
BABIH

DASAR-DASAR PERENCANAAN

Pada pekerjaan dinding diafragma, sebelumnya hams ditinjau dahulu keadaan

tanah dan yang berhubungan dengannya. Pada tanah tersebut ditinjau keseimbangan-

keseimbangan gaya yang ada.

Tekanan dan stabilitas tanah mempakan hal yang sangat penting untuk

diperhitungkan. Di sini akan dianalisa mengenai stabilitas tanah dan tekanan tanah

menumt teori Coulumb dan Rankine.

3.1. STABILITAS PARIT

Masalah kestabilan parit mempakan faktor yang penting dalam pelaksanaan dinding

diafragma. Kestabilan ini hams sedemikian mpa sehingga tidak menimbulkan penumnan

pada jalan, bangunan, atau sarana-sarana yang ada di sekitar proyek.

Kestabilan parit ini berbeda-beda pada setiap kondisi. Di bawah ini akan dibahas

mengenai kestabilan parit pada beberapa kondisi tanah yang penting sebagai dasar

perhitungan pada pembuatan dinding diafragma.
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3.1.1. Tanah Kohesif
24

Apabila karakteristik fisis yang selalu terdapat pada
pada pembasahannya dan/atau

massa butir-butir tanah yang

pengeringannya yang menyusul butir-butir tanah bersatu
-many, sehingga sesuatu gaya akan diperlukan untuk memisahkannya dalam keadaan
kenng tersebut, disebut tanah kohesif (J.E. Bowles),
simpel bahwa tanah kohesif adalah tanah

atau dengan kalimat yang lebih

yang mempunyai daya lekat antara butir-butir
tanahnya. Tanah lempung adalah termasuk tanah kohesif.

1. Pada Parit yang Tidak Terisi Slurry

Pada tanah yang kohesif, bila dilakukan
penggalian parit, parit tersebut dapat berdiri

sendiri walaupun tanpa bantuan "slurry". Hal
Tekanan pada tanah kohesif

ini karena adanya daya lekat antar tanah.
ini penganalisaannya sebagai berikut (gambar 3.1);

Gambar 3.1. Tekanan tanah aktif pada tanah kohesif
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Untuk <J) = 0 dan c' = Su diperoleh persamaan :

Pa =1/2 x H2 - 2 Su H + q H

dengan : Pa = tekanan aktif total

x = kerapatan jenis tanah

<}) = gaya geser dalam

Su = undrained shear strength

H = tinggi parit

Maka dari gambar 3.1, diperoleh persamaan :

z = (2 S„)/x

2. Pada Parit Terisi Slurry

Apabila lamtan "slurry" mempunyai kerapatan jenis if, maka akan menimbulkan

gaya hidrostatis sebesar Pf dan poligon gayanya dapat dilihat pada gambar 3.1.c, dan

untuk P„ - Pf = 0, akan diperoleh persamaan :

'/2 TH2 - 2 Su H + q H - ^ if H2 =0

3.1.2. Tanah Non Kohesif

Apabila butir-butir tanah terpisah-pisah sesudah dikeringkan dan hanya bersatu

apabila berada pada keadaan basah karena gaya tarik permukaan di dalam air, maka

tanah disebut tanah non-kohesif (J.E. Bowles), atau dengan kata lain bahwa tanah non
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kohesif adalah tanah yang hampir tidak mempunyai daya lekat antar butir tanahnya. Pasir

mempakan jenis tanah non kohesif.

1. Parit Pada Pasir Tanpa Air

Pada pasir tanpa air ini, mempunyai faktor keamanan dengan membagi antara tan <J>

dengan tan a. Sedangkan untuk lereng yang vertikal diperlukan "slurry" untuk menjaga

kemntuhan tanah tersebut, karena pada tanah pasir ini mempunyai kemntuhan tinggi

disebabkan daya lekat antar butimya yang hampir tidak ada (c=0). Kerapatan jenis

"slurry" ini disimbolkan dengan if. Dibawah ini analisa stabilitasparit pada pasir (gambar

3.2).

