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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Petikemas 

Kramadibrata (2002:280) petikemas merupakan suatu bentuk kemasan 

satuan muatan terbaru yang menyerupai kotak besar, diperkenalkan sejak awal 

tahun 1960. Pada umumnya petikemas terbuat dari bahan-bahan seperti: baja, 

tembaga (antikarat), aluminium, dan polywood atau FRP (fiber lass reinforced 

plastics). Memiliki pintu yang dapat terkunci dan tiap sisi-sisi dipasang suatu 

“piting sudut dan kunci putar”, sehingga Antara satu petikemas dengan petikemas 

lainnya dapat dengan mudah disatukan atau dilepaskan. Ukuran petikemas 

didasarkan pada International Standard Organization (ISO), unit ukuran yang 

sering digunnakan adalah TEU’s (Twenty Feet Square Units). Petikemas dengan 

ukuran 20 feet kuadrat sama dengan 1 TEU’s, sedangkan petikemas dengan ukuran 

40 feet kuadrat sama dengan dua TEU’s  

Bentuk dan ukuran petikemas menurut ketentuan ISO, sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Petikemas dengan dimensi 
(sumber: Kramadibrata, 2002:282) 
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Table 2.1 Ukuran pokok petikemas 

Type 
Exterior Interior Weight Door Opening 

Length Width Height Length Width Height Gross Weight Tare Weight Net Weight Width Height 

20' Steel Dry 
Container 

20'-0" 8'-0" 8'-6" 19'-4 13/16" 7'-8 19/32" 8'-6" 
52,910 lb 5,140 lb 47,770 lb 

7'-8 1/8" 7'-5 3/4" 
67,200 lb 5,290 lb 61,910 lb 

6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.898 m 2.352 m 2.385 m 
24,000 kg 2,330 kg 21,670 kg 

2.343 m 2.280 m 
30,480 kg 2,400 kg 28,080 kg 

40' Steel Dry 
Container 

40'-0" 8'-0" 8'-6" 39'-5 45/64" 7'-8 19/32" 7'-9 57/64" 67,200 lb 8,820 lb 58,380 lb 7'-8 1/8" 7'-5 3/4" 

12.192 m 2.438 m 2.591 m 12.032 m 2.352 m 2.385 m 30,480 kg 4,000 kg 26,480 kg 2.343 m 2.280 m 

45' Hi- Cube 
Steel Dry 
Container 

40'-0" 8'-0" 9'-6" 39'-5 45/64" 7'-8 19/32" 8'-9 15/16" 67,200 lb 9,260 lb 57,940 lb 7'-8 1/8" 8'-5 49/64" 

12.192 m 2.438 m 2.896 m 12.032 m 2.352 m 2.69 m 30,480 kg 4,200 kg 26,280 kg 2.343 m 2.585 m 

40' Hi- Cube 
Steel Dry 
Container 

45'-0" 8'-0" 9'-6" 44'-5 7/10" 7'-8 19/32" 8'-10" 
67,200 lb 10,360 lb 56,342 lb 

7'-8 1/8" 7'-5 3/4" 
71,650 lb 10,850 lb 61,290 lb 

13.716 m 2.438 m 2.896 m 13.556 m 2.352 m 2.698 m 
30,480 kg 4,700 kg 25,610 kg 2.340 m 2.585 m 

32,500 kg 4,870 kg 27,800 kg 2.340 m 2.585 m 
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2.2 Terminal Petikemas 

Menurut Triatmojdo (1996:243) Pengiriman barang dengan menggunakan 

petikemas (container) telah banyak dilakukan dari tahun ke tahun dan volumenya 

mengalami peningkatan. Pengangkutan dengan menggunakan petikemas 

memungkinkan barang-barang digabungkan menjadi satu dalam petikemas 

sehingga aktivitas bongkar muat dapat dimekanisasikan. Hal ini dapat 

meningkatkan jumlah muatan dan waktu untuk bongkar muat menjadi lebih cepat. 

