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3.1 Umum 

Penambahan beban diatas suatu pennukaan tanah dapat menyebabkan 

lapisan tanah dibawahnya mengatami pemampatan. Pemampatan tersebut 

disebabkan oleh adanya defonnasi partikel tanah, dan keluamya air atau udara 

dari dalam pori tanah. Beberapa atau semua faktor tersebut mempunyai hubungan 

dengan keadaan tanah yang bersangkutan. 

Secara umum, penurunan (settlement) pada tanah yang disebabkan oleh 

pembebanan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 

1.	 Penurunan Konsolidasi (Consolidation Settlement). 

Merupakan penurunan yang disebabkan oleh perubahan volume tanah jenuh 

air sebagai akibat dari keluamya air yang menempati pori-pori tanah terjadi 

pada lapisan lcmpung. Penurunan ini terjadi secara lamhat laun sehingga 

merupakan fungsi dari Wllktu dan penurunan ini juga mempakan penurunan 

jnngka panjang. 

2.	 P~nurunan Scgem (Immediate Settlement), 

Merupakan penurunan yang disebabkan oleh defonnasi elastis tanah kering, 

basah dan jenuh air tanpa adanya perubahan kadar air tetjadi pada lapisan 

tempung, pasir. Penurunan ini terjadi segera setelah beban bekeIja pada tanah, 

serta terjadi dalam waktu relatif sangat singkat. (Braja M Das, 1988) 
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3.2 Pengujian Sifat Fisik Tanah 

Pengujian sifat fisik tanah sangat perlu dilakukan untuk menentukan 

besamya nilai parameter tanah. Pengujian sifat fisik tanah yang dilaksanakan 

meliputi pengujian-pengujian berikut: 

3.2.1 Kadar Air Taoah (w) 

Kadar air tanah (w) adalah nilai perbandingan antara berat air dalam suatu 

tanah dengan berat kering tanah tersebut. Kadar air dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut. 

Ww xl00% (3.1)W= Ws 

dengan:
 

w = kadar air (%)
 

Ww = berat air (gr)
 

Ws = berat tanah kering (kg)
 

3.2.2 Herat Volume Tanah (n 

Berat volume tanah adalah nilai perbandingan antara berat tanah tennasuk 

air yang terkandung di dalamnya dengan volume tanah total. Pada penelitian ini 

menggunakan berat volume tanah basah (r!J). 

yb =-W 
(gr/cm3

) (3.2)
V 

dengan:
 

W= berat tanah total (gr)
 

v = volume tanah total (cm~)
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3.2.3 Berat Jenis Tanah (Gs) 

Berat jenis tanah adalah nilai perbandingan berat butir-butir tanah dengan 

berat air destilasi di udara dengan volume yang sarna pada temperatur tertentu. 

Biasanya diambil pada temperatur 27,5° C. Berat jenis' dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut. 

Beratjenis tanah pada temperatur 27,5° C adalah: 

Gs(27,50) = y(t) x beratjenisairpada tOC (3.3)
beratjenisairpada 27,5 DC 

dengan:
 

;(t) = berat volume butiran padat pada suhu t DC
 

Ws 

Vs 

Ws = berat butir tanah 

Vs = volume butiran padat 

Tabel3.1 Berat spesifik mineral-mineral penting (Braja M. Das, 1988) 

i 
I 
I 
I 

i 

I 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
, 

Mineral 

Quartz (kwarsa) 
Kaolinite 
Illite 

I 
I 
j 

i 
i 

I 

Berat spesifik Gs 

2,65 
2,60 
2,80 

2,65 - 2,80 
2,00 - 2,55 

2,57 
2.62 - 2,76 
2,60 - 2,90 I 

Montmorillonite 
Hallovsite 
Potassium feldspar 
Sodium and calcium feldspar 
Chlorite 
Biotite ! 2,80 - 3,20 ; 

Muscovite 
Hornblende 
Limonite 
Olivine 

i 
i 

, 

2,76 - 3,10 ; 

3,00 - 3,47 
3,60 - 4,00 
3,27 - 3,37 

; 



38 

-,
 

Sebagian besar dari mineral yang umum terdapat pada tanah mempunyai 

berat spesifik berkisar antara 2,6 sampai dengan 2,9 seperti yang terlihat pada 

tabel 3.1. Berat spesifik dari bagian padat tanah pasir yang berwama terang, 

umumnya sebagian besar terdiri dari quartz, diperkirakan sebesar 2,65. Untuk 

tanah berlempung atau berlanau, harga tersebut berkisar antara 2,6 sampai 2,9. 

3.2.4 Batas-batas Konsistensi 

Batas cair tanah adalah kadar air tanah pada keadaan batas antara cair dan 

plastis. Batas cair untuk mengetahui sifat-sifat tanah dari bagian tanah yang 

mempunyai ukuran butir lolos saringan nomer 40, dapat dicari dengan 

menggunakan metoda Casagrande. Tanah dianggap dalam keadaan plastis apabila 

dapat dibentuk atau diolah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa mengalami 

keretakan pada permukaannya, kadar air pada keadaan tersebut merupakan batas 

plastis dari suatu tanah. 

Selisih antara batas cair dengan batas plastis disebut indeks plastisitas (IP) 

dan merupakan rentang kadar air dimana tanah berperilak"U dalam keadaan plastis. 

IP=LL -PL (3.4) 

dengan: 

IP = indeks plastisitas (%) 

LL = batas cair (%) 

PL = batas plastis (%) 

Indeks plastisitas akan merupakan interval kadar air dimana tanah masih 

bersifat plastis, indeks plastis juga menunjukkan sifat keplastisan tanahnya. Jika 

tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang kecil, maka tanah disebut 

l· 
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dengan tanah kurus. Sebaliknya, jika tanah mempunyai interval kadar air daerah 

plastis yang besar disebut tanah gemuk. Batasan mengenai indeks plastis, sifat, 

macam tanah, dan kohesinya diberikan dalam tabeI3.2. 