Gambar 3.2. Stabilitas parit pada pasir

Pada gambar 3.2.a, garis AB mempakan garis gelincir, maka:

W= Vi xH2 tan (90° -<j>)

Pf = V2 xf H
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Pada gambar 3.2.b, diperoleh persamaan:

Pf = W tan ((j)-a)

W x tan (90° - <j>) 1

Pf xf tan (<|) - a)

Pada a maksimum, 0 = 45° + a/2, maka:

x - Xf

tana =

2 J ( x . xf)

2 V(x . xf) tan0
F =

x - Xf

2. Parit Pada Pasir dengan Air

Pada parit yang digali pada tanah pasir berair, diperoleh:

Pa = Vi x' H2 K'a + Vi xw H2

Pf = V2 Xf H2

Apabila Pa = Pf, maka :

K'a = ( Xf - xw) / x' = tan2 (45° - 0 / 2 ).

dan apabila ( Xf - xw) = x'f, untuk tan 0', maka:
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2 V (x*. x'f) tan 0'

* " xf

3. Parit Pada Tanah Lanau dan Lanau Kepasiran

Kondisi tanah seperti ini hampir sama dengan tanah pasir. Hubungan antara tekanan,

kekuatan geser dan sudut geser diperoleh dengan menggunakan harga 0' yang berkisar

antara 27° sampai dengan 30° untuk tanah lanau dan keadaan lepas, dan 30° sampai

dengan 35° untuk tanah lanau dalam keadaan padat. Untuk angka keamanan tanah ini

adalah:

xf

Fs =

xd

dengan : Fs = angka keamanan terhadap kekuatan tanah

xf = kekuatan geser rata-rata dari tanah

xd = tegangan geser rata-rata yang bekerja sepanjang bidamg longsor

Kekuatan geser itu sendiri mempakan penjumlahan dari nilai c dan x (tegangan

normal rata-rata pada permukaan bidang longsor) yang dikalikan dengan tan <j>. Dan xd

mempakan penjumlahan dari cd yang mempakan nilai kohesi, dengan xyang dikalikan

dengan tan §d yang mempakan sudut gesr yang bekerja di sepanjang bidang longsor,

sehingga angka keamanan untuk tanah berkohesi adalah :

c + x tan 4>
F* =

cd + tan §d
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Tetapi untuk keamanan, dan karena parit menggunakan lamtan penstabil, maka

apabila stmktur berada pada tanah yang berkohesi, angka keamanan yang digunakan

biasanya adalahpersamaan angka keamanan pada tanahjenis pasiryangmengandung air.

3.2. Tekanan tanah

Tekanan dari tanah ke suatu stmktur disebut "tekanan tanah". Stmktur atau

dinding penahan tanah umumnya berada pada salah satu dari tiga kondisi tanah di bawah

ini.

1. Tekanan tanah dalam kondisi diam, yaitu tekanan yang terjadi akibat massa tanah pada

dinding penahan dalam keadaan seimbang

2. Tekanan tanah aktif (tekanan aktif)

3. Tekanan tanah pasif (tekanan pasif)

Tekanan tanah timbul selama pergeseran tanah ("soil displacement"), tetapi sebelum

tanah tersebut mengalami kemntuhan ("on the verge of failure").

3.2.1. Kondisi Diam

Tekanan tanah pada kondisi diam disebut juga kondisi K0 ("at rest").

Pembentukan deposit tanah pindahan, khususnya dengan perantaraan air, mula-mula

cendemng menghasilkan deposit yang agak lepas, dengan angka pori yang besar. Setelah

deposit selanjutnya terbentuk selama jangka waktu tertentu, suatu kolom tanah

terbentuk, sehingga elemen tanah akan mengalami tegangan vertikal, yang akan
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menghasilkan perpindahan partikel dan regangan elastis. Dan selanjutnya tanah tersebut

bemsaha pindah secara lateral, tetapi dibatasi oleh tanah sekitarnya.

