     = faktor kemiringan beban  

B                = lebar dasar fondasi sebenarnya (m) 

E                = eksentrisitas beban (m) 

𝛾                = berat volume tanah (kN/m3) 

Nc, Nq, N𝛾= faktor-faktor kapasitas dukung 

 

Faktor amaan terhadap keruntuhan kapasitas dukung didefinisikan sebagai : 

F = 
𝑞𝑢

𝑞
≥ 3 

Dengan, q = tekanan akibat beban struktur 

 

2.12 Perancangan Struktural 

Pada umumnya dimensi dinding penahan dengan cara coba-coba. Beberapa 

perhitungan tersebut akan menmghasilkan bentuk yang dianggap paling cocok 

dan memenuhi syarat stabilitasnya. 
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2.12.1     Bentuk Dinding Penahan 

Estimasi dinding gravitasi, dinding kantilever dan dinding counterfort 

berdasarkan pengalaman diperlihatkan pada gambar 2.7. Dimensi dimensi yang 

tercantum dalam gambar tersebut hanya sebagai petunjuk awal untuk langkah 

perancangan. 

Dinding gravitasi (Gambar 2.7a). Bentuk dinding penahan harus 

sedemikian hingga resultan gaya – gaya terletak ada bagian tengah sejarak 

sepertiga lebar atau e < B/6 ( e = eksentrisitas dihitung dari pusat pondasi ). 

Tebal puncak dinding penahan dibuat antara 0,3 – (H/12) meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Estimasi awal dimensi dinding penahan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Estimasi awal dimensi dinding penahan 
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Dinding kantilever (Gambar 2.7b). Dimensi plat dasar dinding kantilever 

dibuat sedemikian hingga eksentrisitas resultan beban terletak pada e < (B/6). 

Jika resultan beban jatuh diluar daerah tersebut, tekanan pondasi menjadi terlalu 

besar dan hanya sebagian luasan pondasi yang mendukung beban. 

Tebal puncak dinding minimum kira – kira 0,30 m. Hal ini, kecuali untuk 

memudahkan pengecoran beton, juga untuk keperluan keindahan.  

2.12.2      Gaya-gaya pada Dinding Penahan 

Gaya – gaya yang bekerja pada dinding penahan, umumnya diambil 

permeter lebar untuk dinding gravitasi, semi gravitasi, dan dinding kantilever. 

Untuk dinding counterfort, gaya – gaya ditinjau pada ruang selebar jarak antara 

counterfort. Gaya – gaya yang bekerja pada dinding gravitasi dan dinding 

kantilever diperlihatkan pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9 . 

Tekanan tanah aktif dihitung dari teori Rankine atau teori Coulomb. Untuk 

dinding cantilever, gaya – gaya yang menyebabkan timbulnya gaya linttang dan 

gaya momen yang terjadi pada badan dinding tidak sama dengan gaya – gaya 

yang diperhitungkan untuk menghitung stabilitas struktur terhadap penggeseran.    

 

Gambar 2.8 Gaya – gaya pada dinding gravitasi 
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Gambar 2.9 Gaya – gaya pada dinding kantilever 

2.12.3      Prosedur Perancangan Dinding Penahan Tanah 

Secara umum, langkah-langkah hitungan perencanaan struktur dinding 

penahan tanah dapat dilakukan sebagai berikut : 

1) Dipilih untuk dinding penahan tanah, termasuk memilih dimensi dinding 

vertical, tebal dan lebar pelat fondasi. Untuk keperluan ini, Gambar-gambar 

2.6 dapat dijadikan petunjuk awal. 

2) Dengan parameter-parameter tanah yang telah diketahui, dihitung gaya-gaya 

yang bekerja diatas dasar fondasi dinding penahan. 

3) Tentukan letak resultan gaya-gaya yang bekerja. Letak dari resultan tersebut 

digunakan untuk mengetahui kestabilan dinding penahan terhadap bahaya 

penggulingan. 