Tabel3.2 Nilai indeks plastis dan macam tanah (Hary CH, 1992) 

Indeks Sifat I Macam tanab KobesiPlastisitas (0/0) I
 
0 I Nonplastis !Pasir
 Nonkohesif 

<7 Plastisitas rendah i Lanau Kohesif sebagian 
7-17 Plastisitas sedang ILempung berlanau Kohesif 

> 17 Plastisitas tinggi i Lempung Kohesif 

Batas susut tanah didefinisikan sebagai kadar air pada kondisi antara 

daerah semi padat dan padat, yaitu prosentase kadar air dimana pengurangan 

kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Batas susut 

dapat dihitung dengan rumus berikut: 

V 1
8L=(-0 --)xlOO%

Wo Gs 

J 
,. 

(3.5) 

dengan: 

8L = batas susut (%) 

Wo = berat tanah kering (gr) 

Vo = volume tanah kering (cm3 
) 

Gs = beratjenis tanah (gr/cm3 
) 

3.2.5 Analisis Granular 

Ada dua macam pengujian yang dilakukan pada pengujian Analisis 

Granular, yaitu: 

1. Analisis Hidrometer 
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Analisis Hidrometer digunakan untuk ukuran partikel-partikel berdiameter 

lebih kecil dari 0,075 mm. Analisis Hidrometer didasarkan pada prinsip 

sedimentasi (pengendapan) butir-butir tanah dalam air. Bila suatu contoh tanah 

dilarutkan dalam air, partikel-partikel tanah akan mengendap dengan kecepatan 

yang berbeda-beda tergantung pada bentuk, ukuran dan beratnya. Untuk 

mudahnya dapat dianggap bahwa semua partikel tanah berbentuk bola dan 

kecepatan mengendap dari partikel-partikel tersebut dapat dinyatakan dalam 

hukum Stokes (Braja M. Das, 1998). Dari hukum Stokes didapat: 

[L
D=K~T (mm) (3.6) 

dengan: 

K = konstanta yang besamya dipengaruhi oleh temperatur (ra C), suspensi dan 

beratjenis butir tanah (Gs) 

L = kedalaman efektif yang nilainya ditentukan oleh jenis hidrometer yang 

dipakai dan pembacaan hidrometer pada suspensi yang dipakai 

T = saat pembacaan pada menit ke T I
.1 

Sedangkan persentase berat dengan ukuran yang lebih kecil dari D terhadap berat 
,~

kering seluruh tanah yang diperiksa adalah: 

R·a
P=--x100% (3.7)

W 

dengan: 

R = pembacaan hidrometer terkoreksi 

W = jumlah berat tanah dalam suspensi tersebut 

a = angka koreksi untuk hidrometer 152 H terhadap berat jenis butir 
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2. Analisis Saringan 

Analisis Saringan digunakan untuk partikel-partikel berdiameter lebih 

besar dari 0,075 tnrn. Analisis Saringan adalah menyaring dan menggetarkan 

contoh tanah melalui satu set ayakan dimana lubang-lubang tersebut makin kecil 

secara berurutan. Hasil-hasil dari Analisis Saringan biasanya dinyatakan dalam 

persentase dari berat total. 

Hasil dari Analisis Hidrometer dan Analisis Saringan umumnya 

digambarkan dalam kertas semilogaritrnik yang dikenal sebagai Kurva Distribusi 

Okuran Butiran (Particle Size Distribution Curve). Diameter partikel (butiran) 

digambarkan dalam skala logaritrna, dan persentase dari butiran yang lolos ayakan 

digambarkan dalam skala hitung biasa. Ada tiga parameter yang dapat ditentukan 

dati kurva tersebut, dan parameter-parameter tersebut dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan tanab berbutir kasar, yaitu: 

a. Ukuran Efektif (Effective Size) 

b. Koefisien Keseragaman (Uniformity Coefficient) 

c. Koefisien Gradasi (Coefficient ofGradation) 

Diameter dalam Kurva Distribusi Ukuran Butiran yang bersesuaian 

dengan 10% yang lebih halus (1010s saringan) didefinisikan sebagai Ukuran 

Efek"tif atau DIO• Koefisien Keseragaman diberikan dengan hubungan: 

D60Cu = -- (3.8) 

e

DIO 

dengan: 

u = koefisien Keseragaman 
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D60 = diameter yang bersesuaian dengan 60% 1010s saringan yang ditentukan dari 

Kurva Distribusi Ukuran Butiran 

Koefisien Gradasi dinyatakan sebagai: 

2D30 (3.9)CC=-D.D 
60 IO 

dengan: 

Cc = koefisien Gradasi 

D30 = diameter yang bersesuaian dengan 30% 1010s saringan 

3.3 Pengujian Sifat Mekanis Tanah 

Pengujian terhadap sifat mekanis tanah yang di1aksanakan meliputi 

pengujian-pengujian berikut: 

3.3.1 Kuat Tekan Bebas 

Kuat tekan bebas tanah adalah besamya tekanan axial (kg/cm2
) yang 

diperlukan untuk menekan suatu silinder tanah sampai pecah atau besamya 

tekanan yang memberikan pemendekan tanah hingga 20%, apabi1a tanah sampai 

pernendekan 20% tersebut tidak pecah. 

Pada pengujian kuat tekan hehas, kondisi pembebanannya sarna dengan 

yang teIjadi pada pengujian triaxial. Benda uji hanya akan menerima tegangan 

normal at, sedangkan tegangan selnya no1 (0'3 = 0). Tegangan aksia1 di atas benda 

uji berangsur-angsur ditambah sampai benda uji mengalami keruntuhan. Dengan 

dernikian proses pengujian harus berlangsung cepat sampai keruntuhan. Pengujian 
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ini hanya cocok untuk jenis tanah lempung jenuh, dimana pada pembebanan 

cepat, air tidak sempat mengalir ke luar dari benda ujinya. 

OJ 

l 
G3 = 0 ,.- G3 = 0-. ~ 

... 

Gl 

Gambar 3.1 Skema pengujian tekan bebas (Hary CH, 1992) 

Nilai sudut gesek dalam tanah (¢i), kuat tekan bebas tanah (qu) dan kohesi 

tanah (c) berturut-turut dapat ditentukan dengan rumus-rumus berikut: 

cP = 2(a - 45°) (3.10) 

p 
(3.11)qu= A 

qu
c=-- (3.12)

2tga 

dengan: 

a = sudut pecah sampel tanah 

t/J = sudut gesek dalam 

c = kohesi tanah 

P = beban maksimum (kg) 
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A = luas penarnpang sarnpel tanah (em2
) 

qu = kuat tekan bebas (kg/cm2
) 

3.3.2 Konsolidasi 

Bilamana suatu lapisan tanah jenuh air diberi penambahan beba~ tekanan 

air pori akan naik secara mendadak. Pada tanah berpasir yang sangat ternbus air 

(permeable), air dapat mengalir dengan eepat sehingga pengaliran air pori keluar 

sebagai akibat dari kenaikan tekanan air pori dapat selesai dengan cepat. 

