
BABIX
 

PEMBAHASAl'
 

Pembahasan yang akan dibahas meliputi pembahasan pengujian-pengujian 

sifat fisik dan sifat mekanik tanah serta analisis penunman dan waktu penurunan 

tanah dengan menggunakan vertical drain pada tanah yang berasal dari Kasonga~ 

Bantul, Yogyakarta. Dalam penggunaan vertical drain sebagai usaha untuk 

mempercepat laju kecepatan konsolidasi pada tanah lunak, ditinjau dua metoda 

vertical drain. Dua metoda yang dimaksud adalah metoda "Prefabricated Vertical 

Drain" dan metoda "Vertical Sand Drain". Analisis vertical drain untuk kedua 

metode tersebut ditinjau dalam pola yang berbeda yaitu pola segitiga samasisi dan 

segiempat samasisi denganjarak antara vertical drain (s) adalah 1,5 m, 2,0 m dan 

2,5 m. 

9.1 Sifst Fisik Tanah 

Batas cair tanah mencapai 86%, dari hasil analisa butiran lebih dari 83% 

tanah lolos saringan nomer 200, maka menurut AASHTO tanah Kasongan 

termasuk klasifikasi tanah lempung kelompok A-7-5. Menurut klasifikasi sistem 

Unified, tanah Kasongan termasuk kelompok CR, yaitu lempung anorganik 

dengan plastisitas tinggi dan merupakan lempWlg gemuk (fat clay). Tanah 

kelompok ini tidak baik digunakan sebagai tanah dasar (sub grade) untuk suatu 

kostruksi bangunan dalam rekayasa sipil, kecuali telah dilakukan perbaikan

perbaikan pada tanah tersebut. 
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Tanah pada daerah Kasongan memiliki indek plastis sebesar 45,875%, 

menunjukkan tanah pada daerah Kasongan memiliki sifat plastisitas tinggi, jenis 

tanahnya lempung dan merupakan tanah kohesif. Batasan mengenai indek 

plastisitas, sifat, rnacam tanah, dan kohesinya diberikan oleh Atterberg terdapat 

pada tabel 3.2 (Hary CH, 1992). 

Berdasarkan berat jenis tanah (Gs) sebesar 2,51 maka tanah Kasongan 

menurut tabel 3.1 (Braja M. Das, 1988) tennasuk lempung anorganik yang jenis 

minerallempungnya adalah Halloysite. 

9.2 Sifat Mekanik Tanah 

Hasil pengujian kuat tekan bebas pada tanah 1empung Kasongan 

memperoleh nilai qu sebesar 0,402 kg/cm2
• Tanah Kasongan tennasuk lempung 

lunak yang dengan mudah ditembus beberapa inci dengan ibu jari. 

Pengujian konsolidasi untuk sampel pertama menghasilkan grafik e-Iog P 

yang memiliki Cc = 0,4153. Pada tanah lempung Kasongan yang terkonsolidasi 

secara normal, perubahan angka pori sebagai akibat penambahan tegangan di 

lapangan dapat ditunj ukkan dengan kurva yang hampir merupakan garis lutus dan 

dinamakan kurva pernampatan asli~ Kurva hasil uji konsolidasi di laboratorium 

untuk tanah undisturbed adalah kurva yan~ terletak di sebelah kiri kurva 

pemarnpatan asli. Kerniringan dati grafik sampel tanah undisturbed terlihat lebih 

rendah karena adanya gangguan terhadap contoh amah pada saat pengambilan 

(sampling) dilapangan. Nilai C, yang didapat dati grafik penurunan vs akar waktu 

digunakan untuk menentukan waktu penurunan di lapangan. Semakin.kecil nilai 

Cv maka semakinlama waktu penurunan yang terjadi. 
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9.3	 'Preloading 

Dari perhitungan tinggi timbunan yaitu tinggi timbunan komulatif didapat 

tinggi timbunan awal dan total penurunan (selliement) untuk masing-masing 

variasi tinggi timbunan. 

Tabel9.1 Tinggi timbunan awal dan penurunan 

Tinggi 
timbunan 

(m) 

Tinggi timbunan 
rencana 

(m) 

Tinggi tim bunan 
awal 
em) 

Total 
Penorunan 

em) 
2 3,164 3,601 0,992 

---, 

L 

".:> 

4 
5 
6 I 

! 

