
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah 

Das (1995:1) Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat 

(butiran)  mineral-mineral  padat yang  tidak tersementasi (terikat  secara  kimia ) 

satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel 

padat )  disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di 

antara partikel partikel padat tersebut. Tanah berguna sebagai bahan bangunan 

pada berbagai macam pekerjaan teknik sipil, di samping itu  tanah  berfungsi juga  

sebagai pendukung pondasi dari bangunan. Penyebaran ukuran butiran,  

kemampuan mengalirkan air, sifat pemampatan bila dibebani (compressibility),  

kekuatan  geser,  kapasitas daya dukung terhadap be ban,  dan  lain-lain. 

 

2.2 Klasifikasi Tanah 

       Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah 

yang berbeda-beda tapi memiliki sifat yang serupa ke dalam kelompok-

kelompokk dan subkelompok berdasarkan pemakaiannnya. 

1. Klasifikasi berdasarkan tekstur 

        Das (1988:65) Tekstur tanah adalah keadaan permukaan tanah yang 

bersangkutan. Tekstur tanah dipengaruhi oleh ukuran tiap butiranyang ada di 

dalan tanah. Pemakaian bagan dalam Gambar 2.1 diterangkan secara jelas dengan 

menggunakan sebuah contoh, apabila distribbusi ukuran tanah A adalah: 30% 

pasir, 40% lanau, dan 30 % butiran lempung dengan ukuran (<0,002mm) 

klasifikasi tekstur tanah yang bersangkutan dapat ditentukan dengan cara 

yangditunjukan pada Gambar 2.1 tersebut.  
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Gambar 2.1 Klasifikasi berdasarkan tekstur oleh Departemen Pertanian 

Amerika Serikat (USDA). 

2. Klasifikasi berdasarkan pemakaian 

        Sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur adalah relatif sederhana karena 

hanya berdarkan pada distribusi ukutan butiran tanah saja. Pada saat ini ada dua 

sistem klasifikasi tanah yang selalu digunakan yaitu AASHTO dan Unified. 

a. Sistem klasifikasi ASSHTO 

. Pada sistem ini tanah diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok A-1 sampai A-7. 

Tanah yang diklasifikasikan A-I, A-2, A-3 tanah berbutir dimana 35% atau 

kurang dari jumlah butiran tanah tersebut lolos ayakan No 200. Tanah di mana 

lebih 35 % butiran lolos dari ayakan No 200 diklarifikasikan ke dalam kelompok 

A-4, A-5, A-6 dan A-7.  Kelompok dari A-4 sampai A-7  sebagian besar adalah 

lanau atau lempung. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada kriteria di bawah: 

 Ukuran  butir 

Kerikil: bagian tanah yang lolos ayakan dengan diameter 75 mm (3 in) yang 

tertahan pada ayakan No.20 ( 2mm). Pasir: bagian tanah yang lolos pada ayakan 
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No.10 (2 mm) dan yang tertahan pada ayakan No.200 (0,0075 mm). Lanau dan 

lempung: bagian tanah yang lolos pada ayakan No.200. 

 Plastisitas 

Nama berlanau dipakai apabila bagian yang halus dari tanah mempungai indeks 

plastisitas [                     ] sebesar 10 atau kurang. Nama berlempung di 

pakai apabila bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastis 

sebesar 11 atau lebih. 

 Apabila batuan (ukuran lebih besar dari 75 mm) ditemukan di dalam contoh 

yang akan ditentukan klasifikasi tanahnya, maka batuan-batuan tersebut 

dikeluarkan terlebih dahulu. Tetapi persentase dari bebatuan yang dikeluarkan 

tersebut di catat. 

b. Sistem klasifikasi Unified 

        Klasifikasi tanah sistem ini diajukan pertama kali casagrande dan selanjutnya 

oleh United State Bureau of Reclamation (USBR) dan United State Army Corps of 

Engineer (USACE) dan lainnya sebagai metode standar guna mengklarifikasikan 

tanah. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam kelompok yaitu: 

1. Tanah berbutir kasar (coarse-grained soils) yang terdiri atas kerikil dan pasir 

yang mana kurang dari 50 % tanah yang lolos saringan No.200 simbol 

kelompok ini dimulai dengan huruf awal G atau S. G untuk kerikil (gravel) 

atau tanah berkerikil dan S untuk pasir (sand) atau tanah berpasir. 

2. Tanah berbutir halus ( fine-grained-soil) yaitu tanah dimana lebih dari 50% 

berat total, contoh tanah lolos ayakan No.200. simbol dari kelompok ini 

dimulai dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik. C untuk lempung 

(clay) anorganik dan O untuk lanau organik dan lempung organik. Simbol PT 

digunakan untuk tanah gambut (peat), muck, dan tanah-tanah lain dengan 

kadar organik tinggi. 
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Tabel 2.1 Sistem Klasifikasi Tanah USCS (Browles, 1989) 

Jenis Tanah Prefiks Subkelompok Sufiks 

Kerikil G Gradasi baik W 

Gradasi buruk P 

Pasir S Berlanau M 

Berlempung C 

Lanau M   

Lempung C WL < 50% L 

Organik O WL > 50% H 

Gambut Pt   

 

  Simbol-simbol yang digunakan untuk klasifikasi USCS: 

W = well graded  (tanah dengan gradasi baik) 

P =  poorly graded (tanah dengan gradasi buruk) 

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

H = high plasticity (plastisitas tinggi, LL >50) 

 

2.3 Konsolidasi 

       Hardiyatmo (1994:53) Pemeriksaan konsolidasi dimaksudkan untuk  

menentukan sifat pemampatan suatu macam tanah yang diakibatkan oleh adanya 

tekanan vertikal (berupa berat  konstruksi diatasnya atau tanah isian) dan sifat 

pemampatan ini berupa adanya perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam 

pori tanah. Di lapisan yang terdiri dari pasir akan segera terjadi penurunan yang 

hampir menyeluruh dalam waktu yang singkat setelah bekerjanya beban. 

Besarnya penurunan tergantung pada kecenderungan sifat tanah dapat dirembes 

dan ditekan atau tergantung pada koefisien rembesan dan koefisien konsolidasi. 

Lapisan tanah mengandung rongga pori yang berupa udara maupun air. kondisi 

tanah yang berisi rongga pori ini mempunyai karakteristik yaitu mampu terjadi 

proses pemampatan sebagai akibat isi pori keluar tertekan biasanya akibat adanya 

beban luar. Proses pemampatan ini disebut sebagai proses konsolidasi tanah. 
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Dalam proses konsolidasi yang sesungguhnya adalah terjadinya perubahan 

volume sesuai waktu dan besar tekanannya. 

Konsolidasi dapat dinyatakan dalam persamaan : 

1. Untuk tanah terkonsolidasi normal (normally consolidated) 

   
      

    

   
       

   
 

2. Untuk tanah terkonsolidasi lebih ( overconsolidated) 

a. Bila             

     
      

    

   
       

   
 

b. Bila             

     
      

    

   
       

   
   

  

    

   
       

   
 

Dimana  

Sc = konsolidasi / penurunan 

Cr = indeks pemampatan kembali 

Cc = indeks pemampatan 

    = angka pori awal 

H = kedalaman lapisan tanah 

    = tekanan overburden efektif mula - mula 

    = tekanan prakonsolidasi 

    = tambahan tegangan 

 

2.4  Stabilitas Timbunan 

       Mochtar (2012:5) Timbunan merupakan tumpukan yang dibuat oleh manusia 

dengan cara dipadatkan lapis demi lapis dengan ketebalan dan kepadatan seuai 

yang direncanakan. Dalam melakukan perencanaan, hal yang perlu diketahui yaitu 

stabilitas dari timbunan yang bersangkutan. Untuk menghitung dan 

membandingkan antara tegangan geser (shear stress) yang terbentuk sepanjang 

bidang longsor kritis dengan tanah kuat geser tanah (shear strength). 
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       Faktor aman minimum yang disarankan oleh Christopher et al.(2000) dalam 

hitungan stabilitas struktur timbunan bertulang geosintetik di atas tanah  

ditunjukan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Faktor Aman untuk Analisis Stabilitas Struktur Timbunan 
Bertulang(Christoper et al, 2000) 

No Tinjauan Terhadap Faktor Aman (SF) 

1 Keruntuhan kapasitas dukung tanah 1,5-2 

2 Keruntuhan geser rotasional pada akhir pembangunan 1,3 

3 Stabilitas geser internal (jangka-panjang) 1,5 

4 Sebaran lateral (penggelinciran) 1,5 

5 Pembebanan dinamik 1,1 

 

2.4.1 Distribusi Tegangan Akibat Beban Timbunan 

       Mochtar (2012:6) beban yang ada di permukaan tanah akan didistribusikan 

kedalam lapisan tanah, besar distribusi dangat tergantung pada : 

