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BAB III
 

LANDASAN TEORI
 

3.1 Tanah 

Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan 

yang relatif lepas (loose), yang terletak diatas batuan dasar (bedrock). lkatan 

antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat orgallik,' atau 

oksida-oksida yang mengendap di antara parlikcl-parlikcl. Ruung diautam 

.. partikd-partikel dapat berisi air, udara, ataupun keduanya, (Christady, H. 2002). 

3.1.1 Umum 

Proses pelapukan batuan atau proses geolQgi lainnya yang lerjadi dideka:t 

permukaan bumi membentuk tanah, pembentukan tanah dari batuan induknya 

dapat berupa proses fisik maupw1 kimia. Proses pembenlukan tanah secarafisik 

yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, teljadi akibat 

erosi, angin, es, manusia, atau hancumya partikel tanah akibal perubahan :>uhu 

atau cuaca, (Christady, H. 2002). 

3.1.2 Klasifikasi Tanah 

Dari berbagai campuran partike1 tanah yang ada dipermukaan bumi, 

terdapat beberapa jenis tanah yang kila kelahui, klasifikasi tanah dikelompokan 

berdasarkan ukw"an butiran, sifat mekanis tanah dan kandw1gan minerologi, yaitu 

sebagai berikut: 

14 



15 

1.	 Berdasarkan ukuran butiran, menurut (Bowles, J .E.1984): 

a. Berangkal (boulders), yaitu potongan batuan yang lebih besar dari 

250 sampai 300 mm. Untuk kisaran 150 sampai 250 mm, fragmen 

batuan ini disebut kerakal (cobbles) atau pebbles. 

b. Kerikil (gravel), yaitu partikel batuan yang berukuran 5 sampai 

159 mm. 

c. Pasir (Sand), yaitu partikcl batuan yang berukuran 0,074 sampai 5 

mm. Dengan gradasi kasar 3 sampai 5 mm, hingga gradasi halus 

yang berukuran kurang dari 1 mm. 

d. Lanau (Silt), yaitu partikel batuan yang berukuran dari 0,002 

sampai 0,074. Deposit loose terjadi bila angin mengangkut partikel 

lanau kesuatu lokasi. Angkutan oleh angin ini dapat membatasi 

ukuran partikel yang dibawanya sehingga dihasilkan deposit h:mau 
i 
i 

ymlg homogen. 

e.	 Lempung (Clay) yaitu partikel mineral yang bcrukuran lebih kccil
 

dari 0,002 mm. Patiikel ini merupakan sumber utama dari kohesi
 

pada tanah yang kohesi.
 

f.	 Koloid (coffoids), yaitu pmiikel tmlah yang diam dalam mii
 

merupakan partikel tanah yang dianggap paling kecil, berukuran
 

lebih kecil dm'i 0,001 mm.
 

2.	 Berdasarkan sifat-sifat mekanis yang dimiliki, (Bowles, J.E.1984) 

a.	 Kohesifitas: 

a.l Tilllah kohesif : Tanah yang memiliki butiran halus. 

J_ 
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a.2 Tanah non kohesif: Tanah yang l11cl11iliki butiran kasar. 

b.	 Permeabilitas: 

b.1 Porositas : Tanah yang mcmilki pcm1cabilitas tinggi mudah 

dilalui oleh air karena berpori lebih banyak, begitu sebaliknya. 

3.	 Berdasarkan kandw1gan minerologi. 

a.	 Tanah Organik : tanah yang mengandung bahan organic yang 

mempengaruhi sifat-sifat tcknis tanah tcrsebut. 

b.	 Tanah Anorganik : tanah yang terdiri dari fraksi-fraksi tanah 

mikroskopis yang mengembangkan plaslisilas alau kohcsi. 

Klasifikasi tanah yang diglmakan pada penelitian kali ini adalah: 

1.	 Berdasarkan sistem American Assuciatiun uf State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO), 

2.	 Berdasarkan sistel11 Unified (Un{fied Suil C'las{jicatiun System) .. 

3.1.3 IIubungan Antal'a Fase Tanah 

Pada segwnpal tauuh duput terdiri duri dua atau tiga bagian.Dulum t~U1uh 

yang kering, hanya akan terdapat dua bagian, yailu butir-butir tanah dan pori-pori 

udara. Dalam tanah yang jenuh juga terdapat dua bagian, yaitu bagian padat atau 

butiran dan air pori.Dalam keadaan tidak jenuh, tanah terdiri dari tiga bagian, 

yaitu bagian padat atau butiran, pori-pori udara dan air pori. Bagian-bagian dari 

tanah itu sendiri dapat kita gambarkan dalam bentuk diagram [ase, scperti yang 

ditunjukan Gambar 3.1. 
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Berat	 Voltlme BercH Volume 

