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ABSTRAK 

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kemajuan sebuah 

negara. Oleh sebab itu Indonesia terus meningkatkan infrastruktur sebagai bagian 

terpenting untuk memajukan negara,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

resiko longsor saat konstruksi dan saat terjadi gempa yang terjadi pada konstruksi 

galian dan timbunan jalan Tol. Mengetahui resiko longsor diperlukan untuk 

menentukan penanganan yang diperlukan. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metodelogi studi kasus. 

Dalam penyusunan laporan menggunakan sumber literatur. Data yang digunakan 

dalam analisis adalah data sekunder. Setelah mendapatkan semua literatur dan data 

maka analisis dapat dilakukan menggunakan program PLAXIS 2D. 

Dari hasil data analisis Konstruksi galian memiliki tingkat kesulitan pada 

bagian lereng yang beresiko longsor. Analisis konstruksi galian menunjukan bidang 

gelincir lereng terdapat pada bagian tanah lunak, hal ini dapat dilihat karena air pori 

terbesar terdapat pada pagian tanah lunak. Konstruksi timbunan memiliki tingkat 

kesulitan pada penurunan tanah. Maka pada tahapan timbunan dilakukan 

konsolidasi selama 30 hari setiap timbunan 3 meter untuk mendapatkan pemadatan 

tanah yang sempurna. Resiko longsor timbunan terdapat pada bagian tanah lunak 

maka perlu dilakukan penanganan replacement. Analisis gempa timbunan dan 

galian menunjukan kondisi aman kecuali pada analisa gempa pseudostatik galian. 

Pada jenis tanah tertentu kekuatan geser tanah tidak tetap. Tanah dikedalaman 

tinggi lebih kuat dibandingkan permukaan.  

 

Kalimat Kunci : Analisa gempa pada konstruksi jalan Tol 
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ABSTRACT 

Infrastructure development is an important part of the progress of a 

country. Therefore, Indonesia continues to improve infrastructure as an important 

part of advancing the country. This study aims to determine the risk of landslides 

during construction and during an earthquake that occurs in the construction of 

excavations and toll road embankments. Knowing the risk of landslides is needed 

to determine the treatment needed. 

The preparation of this final report uses a case study methodology. In 

preparing the report using literature sources. The data used in the analysis is 

secondary data. After getting all the literature and data, the analysis can be carried 

out using the PLAXIS 2D program. 

From the data analysis results, excavation construction has a level of 

difficulty on the slopes that are at risk of landslides. Excavation construction 

analysis shows the slip plane of the slope is found in the soft soil, this can be seen 

because the largest pore water is in the soft soil layer. Embankment construction 

has a difficulty level on land subsidence. So at the embankment stage, consolidation 

is carried out for 30 days every 3 meters of embankment to get perfect soil 

compaction. The risk of heap landslides is in the soft soil, so it is necessary to handle 

replacement. Earthquake analysis of embankments and excavations showed safe 

conditions except for the pseudostatic earthquake analysis of excavations. In 

certain types of soil the shear strength of the soil is not constant. Soil at high depths 

is stronger than the surface. 

 

Key Sentence: Earthquake analysis on toll road construction 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 

e  = Angka pori 

Vv  = Volume rongga (cm3) 

Vs  = Volume butiran (Cm3) 

n  = Porositas (%)  

W  = Kadar air (%) 

Vw = Berat volume air (Cm3) 

S  = Derajat kejenuhan (%) 

Ww = Berat air (gr)  

Ws = Berat butiran (gr) 

V’  = Poission ratio 

γw  = Berat isi tanah basah (kN/m3) 

γd   = Berat jenis tanah kering (kN/m3) 

C  = Kohesi (kn/m2) 

k   = koefisien permeabilitas (m/s) 

Q   = Debit aliran  

A   = Luas permukaan 

hL   = Ketinggian permukaan air sampai ke dasar tabung. 

L   = Ketingian tabung tanah. 

Cc  = Indeks pemampatan 

Cs  = Indeks Pengembangan  

Φ  = Sudut geser dalam (0 ) 

E  = Modulus young (kN/m2) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari kemajuan sebuah 

negara. Oleh sebab itu Indonesia terus meningkatkan infrastruktur sebagai bagian 

terpenting untuk memajukan negara. Tujuan terpenting dari pembangunan 

infrastruktur di indonesia ini tentunya untuk meningkatkan perekonomian. Pada 

saat ini pemerintah sedang melakukan peningkatan infrastruktur secara besar-

besaran. Salah satu yang sedang dikerjakan adalah Proyek Jalan Tol yang tersebar 

diseluruh indonesia. 

Kondisi indonesia terletak pada empat lempeng aktif tektonik yaitu lempeng 

pasifik, lempeng filipina, lempeng eurasia, lempeng Indo-Australia. Maka 

perencanaan struktur tahan gempa sangat perlu dilakukan berdasarkan standar, 

pedoman dan peraturan yang sudah ditentukan. Perencanaan Estimasi dari resiko 

yang ditumbulkan gempa pada bangunan memerlukan suatu kurun waktu kejadian 

peristiwa gempa indipenden dalam rentan magnitude yang lengkap pada suatu 

katalog gempa. 

Potensi gempa yang tinggi di Indonesia dan beberapa peristiwa gempa yang 

pernah terjadi dilokasi proyek jalan Tol ini menjadikanya sebagai salah satu faktor 

penting dalan perencanaan Jalan Tol. jika struktur pada Jalan Tol ini tidak mampu 

menahan gempa, maka kerusakan yang terjadi akan berdampak besar pada kawasan 

lain yang dilewati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis displacement 

struktur, membuat permodelan dan mengetahui bidang longsor yang di timbulkan 

pada proses pekerjaan, setelah proses pengerjaan dan saat terjadi gempa. 

Dalam bangunan infrastruktur yang harus diperhatikan selain dari kekuatan 

struktur adalah daya dukung tanah. Tanah menjadi bagian penting dari bangunan 

infrastruktur karena kekuatan bangunan tergantung pada daya dukung tanah. 

Indonesia memiliki banyak jenis tanah, dari tanah yang memiliki daya dukung 

rendah hingga yang memiliki daya dukung tinggi. Tanah lunak memiliki 

permeabilitas rendah dan kompresibilitas tinggi. Selain dari kedua hal tersebut, 

tanah lunak juga disebabkan memiliki rongga udara dan memiliki kadar air yang 

tinggi. Rongga udara dan kadar air dapat keluar jika diberi beban diatasnya, maka 
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tanah akan mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat menjadi kerugian bagi 

bangunan – bangunan diatasnya. Resiko lain yang terjadi pada pembangunan Jalan 

Tol ini adalah kontruksi yang rawan longsor, maka harus dilakukan penanganan 

untuk menemukan tingkat keamanan pada saat kontruksi, setelah kontruksi dan jika 

terjadi gempa pasca kontruksi. Ada beberapa penanganan yang dapat digunakan, 

yaitu replacement, penancapan pancang, penggunan cerucuk bambu atau beton 

maupun cara lainya. Setelah mendapatkan data Drilling Log dan gambar kontur 

jalan maka kita menganalisis  menggunakan Program Plaxis 2D. 

1.2 Lingkup Kajian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka lingkup kajian yang dikerjakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan galian dan timbunan kontruksi Jalan Tol. 

2. Perencanaan penurunan tanah pada setelah kontruksi. 

3. Perbedaan Konstruksi Galian dan Timbunan Serta Pengaruh Terhadap 

Gempa menggunakan software Plaxis 2D. 

1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan lingkup kajian di atas dapat 

diidentifikasikan dengan permasalahan sebagai berikut ini : 

1. Diperolehnya permasalahan longsor yang terjadi pada saat pekerjaan 

kontruksi Galian dan Timbunan Jalan Tol. 

2. Dapat dilakukan penanganan pada bagian rawan longsor dan juga perbaikan 

tanah lunak penyebab longsor pada Timbunan. 

3. Pengaruh gaya gempa terhadap kontruksi Jalan Tol. 

1.4 Batasan masalah 

Diperlukan pembatasan masalah untuk menyusun Tugas Akhir agar dapat 

terarah dan mendalam agar dapat terlaksana dengan keterbatasan tenaga, waktu, 

biaya dan kecakapan penulis. Batasan masalah pada studi analisis ini adalah 

Pengaruh gempa pada kontruksi Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang. 
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1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada Tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada galian berapa meter terjadi longsor dan bagaimana penangananya ? 

2. Pada timbunan berapa meter terjadi longsor dan bagaimana 

penangananya ? 

3. Apakah pada akhir kontruksi, setelah konsolidasi, setelah analisis gempa 

memiliki nilai keamanan yang sesuai dengan aturan ? 

1.6 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui pada galian ke berapa terjadi longsor dan penanganan apa 

yang perlu dilakukan. 

2. Pada pengerjaan timbunan berapa meter terjadi longsor dan bagaimana 

penangananya. 

3. Mendapatkan hasil analisis nilai keamanan pada setelah kontruksi, 

setelah terjadi konsolidasi, dan setelah terjadi gempa. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk 

mengorganisir dan mengarahkan guna mengefesiensikan waktu yang terbatas, 

Adapun struktur penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang, lingkup kajian, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi  pembahasan definisi tanah, sifat tanah, parameter tanah, teori 

konsolidasi, gempa dan penanganan permasalahan longsor pada galian dan 

timbunan. 

BAB III : METODELOGI PENULISAN 

Bab ini membahas studi pustaka, mengumpulkan data, mengolah data yang 

sudah diperoleh untuk dianalisis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Menguraikan analisis timbunan dan galian kontruksi menggunakan 

software Plaxis 2D. Menganalisis permasalahan dan penanganan pada saat 

kontruksi dan setelah kontruksi. Hasil nilai keamanan pada saat kontruksi, 

setelah kontruksi, nilai konsolidasi dan keamanan setelah gempa. 

BAB V : PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dikerjakan. 

❖ Effective mean 

❖ Excces pore  Pressures 

❖ Effective mean 

❖ Safety Factor 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Properti Tanah 

 Tanah menurut (Terzaghi, 1987) dalam bukunya, Mekanika Tanah 

dalam Praktek Rekayasa Edisi Kedua, tanah adalah sekumpulan dari butiran 

mineral dengan sifat alami yang dapat dipisah antar butiran dengan cara 

mekanik apabila agregat tersebut dicampurkan air.  

Pengertian menurut ( Das, 1995 ) dalam bukunya,Mekanika Tanah Jilid 

Satu, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari butiran mineral 

padat tidak tersementasi (terikat dengan kimia) satu dengan yang lain dan 

material yang organik yang melapuk (yang memiliki berpartikel padat) yang 

memiliki kadar air dan udara sehingga mengisi rongga tersebut. 

Tanah menurut ( Hardiyatmo, 1996) pada kondisi dialam, terdiri atas 

butiran mineral dengan kandungan organik atau tidak terkandung organik. 

Butiran tanah dapat dipisahkan dengan campuran air yang dikocok untuk 

pemisahan satu dengan kandungan lainya. Kandungan mineral ini berasal dari 

hasil pelapukan batuan baik secara fisik ataupun kimia. 

Terbentuknya tanah bisa diterjadi hasil dari pelapukan bebatuan yang 

menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih kecil akibat adanya proses 

mekanis dan kimia.Proses terbentuknya tanah karena proses mekanis dapat 

dikarenakan oleh proses pemuaian dan penyusutan bebatuan akibat kondisi 

alam seperti panas dan dingin yang terjadi secara menerus (matahari, 

cuaca,dan seterusnya) yang dapat menjadi penyebab hancurnya dari batuan 

tersebut.Pada umumnya, pelapukan yang  disebabkan oleh terjadinya proses 

kimia yaitu  mineral bebatuan induk/besar dijadikan menjadi mineral-mineral 

yang baru melalui reaksi kimia yang disebabkan air dan karbondioksida dari 

udara yang membentuk asam-asam karbon yang setelah itu bereaksi dengan 

mineral-mineral bebatuan dan membentuk mineral-mineral yang baru 

ditambahkan garam-garam terlarut.Garam-garam yang terlarut terkandung 

pada air tanah,dan asam-asam tersebut mengakibatkan proses pembusukan 

dari bahan-bahan organik yang dapat juga menyebabkan terjadinya pelapukan 

kimia.  
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Tanah merupakan butiran yang terdiri dari volume pori- pori (void) dan 

butiran-butiran tanah.Pori-pori tanah (void) yaitu ruang yang  kosong atau 

memiliki ruang yang terletak diantara butiran-butiran tanah yang memiliki 

berbagai ukuran. 

Sedangkan butiran tanah adalah partikel dengan tekstur padat yang  

berukuran makro maupun mikro. Sehingga disebut bahwa tanah terdiri atas 3 

fase yaitu : butiran padat (solid), air dan udara, diagram fase dapat dapat 

dilihat pada gambar 2.1 dibawah berikut: 

 

Gambar 2. 1 Diagram fase (Hardiyatmo, 1996) 

2.1.1 Parameter dan Istilah Tanah 

  Ukuran-ukuran tanah sangat beragam dengan berbagai variasi yang 

cukup besar. Tanah umumnya dapat disebut sebagai berikut (Das,1995):  

a. Kerikil (gravel) adalah kepingan dari bebatuan yang mengandung 

partikel-partikel mineral quartz, feldspar, dan mineral lain.Untuk 

ukuran kisaran 5 mm sampai 200 mm. 

b. Pasir (sand) sebagian besar mengandung mineral quartz dan feldspar. 

Untuk ukuran kisaran 0,06 mm sampai 2 mm . 

c. Lanau (silts) merupakan butiran mikroskopis (berukuran sangat kecil) 

tanah ini terdiri dari butiran quartz sangat halus. Untuk ukuran kisaran 

0,06 mm sampai 0,002 mm.   

d. Lempung (clays) sebagian dari tanah ini terdiri oleh partikel-partikel 

yang miskroskopis dan submikroskopis (tidak bisa terlihat jelas bila 

hanya  menggunakan mikroskopis biasa). Ukuran dari lempung 

berkisar  kurang dari 0,002 mm. 

Volume 

rongga (voids) 

Volume padat 

(solid) 
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e. Koloid (Colloids) Pratikel yang berukuran kurang dari 0,001 mm dan 

merupakan partikel mineral yang diam. 

Istilah digunakan untuk mengetahui ukuran partikel pada batas 

ukuran tanah yang telah ditentukan. Beberapa organisasi telah 

mengembangkan batasan-batasan ukuran untuk menggolongkan jenis-

jenis tanah (soil-separate-size limits). 

Tabel 2. 1 Klasifikasi butiran menurut MIT, USDA, AASHTO, USCS. 

Nama golongan 
Ukuran Butiran (mm) 

Kerikil Pasir Lanau Lempung 

Massacliusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

>2 2- 0,06 0,06- 0,002 <0,002 

U.S. Department of 

Angriculture 

(USDA) 

>2 2- 0,05 0,05- 0,002 <0,002 

American 

Association of State 

Highway and 

Transportation 

Official (ASSHTO) 

76,2 – 2 2- 0,075 0,075-0,002 <0,002 

Unified Soil 

Calssification 

System (USCS) 

76,2 –4,75 4,75-0,075 
Halus (lanau dan 

lempung)<0,0075 

 

(Sumber: Braja.M.Das,1995) 

Proses untuk memisahkan agregat tanah ke dalam golongan, yang 

masing-masing terdiri dari butiran dengan berbagai ukuran ,disebut 

dengan analisa mekanik. Dengan cara analisa mekanik kita dapat 

mengetahui bahwa tanah yang alami bisa mengandung 2 atau lebih  tanah 

,sebagai berikut (Terzhagi,1987).  

Tanah dengan golongan sangat kasar, misalnya yaitu 

kerikil,memiliki kandungan yang terdiri dari pecahan-pecahan batuan, 

memiliki satu atau lebih  kandungan mineral. Pecahan-pecahan itu 

mungkin terbentuk bulat atau bersudut. Mungkin kokoh atau rapuh. 

Fraksi kasar yang disebut oleh pasir, terbentuk oleh butiran-butiran 

yang biasanya mengandung kuarsa. Masing-masing dari butiran berbentuk 
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gumpalan bulat dan gumpalan bersudut. Pasir biasanya memiliki berbagai 

gradasi yaitu gradasi baik,gradasi buruk,dan dradasi seragam 

Pada fraksi halus dan sangat halus, butirannya pada umumnya hanya 

terdiri atas 1 mineral atau partikel. Partikel-partikelnya mungkin bisa 

berwujud “angular”,”subangular” ,serpihan, atau kadang-kadang 

berbentuk tabular. Fraksi halus mengandung fosil seperti Radiolaria atau 

diatom, mempunyai pori-pori dengan presentase sangat tinggi, yang 

memberikan sifat mekanik menjadi tak normal. Pada umumnya, semakin 

kecil dari ukuran butiran suatu fraksi pada tanah, maka semakin tinggi juga 

presentase wujud serpihan tanah tersebut. 