1. Besar beban persatuanluas yang diberikan di muka tanah 

2. Bentuk dan luas area yang dibebani di muka tanah 

3. Kedalaman lapisan tanah yang akan ditentukan besar penambahan bebannya, 

4. Faktor-faktor lainnya. 

       Besar penambahan beban (    akibat beban timbunan dapat dihitung dengan 

persamaan: 

             

Dimana : 

q = Tegangan vertical effective pada permukaan tanah berupa timbunan 

I = Faktor pengaruh  (influence factor) yang ditentukan dari kurva     

    (NAVFAC DM-7:1970) 
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Gambar 2.2 Faktor Pengaruh Akibat Beban Timbunan 

(Sumber : NAVFAC DM-7:1970) 

 

2.3.2 Pembebanan Awal (Preoloding) 

        Hardiyatmo (2003: 115) menjelaskan pada tanah pondasi yang lunak mudah 

mampat, kadang–kadang dibutuhkan untuk pembebanan sebelum pelaksanaan 
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bangunannya sendiri. Cara ini disebut pembebanan awal (preloading). Maksud 

dari pembebanan awal ini adalah untuk meniadakan penurunan konsolidasi 

primer, yaitu dengan membebani tanah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

bangunannya. Setelah penurunan konsolidasi primer selesai atau sangat kecil, 

baru beban tanah dibongkardan struktur dibangun diatas tanah tersebut. Pada 

pekerjaan timbunan untuk jalan raya, cara pembebanan awal dapat dengan 

melebihkan tinggi timbunan setelah penurunan konsolidasi sangat kecil, kemudian 

kelebihan tinggi timbunan dibongkar. 

2.3.3 Penentuan Tinggi Timbunan Awal – Akhir 

      Mochtar (2012:9) suatu timbunan mengalami pemampatan akan mengalami 

perubahan “berat” karena selama terjadi pemampatansebagian tanah timbunan 

“tenggelam” berasa dibawah muka air tanah. 

 Kondisi Awal 

                         

 Setelah mengalami konsolidasi Sc 

                  

                                                          ) 

 

 Untuk kondisi                  maka 

           
                         

     

 

 Untuk kondisi                 maka 

            
                   

     

 

 Hubungan tinggi Timbunan awal dengab tinggi timbunan akhir 

                             

2.3.4 Vertikal Drain 

       Hardiyatmo (1994:82) menyatakan bahwa kecepatan konsolidasi yang rendah 

pada tanah-tanah lempung, lanau, dan tanah yang mudah mampat lainnya, dapat  

sipercepat dengan menggunakan metode drainase yang ditanam secara vertikal. 
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Metode drainase vertikal ini memberikan lintasan air pori yang lebih pendek ke 

arah horizontal. Jarak arah horizontal yang lebih pendek menyebabkan 

bertambahnya kecepatan proses konsolidasi beberapa kali lebih besar. Selain itu 

permeabilitas tanah ke arah horizontal yang beberapa kali lebih besar 

mempercepat laju konsolidasi. 

       Menurut Hardiyatmo (2013:352) drainase vertikal yang telah digunakan 

sampai saat saat ini dapat dibedakan menjadi dua tipe , yaitu: 

1. Drainase Pasir Vertikal  

      Tipe sand drain  biasanya terdiri dari lubang bor vertical berisi pasir dengan 

gradasi tertentu yang mampu menembus lapisan lempung jenuh relative tebal. 

Diameter lubang pasir bervariasi, antara 45 cm sampai 60 cm. Diameter yang 

telalu kecil dapat menyebabkan pembengkokan akibat gesekan antara kolom 

pasir dengan dinding bagian dalam pipa mandrel. 

Gambar 2.3  Struktur Drainase Pasir Vertikal 

(Sumber :  

 

2. Drainase Vertikal Pracetak (Prefebricated Vertical Drain, PVD) 

PVD merupakan material bahan cetakan pabrik, terdiri dari selubung luar 

(geoteksstil nir-anyam) dan inti plastik. Selubung plastik PVD berfungsi 

sebagai pemisah aliran air terhadap teknan tanah disekitarmya sedangkan 
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inti plastik berfungsi sebagai penahan selubung filter dan untuk 

memberikan aliran longitudinal di sepanjang PVD. 

 
Gambar 2.4 Struktur Drainase Pasir Vertikal dengan Lapisan Dasar 

Berupa Lapisan yang Lolos Air. 

2.3.5 Menentukan Waktu Konsolidasi dengan Vertikal Drain 

       Hardiyatmo(2013:250) metode vertical drain sangat efektif untuk 

mempercepat konsolidasi dari kondisi dari tanah yang berkompresibilitas sedang 

sampai tinggi dan lapisan tanah yang lambat sifat drainase alaminya, sehingga 

dapat memperpendek waktu pelaksanaan proyek. 

       Mochtar(2012:16) metode vertical drain telah dijelaskan oleh Barron (1948) 

dengan menggunakan asumsi Terzaghi, beberapa anggapan diantaranya : 

 Lempung jenuh air dan homogen. 

 Semua regangan tekan (compressive strain) dalam tanah bekerja arah vertikal. 

 Aliran air pori horizontal, tidak ada aliran arah vertikal. 

 Keberan hukum Darcy tentang koefisien permeability (k) pada semua lokasi. 

 Air dan butiran tanah relative tak termampatan dibandingkan dengan 

kemampuan struktur susunan partikel tanah lempung. 

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

(u). 
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 Pada vertikal drain tidak terjadi tegangan pori yang melebihi tegangan 

hidrostatis. 

 Daerah pengaruh aliran dari setiap drain berbentuk silinder. 

       Penentuan waktu konsolidasi dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 

   
  

    

         (
 

    

) 

Dimana : 

t = waktu untuk menyelesaikan konsolidasi primer (tahun) 

D = diameter silinder pengaruh drainase vertical (m) 

 = 1.13 x s (pola buju sangkar )  

 = 1.05 x (susunan segitiga )  

S = jarak antar drainase vertical (m) 

Ch = koefisien konsolidasi tanah arah horizontal (m2/thn) 

 = untuk tanah lempung, harga Ch berkisar antara 1 sampai 4  Cv 

Uh = derajat konsolidasi tanah akibat aliran air radial  

F (n) = faktor hambatan akibat jarak antara titik pusat PVD 

 = In (  

  
)        

dw =    

 
 

       Hardiyatmo (2013:355) selain konsolidasi arah horizontal juga terjadi 

konsolidasi arah vertical, dimana harga Uv (derajat konsolidasi arah vertical) dapat 

di hitung dengan menggunakan rumus dari Casagrande (1938) dan Taylor (1948):  

Untuk Tv < 60%, Uv = ( √  

 
)         

Untuk Tv > 60%, Uv = (100-10a) % 

            
        

      
  

       Sedangkan untuk harga Tv (faktor waktu arah vertikal ) dalam hardiyatmo 

(2013:355) dapat dicari dengan persamaan : 
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Dimana : 

Cv  = Koefisien Konsolidasi (m2/th) 

Hdr = panjang aliran drainage (m) 

T  = waktu yang dipilih (tahun) 

       Derajat konsolidasi rata – rata (U) dapat dicari dengan persamaan (dalam 

Hardiyatmo, 2013 :361) 

U =    [                  ]        

 

2.3.6 Indeks Pemampatan (Cc) 

      Beberapa nilai Cc yang didasarkan pada sifat-sifat tanah pada tempat-tempat 

tertentu yang diberikan oleh Azzouz dkk pada tanah gambut. (1976) dalam 

Hardiyatmo (1994) sebagai berikut : 

 Untuk lempung struktur tanahnya tak terganggu/belum rusak (undisturbed). 

Cc = 0.009 (LL-10) 

 Untuk lempung yang berbentuk kembali (remolded). 

Cc = 0.007 (LL-10) 

 

2.3.7 Indeks Pemuaian (Cs) 

      Das (1985:196) indeks pemuaian adalah lebih kecil daripada indeks 

pemampatan dan biasanya ditentukan di laboratorium. Pada umumnya, 

Cs =  
 
        

 

  
 Cc 

2.3.8 Waktu Penurunan  

       Hardiyatmo (1994:54) Penurunan konsolidasi yang terjadi pada tanah lunak 

disebabkan adanya beban yang bekerja diatas permukaan tanah, sehingga pada 

tanah lunak untu mencapai waktu konsolidasi 90% memerlukan waktu yang lama. 