(W) 

Wa VIvv 
Vw 

Ww ------------- ; .-	 - -. -. -._-,,--._-. -. -,
(V) 

Ws Vs 

(a)	 (b) 
Gambar 3.1 Diagram fase tanah 

Pada Gambar 3.1a memperlihatkan elemen tanah yang mempl.nyai 

volume (V) dan berat total (W), sedangkan Gambar 3.Jb memperlihatkan 

hubungan berat dan volumenya. 

Dari gambar tersebut dapat dibentuk persamaan berikut : 

W=Ws+Ww 

dan V=Vs+Vw+Va 

Vv= Vw+Va 

Dengan: 

Ws = berat butiran padat 

Ww :::: berat air 

vs = volume butiran padat 

Vw = Volume air 

. Va = Volume udara 

Berat udara dianggap sarna dcngan no1. Hubungan-hubungan volume yang 

biasa digunakan dalam mekanika tanah adalah angka pori, porositas, dan derajat 

kejelluhan. Adapun hubungan-hubungannya adalah sebagai berikut, 

(Das,B.M.1983) 

_____~~__"IL---



18 

Kadar air (w), didefinisikan sebagai perbandingan antara berat air (Ww) 

dengan berat butiran (Ws) dalam tanah tersebut, dinyatakan dalam pl:rsen. 

w(%) =Ww xIOO% (3. I)
Ws 

Porositas (n), didefinisikan sebagai perbandingan antara volume rongga 

(Vv) dengan volume total (V).Dalam hal ini dapat digunakan dalam bentuk persen 

. maupun desimal. 

11=-VI' . Ci. 2)
V 

Angk.a pori (l;), diddinisik.all sl;bagai pl;rballJingun volunll; ronggu (V v) 

dengan volume butiran (Vs).Biasanya dinyatakan dalam desimal. 

VI' . (3.3)e=- , 
Vs 

Berat volume tanah basah (yb), adalah perbandingan antura berat butiran 

tanah termasuk air dan udara (W) dengan volume total tanah (V). 

yb=Vw (3.4) 

Dengan W = Ww + Ws + Wv (Wv = berat udara = 0). Bila ruang udara 

terisi oleh air seluruhnya (Va = 0), maka tanah menjadi jenuh. 

Berat volume kering ('1d), adalah perbandingan antara berat butiran (Ws) 

dengan volume total (V) tanah. 

W
yd :::; -t (3. 5) 

Berat volwne butiran padat ('1s), dideiinisikan sebagai pel'bandingan antara 

berat butiran padat (Ws) dengan volume butiran padat (Vs). 
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=W"	 (3.6)rS	 T/
 
f S
 

Berat jenis (specific gravity) tanah (Gs) dideti'1isikan sebagai 

perbandingan berat volwne butiran padat (ys) dengan berat volume air (yw) pada 

temperatur 40 C 

G.,. = rrsw = W,*rV	 (3.7) 
v	 w . 

3.1.4 Tanah Kohesif dan Tidak Kohesif 

Apabila karakteristik tlsik yang selalu lerdapal paJa massa bUlir-bulir 

tanah bersatu sesamanya sehingga sesuatu gaya akan diperlukan untuk 

memisahkannya dalam keadaan kering tersebut, maka tanah tersebut disebut 

kohesif. Apabila butir-butir tanah terpisah-pisah sesudah dikeringkan dan hanya 

bersatu apabila berada dalam keadaan basah karena gaya tarik permukaan didalam 

air, maka tanah ini disebut tidak kohesif: 

3.1.5 Batas Konsistensi Tanah 

Suatu hal yang penti.lg pada tanah berbutir halus adalah sifat plastisnya, 

dimana plastisitas disebabkan oleh adanya partikel mineral lempung dalam tanah. 

Batas-batas konsistensi tanah yang dikemukakan oleh A. Atterberg (1911) 

didasarkan kepada kadar air, (Das, B.M.1983) yaitu: 

1. Batas Cair/Liquid Limit (LL) 

Batas cair didefinisikan sebagai kadar air pada batas antara keadaan cair 

dan keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis, dimana untuk nilai-nilai 
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diatasnya tanah akan bersifat sebagai eairan kental (eampuran tanah tanpa-air 

tanpa kuat geser yang dapat diukur). 

