
BAB V

SETTLEMENT

5.1. Pengertian Secara Umum

Jika suatu lapisan tanah mendapat tambahan beban
diatasnya, maka air pori akan mengalir dari lapisan ter
sebut dan volume tanah akan berkurang, yaitu akan terjadi
konsolidasi. Biasanya konsolidasi ini akan berlangsung
dalam satu jurusan saja, yaitu jurusan vertikal, karena
lapisan yang diberi tambahan beban tersebut tidak bergerak
dalam jurusan horizontal (ditahan oleh tanah di sekeli
lingnya). Hal ini biasa disebut dengan "one- dimensional
consolidation" (konsolidasi satu jurusan) dan apiikasi
Perhitungan konsolidasi hampir selalu berdasarkan teori

one- dimensional consolidation1 ini .

Pada waktu konsolidasi berlangsung, gedung
konstruksi diatas lapisan tanah tersebut akan mengalami
Penurunan. Penurunan yang terlalu besar pada suatu

konsruksi akan mengakibatkan konstruksi itu rusak bahkan
bisa hancur, untuk itu penurunan -w~ =. •tei.urunan p^do. suatu konstruksi

sangat perlu untuk diketahui.

Adapun hal-hal yang perlu diketahui mengenai Penurunan itu
adalah :

a. Besarnya penurunan yang akan terjadi

b. Waktu penurunan

atau
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Pada tanah berbutir kasar ("Non cohesive") seperti

pasir, bersifat permeabel dan ukuran porinya besar-besar.

Beban yang bekerja di atas pasir dan belum melampaui daya

dukung ultimate, akan menyebabkan butir-butir bergerak

satu sama lain, sehingga menghasilkan tanah menjadi padat.

Penurunan pada pasir tidak akan besar, karena penurunan

tersebut berlangsung hampir seketika, bersamaan dengan

selesainya bangunan sehingga tidak menimbulkan problem.

Air dalam pori tidak berpengaruh, karena air mudah menga-

lir dari pori-pori. Besarnya penurunan Pada pasir terutama

ditentukan oleh kepadatan relatif tanah dan sedikit sekali

dipengaruhi oleh bentuk serta ukuran butir-butirnya.

Sedangkan pada tanah berbutir halus ("cohesive"),

penurunan yang terjadi akan agak besar. Maka perhitungan-

perhitungan pada lempung selalu dipandang dalam keadaan

kenyang air. Lempung yang kenyang air dan mendapat tamba

han tekanan akibat beban fondasi, maka pengurangan volume

tanah atau pengurangan volume pori yang berisi air baru

akan terjadi apabila air dalam pori dapat pergi keluar

atau mengalir dari pori-pori.Karena permeabilitas lempung

sangat kecil, proses aliran air dan penurunan ini berlang

sung sangat lambat, dapat berlangsung bertahun-tahun.

Proses ini disebut konsolidasi.

Sebagai perbandingan besarnya penurunan dan waktu,

proses penurunan terhadap beban yang sama pada pasir dan

lempung tampak pada grafik/diagram: 5.1
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waktut

uy s -
pasir

lempung

grafik 5.1 Perbandingan penurunan pasir dan lempung

Dari grafik 5.1 tampak bahwa pada pasir penurunan seketika

dalam waktu yang cepat, dan setelah itu terus berhenti

penurunannya. sedangkan Pada lempung penurunannya berlang

sung terus, demikian juga waktu penurunannya berlangsung
dalam waktu yang lama.

Penurunan pada tanah akibat adanya tambahan beban

sebenarnya dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu :

1. Penurunan seketika ("Immediate Sttlement")

Penurunan karena adanya sifat elastis tanah, yaitu

penurunan yang akan terjadi dalam waktu dekat

seiring dengan bekerjanya beban pada tiang.

pasir > lempung

2. Penurunan karena konsoTido^i Pr~ '•• a •

Consolidation Settlement").

Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume

secara perlahan-lahan Pada tanah jenuh dengan

permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air

Pori, proses tersebut terus berlangsung sampai

kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh

kenaikan tegangan total telah benar-banar hilang.

Penurunan konsolidasi adalah perpindahan vertikal



43

permukaan tanah sehubungan dengan perubahan volume
pada suatu tingkat dalam proses konsolidasi.

S.2. "Settlement' Pada Kelompok Tiang

Dalam kelompok tiang (Pile group, ujung ^ ^^
tiang tersebut dihubungkan satu dengan yang lain dengan
Peer yang kaku sahingga marupakan suatu kasatuan yan-
kokoh. Dangan Poer ini diharapkan bila kelompok tlang
tersebut dibabani secara merata akan terjadi settiement
(penurunan) yang merata pula.