4) Dihitung faktor aman terhadap penggulingan dan penggeseran. 
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5) Dihutung tekanan yang terjadi pada dasar fondasi. Tekanan maksimum tidak 

boleh melebihi kapasitas dukung tanah ijin (qa). 

6) Dirancang bagian-bagian pembentuk struktur, seperti : menghitung dimensi 

dan penulangan fondasi maupun dinding. 

 

Perancangan masing-masing bagian dari dinding penahan dilakukan 

sebagai berikut : 

a) Dinding Gravitasi 

Dinding gravitasi umumnya dibuat dari pasangan batu , atau beton. Bila 

dinding penahan dibuat dari beton, sedikit tulangan dibutuhkan untuk 

menanggulangi perubahan temperatur.Dimensi dinding penahan harus dibuat 

sedemikian hingga tidak terdapat tegangan tarik pada badan dinding. 

Tegangan vertikal maksimum (desak) pada badan dinding : 

σ = 
𝑉

𝐵
 (1 + 

6𝑒

𝐵
 ) ≤ kuat desak ijin bahan dinding ............................................. (2.5) 

 

Tegangan vertikal minimum pada badan dinnding : 

σ = 
𝑉

𝐵
 (1 + 

6𝑒

𝐵
 ) ≥ 0 ....................................................................................... (2.6) 

 

Gaya lintang pada badan dinding : 

T = 
𝐻

𝐵
 ≤ kuat geser ijin bahan dinnding ....................................................... (2.7) 

 

Dengan, 

V,H = Komponen gaya vertikal dan horizontal 

B = Lebar bagian potongan yang ditinjau 

E = Eksentrisitas 
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b) Dinding Kantilever 

Bagian bagian dinding kantilever terdiri dari : dinding, pelat fondasi 

belakang dan pelat fondasi depan. Pada setiap bagian ini dirancang seperti cara 

merancang struktur kantilever. Untuk merancang pelat fondasi, tekanan tanah 

yang terjadi pada bagian dasar fondasi yang dihitung lebih dulu, yaitu dengan 

menganggap distribusi tekanan tanah linier. 

Tekanan pada tanah dasar akibat beban dinding penahan yang terjadi pada 

ujung pelat fondasi yang dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 Bila e ≤ B/6 

q = 
𝑉

𝐵
 (1 + 

6𝑒

𝐵
 )  ................................................................................................. (2.8) 

 Bila e > B/6 

Qmaks = 
2𝑉

3 (𝐵−2𝑒)
 ................................................................................................ (2.9) 

 

Bila e ≤ B/6, maka tekanan dinding ke tanah yang terjadi berbentuk 

trapesium, sedang bila e > B/6, maka diagram tekanan berupa segitiga.Pelat 

fondasi dianggap sebagai struktur kantilever yang bentangnya dibatasi oleh 

bagian vertikal dari tubuh dinding penahan. Pelat fondasi depan, dianggap 

sebagai pelat yang dijepit oleh dinding vertikal dibagian depan. Gaya – gayayang 

bekerja, adalah gaya tekanan tanah ke atas, dikurangi oleh berat tanah diatas 

pelat depan. Pada bagian depan ini, pelat cenderung mengalami momen positif 

dengan tegangan tarik terletak pada sisi bawah.  

 

Pada pelat fondasi belakang, dianggap terjepit pada batas permukaan 

dinding vertikal dibagian belakang.Gaya tekanan tanah bekerja keatas, sedang 

tekanan akibat berat tanah diatas pelat bekerja ke bawah.Tekanan netto yang 

dihasilkan, cenderung untuk mengakibatkan momen negatif pada pelat belakang, 

dengan tegangan tarik pada sisi pelat atas.Bagian tubuh dinding penahan 



33 
 

 

dianggap sebagai struktur kantilever yang terjepit pada pelat fondasi bagian atas. 

Dengan gaya – gaya yang telah diketahui dapat dihitung dimensi komponen – 

komponen dinding pennahan dan penulangannya. 

 

 

 

 