2. Batas Plastis/Plastic Limit (PL) 

Batas Plastis (PL) didefinisikan sebagai kadar a.ir paua keuuuukan antara 

daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah uengan 

diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung. 

3. Batas Susut / Shrinkage Limit (SL) 

Batas susut (SL), didefinisikan sebagai kadar air pada keuuuukan antara 

dacrah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air uimana pengurangan 

kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tallahllya. 

Batas Susut dinyatakan dalan1 persamaan: 

(ml -m2) (VI - V) Yw 
SL= x IOOIYo 

m2 ml 

......................... (3.8) 

Dengan: 

ml == berat t'l.l1ah basah dalarIl cawan percobaan (gr) 

m2 = berat tanah kering dalam oven (gr) 

VI = Volume tanah basah dalam eawan (em3
) 

V2 =Volume tanah kering oven (em3
) 

Yw = berat isi air 

4. Indeks Plastisitas (IP) 

Indeks plastisitas mempakan interval kadar air dimana lallah m'lsih 

bersifat plastis. Karena itu, indeks plastisitas menunjukkan sifat keplastisan 

l,~
 

i 
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tanahnya. Jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang keeil, maka 

keadaan ini disebut dengan tanah kurus. Kebalikannya, jika tanah mcmpunyai 

interval kadar air daerah plastis yang besar disebut tanah gemuk. 

Batasan mengenai indcks plastis, sifat, macam tanah, dan kohcsnya 

diberikan oleh Atterberg terdapat dalam Tabel3.t 

Tabel 3.1 Nilai indeks plastisitas dan maeam tanah 

, ,;~r 'j'; " "'ltii1~:" "'."I~·:~":~;:'tJ~,~r::.: ";'\~f~ti~'ft'fN~TItffEi"~~II~;1_~}o \~;'f:';~ 
!, >~ t l' ," '" ".:" .. ~~: "j~:':J ,":, <r: .. ~::~i:':- ::' ~ .. ""':' '-:"~'i;.'~1~~"(~:~~~ ,J",~1~i; ~,~;, ,"';{;01'. I. ~I j, " / / '., " , "";'0,\; 'J>' ,>,<,\':o~:, c,' \ ';""'\""~""')",,", ["ij'i'ij;lJlt";"L,•• ;{~,.I"iI,\Y~tI1t,~~.ii' > "I,m), ,', I 

PasirNonp1astis Nonkohcsif0 

<7 Plastisitas rendah Lanau Kohesif sebagian 

7 - 17 Plastisitas scdang Lcmpung bcrlanau Kohcsif • 
I 

> 17 P1astisitas tinggi Lempung Kohesif 

Sumber : Mektan 1, Hary ehristady,2002 

Sedangkan hubungan tanah total dengan kadar air tanah ditunjukan pada 

Gambar 3.2 berikut ini. . 

padat getas

• 
volume 

tanah 

total 

padal pla!ilis ·r 

~ PL LL 
( pcngurangan kadar air 

Gambar 3.2 Variasi volume dan kadar air pada kedudukan batas cair, batas 

plastis dan batas susutnya 
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3.2 Tanah Lempung 

Suatu tanah kohesif dapat terdiri dari kumpulan partikel-partikel mineral 

yang mempunyai indeks plastisitas sesuai dengan batas Atterberg di mana pada 

waktu mengering membentuk suatu massa yang bersatu sehingga diperlukan gaya 

untuk memisahkan butiran mikroskopis.(Joseph E.Bowles, 1984, hal. 162) 

3.2.1 Karakteristik 

Tanah lempung atau dapat juga dikatakan sebagai tanah halus 

mengandung parlikd-parlikel yang berupa mineral lempung. Mineral lempung 

terdiri dari aluminium silikat, magnesium dan zat besi. Ada dua kristalin dasar 

yang membentuk mineral lempung yaitu : tetrahedron silikon-oksigen dan 

octahedron aluminium. 

3.2.2 Jenis tanah lempung 

Perilaku tanah lempung sangat dipengaruhi oleh sifat partikel-partikel 

lempung secara individual dan air pori. Tipikal tanah lempung seeara alami jika 

dilihat dari porositas, angka pori dan berat unit dapat dilihat pada Tahel 3.2. 