Beberapa hal berhubungan dangan settlement pada keiompok
tiang, antara lain :

-Penurunan kelompok tiang selalu lebih besar dan Pada
penurunan tiang yang berdiri sendi- -• ^-iii seudiii ^single pile)

terhadap beban yang sama.

-Dengan beban yang sama Penurunan kelompok tiang akan
lebih besar bila jumlah tiang bertambah.

-Dengan memperbesar spacing (jarak) antara tiang yan»
satu dengan yang lain dalam kelompok tiang. maka
Penurunan kelompok tiang tersebut akan barkurang.

Penurunan sekelompok tiang selalu lebih besar dari
Penurunan sebuah tiang yang bersesuaian, sebagai akibat
dari tumpang tindinnya 2o„a-,ona pengaruh masing-masing
tiang dalam kelompok tersebut. Gelembung tekanan sebuah
tiang tunggal dan sekalompok tiang (dangan panjang yan»
sama dengan tiang tunggal) diilustrasikan pada Gambar 5,
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Gambar : 5.2. Gelombung tekanan untuk sebuah tia

dan sekelompok tiang pancang.
ng pancang

Tegangan-tegangan yang sangat berarti terbentuk pada
sekelompok tiang jauh lebih luas dari pada tiang tunggal
yang bersesuaian. Rasio penurunan sebuah kelompok tiun*
didefinisikan sebagai rasio

terhadap penurunan tun*-a

penurunan kelompok tr

Jgai pada saat keduanya memikul

-'oU

beban ultimit yang sama.

Penurunan sebuah kelompok tiang pada lempung dapat
dihitung dengan mengasumsikan bahwa beban total dipikul
oleh sebuah rakit ekivalen (eguivalent raft) yang ditem-
Patkan pada kedalaman 2L/3, dimana L adalah pancang tiang.
Dapat diasumsikan, seperti terlihat pada gambar 5.3.
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Bahan beban disebarkan dari keliling kelompok tiang dengan

kemiringan horizontal satu terhadap vertikal einpat untuk

membiaskan sebagian beban disalurkan ke tanah oleh friksi

kulit. Kenaikan tegangan vertikal pada sembarang kedalaman

di bawah rakit ekivalen dapat dihitung dengan kembali

mengasumsikan bahwa beban total disebarkan pada tanah-

tanah yang melapisi dibawahnya dengan kemiringan hori

zontal 1 terhadap vertikal 2. Penurunan segera {immediate

settlement) ditentukan dengan menerapkan persamaan menurut

Jambu, Bjerrum dan Kjaernsli (1956), pada rakit ekivalen.

Penurunan sebuah kelompok tiang yang dilapisi

dibawahnya oleh pasir dengan kedalaman tertentu dapat juga

diperkirakan dengan bantuan konsep rakit ekivalen. Dalam

kasus ini dapat diasumsikan, seperti terlihat pada

gambar 5.3. b, bahwa rakit ekivalen ditempatkan pada
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kedalaman 2Db/3 pada lapisan pasir dengan kemiringan

penyebaran beban sebesar 1:4 dari keliling kelompok tiang
tersebut. sekali lagi, kemiringan pengeboran beban sebesar

1:2 diasumsikan terjadi dibawah rakit ekivalen. Penurunan

ditentukan dari nilai-nilai tahanan penetrasi standar atau

tahanan penetrasi konus dibawah rakit ekivalen.

Penurunan pada proses berlangsung dengan cepat dan

terjadi hampir seluruhnya pada waktu pelaksanaan konstruk
si dan pembebanan awal. Oleh karena itu, penurunan harus

diperkirakan dengan memakai beban mati ditambah dengan
beban hidup maksimum. Penurunan fondasi rakit, disisi

lain dibentuk oleh karekteristik tanah pada kedalaman yang

jauh lebih besar, penurunan maksimumnya yaitu 25 mm. Suatu
alternatif usulan yang berkenaan dengan rakit ekivalen

adalah bahwa luas rakit tersebut harus sama dengan

kelompok tiang. Pada lempung, rakit ekivalen harus seperti

diatas, diletakkan pada kedalaman 2L/3 tetapi pada pasir,

rakit tersebut harus diletakkan didasar kelompok tiang.

Penyebaran beban sebesar 1:2 harus diasumsikan terjadi

dibawah rakit ekivalen pada lempung maupun pasir.

Usulan-usulan alternatif tersebut perlu digunakan bila

tahanan tiang {shut resistance) dapat diabaikan diban-

dingkan dengan .tahanan dasar.