Pengelompokan tanah menurut (Budi Santoso, dkk) tanah 

dikelompokan menjadi 2 yaitu: berdasarkan campuran butir dan 

berdasarkan sifat lekatnya. Berikut adalah penjabaran dari 

mengelompokan diatas. 

a. Pengelompokan tanah dengan bercampur butiran 

1) Tanah butiran kasar : sebagian besar pasir dan kerikil 

2) Tanah butiran halus : Sebagian besar lempung dan berlanau 

3) Tanah organik merupakan tanah yang mengandung bahan organik  

b. Pengelompokan menurut sifat lekat 

1) Tanah berkohesif : tanah yang memiliki butiran yang bersifat lekat 

(Lempung dan lanau yang memiliki sifat lekat banyak) 

2) Tanah Non kohesif : Tanah yang antar butiran tidak atau hampir tidak 

memiliki sifat lekat (misal pasir) 

3) Tanah organik memiliki daya lekat tergantung bahan organik yang 

terkandung  didalamnya (sifat tidak baik) 

2.1.2 Angka Pori 

Angka pori atau Void Ratio (e) adalah ruang kosong atau bisa 

disebut pori-pori,angka pori sendiri adalah perbandingan antara volume 

rongga (Vv) dan volume butiran (Vs). rongga inilah yang berisi air atau 

tanah yang lebih kecil. Dapat dilihat pada persamaan 2.1 sebbagai berikut: 
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𝑒 =
Vv

Vs
 …………………………………………………. (2.1) 

 

Dimana : 

e  : Angka Pori 

Vv  : Volume Rongga (cm3) 

Vs  : Volume Butiran (cm3) 

Tabel 2. 2  Porositas, Angka pori dan berat tanah tipikal alami. 

Uraian Porosit

as 

(𝑛) 

% 

Angka 

Pori   

(𝑒) 

Kadar 

air (w) 

% 

Berat Satuan 

gr/cm3 Lb/lt3 

γd γ γd γ 

1. Pasir seragam,lepas 

2. Pasir seragam,padat 

3. Pasir berbutir campuran, 

lepas 

4. Pasir berbutir campuran, 

padat 

5. Tillglasial,sangat berbutir 

campuran 

6. Lempung glasial lunak 

7. Lempung glasial lunak 

8. Lempung organik agak 

lunak 

9. Lempung organik sangat 

lunak 

10. Beton lunak 

46 

34 

40 

30 

 

20 

55 

37 

66 

 

75 

84 

0,85 

0,51 

0,67 

0,43 

0,25 

1,2 

0,6 

1,9 

 

3,0 

5,2 

32 

19 

25 

16 

9 

45 

22 

70 

 

110 

194 

1,43 

1,75 

1,59 

1,86 

2,12 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1,89 

2,09 

1,99 

2,16 

2,32 

1,77 

2,07 

1,58 

 

1,43 

1,27 

90 

109 

99 

116 

132 

- 

- 

- 

 

- 

- 

118 

130 

124 

135 

145 

110 

129 

98 

 

89 

80 

(Sumber: Terzhagi,1987) 

2.1.3. Modulus Young 

Nilai yang menunjukkan elastisitas dari tanah yang merupakan 

perbandingan dari tegangan kepada regangan. Nilai dari Modulus Young 

sendiri di peroleh dari uji Traxial Test. Secara empiris nilai dari Modulus 

elastisitas diperoleh dan dapat ditentukan dengan data hasil sondir dan 

jenis tanah tersebut.  

2.1.4  Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan ( Degree of saturation ) adalah perbandingan 

volume air (Vw) dengan volume pori tanah total (Vv). Angka menunjukan 
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angka S = 0 jika tanah keadaan kering dan S = 1 (100%). Perbandingan 

yang Menyatakan antara volume pori tanah dengan volume air. 

𝑆 =
Vw

Vv
………………………………………………………………(2.2) 

Dimana : 

S   : Derajat Kejenuhan (% ) 

Vw  : Berat volume air (cm3) 

Vv  : Volume pori tanah total (cm3) 

2.1.5 Kadar Air 

Kadar air ( w) yang bisa juga disebut dengan water content adalah 

perbandingan dari berat butiran padat  dan berat air pada tanah yang 

diselidiki dengan cara pengujian soil test laboratorium. 

𝑤 =
Ww

Ws
………………………………………………………(2.3) 

Dimana : 

W  : Kadar air (%) 

Ww : Berat air (gr) 

Ws : Berat Butiran (gr) 

2.1.6 Poisson Ratio 

Poission Ratio (v’) merupakan rasio kompresi poros yang bekerja 

terhadap rengangan pemuaian lateral. Nilai dari poisson ratio ditentukan 

dari jenis tanah yang terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. 3 Hubungan jenis tanah dan Poisson Ratio 

Jenis Tanah Poission Ratio (v’) 

Pasir lepas 0,2 - 0,4 

Pasir agak Padat 0,25 – 0,4 

Pasir padat 0,3 – 0,45 

Pasir berlanau 0,2 – 0,4 

Lempung lembek 0,15 – 0,25 

Lempung agak Kaku 0,2 – 0,5 

 ( Sumber : Braja M.Das. 1995) 
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2.1.7 Berat Isi Tanah Basah 

Berat isi tanah basah (moist unit weight) adalah perbandingan berat 

tanah persatuan volume tanah tersebut. Berikut persamaan berat isi tanah 

kering : 

 γw =
𝑊

V
………………………………………………………( 2.4) 

atau bisa juga dinyatakan dengan berat butiran, kadar air, dan volume total 

yang bisa dirumuskan sebagai  berikut : 

γw =
𝑊𝑠+(1+𝑤)

V
……………………………..……………..….(2.5) 

2.1.8 Berat Isi Tanah Kering 

Berat isi tanah kering (dry unit weight) adalah berat jenis tanah 

perbandingan tanah kering per satuan volume tanah. Pengukuran didapat 

dari hasil soil test yang diukur dalam keadaan tanah yang kering, 

penukuran dirumuskan sebagai berikut: 

γd =
𝑊𝑠

V
………………………………………………….……(2.6) 

Dimana : 

γd : Berat jenis tanah kering 

Ws : Kadar air 

V : Volume tanah 

Tabel 2. 4 Nilai Berat jenis tanah basah & kering 

Jenis Tanah γ sat (kN/m3) γ dry (kN/m3) 

Kerikil 20 – 22 15-17 

Pasir 18 – 20 13 -16 

Lanau 18 – 20 14 – 18 

Lempung 16 -22 14 – 21 

  (Sumber : Muni Budhu, 2010) 

2.1.9 Kohesi 

Kohesi adalah gaya tarik antara partikel tanah. Yang pernyataannya 

menggunakan satuan luas,kohesi merupakan nilai yang menentukan 

tahanan tanah terhadap deformasi akibat adanya gerakan pada tanah. Nilai 
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kohesi akan semakin besar jika nilai geser semakin besar. Pengujian untuk 

mendapatkan nilai kohesi yaitu dengan cara pengujian Triaxial Test dan 

Direct Shear Test (Das. 1995). 

Tabel 2. 5 Nilai kohesi tanah berdasarkan konsistensi tanah 

Konsistensi Tekanan Konus qc 

( kg/cm2) 

Undrained 

Cohesion 

(T/m2) 

Very Soft <2,50 <1,25 

Soft 2,50 – 5.0 1,25 – 2,50 

Medium Stiff 5,0 – 10,0 2,50 – 5,0 

Stiff 10,0 – 20,0 5,0 – 10,0 

Very Stiff 20,0 – 40,0 10,0 – 20,0 

Hard >40,0 >20,0 

    (Sumber : Begemaan, 1965) 

2.1.10 Permeabilitas tanah 

Permeabilitas merupakan kecepatan lambat atau cepatnya rembesan 

air kedalam tanah. Nilai permeabilitas tergantung dari beberapa faktor, 

yaitu : kental cairan tersebut, ukuran pori,ukuran butir, dan nilai kejenuhan 

tanah. Untuk menentukan nilai permeabilitas menggunakan uji 

laboratorium ,yang dapat dilihat pada gambar dibawah. 

• Uji tinggi konstan 

Pengujian dengan sistem ini yaitu dengan cara air diberikan 

melalui pipa masuk (inlet),air dijaga sehingga air dari pipa masuk dan 

keluar (outlite) menjdi konstan selama percobaan,setelah air 

kecepatannya konstan ,air  akan masuk ke gelas ukur sampai waktu 

yang ingin diketahui. 

 

Gambar 2. 2 Uji rembesan tinggi konstan (Braja M.Das. 1995) 
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Dari Uji laboratorium diatas menghsilkan rumus sebagai berikut : 

𝑘 =
QL

AhL
…………………………………………………(2.7) 

Dimana :  

k = koefisien permeabilitas . 

Q = Debit aliran . 

A = Luas permukaan . 

hL = Ketinggian permukaan air sampai ke dasar tabung. 

L = Ketingian tabung tanah. 

Tabel 2. 6 Koefisien Permeabilitas 

Jenis Tanah K (m/s) 

Pasir berlempung, pasir 

berlanau 

5x10-5 – 1x10-4 

Pasir halus 1x10-5 – 5x10-5 

Pasir kelanauan 1x10-5 – 2x10-5 

Lanau 1x10-7 – 5x10-6 

Lempung 1x10-11 – 1x10-6 

(Sumber : Laurence D.Wesley, 2012) 

2.1.11 Indeks Pemampatan & Indeks Pengembangan  

Indeks pemampatan (compression Indeks Cc) dan Indeks 

pengembangan (Swell indeks Cs). Pemampatan berguna untuk menghitung 

seberapa besaran penurunan yang di lapangan yang akibat dari 

konsolidasi. Indeks Pengembangan merupakan lebih kecil angkanya 

dibanding dengan indeks pemampatan  dan bisa didapatkan pada uji 

laboratorium yang terjadi dari hubungan antara tekanan tanah dan angka 

pori. 

2.1.12 Sudut Geser Dalam 

Sudut geser dalam (ϕ) memiliki sudut geser dalam dan kohesi. 

Tekanan lateral tanah mengakibatkan adanya sudut geser dalam dan 

kohesi. Nilai sudut geser dalam dan kohesi sendiri didapat hasil dari 

engginering properties tanah dengan uji lab berupa Direct Shear Test dan 
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Triaxial Test. Hubungan sudut geser dalam dan jenis tanah dapat dilihat 

pada Tabel 2.7.  

Tabel 2. 7 Hubungan sudut geser dalam dan jenis tanah 

Jenis Tanah Sudut Geser Tanah 

Kerikil Kepasiran 350- 400 

Kerikil Kerakal 350- 400 

Pasir Padat 350- 400 

Pasir Lepas 300 

Lempung Kelanauan 250- 300 

Lempung 200- 250 

( Sumber : Braja M.Das, 1995) 

2.2 Klasifikasi Tanah   

Klasifikasi tanah menurut (Sosrodarsono dan Nakazawa, 1983) dalam 

bukunya, Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi, klasifikasi tanah merupakan 

suatu gambaran mengenai sifat dari tanah yang digunakan untuk perencanaan  

sebelumadanya pelaksanaan. Jadi, supaya kita dapat mengetahui syarat-syarat 

yang akan dipakai dalam perarturan yang berlaku untuk perencanaan. Berikut 

dibawah ini merupakan hal-hal yang memerlukan data klasifikasi tanah 

sebelum konstruksi : 

1) Penentuan hasil uji lab tanah ( bore log dan lain-lain). 

2) Penentuan Untuk kemiringan dari lereng pada saat penggalian dan 

timbunan. 

3) Penentuan  bahan (kedalaman tanah yang harus di replace atau 

singkirkan, Penentuan tanah timbunan yang akan dipakai, pemilihan 

tanah dasaran). 

4) Penentuan untuk tanah yang akan mengalami pemuaian dan tanah yang 

mengalami penyusutan. 

5) Penentuan step dan alat yang dipakai saat konstruksi (cara penimbunan 

dan cara penggalian). 

6) Memperkirakan kekuatan atau umur dari alat yang dipakai saat 

konstruksi. 

7) Perencanaan  kerja dalam pembuatan lereng ,tembok penahan dan lain-

lain. (menghitung kekuatan tanah dan cara  pengerjaannya) 
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Dalam klasifikasi tanah, sangatlah diperlukan pengamatan yang 

langsung dari lapangan dan dengan pengujian secara sederhana. Namun jika 

sangat mempercayai hasil pengujian lapangan kita dipermasalahkan dengan 

hasil pengamatan yang berbeda-beda dari setiap penguji atau pengamat. Maka 

dari itu untuk mendapatkan hasil yang objektif  tanah dibagi menjadi tanah 

yang berbutir kasar an berbutir halus. Untuk selanjutnya diuji dengan 

percobaan konsistensi sehingga didapatkan hasil klasifikasi yang lebih 

objektif. Tanah yang memiliki butir kasar seperti kerikil dan pasir biasanya 

tidak berkohesi. Tanah berbutir halus disebut dengan tanah berkohesi yaitu 

lanau atau lempung.   

Tabel 2. 8  Klasifikasi butiran menurut MIT, USDA, AASHTO,USCS 

Nama 

golongan 

Ukuran Butiran (mm) 

Kerikil Pasir Lanau Lempung 

Massacliusetts 

Institute of 

Technology 

(MIT) 

>2 2- 0,06 0,06- 0,002 <0,002 

U.S. Department 

of Angriculture 

(USDA) 

>2 2- 0,05 0,05- 0,002 <0,002 

American 

Association of 

State Highway 

and 

Transportation 

Official 

(ASSHTO) 

76,2 – 2 2- 0,075 0,075-0,002 <0,002 

Unified Soil 

Calssification 

System (USCS) 

76,2 – 

4,75 
4,75- 0,075 

Halus (lanau dan 

lempung)<0,0075 

(Sumber : Braja M.Das,1995). 

2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Ukuran Butiran (USDA) 

Klasifikasi Ukuran butiran dimaksutkan dengan artian keadaan dari 

permukaan tanah tersebut yang dilihat dari nampak ukuran butirannya. 

Dalam gambar 2.5 tanah dibagi menjadi beberapa golongan yaitu : Kerikil 

(gravel), (pasir), lanau (silt) dan lempung (Clay) yang dilihat dari ukuran 
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burtiran. Sebenarnya tanah asli terdiri dari beberapa ukuran yang berbeda. 

Didalam sistem untuk mengkalsifikasikan tanah menurut tekstur,biasanya 

tanah dinamakan dari komponen utama yang terkandung didalamnya, 

contoh lempung berlanau (silty clay), lempung berpasir (sandy clay) 

seterusnya menurut komponen utama dan komponen yang ada dalam 

kandungan utamanya. 

Ada beberapa sistem yang digunakan untuk klasifikasi tanah yng 

berkembang dari sejak dulu yang digunakan dalam kebutuhan dari 

organisasi itu sendiri, ada beberapa sistem yang sampai sekarang masih 

digunakan hingga kini. Sistem klasifikasi dengan tekstur tanah oleh 

Departemen Pertanian Amerika (USDA). Sistem dari USDA ini dilandasi 

dengan ukuran maksimal atau minimal dari butiran-butiran tanah, berikut 

keterangan dalam sistem USDA dalam gambar 2.3 yaitu: 

• Pasir : butiran berdiameter 2,0 mm – 0,05 mm. 

• Lanau : butiran berdiameter 0,05 – 0,002 mm. 

• Lempung : butiran berdiameter < 0,002 mm. 

• Kerikil : butiran berdiameter lebih dari 2,0 mm 

 

Gambar 2. 3 Klasifikasi USDA (.Das 1995). 
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Dalam pemakaian bagan pada gambar 2.3 dapat dilihat misal pada titik A 

yaitu : lanau 40%, pasir 30% dan lempung 30% dengan ukuran 

(<0,002mm) dapat dilihat dari arah anak panah maka tanah A masuk dalam 

lempung tanah liat. Dan apabila tanah terdapat kandungan butiran lebih 

dari 2 mm maka termasuk dalam kerikil. Kerikil tidak ada dalam bagan 

maka  perhitungan nya sebagai berikut, contoh : tanah B memiliki butiran 

kerikil 30 %, pasir 10%, lanau 20% dan lempung 40% maka dirumuskan 

sebagai berikut: 

• Pasir =
10 x 100

(100−30)
= 14,28 %......................................................(2.8) 

• Lanau = 
20 x 100

(100−30)
= 28,57 %.....................................................(2.9) 

• Lempung = 
40 x 100

(100−30)
= 57,14 %...............................................(2.10) 

Dari hasil perumusan modifikasi tersebut, tanah B menunjukan 

lempung sesuai dengan sistem klasifikasi USDA. Tapi, dikarenakan 

kandungan kerikil juga tinggi atau besar , maka dapat disebut tanah 

lempung berkerikil (gravelly clay).  

2.2.2 Sistem Klasifikasi menurut AASHTO 

Sistem yang dikembangkan pada tahun 1929 yang dijadikan sebagai 

Publick Road Administration Clasification sistem. Sempat mengalami 

perubahan atau perbaikan, dalam perubahanya sehingga menghasilkan 

sistem yang digunakan hingga saat ini,yaitu (ASTM Standart No D-

3282,AASHTO metode M145). 

