
_.---~ , 

BABIT 

TlNJAUAN PUSTAKA 

Sebagai acuan dalam tinjauall pustaka adalah dari hasil penelitian oleh Ir. Sutji 

Lestw'i, MSc. (1997) dengan judul: Penggunaan Geotextile Untuk Perkuatan 

Timbunan Tanah Badan Jalan Sebagai AltematifKonstruksi Penahan Tanah. 

2.1 Latar Belakang 

Penggunaan geotekstil Wltuk perkuatan barlan j alan sebagai altematifkonstruksi 

penahan tanaJl ini telah dilaksanakan pada proyek Jalan Arteri Selatan Yogyakarta 

Tahun AnggW"an (TA) 1993/1994. Penggal jalan yang memakai teknologi ini 

tel'letak pOOa sta 5+275 sid 5+579 dengWl tinggi timbunan jal.an antara 5,00 m sId 

7,00 m dan lebw' 30 m. Hal ini karena adwlya titik-titik tetap yang merupakWl titik 

referensi bagi alinyemen vet1:ikalnya yWlg merupakan hasil pelaksanaan TA ,
 
sebelwlll1ya. Jenis geotekstil yang dipakai adalah jenis anyamWl (woven geotextile) Ii 

I, 

produksi dalam negeri. I: 

Dasw' pemikiran penggunaan teknologi ini disamping OOanya keterbatasan laban 

sehingga dengwl tinggi timbWlan yang cukup tinggi tersebut menjOOikWl sudut lereng 

cukup tajam (800 
), keterbatasWl dWla, cuaca pOOa pelaksWlaan juga daya dulamg 

tanah dasw' yWlg rendah «< 1 kg/cnl) dengan janis tanah lumpur kepasiran serta 

adanya aliran sungai yang mengerosi tanah dasar hampir scparuh badan jalan. 
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Pemantauan terhadap penunman timbunan dilaksanakan sejak 3 (tiga) bulan 

pertama setelah selesai pekerjaan sampai bulan Juni 1997. 

2.2 Pelaksanaan 

Langkah awaI dari pelaksanaan pekerjaan TA 1993/1994 adaIah melakukan 

penggaIian aIiran sungai yang mengerosi tanah dasar barlan jalan dengan 

mengembaIikannya pOOa aIiran semula dan memperkecil dinding dengan bronjong 

kawat yang diisi batu dan pemasangan krib-krib untuk mengelola arah aliran sungai. 

Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penggaIian aIiran SlUlgai dari gorong

gorong sedemikian rupa sehingga arah aIiran searah dengan aIiran sungai. 

Kemudian dilakukan penimbunan dan pemadatan bagian tooah jalan yang 

tererosi dengan tanah urug pilihan. Selanjutnya di atasnya dipasang wrapped 

mattres) yaitu dengan cara menghamparkan geotekstil selebar badan jalan (30 m). 

sepanjang ± 285 m dan di ata:mya diluunparkan lapisan sirtu yang dipadatkan 

setebaI 2 x 30 cm. serta dibungkus dengan geotekstil. Di atas wrapped mattres 

tersebut dipasang lapisan perkuatan geoteksti I dengan tebaI lapisan tanah timbunan 

sesuai dengan perencanaan (berkisar antara 30 em - 60 em. makin ke atas makin 

tebal lapisannya). Adapun pemasangan lapisan perkuatan geotekstil ini diletakkan 

parla bagian kanan dan kiri jaIan. dan pada masing-masing bagian selebar 5.90 m. 

Langkah ini diteruskan hingga mencapai tinggi yang direncanakan. 

Mengingat tinggi timbunan badan jaIan yang ada dan untuk mengantisipasi 

adanya settlement yang mungkin terjadi karena beban laIu lintas dan konsolidasi 
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timbunan tanah, maIm khusus Wltuk penggaJ jaJan ini tidak dilaksallakan pengaspalan 

seperti pada bagian jaJan yang lain, namun hanya dilakukan prime coating saja 

pada agregat A. Hal ini dilakukall untuk meluaga agar butiran tidak berkurang atoo 

terlepas yang diakibatkan oleh laJu lintas yang ternyata cukup pOOat. 

EvaJuasi pekel:iaan seeara mellyehll11h dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, 

untuk ini dilakukan pemantanan terhadap penurunan yang terjOOi akibat beban latn 

Hutas manpwl karena keadaan aJam serta pemantauan terhadap volwne lain lintas. 