Keluarnya air pori dari dalam pori selalu disertai dengan berkurangnya volume 

tanah, yang menyebabkan terjadinya penurunan pada lapisan tanah itu. Karena air 

pori di dalam tanah berpasir dapat mengalir keluar dengan eepat, maka penurunan 

segera dan penurunan konsolidasi teljadi bersamaan. 

Bila suatu lapisan tanah yang merupakan lapisan tanah lempung jenuh air 

yang mampumampat (compressible) diberi penambahan tegangan, maka 

penurunan (settlement) akan teIjadi dengan segera. Koefisien rembesan taoah 

lempung adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan koefisien rembesan pasir, 

sehingga penambahan tekanan air pori yang disebabkan olch pembebanan akan 

berkurang seeara lambat laun dalam waktu yang sangat lama. Jadi untuk tanah 

lempung teIjadinya konsolidasi atau perubahan volume yang disebabkan oleh 

keluamya air dari dalam pori akan teIjadi sesudah penurunan segera. Penurunan 

konsolidasi tersebut biasanya jauh lebih besar dan lebih lama serta lambat bila 

dibandingkan dengan penurunan segera. 

Karena tanah lempung mempunyai daya rembes yang sangat rendah dan 

air adalah tidak tennampatkan (uncompressible) dibandingkan dengan butiran 
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tanah, pada saat t = 0, seluruh penambahan tegangan (~(}) akan dipikul oleh air 

(~() = ~u) pada seluruh kedalaman lapisan tanalL Tidak sedikitpun dari 

penambahan tegangan tersebut dipikul oleh butiran tanah. Jadi penambahan 

tegangan efektif pada butiran tanah dapat diabaikan, atau ~a' = O. Sesaat setelah 

terjadi penarnbahan tegangan (~(}) pada lapisan tanah lempung, air dalam ruang 

pori mulai tertekan dan akan mengalir ke luar dalam dua arah menuju bagian/ 

daerah yang bertegangan lebih rendah. Dengan proses ini, tekanan air pori pada 

tiap-tiap kedalaman pada lapisan tanab lempung akan berkurang secara perlahan

lahan, dan tegangan yang dipikul oleh butiran tanab (tegangan efektit) akan 

bertambah. Jadi pada saat 0 < t < 00, ~()= ~d + ~u (~d > 0 atau ~u < ~()). 

Besamya ~d dan ~u pada tiap-tiap kedalaman adalah tidak sarna, 

tergantung pada jarak minimum yang hams ditempuh oleh air pori untuk mengalir 

ke lapisan pasir yang berada di atas atau di bawah lapisan tanah lempung. Secara 

teori, pada saat t = 00, seluruh kelebihan tekanan air pori sudah hilang dari tanah 

lempung, jadi ~u = O. Maka penambahan tegangan total (~CT) akan sepenuhnya 

dipikul oleh butiran tanah,jadi ~()"= ~d. 

Proses keluarnya air dari dalam pori-pori tanah secara perlaban-Iahan, 

sebagai akibat dari adanya penambahan beban, yang disertai dengan pemindahan 

kelebihan tekanan air pori ke tegangan efektif akan menyebabkan terjadinya 

penumnan yang merupakao fungsi dari waktu (time-dependent settlement) pada . 

lapisan taoah lempung. 

1. Uji Konsolidasi Satu Dimensi 
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Prosedur untuk melakukan uji konsolidasi satu-dimensi pertama-tama 

diperkenalkan oleh Terzaghi. Uji tersebut dilakukan di dalam sebuah 

konsolidometer. Contoh tanah diletakkan di dalam cincin logam dengan dua buah 

batu berpori diletakkan di atas dan di bawah contoh tanah tersebut. Ukuran contoh 

tanah yang digunakan biasanya adalah diameter 2,5 inci (63,5 mm) dan tebal 1 

inci (25,4 mm). Pembebanan pada contoh tanah dilakukan dengan cara 

meletakkan beban pada ujung sebuah balok datar dan pemampatan diukur dengan 

menggunakan skala ukur dengan skala mikrometer. Tiap-tiap beban biasanya 

diberikan selama 24 jam. Penambahan beban dinaikkan sampai dua kali lipat 

beban sebelwnnya. Pada saat percobaan selesai, berat kering dari contoh tanah 

ditentukan. 

Pengujian konsolidasi bertujuan untuk: 

a.	 Mempelajari hubuhgan antara beban P dan penurunan, antara beban P dengan 

perubahan angka pori (e) untuk menentukan Ce. 

b.	 Mempelajari kecepatan penurunan dengan waktu bagi setiap tahap beban 

untuk menentukan Cv. 

2.	 Hubungan Angka Pori dan Tekanan 

Setelah mendapatkan grafik antara waktu dan pemampatan untuk besar 

pembebanan yang bermacam-macam dari percobaan di laboratoriwn, selanjutnya 

dicari perubahan angka pori terhadap teka.nan. Langkah-Iangkah pelaksanaannya 

adalah: 

a.	 Hitung tinggi butiran padat (Hs) 

~ (3.13)
Hs = A·Gs·YW 
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dengan:
 

Ws = berat kering contoh tanah
 

A = luas penampang contoh tanah
 

Gs = berat spesifik contoh tanah
 

}'W = berat volume air
 

b.	 Hitung tinggi awal dari ruang pori (Hv ) 

Hv = H - H s (3.14) 

dengan:
 

H = tinggi awal contoh tanah
 

c.	 Hitung angka pori awal (eo) 

Vv Hv·A	 H,.e	 =-= =- (3.15) 
o	 r.r: Hs·A H s 

d.	 Untuk penambahan beban pertama P 1(kg/cm2
), yang menyebabkan penurnnan 

Mil, hitung perubahan angka pori ~el: 

~e	 _~I
1	 - (3.16)