3,635 
4,423 
5,265 
6,265 I 

.. 1,105 
4.943 
5,830 
6,877 

1,062 
1,164 
1,259 
1,357 

I 
I 

9.4 Waldu Konsolidasi 

9.4.1 Waktu Konsolidasi tanpa Drainasi Vertikal 

Dan hasil analisis menunjukkan bahwa konsolidasi tanah lempung tanpa 

menggunakan drainasi vertikal akan berlangsung sangat lama pada derajat 

kunsolidaFti tertentu. Derajat konsolidnsi ((!) dan waktu (t) yang dibutuhkan untuk 

konsolidasi tanpa drainasi vertikal menuruukkan perilaku, semakin bl~sHr l1emjnt 

konsolidasi maka diperlukan waktu konsolidasi yang besar pula. 

Tabel9.2 Waktu konsolidasi tanpa drainasi vertikal 

U Cv	 (,'

Tv (m2/tahun) I (tahu.~)(%) 
20 0,031 6,979 0,444 

0,126 1,80540 6,979 
0,287 6,979 4,11260 

I0,567 6,979	 8,124 I,	 80 I 

0,84890 6,979 I 12,151 I 

I 
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9.4.2 \Vaktu Konsolidasi dengan Vertical Drain 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap wak-m konsolidasi dalam proses 

konsolidasi Lanah yang berkaitan dengan penggunaan vertical drain dijelaskan 

pada pembahasan berikut. 

1. Pola Susunan Segitiga dan Segiempat 

Pemakaian susunan yang berbeda akan memberikan waktu konsolidasi 

yang beibeda pula. Hasil analisis dari dua metoda vertical drain dengnn dun pola 

susunan segitiga dan segiempat ditunjukkan pada gambar 9.1 dan gambar 9.2. 

a.	 Metoda Prefabricated Vertical Drain 

Untuk menggambarkan grafik hubungan derajat konsolidasi (U) dan waktu 

konsolidasi (t) dengan susunan yang berbeda, digunakan data tabe] 8.1 dan 

tabel 8.4 denganjarak (s) = 1,5 ffi. 

I 
I	 120 

I~ 100 , <r _ I I I I I I I 

Gambar 9.1 Grafik hubungan U dan t dengan pola susunan PV-Drain yang 
berbeda dan s = 1,5 111 
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b. Metoda Vertical Sand Drain 

Untuk menggambarkan grafik hubungan derajat konsolidasi (U) dan wak.1U 

konsolidasi (t) dengan susunan yang berbeda, digunakan data tabel 8.7 dan 

tabel 8.10 dengan jarak (s) = 1,5 m. 

Grafik Variasi Derajat Konsolidasi
 
Terhadap Waktu
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Gambar 9.2 Grafik hubungan U dan t dengan pola susunan Vertical Sand 
Drain yang berbeda dan s = 1,5 m 

Dengan melihat gambar 9.1 dan gambar 9.2 dapat diketahui bahwa pola susunan 

segitiga untuk masing-masing metoda vertical drain memberikan wak.1U 

konsolidasi yang relatif lebih cepat dibandingkan pola susunan segiempat, karena 

jarak aliran air pori D = 1,05 s < D = 1,13 s. 

2. Jarak antara Vertical Drain 

Waktu konsolidasi yang terjadi dengan jarak antara vertical drain (s) yang 

berbeda yaitu s = 1,5 m, 2,0 m, dan 2,5 m dan pola segitiga untuk masing-masing 

metoda vertical drain dapat dilihat pada gambar 9.3 dan gambar 9.4. 

a. Metoda Prefabricated Vertical Drain 
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Untuk menggambarkan grafik hubungan derajat konsolidasi (U) dan waktu 

konsolidasi (t), digunakan data tabel 8.1, 8.2 dan tabel 8.3. 

[ 
Vanasi Derajat Konsolidasi Rata-Rata 

I TerhadapWaktu 
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Gambar 9.3 Grafik hubungan U dan t untuk susunan segitigaPV-drain 

dengan s = 1,5 m, 2,0 m, dan 2,5 m 

b. Metoda Vertical Sand Drain 

Untuk menggambarkangrafik hubungan derajat konsolidasi (U) dan waktu 

konsolidasi (t), digunakan data tabe18.7, 8.8 dan tabe18.9. 

Vanasi DerajalKonsolidasi rata-tata temadap 
waktu 

120 II ' 
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Gambar 9.4 Grafik hubungan U dan t untuk susunan segitiga Vertical Sand 
Drain dengan s = 1,5 m, 2,0 m, dan 2,5 m 

, 
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. Dari gambar 9.3 dan gambar 9.4 memperlihatkan bahwa semakin pendek jarak 

antara vertical drain akan memberikan waktu konsolidasi yang relatif lebih cepat. 

