
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1 TINJAUAN MASALAH 

2.1 Tanah Longsor 

2.1.1 Faktor-faktor Penyebab dan Pemicu Tanah Longsor 

Longsor hanya dapat terjadi pada suatu lereng, hal yang dapat menyebabkan 

longsor dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu longsor, factor penyeban dan pemicu. 

Penyebab longsor dapat diartikan sebagai factor-faktor yang membuat lereng menjadi 

rentan terhadap keruntuhan atau longsor pada lokasi dan pada waktu tertentu. Factor 

penyebab dapat disebut sebagai factor-faktor yang membuat lereng mengalami 

kegagalan struktur, yang kemudian membuat lereng menjadi tidak stabil. Pemicu 

adalah kejadian tunggal akhirnya bias menyebabkan terjadinya tanah longsor. 

 

Gambar 2.1 Faktor-Faktor Penyebab dan Pemicu Tanah Longsor  

(Muntohar, 2010) 

Dari Gambar 2.1 telah digambarkan pengelompokan factor penyebab tanah 

longsor. Penyeban longsor dan factor penyebab dalam gambar Gambar 2.1 termasuk 

keladalm skema penyebab (Causes). Contoh penyebab dari factor geologi ialah seperti 

pelapukan batuan, pergeseran batuan, retakan atau pertemuan lapisan batuan, dan 

perbedaan permeabilitas lapisan tanah. Contoh penyebab morfologi ialah erosi,  
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perubahan letak beban pada lereng, dan kerusakan tanaman pelindung pada lereng. 
Contoh penyebab faktor manusia ialah seperti penggalian lereng, penggundulan 
hutan dan penambangan (Muntohar, 2010). 

 

2.1.2 Tipikal Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah pergerakan masa tanah kea rah bawah yang disebabkan 

dan dipicu oleh factor-faktor alam. Terdapat banyak macam jenis proses pergerakan 

tanah longsor.  

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Jenis Pergerakan Tanah pada Lereng  

(Muntohar, 2010) 
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Berikut adalah klasifikasi mekanisme terjadinya tanah longsor: 

2.1.2.1 Keruntuhan Geser atau Longsoran (Sliding Failures) 

Menurut Muntohar (2010), terdapat dua jenis utama keruntuhan tanah longsor 

yaiu longsoran rotasi dan longsoran translasi. Penyebab dari pergerakan masa tanah 

ini terjadi karena perbedaan jenis lapisan tanah atau batuan yang stabil berada di atas 

lapisan yang tidak stabil. Perbedaan antara longsoran rotasi dan longsoran translasi 

adalah pada bentuk bidang gelincirnya. Bidang longsor pada jenis rotasi berbentuk 

cekung ke atas, seperti yang tercantum pada Gambar 2.2 A. Sedangkan pada 

longsoran translasi terdapat dua jenis pergerakan tanah yaitu bidang longsor berupa 

bidang datar dengan sedikit berbentuk cekungan ke atas, seperti Gambar 2.2 B dan 

pergerakan tanah dalam satu kesatuan berupa blok tanah A, seperti gambar Gambar 

2.2 C. 

 

2.1.2.2 Reruntuhan Batuan 

Longsoran jenis reruntuhan batuan biasanya terjadi pada agregat batuan yang 

pelapukannya tidak merata, batuan yang mempunyai banyak kekar (joint) atau 

retakkan (fracture), atau pada batas antara dua jenis batuan berbeda atau zona kontak 

batuan (bedding planes). Pergerakkan masa batuan dipengaruhi oleh gravitasi, proses 

pelapukan mekanis, dan rembesan air. 