Sistem AASHTO membagi tanah menjadi tujuh kelompok, tujuh 

kelompok menurut AASHTO, yaitu A-1 sampai A-7. Tanah A-1 sampai 

A-3 tanah yang 35% atau kurang dari butiran lolos ayakan No. 200. Tanah 

A-4 sampai A-7 adalah tanah yang butirannya lolos lebih 35% dari ayakan 

No. 200, sebagian besar dari kelompok A-4 sampai A-7 adalah lempung 

atau lanau. Berikut kriteria dari sistem klasifikasi AASHTO : 

a. Ukuran butiran 

• Kerikil : butiran dari jumlah tanah yang lolos ayakan yang berdiameter 

75 mm (3 in) dan tidak lolos ayakan No. 20 (2mm). 
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• Lanau dan Lempung: bagian dari tanah yang lolos dari ayakan No. 

200. 

• Pasir: butiran tanah yang tidak tertahan ayakan No. 20 (2mm) dan 

tertahan ayakan No.200 (0,075mm). 

b. Plastisitas 

• Lanau: disebut lanau jika butiran halus memiliki indeks plastisitas 

dengan nilai 10 atau kurang. 

• Lempung: disebut lempung jika butiran halus memiliki indeks 

plastisitas dengan nilai 11 atau lebih. 

c. Apabila ada batuan yang berukuran lebih dari 75 mm maka batu 

tersebut harus dipisah dahulu. Tetapi, batu tersebut harus tetap dicatat 

presentasenya 

Bila mana menggunakan Sistem AASHTO dalam klasifikasi tanah, 

maka data tanah yang didapat dari hasil pengujian harus disesuaikan 

dengan nilai-nilai pada Tabel 2.9 

Tabel 2. 9 Klasifikasi tanah menurut AASHTO 
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(Sumber : Braja M.Das, 1995) 

2.2.3 Klasifikasi menurut USCS 

Sistem yang awalnya dikenalkan pada tahun 1942 oleh Casagrande 

digunakan untuk membuat lapangan terbang pada saat perang dunia ke dua 

yang dilaksanakan oleh The Army Corps of Engineers. Atas dasar  kerja 

sama dengan United States Bereau of Reclamation pada tahun 1952, 

Sistem yang disempurnakan ini sampai sekarang masih digunakan oleh 

ahli teknik secara luas, sistem ini membagi tanah menjadi dua kelompok, 

dapat dilihat pada tabel 2.10. Berikut pembagian kelompok menurut 

Unified :  

1. Tanah berbutir kasar (coarse-grained-soil), adalah tanah yang lolos 

ayakan kurang No. 200 dari 50% berat tanah total. Tanah ini yaitu tanah 

kerikil dan pasir, simbol dari Unified ini diawali dengan huruf G atau 

S.G untuk kerikil (gravel) dan pasir (sand) atau tanah berpasir yaitu 

bersimbol S. 

2. Tanah berbutir kasar (fine-grained-soil), adalah tanah yang lolos 

ayakan No. 200 lebih dari 50% berat total. Simbol tanah ini yaitu M 

untuk tanah lanau anorganik (silt), C untuk lempung anorganik (Clay), 

dan simbol O untuk tanah lanau organik maupun lempung organik. 

Untuk tanah yang gambut (peat) dan yang kadar organiknya tinggi 

digunakan simbol PT pada penyimbolannya. 
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3. Adapun simbol lain yang digunakan dalam klasifikasi menurut USCS 

sebagai berikut: 

• W = Tanah gradasi bagus (well graded) 

• P = Tanah gradasi jelek (poorly graded) 

• L = plastisitas rendah (LL< 50) (low plasticity) 

• H = plastisitas tinggi (LL > 50) (hight plasticity) 

Tabel 2. 10 Sistem klasifikasi USCS 

(Sumber: Braja M.Das, 1995) 
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2.3 Tanah Lunak 

Tanah yang memiliki sifat lunak biasanya akan menjadi penghambat 

dalam sebuah konstruksi, karena dalam tenah lunak memiliki daya dukung 

rendah yang bisa mengakibatkan kegagalan saat konstruksi, dikarenakan 

tanah lunak tidak bisa menompang beban diatasnya. Tanah yang lunak adalah 

tanah yang hampir sebagian besarnya merupakan butir-butir menyerupai 

laanau maupun lempung. Semakin tinggi kelunakannya makan semakin 

tinggi juga kadar airnya. Lapisan  

ini memiliki sifat daya  dukung yang buruk.Berikut dibawah merupakan sifat 

dari tanah lunak (Sosrodarsono dan Nakazawa, 1983): 

1. Memiliki nilai daya geser kecil. 

2. Permeabilitas kecil dan pemampatanya cukup besar. 

3. Menyusut bila kering. 

4. Material kedap air. 

2.4  Penurunan Tanah Pada Tanah Lunak 

Penurunan terjadi karena adanya beban yang terjadi pada permukaan 

yang dapat menyebabkan tanah dibawah beban terjadi pemampatan, proses 

terjadinya pemampatan disebabkan karena pendeformasian pada tanah, 

pergeseran tanah dan lain-lain. Umumnya karena penurunan (settlement) 

yang terjadi pada tanah oleh beban, ada 2 jenis penurunan, yaitu: (Das, 1995) 

1. Penurunan konsolidasi (consolidation settlement), adalah hasil dari 

perubahan volume tanah jenuh dari air yang disebabkan dari kandungan 

air yang keluar dari pori-pori yang berada dalam tanah. 

2. Penusuran segera (immediate settlement), adalah hasil dari deformasi 

tanah yang kering, basah dan jenuh air tanpa adanya kadar air yang 

berubah. Perhitungan  penurunan dilandasi dengan penurunan yang 

diturunkan dengan teori elastisitas. 

2.5 Perbaikan Tanah Lunak 

Perbaikan tanah merupakan untuk memperbaiki daya dukung tanah 

tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi masalah penurunan bilamana tanah 

itu mendapat beban timbunan maupun bangunan yang ada diatasnya. Tanah 

yang lunak juga bisa mengakibatkan masalah pada pekerjaan seperti pada 
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tabel 2.11, maka dari itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk tanah 

lunak yang akan dibangun konstruksi. 

Tabel 2. 11 Permasalahan pada pekerjaan akibat tanah lunak 

(Sumber: Sosrodarsono dan Nakazawa, 1983) 

Dari permasalahan-permasalah diatas maka sangat perlu dilakukan 

tindakan perbaikan, berikut beberapa metode untuk perbaikan tanah lunak: 

1. Metode perbaikan permukaan. 

2. Metode replacement and displacement 

3.         Metode timbunan timbunan imbangan berat (countrweight fill) 

4. Metode pembebanan perlahan. 

5. Metode PVD. 

6. Metode tiang pancang. 

Metode replace and displacement sering digunakan pada kemiringan 

atau lereng untuk mengurangi bidang geser tau gelincir pada permukaan tanah 

lunak, yng mana metode ini dilakukan dengan cara mengganti tanah yang 

lunak atau membuang tanah lunak. 
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2.6 Penggalian dan Pemadatan 

Metode ini dilakukan dengan cara mengganti tanah lunak yang 

berguna untuk memperbaiki kekuatan dukung pada tanah dan mengurangi 

penurunan atau gaya geser karena konsolidasi. Metode ini ada 2 cara. Cara 

pertama yaitu dengan menggali dan sesudah penggalian tanah yang sudah 

dirasa baik di letakkan di galian kemudian dipadatkan. Pembuangan dari 

lapisan itu dibagi menjadi dua yaitu: penggalian seluruh lebar dari timbunan 

yang akan dikerjakan dan  penggalian sebahagian dari seluruh lebar timbunan 

yang akan dikerjakan. Cara ke dua yaitu dengan desakan dengan timbunan  

dengan tanah baik maupun diledakan.  

 

Gambar 2. 4 metode replacement (Modul 5 Diklat penanganan Tanah 

Problematika pada Struktur Jalan) 

 

Gambar 2. 5 Metode pendesakan dan pemadatan (Sosrodarsono dan 

Nakazawa, 1983) 

Apabila terjadi permasalahan karena penurunan yang disebabkan oleh 

konsolidasi maka tanah di bawah bangunan harus digali. Untuk masalah 

longsor yang disebabkan oleh kemiringan (lereng) maka permukaan dari 

lereng atau bisa pada bagian bawah dari lereng tersebut digali dan diganti 

dengan tanah yang baik. Dalam perencanaan sebelum adanya pelaksanaan 
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galian dan pendesakan harus di dasari perhitungan dengan adanya 

pertimbangan kekuatan tanah yang akan dilakukan metode ini. 

Sistem penggalian dan diganti lebih baik dari pada sistem pendesakan 

dengan peledak atau dengan beban timbunan. Penggunaan metode ini sangat 

cocok tanah lunak dangkal, yaitu 3 m dan pelaksanaan membutuhkan waktu 

singkat supaya bisa mulai step selanjutnya yaitu penimbunan maupun 

pembangunan. 

2.7 Stabilitas lereng galian dan timbunan 

Stabilitas lereng sendiri bertujuan untuk sebagai tinjauan untuk 

merancang kemiringan lereng yang memperhitungkan aspek keamanan dan 

ekonomi. Lereng sendiri dibagi menjadi dua menurut (SNI 8460:2017 

Persyaratan Perancangan Geoteknik), yaitu:  

1. Lereng buatan alam 

Lereng ini terbentuk karena cuaca (erosi, gerakan lempeng, dan 

seterusnya). Lereng alam memiliki kuat geser dari berat material tanah 

pembentuk lereng ataupun karena beban yang ada diatas  material tanah 

pada lereng. Dimana beban tersebut tertahan kuat geser dari tanah 

tersebut. Longsor atau keruntuhan terjadi bila gaya kuat geser tanah tidak 

kuat menahan gaya-gaya yang ada. 

2. Lereng akibat manusia 

Lereng yang terbentuk akibat ulah manusia. Lereng akibat manusia 

disebabkan oleh dua faktor yaitu:  

a) Lereng galian: lereng yang disebabkan oleh aktivitas galian yang 

dilakukan di tanah asli. Galian di maksudkan untuk menyesuaikan  

elevasi  kemiringan yang diinginkan dengan Faktor keamanan dan 

ekonomis. Dalam menentukan pembuatan galian perlu melihat dari 

segi aspek stabilitas lereng, yaitu: kuat geser, berat isi tanah, 

ketinggian lereng, sudut kemiringan. 

b) Lereng timbunan:  lereng yang pada umumnya dipakai untuk akses 

jalan raya, rel kereta api, dan bendungan dari tanah. Timbunan 

dipengaruhi oleh jenis tanah yang dipakai dalam penimbunan. 
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Perencanaan dalam timbunan harus menganalisa aspek penurunan 

dan gempa.  

2.7.1 Keruntuhan dan istilah 

 menurut DPU (Departemen Pekerjaan Umum) dalam “Pedoman 

penanganan keruntuhan lereng pada tanah residual dan batuan” sebagai 

berikut: 

2.7.1.1 Keruntuhan tanah (Ground Failure) 

Proses pergerakan tanah atau batuan yang memiliki arah tegak, 

datar, miring mulai dari kedudukan awalnya. Dalam artian bisa disebut 

amblesan, penurunan tanah dikarenakan pengembangan, pergeseran 

permukaan , dan gerakan tanah. 

2.7.1.2 Keruntuhan lereng (slope failure) 

Suatu proses perpindahan tanah yang variasi kecepatannya 

lambat sampai sangat cepat  dan tidak terkail geologi yang lokal. 

Keruntuhan biasanya terjadi dengan skala kecil dan sering terjadi pada 

lereng buatan manusia. 

2.7.1.3 Klasifikasi keruntuhan lereng 

Supaya istilah seragam, memudahkan memudahkan dalam 

pengenalan tipe keruntuhan lereng, dan mempermudah dakam 

menentukan penyebabnya dan penanggulangannya. Dalam 

pengelompokannya lereng longsor didasarkan dengan jenis material 

dan batuan dasar, jenis dari gerakan dan bidang keruntuhan serta 

gerakannya. 

2.7.1.4 Longsoran (Landslide) 

Perpindahan tanah maupun batuan  dan campuran tanah dengan 

batuan dan tanah kearah lereng bawah. Penyebab perpindahan ini 

karena kondisi geologi yang kurang bagus, phenomena geomorfologi 

gaya-gaya fisik akibat dari ulah manusia (man made) dan biasanya 

terjadi di daerah yang luas dan skala besar. 
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2.7.2 Kriteria perencanaan lereng 

Kriteria pembebanan  merupakan analisa untuk stabilitas dari  lereng 

yang harus dipertimbangkan beban hidup, beban mati dan gempa yang 

sesuai dengan lereng galian atau timbunan. Beban tambahan harus 

ditambah dipermukaan sebesar 10 MST/ton kecuali ada syarat lain atau 

fungsi lain. Dalam kepentingan analisis pseudo-statik dan Time history 

dari lereng, beban gempa yang lengkap diharapkan disesuaikan keadaan 

geologi dan area kegempaan proyek pekerjan tersebut (SNI 8460:2017 

Persyaratan Perancangan Geoteknik). 

1. Beban Gempa 

Beban gempa sangat berpengaruh dan sangat diperhitungkan jika 

pekerjaan galian atau timbunan lereng di kerjakan diarea warga atau 

dibngun dengan fungsi khusus dengan tidak diperbolehkan ada 

keruntuhan atau terputusnya lajur dari trasportasi setelah gempa yang 

di rencanakan. Gempa pada lerng galian atau timbunan ditetapkan 

kemungkinan sebasar usia 50 tahun dari rencana yaitu 2% atau sama 

dengan 500 tahun periode ulang yang memiliki titik acuan pada  peta 

gempa yang sudah terlampir pada surat Pekerjaan Umum (PU) No. 

12/SE/M/2010. 

2. Beban lalu lintas 

Beban lalulintas sendiri sudah ditentukan oleh UU no. 22 tahun 2009 

(Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dan besarnya bisa dilihat 

pada tabel 2.12 berikut: 

Tabel 2. 12 Beban lalu lintas (UU no. 22 tahun 2009) 

Kelas Jalan Fungsi jalan Beban (MST,ton) 

I Arteri  >10,0 

II Arteri,kolektor,lokal 8 – 9 

III Alteri,kolektor,lingkungan 8 

(Sumber : UU no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 
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2.8 Konsolidasi 

Konsolidasi merupakan proses terjadinya penyusutan dari volume atau 

menyusutnya rongga pori dari tanah yang jenuh berpermeabilitas rendah yang 

disebabkan adanya pembebanan, dimana dalam prosesnya dipengaruhi 

dengan kecepatan daya susutnya air pori keluar dari rongga dalam tanah 

(Hardiyatmo, 2002). 

Konsolidasi menurut (Craig, 1987) adakah sebuah proses pengecilan 

dari volume tanah dengan perlahan  pada tanah jenuh sempurna yang 

memiliki permeabilitas kecil akibat dari pengaliran sebagian air pori: proses 

itu akan berlangsung terus-menerus sampai kandungan air pori dari kenaikan 

tegangan total hilang. 

Uji konsolidasi satu dimensi (one dimensional consolidation) pada 

laboratorium biasanya menggunakan alat oedometer maupun konsolidomer, 

berikut uji konsolidasi menggunakan alat oedometer dapat dilihat pada 

gambar . 

 

Gambar 2. 6 Uji oedometer (Craig, 1987) 

Contoh tanah dalam gambar 2.6 mewakili dari tanah yang diselidiki 

atau diuji, kemudian tanah dimasukan dengan perlahan ke dalam cincin 

pembatas. Pada bagian atas dan bawah diberikan batu berpori (porous stone). 

Beban diberikan pada benda uji, dan akan berlangsung proses penurunan 

yang diukur dengan arloji pembacaan (dial gauge). Biasanya proses pengujian 

selama 24 jam  dengan benda uji harus terendam air. 
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2.9 Gempa 

Gempa menurut (Himawan Indarto dkk, 2013) merupakan fenomena 

getaran yang disebabkan karena adanya benturan atau gesekan lempeng 

tektonik (plate tectonic) dari bumi yang berada di daerah patahan (fault zone). 

Gempa yang terjadinya di patahan disebut gempa dangkal dikarenakan terjadi 

dikedalaman 15 sampai 50 km. Gempa akan terjadi pada lapisan batuan yang  

dikarenakan lempeng tektonik bumi yang bergerak melebihi kekuatan yang 

dimiliki dari batuan tersebut. Lapisan dari batuan tersebut akan pecah sesuai 

bidang patahan. Dika hasil patahan ttersebut sampai permukaan bumi akan 

terlihat sebagai garis atau zona patahan. Jika terjadi gerak vertikal di zona 

patahan dan terjadi dilaut maka akan menimbulkan tsunami. 

