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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Metode dan Lokasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berbasis 

eksperimen laboraturium.Laboraturium yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah Laboraturium Mekanika Tanah Fakultas Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia yang bertepatan di jalan Dr. 

Setiabudhi No.27 Bandung. 

Lokasi penelitianmengenaiAnalisis Pengaruh Derajat Kejenuhan Terhadap 

Stabilitas Galian Dalam Tanpa Perkuatan Pada Proyek Pembangunan Gedung 

Vaksin Dan Pengemasan PT. Biofarmayaitu berada di jalan Pasteur No 28 

Bandung. 

 

3.2. Pengambilan Sampel 

 Sampel tanah yang digunakan pada penelitian ini berasal dari lokasi 

penelitian yaitu Proyek Pembangunan Gedung Vaksin Dan Pengemasan PT. 

Biofarma.Sampel tanah didapatkan secara langsung dari tempat penelitian. 

 

3.3.Alur Penelitian 

Pada rencana peneletian mengenai “Analisis Pengaruh Derajat Kejenuhan 

Terhadap Stabilitas Galian Dalam Tanpa Perkuatan Pada Proyek 

Pembangunan Gedung Vaksin Dan Pengemasan PT. Biofarma”metode 
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pengolahan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan 

sekunder. 

Berikut merupakan diagram alir (flow chart) dari penelitian yang akan 

dilakukan: 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian (flow chart) yang digunakan dalam 

analisis 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisakan melakukan penelitian 

terhadap nilai derajat kejenuhan yang kemudian diteliti terhadap stabilitas lereng 

dengan beragam kemiringan lereng. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah 

lempung.Sampel uji dan data laboraturium tanah di dapat dari Proyek 

Pembangunan Gedung Vaksin Dan Pengemasan PT. Biofarma oleh PT. PP 

(Persero). 

Untuk pengujian laboraturium, penulis menggunakan Laboraturium 

Mekanika Tanah Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas 

Pendidikan Indonesia.Pengujian yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian yaitu 

pengujian index properties dan engineering properties, penulis menggunakan 

dasar standar ASTM sebagai acuan dalam pengujian yang dilakukan. 

 

3.5.Pengujian Index Properties 

Pengujian index properties dilakukan untuk mengetahui sifat fisis massa 

tanah. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa pengujian index properties yaitu 

pengujian berat isi tanah (soil density), pengujian kadar air tanah (water content), 

dan pengujian berat jenis tanah (specific gravity). 

 

3.5.1. Pengujian Berat Isi Tanah dan Kadar Air Tanah 
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Pengujian berat isi tanah dan kadar air tanah ini dilakukan mengacu kepada 

ASTM C-29 dan ASTM D-2216-98. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur 

nilai berat isi tanah dan kadar air alami tanah. Adapun besaran lain yang dapat 

diturunkan dari pengujian ini adalah nilai angka pori (e), nilai porositas (n), dan 

nilai derajat kejenuhan (Sr). 

 

 

A. Definisi 

a) Berat isi (γ) adalah berat tanah persatuan volume. 

b) Kadar air (w) adalah perbandingan antara berat air dengan 

berat butir tanah, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

c) Derajat kejenuhan (Sr) adalah perbandingan volume air 

dengan volume pori total, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

d) Angka pori (e) adalah perbandingan antara volume pori dan 

volume butir. 

e) Porositas (n) adalah perbandingan antara volume pori dan 

volume total. 

