
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kuat Geser Tanah

Stabilisasi tanah tidak hanya bertujuan menaikkan kekuatan tanah, tetapi

juga termasuk mempertahankan kekuatan geser yang dimiliki oleh tanah

tersebut. Kuat geser suatu massa tanah merupakan perlawanan internal tanah

tersebut per satuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang

bidang geser dalam tanah yang diuji. Sifat ketahanan pergeseran tanah

merupakan analisis awal dari stabilitas tanah seperti daya dukung, stabilitas

lereng dan tekanan tanah ke samping (dinding penahan tanah). Apabila tanah

mengalami pembebanan, maka akan ditahan oleh :

1. kohesi tanah yang tergantung pada jenis tanah dan kepadatannya,

tetapi tidak tergantung dari tegangan vertikal yang bekerja pada

bidang gesernya, dan

2. gesekan antara butir-butir tanah yang besarnya berbanding lurus

dengan tegangan vertikal pada bidang gesernya.

Kriteria Keruntuhan Menurut Mohr-Coulomb

Mohr (1980) menyuguhkan sebuah teori tentang keruntuhan pada

material yang menyatakan bahwa keruntuhan terjadi pada suatu material

akibat kombinasi kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya

akibat tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum saja. Jadi,



akibat tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum saja. Jadi,

hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser pada sebuah bidang

keruntuhan dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut (gambar 2.1(a)).

xr=f(o) (2.1)

Garis keruntuhan (failure envelope) yang dinyatakan oleh persamaan

(2.1) di atas sebenarnya berbentuk garis lengkung seperti pada gambar

2.1.(b). Untuk sebagian besar masalah-masalah mekanika tanah, garis

tersebut cukup didekati dengan sebuah garis lurus yang menunjukkan

hubungan linear antara tegangan normal dan geser (Coulomb, 1776).

Persamaan itu dapat kita tulis sebagai berikut :

xf = c + aB.tg<j> (2.2)

dengan : Xf = kuat geser tanah <j> = sudut gesek dalam tanah

c = kohesi tanah a„ = tegangan normal pada bidang tanah

Hubungan di atas disebut juga sebagai kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb

(Das, 1994). Bila tegangan normal dan geser pada sebuah bidang dalam suatu

massa tanah sedemikian rupa sehingga tegangan-tegangan tersebut dapat

digambarkan sebagai titik A dalam gambar 2.1(b), maka keruntuhan geser

tidak akan terjadi pada bidang tersebut. Tetapi bila tegangan normal dan

geser yang bekerja pada suatu bidang lain dapat digambarkan sebagai titik B

(yang tepat berada pada garis keruntuhan), maka keruntuhan geser akan

terjadi pada bidang tersebut. Suatu keadaan kombinasi tegangan yang

berwujud titik C tidaklah mungkin terjadi karena bila titik tersebut tergambar

di atas garis keruntuhan, keruntuhan geser pasti sudah terjadi sebelumnya.
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Gambar 2.1. Garis keruntuhan menurut Mohr-Coulorab

Sumber : Hary CH, 1992

Percobaan kekuatan geser biasanya dilakukan dalam dua tingkat sebagai

berikut (Wesley, 1977):

1. tingkat pertama, pemberian tegangan normal, dan

2. tingkat kedua, pemberian tegangan geser sampai terjadi keruntuhan

(failure), yaitu sampai tercapai tegangan geser maksimum.



Percobaan kekuatan geser dapat dibagi dalam tiga macam (Wesley , 1977).

1. "Undrained Test" (Percobaan Tertutup)

Percobaan ini air tidak diperbolehkan mengalir dari contoh sama sekali

baik pada tingkat pertama maupun kedua. Tegangan air pori biasanya tidak

diukur pada percobaan semacam ini. Dengan demikian hanya kekuatan geser

"undrained" (undrained shear strength) yang dapat ditentukan dengan

percobaan ini.

2. "Consolidated Undrained Test"

Pada percobaan ini contoh diberikan tegangan normal dengan air

diperbolehkan mengalir dari contoh. Tegangan normal ini bekerja sampai

konsolidasi selesai, yaitu sampai tidak terjadi lagi perubahan pada isi contoh

tanah. Kemudian jalan air dari contoh ditutup dan contoh diberi tegangan

geser secara "undrained" yaitu secara tertutup. Tegangan normal masih tetap

bekerja, biasanya tegangan pori diukur selama tegangan geser ini diberikan.

3. "Drained Test" (Percobaan Terbuka)

Pada percobaan ini contoh tanah diberikan tegangan normal dan air

diperbolehkan mengalir sampai konsolidasi selesai. Kemudian tegangan

geser diberikan dengan jalan air tetap terbuka, yaitu penggeseran dilakukan

secara "drained" (secara terbuka). Untuk menjaga supaya tegangan pori tetap

nol, maka kecepatan percobaan hams perlahan-lahan.

Pada percobaan "consolidated undrained" dan "drained" kita mengeta-

hui nilai tegangan air pori sehingga kita dapat menghitung tegangan-tegangan

efektif. Dengan demikian nilai c dan <j) dapat ditentukan. Jadi kedua macam



percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai c dan §, sedang

percobaan "undrained" adalah untuk mengukur kekuatan geser "undrained".

Percobaan kuat geser tanah biasanya dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. percobaan geser langsung ("Direct Shear")

2. percobaan Triaksial ("Triaxial Test") dan,

3. percobaan tekan bebas ("Unconfined Compression Test").

Untuk penelitian ini dipakai Percobaan Triaksial atau "Triaxial Test".

2.2. Jalan Klas I

Jalan utama adalah jalan raya yang melayani lalu-lintas yang tinggi

antara kota-kota yang penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-

pusat ekspor.

Jalan klas I mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat

melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya tak

terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Jalan raya dalam

kelas ini merupakan jalan-jalan raya yang berjalur banyak dengan konstruksi

perkerasan dari jenis yang terbaik, dalam arti tingginya tingkatan pelayanan

terhadap lalu lintas. Jalan klas I ini lalu lintas harian rata-ratanya (LHR)

dalam SMP > 20.000 (DPU dan Tenaga Listrik, 1970).