 

2.1.2.3 Jatuhan 

Longsoran jenis runtuhan adalah adanya gerak rotasi massa materian kedepan 

dari satu atau beberapa blok material, baik pada pusatnya, dibawah atau di dasar blok, 

pada wilayah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan pada gaya desak yang 

disebabkan oleh blok material tersebut pada wilayah longsoran seperti yang tergambar 

pada Gambar 2.2 E. penyebab dari longsor jatuhan adalah gravitasi bumi.  
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2.1.2.4 Longsoran Aliran 

Longsoran aliran terdapat berbagai macam jenisnya, disetiap jenis memiliki 

karakteristik longsoran tersendiri. Maksud dari aliran (flow) adalah longsoran material 

yang menuruni lereng dengan ukuran yang bervariasi mulai dari fragmen tanah halus 

sampai bongkah yang bercampur air. Berikut adalah macam dari longsoran aliran : 

 

2.1.2.4.1 Aliran Debris 

Debris flow biasanya terjadi pada waktu hujan deras pada lereng curam. Aliran 

debris meliputi kendungan lapisan tanah bergradasi abik kurang dari 50% materialnya 

berada pada kondisi jenuh air, dan mengandung proporsi lanau dan pasir yang besar 

yang biasanya berasal dari aliran air permukaan. Aliran air permukaan tersebut 

menghanyutkan dan membawa tanah lepas atau bantuan pada lereng yang curam. 

Wilayah sumber aliran debris umumnya berbentuk selokan yang curam seperti yang 

tergabar Gambar 2.2 F. 

 

2.1.2.4.2 Debris Bahan Rombakan 

Jenis aliran ini adalah jenis aliran debris yang bergerak sangat cepat dan dalam 

masa yang besar seperti yang tergambar pada Gambar 2.2 G. 

 

2.1.2.4.3 Aliran Tanah 

Longsoran dengan jenis aliran ini memiliki karakteristik hampir sama dengan 

aliran debris, hanya saja ukuran materialnya relative halus dan seragam. Ilustrasi 

longsoran aliran tanah tergambar pada Gambar 2.2 H. 
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2.1.2.4.4 Rayapan 

Jenis longsoran rayapan adalah longsor ayng bergerak dengan perlahan dan 

memerlukan waktu yang lama. Ilustrasi dari longsor rayapan tergambar pada Gambar 

2.2 I. 

Terdapat tiga jenis aliran creep yaitu: 

a. berubah-ubah (seasonal), dimana pergerakan material terjadi sampai pada 

kedalaman tanah yang suhu dan kelembabannya berubah-ubah. 

b. menerus (continuous), dimana tegangan geser secara terus menerus melebihi 

kekuatan material 

c. bertahap (progressive), dimana lereng mencapai titik keretakkan seperti pada tipe 

pergerakkan massa material lainnya. 

 

2.1.2.5 Longsoran Lateral 

Longsoran lateral adalah longsoran yang terjadi pada kemiringan yang landau 

atau pada wilayah yang cenderung datar. Ilustrasi tergambar pada Gambar 2.2 J. 

Longsoran terjadi karena likuifasi, likuifasi adalah ketika kondisi material tanah yang 

jenuh air, lepas, serta daya lekat sedimennya rendah sehingga menyebabkan kondisi 

tanah berubah dari padat menjadi cair. Longsoran biasanya terjadi karena dipicu oleh 

pergerakkan tanah yang cepat, seperti ketika terjadinya gempa. 

 

2.2 Berat Volume Tanah dan Hubungan-hubungannya 

Menurut Hardiyatmo dalam buku Mekanika Tanah 1, dalam segumpal tanah 

dapat terdiri dari dua atau tiga bagian. Bagian tersebut terdiri dari butiran tanah , air 

dan udara seperti yang tertera pada Gambar 2.3 berikut : 
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Gambar 2.3 Diagram Fase Tanah  

(Hardiyatmo, 2006) 

 

Dari memperhatikan gambar tersebut dapat dibentuk persamaan: 

W = Ws + Ww 

Dan 

V = Vs + Vw + Va 

Vv = Vw + Va 

Dengan keterangan: 

Ws = berat butiran padat (gr) 

Ww = berat air (gr) 

Vs = volume butiran padat (cm³) 

Vw = volume air (cm³) 

Va = volume udara (cm³) 