Pengiriman barang menggunakan petikemas dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu, full container load (CFL) dan less than container load (LCL). Pada 

FCL seluruh isi petikemas milik seorang pemilik atau pengirim, sedangkan dalam 

LCL petikemas berisi beberapa pengiriman yang masing-masing pengiriman terdiri 

dari sejumlah muatan yang volumenya kurang dari satu petikemas. 

Menurut Triatmojdo (1996:246) beberapa fasilitas yang ada diterminal peti 

kemas (lihat Gambar 2.2) diantaranya: 

 
Gambar 2.2 Fasilitas terminal peti kemas 
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2.2.1 Dermaga 

Triatmojdo (1996:157) dermaga adalah suatu bangunan pada pelabuhan 

yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar 

muat barang dan menaik-turunkan penumpang. Dermaga pada terminal petikemas 

harus bertipe wharf, bukan pier atau pier berbentuk jari. Mengingat kapal-kapal peti 

kemas berukuran besar maka dermaga harus cukup panjang dan dalam. Panjang 

dermaga berkisar Antara 250 m dan 350m, sedangkan kedalamannya Antara 12 m 

sampai 15m; yang tergantung pada ukuran kapal. 

2.2.2 Apron 

Apron pada terminal peti kemas ukurannya lebih besar dibanding dengan 

terminal lain, berkisar antara 20 m sampai 50 m. Kegunaan dari apron sendiri adalah 

sebagai tempat peralatan bongkar muat petikemas seperti: gantry crane, rel-rel 

kereta api dan jalan truk trailer serta pengoperasian peralatan bongkar muat peti 

kemas lainnya. 

2.2.3 Container Yard (Lapangan Penumpukan) 

Container Yard merupakan tempat penumpukan petikemas baik berisi 

penuh (FCL) maupun kosong yang akan dikapalkan. 

2.2.4 Marshaling Yard (Lapangan Penumpukan Sementara) 

Lapangan sementara untuk peti kemas yang nantinya akan dimuatkan ke 

dalam kapal. Lapangan ini berada didekat apron. 

2.2.5 Container Freight Station (CFS) 

CFS merupakan gudang yang disediakan untuk barang-barang yang 

diangkut secara LCL. Pada pelabuhan tujuan, petikemas diangkut ke CFS kemudian 

isi muatannya dikeluarkan dan ditimbun ke dalam gudang tersebut, sedangkan 

petikemasnya dikembalikan ke kapal. 

2.2.6 Menara Pengawas 

Menara pengawas digunakan untuk melakukan pengawasan di semua 

tempat dan mengatur serta mengarahkan semua kegiatan di terminal. 
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2.2.7 Bengkel Pemeliharaan 

Bengkel pemeliharan digunakaan sebagai tempat perawatan dan reparasi 

peralatan untuk memperbaiki petikemas yang kosong. Peranan bengkel 

pemeliharan dirasa sangat penting karena kerusakan dan kelambatan perbaikan 

peralatan dapat menyebabkan keterlambatan semua kegiatan di terminal.  

2.2.8 Fasilitas Lain 

Selain fasilitas-fasilitas diatas, terminal petikemas juga membutuhkan 

beberapa fasilitas umum lainnya sepeti: sumber tenaga listrik untuk petikemas yang 

berpendingin, suplai bahan bakar, suplai air tawar, penerangan untuk pekerjaan 

pada malam hari dan keamanan, peralatan untuk membersikan peti kemas yang 

kososng dan peralatan bongkar muat, listrik tegangan tinggi untuk mengoperasikan 

kran. 

 

2.3 Definisi Lapangan Penumpukan (Container Yard)  

Menurut Triatmojdo (1996:248) Container yard atau lapangan penumpukan 

merupakan lapangan penumpukan petikemas yang berisi muatan penuh dimana 

seluruh isinya milik seseorang pengirim atau penerima (FLC) dan petikemas 

kosong yang akan dikapalkan. Lapangan ini berada di daratan dan permukaannya 

harus diberi perkerasan fungsinya agar bisa mendukung beban peti kemas dan 

peralatan pengangkat maupun pengangkut. Beban petikemas tertumpu pada ke 

empat sudutnya, beban tersebut bisa cukup besar bila petikemas ditumpuk. 