Lama nya penurunan tergantung dari: 

 Faktor waktu 

Faktor waktu (Fv) merupakan bilangan tak berdimensi, dimana konsolidasi 

merupakan proses keluarnya air pori (uz) derajat kejenuhan (U%) pada jarak z 

dan suatu waktu t. Faktor waktu dapat dicari dengan persamaan: 
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Dimana : 

Tv  = Faktor waktu 

Cv   = Koefisien konsolidasi (m2 / th) 

Hdr   = panjang aliran drainage (m) 

t  = lamanya konsolidasi (thn) 

Tabel 2.3 Variasi Waktu Terhadap Derajat Konsolidasi 

Derajat konsolidasi U% Faktor waktu Tv 

0 0 

10 0,008 

20 0,031 

30 0,071 

40 0,126 

50 0,197 

60 0,287 

70 0,403 

80 0,567 

90 0,848 

100 X 

(sumber : Braja M.Das 1985 : 207) 

 Panjang aliran drainage 

Panjang aliran drainage (Hdr) merupakan aliran rata-rata yang harus ditempuh 

oleh ari pori selama proses konsolidasi. Jika tebal lapisan tanah adalah H, maka 

nilai Hdr sebagai berikut: 

Hdr  = ½ H, maka aliran air porinya dapat mengalir ke arah atas dan bawah           

  selama konsolidasi. 

Hdr  = H, dimana air porinya hanya dapat mengalir ke luar dalam satu arah saja 

 selama konsolidasi 
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 Koefisien Konsolidasi 

NAVFAC (1971:7-3-14) nilai coefficient of consolidation (Cv) dapat 

ditentukan dengan menggunakan Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Grafik Cofficient of Consolidation VS Liquid Limit 

(Sumber : NAVAC DM-7) 

       Mochtar (2012:9) harga Cv gabungan pada tanah berlapis-lapis dengan 

ketebalan yang berbeda dapat dihitung dengan persamaan : 

            
              

 

*
  

√   

  
  

√   

      
  

√   

+

  

 

 

Catatan : 

Tanah mudah memampat adalah tanah lanau/lempung dengan rentang 

konsistensi dari sangat lunak sampai menengah atau very soft to medium stiff 

coil. 
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2.3.9 Daya Dukung Tanah 

        Hardiyatmo ( 1994 :196) Apabila tanah mengalami pembebanan, maka tanah 

akan mengalami penurunan atau distorsi. Jika kekuatan tanah dilampaui, 

penurunan tanah akan sangat besar. Daya dukung ultimit (ultimit berning 

capacity) didefenisikan sebagai beban maksimum persatuan luas dimana tanah 

masih dapat mendukung beban dengan mengalami keruntuhan , dinyatakan 

dengan persamaan : 

    
  

 
 

Dimana : 

Qu  = daya dukung tanah ultimit atau daya dukung batas (t/m2) 

Pu  = beban ultimit atau beban bebas 

A  = luas area beban (m) 

Tabel 2.4 Nilai – nilai Faktor Daya Dukung Tanah Terzaghi 

Keruntuhan geser umum Keruntuhan geser lokal 
Ø Nc Nq N  Nc Nq N  
0 5,7 1 0 5,7 1 0 
5 7,3 1,6 0,5 6,7 1,4 0,2 
10 9,6 2,7 1,2 8 1,9 0,5 
15 12,9 4,4 2,5 9,7 2,7 0,9 
20 17,7 7,4 5 11,8 3,9 1,7 
25 25,1 12,7 9,7 14,8 5,6 3,2 
30 37,2 22,5 19,7 19 8,3 5,7 
34 52,8 36,5 35 23,7 11,7 9 
35 57,8 41,4 42,4 25,2 12,6 10,1 
40 95,7 81,3 100,4 34,9 20,5 18,8 
45 172,3 173,3 297,5 51,2 35,1 37,7 
46 258,3 287,9 780,1 66,8 50,5 60,4 
50 347,6 415,1 1153,2 81,3 65,5 87,1 

(Sumber : Hardiyatmo, 1994 : 202) 

2.3.10 Kenaikan Daya Dukung Tanah  

        Mochtar (2012:20) konsolidasi mengakibatkan suatu lapisan tanah menjadi 

lebih padat yang berarti kekuatan tanah meningkat dan meningkatnya pula harga 

Cu (undrained Shear Strength) proses perletakan timbunan yang dilakukan secara 

bertahap mengakibatkan daya dukung tanah meningkat secara bertahap. Kenaikan 
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daya dukung tanah mengkat secara bertahap. Kenaikan daya dukung tanah akibat 

beban timbunan sebesar   , sebagai berikut: 

 Tegangan tanah awal (tegangan overburden) = po’ 

 Penabahan tegangan akibat beban bertahap 

o   1 (            akibat tahap penimbunan (1), dari 0 m s/d h1 selama t1 

    (derajat konsolidasi = U1) 

        (
   

   
)

  

           

o   2 (            akibat tahap penimbunan (2), dari h1 m s/d d h2 selama       

 t2 (derajat konsolidasi = U2) 

        (
   

   
)

  

           

o     (            qakibat tahap penimbunan (3), dari h2 m s/d h3 selama   

 t3 (derajat konsolidasi = U3) 

        (
   

   
)

  

           

o     (            qakibat tahap penimbunan (4), dari h3 m s/d h4 selama   

 t4 (derajat konsolidasi = U4) 

        (
   

   
)

  

           

o     (            qakibat tahap penimbunan (5), dari h4 m s/d h5 selama   

 t5 (derajat konsolidasi = U5) 

        (
   

   
)

  

           

o Tegangan tanah di lapisan tanah yang ditinjau : 

            [(
   

   
)
  

           ]   [(
   

   
)
  

           ]  

                    [(
   

   
)
  

           ]+[(   

   
)
  

           ]+         

  [(
   

   
)
  

           ] 
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Tabel 2.5 Perubahan Tegangan Di Tiap Lapisan Tanah pada Derajat Konsolidasi U 

<100% 

Tahapan 

Timbunan 

Umur Timbunan 

(t minggu) 

Derajat 

Konsolidasi 

U % 

Tegangan effective pada 

lapisan yang ditinjau bila  U = 

100 % 

Tanah Asli  100% Po’ 

0-h1 t1 U1% Po’ +     =     

h1-h2 t2 U2%    +     =     

h2-h3 t3 U3%    +     =     

h3-h4 t4 U4%    +     =     

h4-h5 t5 U5%    +     =     

 Harga Cu dari tanah pada saat t = t1 

o Untuk Harga PI< 120% 

        [                               
      ] 

o Untu harga PI ≥ 120 %  

   [                                
      ] 

 

2.4 Perencanaan Geotexstile 

       Geotextile merupakan material lembaran yang dibbuat dari bahan tekstil 

polymeric, bersifat lolos air, yang dapat berbentuk bahan nir-anyam (non woven), 

rajutan atau anyaman (woven) yang digunakan dalam kontak dengan tanah/batu 

dan atau material geoteknik yang lain di dalam aplikasi teknik sipil. Geotexstile 

memiliki sifat-sifatnya yaitu : (Hery Christady Hardiymto 2003) 

1. Sifat-sifat fisik dari geotexstile terdiri dari massa persatuan luas (berat), 

berat jenis, kekuan, dan tebalnya. 

2. Sifat-sifat mekanik dari geotexstile terdiri dari kuat tarik dan kuat tarik 

serobot, kuat tarik terkekang, kemudahmampatan, kuat pelipit/jahitan, kuat 

lelah, kuat tumbuk, kuat jebol dan prilaku gesekan. 

3. Sifat-sifat hidrolik dari geotexstile yang penting adalah terdiri dari 

porositas, persen area bukaan, ukuran bukaan nampak. 



21 
 

 
 

4. Sifat-sifat ketahanan (endurance properties) selama masa pelaksanaan dan 

masa layanan, geotexstile banyak mengalami gangguan-gangguan yang 

mengganggu kinerja jangka panjangnya. Untuk itu perlu dilakukan 

tinjauan gangguan yang dapat dipengaruhi seperti kerusakan saat 

pemasangan, relaksasi, abrasi, rayapan (creep) dan sumbatan jangka 

panjang. 

5. Sifat-sifat degedrasi dari geotexstile yaitu temperatur, proses penuaan, 

sinar ultra violet, proses hidrolis, degredasi biologikal dan kimia, oksidasi. 

       Dalam fungsinya sebagai tulangan atau perkuatan, gepgrid dan geotexstile 

memberikan pengaruh kekuatan melalui tihga kemungkinan yaitu: 

 Kekangan lateral, pada lapisan pondasi jalan dan tanah dasar (subgrade) 

melalui gesekan dan penguncian antar agregat (Gambar 2.6a) Geotexstile 

mempunyai tahanan gesek tinggi dapat memberikan tahanan tarik terhadap 

gerakan lateral agregat. 

 Menaikan kapasitas dukung tanah, yaitu dengan memaksa bidang runtuh 

bergerak keluar, sehingga meninggikan tahanan geser tanah (Gambar 

2.6b). 