Berat udara (Wa) pada Gambar 2.3 dianggap sama dengan nol. Hubungan-

hubungan volume yang sering digunakan dalam mekanika tanah adalah kadar air (w), 

angka pori (e), porositas (n), dan derajat kejenuhan (S). 
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Rumus persamaan mencari kadar air: 

w (%) = 𝑊𝑤

Ws
 x 100 

Rumus persamaan mencari kadar air: 

n  = 𝑉𝑣

V
 

Rumus persamaan mencari kadar air: 

e = 𝑉𝑣

Vs
 

Rumus persamaan mencari kadar air: 

S (%) = 𝑉𝑤

Vv
 x 100 

Dari persamaan-persamaan tersebut, maka dapat dibentuk hubungan antara masing-

masing persamaan, sebagai berikut: 

Hubungan antara angka pori dengan porositas: 

e = 𝑛

n−1
 

n = 𝑒

1+e
 

Berat volume basah atau lembab dinatakan dalam persamaan: 

ɣb = 𝐺𝑠 .ɣ𝑤 (1+𝑤)

1+e
 

Berat volume jenuh air (S=100%) 

ɣsat = ɣ𝑤 (𝐺𝑠+𝑒)

1+e
 

Untuk tanah kering sempurna, berat volume kering dinyatakan oleh persamaan: 

ɣb = 𝐺𝑠 .ɣ𝑤

1+e
 

Bila tanah terendam air, berat volume apung atau berat volume efektif dinyatakan 

sebagai ɣ’, dengan: 
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ɣ’ = (𝐺𝑠−1) ɣ𝑤

1+e
 

ɣ’ = ɣsat - ɣw 

Keterangan: 

w = kadar air (%) 

n = porositas (%) 

Vv = volume rongga (m³) 

V = volume total (m³) 

S = derajat kejenuhan (%) 

Vw = volume air (m³) 

Gs = berat jenis 

ɣb = berat volume basah (kN/m³) 

ɣw = berat jenis air = 9,81 kN/m³ atau 1 t/m³ 

ɣsat = berat volume jenuh air (kN/m³) 

ɣd = berat volume kering (kN/m³) 

ɣ’ = berat volume efektif (kN/m³) 

(Hardiatmo, 2006) 

 

2.3 Dinding Penahan Tanah 

Dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang didirikan pada tempat di mana 

kemantapan tanah tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Bangunan dinding 

penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh 

tanah urug atau tanah asli yang labil. Tembok penahan juga berfungsi untuk 

melindungi kemiringan tanah, dan melengkapi kemiringan dengan pondasi kokoh. 

Terdapat beberapa tipe-tipe struktur dinding penahan, yaitu: 
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2.3.1 Dinding Gravitasi 

Bronjong merupakan salah satu dari dinding gravitasi, cara kerja dari dinding 

gravitasi adalah dengan memanfaatkan beratnya dalam menahan tanah dibelakangnya 

Beberapa jenis penahan tanah yang dapat digolongkan dalam tipe gravity wall antara 

lain adalah seperti yang tertra pada Gambar 2.4 : 

- Dinding pasangan batu 

- Dinding beton pejal 

- Dinding beton  

- Pasangan batu kawat (bronjong / gabion) 

 

Gambar 2.4 Jenis-Jenis Gravity Wall 

(Hakam) 

 

2.3.2 Dinding Kantilever 

Dinding kantilever adalah dinding yang terdiri dari kombinasi dinding dan 

beton bertulang yang berbrntuk berbentuk “T”. Daya penehan dari dinding kantilever 

didapatkan dari berat badannya sendiri, dan berat tanah di atas tumit pelat lantai. 
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Gambar 2.5 Dinding Kantilever  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

Pada umumnya lebar plat B diambil 0.4 – 0.7 H; 

- Lebar bagian puncak diambil lebih dari 0.2 m; 

- Tebal kaki dan tumit H/12 – H/10; 

- Lebar kaki dan tumit D diambil B/3; 

- Kemiringan dinding depan minimum 1:50. 