H, 

Mil didapatkan dari pembacaan awal dan akhir pada skala ukur untuk beban 

sebesar PI. 

e.	 Hitung angka pori yang barn (el) akibat penambahan beban p!. 

e]=eo - ~e] (3.17) 

Untuk beban P2 (kg/cm2
), yang menyebabkan penambahan pemampatan 

sebesar ~2, angka pori (e2) dapat dihitung: 

~2 
ez =eo - H	 (3.18) 

s 
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Angka pori, 
e 
..I 

eo 

ej 
I 
I 
I 
I 
I

e2 ---------+------~ 

I	 Y Y ~ Tekanan, P 
PI Pz (skala log) 

Gambar 3.2 Bentuk grafik e versus log P 

Dengan melakukan cara yang sarna, angka pori pada saat akhir konsolidasi 

untuk semua penarnbahan beban dapat diperoleh. Tekanan total (P) dan angka 

pori (e) pada akhir konsolidasi digambar pada kertas serni-Iogaritrna. Bentuk 

umum dari grafik e versus log P ditunjukkan pada gambar 3.2. 

3. Koefisien Konsolidasi 

Koefisien konsolidasi (Cv) biasanya akan berkurang dengan beliamballllya 

batas cair (LL) dari tanah. Rentang dari variasi harga Cv untuk suatu batas cair 

tanah tertentu adalah agak lebar. 

Untuk suatu penambahan beban yang diberikan pada suatu contoh tanah, 

ada dua metode grafis yang umum dipakai untuk menentukan koefisien 

konsolidasi (Cv) dari uji konsolidasi satu-dimensi di laboratorium. Salah satu dari 

metode tersebut dinamakan metode logaritma-waktu (logarithm-of-time method) 
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yang diperkenalkan oleh Casagrande dan Fadum (1940), metode yang satunya 

dinamakan metode akar-waktu (square-rool-of-time method) yang diperkenalkan 

oleh Taylor (1942). 

Prosedur umum untuk mendapatkan harga Cv dengan metode akar-waktu 

pada gambar 3.3 adalah sebagai berikut: 

a.	 Grafik pemampatan vs akar waktu dibuat untuk tiap-tiap penambahan behan. 

b.	 Gambar suatu garis AB melalui bagian awal dari kurva. 

c.	 Gambar suatu garis AC sehingga DC = 1,15 DB. Absis titik D, yang 

merupakan perpotongan antara garis AC dan kurva konsolidasi, memberikan 

harga akar waktu untuk tercapainya konsolidasi 90% ("190). 

i	 A 
ll)
 

,.L:l
 

~\\\ 

~ \ "190 
\u 

'\
\ 
\
\ 

~ \: 
\ \ I 

\	 D 
\ I 
\I \ 

! ~ 
~

~\ 
\
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1\
 
I \
 
I \
 
I \
 
I \
 
I \

\
\
\
\
\
\
 

I \ \
 
I \ \
 
I \ \
 

o B C 

Akarwaktu 

Gambar 3.3 Metode akar-waktu 
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----------, 

d.	 Untuk konsolidasi 90%, U90 = 0,848 jadi: 

Cv .190
 = 0,848 = ." atau
U90 
d 

C = 0,848·d
2 

(3.19) 
190 

dengan:
 

C· = koefisien konsolidasi arah vertikal
 

190 ..,- waktu untuk tcrcapainya konsolidasi 90%
 

d = Hdr untuk aliran satu arah
 

= Y2 Hdr untuk allran dua arah
 

Hdr = panjang aliran rata-rata yang ditempuh oleh air pori
 

3.4 Tegangan Prakonsolidasi, Terkonsolidasi Normal	 dan Terkonsolidasi 

Lebih 

Tanah dalam sejarah geologinya, pernah dibebani sarna atau lebih besar 

dibandingkan dengan beban yang diterima sekarang. Hal tersebut dikarenakan 

tanah mengalami sedimentasi, sehingga terjadi penambahan beban, atau 

mengalami erosi sehingga mengalami pengurangan beban. Tekanan efektif 

maksimum yang pernah diterima tanah tersebut akibat beban diatasnya disebut 

tekanan prakonsolidasi (Pc'), sedangkan tekanan efektif yang diterima tanah 

sekarang akibat beban diatasnya disebut tekanan efektif overburden (Po'). Untuk 

mencari besarnya tekanan prakonsolidasi (Pc') digunakan cara Casagrande, (Braja 

M. Das, 1988). Perbandingan nilai tekanan prakonsolidasi dengan tekanan efektif 
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vertikal pada saat tanah diselidiki menghasilkan dua kondisi yang didasarkan pada 

sejarah geologinya, yaitu: 

1.	 Terkonsolidasi secara normal (Normaliy Consolidation! NC), dimana tekanan 

efektif overburden adalah merupakan tekanan maksimum yang pernah dialami 

tanah tersebut. 

2.	 Terkonsolidasi lebih (Overconsolidatedl OC), dimana tekanan efektif 

overburden lebih kecil dari tekanan prakonsolidasi yang pernah dialami tanah 

tersebut. 

Overconsolidated Ratio (OCR) suatu tanah didefinisikan sebagai: 

P'OCR=_c (3.20)
P' o 

dimana:
 

Pc' = tekanan prakonsolidasi
 

Po' = tekanan vertikal efektif pada saat tanah tersebut diselidiki 

-	 Apabila OCR> 1, tanah termasuk terkonsolidasi lebih. 

Apabila OCR:::: 1, tanah tennasuk terkonsolidasi secara nonnal. 