Untuk perencanaan maka sebaiknya digunakan jarak (s) = 1,5 m. 

9.5 Hubungan Metoda' Vertical Drain dan Waktu Konsolidasi 

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap waktu 

konsolidasi pada vertical drain, maka untuk membandingkan kedua metode 

vertical drain akan digunakan pola susunan segitiga dengan jarak (s) = 1,5 m, 

karena kedua faktor tersebut sarna-sarna memberikan \wktu konsolidasi yang 

tercepat untuk masing-masing metoda vertical drain. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa waktu konsolidasi tanpa vertical drain· 

untuk menyelesaikan pemampatan tanah sampai 90% pemampatan total adalah 

]2,151 tahoo. Dengan adanya vertical drain waktu kon..c;olidasi akan jauh lebih 

cepat. Metoda PV-drain memberikan waktu konsolidasi selama 2,5 bulan 

sedangkan metoda Vertical Sand Drain waktu konsolidasinya adalah 1 bulan. 

Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 9.5 berikut. 

3 

«I 2 
'1::J 
S 
~ 1 

o 
1 10010 

1\ 11 
'. 

il I 1 f WI: .. '. ,111 
\.. I; I I ! UiJ 

! 11 I i ~ 

rf!~; I N .... 11 IiI '~j 

I Ij! ij 
I. Wl

i 
i \ 11 
I . i11'1I I I Ul 

waktu (bulan) 
1= r-tln Vertikal [)"ain, 2= PI! D'ain. 3= Sand D'i*l 

Gambar 9.5 Grafik hubungan metoda vertical drain dan \Vaktu konsolidasi (t) 
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9.6 Persentase Kecepatan Derajat Konsolidasi Metoda Vertical Drain 

Persentase diambil dengan berpedoman pada kriteria perencanaan yang 

sarna yaitu susunan segitiga, jarak antara drain(s) =1,5 m dan Cb = 2,5 Cv. Untuk 

menentukan persentase derajat konsolidasi digunakan data tabel 8. 1 untuk metoda 

PV-drain dan tabel 8.7 untuk metoda Vertical Sand Drain. Besamya persentase 

derajat konsolidasi dengan waktu yang berbeda dapat dilihat pada tabel 9.3. 

Tabel9.3 Persentase derajat konsolidasi dengan metoda PV-drain dan V.<;;-drain 

PV-drain JlS-d;am t Persentase: It 
U(o/tl'}

(bulan) Uf~; I«2)/(l))xlOO% IfH 
I 62.}}6 9-8.49-2 I 158.8 I2 r 85J)-83 99-.976 [ H7.5 Ihj6.3J f 94.044 r tOO.OOO" r I 
4 91.6 tz [ tOO.OOO I £01.4 [ 
5 I 99.040 [ 100.000 r 101.0 
6 99.613 [ 100.000 r 100.4 f 
7 f 99.844 100.000 I 100.2 
8 100.1 fI 99.937 I 100.000 I 
9 99.975 100.000 l 100.0 I 
10 r 99.990 tOO.GOO I too.O I 
11 r 99.996 100.000 [ 100.0 i 
12 99.998 100.000- i" 100.0- ! 

Dari tabel 9.3 diketahui bahwa derajat konsolidasi metoda Vertical Sand Drain 

lebih cepat 100,0% - 158,0% dari metoda PV-drain untuk waktu konsolidasi 

tertentu, dengan kata lain metoda Vertical Sand Drain membutuhkan kecepatan 

derajat konsolidasi 100,0% - 158,0% dari kecepatan derajat konsolidasi metoda 

PV-drain. 
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9.6.1 Persentase Kecepatan dengan Pola Susunan Berbeda 

1. Metoda PV-drain 

Untuk menentukan persentase kecepatan derajat konsolidasi dengan pola 

susunan segitiga dan segiempat untuk waktu yang berbeda-beda akan digunakan 

data tabe1 8.1 dan tabe1 8.4. Besamya persentase dapat dilihat pada taOOl 9.4. 