 

B. Peralatan Uji 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Silinder ring 

b) Timbangan digital 

c) Oven 

d) Jangka sorong 

e) Desikator 

f) Sample extruder 
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g) Pisau 

h) Kontainer 

 

C. Prosedur Uji 

a) Pertama bersihkan silinder ring, lalu ukur diameter (d) dang 

tinggi ring (t) menggunakan jangka sorong, dan timbang berat 

ring tersebut menggunakan timbangan digital. 

b) Tekan silinder ring kedalam tabung tanah tak terganggu, 

kemudian dengan alat dongkrak silinder dikeluarkan beserta 

tanah didalamnya. Potong dan ratakan menggunakan pisau, 

kemudian tanah disekitar ring dibersihkan. 

c) Silinder ring dan sampel tanah didalamnya ditimbang secara 

bersamaan. 

d) Sampel tanah didalam ring diletakkan diatas kontainer, 

kemudian sampel tanah dimasukkan kedalam oven selama 24 

jam dengan suhu 105ᵒ. 

e) Setelah 24 jam, sampel tanah dikeluarkan dari oven, dan 

dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam. 

f) Setelah 1 jam, sampel tanah dapat dikeluarkan dari dalam 

desikator. Tanah yang sudah kering tersebut ditimbang 

bersama silinder ring, maka di dapat berat kering tanah. 

 

D. Perhitungan Hasil Uji 

Setelah pengujian dilakukan adapun langkah-langkah perhitungan 

hasil pengujian sebagai berikut: 

a) Berat Isi Tanah 

𝛾 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ
(𝑔/𝑐𝑚³) 

Jadi 𝛾 =
𝑊

𝑉
=

𝑊2−𝑊1

𝑉
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Dimana: 

V = volume contoh tanah 

Vs = volume butir 

Gs =specific gravity 

Vv = volume pori 

Ws = berat tanah kering 

γw = berat isi air 

γ = berat isi tanah 

W1 = berat ring 

W2 = berat ring + contoh tanah 

W3 = berat contoh tanah = W2 - W1 

 

b) Kadar Air (Water Content) 

𝑤 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
× 100% 

Dimana: 

Ww = berat tanah basah dan ring – berat ring – berat kering 

   = W2 - W1 - Ws 

Jadi 𝑤 =
𝑊2−𝑊1−𝑊𝑠

𝑊𝑠
× 100% 

 

c) Derajat Kejenuhan (Degree of Saturation) 

𝑆𝑟 =
𝑉𝑤

𝑉𝑣
× 100% 

𝑉𝑤 =
𝑊𝑤

𝛾𝑤
=
𝑊𝑤𝑒𝑡 −𝑊𝑑𝑟𝑦

𝛾𝑤
 

𝑉𝑣 = 𝑉 − 𝑉𝑠 = 𝑉 −
𝑊𝑠

𝐺𝑠 × 𝛾𝑤
 

Jadi 𝑆𝑟 =
(𝑊−𝑊𝑠)/𝛾𝑤

𝑉−𝑊𝑠/(𝐺𝑠×𝛾𝑤 )
× 100% 
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d) Angka Pori (Void Ratio) 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
=
𝑉 − 𝑉𝑠

𝑉𝑠
=

𝑉

𝑊𝑠/(𝐺𝑠 × 𝛾)
− 1 

𝑒 =
𝑉 × 𝐺𝑠 × 𝛾𝑤

𝑊𝑠
− 1 

 

e) Porositas (n) 

𝑛 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑖

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
𝑉𝑣

𝑉
× 100% 

𝑛 =
𝑒

𝑒 + 1
 

 

 

 

3.5.2. Pengujian Berat Jenis Tanah 
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Gambar 3.2 Tabung Erlenmeyer 

Pengujian berat jenis tanah ini dilakukan dengan mengacu kepada ASTM D-

854-02 – Erlenmeyer.Pengujian ini dilakukan untuk menentukan berat jenis tanah 

(specific gravity) tanah dengan menggunakan botol erlenmeyer.Tanah yang 

dipakai untuk pengujian ini harus lolos saringan No. 4. 

A. Definisi 

Berat jenis tanah (specific gravity) merupakan nilai perbandingan antara 

berat isi butir tanah terhadap berat isi air pada temperatur 4ᵒC, tekanan 1 

atmosfir. 