2.9.1 klasifikasi situs  

Dalam perencanaan suatu proyek maka harus mengetahui dimana 

letak klasifikasi situs lokasi proyek akan dibangun. Berikut klasifikasi 

situs menurut (AASHTO,2012) 

Tabel 2. 13 Klasifikasi situs (AASHTO, 2012) 

 Sumber : (SNI 8460:2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik) 
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Dimana : 

N spt = nilai rata-rata tahanan penetrasi lapangan 

N sptch = nilai rata-rata tahanan penetrasi standar untuk lapisan non 

kohesif 

V s = nilai rata-rata kecepatan gelombang geser (m/s) 

S u = nilai rata-rata kuat geser niralir lapisn (kPa) 

Klasifikasi situs didapatkan dari parameter kelas situs, berikut isi dari 

parameter situs : nilai rata-rata tahanan penetrasi lapangan (N spt), nilai rata-

rata kecepatan gelombang geser (V s), nilai rata-rata kuat geser niralir 

lapisan (S u). yang diperoleh dari cara uji seperti Tabel 2.14 

Tabel 2. 14 Parameter dan metode pengujian untuk mendapatkan 

kelas situs 

 (Sumber : SNI 8460:2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik) 

Penetapan dari situs tanah keras (SC), tanah sedang (SD), tanah yang 

lunak (SE) adalah hasil dari penyelidikan tanah yang berasal dari lapangan 

maupun laboratorium, harus dilakukan oleh ahli geoteknik bersertifikat 

dan dilakukan minimal 2 sampai 3 parameter tanah tersebut. 

Ketetapan dari situs tanah batuan yang keras (SC) merupakan hasil 

dari kecepatan gelombang geser yang telah dilakukan di lapangan maupun 

dari profil tanah  atau batuan yang memiliki tipe sama dengan pelapukan 

yang hampir sama, bila batuan keras ditemukan sampai kedalaman 30 m, 

harus dilakukan tes kecepatan gelombang geser pada permukaan untuk 

mendapat nilai V s. 

Ketetapan dari situs batuan dasar (SB) Harus ditentukan hasil 

pengukuran dan juga dimensi yang dilakukan oleh ahli geoteknik atau 

otoritasyang ahli dalam bidangnya,untuk batuan yang sedang. Pengukuran 
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dari kecepatan gelombang geser   yang berada dilapangan harus 

dilaksanakan dengan batuan yang lebih lunak dengan tingkatan rekahan 

dan pelapukan yang lanjut,jik pengukuran tidak dilakukan maka 

diklasifikasikan situs tanah keras (SC). Untuk lokasi perkerjaan yang harus 

dipertimbangkan memiliki klasifikasi antara lunak dan sedang maka 

mengikuti kelas (SE) 

2.9.2 Persyaratan Gempa untuk Lereng 

Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi  pada kondisi tanah 

yang dalam lereng atau kemiringan kita harus persiapkan dengan matang. 

Demi tidak ada hal tidak diinginkan seperti: tanah longsor pada saat berada 

dalam sebuah bangunan gedung maupun non-gedung. Longsor sendiri 

disebabkan oleh percepatan dari permukaan tanah yang berakibat adanya 

gaya inersia dari galian atau timbunan dan dan gaya inersia tersebut 

mengakibatkan tanah menjadi tidak stabil. Cara untuk menganalis dari 

kekuatan lereng maupun timbunan terhadap beban seismik ada 2 cara 

perdekatan yaitu: 

1. Analisis kesetimbangan batas (limit equilibrium methods) yaitu 

analisis menggunakan permodelan pseudostatik, menggunakan 

puncak dari percepatan yaitu (PGA), faktor keamanan gempa 

(SF>1,0), koefisien seismik horizontal, kh, nilai tersebut didapat 

sebesar 0,5 dari percepatan puncak horizontal dari hasil kelas situs dan 

dari faktor amplifikasi. 

2. Analisa berbasis perpindahan (displacement based) yang digunakan 

yaitu konsep blok keruntuhan (newmark sliding block) atau model 

numerik. 

2.10  Plaxis 2D 

Plaxis 2D merupakan salah satu paket Program di dunia teknik sipil 

yang dibuat dengan metode elemen hingga dan telah dikembangkan dengan 

sedemikian rupa, sehingga bisa digunakan dalam melakukan analisa 

deformasi, penurunan, ataupun stabilitas dari dalam bidang geoteknik. Tahap 

dalam permodelan program Plaxis 2D sendiri dapat dilakukan dengan grafis, 

sehingga memungkinkan dalam dibuatnya suatu permodelan elemen hungga 
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cukup kompleks dengan lebih cepat dan mudah. Sedangkan untuk tools dan 

komponen yang berada di program Plaxis 2D juga sekarang dibuat 

sedemikian rupa sehingga mendukung hasil output yang detail. Untuk 

tahapannya sendiri, perhitungan Plaxis 2D, dikerjakan dengan otomatis 

dengan berdasarkan prosedur numerik. Dalam hasil output program Plaxis 

2D, user bisa menampilkan data yang dibutuhkan apabila dibutuhkan dalam 

sebuah proyek. Didalam program Plaxis 2D ada menu curve yang bisa 

digunakan dalam pembuatan kurva dengan meninjau point tertentu yang 

dikenal sebagai nodal. 

Perkembangan darri program Plaxis 2D ini mulai pada tahun 1987 di 

Universitas Delft (Technical University of Delft) dari inisiatif Departemen 

Tenaga Kerja dan Pengelolaan Sumber Daya Air Belanda (Dutch Department 

of Public Works and Water Management). Plaxis 2D memiliki tujuan utama 

untuk Menganalisa tanggul yang dibangun pada tanah lunak didataran rendah 

berwilayah Holland. Kemudian dikembangkan untuk seluruh aspek yang 

berhubungan dengan Geoteknik lainya. 
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BAB III 

METODELOGI PENULISAN 

 

3.1 Flowchart 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metodelogi studi 

kasus. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tahapan pengerjaan 

yang teratur dan sistematis agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. 

Berikut penyajian bagan alur penelitian pada Gambar 3.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan PLAXIS 8,5 

Meliputi : 

- Ukuran panjang, 

ketinggian dan 

kedalaman pemodelan 

- Parameter tanah 

- Permodelan Galian. 

- Timbunan preloading. 

- Input Gempa 

 

Studi literatur 

- Jurnal  

- Buku 

- Informasi lain yang menunjang 

 

Pengumpulan data 

Data sekunder berupa : Denah kawasan, 

Boring log, Data Gempa Time History dan 

Pseudostatik, cross timbunan dan galian. 

Data parameter : Tanah & Gempa: 

Pemodelan pada program sesuai dengan 

parameter-parameter tanah, seperti : Kohesi, 

permeabilitas tanah, sudut geser, angka pori, 

berat volume tanah, poission ratio, ideks 

pemampatan maupun pengembangan dsb. 

Input data gempa yang di peroleh 

MULAI 

A 
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Gambar 3. 1 Bagian alur penelitian 

3.2 Studi Literatur 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sumber literatur atau 

pustaka dapat diperoleh dari diktat, buku panduan, makalah pedoman 

peraturan-peraturan, jurnal maupun bacaan lain yang menjadi sumber 

refrensi dalam penyusunan dasar-dasar teori dan parameter tanah yang 

diperlukan dalam pemahaman mekanika tanah dan gempa bumi, serta 

beberapa penelitian yang membahas tentang permodelan pada Plaxis 2D.  

3.3 Pengumpulan Data 

Data sekunder merupakan data yang  bisa didapatkan dengan 

mencari informasi secara ilmiah pada lembaga maupun instansi yang terkait 

pada proyek dengan data boring log berlokasi di ruas Sukabumi-Ciranjang. 

Kesimpulan  

Analisis dan pembahasan permodelan 

kasus dalam software Plaxis 8.5. Meliputi 

permasalahan dan penanganan pada proses 

timbunan, galian, pengaruhnya jika terjadi 

gempa, perhitungan penurunan yang terjadi 

dan nilai safety factor. 

SELESAI 

Hasil permodelan pada Plaxis 

- Penurunan tanah (settlement).  

- Penanganan pada galian dan timbunan yang rawan longsor. 

- Analisa gempa pada kontruksi timbunan dan galian 

 

A 
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Adapun Laporan Tugas Akhir ini menggunakan data skunder dari 

pengujian SPT oleh PT. Prisma Sarana Jaya Utama yang kemudian 

dilakukan analisa timbunan dan galian. 

3.4 Permodelan Timbunan dan Galian Tanah Ruas Tol Sukabumi-

Ciranjang menggunakan Plaxis 

3.4.1 Permodelan Galian 

Proses galian diperlukan pada lokasi proyek yang memiliki 

perbedaan elevasi yang sangat signifikan. Pada proses penggalian 

perlu analisa pada kedalaman keberapa akan mengalami longsor. 

Maka diperlukan penanganan pada titik galian rawan longsor. Analisis 

penanganan longsor setelah konsolidasi dan gempa juga diperlukan. 

Penanganan bisa menggunakan penancapan pancang jika diperlukan.  

3.4.2 Permodelan Timbunan 

Pada elevasi rendah maka memerlukan timbunan untuk 

mencapai elevasi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 

Proses terpenting keberhasilan timbunan adalah pada nilai konsolidasi. 

Koefisien permeabilitas (k) merupakan salah satu parameter 

terpenting pada analisis konsolidasi yang dapat diperoleh dari 

pengujian laboraturium seperti : Constan-heat test, faling-heat test, dan 

pengujian lapangan. Pada umumnya tanah lempung memiliki nilai 

permeabilitas yang relatif kecil dibanding tanah pasir, maka konsolidasi 

pada  tanah lunak relatif lama. Sehingga penanganan timbunan bisa 

menggunakan metode replacement. Selain menggunakan metode 

replacement juga menggunakan geotekstil. 

3.4.3 Tahapan pada Plaxis 

Kondisi dilapangan disimulasikan ke dalam progran Plaxis 

2D bertujuan untuk mengimplementasikan tahapan pada pelaksanaan 

dilapangan ke dalam tahapan pengerjaan program bertujuan untuk 

pelaksanaan dilapangan dapat sedekat mungkin pada program. 

Sehingga  menghasilkan program sebagai cerminan yang terjadi dari 

kondisi lapangan dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Permodelan Galian  

Step 1 :  Plaxis → new file → Input data 

Step 2 :  Menggambar kontur tanah di Plaxis sesuai dengan 

lokasi analisa. 

Step 3 : Pendefisian dan input parameter tanah 

Step 4 :  Instal condition :  menyatakan kondisi asli tanah 

perlapisan dan tinggi muka air tanah. 

Step 5 :  Calculate pada tanah asli 

Step 6  :  Calculate pergalian 5 meter 

Step 7  : Pengaktifan penanganan jika diperlukan.  

Step 8 : Pengaktifan gempa. 

Step 9  :  Konsolidasi 1 Tahun. 

Step 10 : Konsolidasi 3 Tahun.  

Step 11 :  Konsolidasi 10 Tahun. 

Step 12 : Tahapan Safety Factor. 

 

2. Permodelan Galian 

Step 1 :  Plaxis → new file → Input data 

Step 2 :  Menggambar kontur tanah di Plaxis sesuai dengan 

lokasi analisis. 

Step 3 : Pendefisian dan input parameter tanah 

Step 4 :  Instal condition :  menyatakan kondisi asli tanah 

perlapisan dan tinggi muka air tanah. 

Step 5 :  Calculate pada tanah asli 
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Step 6 :  Penonaktifan timbunan tanah yang berada di tanah 

asli 

Step 7  :  Replacement tanah lunak 4 m. 

Step 8  : Pengaktifan timbunan per 1 m. 

Step 9  :  Konsolidasi per 3 m timbunan. 

Step 10  : Pengaktifan geotekstil jika diperlukan.  

Step 11 :  Pengaktifan perkerasan. 

Step 12 :  Pengaktifan beban kendaraan.  

Step 13 :  Pengaktifan gempa. 

Step 14 : Konsolidasi 1 tahun.  

Step 15 :  Konsolidasi 3 tahun. 

Step 16 : Konsolidasi 10 tahun.  

Step 17 : Tahapan Safety Factor. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Menyusun kesimpulan sesuai proses pengolahan data dan hasil 

yang didapatkan dengan penjelasan secara singkat dan dengan jelas 

menggambarkan hasil analisis. 

3.6 Pembuatan Laporan 

Penyusunan laporan dilakukan dengan menyusun hasil 

penelitian yang telah diselesaikan. Susunan laporan memuat hasil data 

analisis pengerjaan Timbunan dan Galian menggunakan program Plaxis 

dengan diperoleh nilai keamanan kontruksi.  
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinjauan Umum 

Tahapan Analisis dan Pembahasan adalah hasil dari pengolahan data 

tanah dari pengerjaan Tol Sukabumi-Ciranjang yang berlokasi di Provinsi 

Jawa Barat. Pada proyek ini memerlukan analisa perencanaan Galian dan 

Timbunan untuk mengetahui titik rawan langsor, konsolidasi, analisa 

terjadinya gempa, dan penanganan pada proses pengerjaan Galian dan 

Timbunan. Pada pengerjaan galian dilakukan setiap 5 meter, dan setiap 5 

meter akan dilakukan analisa kerawanan terhadap longsor. Untuk 

pengerjaan timbunan dilakukan setiap 1 meter dan dilakukan konsolidasi 

setiap timbunan ke 3 meter selama 30 hari. Lokasi pembangunan jalan Tol 

Sukabumi -Ciranjang Dapat dilihat dalam gambar 4.1 dibawah : 

 

Gambar 4. 1 . Lokasi pembangunan jalan Tol (Google Earth) 

Data yang tersedia akan digunakan untuk menganalisa titik rawan 

langsor, konsolidasi, analisis terjadinya gempa, dan penanganan pada 

proses pengerjaan Galian dan Timbunan menggunakan software Plaxis, 

data yang digunakan adalah SPT dari hasil Boring log pada proyek. 
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4.2 Data Analisis 

4.2.1 Data Tanah DB.14 

Analisis data tanah hasil dari pengeboran dalam (Deep Boring) 

dengan metode bor inti (Coring) dengan lobang bor (borehole) no 

DB.14 memiliki kedalaman 40 meter yang di lakukan oleh PT. Prisma 

Sarana Jaya Utama. Berikut hasil dari uji tanah pada proyek pekerjaan 

Tol pada STA 5+600 (DB 14) dapat dilihat dalam tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Hasil pengeboran STA 5+600 ( DB.14 ) 

 

(Sumber : PT. Prisma Sarana Jaya Utama) 

4.2.2 Data Tanah Galian 

Data parameter tanah yang diolah dari hasil pengeboran dalam 

(Deep Boring) yang didapatkan di Proyek Tol Sukabumi-Ciranjang ini 

dituliskan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut : 

 

0-2 2
coklat,sangat lemah sampai 

lemah,plastisitas tinggi
very soft

2-4 4 lemah sampai sedang soft

4-6 6 sedang medium

6-8 3 coklat,lemah,plastisitas tinggi soft

8-10 4 lemah sampai sedang soft

10-12 5 sedang medium

12-14 5 medium

14-16 7 medium

16-18 8 sedang sampai kaku medium

18-20 16 sangat kaku very stiff

20-22 33 hard

22-24 37 hard

24-26 35 hard

26-28 38 hard

28-30 40 hard

30-32 42 very dense

32-34 >50 very dense

34-36 >50 very dense

36-38 >50 very dense

38-40 >50 very dense

tanah liat 

berlumpur 

(silty clay)

lempung 

berlumpur 

(clayey silt)

lempung 

berlumpur 

(clayey silt)

tanah liat 

berlumpur 

(silty clay)

lempung 

berlumpur 

(clayey silt)

pasir 

berlumpur 

(silty sand)

abu-abu 

kecoklatan,sedang,plastisitas 

rendah

abu-abu 

muda,keras,plastisitas tinggi

coklat,keras,plastisitas 

rendah

abu-abu,sangat padat

kedalaman (m) N-Spt konsistensiDeskripsimaterial
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Parameter tanah galian diperoleh berdasarkan pada data bor. Untuk 

mendapatkan parameter perlu dilakukan penelitian laboraturium. Pada 

analisis ini kita menentukan analisis parameter menggunakan jurnal dan 

literatur yang sudah ditulis di tinjauan pustaka. Hasil analisis parameter 

galian tertulis pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Parameter Tanah Galian 

 

Pada perencanaan Tol Sukabumi-Ciranjang menggunakan jalan 

kelas 1. Pada perencanaan jalan kelas 1 memiliki kekuatan terhadap 

beban kendaraan seberat 10 ton. Beban kendaraan ini dapat dilihat dari 

tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Beban Kendaraan 

 

Perkerasan tanah diperlukan pada konstruksi jalan Tol. Sebelum 

melakukan tahap perkerasan rigid perlu dilakukan perkerasan lapisan 

subgrade. Lapisan subgrade digunakan untuk memperkuat daya dukung 

tanah terhadap beban yang akan ditanggung lapisan rigid. Lapisan 

subgrade ini dituliskan pada tabel 4.4. 