Efek pembentukan deposit ini menghasilkan tanah yang kerapatannya ("density")

meningkat sesuai dengan kedalaman. Setelah beberapa periode geologis, tanah akan

berhenti dan menyesuaikan diri lagi, sehingga akan menghasilkan regangan bemilai nol,

yaitu pada keadaan "steady". Tanah pada keadaan "steady" ini didefinisikan:

o'h

Ko=

Pada keadaan ini, o'h dan a'v adalah tegangan efektif. Dalam banyak kasus Ko < 1

tetapi biasanya sebagai berikut:

K0 < 1, tanahberkonsolidasi normal

K0 < 1, tanah overkonsolidasi (OCR < pc/po < 3)

Ko > 1, tanah overkonsolidasi (OCR > 3)

3.2.2. Tekanan Aktif dan Pasif

Tekanan tanah aktif adalah tekanan tanah yang dapat menimbulkan pergeseran

atau menimbulkan terjadinya gelincir. Dari (gambar 3.3) persamaannya dapat ditulis

sebagai berikut:

o3 = Gi tan2 (45°- 0/2) - 2c tan (45° - 0/2) (3-01)

a, = a3 tan2 ( 45° + 0 / 2 ) + 2c tan ( 45° - 0 / 2 ) (3-02)

Berdasarkan persamaan (3-01) dan (3-02) dapat dijelaskan dengan (gambar 3.4).
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Gambar 3.3. Ilustrasi konsep kesetimbangan elastis danplastis

a) Keadaan tegangan sebelum runtuh (elastis) dan pada waktu
runtuh (plastis)

b)Syarat permulaan dari tegangan pembatas OA yang konstan
c)Permukaan-permukaan runtuh geser untuk teori tekanan aktif
d) Permukaan-permukaan runtuh geser untuk teori tekanan pasif.

Garis gelincir dalam c dand adalah sangat ideal

31



-A— A 1

At res*

Activt case

Away ^off bocVf'H Again!' bocltill

Uvuol fonge of earth
prevsu'e CO«'*'Ct«ntl

Cohenonleu
wis

3-14

0.4-06

033-0.22

CoKeiiv*
jo.l$

0.4-0.8

1-0.5

JZ

Gambar 3.4. Gambaran tekanan aktifdan pasif dengan jangkauan pembahan
harga biasa untuk tanah tak berkohesi dan tanah berkohesi.

Pada prinsipnya tegangan tanah aktif terjadi apabila dinding bergerak menjauhi atau

menarik tanah, dengan tekanan tanah yang berkurang sampai minimum dan tegangan

tanah pasif terjadi bila dinding menekan tanah, tekanan akan meningkat sampai mencapai

maksimum.

3.3. Tekanan Menurut Teori Coulumb

Teori Coulumb mempunyai anggapan sebagai berikut ini.

1. Tanah adalah isotropik dan homogen yang mempunyai gesekan dalam dan kohesi

2. Bidang mntuh adalah sebuah bidang rata, walaupun sebenamya tidak demikian,

anggapan ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Permukaan backfill mempakan

bidang datar



3. Dengan nilai yang sama gaya-gaya gesekan didistribusikan sepanjang permukaan

mntuh yang rata, dan f = tan 0, ( dengan f = koefisien gesekan)

4. Keping mntuh adalah benda tegar

5. Terdapat gesekan dinding, yaitu keping mntuh akan bergerak sepanjang bagian

belakang dinding yang menimbulkan gaya-gaya gesekan sepanjang batas dinding

6. Kemntuhan adalah suatu persoalan peregangan dinding dengan meninjau satu satuan

panjang dari sebuah benda yang panjangnya tidak terhingga.

Teori Coulumb ini mempunyai kekurangan yaitu anggapan bahwa tanah adalah ideal dan

permukaan mntuh adalah bidang rata.

Persamaan dari teori Coulumb adalah sebagai berikut ini.