 

B. Peralatan Uji 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengujian berat jenis tanah adalah 

sebagai berikut: 

a) Timbangan digital 

b) Botol erlenmeyer 

c) Oven 

d) Air aquades 

e) Termometer 

f) Kompor listrik 

g) Pipet 

h) Evaporating dish dan mangkok porselin 

i) Batang pengaduk 

 

C. Ketentuan Uji 

Sebagian hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian ini 

yaitu: 
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a) Botol erlenmeyer yang digunakan sekurang-kurangnya harus 

mempunyai volume 100 mL. 

b) Contoh tanah yang akan diuji dapat berupa tanah basah (pada 

kadar air alami) atau tanah kering oven. Berat contoh tanah 

dalam kondisi kering oven sekurang-kurannya 25 gr, dan bila 

contoh tanah yang digunakan adalah tanah basah (pada kadar 

air alami), maka berat keringnya harus ditentukan kemudian. 

 

D. Persiapan Uji 

Hal pertama yang dilakukan sebelum pengujian dimulai ialah melakukan 

kalibrasi terhadap botol erlenmeyer, dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Pertama bersihkan botol erlenmeyer yang kosong, lalu timbang 

botol erlenmeyer tersebut. 

b) Botol erlenmeyer diisi dengan air aquades hingga batas 

kalibrasi (calibration mark), biasanya sampai leher botol. 

c) Botol erlenmeyer yang sudah terisi air aqudes ditimbang dan 

diukur suhunya, perhatikan bahwa suhu didalam botol 

erlenmeyer harus merata. 

d) Botol erlenmeyer yang sudah terisi air aqudes dipanaskan 

menggunakan kompor listrik sampai suhunya naik 5 - 10ᵒC, 

maka air akan naik hingga melewati batas kalibrasi. Kelebihan 

air yang melewati batas kalibrasi diambil dengan pipet, 

kemudian botol erlenmeyer yang berisi air aquades ditimbang. 

e) Perlu diperhatikan dalam pengukuran suhu dalam botol 

erlenmeyer, air dalam botol harus diaduk terlebih dahulu 

menggunakan batang pengaduk agar suhunya merata. 

f) Dengan langkah yang sama seperti diatas, suhu dinaikkan 

kembali 5 – 10ᵒC, kelebihan air yang melewati batas kalibrasi 

diambil kembali, kemudian botol erlenmeyer yang berisi air 
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aquades ditimbang. Ini dilakukan terus-menerus sampai 

suhunya  60ᵒC. 

g) Hasil dari pengujian tersebut digambarkan dalm suatu grafik, 

dengan temperatur sebagai absis dan berat erlenmayer + air 

aquades sebagai ordinat. 

 

E. Prosedur Uji 

a) Ambil contoh tanah seberat  60 g. Contoh tanah dicampur 

dengan air aquades dan diremas dalam suatu cawan hingga 

menyerupai bubur yang homogen. 

b) Adonan tanah tersebut dimasukkan kedalam botol erlenmayer, 

tambahkan air aquades hingga mencapai batas kalibrasi. 

c) Botol erlenmeyer yang berisi tanah dan air aquades tersebut 

dipanaskan menggunakan kompor listrik selama  10 menit, 

ini bertujuan agar gelembung udara didalam ccampuran 

tersebut keluar. 

d) Setelah  10 menit, botol erlenmeyer diangkat dan 

ditambahkan air aquades hingga mencapai batas kalibrasi. Lalu 

campuran tersebut diaduk hingga suhunya merata. 

e) Jika suhunya kurang dari 45ᵒC, maka botol erlenmeyer 

dipanaskan kembali sampai suhunya 45 – 50ᵒC. Muka air pada 

botol erlenmeyer akan melewati batas kalibrasi kembali, 

kelebihan air diambil menggunakan pipet. Sebelum 

pengukuran suhu dilakukan, campuran harus selalu diaduk 

agar suhunya merata. 

f) Botol erlenmeyer direndam dalam suatu dish yang berisi air 

agar suhunya turun kembali. 
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g) Aduk campuran tersebut agar suhunya merata. Setelah suhunya 

mencapai 35ᵒC botol erlenmeyer dikeluarkan dari dish, 

keringkan bagian luar botol. Disini permukaan air akan turun 

(dari batas kalibrasi) maka tambahkan kembali air aquades 

sampai batas kalibrasi, lalu timbang botol erlenmeyer berisi 

campuran tersebut. 