Penumpukan dapat dilakukan dari dua sampai lima tingkat, sehingga dapat 

mengurangi luas lapangan tersebut. Tetapi berakibat pada penambahan waktu 

penanganan peti kemas paling bawah karena peti kemas diatasnya harus 

dipindahkan dahulu sebelum mengirim peti kemas paling bawah. Container yard 

harus memiliki gang-gang baik memanjang maupun melintang, berguna sebagai 

tempat beroperasinya peralatan peti kemas. 
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2.4 Konsolidasi 

Das (1985:177) Bila suatu lapisan tanah terbebani maka dapat 

menyebabkan lapisan tanah mengalami pemampatan/penurunan. Penurunan yang 

terjadi disebabkan oleh adanya deformasi partikel tanah ma upun relokasi partikel 

serta berkurangnya air/udara dari dalam pori tanah tersebut.   

Hardiyatmo (1994:37) mendefinisikan bahwa pemberian beban pada 

lapisan tanah jenuh yang berpermeabilitas rendah berakibat bertambahnya tekanan 

air pori didalam tanah tersebut. Perbedaan tekanan air pori pada lapisan tanah 

mengakibatkan proses mengalirnya air ke lapisan tanah dengan tekanan air pori 

yang lebih rendah membutuhkan waktu. Konsolidasi adalah proses berkurangnyaa 

volume atau rongga pori dari tanah jenuh yang berpermeabilitas rendah akibat 

pembebanan, dimana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori 

keluar dari rongga tanahnya.  

 

Gambar 2.3 Fase-fase konsolidasi 

(a) sebelum konsolidasi 

(b) sesudah konsolidasi 

 

2.4.1. Konsolidasi Primer 

Menurut Das (1985a:184) konsolidasi primer (primery consolidation) 

adalah dimana tekanan air pori secara lambat dipindahkan ke dalam tegangan 

eo 
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efektif, sebagai akibat dari keluarnya air pori-pori tanah. Penurunan tanah dasar 

akibat konsolidasi primer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

Sc =
∆𝑒

1+𝑒ₒ
 x H        (2:1) 

a) Untuk tanah lempung terkonsolidasi normal (NC soil) adalah tekanan efektif 

overburden (po) yang terjadi merupakan tekanan maksimum yang pernah 

dialami oleh tanah tersebut. 

∆𝑒 = Cc log  
𝑝ₒ+∆𝑝

𝑝ₒ   
       (2:2) 

b) Untuk tanah lempung terlalu terkonsolidasi (Overconsolidated ratio) untuk 

suatu tanah dapat didefinisikan sabagai berikut: 

 apabila Po + ∆𝑝 < Pc 

Sc = [ 𝐶𝑠

1+𝑒ₒ  
 log 

𝑝ₒ+∆𝑝

𝑝ₒ   
] x Hi     (2:3) 

 Po + ∆𝑝 > Pc 

Sc = [ Cs

1+𝑒ₒ  
 log 

Pc

𝑃𝑜   
+

Cc

1+𝑒ₒ  
log 

𝑃𝑜 +∆𝑃 

𝑃𝑜  
] x Hi   (2:4) 

Dimana: 

Cs = indeks pemuaian ke-i  

Cc = indeks pemampatan ke-i 

Hi = tebal lapisan tanah ke-i 

eo = angka pori awal dari lapisan tanah ke-i 

po = tekanan efektif overburden dari  suatu titik ditengah-tengah lapisan

 ke-i akibat beban tanah sendiri (t/m2) 

Pc = tekanan prakonsolidasi (preconsolidation pressure), tekanan efektif  

 overburden maksimum yang pernah dialami oleh tanah pada masa 

 lampau (t/m2). 