Untuk tanah yang tidak berkohesi:

W

xH2

2 sin a

sin (a + p )

sin (a + P)

sin (a - p)

Gambar 3.5. Tekanan gaya aktif menumt teori Coulumb

a) blok keruntuhan yang dicoba
b). poligon gaya



Gambar 3.6. Tekanan gaya pasif menumt teori Coulumb
a) blok kemntuhan yang dicoba
b) poligon gaya

Dari gambar 3.5 telihat bahwa gaya aktif mempakan komponen dari vektor berat. Untuk

mendapatkan nilai Pa digunakan mmus :

Pa W

= (3-03)

sin ( p - 0 ) sin (180°- a -p + 0+5)

maka :

W sin (p - 0 )

Sin (180°-a -p + 0 + 5)

(3-04)

Dari kedua persamaan (3-03) dan (3-04), dapat diperoleh pensubstitusiannya sebagai

berikut:



xH2

P* =

sin2 a
sin (a + p)

Dengan menganggap

dPa
= 0

dp

sin (a + P)

sin (p - P)

W sin (p - <J) )

sin(18O°-a-p-0 + 5)

Maka nilai maksimum dari gaya dinding aktif adalah:

xHz

sin2 a sin (a - 5)

sin2 (a + 0)

1 +

sin(o + 8) sin(0 - P)

sin(a - 5) sin(a + P)
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Apabila P = 8 = 0, dan a = 90°, maka untuk jenis dinding vertikal licin yang mempunyai

backfill horisontal, persamaannya menjadi:

xtf ( 1 - sin 0 )

( 1 + sin 0 )

atau

xH2

Pa = tan2 (45° - 0/2)

atau dengan

xH2

Pa Ka,



PP =
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dengan harga K,,

sin2 (a + 0)
Ka =

sin a sin (a - 8) •+A
sin(0 + 8) sin(0 - p)

!/' sin(a - 8) sin(a + P)

Untuk tanah pasif, berdasarkan pada gambar 3.6, diperoleh persamaan sebagai

berikut:

W

maka:

Pp =

xH2

sin (a + p)

W sin (p + 0)

sin (a + P)

sin ( p - P )

sin (180° - a - p- 0 +5)

Sedangkan harga minimumnya dapat diperoleh dengan persamaan:

dPD

0

dp

maka nilai Pp dapat diperoleh dengan persamaan:

xH2 sin2 ( a - 0 )

/ sin(0+8) sin(0+G)
sin a sin (a + 8) 1-

sin(a + 8) sin(a + 6)



Kr

atau dengan mmus singkat:

2

xH

Kr

dengan nilai Kp -

sin2 (a - 0 )

sin( 0+8) sin(o +B) j2
sin a sin (a + 5) 1

sin( a + 8 ) sin(a + B )

Tabel nilai Kp dan Ka dapat dilihat pada lampiran no. 1

3.4. Tekanan Tanah Rankine

Pada dasarnya teori tekanan menumt Coulomb dan Rankine adalah hampir sama,

yaitu memnjau tanah dalam keadaan kesetimbangan plastis ("plastic equilibrium").

Perbedaan hanya terletak pada Rankine mengasumsikan bahwa tidak ada kohesi dan

gesekan dinding. Pada gambar (3.7) menunjukkan teori Rankine mengenai sistem

stmktur tanah (a) dan segitiga gaya (b). Persamaannya adalah :

xH:

W

W

cos p cos P

sin (p - p)

sin (p - <$>)

sin (90° - p + (j) + p)

(3-05)

(3-06)



Dari substitusi persamaan (3-05) dan (3-06), didapat:

xH2 cosP - / cos P - COS <|)
Pa = cos p

cos p + V cos2 P- cos2 <|)

xH2

Ka

dengan persamaan dari Ka adalah:

Ka = cos P

/ 2 2cos P y cos P- COS <})

cos P + / cos P - COS <(>
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apabila tidak ada tegangan geser, dan permukaan tanah rata, maka persamaan menjadi

xH2

Pa tan2 (45° - <J> / 2 )

^•f

-««.-w5-

Gambar 3.7. Tekanan tanah aktif menumt Rankine

a), bidang runtuh dalam tanah
b). tekanan tanah



Tekanan tanah pasif Rankine adalah sebagai berikut ini ( gambar 3.8)

xH2

xH2

cos P

Kp

cos P + v cos2 P- cos2 ({)

cos 3 - / cos2 P- cos2 (J)

dengan persamaan Kp sebagai berikut ini:

Kp = cos P
cos P + /cos P - cos <}>

cos P - V cos P - cos2 $

Tabel nilai Ka dan Kp Rankine dapat dilihat pada lampiran no 1.

