
BAB V

PEMBAHASAN

Secara umum pelaksanaan pembangunan basemen dengan metode "Semi

Top Down" dilakukan untuk menanggulangi kerunmhan tanah pada sisi galian

basemen, walaupun telah dilakukan proteksi terhadap lereng galian, pada kasus

ini menggunakan "bore pile". Dengan membangun lantai 1 sebelum dilakukan

penggalian pada basemen akan memberikan "strutting" (penopang) pada bagian

atas penahan tanah, sehingga kemungkinan dinding penahan tanah tidak stabil

dapat diantisipasi secara dini.

Analisis kestabilan lereng galian merupakan awal dari perencanaan metode

"Semi Top Down" ini karena dari hasil yangdidapatkan akan diketahui kestabilan

lereng dengan membandingkan antara momen penahan dan momen pengguling

yang terjadi. Apabila pada kedalaman basemen yang direncanakan ternyata

momen penahan lebih kecil daripada momen pengguling maka diperlukan

proteksi terhadap dinding basemen, dalam hal ini metode "Semi Top Down"

dapat dipakai. Pengaruh yang terlihat nyata pada kasus ini adalah dari hasil

penyelidikan tanah didapatkan nilai kohesi (c) yang kecil serta sudut geser tanah

yang kecil pula. Dengan nilai kohesi kecil menandakan bahwa lekatan antar butir-

butir tanah kurang kuat. Dalam teori tekanan tanah lateral nilai kohesi (c) yang

kecil maka pengaruhnya terhadap tekanan tanah pasif juga semakin kecil,

sedangkan pada tekanan tanah aktif nilai kohesi (c) ini sebagai pengikat tanah

179



180

juga semakin kecil. Sudut geser akan berpangaruh terhadap koefisien tekanan

tanah aktif maupun pasif. Dengan nilai 4> yang kecil maka koefisien tekanan tanah

aktif semakin besar Ka = tan2(45-({>/2) sehingga memberikan tekanan tanah aktif

yang besar, sedangkan dengan nilai <|> yang kecil pada koefisien tekanan tanah

pasif Kp = tan (45+^12) maka koefisien tekanan tanah pasif semakin kecil yang

pada akhirnya tekanan tanah pasif akan kecil padahal tekanan tanah pasif ini

sebagai penahan dari tekanan tanah aktif sebagai pengguling lereng.

Penggalian yang dilaksanakan pada lokasi "Semi Top Down" dengan

menggunakan "Back Hoe" harus dilakukan dengan hati-hati karena kolom-kolom

sementara masih berdiri, juga harus memperhirungkan panjang lengan "Back

Hoe" maka produktifitas penggalian tanah pada kasus ini agak berkurang. Pada

lokasi tertentu harus digali dengan tenaga manusia, karena mesin "Back Hoe"

sudah tidak dapat masuk lagi. metode "Semi Top Down" ini lebih efektif apabila

digunakan pada kondisi tanah yang mempunyai sudut geser kecil, kohesi tanah

kecil sehingga dengan kedalaman galian yang direncanakan dinding penahan

tanah tidak stabil. Kondisi bangunan yang rapat dengan bangunan tetangga

disekelilingnya serta muka air tanah yang tinggi juga akan mempengaruhi

kestabilan struktur penahan tanah. Ketinggian muka air tanah akan menaikkan

beratjenis tanah yang mengakibatkan tekanan tanah lateral bertambah.

Pada analisis struktur yang dapat dilihat pada Bab IV yang berpengaruh

terhadap tekanan tanah lateral bukan hanya tanah saja namun juga beban akibat

bangunan disekitar lokasi proyek. Pada kondisi tersebut untuk stabilitas lereng
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beban bangunan disekitar tidak dimasukkan karena dengan beban tanah saja

kondisi dinding penahan tanah ("bore pile") sudah tidak stabil, apalagi kalau

dimasukkan beban bangunan disekitarnya. Apabila tinjauan stabilitas lereng

memakai beban tanah sudah stabil, maka untuk selanjutnya perlu memasukkan

beban bangunan desekitamya untuk kemudian dianalisis lagi apakah dengan

kondisi tersebut dinding penahan tanah tersebut masih stabil. Beban bangunan

tetangga ini tetap berpengaruh atau dimasukkan sebagai beban untuk analisis

strukturnya karena akan berhubungan dengan gaya-gaya dalam yang didapat yang

akan berpengaruh terhadap dimensi struktur. Pada analisis struktur menggunakan

Program SAP90 ketinggian "bore pile" maupun tiang Franki diambil 7 meter

sesuai dengan kedalaman galian. Hal ini dikarenakan pondasi yang muncul

setelah dilakukan penggalian tersebut diberlakukan sebagai kolom bukan sebagai

pondasi lagi dan beban lateral yang bekerja juga terbatas pada kedalaman galian

yang direncanakan, sehingga apabila digambarkan akan membentuk suatu struktur

portal tiga dimensi dengan tumpuan bawah sebagai tumpuan jepit.

Hasil analisis kestabilan lereng yang telah dihitung, dengan kedalaman "bore

pile" yang lebih diperdalam lagi sedalam 23 meter dari kedalaman yang

sesungguhnya dilapangan yaitu 20 meter tetap belum memberikan angka

keamanan yang cukup (SF = 0,41 < 1,5), hal ini tentunya akan menambah boros

biaya pembangunan.

Untuk penulangan geser pada kolom diasumsikan bahwa yang menahan gaya

geser adalah beton dan tulangan baja dikarenakan kolom relatif langsing.

Sedangkan pada balok diasumsikan hanya beton saja yang menahan gaya geser
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karena karena balok dikekang oleh plat lantai yang dicor menyatu dengan balok

(balok relatif kaku). Pada tinjauan "uplift" yang dilakukan hanya pada pondasi,

tidak dilakukannya perhimngan "uplift" pada sloof atau pada plat lantai basemen

2 karena dalam kasus ini lebih menekankan pada Struktur "Semi Top Down"

sebagai salah satu altematif untuk horisontal structure yang merupakan salah satu

bagian dari "retaining structure".