 Dukungan membran akibat beban roda. Dukungan membran ini menaikan 

kapasitas dukung jalan, yaitu oleh gaya tarik membran di dalam 

Geosintetik oleh pengaruh beban roda (Gambar 2.6b). 
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Gambar 2.6 Fungsi kekuatan yang dapat Diberikan oleh Geosintetik 

dalam aplikasi Jalan Raya (FHWA,1988). (a)Kekangan Lateral (b) 

Kenaikan Kapasitas Dukung (c) Dukungan oleh Gaya Tarik Membran. 

T allow = Tult / (Fsid x Fscr x Fscd x Fsbd) 

Dimana : 

Fsid  = angka keamanan terhadap kerusakan saat pemasangan 

Fscr  = angka keamanan terhadap rangka 

Fscd  = angka keamanan terhadap kerusakan akibat bahan-bahan kimia 

Fsbd  = angka keamanan terhadap kerusakan akibat binatang-binatang di    

    dalam tanah 

        Fsid , Fscr,  Fscd, dan Fsbd merupakan faktor keamanan akibat pengurangan 

kekuatan geotexstile yang besarnya dapat dilihat. (Hamdi, 2011) 
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Tabel 2.6 Faktor Keamanan Akibat Pengurangan Kekuatan Geotexstile 

Penggunaan 

Geotexstile 

Faktor 

Pemasangan  

Faktor 

Rangka 

Faktor 

Kimia 

Faktor 

Biologi  

Fsid Fscr Fscd Fsbd 

Separation 1,1 – 2,5 1,0 – 1,2 1,0 – 1,5 1,0 – 1,2  

Chusioning 1,1 – 2,0  1,2 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 1,2  

Unpaved Roads 1,1 – 2,0 1,5 – 2,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,2  

Walls 1,1 – 2,0 2,0 – 4,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,3  

Embankment 1,1 – 2,0 2,0 – 3,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,3  

Bearing Capacity 1,1 – 2,0 2,0 – 4,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,3 

Slope Stabilization 1,1 – 1,5 1,3 – 2,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,3 

Pavement wellays 1,1 – 1,5 1,0 – 1,2 1,0 – 1,5 1,0 – 1,1 

Railreads 1,5 – 3,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 1,0 – 1,2 

Flexsible Form 1,1 – 1,5  1,5 – 3,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,1 

Silt Fences 1,1 – 1,5  1,5 – 2,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,1 

 

       Adapun kontur stabilitas timbunan yang diperkuat dengan bahan geotekstile 

adalah sebagai berikut: 

1. Internal Stability  adalah kestabilan embankmen karena tidak terjadinya 

kelongsoran pada bagian tubuh embankmen itu sendiri 

Pa                                

  
 

SI  > ( Pa x SF) 

Dimana : 

  = sudut geser 

   = safety Factor 1,25 untuk jalan sementara (selain permanen),  

    sedangkan 1,50 untuk jalan permanen. 

 I = kekuatan tarik geotexstile yang dibutuhkan untuk stabilitas  

    timbunan 
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2. Foundation Stability adalah kestabilan embankmant bila ditinjau terhadap 

keruntuhan menurut bidang gelincir lingkaran (arcular) atau blok (wedge – 

type faulture) yang mencakup embankment dari tanah dasar. 

Pa   
        

  
 

                 

Dimana : 

Cu = undrained shear strength dari tanah dasar 

S3  = kekuatan geotexstile yang dibutuhkan agar tanah dibawah  

    timbunan tertekan keluar 

Berdasarkan rumus kontrol diatas stabilitas timbunan diatas diperoleh nilai 

kekuatan geotexstile yang dibutuhkan untuk timbunan yaitu yang dipilih 

lebih besar antara S2 atau (S1 + S3). 

3. Overal Stability adalah kestabilan embankmen kaku tidak dapat 

bergesernya massa tanah dasar ( asli) di bawah timbunan. Beban timbunan 

dapat menyebabkan sebagian massa tanah dasar bergeser arah horizontal 

ke arah kaki timbunan. Jadi tinggi timbunan dan kekakuan bahan 

geosyintetis harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pergeseran 

tersebut dapat dicegah. 

Momen penahan (MR) =    ∑              

      ∑      

   
  

 
 

   adalah kekuatan geotexstile yang dibutuhkan agar timbunan tidak 

longsor secara menyeluruh. 

Selain itu Metode yang digunakan dalam perhitungan Overall Stability 

adalah metode irisan Bishop, untuk keseimbangan balok Ppercobaan ABC, 

momen gaya dorong terhadap titik o harus sama dengan gaya guling 

terhadap titk O, atau: 

FS =[∑                      ]       

∑         
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Dimana: 

C = Kohesi (t/m2)  

     = Lebar potongan ke-n (m) 

Wn = Berat total irisan (t/m) 

    = Sudut yang dibuat oleh jari-jari lengkungan lingkaran dan garis       

    vertical melalui pusat gaya setiap irisan (derajat) 

   = Sudut geser dalam (derajat) 

  = Jari-jari lengkungan (m)  

        Mochtar (2012:100) urutan perencanaan geotexstile sebagai perkuat 

timbunan: 

 
Gambar 2.7Grafik xo dan yo (sumber:NAVFAC DM-7,1971) 
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Gambar 2.8a Analisa Stabilitas dengan Metode Irisan yang Biasa (Sumber: Das 

1986b:187) 

 
Gambar 2.8b Gaya yang Bekerja pada Irisan nomor n. (Sumber:Das 1985b:187) 
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Perhitungan akibat tanah timbunan yang diperkuat dengan geotexstile : 

SF =   

  
 

Dimana : 

MR  = Momen penahan 

MD  = Momen dorong 

SF  = Angka keamanan 

Perhitungan momen penahan 

MR =          

Mencari nilai tambahan Momen Penahan ( MR)  

                       

Mencari Kekuatan Geotexstile yang diizinkan  

        
 

                           

 

Dimana : 

       = kekuatan geotexstile yang tersedia 

   = kekuatan tarik Max yang digunakan 

      = faktor keamanan akibat kerusakan saat pasangan (untuk timbunan = 1.0 - 

    2.0 )  

       = faktor keamanan terhadap kerusakan akibat rangka (untuk timbunan =      

    2.0 -3.0) 

       = Faktor keamanan terhadap kerusakan bahan-bahan kimia (untuk      

    timbunan = 1.1 – 1.5 ) 

      = faktor keamanan terhadap kerusakan akibat aktivitas biologi dalam      

    tanah (untuk timbunan = 1.1 – 1.3) 

Menghitung panjang Geotexstile di belakang bidang longsor  

∑     
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Dimana: 

     = Panjang geotexstile di belakang bidang bidang longsor 

    = Tegangan geser antara tanah timbunan dengan geotexstile 

                      
 

    = Tegangan geser antar tanah dasar dengan Geotexstile 

                      
 

E = Efesiensi  

Menghitung Kebutuhan Geotexstil, dengan rumus yaitu: 

Mgeotexstile = T allow x Ti 

Dimana: 

Ti  = jarak vertikal antara geotexstile dengan pusat bidang longsor 

2.5 Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan 

       Alik Ansyori (2003:99) Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan 

menyebarkan beban lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada 

konstruksi jalan itu sendiri. Dengan demikian memeberikan kenyamanan kepada 

si pengemudi selama masa pelayanan jalan tersebut. Untuk itu dalam 

perencanaaan perlu dipertimbangkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi 

fungsi pelayanan konstruksi perkerasan jalan seperti:  

       Berdasarkan fungsinya jalan terbagi menjadi lima yaitu: 

1. Jalan arteri primer : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 60 km/jam, lebar badan jalan tidak kurang 8 meter, jumlah jalan 

masuk dibatasi secara efisien, jarak antara jalan masuk/akses langsung 

tidak boleh lebih pendek 500 meter dan lainnya 

2. Jalan kolektor primer : dirancang dengan kecepatan rencana 40 km/jam, 

lebar badan jalan tidak kurang 7 meter, jumlah jalan masuk dibatasi secara 

efisien dan jarak antaranya lebih dari 400 dan lainnya. 

3. Jalan lokal primer : dirancang untuk kecepatan rencana 20 km/jam, 

kendaraan angkutan barang dan bus diijinkan melalui jalan ini, lebar jalan 

tidak kurang 6 meter. 

4. Jalan arteri sekunder : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 20 km/jam, lebar jalan tidak kurang 6 meter dan lainnya. 
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5. Jalan lokal sekunder : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 10 km/jam, lebar badan tidak kurang 5 meter, angkutan barang dan 

bus tidak diijinkan melewati jalan ini. 