 

Gambar 2.6 Dimensi Dinding Kantilever  

(Hardiyatmo, 2011) 

Desain dan syarat tertera pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6 



15 
 

 
 

2.3.3 Pemilihan Macam Dinding Penahan 

Dinding penahan tanah memiliki banyak macam karakteristik tersendiri. Untuk 

memilih pengaplikasian yang tepat dengan kondisi di lapangan maka penting untuk 

mengetahui seluruh sifat-sifat tanah pondasi, macam pondasi, kondisi pelaksanaan dan 

efisiensi ekonomis. Pada Tabel 2.1 ditampilkan cara peilihan sesuai dengan tinggi 

rencana dinding penahan tanah. (Sosrodarsono dan Nakazawa, 2005) 

 

Tabel 2.1 Dimensi Ketinggian Dindning Penahan Tanah 

(Sosrodarsono dan Nakazawa, 2005) 

 

 

2.4 Teori Tahanan Tanah Lateral 

Pengetahuan tekanan tanah lateral diperlukan untuk merancang dinding penahan 

tanah. Dengan ilmu tekanan tanah lateral dapat dianalisa besar dan distribusi tekanan 

tanah pada dinding penahan tanah. Jika analisis tidak sesuai dengan apa yang 

sebenarnya terjadi, maka dapat mengakibatkan kesalahan perancangan. Untuk itu, 

pengertian tentang hubungan regangan lateral dnegan tekanan tanah pada dinding 

sengat dibutuhkan. Tekanan tanah yang terjadi dapat dibedakan menjadi 3 keadaan 

yaitu : 
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a. Tekanan tanah dalam keadaan diam 

Adalah dinding dan tanah urug di belakangnya pada kondisi diam, sehingga tanah 

pada kedudukan ini masih dalam kondisi elastis. Ilustrasi tekanan tanah saat keadaan 

diam digambarkan pada Gambar 2.7 (a)  

b. Tekanan tanah  aktif 

Adalah tekanan tanah lateral minimum, yang mengakibatkan keruntuhan geser 

tanah akibat gerakan dinding menjauhi tanah dibelakangnya. Ilustrasi tekanan tanah 

aktif digambarkan pada Gambar 2.7 (b) 

c. Tekanan tanah pasif 

Adalah tekanan tanah lateral maksimum yang mengakibatkan keruntuhan geser 

tanah akibat gerakan dinding menekan tanah urug. Ilustrasi tekanan tanah pasif 

digambarkan pada Gambar 2.7 (c). (Hardiyatmo, 2011) 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Gambar 2.7 Jenis Tekanan Tanah  

(Hardiyatmo, 2011) 
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2.4.1 Tekanan Tanah Lateral Pada Tanah Kohesif 

 
Gambar 2.8 Diagram Tekanan Tanah Aktif  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

Untuk tanah urug yang mempunyai kohesi (c) dan sudut gesek dalam (Ø) maka 

pada kedudukan Rankine seperti yang tergambar pada Gambar 2.8, tekanan tanah 

aktif (Pa) dinyatakan oleh persamaan: 

Pa = ɣ. z. Ka – 2c √Ka 

Ka = tg² (45 - Ø

2
 ) 

Tekanan tanah aktif total: 

Pa = 0,5. ɣ. H². Ka – 2c √Ka  

 
Gambar 2.9 Diagram Tekanan Tanah Pasif  

(Hardiyatmo, 2011) 
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Bila tanah dalam kedudukan pasif, seperti yang tergambar pada Gambar 2.9 

persamaan sebagai berikut: 

Pp = ɣ. z. Kp + 2c √Kp 

Kp = tg² (45 + Ø

2
 ) 

Tekanan tanah aktif total: 

Pp = 0,5. ɣ. H². Kp – 2c √Kp  

Keterangan: 

Pa = Tekanan tanah aktif total (kN) 

Pp = Tekanan tanah pasif total (kN) 

H = Tinggi dinding penahan tanah (m) 