  

Data kendaraan beban

No Kelas jalan Fungsi jalan MST,ton

1 I arteri >10 

2 II arteri,kolektor,lokal 8-9

3 III arteri,kolektor,lokal,lingkungan 8

Parameter Tanah Asli 

E g unsat g sat C PHI Ksat

(kN/m2) (kN/m3) (Kn/m3) (kN/m2) (') (m/day)

very soft 0-2 2 2000 14 16 0,15 0,015 12 25 8,64x10-7 (1x10-11) 0,2 1,2 0,095 SSM undrained

soft 2-4 4 4000 15 17 0,15 0,015 24,5 26 8,64x10-7 (1x10-11) 0,2 1,2 0,095 SSM undrained

medium 4-6 6 6000 16 18 0,25 0,025 49 27 8,64x10
-6

 (1x10
-10

) 0,25 1,2 0,15 HSM undrained

soft 6-8 3 3000 15 17 0,15 0,015 24,5 26 8,64x10
-7

 (1x10
-11

) 0,2 1,2 0,095 HSM undrained

soft 8-10 4 4000 15 17 0,15 0,015 24,5 26 8,64x10-7 (1x10-11) 0,2 1,2 0,095 HSM undrained

medium 10-12 5 5000 16 18 - - 49 27 8,64x10-6 (1x10-10) 0,25 1,2 - HSM undrained

medium 12-14 5 5000 16 18 - - 49 27 8,64x10-6 (1x10-10) 0,25 1,2 - HSM undrained

medium 14-16 7 7000 16 18 - - 49 27 8,64x10-6 (1x10-10) 0,25 1,2 - HSM undrained

medium 16-18 8 8000 16 18 - - 49 27 8,64x10-6 (1x10-10) 0,25 1,2 - HSM undrained

very stiff 18-20 16 16000 18 20 - - 196 29 8,64x10
-5

 (1x10
-9

) 0,4 1,2 - HSM undrained

hard 20-22 33 33000 21 22 - - 216 30 8,64x10
-4

 (1x10
-8

) 0,45 0,6 - HSM undrained

hard 22-24 37 37000 21 22 - - 216 30 8,64x10-4 (1x10-8) 0,45 0,6 - HSM undrained

hard 24-26 35 35000 21 22 - - 216 30 8,64x10-4 (1x10-8) 0,45 0,6 - HSM undrained

hard 26-28 38 38000 21 22 - - 216 30 8,64x10-4 (1x10-8) 0,45 0,6 - HSM undrained

hard 28-30 40 40000 21 22 - - 216 30 8,64x10-4 (1x10-8) 0,45 0,6 - HSM undrained

very dense 30-32 42 42000 18 20 - - 2 40 0,104 (1,2x10-5) 0,4 0,43 - HSM drained

very dense 32-34 50 50000 18 20 - - 2 40 0,104 (1,2x10-5) 0,4 0,43 - HSM drained

very dense 34-36 50 50000 18 20 - - 2 40 0,104 (1,2x10
-5

) 0,4 0,43 - HSM drained

very dense 36-38 50 50000 18 20 - - 2 40 0,104 (1,2x10
-5

) 0,4 0,43 - HSM drained

very dense 38-40 50 50000 18 20 - 2 40 0,104 (1,2x10-5) 0,4 0,43 - HSM drained

konsistensi kedalaman (m) N-Spt Cc Cs Material Model Materisl TypeV e lnlt Cr



40 
 

Tabel 4. 4 Parameter Subgrade 

 

Pada lapisan atas menggunakan perkerasan kaku untuk menahan 

beban secara langsung. Pada konstruksi jalan tol umumnya 

menggunakan perkerasan kaku dan lentur. Pada perkerasan kaku 

menggunakan lapisan rigid. Lapisan rigid ini dituliskan pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Parameter Perkerasan 

 

(Sumber : PT. Prisma Sarana Jaya Utama, Braja M.Das,1995, 

Terzhagi,1987, Muni Budhu, 2010,  Begemaan,1965, Laurence 

D.Wesley, 2012, UUD no.22,2009, Sripsi Mega Teguh Budi 

Raharjo,2012 dan Lab.Mektan FT UNISSULA,2021) 

4.3 Analisis Data Galian 

4.3.1 Plaxis 

Program aplikasi komputer Plaxis 2D melakukan perhitungan 

konsolidasi dengan menerapkan teori biot. Plaxis  melakukan 

perhitungan berdasar metode elemen hingga yang dilakukan secara 

khusus untuk melakukan analisis stabilitas dan deformasi sebagai 

aplikasi dalam bidang ilmu geoteknik. Adapun permodelanya dapat 

menggunakan bidang maupun axysmetris. Penerapan Plaxis 2D dapat 

menggunakan metode antar muka grafis yang mudah digunakan. Plaxis 

2D terdiri dari empat sub program yaitu masukan, perhitungan, 

keluaran dan kurva. Berikut adalah tahapan pada Plaxis : 

 

 

 

 

 

 

E C

kN/m2 kN/m2

1 padas/lime stone 1 11,3 15,7 19000 19,7 45,85 0,4 1,2 mc drained

3 subgrade 0,001 16 18 60000 2 24 0,3 0,5 mc undrained

Data Tanah timbunan

No Parameter Kx/Ky Yunsat ysat v einit Model TipePhi
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a. Pilih menu Plaxis. 

 

Gambar 4. 2 Aplikasi Plaxis 2D 

b. Lalu pilih new project. 

 

Gambar 4. 3 Project baru Plaxis 2D 

c. Atur nama proyek serta dimensi. 

Pilih general settings → ubah nama pada kolom title → klik ok. 

 

Gambar 4. 4 Plaxis 
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d. Gambar permodelan sesuai dengan kontur tanah. 

Untuk menggambar permodelan cek koordinat kontur tanah pada 

file Autocad yang didapat dari data proyek → klik menu bar 

geometry line → gambar permodelan sesuai koordinat pada file 

Autocad. 

 

Gambar 4. 5 Permodelan 

 

e. Pilih menu material sets untuk memasukan data tanah 

Kemudian pilih menu material sets untuk memasukan data tanah 

→ klik set type dan pilih soil & interfaces → klik new →  pilih 

kolom identification untuk memberi nama jenis lapisan tanah → 

pilih kolom material model untuk mengubah model bahan → 

pilih kolom material type untuk menentukan jenis tanah drained 

atau undrained → kemudian ubah general properties dan 

permeability sesuai parameter → klik parameters ubah stiffness 

dan strength sesuai parameter → klik ok 
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Gambar 4. 6 Data Material Tanah 

 

f. Memasukan data tanah ke permodelan 

Pilih menu material sets dan masukan lapisan tanah sesuai yang 

ada di data bore log. 

 

Gambar 4. 7 Permodelan Lapisan Tanah 

 

g. Instal Muka Air Tanah 

Kemudian pilih initial conditions → pilih phreatic level untuk 

memasukan instalasi muka air tanah → instal muka air sesuai 

dengan kedalaman yang ada pada data bore log. 
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Gambar 4. 8 Gambar Muka Air Tanah 

 

h. Memasukan perkerasan dan beban kendaraan 

Pilih plate dan instal diatas tanah subgrade → distributed 

load → instal pada permukaan perkerasan jalan. 

 

Gambar 4. 9 Perkerasan dan Beban Kendaraan  

 

i. Memasukan data gempa 

Pilih general settings → klik kolom x-accelerations dan 

masukan angka data gempa → klik ok. 
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Gambar 4. 10 Gempa Pseudostatik 

Untuk memasukan file data gempa klik initial conditions → 

klik generate water pressures → initial pore pressures → klik 

mesh generate initial stresses → klik calculate → masuk plaxis 

calculations → klik next → pilih parameters klik time interval 

ubah waktu terjadinya gempa → define → masuk dynamic 

loading dan masukan file data gempa time history di load 

multiplier from data file. 

 

Gambar 4. 11 Gempa Time History 
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j. Tahap Analisa 

klik initial conditions → klik generate water pressures → initial 

pore pressures → klik mesh generate initial stresses → klik 

calculate → masuk plaxis calculations → klik next → pilih 

general → calculation type diubah sesuai tahapan analisa. 

 

Gambar 4. 12 Tahap Analisa 

 

k. Tahap Perhitungan 

Klik calculate untuk memulai tahap perhitungan. 

 

Gambar 4. 13 Tahap Perhitungan 
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4.4 Hasil  dan Pembahasan Galian 

Perhitungan Galian dilakukan dengan Plaxis setiap tahapan 5 meter. 

Pada setiap 5 meter Galian akan dilakukan analisis untuk melakukan 

penanganan pada tahapan galian yang memiliki nilai keamanan (safety 

factor) rendah. Ada banyak penanganan yang dapat dilakukan, salah 

satunya penancapan pancang pada bagian rawan longsor. Kemudian 

setelah tahap galian maka analisis selanjutnya adalah  tahap konsolidasi. 

Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui nilai keamanan penurunan 

tanah. Konsolidasi dilakukan pada 1 tahun setelah pengerjaan proyek, 

kemudian 3 tahun dan 10 tahun. Dalam tahap konsolidasi juga dilakukan 

penanganan apabila ditemukan permasalahan. 

Tahapan Analisis selanjutnya adalah penanganan jika terjadi 

gempa. Gempa yang dianalisis adalah gempa Pseudostatik dan Time 

history.  

 

 

Gambar 4. 14 Gempa Pseudostatik 
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Gambar 4. 15 Gempa Time History 

 

4.4.1  Model Awal Galian Plaxis 

 

Permodelan awal galian diatas menggambarkan kondisi sesungguhnya 

pada kondisi kontur tanah dan lapisan tanah dilapangan.  

4.4.2  Permodelan Analisa Awal 

 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisis 

awal sebelum kontruksi. 
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➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis awal sebelum adanya pekerjaan tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 2,93 meter. 

➢ Effective mean stresses 

 

Tekanan efektif pada tahap analisis awal memiliki nilai sebesar -

892,38 kN/m. 
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➢ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap analisis awal memiliki angka tekanan pori sebesar -321,31 

kN/m2. 

➢ Safety Factor 

 

Nilai safety faktor (angka keamanan) pada tahap analisis sebelum ada 

konstruksi  maupun pekerjaan sebesar 1,841. 

4.4.2.1 Analisis Permodelan Analisa Awal. 

Permodelan awal kontruksi menggambarkan analisis 

kondisi sebelum dilakukan pengerjaan kontruksi. Pada analisis 

diatas menunjukan bidang gelincir lereng terdapat pada bagaian 

tanah lunak, hal ini dapat dilihat karena air pori terbesar terdapat 

pada pagian tanah lunak. Analisis awal ini memiliki nilai air pori 

-321,31 kN/m2. Resiko longsor juga terdapat pada bagian tanah 

dengan kemiringan terbesar. 
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4.4.3 Permodelan Galian Setiap 5 Meter 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahapan galian 

dengan standar galian setiap 5 meter. 

❖ Galian ke 1 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap galian 1 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,286 meter. 

➢ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian 1 memiliki angka tekanan pori sebesar -470,60 

kN/m2. 

  



52 
 

❖ Effective mean stresses 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 1 memiliki nilai sebesar -1390 kN/m2 

❖ Galian ke 2 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 2 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,283 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 2 memiliki angka tekanan pori sebesar -470,14 

kN/m2. 
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❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 2 sebesar -1360 kN/m2 

❖ Galian ke 3 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 3 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,283 meter. 
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❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 3 memiliki angka tekanan pori sebesar -469,4 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 3 memiliki nilai sebesar -1350 kN/m2 

❖ Galian ke 4 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 4 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,284 meter. 
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❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 4 memiliki angka tekanan pori sebesar -468,53 

kN/m2. 

 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 4 memiliki nilai sebesar -1330 

kN/m2 
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❖ Galian ke 5 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 5 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,286 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 5 memiliki angka tekanan pori sebesar -467,76 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 5 memiliki nilai sebesar -1330 

kN/m2 
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❖ Galian ke 6 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 6 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,289 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 6 memiliki angka tekanan pori sebesar -467,05 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 6 memiliki nilai sebesar -1320 

kN/m2 
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❖ Galian ke 7 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 7 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,291 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 7 memiliki angka tekanan pori sebesar -466,62 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 7 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 8 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 8 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,293 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 8 memiliki angka tekanan pori sebesar -466,46 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 8 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 9 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 9 tanah menunjukan memiliki penurunan dengan 

nilai 0,294 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 9 memiliki angka tekanan pori sebesar -466,17 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 9 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 



61 
 

❖ Galian ke 10 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 10 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,295 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 10 memiliki angka tekanan pori sebesar -465,71 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 10 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 11 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 11 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,296 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 11 memiliki angka tekanan pori sebesar -465,07 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 11 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 12 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 12 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,297 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 12 memiliki angka tekanan pori sebesar -463,56 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 12 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 13 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 13 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,298 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 13 memiliki angka tekanan pori sebesar -462,02 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 13 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 14 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 14 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,299 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 14 memiliki angka tekanan pori sebesar -449,12 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 14 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 15 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 15 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,300 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 15 memiliki angka tekanan pori sebesar -410,00 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 15 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 16 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 16 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,301 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 16 memiliki angka tekanan pori sebesar -303,49 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 16 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 17 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 17 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,302 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 17 memiliki angka tekanan pori sebesar -239,41 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 17 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 18 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 18 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,303 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 18 memiliki angka tekanan pori sebesar -156,91 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 18 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 19 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 19 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,303 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 19 memiliki angka tekanan pori sebesar -81,45 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 19 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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❖ Galian ke 20 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 20 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,303 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap galian ke 20 memiliki angka tekanan pori sebesar -81,38 kN/m2. 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada tahap galian ke 14 memiliki nilai sebesar -1310 

kN/m2. 
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4.4.3.1 Analisis permodelan galian. 

Berikut adalah grafik nilai safety factor galian. 

 

Grafik 4.1 safety factor galian 

 

Pada grafik diatas menunjukan bahwa nilai Safety 

Factor mengalami peningkatan hingga galian ke 7 dengan nilai 

2,3741, setelah tahap galian tersebut nilai Safety Factor 

mengalami penurunan hingga nilai terendah 1,651. Penurunan 

nilai Safety Factor berbanding lurus dengan penurunan nilai 

tekanan air pori. Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai 

penyebab terjadinya kelongsoran. Semakin besar tekanan air 

pori maka akan semakin besar tenaga pendorong. Pembangunan 

konstruksi dan kestabilan tanah sangat dipengaruhi oleh besaran 

angka pori karena kekuatan geser tergantung pada keberadaan 

air dalam tanah. Tingkat kelongsoran juga dipengaruhi oleh 

besarnya elevasi lereng. Tahap pengerjaan hingga pada galian 

ke 9 terdiri dari lapisan tanah medium, kemudian galian 

berikutnya terdiri dari lapisan tanah soft, medium, very stiff dan 

hard. Pengerjaan perkerasan terletak pada lapisan tanah keras 

memiliki nilai kohesi 216 kn/m2 sehingga daya dukung tanah 

cukup tinggi. 
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4.4.4 Permodelan Kondisi setelah kontruksi 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisis 

akhir kontruksi. 

❖ Total Displacement 

 

Pada tahap galian ke 20 tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,437 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap akhir konstruksi memiliki angka tekanan pori sebesar -

83,63 kN/m2. 
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❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada akhir konstruksi memiliki nilai sebesar -739,43 kN/m2. 

❖ Safety Factor 

 

Tahap akhir konstruksi memiliki nilai safety faktor dengan sebesar = 1,681 

4.4.4.1 Analisis permodelan setelah kontruksi 

Permodelan setelah kontruksi menggambarkan analisis kondisi 

setelah dilakukan pengerjaan kontruksi. Pada analisis diatas menunjukan 

bidang gelincir lereng terdapat pada bagaian tanah lunak, hal ini dapat 

dilihat karena air pori terbesar terdapat pada pagian tanah lunak. Analisis 

setelah kontruksi ini memiliki nilai air pori -83,63 kN/m2. Resiko longsor 

terdapat pada bagian lereng. Namun kondisi setelah kontruksi 

menunjukan kondisi aman dengan nilai Safety Factor 1,1. 
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4.4.5 Permodelan Konsolidasi. 

❖ Konsolidasi 1 tahun. 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

konsolidasi untuk mengetahui penurunan tanah setelah 1 tahun: 

❖ Total Displacement. 

 

Pada tahap konsolidasi 1 tahun tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,439 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap konsolidasi 1 tahun memiliki tekanan pori sebesar -84,83 kN/m2 
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❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 1 tahun memiliki nilai sebesar -739,14 kN/m2. 

❖ Safety Factor 

 

Tahap konsolidasi 1 tahun memiliki nilai Safety factor dengan besar = 1,684 

 

❖ Konsolidasi 3 tahun 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

konsolidasi untuk mengetahui penurunan tanah setelah 3 tahun. 
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❖ Total Displacement 

 

Pada tahap konsolidasi 3 tahun tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,440 meter. 

 

❖ Excces pore  Pressures 

 

 

Pada tahap konsolidasi 3 tahun memiliki tekanan pori sebesar -64,23 kN/m2 
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❖ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 3 tahun memiliki nilai sebesar -739,00 kN/m2. 