3.5 Indeks Pemampatan dan Nilai Penurunan pada NC-Soil dan OC-Soil 

Seperti yang telah dijelaskan. diatas, bahwa penurunan konsolidasi 

disebabkan oleh keluamya air pori dari pori-pori tanah, akibat adanya 

penambahan tekanan. Dari pengujian pembebanan di laboratorium, dimana 

pengujian tersebut dilakukan dengan satu arab pembebanan (vertikal), diperoleh 

besarnya penurunan yaitu: 

Sc = EZ x Ho = EV )( Ho	 (3.21) 



52 

-------"--.
-~---~--

dH uk "I " EZ =-- ".. unt vernea stram
Ho 

dV uk I .
EV =- " " """. unt vo ume stram v;, 

dH menunjukkan perubahan dari tinggi sampel tanah, sedangkan dV menunjukkan 

perubahan tinggi volume tanah. Dari pengujian pembebanan tersebut diperoleh 

perubahan tinggi dari sampel tanah sebesar dH. Dengan persamaan (3.21) 

didapatkan: 

dV Ae 
-=-- (3.22)
v., (1+eJ 

Dari persamaan (3.21) dan (3.22) diperoleh besamya penurunan adalah: 

Ae 
(3.23)Sc = H 0 (1 + eo)• 

Hasil percobaan di laboratorium dapat dibuat graftk hubungan antara nilai air pori 

pada sumbu vertikal dan log oc' pada sumbu horisontal. Gradien kemiringan 

disebut juga Compression Index (Cc) Gradien kemiringan pada grafik tersebut 

adalah: 

Ae 
(3.24)

Cc "" Alogcr ' c 

Ae =Cc-Alogcrc' (3.25) 

Dari persamaan (3.23) dan (3.25) didapat persamaan konsolidasi yaitu: 

Sc = H o -Ce· Alogcrc' (3.26)
(1+eo ) 

Nilai Cc diatas adalah nilai Cc laboratorium. Untuk perencanaan, nilai Cc yang 

dipakai adalah nilai Cc lapangan. Cara meneari Cc lapangan dapat dilihat pada 
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gambar 3.4 untuk NC-Soil dan garnbar 3.5 untuk OC-Soil. Rurnus penurunan 

konsolidasi pada prinsipnya sarna, perbedaannya terletak pada nilai ~e. 

Secara urnum untuk NC-Soil, besamya penurunan konsalidasi dapat diperkirakan 

dengan: 

Sc = Cc· H o .101 0"0 '+~O"J (3.27)
(1 +e ) ::\ 0"0'o 

dimana: 

Sc = besamya pernarnpatan yang terjadi 

Cc = indeks pemampatan 

\ 

\ 

- \eo 
---------~\---------l. 

\, :\ Kurva pemampatan 
\ : i asli; kemiringan = Cc 

o ": i 
...r \. 1 i /

I-.. 1'_a ~\ I ~~~--~ 
Q;I Kurva pemalllJlalall \, I \ 

Kurva pemampatan ~ untuk contoh tanah \ 1 i 
basil percobaan di ..s "terbentuk kemb~ali"\, 1 \, 

........ \1 \ laboratorium
 
}. .\ /I '. \ 
1 '. i 

'. 
'. 

\ . \ 
\ " . 

\ 

" i 
" i.~. 

0,42 eo -------------,---- 
1 
1 

: Po =Pc 

Tekanan,p (skala log) 

Gambar 3.4 Karakteristik kondisi lempung yang terkonsolidasi secara normal· 
(Braja M. Das, 1988) 
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Gambar 3.5 Karakteristik kondisi lempung yang terlalu terkonsolidasi 
(Braja M. Das, 1988) 

Ho = tebal lapisan tanah 

(Jo' = tegangan overburden efektif 

~(J = penambahan beban vertikal (beban luar) 

eo = angka pori awal 

Untuk DC-Soil, perkiraan besamyapenurunan konsolidasi dapat 

dibedakan dua kondisi yaitu: 

1. Apabila ((Jo' + ~(J) < (Je' 

Sc = Cs· Ho .101(Jo'+~(JJ (3.28)
(1+eo) 5l (Jo' 

eo 

.-Q) 

S 
~ 
~ 

~ 

0,42 eo 

c 
---------------j............ 

Pn 

----- -'--- ,-~~ -~-------
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2. Apabila «(Yo' + ~O") > (Ye' 

Cs·H I G C Cc.Hol (a)'+~G)Sc == 0 og-
'

+ og	 (3.29)--0:-'__ 

(l+e ) Go' (1+e ) a ' o	 o c 

dimana:
 

Cs == indek pengembangan
 

O"e' == tegangan prakonsolidasi 

Apabila lapisan tanah terdiri dari beberapa lapisan, uotuk lebih teliti 

lapisan tanah dibagi menjadi beberapa lapisan (sub-Iapisan) dan perhitungan 

penurunan dilakukan secara terpisah uotuk tiap-tiap lapisan. ladi besar 

pemampatan total seluruh lapisan: 

n 

Sc="LJs·c,	 (3.30) 
I==n 

dimana: 

n = jumlah lapisan taoah 

Sci = besar pemampatan konsolidasi untuk lapisan no i 

Proses selesainya pemampatan konsolidasi pada lapisan taoah lempung 

yang tebal berlangsung sangat lama, perbandingan antara pemampatan tanah pada 

saat t dengan pemampatan total yang terjadi disebut derajat konsolidasi. Nilai 

derajat konsolidasi ini antara 0% sampai 100%, derajat konsolidasi pada saat t 

dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 

SU ==	 _I xlOO% (3.31) 
S'" 

dimana:
 

U == derajat konsolidasi
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St = pemampatan pada saat t 

500 = pemampatan total yang terjadi 

Lama waktu untuk proses pemampatan konsolidasi dapat dihitung dengan 

persamaan: 

T ·d2 

t = v	 (3.32)
Cv 

dimana: 

t = lama waktu yang dibutuhkan pemampatan konsolidasi 

Tv = faktor waktu 

d = panjang aliran yang dilalui air pori untuk mengalir ke luar 

= H untuk arah 1 aliran 

= ~ H untuk arab 2 aliran 

H = tebal tanah lunak yang mampu mampat 

Cv = koefisien konsolidasi aliran air arah vertikal 

Harga dari faktor waktu (Tv) berhubungan dengan derajat konsolidasi, nilai 

dari faktor waktu tersebut diberikan sebagai berikut: 

• Untuk U= 0% sid 60% 

(3.33)1; = :(~~J 
•	 Untuk U> 60% 

Tv = 1,781- 0,933 log (1OO-U%) ().34) 



57 

3.6 Distribusi Tegangan di Dalam Tanah 

Suatu lapisan tanab akan mengalami kenaikan tegangan yang diakibatkan 

oleh beban yang bekeIja di permukaan tanah. Kenaikan tegangan yang disebabkan 

oleh beban luar yang bekeIja di pennukaan tanah akan didistribusikan secara 

menyebar oleh massa tanah, jadi semakin dalam suatu lapisan tanah maka 

tegangan yang diterima akibat beban luar akan semakin kecil. 
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Gambar 3.6 Kurva untuk menentukan harga lz untuk beban embankment dengan 
, panjang tak terhingga (Suyono S, 1980) 
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Besarnya penambahan tegangan (Oi) yang diakibatkan beban embankment dapat 

ditentukan dengan persamaan Boussinesq untuk beban berbentuk trapesium. 