 

2.6 Metode Bina Marga 

2.6.1 Tanah Dasar 

       Daya  dukung  tanah  dasar ditentukan dengan  pengujian  CBR  insitu sesuai 

dengan  SNI  03-1731-1989 atau  CBR  laboratorium  sesuai  dengan SNI 03-

1744-1989,   masing-masing   untuk  perencanaan    tebal   perkerasan    lama an   

perkerasan    jalan   baru.   Apabila   tanah   dasar  mempunyai  nilai CBR lebih  

kecil  dari  2  %,  maka  harus  dipasang  pondasi  bawah  yang  terbuat  dari beton  

kurus  (lean-mix  concrete)  setebal  15  cm yang  dianggap  mempunyai nilai  

CBR tanah dasar efektif 5 %. 

 

2.6.2 Pondasi Bawah 

      Bahan pondasi bawah dapat berupa  : 

-   Bahan  berbutir. 

-   Stabilisasi  ataudengan beton kurus giling padat (leanrolled  concrete) 

-   Campuran  beton kurus (lean-mix  concrete). 

       Lapis  pondasi  bawah  perlu diperlebar  sampai  60  cm diluar  tepi 

perkerasan  beton  semen.  Untuk tanah  ekspansif perlu pertimbangan khusus 

perihal  jenis  dan penentuan  lebar  lapisan  pondasi  dengan  memperhitungkan 

tegangan    pengembangan     yang    mungkin    timbul.  Pemasangan   lapis 

pondasi  dengan  lebar  sampai  ke  tepi  luar  lebar  jalan  merupakan  salah  satu 

cara untuk mereduksi  prilakutanah  ekspansif.  Tebal  lapisan pondasi  minimum 

10  cm yang  paling  sedikit mempuny ai mutu  sesuai  dengan  SNI No. 03-6388-

2000 dan  AASHTO  M-155 serta  SNI  03-1743-1989.  

       Bila  direncanakan perkerasan  beton  semen  bersambung tanpa  ruji,  

pondasi  bawah  harus menggunakan  campuran  beton  kurus  (CBK).  Tebal  

lapis  pondasi  bawah minimum  yang  disarankan  dapat  dilihat pada  Gambar  

2.9  dan CBR  tanah dasar efektif didapat dari Gambar 2.10. 
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Gambar 2.9Tebal Pondasi minimum untuk Perkerasan Beton Semen 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

 
Gambar 2.10 CBR tanah dasr Efektif dan Tebal Pondasi Bawah 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

1.  Pondasi Bawah Material Berbutir  

       Material  berbutir  tanpa  pengikat  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai 

dengan  SNI-03-6388-2000.  Persyaratan  dan  gradasi   pondasi   bawah  harus 

sesuai dengan kelas B.  Sebelum pekerjaan dimulai, bahan pondasi bawah harus 

diuji  gradasinya  dan harus  memenuhi  spesifikasi  bahan  untuk  pondasi bawah, 
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dengan  penyimpangan  ijin 3%  -  5%.  Ketebalan   minimum   lapis pondasi 

bawah untuk tanah dasar dengan CBR   minimum  5% adalah  15cm. Derajat 

kepadatan  lapis  pondasi  bawah  minimum  100  %, sesuai  dengan  SNI03-1743-

1989.  

2.  Pondasi Bawah dengan Bahan Pengikat (Bound Sub-base)  

       Pondasi bawah dengan bahan pengikat (BP) dapat digunakan  salah satu dari :  

 Stabilisasi  material  berbutir  dengan  kadar  bahan  pengikat yang  sesuai   

dengan  hasil  perencanaan,   untuk  menjamin  kekuatan  campuran  dan 

ketahanan  terhadap  erosi.  Jenis  bahan pengikat  dapat  meliputi  semen, 

kapur, serta abu terbang dan/atau  slag yang  dihaluskan. 

 Campuran  beraspal bergradasi rapat (dense-graded  asphalt). 

 Campuran  beton  kurus  giling  padat  yang  harus  mempunyai kuat  tekan 

karakteristik pada umur 28 hari  minimum 5,5MPa (55 kg/cm2). 

3.  Pondasi  Bawah  dengan  Campuran  Beton  Kurus  (Lean-Mix Concrete)  

       Campuran  Beton  Kurus  (CBK) harus  mempunyai   kuat  tekan beton 

karakteristik   pada  umur 28 hari   minimum   5 MPa   (50  kg/cm2)   tanpa 

menggunakan  abu terbang,  atau 7 MPa  (70  kg/cm2)  bilamenggunakan abu 

terbang,dengan tebal minimum 10  cm. 

4.  Lapis Pemecah Ikatan Pondasi Bawah dan Pelat  

       Perencanaan  ini  didasarkan bahwa antara pelat dengan pondasi bawah tidak  

ada  ikatan.  Jenis  pemecah ikatan  dan  koefisien  geseknya  dapat  dilihatpada 

Tabel  2.7.  

Tabel 2.7 Nilai Koefisien  Gesekan ( ) 

No Lapisah Ikatan Pemecah Ikatan 
Koefisien 

Gesekan (   

1 Lapis resep ikat aspal di atas permukaan pondasi bawah 1.0 

2 Laburan parafin tipis pemecah ikat 1.5 

3 Karet kompon (A cholinated rubber curing compound) 2.0 

Sumber:Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 
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2.6.3 Beton Semen 

       Kekuatan   beton   harus   dinyatakan   dalam   nilai kuat  tarik  lentur 

(flexural  strength)   umur  28  hari, yang  didapat  dari  hasil pengujian  balok 

dengan   pembebanan   tiga  titik  (ASTM    C-78)  yang  besarnya  secara  tipikal 

sekitar  3–5MPa (30-50  kg/cm2). Kuat tarik lentur beton  yang diperkuat dengan 

bahan serat  penguat  seperti  serat  baja,  aramit  atau  serat  karbon,   harus 

mencapai   kuat  tarik lentur  5–5,5 MPa  (50-55 kg/cm2). Kekuatan  rencana 

harus  dinyatakan dengan  kuat tariklentur  karakteristik yang  dibulatkan  hingga 

0,25 MPa (2,5 kg/cm2)  terdekat. Menurut Departement  Permukiman  dan  

Prasarana  Wilayah  (2003), hubungan  antara  kuat  tekan  karakteristik  dengan  

kuat tarik-lentur   beton dapat  ditentukan dengan persamaan berikut  : 

fcf = K (fc’)0,50 dalam MPa   

fcf = 3,13 K (fc’) 0,50 dalam  kg/cm2 

dimana  : 

fc' = kuat tekanbeton karakteristik  28hari (kg/cm2)f 

cf = kuat tarik lentur beton 28hari  (kg/cm2) 

K = konstanta, 0,7 untuk  agregat  tidak dipecah  dan 0,75 untuk agregat          

    pecah. 

        Kuat  tarik  lentur  dapat  juga  ditentukan dari  hasil  uji  kuat  tarik  belah 

beton  yang  dilakukan menurut SNI 03-2491-1991  sebagai berikut  : 

cf = 1,37.fcs, dalam MPa   

fcf = 13,44.fcs,  dalam  kg/cm2 

dimana : 

Fcs = kuat tarik belah beton  28  hari 

        Beton   dapat   diperkuat    dengan    serat   baja   (steel-fibre)    untuk 

meningkatkan    kuat   tarik  lenturnya   dan mengendalikan   retak  pada  pelat 

khususnya   untuk  bentuk  tidak  lazim.  Serat  baja  dapat  digunakan  pada 

campuran beton,  untuk  jalan  plaza  tol,  putaran dan  perhentian  bus. Panjang 

serat  baja  antara  15  mm  dan 50  mm  yang  bagian  ujungnya  melebar  sebagai  

angker dan/atau  sekrup penguat untuk meningkatkan  ikatan. Secara  tipikal serat   

dengan  panjang  antara  15 dan  50  mm dapat  ditambahkan   ke  dalamadukan 
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beton,  masing-masing  sebanyak 75 dan  45  kg/m³.Semen  yang akan digunakan   

untuk  pekerjaan   beton   harus   dipilih   dan   sesuai   dengan lingkungan  

dimana perkerasan akan  dilaksanakan. 

 

2.6.4 Lalu Lintas 

       Penentuan  beban lalu-lintas  rencana   untuk perkerasan  beton semen, 

dinyatakan   dalam  jumlah   sumbu   kendaraan   niaga   (commercial   vehicle), 

sesuai  dengan konfigurasi  sumbu pada  lajur rencana selama umur rencana. Lalu-

lintas  harus  dianalisis  berdasarkan hasil  perhitungan  volume  lalulintas dan 

konfigurasi  sumbu,  menggunakan data  terakhir  atau  data 2  tahun  terakhir.  