Suatu metode yang didasarkan atas teori elastis untuk

menghitung penurunan sebuah kelompok tiang, yaitu metode
schertmen. Distribusi faktor pengaruh regangan yang diasum

sikan terhadap,kedalaman diperlihatkan dalam Gambar 5.4.
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0.6
-> I

B/2

B = - lebar telapak (pada fondasi telapak

- lebar poer (pada fondasi tiang)

I2 = faktor pengaruh regangan

z - kedalaman

Gambar : 5.4. Asumsi distribusi faktor pengaruh regangan

terhadap kedalaman

Dimana kedalaman dinyatakan dalam ukuran lebar fondasi

(B). Ini adalah suatu penyederhanaan distribusi, yang

didasarkan baik atas hasil eksperimen maupun secara

teoritis, dimana dibuat suatu asumsi bahwa regangan

menjadi tidak berarti lagi pada kedalaman 2B dibawah

fondasi. Meskipun biasanya diasumsikan bahwa penurunan

pada pasir jelas telah selesai pada akhir tahap kon

struksi, beberapa kasus menunjukkan adanya penurunan

berkelanjutan menurut waktu sehingga mempengaruhi

terjadinya suatu pengaruh rangkak, tetapi koreksi terhadap

rangkak sering kali diabaikan. Faktor koreksi untuk

kedalaman fondasi adalah

Cx =1-0,5 £
(5-1)
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Dimana :

cq = tekanan efektif akibat tanah diatasnya pada

elevasi fondasi,

q = tekanan netto fondasi
n

Faktor koreksi untuk rangkak diberikan oleh :

t

0,1
C = 1+ 0,2 log -^r- > (5-2)

dimana :

t = waktu dalam tahun, yang dibutuhkan untuk proses

penurunan

5.2.1. Applikasi q^CPT dan N -SPT pada estimasi setlement

Umumnya beban yang dilimpahkan tiang fondasi ke tanah

pendukungnya besar sekali dan akibat adanya sifat mampu

mampat (compresibility) pada tanah pendukung, maka tiang

fondasi akan mengalami penurunan yang umum dikenal sebagai

settlement.

Hasil qQ- CPT dan N - SPT terutama ditujukan. untuk

mengetahui jenis tanah (lihat gambar 5.5) untuk men-

dapatkan parameter-parameter deformasi tanah yang diguna

kan dalam persamaan-persamaan settlement.

Persamaan umum settlement dapat dinyatakan sebagai

berikut :

Sf = S. + Sc > (5-3)

dimana :

Sj. = Total final settlement.

S. = Immediate settlement.

Sc = Primaty consolidation settlement.
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PENENTUAN TIPE (JENIS) TANAH

Friction ratio (fs/qc) dari hasil CPT dapat digunakan untuk , mem-

perkirakan jenis tanah yang diselidiki, pada jenis pasir Friction

ratio-nya kecil bila dibanding pada jenis lempung (clay).

Pasir (sand) Friction Ratio berkisar 1 — 2 %.

Lempung (clay) Friction Ratio berkisar 2— 10 %.

Note: Expect some overlap in the type-rones
noted below. Local correlations are preferable.

5 6

FRICTION RATIO %

SCHMERTMANN'S SOIL CLASSIFICATION

Gambar : 5.5 Penentuan jenis tanah

Diambil dari "Dutch cone test" - Ground test PTY LTD (1981
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5.2.2. Immediate Settlement

Immediate settlement atau penurunan seketika adalah

penurunan yang langsung terjadi dari lapisan-lapisan yang

mengalami pembebanan seiring dengan bekerjanya beban pada

tiang dan besarnya dapat dihitung menggunakan persamaan

elaastis sebagai berikut :

^i ^o ** B
Si = E" > (5-4)

d

dimana :

S = Immediate settlement rata-rata

fj± dan ,u2 = Faktor yang berhubungan dengan kedalaman,

ketebalan dan perbandingan panjang/lebar

dari masing-masing lapisan tanah yang me

ngalami pembebanan

q = Net Fondation Presure

Ed = Modulus deformasi dari masing-masing lapisan

tanah

B = Lebar dari masing-masing lapisan tanah

Pada perhitungan immediate settlement ini, aplikasi a
c

CPT dan N - SPT diterapkan dalam memberikan harga modulus

deformasi Ed (lihat gambar 5.6 dan tabel 5.1)

5-2.3. Primary Consolidation Settlement CSD
c

Primary consolidation disini adalah proses pemampatan

lapisan-lapisan yang dibebani yang terjadi akibat ter-

tekannya air pori keluar dari pori-pori struktur tanah,

dan besarnya dapat diperkirakan melalui pendekatan



MODULUS DEFORMASI (E) YOUNG

Publikasi korelasi antara q
terutama menunjukkan sebagai berikut

CPT dan Modulus deformasi (E)