ɣ = Berat volume tanah urug (kN/m³) 

c = Kohesi tanah urug (kN/m²)  

 

2.4.2 Pengaruh Beban di Atas Tanah Urug 

2.4.2.1 Beban Titik 

Menurut Hardiyatmo (2011), beban titik P yang bekerja diatas tanah urug, 

dapat dihitung dengan persamaan Boussinesq. Gambar 2.10 mengilustrsikan tekanan 

tanah pada dinding akibat beban titik. Dari penelitian Gerber dan Splanger, persamaan 

tersebut mendekati kenyataan bila menggunakan rumus sebagai berikut,  

σh = 1,77 𝑃

𝐻²
 . 𝑚2.  𝑛

(𝑚2+𝑛2)³
 untuk m > 0,4 

σh =  0,28 𝑃

𝐻²
 . 𝑛

(0,16+𝑛2)³
 untuk m ≤ 0,4 
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Gambar 2.10 Tekanan Tanah pada Dinding Akibat Beban Titik  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

2.4.2.2 Beban Garis 

Ilustrasi untuk beban garis tertera pada beban Gambar 2.11, terdapat gambar 

garis akibat dari beban titik. Menurut pengamatan Terzaghi dari buku analisis 

perencanaan fondasi 1, nilai-nilai yang diperoleh lebih mendekati kenyataan bila 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

σh = 4 .𝑞

𝜋 .  𝐻²
 . 𝑚2.  𝑛

(𝑚2+𝑛2)²
 untuk m > 0,4 

σh = 𝑞

 𝐻
 . 0,203 .  𝑛

(0,16+𝑛2)²
 untuk m ≤ 0,4 

 

Gambar 2.11 Tekanan Tanah pada Dinding Akibat Beban Garis  

(Hardiyatmo, 2011) 
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2.4.2.3 Beban Terbagi Rata Memanjang 

Tekanan tanah lateral akibat beban terbagi rata memanjang dapat dihitung 

dengan persamaan Terzaghi: σh = 2 .𝑞

𝐻
 (β – sin β . cos 2α) 

Dengan α dan β adalah sudut (dalam radian) 

 

Gambar 2.12 Tekanan Tanah Akibat Beban Terbagi Rata Memanjang  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

Gambar 2.12 mendeskripsikan tentang pengaruh dari beban terbagi rata 

memanjang beserta diagram dan sudut yang berbentuk akibat beban tersebut. 

 

2.5 Analisa Stabilitas Dinding Penahan Tanah 

2.5.1 Hitungan Stabilitas Dinding Penahan Tanah 

Menurut Hardiyatmo (2011), Gaya-gaya yang bekerja ada dinding penahan 

tanah, seperti yang tergambar pada Gambar 2.13 meliputi: 

a. Berat sendiri penahan (W); 

b. Baya tekanan tanah aktif total tanah urug (Pa); 

c. Gaya tekanan tanah pasif total didepan dinding (Pp); 

d. Tekanan air pori di dalam tanah (Pw); 

e. Reaksi tanah dasar (R). 
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Jika dinding pada keadaan seimbang, jumlah vector gaya-gaya akan sama dengan nol. 

 

 

Gambar 2.13 Gaya-Gaya Yyng Bekerja pada Dinding Penahan Tanah  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

Analisis stabilitas dinding penahan ditinjau terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a. Faktor aman terhadap penggeseran dan penggulingan harus mencukupi 

b. Tekanan yang terjadi pada tanah dasar pondasi harus tidak boleh melebihi 

kapasitas dukung tanah izin. 

c. Stabilitas lereng secara keseluruhan harus memenuhi syarat. 

Selain itu, jika tanah dasar mudah mampat, penurunan tak seragam yang terjadi 

harus tidak boleh berlebihan. (Hardiyatmo, 2011) 

 

2.5.2 Stabilitas Terhadap Penggeseran 

Gaya-gaya yang menggeser dinding penahan tanah akan ditahan oleh :  

a. Gesekan antara tanah dengan dasar pondasi; 

b. Tekanan tanah pasif bila di depan dinding penahan terhadap tanah timbunan. 
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Ilustrasi Gambar 2.13 mendeskripsikan tentang stabilitas penggeseran. 