Besarnya Vz pada kedalaman z adalah: 

o-z = lz . qo (3.35) 

dimana: 

lz = faktor pengaruh merupakan fungsi dari kedalaman z dan ukuran embankment 

qo = beban embankment = H· /timbunan 

H = tinggi emhankment 

Ytim = berat volume tanah timbunan 

Kurva pada gambar 3.6 digunakan untuk menentukan harga lz untuk embankment 

dengan panjang yang tak terhingga. 

3.7 Preloading dengan Vertical Drain 

Metode perbaikan pada tanah lempung (lunak) dengan eara meningkatkan 

daya dukungnya antara lain dengan metode prelvtJding (pemberian beban awal). 

Dengan rnetode preloading, tanah dasar yang akan digunakan akan tennampatkan 

sehingga daya dukung tanah dasar akan lebih baik dan pemampatan yang terjadi 

pada saat konstruksi didirikan akan lebih kecil atau hilang sarna sekali. Untuk· 

merencanakan beban preloading yang harus diperhitungkan adalah: 

1. Besar pernampatan yang harns dihilangkan. 

2. Daya dulllIlg tanah dasar dalam menerima beban. 

3. Waktu yang tersedia untuk perbaikan daya dukung tanah dasar. 
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Besar pemampatan yang akan terjadi akibat pembebanan sangat 

tergantung pada besar beban yang diberikan dan perilaku kemampumampatan 

tanahnya. Besar pemampatan akibat proses konsolidasi dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan (3.27), persamaan (3.28) atau persamaan (3.29). Untuk 

mengetahui lamanya pemampatan yang teIjadi digunakan persamaan (3.32). 

3.7.1 Menentukan Beban Preloading 

Secara garis besar, urutan cara menentukan besar dan lama waktu 

preloading dapat diuraikan sebagai berikut: 

I.	 Memperkirakan besar penurunun ukibut timbunan yang direncanakan dengan 

menggunakan persamaan (3.27), (3.28) atau (3.29), misalkan tinggi timbunan 

adalah L dan besar pemampatan yang akan terjadi Sex = Mis. 

2.	 Menentukan beban surcharge. Beban surcharge merupakan beban yang hams 

diberikan untuk menghilangkan pemampatan yang disebabkan oleh beban 

traffic dan pemampatan sekunder selama pengoperasian jalan. Cam 

menentukan beban surcharge yaitu: 

a.	 Dari perhitungan pada langkah No. I didapatkan bahwa total pemampatan 

yang akan terjadi = Mis, sedang tinggi timbunan rencana = L. 

b.	 Agar beban timbunan adalah tetap (untuk kondisi muka air tanah = muka 

tanah), maka tambahan timbunan yang harns diberikan yaitu setinggi: 

AI.A = Mls·yw (3.36) 
ytimbunan 

dengan demikian tinggi timbunan yang diperhitungkan untuk menghitung 

beban surcharge adalah: 
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L' = L + M j (3.37) ~ 

Besamya beban surcharge dapat ditentukan dengan menggunakan kurva
 

hubungan antara tebal timbunan dengan intencity load yang bersesuaian
 

dengan traffic load, seperti yang diberikan pada gambar 3.7.
 

c: 
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II,,-4 
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Gambar 3.7 Kurva hubungan antara tebal timbunan dengan intensitas load yang
 
bersesuaian dengan beban traffic (Japan Road ASSOC, 1986)
 

Apabila tinggi beban surcharge yang didapatkan dari grafik adalah = M 2,
 

maka tinggi timbunan yang dipakai untuk perhitungan pemampatan
 

selanjutnya adalah:
 

L" = L + AL2 (3.38) 

3. Menghitung pemampatan konsolidasi yang disebabkan oleh timbunan dan 
i 

beban surcharge setinggi L", misalkan besarnya adalah Mh I 
~ . 

4. Membuat grafik hubungan antara penurunan (Mf) dengan beban untuk waktu i 

~ . 
penurunan yang beIbeda-beda, caranya adalah sebagai berik.-ut: I! 

I: 
I 

3.0 4.0 5.0
 

, 

i\ 
',I 
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a.	 Memilih beban preloading, misalnyaP}, P2, P3, .•. ;Pn. 

b.	 Memperkirakan besar penurunan akibat beban preloading yang dipilih 

pada langkah NoAa dengan menggunakan persamaan yang telah 

diberikan, misalkan besar penurunan akibat beban preloading yang dipilih 

tersebut adalah masing-masing Mil, ,~}h, Mi3, •.. , MIn. 

c.	 Memilih waktu pemberian beban preloading, misalkan fl' f2, f3, ... fn. 

d.	 Menghitung faktor waktu Tv untuk waktu yang dipilih pada langkah NoAc, 

dan untuk masing-masing beban yang dipilih pada langkah NoAc, dengan 

menggunakan persamaan (3.32). 

e.	 Menghitung derajat konsolidasi rata-rata (Urata.-rata.) untuk masing-masing 

harga Tv yang telah dihitung pada NoAd, harga Urata.-rata. dapat ditentukan 

dengan persamaan (2.33) atau persamaan (2.34), atau kurva hubungan 

antara Uvs Tvgambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Kurva hubungan antara Urata.-rnta dengan faktor waktu Tv 
(Braja M. Das, 1988) 
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f.	 Menentukan besar penurunan akibat masing-masing beban preloading 

yang dipilih pada langkah NoAa dan untuk waktu yang dipilih pada 

langkah NoAc dengan menggunakan harga derajat konsolidasi rata-rata 

yang telah ditentukan pada langkah NoAe. 

g.	 Menggambar hasil perhitungan yang telah dilakukan pada langkah NoAf 

seperti yang diberikan pada gambar 3.9. 