h) Suhu dalam botol diturunkan kembali hingga mencapai suhu 

25ᵒC dengan cara yang sama pada tahap sebelumnya, lalu botol 

erlenmeyer dikeluarkan dari dish, bagian luar botol 

dikeringkang, tambahkan kembali air aquades sehingga 

mencapai batas kalibrasi. 

i) Larutan tanah tersebut kemudian dituangkan pada suatu dish 

yang telah ditimbang beratnya terlebih dahulu. Pada tahap ini, 

pastikan tidak boleh ada tanah yang tersisa dalam botol 

erlenmeyer, jika perlu bilas menggunakan air aquades samapi 

bersih. 

j) Dish berisi larutan tersebut ditimbang, dan dimasukkan 

kedalam oven  24 jam dengan suhu 110ᵒC. 

k) Setelah 24 jam, dish berisi larutan tersebut dikeluarkan, lalu 

ditimbang sehingga didapatkan berat kering tanah (Ws). 

l) Dari pengujian di atas akan didapatkan 4 nilai Gs yang 

kemudian dirata-ratakan. 

 

F. Perhitungan Hasil Uji 

Setelah pengujian dilakukan adapun langkah-langkah perhitungan hasil 

pengujian sebagai berikut: 

Wbw = berat erlenmeyer + air 

Wbws - Wbw = Ws – Ww2 

  = Ws – Vw2 × Gt × γw 
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  = Ws – Vs × Gt × γw 

  = Ws - 
Ws × Gt × γw

Gs  × γw
 

  = Ws - 
Ws × Gt

Gs
 

Ws – Wbws + Wbw = 
𝑊𝑠×𝐺𝑡

𝐺𝑠
 

Jadi 𝐺𝑠 =
𝑊𝑠×𝐺𝑡

𝑊𝑠−𝑊𝑏𝑤𝑠 +𝑊𝑏𝑤
 

Dimana: 

Gt = berat jenis (specific gravity) air pada suhu tᵒ C. 

Ww = berat air 

Ws = berat butir air 

Wb = berat erlenmeyer 

Ww1 = berat air yang ada dalam erlenmeyer (kondisi II) 

Wbws = berat erlenmeyer + larutan tanah 

 

Tabel 3.1 Berat Jenis Air (Gt) 

 

 

3.6. Pengujian Engineering Properties 

Pengujian engineering properties bertujuan untuk menari nilai parameter 

teknis dari suatu massa tanah. Biasanya parameter dari hasil pengujian ini 

digunakan untuk perencanaan maupun perhitungan dinding penahan tanah, 

ᵒC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.9999 0.9999 1 1 1 1 1 0.9999 0.9999 0.9998

10 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9991 0.999 0.9988 0.9936 0.9984

20 0.9982 0.998 0.9978 0.9976 0.9973 0.9971 0.9968 0.9965 0.9963 0.996

30 0.9957 0.9954 0.9951 0.9947 0.9944 0.9941 0.9937 0.9934 0.993 0.9926

40 0.9922 0.9919 0.9915 0.9911 0.9907 0.9902 0.9898 0.9894 0.989 0.9885

50 0.9881 0.9876 0.9872 0.9867 0.9862 0.9857 0.9852 0.9848 0.9842 0.9838

60 0.9832 0.9827 0.9822 0.9817 0.9811 0.9806 0.98 0.9795 0.9789 0.9784

70 0.9778 0.9772 0.9767 0.9761 0.9755 0.9749 0.9743 0.9737 0.9731 0.9724

80 0.9718 0.9712 0.9706 0.9699 0.9693 0.9686 0.968 0.9673 0.9667 0.966

90 0.9653 0.9647 0.964 0.9633 0.9626 0.9616 0.9612 0.9605 0.9598 0.9591
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pondasi, stabilitas lereng, dan analisis bidang geoteknik lainnya.Dalam penelitian 

ini, pengujian engineering properties yang dilakukan adalalah pengujian Triaxial 

UU. 