Faktor aman terhadap penggeseran (Fgs), didefinisikan sebagai : 

Fgs = 𝛴𝑅ℎ

𝛴 𝑃ℎ
 ≥ 1,5 (beban tetap) 

Untuk tanah c = 0: 

Σ Rh = W. f = W. tg δb, dengan δb ≤ Ø 

Untuk tanah kohesif (Ø = 0) 

Σ Rh = ca. B 

ca. B + W. tg δb + Σ Ppasif 

Untuk tanah c - Ø (Ø > 0 dan c > 0); 

Σ Rh = ca. B + W. tg δb + Σ Ppasif 

Keterangan: 

Σ Rh = Tahanan dinding penahan tanah terhadap penggeseran (kN) 

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

δb = Sudut geser antara tanah dan dasar pondasi, biasanya diambil 1/3 – 2/3 Ø 

ca = ad x c = kohesi antara tanah dasar dan dasar pondasi (kN/m²) 

c = kohesi tanah dasar (kN/m²) 

ad = factor adhesi 

B = Lebar pondasi (m) 

Σ Ph = Jumlah gaya-gaya horizontal pendorong (kN) 

F = tg δb (koefisien gesek antara tanah dasar dan dasar pondasi) 
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2.5.3 Stabilitas Terhadap Penggulingan 

Stabilitas penggeseran dan penggulingan diilustrasikan pada Gambar 2.14. 

penggulingan yang terjadi pada dinding penahan tanah disebabkan oeh tekanan tanah 

lateral yang diakibatkan oleh tanah urug dibelakang dinding penahan, cenderung 

menggulingkan dinding dengan pusat rotasi pada ujung kaki depan pelat pondasi. 

Berat sendiri dinding penahan dan momen akibat berat tanah di atas plat pondasi 

mengakibatkan perlawanan terhadap momen penggulingan. 

 

Gambar 2.14 Stabilitas Terhadap Penggeseran dan Penggulingan  

(Hardiyatmo, 2011) 

 

Gambar 2.15 Memperbesar Tahanan Geser Dengan Pengunci  

(Hardiyatmo, 2011) 
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Apabila faktor aman terhadap penggeseran Fgs = 1,5 sulit dicapai, maka lebih 

baik dipakai pengunci seperti tergambar pada Gambar 2.15. Fungsi dari pengunci 

pada dasar dinding penahan tanah ialah menambah tahanan tanah pasif. 

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

Fgl = 𝛴 𝑀 𝑤

𝛴 𝑀𝑔𝑙
 

Dengan: 

Σ Mw = Wb1 

Σ Mgl = Σ Pah. h1 + Σ Pav. B 

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

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

W = Berat tanah di atas pelat pondasi + berat sendiri dinding penahan (kN) 

B = Lebar kaki dinding penahan (m) 

Σ Pah = Jumlah gaya-gaya horizontal (kN) 

Σ Pav = Jumlah gaya-gaya vertikal (kN) 

 (Hardiyatmo, 2011) 

 

2.5.4 Stabilitas Terhadap Daya Dukung Tanah Analisis Terzaghi 

Persamaan umum kapasitas dukung Terzaghi adalah  : 

qu = c Nc + Df. ɣ1. Nq + 0,5. B. ɣ. Nɣ 

qu = kapasitas dukung ultimit untuk fondasi memanjang (kN/m³) 

c = kohesi tanah di bawah dasar fondasi (kN/m²) 

Df = kedalaman fondasi (m) 

ɣ1 = berat volume tanah di atas dasar fondasi (kN/m³) 
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ɣ2 = berat volume tanah di bawah dasar fondasi (kN/m³) 

Nɣ, Nc, Nq = factor kapasitas dukung yang nilainya didasarkan pada sudut gesek 

dalam (Ø) dari tanah dibawah dasar fondasi. 