  Keterangan tambahan: 
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 tanah lunak di Indonesia umumnya dapat dianggap sebagai tanah 

lunak agak terkonsolidasi lebih, dengan harga Pc: 

Pc = Po + f       (2:5) 

F = fluktuasi terbesar muka air tanah, dengan harga fluktuasi muka

 air tanah. 

∆𝑃 = penambahan tekanan vertical sub-lapisan i, dengan titik yang  

ditinjau (di tengah-tengah lapisan i) akibat penambahan beban. 

 

2.4.2. Distribusi Tegangan akibat Beban Timbunan 

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

kedalam lapisan tanah, besar distribusi tersebut sangat bergantung pada: 

 Besar beban persatuan luas yang diberikan di muka tanah 

 Bentuk dan luas area yang dibebani di muka tanah 

 Kedalaman lapisan tanah yang akan ditentukan besar penambahan bebabnnya 

 Faktor-faktor lainnya 

Beban timbunan berperan penting dalam menetukan besar penambahan beban di 

dalam lapisan tanah dasar akibat beban timbunan itu sendiri dan memperkirakan besar 

pemampatan yang akan terjadi pada lapisan tanah dasar. Besar penambahan beban (∆𝑃) 

akibat beban timbunan dapat dihitung dengan persamaan: 

∆𝑃 = 2 x I x q       (2:6) 

Dimana: 

q = tegangan vertical effective pada permukaan tanah berupa timbunan  

I = faktor pengaruh (influence factor) ditentukan dari kurva (NAVFAC  

DM-7:1970) seperti Gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Faktor pengaruh akibat beban timbunan 
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2.4.3. Indeks Pemampatan (Conpression Index Cc) 

Menurut Das (1985:195), dalam Terzaghi dan Peck (1967) menyarankan 

bahwa pemakaian empiris berikut ini untuk menghitung indeks pemampatan:  

 Untuk lempung yang struktur tanahnya tak terganggu/belum rusak 

(undisturbed) 

Cc = 0,009 (LL – 10)        (2.7a) 

 Untuk lempung yang terbentuk kembali (remolded) 

Cc = 0,007(LL – 10)        (2.7b) 

Dimana: 

LL =  batas cair (Liquid Limit) dalam persen  

 Hubungan untuk Indeks Pemampatan Cc (1985:195), dalam Rendon-

Herrero (1980) 

 (Remolded Clay Skempton) Cc = 0,007(LL – 7)    (2.7c) 

 (Clay of Chicago Nishida) Cc = 0,01 WN    (2.7d) 

 (All Clay) Cc = 1,15(eo – 0,27)     (2.7e) 

 (Inorganic Cohesive Soil Hough) Cc = 0,30(eo – 0,27)  (2.7f) 

 (Organic Soil, Peats, dll) Cc = 0,0115 WN    (2.7g) 

 (Clay of Brazilia) Cc = 0,0046(LL – 9)    (2.7h) 

 (Soils with Low Plasticity) Cc = 0,75(eo – 0,5)   (2.7i) 

 (Clay of Chicago) Cc = 0,208eo + 0,0083    (2.7j) 

 (All Clay) Cc = 0,156eo + 0,0107     (2.7k) 

Dimana:  

eo : Angka pori tanah di lapangan. 

WN : Kadar air tanah di lapangan 
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2.4.4. Index Pemuaian (Sweel Index, CS) 

Menurut Das (1985:196) menyatakan bahwa nilai indeks pemuaian (Cs) 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai indeks Pemampatan (Cc) dan biasanya dapat 

ditentukan di laboratorium. Pada umumnya dapat diperoleh dari: 

CS = 1/5 sampai 1/10 Cc      (2.8) 

2.4.5. Konsolidasi Sekunder 

 Hardiyatmo (1994:134) bahwa penurunan konsolidasi sekunder terjadi 

setelah penurunan konsolidasi primer berhenti. Besarnya penurunan konsolidasi 

sekunder merupakan fungsi waktu dan kemiringan fase konsolidasi sekunder Cα. 