 

3.6.1. Pengujian Triaxial UU 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alat uji Triaxial 

Pengujian Triaxial UU (unconsolidated undrained) ini dilakukan dengan 

mengacu kepada ASTM D-2850-95. Pengujian ini mencakup uji kuat geser untuk 

tanah berbentuk silinder dengan diameter maksimum 75 mm. pengujian dilakukan 

menggunakan alat konvesional dalam kondisi contoh tanah tidak terkonsolidasi 

dan air pori tidak teraliri (unconsolidated undrained). 

A. Definisi 

a) Uji Triaxial UU merupakan uji kompresi triaxial dimana 

sampel tanah tidak dikonsolidasikan dan air pori tidak teralir 

saat pemberian tegangan geser. 
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b) Bidang-bidang tegangan utama merupakan 3 bidang yang 

saling tegak lurus dimana bekerja tegangan-tegangan normal 

dan tanpa tegangan geser. 

c) Tegangan tegangan utama σ1, σ3 merupakan tegangan normal 

yang bekerja pada bidang bidang tegangan utama. 

d) Tegangan deviator merupakan selisih antara tegangan utama 

terbesar (σ1) dan tegangan utama terkecil (σ3). 

e) Lingkaran Mohr merupakan representasi secara grafis kondisi 

tegangan tegangan pada suatu bidang dinyatakan dalam 

tegangan normal dan tegangan geser. 

f) Garis keruntuhan merupakan garis atau kurva yang 

menyinggung lingkaran lingkaran Mohr pada kondisi 

keruntuhan pada sampel yang memiliki tegangan tegangan 

keliling yang berbeda. Mempunyai persamaan τf = c + σ tan . 

g) Bidang keruntuhan merupakan bidang dimana kuat geser 

maksimum dari tanah telah termobilisasi saat keruntuhan. 

h) Kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb merupakan kuat geser 

tanah yang diperoleh dari uji triaxial, dinyatakan dalam 

persamaan τf = c + σ tan . 

i) Kohesi (c) merupakan kuat geser tanah bila tidak diberikan 

tegangan keliling. 

j) Sudut geser dalam () merupakan komponen kuat geser tanah 

yang berasal dari gesekan antara butir tanah. 

 

B. Peralatan Uji 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengujian triaxial tanah adalah 

sebagai berikut: 

a) Alat uji triaxial 

b) Membran karet 
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c) Strechter 

d) Stopwatch 

e) Alat untuk mengeluarkan tanah dari dalam tabung (piston 

plunger) 

f) Oven 

g) Timbangan digital 

h) Kontainer 

i) Desikator 

j) Pisau 

k) Dongkrak 

l) Kertas pori 

 

C. Prosedur Uji 

a) Contoh tanah diambil dari dalam tabung menggunakan silinder 

dengan menggunakan ring silinder yang memiliki tinggi 76 

mm dan diameter 38 mm, keluarkan silinder ring tadi 

menggunakan bantuan dongkrak. 

b) Keluarkan sampel tanah dari silinder ring dengan bantuan 

piston plunger. 

c) Ukur diameter dan tinggi sampel tanah tersebut, dan timbang 

sampel tanah tersebut. 

d) Dengan bantuan stretcher sampel tanah tersebut diselubungi 

oleh membran karet. 

e) Pasang batu pori dan kertas pori di bagian atas dan bawah 

sampel tanah, lalu membran bagian atas dan bagian bawah 

diikat memnggunakan membran karet. 

f) Sampel tanah diletakkan diatas alat uji triaxial. 
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g) Sel triaxial diisi dengan air destilasi hingga penuh dan meluap, 

tegangan air pori dinaikkan hingga sesuai dengan tegangan 

keliling yang diinginkan. 