Tabel 9.4 Persentase derajat konsolidasi dengan susunan ~ dan 0 (PV-drain) 

t 
(bulan) 

0 
U(%) 

(1) 

A 
U(%) 

(2) 

Persentase: 
«2)/(1 ))x 100% 

1 56.601 62.336 110.13 
2 80.196 85.083 106.09 
3 90.889 94.044 103.47 
4 95.791 97.612 101.90 
5 98.050 99.040 101.01 
6 99.095 99.613 100.52 
7 99.580 99.844 100.27 
8 99.804 99.937 100.13 
9 99.909 99.975 100.07 
10 99.958 99.990 100.03 
11 99.980 99.996 100.02 
12 99.991 99.998 100.01 

2. Metoda Vertical Sand Drain 

Untuk: menentukan persentase kecepatan derajat konsolidasi dengan pola 

susunan segitiga dan segiempat untuk waktu yang berbeda-beda akan digunakan 

data tabel 8.7 dan taOOl 8.10. Besamya persentase dapat dilihat pada taOOl 9.5. 

L. 
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Tabel9.5 Persentase derajat konsolidasi dengan susunan A dan 0 (VS-drain) 

t 
(bulan) 

0 
U(%) 

(1) 

A 
U(%) 

(2) 

Persentase: 
,«2)1(1 »x 100% 

1 96.7811 98.4917 101.77 
2 99.8910 99.9761 100.09 
3 99.9963 99.9996 100.00 
4 99.9999 100.0000 100.00 
5 100.0000 100.0000 100.00 
6 100.0000 100.0000 100.00 
7 100.0000 100.0000 100.00 
8 100.0000 100.0000 100.00 
9 100.0000 100.0000 100.00 
10 100.0000 100.0000 100.00 
11 100.0000 100.0000 100.00 
12 100.0000 100.0000 100.00 

Dari tabel 9.4 dan tabel 9.5 diketahui bahwa derajat konsolidasi dengan pola 

susunan segitiga Iebih cepat dari pola susunan segiempat untuk waktu konsolidasi 

tertentu. Metoda PV-drain memberikan kecepatan derajat konsolidasi pola 

segitiga 100,0% - 110,1% dari kecepatan derajat konsolidasi pola segiempat,dan 

metoda Vertical Sand Drain memberikan kecepatan derajat konsolidasi pola 

segitiga 100,0% - 101,8% dari kecepatan derajat konsolidasi pola segi empat 

9.6.2 Persentase Kecepatan dengan Jarak Berbeda 

1. Metoda PV-drain 

Untuk menentukan persentase kecepatan derajat konsolidasi dengan jarak 

1,5 m, 2,0 m dan 2,5 m pola susunan segitiga untuk waktu yang berbeda akan 

digtmakan data-data tabel 8.1, 8.2 dan tabel 8.3. 
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Tabel9.6 Persentase derajat konsolidasi denganjarak tertentu (PV-drain) 

t $ = 1:' UlS ;2:Um¥~2fmL ....e~nt~: 'P-e~ntase{ ( 
(bulan) U \Yo.)- . ([ ~.~) .... lJA~).(2)f(l)xlOO% 1.«3)/( l»)x lOO%{ 

1 62.JJ56 41.7B} - }f};DOO-7 r 66:9-2 4822' 
2 85.0834 64.2768 ~ .f8.56&} I 1555' I- 57.W I 
3 9~.a441 77.9267 t ~t.8656 l 82".86 ~5.7~ [ 
4 97.6 fZo- 8'6.3040' 7t.608T I 8S.4Z I 7336 I 
5 99.0400 91.4796 7&.806f. -- 92.37 r 79.57 r 
6 99.6134' 94.6896 84.1500 95.06 84.48 I 
7 99.8441 96.6857 88.1303 %.84 88.27 
8 99.9371 97.9293 91.1015 97.99 91.16 
9 99.9746 98.7052 93.3232 98.73 r 93.35 
10 199.9897 99.1897 r 94 ..9867 ~ 99.20 f 95.00 
11 r 99.995& 1 99.4927 I 96.2336 r 99.50 I 96..24 
12 f 99.998-3 . 99.6&11 r 97.1-68.9 , 99.6& , 91.1-1 

2. Metoda Vertical Sand Drain 

Untuk menentukan persentase kecepatan derajat konsoLidasi dengan jarak 

1,5 m, 2,0 m dan 2,5 m pola susunan segitiga untuk waktu yang berbeda akan 

digunakan data-data tabeI8.7, 8.8 dan tabe18.3. 