Persamaan kemiringan Cα diperoleh dari persamaan berikut ini: 

Cα = 
∆𝑒

log t2−log 𝑡1
        (2.9) 

 Penurunan konsolidasi skunder dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Ss = H 
Cα

1+ep
log

t2

𝑡1
       (2.10) 

Dimana: 

Ss = penurunan konsolidasi sekunder (m) 

C = indeks pemampatan skunder (m) 

H = tebal benda uji awal atau tebal lapisan lempung (m)  

∆e = perubahan angka pori uji laboratorium dari t1 ke t2 

t2 = t1 + ∆ t 

t1 = waktu saat setelah konsolidasi primer selesai (thn) 

ep = angka pori saat konsolidasi primer selesai 
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2.4.6. Waktu Penurunan 

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

disebabkan oleh adanya beban yang bekerja diatas permukaan tanah, sehingga 

pada tanah lunak untuk mencapai waktu konsolidasi 90% memerlukan waktu yang 

lama. Lamanya penurunan tergantung dari: 

 

 Faktor waktu (time factor) 

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

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

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

𝑡 =  
T (Hdᵣ)²

Cv
        (2.11) 

Dimana: 

Tv = Faktor waktu 

Cv = Koefisien konsolidasi (m2/th) 

Hdr = Panjang aliran drainage (m) 

t = Lamanya konsolidasi (thn) 

Variasi derajat konsolidasi rata-rata terhadap Faktor waktu yang berlaku 

untuk keadaan dimana tegangan air pori awal (uo) homogen sama untuk seluruh 

kedalaman lapisan yang mengalami konsolidasi. 
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Table 2.2 Variasi Faktor 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 panjang aliran rata-rata yang 

harus di tempuh oleh air 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 Coefficient of consolidation vs Liquid limit 

(Sumber: NAVFAC DM-7, 1971:7-3-14) 
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Mochtar (2012:9) harga Cv gabungan pada tanah berlapis-lapis dengan 

ketebalan yang berbeda dapat dihitung dengan persamaan: 

Cv gabungan = 
(𝐻1+𝐻2+ .  .  .  .  +  𝐻𝑛)2

[
𝐻1

√𝐶𝑣1
+ 

𝐻2

√𝐶𝑣2
+ .  .  .  + 

𝐻𝑛

√𝐶𝑣𝑛
]

2    (2.12) 

Catatan: 

 Tanah mudah memampat adalah tanah lanau/lempung dengan rentang 

konsistensi dari sangat lunak sampai menengan atau very soft to medium 

stiff soil. 

2.5 Daya Dukung Tanah Dasar 

Hardiyatmo (1994:196) Pondasi merupakan bagian paling bawah pada 

suatu struktur, fungsinya adalah meneruskan beban struktur ke lapisan tanah yang 

berada di bawah pondasi.  Analisa daya dukung tanah mempelajari kemampuan 

tanah dalam mendukung beban pondasi yang bekerja diatasnya. 

Apabila tanah mengalami pembebanan, maka tanah akan mengalami 

penurunan atau distorsi. Jika kekuatan tanah dilampaui, penurunan tanah akan 

sangat besar 

Daya dukung ultimit (ultimate berning capacity) didefinisikan sebagai 

beban maksimum persatuan luas dimana tanah masih dapat mendukung beban 

dengan tanpa mengalami keruntuhan, dinyatakan dengan persamaan: 

qu = 𝑃𝑢

𝐴
         (2.13) 

qu = daya dukung ultimit atau daya dukung batas (t/m2) 

Pu = beban ultimit atau beban bebas 

A = luas area beban (m) 
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Tabel 2.3 Nilai-nilai faktor daya ukung tanah Terzaghi 

∅ 

Keruntuhan geser umum Keruntuhan geser lokal 

Nc Nq N𝛾 Nc Nq N𝛾 

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 52.6 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 

48 258.3 287.9 780.1 66.8 50.5 60.4 

50 347.6 415.1 1153.2 81.3 65.6 87.1 

(Sumber: Hardiyatmo, 1994:202) 