h) Tekanan vertikal diberikan dengan cara menekan tangkai 

beban di bagian atas sampel tanah yang dijalankan oleh mesin 

dengan kecepatan tertentu. 

i) Pembacaan terus dilakukan sampai pembacaan proving ring 

dial memperlihatkan penurunan sebanyak 3 kali atau sampai 

regangan mencapai  15%. 

j) Keluarkan sampel tanah dari sel triaxial, lalu gambarkan 

bidang runtuhnya. 

k) Sampel tanah dibagi menjadi 3 bagian untuk mendapatkan 

nilai kadar air. 

l) Timbang 3 buah kontainer, dan letakkan 3 sampel tanah yang 

telah dibagi kedalam masing-masing kontainer. Lalu timbang 

dan oven selama  24 jam. 

m) Setelah  24 jam sampel tanah dikeluarkan dari dalam oven, 

lalu ditimbang beraat kering sampel tanah tersebut. 

n) Percobaan dilakukan lagi dengan tegangan sel yang lebih besar 

dengan prosedur uji seperti sebelumnya. 

 

3.7. Analisis Stabilitas Lereng Menggunakan Software Geo-Studio 2007 

Dalam melakukan analisis stabilitas lereng pada penelitian kali ini penulis 

menggunakan bantuan program Geo-Studio 2007. Dan berikut adalah cara 

mengoperasikan program tersebut: 

a) Langkah pertama yang harus dilakukan ialah buka aplikasi Geo-Studio. 

Akan muncul 3 pilihan tampilan, yaitu New, Open, dan Search. 
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b) Klik menu New, dan pada pilihan menu Form Template klik menu 

Slope/W. 

c) Akan muncul menu KeyIn Analyses, pada kolom PWP Conditions form 

klik menu Piezometric Line. Ini berfungsi untuk menggambar muka air 

tanah pada lereng yang akan digambar. 

d) Akan muncul lembar kerja kosong. Lalu atur ukuran kertas yang akan 

digunakan dengan klik Set – Page. 

e) Munculkan grid dengan cara klik Set – Grid lalu centang pilihan Snap to 

Grid, ini mempermudah dalam menarik garis agar lebih presisi ketika 

menggambar lereng. 

f) Selanjutnya klik Sketch – Axes pada menu bar, ini berfungsi untuk 

membuat sumbu x dan y pada lembar kerja. Klik dan tahan kursor pada 

lembar kerja sesuai dengan ukuran x dan y yang direncanakann. 

g) Membuat sketch lereng dengan cara klik menu Sketch – Polylines, tarik 

garis sesuai dengan koordinat dan ukuran yang direncanakan. 

h) Membuat layer pada sketch lereng yang telah dibuat dengan cara klik 

menu Draw – Region, pastikan titik awal menggambar menjadi titik 

terakhir menggambar. 

i) Klik menu KeyIn Analyses – Materials - Add (lakukan berulang sesuai 

dengan jumlah layer yang dibutuhkan) ini berfungsi untuk memasukkan 

nilai parameter tanah pada setiap layer. 

j) Gambar muka air tanah dengan memilih menu toolbar Draw Pore – 

Water Pressure, tarik garis diatas permukaan tanah (kondisi ekstrim). 

k) Gambar garis bidang gelincir dengan memilih menu toolbar Draw Slip 

Surface Radius, biasanya digambarkan pada layer 1 dan 2. 

l) Gambar pusat bidang gelincir dengan memilih menu toolbar Draw Slip 

Surface Grid, biasanya digambarkan diatas lereng. 
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m) Analisis bisa dilakukan dengan klik menu Solve Analyses – Start, harus 

dipastikan status pada jendela Solve Analyses sudah berubah menjadi 

Solved ini berarti sudah berhasil dianalisis. 

n) Hasil analisis dan bidang gelincir yang dihasilkan dapat dilihat dengan 

cara klik gambar kontur disebelah menu Solve Analyses, yaitu menu 

Contour maka akan muncul nilai faktor keamanan dan bidang gelincir 

yang dihasilkan beserta pusat bidang gelincir. 