Porositas (n) adalah perbandingan antara volume pori dan volume total dalam hal 

ini dapat digunakan dalam bentuk persen maupun decimal. Angka pori (e) 

didenifinisikan sebagai rasio antara volume pori dengan volume bahan padat yang 

selalu dinyatakan dalam suatu desimal, Berat unit (berat unit tiap unit volume) 

adalah berat tanah dibagi dengan berat volumenya, dimana berat unit dari suatu 

massa tanah dapat dinyatakan dalam pengertian berat unit total (y), berat unit 

kering (yd) dan berat unit basah (yb). 
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Tabcl3.2 Porositas, angka pori dan berat unit dari tanah-tanah tipikal dalam 
keadaan alami (Peck dkk,1974 

Pasir uni fonn, lepas 0.46 0.X5 12 1-1.10 I IX.Sll l)ll II X I 

') I Pasir lmiform,padat 0.34 0.51 19 

3 I Pasir berbutir campul'an,lq :IS 0.40 0.67 25 15.60 I I lJ.SO I (JlJ I J 24 

4 I Pasir bl;:rbutir campurall,pauat 0.30 0.43 16 18.20 I 21.20 I l I <.i I J 35 

5 I Lanau bawaan angina (Lus) 0.20 

0.557 

h Tanah glasial, berbutir s~j 
I \.J campuran 

Lempung gJasiaJ Junak 

0.668 I Lempung glasial kakuIRI 

0.99 

1.20 

0.25 

0.60 I 

21 

45 

9 

22 

13.40 I 18,20 1 85 

11.\J0 1 17.30 I 76 

120.70 l22.80 1---,n. 

I 16.70 1205oh06 

I 

1 

116 

145J 
110 I 

129 

9 I Lempung agak organic lunak 0.75 1.90 70 9.10 I 15.40 I 58 I 98 

10 

11 

I. Lempung Sfll1gat organic 

lWlak 

I Lcmpung monmorilinit lunak 

(Cil Ie ill III b~rjtomj1C') 

0,75 

0.84 

3,00 

5.20 

110 

194 

6,IW 

4.20 

1 

I 

1'Ion 

12.60 

I 

I 

·n 

27 

I 89 

80 

A\V = kadar air apabiJa jenuh, dalam persen terhadap berat jenis 

Pada uji kuat geser tanah, bila terdapat air di dalam tanah, pengaruh

pengaruh seperti: jenis pengujian, permeabilitas, kadar air, akan sangat 

menentukan nilai-nilai kohesi(c) dan sudut geser dalam (tp). NiJai-nilai kuat feser 

yang rendah terjadi pada pengujian dengan cara Unconsolidated-Undrained. Pada 

tanah lempung yang jenuh air nilai sudut gesek dalam (<p) dapat mencapai atau 

mcndckati nol, sehingga pada pengujian hanya di pcrolch nilai kohcsinyu dcngan 

nilai estimasi pada table 3.2 
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Tabel3.3 Nilai-nilai estimasi sudut gesek dalam (qJ)dari hasil uji triaksia1 
(Rowles_1977) 

I 

Ukuran sedang 40°_55° 40°_55° 

Berpasir 35°_50° 35°_50° 

Pasir 

Kering dan tidak padat 29,5°-34° 

Jenuh dan tidak padat 28,5°-34° 

Kering dan padat 35°-46° 43°_50° 

Jenuh dan padat 1°_2° kurang 

dari pada pasir 43°_50° 

Kering dan padat 

Lanau atau pasir-berlanau 

Tidak padat 20°_22° 27°_30° 

Padat 25°-30° 30°-35° 

Lempung O°(jika jenuh) 14°_20° 20°-42° 

Kuat tekan bebas (Unconfined compression strength) pada pengujianjenis 

tanah lempung akan menghasilkan nilai qu ynng berbeda-heda sesuai dengan 

kondisi lempung keras sampai sangat lunak, kuat tekan bebas (qu) jenis tanah 

lempung dapat dilihat pada Tabel3.3 

Tabel3.4Nilai Kuat Tekan Bebas (qu) untukjenis-jenis lempung 
(Peck dkk,l 

'l};~~~,ii;~f!~ 
1 I Lempung Keras >4.00 

2 Lempung sangat kaku 2.00-4.00 

3 Lempung kaku 1.00-2.00 

4 Lempung sedang 0.500-1.00 

5 Lempung lunak 0.25-0.50 

6 Lempung sangat lunak <0.25 
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3.3 Tanah Pasir (cohesionless soils) 

Tanah pasir menurut beberapa sumber yaitu : 