Tahel9.7 Persentase derajat konsolidasi denganjarak tertentu (VS-drain) 

s=l,5m s=2,ODl-jl=2.,S.mJ. -1' - .1 
l U {%} l! {%..} '. II {~~ I Persenta5e:Yersentue: [ 

(bulan) fn" - 'f:!} - 'f3-} r r«2)/(l»x 100% I«3)1(1)x100% 
1l 98.4:917 85.92Jt 61.1H2 1 87.24 -'1"~'" 68.75 

2 99.9761 97,9164 89".&375[- 97;94 I 89:06 
3 99.9996 99.6891 96.2416 99.69" l 9"6.25 
4 £00.0000 99.9)"34 98".THrz GG.g5 gg,Tf 
5 100.0000 99.9930 99.5555 99.99 99.56 
6 100.0000 99.9989 99.8465 100.00 99.85 
7 100.0000 99.9998 99.9469 100.00 99.95 
8 100.0000 100.0000 99.9816 100.00 99.98 
9 lOO.ooOO 100.0000 99.9936 100.00 f 99.99 
10 [100.0000 100.0000 [ 99.997& I 100.00 [ 100.0.0 -.' 
11 [100.0000. lOO.OOOO I 99.9991 I 100.00 l 100..00 ~ 

I11 f 100.0000- lOO.OOOO-} 9-9-.9-997 I 100:00 W.fUW r 
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Dan tabel 9.6 diketahui bahwa dengan metoda PV-drain jarak 2,5 m 

membutuhkan kecepatan derajat konsolidasi 97,17% - 48,22% dari kecepatan 

derajat konsolidasi jarak 1,5 m untuk waktu konsolidasi tertentu, demikian juga 

derajat konsolidasi dengan jarak 2,0 m membutuhkan kecepatan 99,68% - 66,92% 

dari kecepatan derajat konsolidasi jarak 1,5 m. Tabe1 9.7 dengan metoda Vertical 

Sand Drain juga menunjukkan angka yang hampir sarna. 

9.7 Pemilihan Metoda Vertical Drain 

Dan hasil analisis waktu konsolidasi dengan kedua metoda vertical drain 

diketahui bahwa waktu konsolidasi dengan metoda Vertical Sand Drain relatif 

lebih cepat dibandingkan denganmetoda PV-drain pada pola susunan dan jarak 

antara vertical drain yang sarna. Akan tetapi hasil tersebut belumlah tepat untuk 

memilih metoda Vertical Sand Drain sebagai metoda yang tepat untuk mengatasi 

masalah waktu konsolidasi guna mempercepat proses pemarnpatan tanah lunak. 

Secara teknis diketahui bahwa metoda Vertical Sand Drain' lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan metoda PV-drain karena waktu konsolidasi 

relatif lebih cepat. Akan tetapi secara mekanis di lapangan ada beberapa 

pertimbangan yang dapat ditinjau untuk memilih metoda vertical drain yang tepat 

untuk perencanaan, yaitu: 

1.	 Dalam pelaksanaan, selain waktu konsolidasi juga ada waktu persiapan dan 

pemasangan vertical drain. Untuk metoda Vertical Sand Drain waktu 

persiapan dan pemasangan akan sangat lama dibandingkan dengan waktu 

persiapan dan pemasangan pada metoda PV-drain, sehingga secara 
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keseluruhan dapat dikatakan bahwa waktu untuk metoda Vertical Sand Drain 

akan lebih lama bila dibandingkan dengan waktu PV-drain. 

2.	 Alat yang digunakan untuk pelaksanaan metoda Vertical Sand Drain lebih 

mahal bila dibandingkan dengan alat PV-drain. Diameter kolom pasir sangat 

ditentukan oleh alat-alat yang ada. 

3.	 Umur teknis Vertical Sand Drain lebih pendek dibandingkan dengan PV

drain. 

4.	 Vertical Sand Drain tidak dapat menahan deformasi geser sehingga sangat 

rawan apabila digunakan pada daerah-daerah yang sering terkena gcmpa. 

Kolom pasir sangat mungkin akan terputus sewaktu pelaksanaan terutama bila 

diameter kolom terlalu kecil. 

5.	 Vertical Sand Drain tidak dapat dilaksanakan pada tanah lunak yang terlalu 

teball dalam. Kolom pasir terlalu panjang akan sulit dilaksanakan dan mahal, 

panjang kolom pasir berkisar 25 - 30 m. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka untuk 

mengefisienkan waktu pekeIjaan dan menghemat biaya proyek maka lebih tepat 

dipilih metoda PV-drain sebagai metoda untuk mengatasi wakiu kOllsolidasi pada 

pemampatan tanah lunak. 