2.3	 Pemantauan Terhadap Penurunan 

Pemmltanan penurunan dilaksanakIDl dengan em"a memasmlg titik-titik tetap 

yang diukw' elevasinya, dan dilaksanakan melaJui tahapan sebagai berikut: 

1.	 Pada 3 (tiga) bulan pel1mlla setelah proyek TA 1993/1994 selesai seem"a 

berkala, dengan kondisi pennukaan perkerasan masih bempa agregat A yang 

ditutup dengan prime coat dan jalW" lambat berupa tanab pilihan yIDlg 

dipadatkan. 

2.	 POOa saat pWlla pelSksanaan TA 199411995, dengan kondisi pennUkaan 

perkerasan jalur eepat dan jalur lambat bempa eampuran aspal panas, ATB 5 

em dan AC 4 em. 

3.	 Pada bulan Juni 1997. 

Secara rinci pemmltauan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.	 Pemantauan pada 3 (tiga) bulan pe11ama (Maret - Juni 1994). Pemantauan 

dilaksanakan pada 12 tempat atan setiap 25 m, dan untuk setiap tempat terdapat 

4 titik pantau (pada jaJw' lambat 2 titik dm) jaJur eepat 2 titik). Dari basil 
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pantauan tersebut, penunman terbesar terdapat pada dua tempat di jal1U" lambat 

yang masih merupakan lapis timbunan tanah pilihan sebesar 1,40 em dan 1,80 

em.	 Sedangkan pOOa jalur eepat pen1U1llUUl terbesar terdapat pada satu tempat 

sebesar 1,10 em. Penurunan pOOa tempat lain berkisar antara 0 - 3 mm pOOa 

jalur lambat dWl 0 - 3 mm pOOajalw" cepat (lihat pada lampiran data). 

2.	 Pemantauan penurunan pada saa! puma pelaksanaan TA 1994/1995 dan pada 

bulan Juni 1997. Pada saa! pelaksanaan dilakukan perbaikan alinyemen vertikal 

dengan tambahan tinggi timbunan berkisar 0,20 m - 1,50 m, penambahan ini 

masih dalam batas keamallan terhadap stabilitas timhwlan seew"a menyeluruh 

(overall stability). Untuk kerapian timbunan badan jalan tambahan dan badan 

jalan yang lwna yWIg sudah ada perkuatwI geotekstilllya, dipasang penutup 

dengan pasangan batu kali tebal 15 em dan pengaku dari beton bertulang (20/30 

em), serta dilengkapi dengwI patok-patok pengaman mengingat tinggi timhwan 

yang ada rata-rata 7 m. Pennukaan perkerasan jalur lambat dan jalur cepat 

ditutup dengan canlpuran aspal PWlas , ATB 5 em dan AC 4 em. 

Nampak pada. hasil pemant811Bn selama 2 tatum" bulan (dari bulan Pebruw"i sId 

Juni 1997) terdapat penw"llnan terbesw" pOOa jalW" eepat bagiWl selatwI tereatat di 

tiga tempat yaitu 1 em, 1,1 em, 1,3 em, sedangkan pada jalur lambat penurunan 

tel'besw" ada di dua tempat sebesar 0,6 em dWI 0,7 em (lihat pada 1ampiran data). 

2.4 Kesimpulan 

1.	 Dengau berdasarkau pemantauan dan evaluasi seperti tersebut di atas, maim 

perkuatan timbwmn badWl jalWl dengan woven geotextile merupakan alternatif 
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konst1llksi yang dapat dipel1anggwlgiawabkan baik dari segi biay~ keamanan 

dan kekUatan konstniksmya serta kemudahan pelaksanaannya 

2.	 Konstmksi ini me1llpakan alternatif konstmksi pada badan jalan dengan 

timb1ll1an yang tinggi (> 5,00 m) atatI sedang (antara 3,00 m sId 5,00 m) di mas 

tanah dengan daya dukung rendall «< 1 kglcm2 
). 

3.	 Menamball wawasan dan pengetalluan dalam pemanfaman hasil telmologi 

produksi dalam negeri sebagai alternatif konstruksi yang dapm 

dipertanggungjawabkan keamanannya 1ll1tuk menga1asi kondisi alarn (struktur 

ta.nWl, cuacH, kderbatasan lahan, dan sebagainya) dikaitkan kondisi biaya yang 

tersedia dan target yang harus dicapai. 
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