\

L Tegang.in. normal

Gambar 3.8. Tekanan tanah pasif menumt Rankine

a), variasi tekanan pasif
b). distnbusi bidang-bidang geser di dalam massa tanah
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3.5. Gaya Vertikal

Pada dinding diafragma inibekerja gaya vertikal, yaitu berat dari stmktur itu sendiri

dan reaksi dari pelat lantai dan balok yang berhubungan dengan dinding diafragma.

3.6. Analisa Gaya

Pada penggunaannya, pekerjaan dinding diafragma ini hams ditinjau terlebih dahulu

gaya-gaya yang bekerja pada dindingnya. Pada perhitungannya dapat digunakan

pendekatan dari teori Coulumb dan teori Rankine, seperti pada gambar 3.9.

rototion

BO'"' '

D'*dge line*
WMl

:o«« -

Ac1'»«
• prtfllurf .

Zone

-'/>-

'---<».s — „ _

Pa»i«e rone

lb)

__i

(fl

Gambar 3.9. Analisa gaya
a), anggapan dari garis elastis dinding
b). distribusi tekanan tanah kualitatif
c). diagram tekanan yang disederhanakan
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3.6.1. Sheet Pile pada Tanah Butiran

Dari gambar 3.10, diperlihatkan bahwa pada dinding akan bekerja dua gaya

yaitu tekanan tanah pasif dan tekanan tanah aktif.

Nilai a adalah:

Pa Pa

x' (K'p - K'a) x'K'

Jarak z dicari dengan £ FH = 0 pada Y:

Ra + (Pp + Pp') (z/2) - Pp (Y/2) = 0

Pp Y - 2 Ra

Pa

Pp + Pp

dengan statis momen terhadap alasnya adalah :

Ra (Y + Y) + z/3 (Pp + Pp) z/2 - Pp (Y.2). (Y/3) = 0

ns

i ?«

CVtagt

j_i 1-

Y-l

MftllT'JJ,

> r'.*'.*'B Ka

-i 1 f,
i I

—p;—i

If 4 beKM me *aic taw <s w"«

above, "*« Kp • K» ant) «„• K,

'= •i0 r'W.-O

V
CY

»;• r «c k; ♦(!>,+a)r'K'p - r'o*'.

»;* ffp'CY

Gambar 3.10 Diagram tekanan tanah pada tanah non kohesif
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3.6.2. Sheet Pile dalam Tanah Kohesif (<|> = 0)

Dari gambar 3.11, dan persamaan :

a a ="q tan2 (450 - 0 /2) - 2c tan (450 - 0 /2)

= q Ka - 2c VKa

— 2

a _
p = q tan (45° + 0 / 2) +2c tan (45° + 0 / 2)

= q Kp + 2c VKp

Apabila tekanan netto berada pada titik A, dan jika 0^0, digunakan x^ika

atau Xghkp dalam garis keruknya.

ap-aa =2c-( q-2c) =4c-q

dan karena Ka =Kp = 1, maka pada titik Btekanannya adalah:

<*p =q+tgD +2c ke kiri

aa = XgD - 2c ke kanan

dari penjumlahan (ap - a^, diperoleh.

q + tgD + 2c - (XgD - 2c)= 4c + q ke kiri

jika TFh = °> untuk stabilitas dinding dan dengan menjumlahkan tekanan

diperoleh:

z

Ra + (4c +4c ) - D(4c - q ) = 0

maka



D(4c - q) - Ra

z =

4c

jumlah momen terhadap alas hams nol, maka

D2 _ z2
Ra(Y + D) - (4c-q) + — (4c) = 0

2 3

atau

D2 ( 4c - q ) - 2DRa

(4«r-o|^

Ra(12cY + Ra)

= 0

2c+ q

—TtKfWSW

•—Tension :one

V^-A|t«rnoi« tictil.Ovi p'CSSura diogro

-~y Modify p'eisur? diagram for water table
and stratified so-'*

^ * effective pressure of d'edge l«"t * r*'**'\\ q* effecti*

Gambar 3.11. Diagram gaya dinding pada tanah kohesif

43



44

3.6.3. Dinding dengan Menggunakan "Ground Anchor"

Metode "free earth support" menganggap bahwa dinding adalah kaku dan dapat

berotasi pada permukaan batang "ground anchor", dan kemntuhan yang terjadi akibat

rotasi ada di sekitar batang "ground anchor".