Kapasitas dukung ultimit neto adalah nilai intensitas beban fondasi saat tanah akan 

mengalami keruntuhan gesar, persamaannya adalah : q un = qu - Df. ɣ 

Tekanan fondasi neto adalah tambahan tekanan pada dasar fondasi, akibat beban hidup 

dan beban mati dari strukturnya, persamaannya adalah : qn = q – Df . ɣ 

Faktor aman dalam tinjauan kapasitas dukung ultimit neto, adalah : F = qun

qn
 

 

2.6 Analisa Stabilitas Lereng 

Ada beberapa cara untuk menganalisa stabilitas lereng salah satunya dengan 

menggunakan metode irisan, kelebihan dari metode irisan ialah dapat menganalisa 

jenis tanah yang tidak homogeny dan terdapat aliran rembesan di dalam tanah yang 

tidak menentu. Gaya-gaya yang terjadi pada irisan di gambarkan pada Gambar 2.16. 

 

 

Gambar 2.16 Gaya-Gaya yang Bekerja pada Irisan 

(Hardiyatmo, 2003) 

 



26 
 

 
 

2.6.1 Metode Fellinius 

Menurut Hardiyatmo (2003), Analisis stabilitas lereng metode Fellinius 

dianggap bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sisi kanan – kiri dari sembarang irisan 

mempunyai resultan nol pada arah tegak lurus bidang longor. 

Parsamaan untuk factor aman metode Fellinius adalah: 

F = 𝛴 (𝑐 𝑎𝑖+𝑁𝑖 𝑡𝑔 Ø)

𝛴 𝑤𝑖 sin 𝜃𝑖
  

F = Faktor keamanan 

c = kohesi tanah (kN/m²) 

Ø = sudut gesek dalam tanah (°) 

ai = panjang lengkung lingkaran pada irisan ke-I (m) 

Wi = berat irisan tanah ke-I (kN) 

ui = tekanan air pori pada irisan ke-I (kN/m²) 

θ = sudut yang didefinisikan (°) 

(Hardiyatmo, 2003) 

 

2.7 Rencana Anggaran Biaya 

Penyusunan RAB meliputi beberapa hal yaitu diantaranya membuat data tentang 

harga satuan upah pekerja, harga satuan bahan, analisis harga satuan dan rencana 

anggaran biaya dan rekapitulasi. Semua data ini akan saling terkait satu sama lain, dan 

pembahasan dari masing-masing item terdapat pada bagian seperti yang tertera di 

bawah. 

2.7.1 Daftar Harga Satuan Upah Pekerja 

Daftar harga satuan upah pekerja adalah penetapan besarnya upah bagi pekerja 

yang akan digunakan sebagai dasar pemberian kontraprestasi bagi buruh. Harga upah 
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sangat bergantung dari lokasi proyek, dimana standart penggajiannya didasarkan 

kepada upah minimum regional / provinsi (UMR/P) daerah tersebut. 

Dalam pembuatan daftar upah perlu dibedakan kualifikasi dan pekerjaannya, 

yang umumnya dibedakan seperti contoh dalam Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Macam Tenaga Kerja  

(Ervianto, 2007) 

No MACAM TENAGA KERJA UPAH / HARI 

1 Pekerja Rp. 

2 Mandor Rp. 

3 Tukang Kayu Rp. 

4 Tukang Cat Rp. 

5 Kepala Tukang Kayu Rp. 

6 Kepala Tukang Cat Rp. 

 

2.7.2 Daftar Harga Satuan Bahan 

Pada Tabel 2.3 tertera contoh daftar harga satuan bahan yang diperlukan dalam 

menyusun rencana anggaran biaya. Daftar ini berisi seluruh jenis material yang akan 

digunakan dalam proyek. Harga dari setiap material disiapkan bardasarkan data 

terbaru. 