1.	 Menurut Bowles (1986), pa... ir merupakan parlikd-parlikd lambang 

yang lebih keeil dari yang berukuran 2 mm, letapi lebih besar dari kira

kira 0,05 mm sampai 0,074 nUll. Pasir adaJah bahan lak berkohesi, 

namun jika pasir tersebut lembab atau l11engandung uap air maka 

tegangan permukaan air bias memberikan kohcsi yang nyala, yang 

akan menghilang bila pasir mengering atau meqjadi jenuh. 

2.	 ASTM (1986), menycbulkan bahwa pasi!" merupakan agregal lak 

berkohesi yang lerSUSWl dari fragl11cn-fragmen dengan p; rLikd 

berukuran 2,0 mm sampai 0,075 mm. 

Pada struktm butiran tWlggal, butiran tanah berada dalam posisi stabil dan 

bUlir-butimya saling bersenluhan. Sifat kepadalan pasir sangal dipengaruhi oleh 

bentuk dan pembagian ukman butirannya. Pada struktur sarang lebah, pasir halus 

dan lanau membentuk lengkungan-Iengkungan kecl1 sehingga menjadi rantai 

butiran. Pasir yang mempwlyai struktm sarang lebah l11el11iliki angka pori tinggi 

dan hanya dapat mendukwlg beban statis yang tidak begitu besar. Susunan 

tersebut sangat sensitifterhadap longsoran, getaran atau beban dinamis. 

3.4 Teori Dasar Loml Displacement 

Salah satu fWlgsi yang terpenting dalaIn studi mekanika tanah adalah 

perkiraan mengenai besarnya tegangan yang teljadi akibat suatu pembebanan 

yang akan menghasilkan deformasi atau perubahan dari kondisi semula. 
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Setiap beban akan menghasilkan tegangan dan regangan yang berintegrasi pada 

zona tegangan yang ditinjau karena menycbabkan deformasi yang pada umumnya 

dapat berupa penurunan (Bowles, J.E.1984). 

Beban merupakan fungsi dari tcgangan dan displacement mcrupakan 

fungsi dari regangan. Sebagian besar usaha untuk mentransfer respon tanah 

terhadap beban yang bekerja dapat mcmpcrgunakan metodc tl"ori elastisitas. 

Penggambaran tegangan - regangan berupa lengkung, suatu interpretasi akan 

dibutuhkan dan akan kita peroleh modulus tangen ataupun modulus sckan seperti 

terlihat pada Gambar 3.3 dibawah ini. 

t::>
 

d'
 
~ 
OJ) 
t:: 
~ 
bIl 

~ 

PClTIulihan claSlis 

Gambar 3.3 Deformasi permanent dan elastis secara kualitatif suatu tanah dari 
pt::makaian dan pt::niadaan st::jumlah ll;gangan (Huwll;S, .I.E. 1996) 

Pada prinsipnya percobaan pembebanan tiang dilakukan dengan cara 

memberikan beban vertikal diatas kepala tiang, kemudian bcsarnya dcformasi 

vertikal yang terjadi diukur dengan menggunakml arloji ukur (dial) yang dipasang 

___f' 
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pada tiang. Defonnasi yang terjadi ini terdiri dari defonnasi elastis dan defonnasi 

plastis. Defonnasi elastis adalah defonnasi yang diakibatkan oleh pemendekan 

elastis dari tiang dan tanah sedangkan defonnasi plastis adalah defonnasi yang 

diakibatkan runtuhnya tanah pendukung pada ujung atau sekitar tiang. Jika 

hubungan antara defonnasi (displacement) digambarkan dalam bcntuk grafik 

maka terlihat pada grafik tersebut akan terdiri dari 3 bagian. 

B 

c 
---------------~ 

~	 .',---l:iI A	 

"

·
:~ 
,
 

= :.,
 
~ 

..c	 t~ · ·=	 ·· ",.· .' ,,.·,,,
,
·
,
,
:

0 II	 .'• 

Deformasi 

Gambar 3.4	 Grafik hubungan antara deformasi dan beban pada percobaan 
pembebanantiang 

Keterangan Gambar 3.4 adalah sebagai berikut : 

a.	 Sampai suatu beban tertentu, bentuk grafik defonnasi - beban 

merupakan garis lurns (OA). Ini berarti, bahwa sampai beban tertentu, 

besarnya penurwlan sebanding dengan besarnya beban yang bekerja. 