2.6 Pembebanan Awal (Preoloding) 

Hardiyatmo (1994:88) pembangun diatas tanah yang lunak, mudah mampat 

dan tebal dapat mengakibatkan masalah pada bangunan dikemudian hari. Seperti 

penurunan elevasi bangunan, dan kerusakan-kerusakan lain yang ditimbulkan dari 

sifat tanah itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat dihindari dengan cara 

membebani tanah sebelum pelaksanaan bangunanya, biasa disebut dengan metode 

prabembebanan (preoloding). Bertujuan untuk meniadakan atau mereduksi 

penurunan konsolidasi primer. Setelah penurunan konsolidasi primer selesai 

selanjutnya beban tanah dibongkar dan struktur dibangun diatas tanah tersebut. 

Selain mengurangi penurunan keuntungan lainnya adalah menambah kuat geser 

tanahnya. Pada pekerjaan untuk timbunan jalan raya, cara pembebanan dapat 

dilakukan dengan melebihkan tinggi timbunan.   
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2.6.1 Penentuan Tinggi Timbunan Awal-Akhir 

Mochtar (2012:9) kondisi timbunan setelah pemampatan akan mengalami 

perubahan “berat” karena selama terjadi pemampatan sebagian tanah timbunan 

berada pada elevasi tanah asli. 

 Kondisi awal 

qawal = Hawal x 𝛾timbunan      (2.14) 

 Setelah mengalami konsolidasi 

Hakhir  = Hawal – Sc        (2.15) 

qakhir = Hakhirl x 𝛾timbunan + Sc x (𝛾sat.timb – 𝛾water)   (2.16) 

 Untuk kondisi 𝛾sat ≠ 𝛾timb maka 

Hawal (i) = 
𝑞 (𝑖) + 𝑆𝑐 (𝑖) 𝑥 (𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏 – 𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏)

𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏
     (2.17) 

 Untuk kondisi 𝛾sat = 𝛾timb maka 

Hawal (i) = 𝑞(𝑖) + 𝑆𝑐(𝑖) 𝑥 (𝛾𝑤)

𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏
       (2.18) 

 Hubungan tinggi timbunan awal dan tinggi timbunan akhir 

Hakhir (i)  = Hawal (i) – Sc (i)      (2.19) 

 

2.7 Vertical Drain 

Hardiyatmo (1994:82) menyatakan bahwa kecepatan konsolidasi yang 

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

dapat dipercepat dengan menggunakan metode drainase yang ditanam secara 

vertikal. 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 juga 

memepercepat laju proses konsolidasi. 
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 Menurut Hardiyatmo (2013:352) drainase vertikal yang telah digunakan 

sampai saat ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: 

a. Drainase Pasir Vertical 

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

gradasi tertentu yang mampu menembus lapisan lempung jenuh relatif tebal. 

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

yang terlalu kecil dapat menyebabkan pembengkokan akibat gesekan atara 

kolom pasir dengan dinding bagian dalam pipa mandrel. 

b. Drainase Vertical Pracetak (Prefabricated Vertical Drain, PVD) 

PVD merupakan material bahan cetakan pabrik, terdiri dari selubung luar 

(geotekstil nir-anyam) dan inti plastic. Selubung PDV berfungsi sebagai 

pemisah aliran air tehadap tekanan tanah disekitarnya sedangkan inti plastic 

berfungsi sebagai penahan selubung filter dan untuk memberikan aliran 

longitudinal di sepanjang PVD. 