❖ Safety Factor 

 

Tahap konsolidasi 3 tahun memiliki nilai Safety factor dengan besar = 1,674. 

 

❖ Konsolidasi 10 tahun 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

konsolidasi untuk mengetahui penurunan tanah setelah 10 tahun. 
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❖ Total Displacement 

 

Pada tahap konsolidasi 10 tahun tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,443 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap konsolidasi 10 tahun memiliki tekanan pori sebesar -60,89 kN/m2 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 10 tahun memiliki nilai sebesar -

735,19 kN/m2. 
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❖ Safety Factor 

 

Tahap konsolidasi 10 tahun memiliki nilai Safety factor dengan 

besar  = 1,666. 

4.4.5.1 Analisis konsolidasi 

Berikut adalah grafik konsolidasi galian. 

 

Grafik 4.2 konsolidasi galian 

Pada grafik konsolidasi diatas menunjukan tak ada 

penurunan nilai keamanan konsolidasi secara signifikan. Nilai 

Safety Factor tidak mengalami penurunan secara signifikan 

diakibatkan karena pada saat proses sebelum pengerjaan galian 

sifat tanah sudah mengalami pemadatan yang sangat lama. Resiko 

longsor hanya terdapat pada bagian lereng galian karena perbedaan 

nilai elevasi tinggi. Pada saat pengerjaan galian lapisan tanah yang 

mengalami galian adalah lapisan tanah lunak sehingga hanya 
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tersisa lapisan dengan konsentrasi lebih keras. Hal ini 

menyebabkan proses penurunan yang tidak signifikan. Pada 

lapisan tanah keras memiliki nilai kohesi 216 kn/m2 sehingga daya 

dukung tanah terhadap penurunan cukup tinggi. 

4.4.6 Permodelan Analisis gempa Pseudostatik dan Time History 

• Gempa Pseudostatik setelah kontruksi 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap 

analisis gempa Pseudostatik setelah konstruksi. 

❖ Total Displacement 

 

Analisis gempa Pseudostatik tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 1 meter. 

❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada tahap Analisis gempa Pseudostatik memiliki tekanan pori 

sebesar -44,03 kN/m2. 

  



82 
 

❖ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada Analisis gempa Pseudostatik memiliki nilai 

sebesar -814,73 kN/m2. 

❖ Safety Factor 

 

Tahap Analisis gempa Pseudostatik memiliki nilai Safety factor dengan 

besar  = 0,769 

 

• Permodelan Analisis Gempa Time History 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisis 

gempa Time History setelah konstruksi. 
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❖ Total Displacement 

 

Pada Tahap Analisis gempa Time History tanah menunjukan memiliki 

penurunan dengan nilai 1 meter. 

❖ Effective mean  

 

Tekanan efektif pada Tahap Analisis gempa Time History memiliki 

nilai sebesar  -841,32kN/m2. 
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❖ Excces pore  Pressures 

 

Pada Tahap Analisis gempa Time History memiliki tekanan pori 

sebesar -44,07 kN/m2 

❖ Safety Factor 

 

Tahap Analisis gempa Time History memiliki nilai Safety factor 

dengan besar  = 1,662 

4.4.6.1 Analisis Gempa 

Pada analisis gempa menunjukan kondisi aman pada gempa 

time history namun pada tahap analisa gempa Pseudostatik nilai 

safety factor tidak memenuhi nilai keamanan 1,1. Pada jenis tanah 

tertentu kekuatan geser tanah tidak tetap. Tanah dikedalaman tinggi 

lebih kuat dibandingkan permukaan. Hal ini disebabkan  kekuatan 

geser tanah bergantung pada kekuatan tegangan. Maka dari itu 

resiko kelongsoran galian akibat gempa ini hanya terjadi pada 

lapisan tanah atas. 
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4.4.7 Analisis galian, konsolidasi dan gempa. 

Pada analisis ini tidak ditemukan permasalahan pada tahapan 

Galian dan Konsolidasi. Hasil analisis tahapan Galian ini dirangkum 

pada tabel analisis sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Run Analisis Plaxis galian 

Tahap 
Total 

Displacement 

axcess 

pore 

preasure 

Effective 

Mean 

stresses 

Safety 

factor 

Analisa awal 2,93 -321,31 -892,38 1,841 

Galian 1 0,28608 -470,6 1,39*103 1,839 

Galian 2 0,28335 -470,14  -140,08 1,848 

Galian 3 0,28314 -469,40  -139,05 1,9342 

Galian 4 0,28441 -468,53  -136,99 2,014 

Galian 5 0,28649  -467,76  -136,99 2,1309 

Galian 6 0,28867  -467,05  -135,96 2,2408 

Galian 7 0,29085 -466,62  -134,93 2,3741 

Galian 8 0,29268 -466,46  -134,93 2,36 

Galian 9 0,29416  -466,17 -16,1 2,3059 

Galian 10 0,29533 -465,71 -134,93 2,2759 

Galian 11 0,29628 -465,07 -134,93 2,2372 

Galian 12 0,29722 -463,56 -134,93 2,1129 

Galian 13 0,29830 -462,02 -134,93 2,1104 

Galian 14 0,29932 -449,12 -134,93 2,0668 

Galian 15 0,30024 -410 -134,93 1,9913 

Galian 16 0,30122 -303,49 -134,93 1,9975 

Galian 17 0,30193 -239,41 -134,93 1,9234 

Galian 18 0,30257 -156,91 -134,93 1,7944 

Galian 19 0,30294 -81,45 -134,93 1,7212 

Galian 20 0,30314 -81,38 -134,93 1,651 

Akhir kontruksi 0,43670 -83,63 -738,43 1,681 

Konsolidasi 1 

tahun 
0,43884 -84,83 -739,14 1,684 

Konsolidasi 3 

tahun 
0.43962 -68,23 -739 1,674 

Konsolidasi 10 

tahun 
0.43313 -60,89 -735,19 1,666 

Gempa pseu akhir 

kontruksi 
1 -44,03 -814,73 0,769 
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Tahap 
Total 

Displacement 

axcess 

pore 

preasure 

Effective 

Mean 

stresses 

Safety 

factor 

Gempa Time 

History 
1 -44,07 -841,32 1,662 

(Sumber : Hasil Analisis Plaxis Galian) 

Pada analisis Galian diatas nilai safety factor yang terendah 

adalah pada Galian ke 20 dengan nilai 1,651. Minimal nilai keamanan  

adalah 1,1 maka hasil analisis diatas tidak membutuhkan penanganan.  

Pada tahap konsolidasi nilai safety factor miiliki nilai yang hampir 

sama, nilai safety factor pada konsolidasi 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun 

adalah 1,6. Sehingga dengan nilai keamanan ini tidak memerlukan 

tindakan penanganan 

Pada analisis gempa dengan time history 10 detik nilai safety factor 

cukup tinggi sehingga aman untuk menahan beban gempa yaitu 1,662. 

Namun pada gempa pseudostatik nilai safety factor tidak memenuhi 1,1 

yaitu dengan nilai 0,769 

 

4.5 Analisis Timbunan Plaxis 

4.5.1 Data Tanah DB.24 

Analisis data tanah hasil dari pengeboran dalam (Deep Boring) 

dengan metode bor inti (Coring) dengan lobang bor (borehole) no DB.24 

memiliki kedalaman 40 meter yang di lakukan oleh PT. Prisma Sarana 

Jaya Utama. Berikut hasil dari uji tanah pada proyek pekerjaan Tol 

Sukabumi-Ciranjang pada STA 8+860: 
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Tabel 4. 7 Hasil pengeboran STA 8+860 ( DB.24 ) 

(Sumber : PT. Prisma Sarana Jaya Utama) 

4.5.2 Data Tanah Timbunan 

Data parameter Tanah hasil olah dari pengeboran dalam (Deep 

Coring) dapatkan di Proyek Tol Sukabumi-Ciranjang ini dituliskan dalam 

Tabel berikut: 

Parameter tanah galian diperoleh berdasarkan pada data bor. Untuk 

mendapatkan parameter perlu dilakukan penelitian laboraturium. Pada 

analisis ini kita menentukan analisis parameter menggunakan jurnal dan 

literatur yang sudah ditulis di tinjauan pustaka. Hasil analisis parameter 

galian tertulis pada tabel 4.2. 

  

0-2 2 very soft

2-4 3 soft

4-6 8 medium

6-8 10 stiff

8-10 16 very stiff

10-12 20 very stiff

12-14 18 very sriff

14-16 10 stiff

16-18 9 siff

18-20 22 very stiff

20-22 15 stiff

22-24 10 stiff

24-26 37 hard

26-28 44 hard

28-30 43 hard

30-32 33 hard

32-34 41 hard

34-36 50 hard

36-38 50 hard

38-40 50 hard

material Deskripsi

lempung 

berlumpur 

(clayey silt)

abu-abu 

muda,keras,plast

isitas tinggi

coklat,plastisitas 

tinggi

kedalaman (m) N-Spt konsistensi
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Tabel 4. 8 Parameter Tanah Timbunan 

 

Pada perencanaan Tol Sukabumi-Ciranjang menggunakan jalan 

kelas 1. Pada perencanaan jalan kelas 1 memiliki kekuatan terhadap beban 

kendaraan seberat 10 ton. Beban kendaraan ini dapat dilihat dari tabel 4.3. 

Tabel 4. 9 Beban Kendaraan 

 

Perkerasan tanah diperlukan pada konstruksi jalan Tol. Sebelum 

melakukan tahap perkerasan rigid perlu dilakukan perkerasan lapisan 

subgrade. Lapisan subgrade digunakan untuk memperkuat daya dukung 

tanah terhadap beban yang akan ditanggung lapisan rigid. Lapisan 

subgrade ini dituliskan pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 10 Parameter Subgrade 

 

  

Data kendaraan beban

No Kelas jalan Fungsi jalan MST,ton

1 I arteri >10 

2 II arteri,kolektor,lokal 8-9

3 III arteri,kolektor,lokal,lingkungan 8

E C

kN/m2 kN/m2

1 padas/lime stone 1 11,3 15,7 19000 19,7 45,85 0,4 1,2 mc drained

3 subgrade 0,001 16 18 60000 2 24 0,3 0,5 mc undrained

Data Tanah timbunan

No Parameter Kx/Ky Yunsat ysat v einit Model TipePhi
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Pada lapisan atas menggunakan perkerasan kaku untuk menahan 

beban secara langsung. Pada konstruksi jalan tol umumnya 

menggunakan perkerasan kaku dan lentur. Pada perkerasan kaku 

menggunakan lapisan rigid. Lapisan rigid ini dituliskan pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 11 Parameter Perkerasan 

 

(Sumber : PT. Perentjana Djaya, Braja M.Das,1995, Terzhagi,1987, 

Muni Budhu, 2010,  Begemaan,1965, Laurence D.Wesley, 2012, 

UUD no.22,2009, Sripsi Mega Teguh Budi Raharjo,2012 dan 

Lab.Mektan FT UNISSULA,2021) 

4.6 Analisis Data Timbunan 

4.6.1 Plaxis 

Program aplikasi komputer Plaxis melakukan perhitungan 

konsolidasi dengan menerapkan teori biot. Plaxis  melakukan 

perhitungan berdasar metode elemen hingga yang dilakukan secara 

khusus untuk melakukan analisis stabilitas dan deformasi sebagai 

aplikasi dalam bidang ilmu geoteknik. Adapun permodelanya dapat 

menggunakan bidang maupun axysmetris. Penerapan Plaxis dapat 

menggunakan metode antar muka grafis yang mudah digunakan. 

Plaxis terdiri dari empat sub program yaitu masukan, perhitungan, 

keluaran dan kurva. Berikut adalah tahapan pada Plaxis : 
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a. Pilih menu Plaxis. 

 

Gambar 4. 16 Plaxis 

 

b. Lalu pilih new project. 

 

Gambar 4. 17 Plaxis 
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c. Atur nama proyek serta dimensi. 

Pilih general settings → ubah nama pada kolom title → klik ok. 

 

Gambar 4. 18 Plaxis 

 

d. Gambar permodelan sesuai dengan kontur tanah. 

Untuk menggambar permodelan cek koordinat kontur tanah pada 

file Autocad yang didapat dari data proyek → klik menu bar 

geometry line → gambar permodelan sesuai koordinat pada file 

Autocad. 

 

Gambar 4. 19 Permodelan 
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e. Pilih menu material sets untuk memasukan data tanah 

Kemudian pilih menu material sets untuk memasukan data 

tanah → klik set type dan pilih soil & interfaces → klik new →  

pilih kolom identification untuk memberi nama jenis lapisan 

tanah → pilih kolom material model untuk mengubah model 

bahan → pilih kolom material type untuk menentukan jenis 

tanah drained atau undrained → kemudian ubah general 

properties dan permeability sesuai parameter → klik parameters 

ubah stiffness dan strength sesuai parameter → klik ok 

 

Gambar 4. 20 Data Material Tanah 

 

f. Memasukan data tanah ke permodelan 

Pilih menu material sets dan masukan lapisan tanah sesuai yang 

ada di data bore log. 
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Gambar 4. 21 Permodelan Lapisan Tanah 

 

g. Instal Muka Air Tanah 

Kemudian pilih initial conditions → pilih phreatic level untuk 

memasukan instalasi muka air tanah → instal muka air sesuai 

dengan kedalaman yang ada pada data bore log. 

 

 

Gambar 4. 22 Gambar Muka Air Tanah 

 

h. Memasukan perkerasan dan beban kendaraan 

Pilih plate dan instal diatas tanah subgrade → distributed load → 

instal pada permukaan perkerasan jalan. 
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Gambar 4. 23 Perkerasan dan Beban Kendaraan 

 

i. Memasukan data gempa 

Pilih general settings → klik kolom x-accelerations dan masukan 

angka data gempa → klik ok. 

 

Gambar 4. 24 Gempa Pseudostatik 
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Untuk memasukan file data gempa klik initial conditions → 

klik generate water pressures → initial pore pressures → klik 

mesh generate initial stresses → klik calculate → masuk plaxis 

calculations → klik next → pilih parameters klik time interval 

ubah waktu terjadinya gempa → define → masuk dynamic loading 

dan masukan file data gempa time history di load multiplier from 

data file. 

 

Gambar 4. 25 Gempa Time History 

 

j. Tahap Analisa 

klik initial conditions → klik generate water pressures → initial 

pore pressures → klik mesh generate initial stresses → klik 

calculate → masuk plaxis calculations → klik next → pilih general 

→ calculation type diubah sesuai tahapan analisa. 
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Gambar 4. 26 Tahap Analisis 

 

k. Tahap Perhitungan 

Klik calculate untuk memulai tahap perhitungan. 

 

Gambar 4. 27 Tahap Perhitungan 

 

4.7 Hasil Analisis dan Pembahasan Timbunan 

Perhitungan timbunan dilakukan dengan Plaxis 2D setiap tahapan 1 

meter. Pada setiap 1 meter timbunan akan dilakukan analisa untuk 

melakukan penanganan atau tidaknya pada tahapan timbunan yang memiliki 
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nilai keamanan (safety factor) rendah. Ada banyak penanganan yang dapat 

dilakukan, salah satunya replace dan displacemen pada bagian rawan 

longsor atau tanah lunak. Kemudian setelah tahap timbunan maka analisis 

selanjutnya adalah tahap konsolidasi timbunan per 3 meter selama 30 hari. 

Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui nilai keamanan penurunan tanah. 

Konsolidasi dilakukan pada 1 tahun setelah pengerjaan proyek, kemudian 3 

tahun dan 10 tahun. Dalam tahap konsolidasi juga dilakukan penanganan 

apabila ditemukan permasalahan. 

Tahapan Analisa selanjutnya adalah penanganan jika terjadi gempa. 

Gempa yang dianalisis adalah gempa Pseudostatik dan Time history.  

 

Gambar 4. 28 Gempa Pseudostatik 

 

Gambar 4. 29 Gempa Time History 
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4.7.1 Model Awal timbunan Plaxis 

 

4.7.2  Permodelan Analisis Awal 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

awal sebelum kontruksi. 

➢ Total Displacement awal 

 

 

Pada tahap analisis awal sebelum adanya konstruksi tahun tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,569 meter. 

➢ Excces pore  Pressures awal 

 

 

Pada tahap analisis sebelum konstruksi memiliki tekanan pori 

sebesar -1050 kN/m2 
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➢ Effective mean streses awal 

 

 

Tekanan efektif pada analisis tanah awal memiliki nilai sebesar -

165,27 kN/m2. 

➢ Safety Factor Analisis awal 

 

 
Tahap analisis awal memiliki nilai Safety factor dengan besar  = 1,4468 

4.7.2.1 Analisis Permodelan Analisis Awal. 

Permodelan awal kontruksi menggambarkan analisa kondisi 

sebelum dilakukan pengerjaan kontruksi. Pada analisis diatas 

menunjukan bidang gelincir lereng terdapat pada bagaian tanah lunak, 

hal ini dapat dilihat karena air pori terbesar terdapat pada pagian tanah 

lunak. Analisis awal ini memiliki nilai air pori -1050 kN/m2. Resiko 

longsor juga terdapat pada bagian tanah dengan kemiringan terbesar. 