Disini dapat diinterpretasikan, bahwa beban-beban yang bek~~ia 
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sebagian besar dipakai untuk menimbulkan deformasi elastis, baik 

pada tiang itu sendiri maupun pada tanah pendukungnya. Deformasi 

elastis pada tiang merupakan perpendekkan elastis,sedangkan pada 

lapisan pendukungnya merupakan proses pemampatan. 

b.	 Bagian yang terbentuk lengkung parabolis (AB) terjadi jika penurunan 

yang terjadi tidak sebanding dengan besarnya beban yang bekerja. 

Disini penurunan merupakan fungsi dari waktu, artinya jika suatu 

beban dibiarkan bekerja lebih lama, akan mengakibatkan deformasi 

yang lebih besar. Keadaan ini dapat diinterpretasikan, bahwa pada 

bagian ini beban yang bekerja telah mengakibatkan terjadinya 

penurunan dan pemampatan yang cukup lama pada tanah pendukung. 

c.	 Bagian grafik yang curam (BC) atau asistosis terhadap garis vertikal 

menggambarkan bahwa pada suatu beban tertentu yang besamya tetap, 

akan terjadi deformasi terus menerus atau makin lama makin besar. 

Beban dimana akan mengakibatkan terjadinya deformasi yang makin 

lama makin besar disebut beban maksimum. 

3.5 Kolom Pasir Padat 

Penggunaan kolom pasir padat sebagai salah satu metode perbaikan pada 

tanah telah banyak digunakan. Pada umumnya pasir memiliki sudut gesek antar 

butiran yang lebih besar dibandingkan dengan sudut gesek butiran pada tanah 

lempung. Sehingga bila digwlakan sebagai kolom vertikal dengan kepadatall 

tertentu dalam usaha untuk memperbaiki daya dukung pada tanah lunak maka 
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kolom pasir akan lebih dominan dalam menerima beban sentris yang diberikan. 

Akibat beban yang diterimanya maka kolom pasir akan mengalami tegangan 

vertikal dan tegangan horizontal yang besamya tergantung dari besar beban, hal 

ini akan menimbulkan perilaku pada kolom pasir. Perilaku akibat pembebanan 

pada kolom pasir itu dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini. 

Q Q Q 

Q Q Q 
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Gambar 3.5 Perilaku kolom pasir akibat pembebanan (a) kolom pasir mengalami 
perpendekkan (y2 > y1 ), (b) kolom pasir mengalami displacement (y1 > y2), 
(c) kolom pasir IIl~Ilgalami perpendckkan dan menggcmbung (y2 > y1). 

K~tera.nga.n ganlbar : 

(n): bemt volume henda uji (1empung) l~bih b~sar uari pada pasil', setelab 

terjadi pembebanan pasir mengalami pemampatan (deformasi elastis) 

dan memadat sehingga yang mengalami penurunan adalah kolom 

pasir. 

(b): berat volume pasir lebih besar dari pada benda uji sehingga setelah 

pembebanan kolom pasir akan turun (displacement) secara utuh dan 

tidak mengalami perpendekkan sehingga benda uji (lempung) di 
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bawah kolom pasir akan memampat (deformasi plastis,J dan 

memadat. 

(c): berat volume bcnda uji lebih besar dari pada pasir schingga sctdah 

pembebanan kolom pasir akan mengalwui perpendekkan akibat 

tegangan vertikal dan akan menggembung akibat tegangan 

horizontal. 

Metode iui mengurangi angka pori tanah pondasi yang sl:kaligus 

meningkatkan gaya geser oleh karena kerapatan yang mcningkat. Dalmn mctode 

ini juga dijelaskan bahwa bilamana banyak kolom pasir padat yang didorong kl: 

dalam lapisan lWlak, maka tanah pondasi itu sudah l11erupakan kOl11binasi tWlah 

yang terdiri dari kolom-kolom pasir dan tanah kohesif. Bilamana suatu beban 

bekelja pada tanah pondasi kombinasi ini, maka kolom-kolom pasir akan lebih 

besar memikul bagian beban daripada tanah kohesif itu. Hal itu disebabkan oleh 

perbedaan kUl'aKtel'istik lisik dan mekanis kolom pasir dan tanah kohesif. Jadi 

tekanan yang bekerja pada (anah kohesif itll bt~rkllrang, :-lchingga h~~f;(lrnya 

penuninanpun akan berkurang. Mengingat gaya geser pasir Ul11Ul11nya lebih besar 

dari gaya geser tanah kohesif, maka telah didapat bahwa daya dukung k~f;~lurl1han 

tanah pandasi meningkat sebanding dengan banyaknya pasir yang menggantikan 

tauah kohesif itu (Nakazawa, K. 1994). 