Tabel 2.3 Daftar Harga Satuan Bahan  

(Ervianto, 2007) 

No MACAM BAHAN SATUAN UPAH / HARI 

1 Pasir pasang m³ Rp. 

2 Semen PC @ 50 kg Sak Rp. 

3 Semen putih @ 40 kg Kg Rp. 

4 Cat kayu mowilek Kg Rp. 

5 Cat besi Kg Rp. 

6 Cat tembok dalam Kg Rp. 

7 Cat tembok luar Kg Rp. 
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8 Cat plafon Kg Rp. 

9 Plamur kayu Kg Rp. 

10 Plamur dinding maxilite Kg Rp. 

dst Dst dst dst 

 

2.7.3 Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Menurut Ervianto dalam buku Cara Cepat Menghitung Biaya Bangunan terbit 

tahun 2007, setiap item pekerjaan yang ada dalam sebuah harus teridentifikasi dengan 

baik sedemikian rupa sehingga seluruh pekerjaan mempunyai nilai atau value dalam 

satuan moneter. Penyusunsn harga satuan disiapkan dalam format yang terstruktur 

sehingga mudah dipahami dan antara komponen bahan dan upah pekerja juga dapat 

dipisahkan dengan mudah. 

Format yang digunakan dapat bermacam-macam, sesuai kebutuhannya. 

Karena tidak ada aturan baku, berikut ini salah satu contoh penyusunan analisis harga 

satuan pekerjaan penyusunan harga satuan seperti yang tertera pada Tabel 2.4 : 

Tabel 2.4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan  

(Ervianto, 2007) 

No Macam pekerjaan Koefisien Jenis Harga satuan Jumlah harga 

1 Uizet bouwplank 0,010 m³ Kayu 1.700.000 17.000 

    0,015 kg Paku 7.000 105 

          17.105 

    0,110 org Pekerja 16.000 1.760 

    0,040 org Mandor 22.000 880 

    0,159 org Tukang Kayu 20.000 3.000 

        Total upah 5.640 

        JUMLAH 22.745 

2 Dst         
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2.7.4 Rencana Anggaran Biaya 

Menurut Ervianto dalam buku Cara Cepat Menghitung Biaya Bangunan terbit 

tahun 2007, tahap ini merupakan tahap penggabungan antara hasil perhitungan volume 

pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, yang kemudian dilakukan perkalian diantara 

keduanya. Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak dapat dihitung secara unit price 

atau sejak awal ditetapkan secara lumpsum maka harga satuan pekerjaan untuk 

pekerjaan tersebut ditetapkan berdasarkan perkiraan namun tetap dengan 

menggunakan dasar yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Format yang 

digunakan sesuai dengan yang dikehendaki, salah satu alternative yang dapat 

digunakan adalah seperti yang tertera pada Tabel 2.5 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Biaya  

(Ervianto, 2007) 

No Pekerjaan Sat. Volume Harga Satuan Jumlah Total Bobot 

                

1 Persiapan             

  Galian 

Tanah 

m³ 10 15.000 150.000     

  Pagar Lokal m' 15 50.000 750.000 900.000 x % 

  …             

 

2.7.5 Rekapitulasi 

Tahap ini meupakan tahap akhir dimana hanya di tampilkan item-iten pokok 

saja. Sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku, presentase jasa bagi penyedia jasa 

tidak lebih dari 10 %. Rata-rata saat ini presentase jasa yang digunakan adalah 7 %. 

Pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % ditambahkan dalam nilai proyek. Contoh 

rekapitulasi tertera pada Tabel 2.6 sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 Rekapitulasi 

(Ervianto, 2007) 

NO MACAM PEKERJAAN JUMLAH HARGA 

I PEKERJAAN PERSIAPAN DAN TANAH Rp. 

II PEKERJAAN BETON BERTULANG Rp. 

JUMLAH NOMINAL = Rp. 

JASA PEMBORONG 7 % Rp. 

JUMLAH = Rp. 

PPN 10 % = Rp. 

TOTAL = Rp. 

DIBULATKAN = Rp. 