Clay

Sand

E = 3 CO 7 qc

E = 1 .5 oo 3.5 q,

Dimana berdasarkan keterangan serta hasil-hasil palino akhir
menunjukkan bahwa harga-harga E mengambil harga-harga batas atas
dan range di atas.
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Gambar : 5.6 Hubungan antara Deformation modulus MPa
Cone resistance MPa

Sumber dari Franki



Tabel : 5.1 COEFFICIENT c* (AFTER MITCHELL & GARDNER, 1975;

Cone

Resistance, q

qc < 0.7 MPa

0.7 < qc < 2 MPa

qc > 2 MPa

Qc > 2 MPa

qc < 2 MPa

^c <

qc < 1.2 MPa

Qc < 0.7 MP;

w - 50 to 100%

w = 100 to 200%

w > 200%

TROFIMENKOV (1974)

SCHMERTMANN (1970)

Sumber dari Franki

Coefficient

d = 3 to 8 )

d = 2

d : 1

to

to

5

2.5

)
)
)

)

Clays of low
plasticity
(CL)

C< - 3

o(= 1

to

to

6

3

)
)
)

Silts of low

plasticity
(ML)

E =o<q.

ol = 2 to 6 Highly plastic
silts and clays
(MH, CH)

c< _ 2 to S

d

o(

1.5 to 4 )

)
1.0 to 1.5 )

)
0.4 to 1 )

Organic silt;

(OH)

Peat and

organic clay
(OH)

cK = 7
Sand

Clay

o^= 2 Normally Consolidated Sands
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Tersaghi - Buisman :

H P + q
S = r 1 o M
c 1 + e c g P atau

h p + q
S = In O

C in p > (5-5)
o

dimana :

H = tebal masing-masing lapisan

P0 = tegangan vertikal effektif rata-rata pada lapisan
yang ditinjau

q = net Foundation Pressure untuk lapisan yang
ditinjau

% = in - situ Void Ratio dari lapisan yang ditinjau

CQ = compression Index (lihat tabel 5.2.b)

C = constant of Compressibility

Untuk perhitungan perkiraan settlement dengan pendekatan-

pendekatan di atas maka qQ - CPT dan N - SPT dalam hal ini

digunakan untuk menentukan besaran C dan C melalui

korelasi-korelasi dan hubungan-hubungan sebagai berikut :

q_

c = 1,5

m =

ex

2,3

P > (5-6)

1 + e

C > (5-7)

Settlement dapat juga dicari dengan menggunakan metode
menurut Terzaqhi :

PC = % • ^ • •% • H . q > (5_8)

« qe ~ •' (5-9)

dengan a = 3 s/d 3,5 for sands

5 s/d 7 for clays
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dimana

^d ~ fact°r kedalaman

V = factor tanah, seperti m =06
9

qn = net foundation pressure pada masing-masing
lapisan

H = tebal masing-masing lapisan

Menurut metode Schmertmann :

Penurunan sebuah fondasi yang menerima tekanan netto
Qn ditulis sebagai berikut :

2B

S = S E dz ,
° > (5-10)

atau kira-kira

2B I

C C q Z :
1 2 ^n o R -> (5-11)

dimana :

C± = faktor koreksi kedalaman fondasi (pers 5-1)
C2 = faktor koreksi rangkak (pers 5-2)

qn = netto foundation pressure untuk lapisan yang di
tinjau

E = modulus young

Sohmertmann memperoleh korelasi dari modulus young
E = 2 qc s

> (5-12)

qc hasil pengukuran/profil kedalaman, sampai suatu keda
laman 2B dibawah fondasi, di bagi-bagi menjadi beberapa
lapisan (setebal Z) dimana pada tiap lapisan tersebut
nilai qc diasumsikan konstan. Nilai ig Pada pusat tiap
lapisan diperoleh dari gambar 5.4, dimana diasumsikan bah
wa distribusi lz ini tergantung pada heterogenitas pasir.
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Tabel : 5.2.a TYPICAL VALUES FOR COMPRESSION INDEX OF SOILS

Soil Type General Range of
Cc Value

Peat

Clay, plastic

Clay, stiff

Clay, medium hard

Sand, loose

Sand, dense

1.0 to 4.5

0.15 to 1.0

0.06 to 0.15

0.03 to 0.06

0.025 to'0.05

0.005 to 0.01

Tabel : 5.2.b CORRELATION OF q , Cc and W

Point resistance
of the static

penetrometer

(Kg/cm2)

qc > 12

qc < 12

< 7

Water

content w

(%)

w < 30

Compressibility
index C„

< 0.2

w < 25
Cc <

0.2 < Cc
0.2

25 < w < 40 < 0.3
40 < w <^100 0.3 < C < 0.7

100 < w < 130

w > 130

0.7 < C, < 1

It was observed that the water content of soils having q > 12
bar never exceeded 35%. c

Sumber dari Franki
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