31 

3.6 Tegangan Ujung dan Tegangan Gesek pada Kolom 

Tegangan kolom ultimate dapat dinyatakan dalam : 

Qu =Qp + Qs (3.9) 

dimana: 

Qu = Tegangan kolom ultimate 

Qp = Tegangan ujung kolom (end bearing column) 

Qs = Tegangan gesek selimut kolom (frictiun culumn ) 

Ditinjau dari cara mendukwlg beban, tegangan kolom dapat dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Tegangan ujilllg kolom ( end bearing colurnn ) pada lempung 

.Tegangan ujung kolom ada1ah kolom yang kapasitas dukungnya 

ditentukan oleh tegangan ujung kolom pasir. Umumnya tegangan lljllng kolom 

berada dalam zona lanah yang lllnak y.mg berada dialas lanah keras, dapal dilihal 

pada Gambar 3.6. kolom - kolom dibor sampai mencapai batuan dasar atau 

lapisan keras (bed ruck) yang dapaL mendukung hehan sirukillf yAng diperkirakan 

tidakmengakibatkan penmunan yang berlebihan. Kapasitas dukung kolom 

sepenuhnya ditentukan dari legangan yang lerjadi padaJapisan keras (bed ruck) 

yang berada dibawah ujung kolom. 

Pada penelitian ini kasusnya adalah pada lanah lempung murni, dimana 

tegangan UjWlg pada kolom dinyatakan sebagai berikut : 

Qp = Ap . (c.Nc.+ q.Nq) 

Pada tanahlempwlg mmni : 8 = O,maka : g.Ng = relatif kecil, 

Sedangkan Nc = 9 (Poulos & Davis) 
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Sehingga:	 Qp = Ap. qp 

Qp = Ap. c. Ne 

Qp = Ap. 9. Cu (J.IO) 

dengan eu = undrained cohesion 

011 ()" 

Q, 

.. 1. . . . 1 . ..: l': J: . 

:Q~'

* WeakI.. sl1Il 

QlI '" <)"	 <),,' <)" 

Gamba.. 3.6 Point Bearing (End hearing) 

2. Tegangan gesek kolom (friction column) pada lempung 

Tegangan gesck kolom adalah kolom yang kapasiLas dukungnya lebih 

ditentukan oleh perlawanan gesek antara selimut koJom dan tanah disekitar 

selimut kolomnya, dapat dilihat pada Gamba." 3.7. Tegangan gesek dan pengaruh 

konsolidasi lapisan tanah di bawahnya diperhitungkan pada hitungan kapasitas 

kolom. 

Pada penelitian ini kasusnya adalah pada tanah lempung murni,dimana 

tegangan selimut kolom dinyatakan sebagai berikut : 
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Qs = ~p . ~L . fs 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari tahanan friksi, 

yaitu metode Alpha, Betha dan Lambda. 

a.	 Metode Alpha (a) : Thomlinson 

Rumus : fs = a . Cu = a . Su (3.11) 

dimana: a = konstanta (faktor adhesi) 

Cu = kohesi pada undrained 

Su = undrained strength 

Besarnya a dapat dilakukan dengan beberapa cara dan yang sering 

digunakan adalah API (American Petroleum institute, 1989) 

dengan menggunakan grafik (Lampiran 14). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nilai a yaitu : 

1.	 Pemadatan tanah selama pelaksanaan dilapangan, 

2.	 Konsolidasi tanah selama pelaksanaan dilapangan, 

3.	 Dragdown lapisan tanah diatasnya saat pelaksanaan di 

lapangan, 

4.	 Cara mendapatkan Su atau Cu, 

5.	 Tipe/metode instalasi pondasi kolom. 

b.	 Metode Betha (~) 

Metode Betha sering juga disebut metode tegangan efektif (cr'). 