Tabel 2.4 Tipe drainase vertikal dan cara pemasangan (Jamiolkowski et 

al., 1983) 

Tipe drainase Cara pemasangan 
Diameter 
drainase 

(m) 

Jarak 
tipikal 

(m) 

Panjang 
maksimum 

(m) 

Drainase pasir Dipancangkan atau digetarkan mandrel 
ujung tertutup (tipe perpindahan) 

0.15 - 0.6   ≤ 30 

Drainase pasir Batang berlubang flight auger kontinyu 
(perpindahan kecil) 

0.3 - 0.5  ≤ 35 

Drainase pasir Disemprotkan (jetted) (tanpa perpindahan) 0.2 - 0.3  ≤ 30 
Prefabricated 
sand drain 
(sand wicks) 

Dipancangkan atau digetarkan mandrel 
ujung tertutup; flight auger; bor cuci putar 
(perpindahan kecil atau besar) 

0.06 - 0.15  ≤ 30 

Prefabricated 
band shape 
drain (PVD) 

Dipenetrasikan atau digetarkan dengan 
madrel tertutup (perpindahan kecil atau 
besar) 

0.05 - 0.1*  ≤ 60 

*Diameter ekivalen 
(Sumber: Hardiyatmo, 2013:354) 
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Gambar 2.6 Dua kondisi tanah lunak yang mengalami konsolidasi 

 

2.7.1 Menentukan Waktu Konsolidasi Dengan Vertical Drain 

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

mempercepat konsolidasi dari kondisi 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:  

1. Lempung jenuh air dan homogen. 

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

3. Aliran air pori horizontal, tidak ada aliran arah vertical. 

4. Kebenaran hokum Darcy tentang koefisien permeability (k) pada semua lokasi. 

5. Air dan butiran tanah relative tak termampatkan dibandingkan dengan 

kemampumampatan struktur susunan partikel tanah lempung. 

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

(u). 

7. Pada vertical drain tidak terjadi tegangan pori yang melebihi tegangan 

hidrostatis. 

8. Daerah pengaruh aliran dari setiap drain berbentuk silinder. 
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Penentuan waktu konsolidasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:  

t  = 
𝐷²

8 𝐶ℎ
 𝐹 (𝑛) ln (

1

1 − 𝑈ℎ
)       (2.20) 

Dimana:  

t  = waktu untuk menyelesaikan konsolidasi primer (thn) 

D  = diameter silinder pengaruh drainase vertical (m) 

   = 1.13 x s (pola bujur sangkar) (Gambar 2.7)  (2.21a) 

   = 1.05 x s (susunan segitiga) (Gambar 2.7)   (2.21b) 

 s  = Jarak antar drainase vertical (m) 

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

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

 Uh  = derajat konsolidasi tanah skibat aliran air arah radial 

  

Gambar 2.7 Susunan pola pemasangan drainase vertical 
(Sumber: Hardiyatmo, 2013:370) 
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 F(n) = faktor hambatan akibat jarak antara titik pusat PVD 

   = ln ( 𝐷

𝑑𝑤
) – 0.75      (2.22) 

 dw  = 
𝑎+𝑏

2
         (2.23) 

 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 = (2√
𝑇𝑣

𝜋
) 𝑥 100%     (2.24) 

Untuk Tv > 60%, Uv = (100 − 10𝑎)%     (2.25) 

 𝑎 = 
1.781−𝑇𝑣

0.9333
        (2.26) 

Sedangkan untuk harga Tv (faktor waktu arah vertical) dalam Hardiyatmo 

(2013:355) dapat dicari dengan persamaan: 

Tv =  
t.𝐶𝑣

(𝐻𝑑𝑟)²
         (2.27) 

Dimana:   

 Cv = Koefisien konsolidasi (m2/th)  

 Hdr= Panjang aliran drainage (m) 

 t = waktu yang dipilih (thn) 

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

Hardiyatmo, 2013:361): 

U = [1 – (1 – Uv) (1 – Uh)] x 100%    (2.28) 
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2.8 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 

daya dukung tanah akibat beban timbunan sebesar ∆p, sebagai berikut:  

 Tegangan tanah awal (tegangan overburden) = po’ 

 Penambahan tegangan akibat beban bertahap  

 ∆p1 (∆ tegangan) akibat tahap penimbunan (1), dari 0 m s/d h1 selama t1 

(derajat konsolidasi = U1). 