4 Waktu 

kurvaP1 

kurvaP2 

kurvaP3 

kurvaP4 

Penurunan 

Gambar 3.9 Kurva hubungan antara beban dan penurunan untuk waktu 
penurunan yang berbeda-beda (Indra Surya, 1988) 

5.	 Menentukan besar beban preloading dan lama waktu pembebanannya dengan 

cara menggambar garis horisontal pada gambar 3.9 untuk penurunan sebesar 

Mlr seperti terlihat dalam gambar 3.9. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

untuk menghilangkan penurunan sebesar Mlr beberapa altematif besar beban 

dan waktu telah tersedia, makin pelldek waktu yang tersedia untuk perbaikan 

tanah, makin besar beban timbunan yang harns diberikan. 

2 3 
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3.7.2 Peningkatan Daya Dukung Tanah 

Pemampatan lapisan tanah dasar akibat beban preloading akan 

mengakibatkan kekuatan geser undrained (Cu) meningkat, sehingga daya dukung 

tanah menjadi lebih besar. Besarnya peningkatan kekuatan geser tanab dapat 

dicari dengan persamaan: 

Bila U= 90% 

(HO 091 (.1O"i + .1O"Oi)1og- = , og ---
0"0; 0"0; 

0.9 
0"90 = .1O"i + .1<Joi 

( ) 
(3.39) 

0"0. O"oi 

.1O"i +0"0;)°·9
O"90=O"oi(--

\ 0"0; 

Jadi: 

Cu = 0,22 x 0"90 (3.40) 

3.8 Percepatan Pemampatan dengan Vertical Drain 

3.8.1 Waktu Pemampatan tanpa Vertical Drain 

Terzaghi (1925) memperkenalkan teori yang pertama kali mengenai 

kecepatan konsolidasi satu dimensi untuk tanah lempung yang jenuh air. 

Penurunan matematis dari persamaan tersebut didasarkan pada anggapan

anggapan berikut: 

I. Tanah adalah homogen. 

2. Tanah benar-benar jenuh. 

3. Kemampumampatan air diabaikan. 

4. Kemampumampatan butiran tanah diabaikan. 
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5. Aliran air vertikal saja. 

6. Hukum Darcy berlaku. 

Konsolidasi merupakan proses perubahan volume tanah yang disertai 

dengan keluamya air pori pada jangka waktu tertentu. Besar konsolidasi pada 

suatu waktu (t) dengan derajat konsolidasi (U) sebagai berikut: 

u=S, (3.41 )
S 

dimana: 

U = derajat konsolidasi rata-rata. 

.. 
St = penurunan lapisan lempung pada saat t. 

S = penurunan totallapisan lempung. 

Variasi derajat konsolidasi mta-rata terhadap faktor yang tak berdimensi 

Tv, diberikan dalam tabel3.3 yang berlaku untuk keadaan dimana tekanan air pori 

awal (uo) adalah sarna untuk seluruh kedalaman lapisan yang mengalami 

konsolidasi. 

Terzaghi (1925) memberikan harga faktor waktu dan derajat konsolidasi 

rata-rata yang bersesuaian dengan keadaan yang diberikan dalam tabel 3.3 dapat 

dinyatakan dengan suatu hubungan, yaitu: 

•	 Untuk U= 0% sid 0% 

Tv = 1t(U%)2
4 100 

• Untuk U> 60% 

Tv = 1,781-0,933 ·log(100- V%) 

Dari hubungan diatas dapat diasumsikan sebagai berikut: 
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T _ t·H
2 

v - Cv 

(3.42) 

dimana: 

Tv = faktor waktu 

Cv = koefisien konsolidasi arab vertikal 

= waktu konsolidasi 

H = tebal lapisan tanah 

Tabel3.3 Variasi Faktor Waktu terhadap Derajat Konsolidasi 
(Braja M. Das, 1988) 

Derajat Faktor Waktu 
Konsolidasi T~ 

U% 
0 0 
10 0,008 
20 0,031 
30 0,071 
40 0,126 
50 0,197 
60 0,287 
70 0,403 
80 0,567 
90 0,848 
100 ce 

3.8.2 Waldu Pemampatan dengan Prefabricated Vertical Drain 

Metoda drainasi vertikal telah dijelaskan oleh Barron (1948) berdasarkan 

teori aliran pasir vertikal yang menggunakan asumS! teori Terzaghi tentang 

konsolidasi linear satu-dimensi.Teori Barron menjelaskan beberapa anggapan 

sebagai berikut: 

1. Lempung jenuh air dan homogen. 
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2.	 Semua regangan tekan (compressive strain) dalam tanah bekeIja arah vertikal. 

3.	 Aliran air pori horisontal, tidak ada aliran arah vertikal. 

4.	 Kebenaran hukum Darcy tentang koefisien penneability (k) pada semua 

lokasi. 

5.	 Air dan butiran tanah relatif tak tennampatkan dibandingkan dengan 

kemampumampatan struktur susunan partikel tanah lempung. 

6.	 Beban tambahan pada mulanya diterima oleh air pori sebagai tegangan air 

pori (Ji). 

7.	 Pada vertical drain tidak teIjadi tegangan pori yang mclebihi tegangan 

hidrostatis. 

8.	 Daerah pengaruh aliran dari setiap drain berbentuk silinder. 

Teori Barron (1948) menetapkan hubungan antara waktu, diameter drain, 

jarak antara drain, koefisien konsolidasi, dan rata-rata derajat konsolidasi. 

Penentuan waktu konsolidasi dari teori Barron, dapat dibuat persamaan sebagai 

berikut: 

t =(~J 0 F(n) oln(_lJ	 (3.43)
g.C

h 
1\I -U

h 

Persamaan (3.43) diatas kemudian dikembangkan lagi oleh Hansbo (1979) untuk 

PV-drain. Teori Hansbo tersebut mendekati teori Barron, tetapi lebih 

disederhanakan dengan memasukkan dimensi fisik dan karakteristik dari PV-

drain. 

Fungsi F(n) merupakan fungsi hambatan akibatjarak antara titik-titik pusat 

PV-drains. OJeh Hansbo, harga F(n) didefinisikan sebagai berikut: 
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2 
n2 ) (3n 1)F(n) = -2- ·In(n)- 2' atau( n -1 4n 

F(n) = n2 ) 3 ( -- oln(n)--+ 1 ) (3.44)( n2 -1 4 4n2 

dimana: 

D 
n = 

dw 

D = diameter equivalen dari lingkaran tanah yang merupakan pengaruh 

dari PV-drain. 