Rumus : f~ average = ~ . cr' (3.12) 

Dimana : ~ = K. tan Or 

Or	 = sudut gesek dalam tanah pada drained 
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K = 1 - sin Sr (normal consolidation) 

K = 1 - sin Sr. -JOCR
 

OCR = Over Consolidation Ratio
 

c.	 Metode Lambda (A,) 

Metode lambda sering juga disebut metode harga rata-rata 

tegangan vertika1 efektif (cr' average). 

Rumus : fs average = A, • (cr' average + 2. CUaverage) ...............••. (3.13) 

dengan : cr' average = L
n 

Ai I L 
;=] 

n 

CUaverage = L Cu; I L 
;=1 

A, =0,10-0,50
 

Ai = 1uas diagram tegangan efektifpada 1apisan i.
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Gambar 3.7 Friction column 

3.7 Mekanisme Transfer Behan 

Tegangan ujung (gesekan permukaan) lerl1lobilisasi pl.:lluh jib ldah 

terjadi displacement sebesar : 

• 10-25 % dari lebar atau diameter kolom B.M. Das 

• 10-20 % dari lebar atau diameter kolom Thomlinson 

Tegangan friksi (gesekan permukaan) termobiJisasi penuh jika telah te~iadi 

displacement sebesar : 

• 5-10 mm (0,2-0,3 in) B.M. Das 

• 0,3-1 % dari lebar atau diameter kolom Thomlinson 
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3.8 Penurunan Kelompok Kolom 

Pada kelompok kolom (column group), sebagian besar beban cepat atau 

lambat akan didukung oleh dukungan ujung kolom, dengan mengabaikan gesekan 

kulit (selimut) yang terjadi pada pengujian pembebanan tunggal. Pada kondisi 
, 

tanah yang berbeda, akan timbul perbedaan lain mengenai perilaku kolom II nggal 

dan kelompok kolom. 

Pada lempung, kolom-kolom di sekeliling pusal kelompok kolom akan 

memikul beban yang lebih besar dari pada kolom di pusal ke1ompok kolom. 

U111wnnya dapat diasu111sikan bahwa semua kolom dalum salu kdompok akan 

tW"Wl dengan nilai yang sama, akibat kekakuan kepala kolom.PenW"unan sebuah 

kelompok kolom pada lempung dapat dihitung dengan mengasumsi bahwa beban 

total dipikul oleh sebuah "rakit ekivalen" (equivalent rajt) yang dikmpatkan pada 

kedalaman 2/3L,dimana L adalah panjang kolom. Dapat diasumsikan,seperti 

terlihat pada Gambar 3.8 bahwa beban disebarkan dari keliling kelompok kolQm 

dengan kemiringan horizontal 1 terhadap wrtikal 2. 

Perhitungan penurunan untuk be~erapa macam kolom mengumbil titik 

acuan yang berbeda-beda yaitu : 

- Kolo111 friksi, penw'wlall dihitWlg 111ulai kedalaman 2/3 L. 

- Kolom tegangall ujung, penurunan dihitung mulai kedalaman L 

- Kolom gabungall, penUl1.U1all dihitung mulai kedalaman 2/3 L 
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Gamba.. 3.8 Konsep rakit ekivalcn (Craig R.f, 1989) 

Keuntungan penggunaan kelompok kolom 

1. Dapat menahan beban yang besar, 

2. Mengatasi eksentrissitas kolom tunggal yang mungkin terjadi, 

3. Kegagalan sebuah kolom dapat diminimalisasi, 

4. Kapasitas dukung kelompok lebih besar dari kapasitas tunggal. 

Penurunan (Settlement) pada suatu tanah lempung yang mengalami 

konsolidasi normal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Cc.H Po+M 
--og~ 1 ...................................................... (3.14)

l+eo Po 

~s = Settlement yang teIjadi 

Cc = Compression index, didapat dari uji konsolidasi 

eo = Initial void ratio (angka pori awal) 

H = Tinggi lapisan lempung 

~p = Tegangan yang terjadi di tengah lapisan lempung 

Po = Tegangan vertikal efektif di tengah lapisan lempung 
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Metode pendekatan 2V : IH (2 vertikal : I horizontal) menganggap beban 

pondasi didukung oleh suatu piramida yang mempunyai kemiringan 2V : IH. 

Bentuk piramida terjadi karena tanah yang menerima beban menyebarkan beban 

dengan kemiringan penyebaran 2V :IH sehingga pada kedalaman Z luas 

penyebaran menjadi ( L + Z ) x ( B + Z ). 