4.7.3  Permodelan Replace tanah lunak 4 Meter 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap 

perbaikan dengan cara replacemen sedalam 4 meter 
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➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis replace tanah dengan kedalaman 4 meter, 

tanah menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,078 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap replace tanah 4 meter memiliki tekanan pori sebesar -

1040 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis replace 4 meter memiliki nilai 

sebesar -180,99 kN/m2. 
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➢ Safety Factor Analisis 

 

 
Tahap replace 4 meter memiliki nilai Safety factor dengan besar  

= 2,2915. 

4.7.3.1 Analisis Permodelan Replacement 

Permodelan awal kontruksi menggambarkan analisis kondisi 

sebelum dilakukan pengerjaan kontruksi. Pada analisis diatas 

menunjukan bidang gelincir lereng terdapat pada bagaian tanah lunak, 

hal ini dapat dilihat karena air pori terbesar terdapat pada pagian tanah 

lunak. Pada analisis awal memiliki nilai air pori -1050 kN/m2. Resiko 

longsor juga terdapat pada bagian tanah dengan kemiringan terbesar. 

Oleh sebab itu tindakan penanganan perlu dilakukan. Penanganan yang 

dilakukan ialah dengan replacement tanah lunak sedalam 4 meter. 

Replacement 4 meter berdasarkan kedalaman jenis tanah lunak sedalam 

4 meter. Replacement diperlukan untuk mengurangi resiko gelincir. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai safety factor yang semula 1,4468 meningkat 

menjadi 2,2915 setelah tahapan replacement. 

4.7.4  Permodelan timbunan Setiap 1 Meter dan konsolidasi setiap 3 

meter 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap timbunan 

setiap 1 meter dan hasil nilai konsolidasi setelah timbunan 3 meter 

selama 30 hari. 
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❖ Timbunan 1 m 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,078 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap replace tanah 4 meter memiliki tekanan pori sebesar -1040 kN/m2. 

➢ Effective mean 

 
Tekanan efektif pada analisa timbunan meter memiliki nilai 

sebesar -180,99 kN/m2. 
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❖ Timbunan 2 m 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,078 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap replace tanah 4 meter memiliki tekanan pori sebesar 

-1040 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan meter memiliki nilai 

sebesar -180,99 kN/m2. 
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❖ Timbunan 3 m 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,075 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -1040 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada analisis timbunan meter memiliki nilai 

sebesar -181 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi 1 Timbunan 3 m ( 30 hari ) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,3081 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -

554,47 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -

748 kN/m2. 
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❖ Timbunan 4 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,30839 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori 

sebesar -554,49 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai 

sebesar -748 kN/m2. 
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❖ Timbunan 5 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,30835 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -554,52 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan meter memiliki nilai 

sebesar -748 kN/m2 
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❖ Timbunan 6 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,30831 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -1040 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai 

sebesar -180,99 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi  timbunan 2 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,3914 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -431 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -

747,02 kN/m2 
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❖ Timbunan 7 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,39137 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

431,11 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,02 kN/m2. 
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❖ Timbunan 8 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,39130 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

431,17 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,02 kN/m2. 
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❖ Timbunan 9 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,39124 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

431,25 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,02 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 3 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,4431 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -358,38 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -746,69 

kN/m2. 
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❖  Timbunan 10 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,44313 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

358,54 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,69 kN/m2. 
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❖ Timbunan 11 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,44299 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

358,66 kN/m2. 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,7 kN/m2. 
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❖  Timbunan 12 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,44283 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

358,8 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,7 kN/m2. 



117 
 

❖ Konsolidasii timbunan 4 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,48125 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -313,71 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -746,65 

kN/m2. 
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❖  Timbunan 13 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,4811 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

313,95 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,66 kN/m2. 
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❖ Timbunan 14 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,48086 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

314,16 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,66 kN/m2. 
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❖ Timbunan 15 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,48066 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

314,36 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,66 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 5 (30 hari ) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,50942 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -287,53 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -746,78 

kN/m2. 
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❖  Timbunan 16 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,50916 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 
Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

287,48 kN/m2 

➢ Effective mean 

 
Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,79 kN/m2. 
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❖ Timbunan 17 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,50805 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

288,15 kN/m2. 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,79 kN/m2. 

 



124 
 

❖ Timbunan 18 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,50853 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

288,47 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-746,8 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 6 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,53149 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -278,46 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -747,08 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 19 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,531,07 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

281,04 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 
Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,08 kN/m2. 
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❖ Timbunan 20 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,53066 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 
Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

284,87 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,09 kN/m2. 
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❖ Timbunan 21 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,5301 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

289,15 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,1 kN/m2. 
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❖ Consolidasi timbunan 7 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,54905 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -283,42 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -747,56 

kN/m2. 
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❖  Timbunan 22  

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,548,53 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

287,71 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,57 kN/m2. 
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❖ Timbunan 23 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,54791 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

292,07 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,57 kN/m2. 
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❖ Timbunan 24 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,54729 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

296,89 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-747,58 kN/m2. 
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❖ Consolidasi timbunan 8 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,56342 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -290,91 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -748,17 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 25 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,5627 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

296,13 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-748,18 kN/m2. 
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❖ Timbunan 26 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,56212 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

300,43 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisa timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar -

748,19 kN/m2. 
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❖ Timbunan 27 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,56141 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

305,81 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-748,2 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 9 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,5755 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -300,24 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -749,36 

kN/m2. 
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❖  timbunan 28 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,57476 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

304,95 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-749,49 kN/m2. 
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❖ Timbunan 29 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,57399 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

309,87 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-749,63 kN/m2. 
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❖ Timbunan 30 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,57323 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

314,62 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-749,77 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 10 (30 hari ) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,58569 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -310,64 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -760,25 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 31 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,58478 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

316,1 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-760,46 kN/m2. 
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❖ Timbunan 32 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,58399 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

320,44 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-760,65 kN/m2. 
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❖ Timbunan 33 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,58318 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

324,21 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-760,85 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 11 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,59438 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -322,04 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -775,98 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 34 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,59358 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

326,61 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-776,20 kN/m2. 
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❖ Timbunan 35 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,59282 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

330,15 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-776,41 kN/m2. 
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❖ Timbunan 36 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,59214 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

333,78 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-776,60 kN/m2. 
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❖ Konsolidasi timbunan 12 (30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,6022 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 
Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -331,47 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -790,29 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 37 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,60735 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

336,88 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-790,55 kN/m2. 
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❖ Timbunan 38 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,61838 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

341,66 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-790,79 kN/m2. 
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❖ Timbunan 39 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,62597 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

345,68 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-790,96 kN/m2. 
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❖ konsol 13 (30 h) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,6461 meter. 

➢ Excces pore  Pressures.  

 
Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -342,23 

kN/m2. 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -805,59 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 40 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,65647 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

346,44 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-805,75 kN/m2. 
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❖ Timbunan 41 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,66627 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

350,09 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-805,89 kN/m2. 
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❖ Timbunan 42 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,67747 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

354,09 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-806,02 kN/m2. 
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❖ Konsol timbunan 14 ( 30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,69663 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -350,57 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 30 hari memiliki nilai sebesar -815,4 

kN/m2. 
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❖ Timbunan 43 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,7084 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

354,10 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-815,51 kN/m2. 
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❖ Timbunan 44 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis timbunan dengan kedalaman 1 meter, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,72325 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

358,05 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-815,63 kN/m2. 
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❖ Konsol timbunan 15 ( 30 hari) 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis konsolidasi selama 30 hari, tanah menunjukan 

memiliki penurunan dengan nilai 0,74016 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi selama 30 hari memiliki tekanan pori sebesar -

354,02 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi selama 30 hari memiliki nilai sebesar 

-820,69 kN/m2 
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❖ Pekerjaan perkerasan 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap analisis perkerasan jalan, tanah menunjukan memiliki 

penurunan dengan nilai 0,74769 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis perkerasan jalan memiliki tekanan pori sebesar -

355,46 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisis perkerasan jalan memiliki nilai sebesar -

820,74 kN/m2. 
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4.7.4.1 Analisis pekerjaan Timbunan 

Berikut grafik Safety Factor timbunan. 

 

Grafik 4.3 Safety Factor timbunan 

Pada grafik diatas menunjukan bahwa nilai Safety Factor 

mengalami peningkatan dan penurunan hingga timbunan ke 44 

dengan nilai 2,6578. Nilai Safety Factor terendah pada timbunan 19 

dengan nilai 1,2019 dan tertinggi pada timbunan ke 34 dengan nilai 

Safety Factor 2,8855. Penurunan dan peningkatan nilai Safety 

Factor berbanding lurus dengan penurunan dan peningkatan nilai 

tekanan air pori tiap tahap timbunan. Tekanan air pori memiliki nilai 

besar sebagai penyebab terjadinya kelongsoran. Semakin besar 

tekanan air pori maka akan semakin besar tenaga pendorong. Tahap 

pengerjaan menggunakan metode Replace jenis tanak lunak sedalam 

4 meter untuk menggantikan dengan jenis tanah padas dengan nilai 

konsentrasi parameter tinggi untuk membantu menghindari dari 

bidang glincir pada tanah lunak. Pengerjaan timbunan terletak pada 

lapisan tanah Repalce dengan memiliki nilai parameter tanah tinggi 

sehingga daya dukung tanah cukup tinggi.  
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Berikut adalah grafik safety factor konsolidasi pada timbunan. 

 

Grafik 4.4 konsolidasi pada timbunan 

Pada grafik diatas menunjukan nilai Safety Factor konsolidasi setiap 

3 meter. Jika dilihat dari grafik tersebut maka nilai Safety Factor 

tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh 

jenis tanah yang digunakan tiap timbunan sama.  

4.7.5 Permodelan Kondisi setelah akhir kontruksi 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

akhir kontruksi. 

➢ Total Displacement 

- 

 

Pada tahap analisa akhir konstruksi dan sudah ada service load, tanah 

menunjukan memiliki penurunan dengan nilai 0,77015 meter. 
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➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap akhir konstruksi memiliki tekanan pori sebesar -361,04 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada analisa timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar 

-820,89 kN/m2. 

➢ Safety Factor Analisa 

 

Pada akhir dari konstruksi pekerjaan timbunan tanah memiliki safety 

faktor sebesar 2,0213 
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4.7.5.1 Analisis permodelan setelah kontruksi 

Permodelan setelah kontruksi menggambarkan analisis 

kondisi setelah dilakukan pengerjaan kontruksi. Pada analisa diatas 

menunjukan tingkat keamannan tinggi setelah dilakukan 

penanganan replacement. Karena sebelum dilakukan penanganan 

terjadi colabs pada bagian tanah lunak. Permasalahan pengerjaan 

timbunan terletak pada penurunan tanah. Semakin baik penurunan 

tanah maka kepadatan tanah akan baik. Namun penurunan yang 

cukup ekstrim akan berdampak buruk bagi keamanan konstruksi. 

Nilai penurunan dapat dilihat pada analisa konsolidasi. 

4.7.6 Permodelan Konsolidasi 1 tahun, 3 tahun dan 10 tahun 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

konsolidasi untuk mengetahui penurunan tanah setelah 1 tahun, 3 tahun dan 

10 tahun. 

❖ Konsolidasi 1 tahun 

 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap konsolidasi 1 tahun tanah menunjukan memiliki 

penurunan dengan nilai 0,873 meter. 
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➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 1 tahun memiliki tekanan pori sebesar -296,41 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada konsolidasi 1 tahun memiliki nilai sebesar -825,73 kN/m2. 

➢ Safety Factor Analisis 

 

Pada analisis konsolidasi selama 1 tahun nilai safety faktor sebesar 2,8983 
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❖ Konsolidasi 3 th 

 

➢ Total Displacement 

 

 

Pada tahap konsolidasi 3 tahun tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,95958 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap konsolidasi 3 tahun memiliki tekanan pori sebesar -175,22 

kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisa timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar -

826,55 kN/m2. 
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➢ Safety Factor Analisis 

 

Pada analisis konsolidasi selama 3 tahun nilai safety faktor sebesar 1,3406 

 

❖ Konsolidasi 10 th 

➢ Total Displacement 

 

Pada tahap konsolidasi 10 tahun tanah menunjukan memiliki 

penurunan dengan nilai 1,05 meter. 
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➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis timbunan 1 meter memiliki tekanan pori sebesar -

58,84 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

 

Tekanan efektif pada analisis timbunan 1 meter memiliki nilai sebesar -827,49 kN/m2. 

➢ Safety Factor Analisis 

 

Pada analisis konsolidasi selama 10 tahun nilai safety faktor sebesar 2,4744 
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4.7.6.1 Analisis permodelan konsolidasi 

Berikut adalah grafik Safety Factor nilai  Konsolidasi. 

 

Grafik 4.5 Safety Factor nilai  Konsolidasi 

Pada grafik diatas menunjukan jika konsolidasi pada tiga 

tahun menunjukan nilai Safety Factor mengalami penurunan yang 

cukup besar. Hal ini terjadi karena pada tahun pertama hingga ke 3 

mengalami penurunan air pori hingga -121,19 Kn/m2 hanya dalam 

kurun waktu 2 tahun. Pada tahun ke 10 penurunan sebesar -116,38 

Kn/m2  namun terjadi dengan kurun waktu 7 tahun hingga air pori 

mencapai nilai -58,84. 

4.7.7 Analisa gempa pseudostatik dan Time History 

❖ Gempa Pseudostatik 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisis 

gempa Pseudostatik setelah konstruksi. 

➢ Total Displacement 
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Pada saat gempa psedostatik tanah menunjukan memiliki penurunan 

dengan nilai 0,58875 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

 

Pada tahap analisis gempa psedostatik memiliki tekanan pori sebesar -

315,91 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada saat gempa psedostatik memiliki nilai sebesar -

795,24 kN/m2. 

➢ Safety Factor Analisis 

 

Pada analisis saat gempa psedostatik nilai safety faktor sebesar 1,9058 
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❖ Gempa Time History 

Berikut adalah hasil nilai dari analisis data pada tahap analisa 

gempa Pseudostatik setelah konstruksi. 

➢ Total Displacement 

 

Pada analisis gempa time history tanah menunjukan memiliki 

penurunan dengan nilai 0,61966 meter. 

➢ Excces pore  Pressures  

 

Pada tahap analisis gempa time history memiliki tekanan pori sebesar -338,71 kN/m2 

➢ Effective mean 

 

Tekanan efektif pada gempa time history memiliki nilai sebesar -

795,44 kN/m2. 
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➢ Safety Factor Analisa 

 

Pada analisis saat gempa psedostatik nilai safety faktor sebesar 2,0073 

4.7.7.1 Analisis Gempa 

Pada analisis gempa pseudostatik maupun time history 

menunjukan kondisi aman. Pada jenis tanah tertentu kekuatan 

geser tanah tidak tetap. Tanah dikedalaman tinggi lebih kuat 

dibandingkan permukaan. Hal ini disebabkan  kekuatan geser 

tanah bergantung pada kekuatan tegangan. Konstruksi timbunan 

menggunakan jenis tanah padas yang memiliki kekuatan geser 

yang kuat sehingga resiko terhadap gempa sangat rendah. 