D = I, 13 s untuk pola susunan bujursangkar, dan 

D = 1,05 s untuk pola susunan segitiga. 

dw = diameter equivalen dari vertical drain terhadap bentuk lingkaran. 

2 

Pada umurnnya n > 20 sehingga dapat dianggap -2I = 0 dan ( -2n- ) =1 
n n -1 

3 
jadi: F(n) = In(n) - 4 ' atau 

F(n) =In(~)-~ (3.45) 

Hansbo (1986) menentukan waktu konsolidasi dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

t =(~).(F(n)+Fs+Fr).I{ 1 ) (3.46)
g·Ch I-Uh 

dimana:
 

t = waktu yang diperlukan UIltuk mencapai Uh
 

D = diameter equivalen lingkaran.
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1,13 s untuk pola susunan bujursangkar. 

1,05 s untuk pola susunan segitiga. 

s = jarak antara titik pusat PV-drain. 

s 

s 

s 

a) Pola susunan bujursangkar D = 1,13 s 

0,866 s 

0,866 s 

s 
b) Pola susunan segitiga D = 1,05 s 

Gambar 3.10 Dua pola susunan pemasangan vertical drain 

I 
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dw= 2(a+b) 
it 

dw = (a+b) 
2 

~~f~i::l~~lf!'1 t b 

a
 

Gambar 3.11 Equivalen diameter PV-drain
 

Ch = koefisien konsolidasi aliran horisontal. 

kh
Ch =-'Cv (3.47)

kv 

khlkv = perbandingan antara koefisien permeabilitas arab horisontal dan vertikal 

untuk tanab lempung yang jenuh air, harga (kh/kv) berkisar antara 2 

sampai 5. 

F(11) = [aklor hambatan disebabkan jarak antara PV-drain.
 

Fs = faktor hambatan tanab yang terganggu (disturbed).
 

Fr = faktor hambatan akibat gangguan pada PV-drain sendiri.
 

Uh = derajat konsolidasi tanab arab horisontal.
 

Barga Fr merupakan faktor tahanan akibat adanya gangguan pada PV-

drain sendiri dan dirumuskan sebagai berikut: 

Fr = X'Z(L-zG~J (3.48) 
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dimana: 

z = kedalaman titik yang ditinjau pada PV-drain terhadap pennukaan taoah.
 

L = panjang drain.
 

kh = koefisien penneabilitas arah horisontal dalam tanah yang tidak terganggu
 

(undisturbed). 

qw = kapasitas discharge dari drain (tergantung dari jenis PV-drain). 

Fs merupakan faktor yang disebabkan oleh ada tidaknya perubahan pada 

tanah disekitar Iubang PV-drain akibat pemancangan PV-drain. Faktor tersebut 

memasukkan pengaruh disturbance (gangguan) terhadap tanah karena 

pemancangan tersebut. Fs dapat dirumuskan sebagai berikut : 

(3.49)Fs =(: -1)- In(::) 

dimana:
 

ks = koefisien permeabilitas arah horisontal pada tanah sudah terganggu
 

(disturhed) 

ds = diameter daerah yang terganggu sekeliling PV-drain. 

dw = equivalen diameter. 

Dalam persamaan (3.46) adanya faktor Fs dan Fr cenderung memperlambat 

kecepatan konsolidasi. Dari penyelidikan Hansbo diketahui bahwa faktor yang 

paling penting adalah F(n). Besar faktor (Fs) dapat mendekati atau bahkan sedikit 

lebih besar dari pada F(n), tergantung dari besarnya kerusakan pada tanah akibat 

pemancangan PV-drain. Dari data lapangan didapatkan harga FslF(n) dapat 

berkisar antara 1 sampai 3. Untuk memudahkan perencanaan maka dapat 
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diasumsikan bahwa F(n) = Fs. Pengaruh perlawanan aliran (pr) umumnya kecil 

dan tidak begitu penting, maka harga Fr dapat dianggap DOl. 

Dengan memasukkan anggapan-anggapan diatas persamaan (3.46) 

berubah menjadi: 

(3.50)t =(~J' 2F(n) .In( I J
g'Ch I-Vh 

dimana:
 

f = waktu yang diperlukan untuk mencapai Vh.
 

D = diameter eqivalen lingkaran.
 

Ch = koefisien konsolidasi aliran horisontal.
 

F(n) = faktor tahanan akibat jarak antara PV-drain.
 

Vh = derajat konsolidasi arah horisontal.
 

Pemasangan vertical drain membuat arah aliran air pori menjadi dua arah 

yaitu arab radial dan arab vertikal, oleh sebab itu derajat konsolidasi tanah dengan 

adanya vertical drain tersebul m~rupakan derajat konsolidnsi rata-rata, yang 

bt:samya <lapal dihitung dengan persamaan: 

(1-[1) = (I-Uv)' (I-Uh) (3.51) 

dimana: 

v= derajat konsolidasi tanah rata-rata 

V\·= derajat konsolidasi tanah akihat aliran air pori arab vertikal 

u'a = derajat konsolidasi tanah akihat aliran pori arab horisontal 
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3.8.3 Waktu Pemampatan dengan Vertical Sand Drain 

Karena bentuknya yang sangat permeable, drainasi pasir vertika1 dapat 

sekaligus mempercepat pemampatan konsolidasi primer. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung kecepatan waktu konsolidasi dapat mengikuti rumus umum 

vertical drain oleh Barron (1948), persamaan (3.43) yaitu : 

t =(~J.F(n).ln(_l) (3.52) 
8·C" I-V" 

F(n) = (~).ln(n)_2+(_1) (3.53) 
n2 -1 4 4n2 

dimana: 

D = diameter equivalen dari lingkaran tanah yang menjadi daerah pengaruh a1iran 

vertical sand drain. 

1,13 s untuk po1a susunan bujursangkar. 

1,05 s untuk po1a susunan segitiga. 

s = jarak antara pusat vertical sand drain. 

D 
n=

dr 

d,. "" diameter sand drain. 

Ch = koefisien permeabilitas arab horisontal. 

Vh = derajat konso1idasi tanah arah horisontal. 

Harga derajat konsolidasi rata-rata dari tanah U mengikuti persamaan 

berikut: 

U= 1- (1-Uh)· (1-Vv) (3.54) 