Kendaraan  yang ditinjau untuk perencanaan  perkerasan  beton  semen    adalah  

kendaraan  yang  mempunyai  berat  total  minimum  5  ton. Konfigurasi  sumbu   

untuk perencanaan  terdiri  atas  4 jenis  kelompok  sumbu sebagai berikut: 

-   Sumbu tunggal roda tunggal  (STRT). 

-   Sumbu tunggal roda ganda  (STRG). 

-   Sumbu tandem  roda ganda  (STdRG). 

-   Sumbu  tridem roda ganda  (STrRG). 

 

1.   Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi  

       Lajur rencana merupakan  salah satu lajur  lalu lintas dari suatu ruas  jalan 

raya  yang  menampung  lalu-lintas  kendaraan  niaga  terbesar. Jika  jalan tidak 

memiliki tanda batas lajur, maka jumlah  lajur dan koefsien distribusi (C) 

kendaraan  niaga dapat ditentukan dari lebar perkerasan  sesuai Tabel  2.8. 
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Tabel 2.8. Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan dan Koefisien Distribusi 

Kendaraan Niaga pada Lajur Rencana. 

Lebar Perkerasan (Lp) Jumlah 

Lajur (nI) 

Koefisien disribusi  

1 arah 2 arah 

Lp < 5,50 m 1 lajur  1 1 

5,50 m ≤ Lp < 8,25 m 2 lajur 0,70 0,50 

8,25 m ≤ Lp < 11,25 m 3 lajur 0,50 0,475 

11,23 m ≤ Lp < 15,00 m 4 lajur - 0,45 

15,00 m ≤ Lp < 18,75 m 5 lajur - 0,425 

18,75 m ≤ Lp < 22, 00 m 6 lajur - 0,40 

Sumber: Departemen Permukiman dan Pprasarana Wilayah, 2003 

 

2. Umur Rencana  

       Umur   rencana   perkerasan   jalan   ditentukan   atas   pertimbangan 

klasifikasi  fungsional  jalan,  pola  lalu-lintas  serta  nilai ekonomi  jalan  yang 

bersangkutan,   yang  dapat  ditentukan   antara  lain   dengan   metode   Benefit 

Cost  Ratio, Internal  Rate of Return,  kombinasi  dari  metode  tersebut atau  cara  

lain  yang  tidak  terlepas dari  pola  pengembangan  wilayah.  Umumnya  

perkerasan  beton  semen  dapat  direncanakan  dengan  umur  rencana  (UR)  20 

tahun  sampai 40  tahun. 

3. Pertumbuhan Lalu lintas  

       Volume  lalu-lintas  akan  bertambah  sesuai  dengan umur  rencana  atau  

sampai tahap dimana kapasitas jalan dicapai dengan    faktor pertumbuhan lalu 

lintas    yang    dapat    ditentukan  berdasarkan  persamaan  menurut  

Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), sebagai berikut: 

  
         

 
 

Dimana : 

R = Faktor pertumbuhan lalu lintas 

i = laju pertumbuhan lalu lintas pertahun dalam % 

UR =Umur rencana (tahun) 
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Faktor pertumbuhan lalu lintas (R) dapat ditentukan berdasarkan Tabel 2.9.  

Tabel 2.9 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (R) 

Umur 

Rencana 

(Tahun) 

Laju Pertumbuhan (i) per Tahun (%) 

0 2 4 6 8 10 

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 

10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9 

15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8 

20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3 

25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3 

30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5 

35 35 50 73,7 111,14 172,3 271 

40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6 

Sumber : Depatemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

        Menurut  Departement  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  (2003), 

apabila setelah waktu  tertentu  (URm  tahun)  pertumbuhan  lalu-lintas  tidak  

terjadi lagi, maka R dapat dihitung dengan persamaan berikut  : 

   
         

 
          {          } 

dimana = 

R  : Faktor pertumbuhan lalu  lintas 

i   : Laju pertumbuhan  lalu lintas per tahun dalam  %.  

URm  : Waktu tertentu dalam tahun, sebelum  UR  selesai. 

 

4. Lalu lintas Rencana 

      Lalu-lintas  rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan  niaga  pada  lajur  

rencana  selama  umur rencana,  meliputi  proporsi  sumbu  serta  distribusi beban pada 

setiap  jenis  sumbu  kendaraan.Beban  pada  suatu  jenis  sumbu  secara tipikal  

dikelompokkan dalam interval 10kN  (1ton)  bila  diambil dari survai  beban. Menurut 

Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), jumlah sumbu  kendaraan  

niaga  selama  umur  rencana  dihitung  dengan  persamaan berikut  : 
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JSKN  = JSKNHx 365x R x C 

dimana : 

JSKN    = Jumlahtotalsumbu kendaraan niaga selama umurrencana  . 

JSKNH  = Jumlah total  sumbu  kendaraan  niaga  per hari  pada  saat 

    jalan dibuka. 

R  =  Faktor  pertumbuhan   komulatif  dari 

C   = Koefisien distribusi  kendaraan 

5. Faktor Keamanan Beban

       Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor 

keamanan   beban  (FKB).  Faktor  keamanan   beban  ini  digunakan   berkaitan 

adanya  berbagai tingkat  realibilitas perencanaan  seperti telihat pada Tabel 2.10. 

Tabel. 2.10 Faktor Keamanan Beban (FKB) 

No. Penggunaan 
Nilai 

Fkb 

1 Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan berlajur 

banyak, yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat serta volume 

kendaraan niaga yang tinggi. Bila menggunakan data lalu lintas data 

hasil survei beban (weight-in-motion) dan ada kemungkinan rute 

alternatif, maka nilai faktor keamanan beban dapat dikurangi menjadi 

1,15. 

1,2 

2 Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume 

kendaraan niaga menengah. 

1,1 

3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah. 1,0 

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

Penentuan tebal pelat beton dengan atau tanpa ruji, lalu lintas dalam kota 

atau luar kota dan faktor keamanan beban 1,1 atau 1,2 dapat diperoleh dari 

Gambar 2.11 sampai Gambar 2.16. 
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Gambar 2.11 Grafik Perencanaan, fcf = 

4,25 Mpa, Lalu-lintas  

Dalam Kota, Dengan Ruji, FKB = 1,1  

 
Gambar 2.12 Grafik Perencanaan, fcf = 

4,25 Mpa, Lalu-lintas 

Dalam Kota, Dengan Ruji, FKB = 1,2  

 
Gambar 2.13 Grafik Perencanaan, fcf = 

4,25 Mpa, Lalu-lintas Luar 

Kota, Tanpa Ruji, FKB = 1,1  

 
Gambar 2.14 Grafik Perencanaan, fcf 

= 4,25 Mpa, Lalu-lintas Luar 

Kota, Tanpa Ruji, FKB = 1,2  
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Gambar 2.15 Grafik Perencanaan, fcf = 

4,25 Mpa, Lalu-lintas Luar 

Kota, Dengan Ruji, FKB = 1,1  

 
Gambar 2.16 Grafik Perencanaan, fcf 

= 4,25 Mpa, Lalu-lintas  

Luar Kota, Dengan Ruji, FKB = 1,2  

(Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003) 

6. Tegangan Ekivalen dan Faktor Erosi 

       Tegangan  ekivalen  dan  faktor  erosi  dapat  ditentukan  melalui  Tabel  2.6  

berdasarkan  tebal  pelat  dan  CBR  efektif.  Tabel  tersebut  menjelaskan  untuk 

mendapatkan nilai tegangan ekivalen dan faktor erosi setiap sumbu berdasarkan  

tebal pelat dan CBR efektif. 
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Tabel 2.11. Tegangan  Ekivalen dan Faktor Erosi untuk Perkerasan dengan Tanpa 

Bahu 

 
 

 



40 
 

 
 

Tabel 2.11. (Lanjutan) 

 
Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah,2003 
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       Untuk  mencari  nilai  repetisi  ijin  pada  analisa  fatik  dan  analisa  erosi  

menggunakan grafik pada Gambar 2.15 dan Gambar 2.16. 

 
Gambar 2.17 Analisis Fatik dan Beban Repetisi Ijin Berdasarkan Rasio 

Tegangan, dengan/tanpa Bahu Beton 

 .  

Gambar 2.18 Analisis Erosi dan beban repetisi ijin berdasarkan rasio tegangan, 
dengan/tanpa bahu beton (Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

2003) 
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2.6.5 Perencanaan Tulangan 

       Tujuan utama penulangan untuk : 

 Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan. 

 Memungkinkan  penggunaan  pelat  yang  lebih  panjang,  agar  dapat       

mengurangi  jumlah  sambungan  melintang  sehingga  dapat  

meningkatkan kenyamanan.  

 Mengurangi biaya pemeliharaan. Jumlah  tulangan  yang  diperlukan  

dipengaruhi  oleh  jarak  sambungan  susut, sedangkan  dalam  hal  beton  

bertulang  menerus,  diperlukan  jumlah  tulangan yang cukup untuk 

mengurangi sambungan susut. 

1. Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan 

       Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada 

kemungkinan penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-

bagian pelat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi 

tegangan yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka 

pelat harus diberi tulangan. Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan pada : 

 Pelat  dengan  bentuk  tak  lazim  (odd-shaped  slabs),  pelat  disebut  

tidak  lazim bila perbadingan antara panjang dengan lebar lebih besar 

dari 1,25, atau bila pola  sambungan  pada  pelat  tidak  benar-benar  

berbentuk  bujur  sangkar  atau empat persegi panjang.  

 Pelat dengan sambungan tidak sejalur (mismatched joints). 

 Pelat berlubang (pits or structures). 

2. Perkerasan Beton Semen Bersanbung dengan Tulangan 

       Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan adalah perkerasan  

beton semen yang menggunakan tulangan pada sambungan memanjang 

maupun melintang jalan. Menurut  Departement  Permukiman  dan  Prasarana  

Wilayah  (2003),  luas penampang tulangan dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : 

As =  
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Dimana: 

As = luas tulangan yang diperlukan (mm2/ m lebar ) 

µ  = koefisien geser antara pelat beton dan pondasi bawah 

L  = jarak antar sambungan yang tidak diikat dan/atau tepi bebas  (m) 

g  = grafitasi (m/detik) 

M  = berat persatuan volume pelat (kg/m3) 

h  = tebal pelat beton  (mm) 

fs  = kuat tarik ijin tulangan (MPa) (±230 MPa) 

        Jika  pada  tulangan  memanjang  dan  tulangan  melintang  menggunakan 

tulangan  berbentuk  anyaman,  maka  luas  penampang  tulangan  memanjang  

dan tulangan  melintang  terbentuk  anyaman  empat  persegi  panjang  dengan  

bujur sangkar beserta berat per satuan luas ditunjukkan pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.12 Ukuran dan Berat Tulangan Polos Anyaman Las 

Tulangan 
Memanjang 

Tulangan 
Melintang 

Luas Penampang 
Tulangan 

Berat per 
Satuan 
Luas 

(kg/m2) Diameter 
(mm) 

Jarak 
(mm) 

Diameter 
(mm) 

Jarak 
(mm) 

Diameter 
(mm) 

Jarak 
(mm) 

Empat  Persegi Panjang 
12,5 100 8 200 1227 251 11,606 
11,2 100 8 200 986 251 9,707 
10 100 8 200 785 251 8,138 
9 100 8 200 636 251 6,967 
8 100 8 200 503 251 5,919 
7,1 100 8 200 396 251 5,091 
9 200 8 250 318 201 4,076 
8 200 8 250 251 201 3,552 
Bujur Sangkar 
8 100 8 100 503 503 7,892 
10 200 10 200 393 393 6,165 
9 200 9 200 318 318 4,994 
8 200 8 200 251 251 3,946 
7,1 200 7,1 200 198 198 3,108 
6,3 200 6,3 200 156 156 2,447 
5 200 5 200 98 98 1,542 
4 200 4 200 63 63 0,987 

Sumber : Depatement Permukiman dan Prasarana Wilayah,2003 
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      Jika  pada  tulangan  memanjang  dan  tulangan  melintang  menggunakan 

tulangan baja batangan atau tanpa dianyam, maka luas penampang tulangan baja 

per  meter  panjang  plat  beserta  diameter  tulangan  dan  jarak  antar  tulangan 

ditunjukkan pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.13. Luas Penampang Tulangan Baja Per Meter Panjang Plat 

Diameter Luas Penampang (mm2) 

Batang Jarak Spasi p.k.p (mm) 

(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

6 565.5 282.7 188.5 141.4 113.1 94.2 80.8 70.7 62.8 

8 1005.3 502.7 335.1 251.3 201.1 167.6 143.6 125.7 111.7 

9 1272.3 636.2 424.1 318.1 254.5 212.1 181.8 159.0 141.4 

10 1570.8 785.4 523.6 392.7 314.2 261.8 224.4 196.3 174.5 

12 2261.9 1131.0 754.0 565.5 452.4 377.0 323.1 282.7 251.3 

13 2654.6 1327.3 884.9 663.7 530.9 442.4 379.2 331.8 294.9 

14 3078.8 1539.4 1026.3 769.7 615.8 513.1 439.8 384.8 342.1 

16 4021.2 2010.6 1340.4 1005.3 804.2 670.2 574.5 502.7 446.8 

18 5089.4 2554.7 1696.5 1272.3 1017.9 848.2 727.1 636.2 565.5 

19 5670.6 2835.3 1890.2 1417.6 1134.1 945.1 810.1 708.8 630.1 

20 6283.2 3141.6 2094.4 1570.8 1256.6 1047.2 897.6 785.4 698.1 

22   3801.3 2534.2 1900.7 1520.5 1267.1 1086.1 950.3 844.7 

25   4908.7 3272.5 2454.4 1963.5 1636.2 1402.5 1227.2 1090.8 

28   6157.5 4105.0 3078.8 2463.0 2052.5 1759.3 1539.4 1368.3 

29   6605.2 4403.5 3302.6 2642.1 2201.7 1887.2 1651.3 1467.8 

32   8042.5 5361.7 4021.2 3217.0 2680.8 2297.9 2010.6 1787.2 

36     6785.8 5089.4 4071.5 3392.9 2908.2 2544.7 2261.9 

40     8377.6 6483.2 5026.5 4188.8 3590.4 3141.6 2792.5 

50     13090.0 9817.5 7854.0 6545.0 5609.9 4908.7 4363.3 

Sumber : Dipohusodo,1994 
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3. Perkerasan Beton Semen Menerus dengan Tulangan 

       Penulangan Memanjang 

       Menurut  Departement  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  (2003), 

tulangan   memanjang   yang  dibutuhkan   pada  perkerasan   beton  semen 

bertulang  menerus dengan tulangandihitung dari persamaan berikut  : 

 Ps =                    

    –      
 

 Dimana: 

Ps =Persentase tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap    

 penampang beton (%) 

Fct =Kuat tarik beton yang digunakan 0,4-0,5 fcf 

Fy  =Tegangan leleh rencana baja (berdasarkan SNI’91, fy < 400 MPa) 

n  =Angka ekivalen antara baja dan pelat beton dengan lapisan 

 dibawahnya  

µ =Koefisien gesekan antara pelat beton dengan lapisan bawahnya 

Es =Modulus elatisitas baja = 2,1 x 10 6 (kg/cm2) 

Ec =Modulus elastisitas beton = 1485√    (kg/cm2) 

Tabel 2.14 Hubungan Kuat Tekan Beton dan Angka Ekivalen Baja dan Beton (n) 

F’c (kg/cm2) n 

175-225 10 

235-285 8 

290- ke atas 6 

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah,2003 

       Persentase  minimum  dari  tulangan  memanjang  pada  perkerasan  beton 

menerus  adalah  0.6%  luas  penampang  beton.  Jumlah   optimum   tulangan 

memanjang, perlu  dipasang  agar jarak dan lebar retakan dapat dikendalikan. 

Menurut  Departement  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  (2003),  secara 

teoritis jarak antara retakan  pada  perkerasan  beton menerus  dengan tulangan  

dihitung dari persamaan  berikut  : 

Lcr =   
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Dimana: 

Lcr    = jarak teoritis antara retakan (m). Jarak optimum antara 1-2 meter 

P      = luas tulangan memanjang per satuan luas beban. 

Fb   = tegangan lekat antara tulangan dnegan beton yang dikenal sebagai “lekat 

lentur” (MPa) 

Tegangan lekat dasar =   

 
√   ’ ≤ 800psi. Dalam SI unit : 

Tegangan lekat dasar =     
 

√   
 
  5,5 MPa d (diameter tulangan) meter. 

S       = koefisien susut beton, umumnya dipakai antara (0,0005-0,0006) 

 untuk  pelat perkerasan jalan. 

Ft  = kuat tarik lentur beton yang digunakan 0,4-0,5 fr (MPa) 

n  = angka ekivalen antara baja dan betob 

u  = keliling penampang tulangan per satuan luas tulangan =4/d (m-1 ) 

Ec  = modulus elastisitas beton 

        Untuk menjamin agar didapat retakan-retakan  yang  halus dan jarak antara  

retakan   yang optimum,  maka  : 

 Persentase  tulangan  dan perbandingan  antara keliling dan luas tulangan 

harus besar 

 Perlu   menggunakan   tulangan   ulir   (deformed   bars)   untuk   

memperoleh tegangan lekat yang lebih  tinggi. 

 Jarak   retakan   teoritis   yang   dihitung   dengan   persamaan   di   atas   

harus memberikan hasil antara 150dan250  cm.Jarak antar tulangan 100  

mm -  225mm. Diameter   batang   tulangan   memanjang   berkisar  antara  

12  mm dan 20 mm. 