Perencanaan perhitungan "ground Anchor", menggunakan diagram tekanan tanah

lateral dari Tschebotarioff (1973), yaitu : (gambar 3.12)

- 0,1H

H 0,7H

<UH

Gambar 3.12. Diagram tekanan tanah lateral dari Tschebotarioff (1973)

Daya dukung dari "ground anchor" dihitung berdasarkan persamaan"

T = Asx = 7tDLax

Maka panjang lekatan "ground anchor"adalah:

T

La =

7tDt

Panjang total "ground anchor":

Fs . aa . v. h

L =

7C D ov tan (2/3 .<j>)
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3.7. Daya Dukung Vertikal

Gaya ultimate (Pu) yang dapat bekerja mempakan penjumlahan dari daya dukung

ultimate dasar (Pb) dan daya dukung ultimate selubung (Ps), karena daya dukung

ultimate dari selubung dan dasar bekerjanya tidak pada waktu yang bersamaan, maka

keduanya dikalikan dengan faktor keamanan. Makagayayang bekerja adalah:

Pb Ps

Pw= — + ~

Fb Fs

Dengan Fb dan Fs adalah faktor keamanan dari daya dukung dasar dan

selubung. Fk dan Fs digunakan paling sedikit 2 dan dianjurkan 2,5. Untuk daya dasar

yang kurang pasti, Fb digunakan 3. Jika F mempakan faktor keamanan yang

menghubungkanPu dan Pw, maka:

Pu
Pw = dan Pu = Pb + Ps

F

dimana:

FsFb(l+R)

F=

Fs + FbR

untuk:

R

Ps

Pb

\\ Ayr'- •!•••'
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3.7.1. Daya Dukung Selubung

Daya dukung selubung ini diberi simbol Ps.

Pada tanah kohesif:

Ps = S(S ALa Su), dengan:

S = keliling efektif

L = panjang panel

a = faktor reduksi

Su = undrained shear strength

Harga ditentukan berdasarkan pada 3 penggolongan dari lempung, yaitu

"soft"dengana=l, "stiffdengan a=0,45-0,6, dan "hard".

Pada tanah non kohesif:

Ps = Z S AL a a 'v tan 0 ', dengan :

S = keliling efektif

L = panjang panel

a'v = effective overburden stress

o' = sudut geser dalam effektif

a = faktor reduksi

= 0,7 untuk kedalaman < 7,6 m, dan

= 0,5 untuk kedalaman > 7,6 m.

3.7.2. Daya Dukung Dasar

Daya dukung dasar ini diberi simbol Pb

Pada tanah kohesif:

Pb = Ab . Nc . su, dengan

Ab = luas dasar



su = undrained shear strength

Nc = faktor daya dukung

Pada tanah non kohesif:

Pb = Ab Nq c 'v, dengan:

Nq = faktor daya dukung

3.8. Tinjauan Keamanan

1. Terhadap stabilitas geser

gaya penahan
SF= > 1,5

gaya pendorong

Gaya penahan = (0,8 . c . 1 + wtot)

Gaya pendorong = jumlah tekanan tanah lateral

2. Terhadap stabilitas guling

momen penahan
SF = > 2

momen pendorong

Momen penahan = Wtot ( H - Z ) x

dengan: H = kedalaman panel

Z =2 Su/ x

Su = c'

x = jarak titik berat terhadap ujung dinding

Momen pendorong = P(L-Z)x
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3. Terhadap daya dukung

Pu

SF = > 3
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Perhitungan penulangan dinding menggunakan mmus-mmus berdasarkan

pada Peraturan Beton Bertulang Indonesia'71.