4.7.8 Analisis galian, konsolidasi dan gempa 

Pada analisis ini tidak ditemukan permasalahan pada tahapan 

timbunan dan Konsolidasi. Hasil analisis tahapan timbunan ini 

dirangkum pada tabel analisa berikut : 

Tabel 4. 12 Run Analisis Plaxis 

Tahap Total 

Displacement 

Exces pore 

Preasure 

Efekfif Mean 

Stresses 

Safety 

factor 

K.awal 0,56867 -1,05*103 -165,27 1,4468 

Replacement 0,07831 -1,04*103 -180,99 2,2915 
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Tahap Total 

Displacement 

Exces pore 

Preasure 

Efekfif Mean 

Stresses 

Safety 

factor 

T1 0,07870 -1,04*103 -180,99 1,3986 

T2 0,07754 -1,04*103 -180,99 2,3028 

T3 0,07510 -1,04*103 -181,00 2,3112 

Consol 1 0,30842 -554,47 -748,00 2,7078 

T4 0,30839 -555,49 -748,00 2,7094 

T5 0,30835 -554,52 -748,00 2,7110 

T6 0,30831 -554,22 -748,00 2,7118 

Consol 2 0,39140 -431,00 -747,02 2,7366 

T7 0,39137 -431,11 -747,02 2,7292 

T8 0,39130 -431,17 -747,02 2,7391 

T9 0,39124 -431,25 -747,02 2,3468 

Consol 3 0,44319 -358,38 -746,69 2,7314 

T10 0,44313 -358,54 -746,69 2,7356 

T11 0,44299 -358,66 -746,70 2,7221 

T12 0,44283 -358,80 -746,70 2,7297 

Concol 4 0,48125 -313,71 -746,65 2,7254 

T13 0,48110 -313,95 -746,66 2,3423 

T14 0,48086 -314,16 -746,66 2,7347 

T15 0,48066 -314,36 -746,66 2,7238 

Consol 5 0,50942 -287,53 -746,78 2,7269 

T16 0,50916 -287,84 -746,79 2,7206 

T17 0,50885 -288,15 -746,79 2,7231 

T18 0,50853 -288,47 -746,80 2,3475 

Consol 6 0,53149 -278,46 -747,08 2,3442 
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Tahap Total 

Displacement 

Exces pore 

Preasure 

Efekfif Mean 

Stresses 

Safety 

factor 

T19 0,53107 -281,04 -747,08 1,2019 

T20 0,53066 -284,97 -747,09 2,3568 

T21 0,53010 -289,15 -747,10 2,3394 

Consol 7 0,54905 -283,42 -747,56 2,3484 

T22 0,54853 -287,71 -747,57 2,7993 

T23 0,54791 -292,07 -747,57 2,3336 

T24 0,54729 -296,98 -747,58 2,3443 

Consol 8 0,56342 -290,91 -748,17 2,3235 

T25 0,56270 -296,13 -748,18 2,3288 

T26 0,56212 -300,43 -748,19 2,3185 

T27 0,56141 -305,81 -748,20 2,3355 

Consol 9 0,57550 -300,24 -749,39 2,3235 

T28 0,57476 -304,95 -749,49 2.3221 

T29 0,57399 -309,87 -749,63 2,3208 

T30 0,57323 -314,62 -749,77 2,3194 

Consol 10 0,58569 -310,64 -760,25 2,3279 

T31 0,58478 -316,10 -760,46 2,3193 

T32 0,58399 -320,44 -760,65 2,3564 

T33 0,58318 -324,21 -760,85 2,4946 

Consol 11 0,59438 -322,04 -775,98 2,4964 

T34 0,59358 -326,61 -776,20 2,8855 

T35 0,59282 -330,15 -776,41 2,8599 

T36 0,59214 -333,78 -790,29 2,8497 

Consol 12 0,60220 -331,47 -797,21 2,8711 
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Tahap Total 

Displacement 

Exces pore 

Preasure 

Efekfif Mean 

Stresses 

Safety 

factor 

T37 0,60735 -336,88 -790,55 2,8351 

T38 0,61838 -341,66 -790,79 2,8084 

T39 0,62597 -345,68 -790,96 2,7839 

Consol 13 0,64610 -342,23 -805,59 2,8429 

T40 0,65647 -346,44 -805,75 2,8090 

T41 0,66627 -350,09 -805,89 2,7760 

T42 0,67747 -354,09 -806,02 2,7302 

Consol 14 0,69663 -350,57 -815,40 2,7569 

T43 0,70840 -354,10 -825,51 2,7107 

T44 0,72325 -358,05 -815,63 2,6578 

Consol 15 0,74016 -354,02 -820,69 2,6831 

p.kerasan 0,74769 -335,46 -820,74 2,6500 

P.beban 0,77015 -361,04 -820,89 2,0213 

K.1 th 0,87300 -296,41 -825,73 2,8983 

K.3 th 0,95958 -175,22 -826,55 1,3406 

K.10 th 1,05 -58,84 -827,49 2,4744 

Gempa 

pseudostatik 

0,58875 -315,91 -795,24 1,9058 

Gempa time 

history 

0,61966 -338,71 -795,44 2,0073 

(Sumber: Hasil Perhitungan Plaxis) 

 

Pada analisis timbunan diatas nilai safety factor yang terendah adalah 

pada timbunan ke 19 dengan nilai 1,2019. Minimal nilai keamanan  adalah 1,1 

maka hasil analisis diatas tidak membutuhkan penanganan.  

Pada tahap konsolidasi nilai safety factor memiliki nilai yang hampir 

sama, nilai safety factor pada konsolidasi 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun adalah 
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2,8983, 1,3406 dan 2,4744. Sehingga dengan nilai keamanan ini tidak 

memerlukan tindakan penanganan 

Pada analisis gempa Pseudostatik dan Tim History dengan time interval 

10 detik menunjukan bahwa pekerjaan timbunan ini cukup kuat untuk menahan 

beban gempa. Hal ini berdasarkan oleh nilai Safety Factor keduanya yang 

diatas 1,1. 

4.8 Analisis Perbedaan Konstruksi Galian dan Timbunan Serta Pengaruh 

Terhadap Gempa 

Pada tahapan Galian dan Timbunan terdapat perbedaan prosedur 

pelaksanaan pada setiap tahapan. Pada setiap tahapan Galian dan Timbunan 

memiliki permasalahan dan penanganan yang berbeda.  

4.8.1Perbedaan Lapisan Tanah dan Analisis Sebelum Kontruksi  

Konstruksi Galian dan Timbunan memiliki perbedaan pada jenis 

lapisan tanah. Lapisan tanah yang diperoleh dari data bor menjadi 

pedoman dalam analisis konstruksi. Berikut perbedaan lapisan 

konstruksi Timbunan dan konstruksi Galian pada analisis awal.  

• Galian 

 

Gambar 4. 30 Lapisan tanah galian 
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Gambar 4. 31 Safety factor analisa awal galian 

Analisis awal menggambarkan kondisi aman dengan nilai Safety 

Factor 1,841. Analisis konstruksi galian diatas menunjukan memiliki 

tingkat kesulitan pada bagian lereng yang beresiko longsor. Resiko 

longsor akan semakin besar jika terjadi gempa.  

• Timbunan 

Gambar 4. 32 Lapisan tanah timbunan 
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Gambar 4. 33 Safety factor analisis awal 

Analisis awal Timbunan menunjukan nilai aman dengan nilai 

Safety Factor 1,447. Permasalahan pada konstruksi timbunan terletak pada 

bidang gelincir lereng pada bagian tanah lunak, hal ini dapat dilihat karena 

air pori terbesar terdapat pada bagian tanah lunak. Tanah lunak jika diberi 

beban timbunan diatasnya maka akan beresiko longsor dan memiliki nilai 

penurunan yang tinggi sehingga mempengaruhi kekuatan konstruksi 

timbunan.  Penanganan yang dilakukan ialah dengan replacement tanah 

lunak sedalam 4 meter. 

 

Gambar 4. 34  Replacement 

Replacement diperlukan untuk mengurangi resiko gelincir. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai safety factor yang semula 1,4468 meningkat menjadi 

2,2915 setelah tahapan replacement. 



180 
 

4.8.2  Perbedaan Akhir Konstruksi Galian dan Timbunan 

• Galian 

Gambar 4. 35 Analisis galian akhir konstruksi 

Pada analisis diatas menunjukan bidang gelincir lereng terdapat 

pada bagaian tanah lunak, hal ini dapat dilihat karena air pori terbesar 

terdapat pada pagian tanah lunak. Analisis setelah kontruksi ini memiliki 

nilai air pori -83,63 kN/m2. Resiko longsor terdapat pada bagian lereng. 

Namun kondisi setelah kontruksi menunjukan kondisi aman dengan nilai 

Safety Factor 1,681. 

• Timbunan  

 

Gambar 4. 36 Analisis timbunan akhir konstruksi 

Pada analisa diatas menunjukan tingkat keamannan tinggi dengan 

nilai Safety Factor 2,650 setelah dilakukan penanganan replacement. 
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Karena sebelum dilakukan penanganan terjadi colabs pada bagian tanah 

lunak.  

4.8.3  Perbedaan Konsolidasi Konstruksi Galian dan Timbunan 

• Galian  

Berikut adalah grafik safety factor konsolidasi galian: 

Grafik 4.6 Konsolidasi galian 

Nilai Safety Factor tidak mengalami penurunan secara signifikan 

diakibatkan karena pada saat proses sebelum pengerjaan galian sifat 

tanah sudah mengalami pemadatan yang sangat lama. Lapisan tanah 

yang mengalami galian adalah lapisan tanah lunak sehingga hanya 

tersisa lapisan dengan konsentrasi lebih keras. Hal ini menyebabkan 

proses penurunan yang tidak signifikan. Pada lapisan tanah keras 

memiliki nilai kohesi 216 kn/m2 sehingga daya dukung tanah terhadap 

penurunan cukup tinggi. 
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• timbunan 

Grafik 4.7 Safety factor konsolidasi 

Pada grafik diatas menunjukan jika konsolidasi pada tiga tahun 

menunjukan nilai Safety Factor mengalami penurunan yang cukup 

besar. Hal ini terjadi karena pada tahun pertama hingga ke 3 mengalami 

penurunan air pori hingga -121,19 Kn/m2 hanya dalam kurun waktu 2 

tahun. Pada tahun ke 10 penurunan sebesar -116,38 Kn/m2 namun terjadi 

dengan kurun waktu 7 tahun hingga air pori mencapai nilai -58,84. 

4.8.4  Perbedaan Pengaruh Terhadap Gempa Konstruksi Galian dan 

Timbunan 

• Galian  

 

Gambar 4. 37 Gempa pseudostatik galian 
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Gambar 4. 38 Gempa Time History galian 

Pada analisis gempa menunjukan kondisi aman pada gempa time 

history namun pada tahap pseudostatik nilai safety factor tidak 

memenuhi nilai keamanan 1,1. Pada jenis tanah tertentu kekuatan geser 

tanah tidak tetap. Tanah dikedalaman tinggi lebih kuat dibandingkan 

permukaan. Hal ini disebabkan kekuatan geser tanah bergantung pada 

kekuatan tegangan. Maka dari itu resiko kelongsoran galian akibat 

gempa  ini hanya terjadi pada lapisan tanah atas. 

• Timbunan 

 

Gambar 4. 39 Gempa pseudostatik timbunan 
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Gambar 4. 40 Gempa Time History timbunan 

Pada analisis gempa menunjukan kondisi aman. Pada jenis tanah 

tertentu kekuatan geser tanah tidak tetap. Tanah dikedalaman tinggi 

lebih kuat dibandingkan permukaan. Hal ini disebabkan kekuatan geser 

tanah bergantung pada kekuatan tegangan. Konstruksi timbunan 

menggunakan jenis tanah padas yang memiliki kekuatan geser yang kuat 

sehingga resiko terhadap gempa sangat rendah.  

4.8.5  Perbedaan Hasil Run Konstruksi Galian dan Timbunan 

• Galian 

Pada analisis ini ditemukan permasalahan pada tahapan analisis 

gempa pseudostatik pada galian. Hasil analisis tahapan Galian ini 

dirangkum pada tabel analisis sebagai berikut : 

Tabel 4. 13 Run Analisis galian Plaxis 

Tahap Total 

Displacement 

Exces Pore 

Preasure 

Effectiv 

Mean Streses 
Safety 

factor    

Analisa awal 2,93 -321,31 -892,38 1,841 

Akhir kontruksi 0,437 -83,63 -738,43 1,681 

Konsolidasi 1 tahun 0,438 -84,83 -739,14 1,684 

Konsolidasi 3 tahun 0,439 -68,23 -739 1,674 

Konsolidasi 10 tahun 0,433 -60,89 -735,19 1,666 

Gempa pseudostatik 

akhir kontruksi 
1 -44,03 -814,73 0,769 

Gempa Time 
1 -44,07 -841,32 1,662 

History 

 (Sumber : Hasil Analisis Plaxis Galian) 
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• Timbunan 

Pada analisis timbunan ini tidak ditemukan permasalahan. Hasil 

analisis tahapan timbunan ini dirangkum pada tabel analisa berikut : 

Tabel 4. 14 Run Analisis timbunan Plaxis 

tahap Displacement Exces pore 
Efekfif mean 

stresses 

Safety 

factor 

Awal 

konstruksi 
0,569 -108,15 -165,27 1,4468 

Replace 0,078 -107,12 -180,99 2,2915 

Setelah 

konstruksi 
0,77 -361,04 -820,89 2,0213 

Konsolidasi 1 

tahun 
0,873 -296,41 -825,73 2,8983 

Konsolidasi 3 

tahun 
0,959 -175,22 -826,55 1,3406 

Konsolidasi 

10 tahun 
1,05 -58,84 -827,49 2,4744 

Gempa 

pseudostatik 
0,589 -315,91 -795,24 1,9058 

Gempa time 

history 
0,62 -338,71 -795,44 2,0073 

(Sumber : Hasil Analisis Plaxis Galian) 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa diatas pada Analisis Perencanaan Galian 

Dalam dan Timbunan Tinggi Konstruksi Jalan Tol Serta Pengaruh 

Terhadap Gempa Menggunakan Program Plaxis 2D dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pada pengerjaan galian tidak ditemukan resiko terjadinya longsor. 

Maka pada tahap galian tidak diperlukan tindakan penanganan. 

2. Pada analisis tahapan timbunan mengalami resiko longsor pada 

pengerjaan timbunan 28 meter. Resiko longsor terjadi pada bagian 

tanah asli paling atas yang  terdiri dari lapisan tanah lunak. 

Penanganan yang dilakukan adalah dengan replacement semua tanah 

lunak sedalam 4 meter dan mengganti dengan tanah timbunan. 

3. Nilai Safety Factor menggunakan program Plaxis 2D dangan 

intensitas gempa Pseudostatik 0,199 g (Eartquake Horizontal) dan 

analisis Gempa Time History              menunjukan nilai  tidak aman pada 

tahap analisis galian gempa Pseudostatik dan nilai aman pada 

tahap analisis galian gempa Time History.  Kemudian pada 

analisis gempa timbunan menunjukan nilai aman pada analisis 

gempa  Time History dan  Pseudostatik 

5.2 Saran 

Dari Tugas Akhir berikut diberikan saran dan masukan antara lain: 

1. Pada saat melakukan analisis pekerjaan kontruksi dengan menggunakan 

program komputer usahakan data yang diperlukan sudah lengkap. 

Kesalahan analisis dapat terjadi karena kekurangan data. Penggunaan 

data harus jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. 

2. Pemahaman terhadap program komputer Plaxis 2D sangat diperlukan 

agar mempermudah selama proses analisis pengerjaan. Agar tidak salah 

dalam membuat permodelan dan juga pengerjaan analisis maka 
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diharuskan untuk mengerti kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan valid. 

3. Dalam menyusun perencanaan hendaknya mengutamakan persyaratan-

persyaratan dan juga prosedur sesuai ketentuan nasional maupun 

ketentuan internasional. Sehingga hasil analisis mencapai hasil yang 

valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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Proyek Tol Sukabumi Ciranjang 
 

Galian Dalam



 

 

STANDAR ACUAN 
 
 
 

 

PETA GEMPA 
http://petagempa.pusjatan.pu.go.id/ 

BEBAN GEMPA

 
 

 

Nilai PGA pada Periode Ulang 500th 

Adalah 0.24

http://petagempa.pusjatan.pu.go.id/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perhitungan Parameter Gempa Area Galian 
Dalam STA 5+600



 

 

Penentuan Kelas Situs 
 

Bor Hole 
DB 24 - MAINROAD 

 

JENIS TANAH 
 

Depth 
 

NSPT 
 

Tebal Lapisan 

 

Tebal 
Lapisan/NSPT 

CLAY 2 2 2 1.00 
CLAY 4 4 2 0.50 
CLAY 6 6 2 0.33 
CLAY 8 3 2 0.67 
CLAY 10 4 2 0.50 
CLAY 12 5 2 0.40 
CLAY 14 5 2 0.40 
CLAY 16 7 2 0.29 
CLAY 18 8 2 0.25 
CLAY 20 16 2 0.13 
CLAY 22 33 2 0.06 
CLAY 24 37 2 0.05 
CLAY 26 35 2 0.06 
CLAY 28 38 2 0.05 
CLAY 30 40 2 0.05 
SAND 32 42 2 0.05 
SAND 34 50 2 0.04 
SAND 36 50 2 0.04 
SAND 38 50 2 0.04 
SAND 40 50 2 0.04 

  40.00 4.94 

 N-rata-rata 
 

= 8.093 
 

 

No 
 

Bore log 
 

Rata-rata harmonik 
 

Kelas Tanah 

1 DB 14 8.093 Tanah Lunak 



 

Penentuan Nilai Fpga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGA                           = 0.24 
Kelas Situs                = Tanah Lunak (SE) 
Fpga                          = 1.6 (Rumus Interpolasi Linier pada Tabel diatas) 

 

 

PGA                           = 0.24 
Kelas Situs                = Tanah Sedang (SD) 
Fpga                          = 1.36 (Rumus Interpolasi Linier pada Tabel diatas)



 

Penentuan Nilai PSA / As 
 

 
 

 
 

Pada Situs Tanah Lunak (SE) Pada Situs Tanah Sedang (SD) 
PGA = 0.24 PGA = 0.24 
Fpga = 1.6 Fpga = 1.36 
PSA / AS = 0.398 PSA / AS = 0.326 



 

 
 

Penentuan Nilai kh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pada Situs Tanah Lunak (SE) Pada Situs Tanah Sedang (SD) 
PSA/AS = 0.398 PSA/AS = 0.326 
Kh = 0.199 kh = 0.163 
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Lisa Fitriyana,ST,M.Eng 