 

2.6.6 Sambungan 

     Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk :  

 Membatasi  tegangan  dan  pengendalian  retak  yang  disebabkan  oleh 

penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas.  

 Memudahkan pelaksanaan  

 Mengakomodasi gerakan pelat  
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           Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara 

lain :  

 Sambungan memanjang  

 Sambungan melintang  

 Sambungan isolasi  

       Semua  sambungan  harus  ditutup  dengan  bahan  penutup  (joint  sealer),  

kecuali pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi pengisi (joint filler). 

1.Sambungan Memanjang dengan Batang Pengikat (Tie bars) 

       Pemasangan  sambungan  memanjang  ditujukan  untuk  mengendalikan 

terjadinya retak memanjang. Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3 - 4 m.  

Sambungan  memanjang  harus  dilengkapi  dengan  batang  ulir  dengan  mutu  

minimum BJTU-24 dan berdiameter 16 mm. Menurut  Departement  Permukiman  

dan  Prasarana  Wilayah  (2003),  Ukuran batang pengikat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut : 

At  = 204 x b x h 

dimana :  

At  = Luas penampang tulangan per meter panjang sambungan (mm) 34 

b   = Jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan dengan tepi    

     perkerasan (m)  

h    = Tebal pelat (m).  

l    = Panjang batang pengikat (mm).  

ɸ   = Diameter batang pengikat yang dipilih (mm).  

Jarak batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm. 
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Gambar 2.19 Tipikal Sambungan Memanjang 

 
Gambar 2.20Ukuran Standar Penguncian Sambungan Memanjang 

2.Sambungan Pelaksanaan Memanjang 

       Sambungan  pelaksanaan  memanjang  umumnya  dilakukan  dengan  cara  

penguncian.  Bentuk  dan  ukuran  penguncian  dapat  berbentuk  trapesium  atau  

setengah  lingkaran.  Pelaksanaan  harus  dicat  dengan  aspal  atau  kapur  tembok  

untuk mencegah terjadinya ikatan beton lama dengan yang baru. 

3.Sambungan susut memanjang 

        Sambungan  susut  memanjang  dapat  dilakukan  dengan  salah  satu  dari  

dua cara,  yaitu  menggergaji  atau  membentuk  pada  saat  beton  masih  plastis  

dengan kedalaman sepertiga dari tebal pelat. 

4.Sambungan susut dan sambungan pelaksanaan melintang 
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        Ujung sambungan ini harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan 

dan  tepi  perkerasan.  Untuk  mengurangi  beban  dinamis,  sambungan  

melintang harus dipasang dengan kemiringan 1 : 10 searah perputaran jarum jam. 

5.Sambungan susut melintang 

        Kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat  

untuk  perkerasan  dengan  lapis  pondasi  berbutir  atau  sepertiga  dari  tebal 

pelat untuk  lapis  pondasi  stabilisasi  semen. Jarak  sambungan  susut  melintang  

untuk perkerasan  beton  bersambung  tanpa  tulangan  sekitar  4  -  5  m,  

sedangkan  untuk perkerasan  beton  bersambung  dengan  tulangan  8  -  15  m  

dan  untuk  sambungan perkerasan  beton  menerus  dengan  tulangan  sesuai  

dengan   kemampuan pelaksanaan. 

        Sambungan  ini  harus  dilengkapi  dengan  ruji  polos  panjang  45  cm,  

jarak  antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan 

mempengaruhi gerakan bebas pada saat pelat beton menyusut. Setengah panjang 

ruji polos harus dicat  atau  dilumuri  dengan  bahan  anti  lengket  untuk  

menjamin  tidak  ada  ikatan dengan  beton.  Diameter  ruji  tergantung  pada  

tebal  pelat  beton  sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14. 

Tabel 2.15 Diameter Ruji (Dowel) 

No Tebal pelat beton, h (mm) Diameter (mm) 

1 125 < h ≤ 140 20 

2 140 < h ≤ 160 24 

3 160 < h ≤ 190 28 

4 190 < h ≤ 220 33 

5 220 < h ≤ 250 36 

Sumber: Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 
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Gambar 2.21 Sambungan Susut Melintang Tanpa Ruji 

 

 
Gambar 2.22 Sambungan Susut Melintang dengan Ruji 

6. Sambungan Pelaksanaan Melintang 

       Sambungan pelaksanaan melintang yang tidak direncanakan (darurat) harus 

menggunakan  batang  pengikat  berulir,  sedangkan  pada  sambungan  yang 

direncanakan  harus  menggunakan  batang  tulangan  polos  yang  diletakkan  di 

tengah tebal pelat.  

       Sambungan pelaksanaan tersebut  harus dilengkapi dengan batang pengikat 

berdiameter 16 mm, panjang 69 cm dan jarak 60 cm, untuk ketebalan pelat sampai  

17 cm. Untuk ketebalan lebih dari 17 cm, ukuran batang pengikat berdiameter 20 

mm, panjang 84 cm dan jarak 60 cm. 

7. Sambungan Isolasi 

       Sambungan  isolasi  memisahkan  perkerasan  dengan  bangunan  yang  lain, 

misalnya  manhole,  jembatan,  tiang  listrik,  jalan  lama,  persimpangan  dan  lain  

sebagainya.  Sambungan  isolasi  harus  dilengkapi  dengan  bahan  penutup  (joint  

sealer)  setebal  5  –  7  mm  dan  sisanya  diisi  dengan  bahan  pengisi  (joint  

filler). Sambungan  isolasi  pada  persimpangan  dan  ram  tidak  perlu  diberi  ruji  
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tetapi diberikan  penebalan  tepi  untuk  mereduksi  tegangan.  Setiap  tepi  

sambungan ditebalkan 20% dari tebal perkerasan sepanjang 1,5 meter. 

8. Pola Sambungan 

        Pola  sambungan  pada  perkerasan  beton  semen  harus  mengikuti  batasan-

batasan sebagai berikut :  

 Hindari  bentuk  panel  yang  tidak  teratur.  Usahakan  bentuk  panel 

sepersegi mungkin. Perbandingan maksimum panjang panel terhadap lebar 

adalah 1,25.  

 Jarak maksimum sambungan memanjang 3 - 4 meter.  

 Jarak  maksimum  sambungan  melintang  25  kali  tebal  pelat,  maksimum  

5,0 meter. 

 Semua  sambungan  susut  harus  menerus  sampai  kerb  dan  mempunyai 

kedalaman  seperempat  dan  sepertiga  dari  tebal  perkerasan  masing-

masing untuk lapis pondasi berbutir dan lapis stabilisasi semen.  

 Antar sambungan harus bertemu pada satu titik untuk menghindari 

terjadinya retak refleksi pada lajur yang bersebelahan.  

 Sudut  antar  sambungan  yang  lebih  kecil  dari  60  derajat  harus  

dihindari dengan  mengatur  0,5  m  panjang  terakhir  dibuat  tegak  lurus  

terhadap  tepi perkerasan. 

 Apabila  sambungan  berada  dalam  area  1,5  meter  dengan  manhole  atau 

bangunan yang lain, jarak sambungan harus diatur sedemikian rupa 

sehingga antara  sambungan  dengan  manhole atau  bangunan  yang  lain  

tersebut membentuk  sudut  tegak  lurus.  Hal  tersebut  berlaku  untuk  

bangunan  yang berbentuk bundar. Untuk bangunan berbentuk segi empat, 

sambungan harus berada pada sudutnya atau di antara dua sudut. 

 Semua  bangunan  lain  seperti  manhole harus  dipisahkan  dari  perkerasan 

dengan  sambungan  muai  selebar  12  mm  yang  meliputi  keseluruhan  

tebal pelat. 

 Perkerasan  yang  berdekatan  dengan  bangunan  lain  atau  manhole  harus 

ditebalkan  20%  dari  ketebalan  normal  dan  berangsur-angsur  berkurang  

sampai  ketebalan  normal  sepanjang  1,5. 
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 Panel yang tidak persegi empat dan yang mengelilingi manhole harus diberi 

tulangan  berbentuk  anyaman  sebesar  0,15%  terhadap  penampang  beton 

semen  dan  dipasang  5  cm  di  bawah  permukaan  atas.  Tulangan  harus 

dihentikan 7,5 cm dari sambungan. 

9. Penutup Sambungan 

         Penutup sambungan dimaksudkan untuk mencegah masuknya air dan atau  

benda  lain  ke  dalam  sambungan  perkerasan.  Benda-benda  lain  yang  masuk  

ke dalam  sambungan  dapat  menyebabkan  kerusakan  berupa  gompal  dan  atau  

pelat beton yang saling menekan ke atas (blow up). 

 
 

 