∆p1 u1 = (𝜎’1

P′o 
)

𝑈1

 x p’o – p’o       (2.29a) 

 ∆p2 (∆ tegangan) akibat tahap penimbunan (2), dari h1 m s/d h2 selama t2 

(derajat konsolidasi = U2). 

∆p2 u2 = (𝜎’2

P′o 
)

𝑈2

 x p’o – p’o       (2.29b)   

 ∆p3 (∆ tegangan) akibat tahap penimbunan (3), dari h2 m s/d h3 selama t3 

(derajat konsolidasi = U3). 

∆p3 u3 = (𝜎’3

P′o 
)

𝑈3

 x p’o – p’o       (2.29c) 

 ∆p4 (∆ tegangan) akibat tahap penimbunan (4), dari h3 m s/d h4 selama t4 

(derajat konsolidasi = U4). 

∆p4 u4 = (𝜎’4

P′o 
)

𝑈4

 x p’o – p’o       (2.29d)   

  ∆p5 (∆ tegangan) akibat tahap penimbunan (5), dari h4 m s/d h5 selama t5 

(derajat konsolidasi = U5). 

∆p5 u5 = (𝜎’5

P′o 
)

𝑈5

 x p’o – p’o       (2.29e)   
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 Tegangan tanah di lapisan tanah yang ditinjau: 

 𝜎’ (H= h5) = p’o + [(
𝜎’1

P′o 
)

𝑈1

 𝑥 p’o –  p’o] + [(
𝜎’2

𝜎’1 
)

𝑈2

 𝑥 𝜎’1 –  𝜎’1  ] + 

[(
𝜎’3

𝜎’2 
)

𝑈3

 𝑥 𝜎’2 –  𝜎’2  ] + [(
𝜎’4

𝜎’3 
)

𝑈4

 𝑥 𝜎’3 –  𝜎’3  ] + 

[(
𝜎’5

𝜎’4 
)

𝑈5

 𝑥 𝜎’4 –  𝜎’4  ]     (2.30) 

Tabel 2.5 Perubahan tegangan di tiap lapisan tanah pada derajat 

konsolidasi, U < 100% 

Tahapan 
Penimbunan 

Umur 
Timbunan Derajat Konsolidasi Tegangan Effective pada Lapisan 

yang ditinjau bila  
U = 100% (t minggu) U% 

Tanah asli  100% Po’ 

0 - h1 t1 U1% Po’ + ∆P1 = 𝜎1’ 

h1 - h2 t2 U2% 𝜎1’ + ∆P2 = 𝜎2’ 

h2 - h3 t3 U3% 𝜎2’ + ∆P3 = 𝜎3’ 

h3 - h4 t4 U4% 𝜎3’ + ∆P4 = 𝜎4’ 

h4 - h5 t5 U5% 𝜎4’ + ∆P5 = 𝜎5’ 

 

 Harga Cu baru 

 Untuk harga PI < 120% 

 Cu = [0.0737 + (0.1899 – 0.0016 PI] x 𝜎p   (2.31a) 

 Untuk harga PI ≥ 120% 

 Cu = [0.0737 + (0.0454 – 0.00004 PI] x 𝜎p   (2.31b) 

 

2.9 Geotekstil 

Menurut Hardiyatmo (2013:18) menyatakan bahwa geotekstil merupakan 

salah satu bahan geosintetik yang sering digunakan dalam pekerjaan teknik sipil 

pada lingkungan tanah. Geotekstil umunya berupa lembaran yang terbuat dari 
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bahan-bahan sintetik, seperti: polypropylene, polyester, polyethylene, nylon, 

polyvinyl chloride. Material lembaran yang bersifat lolos air yang berbentuk bahan 

nir-anyam (nonwoven) dan rajutan atau anyaman (woven). 

 Menurut Hardiyatmo (2013:55) fungsi-fungsi geotekstil yang umumnya 

sering diaplikasikan hingga saat ini adalah: 

1. Pemisah separasi (separator) untuk mencegah tercampurnya material yang 

berbeda, seperti tanah, batu dan jenis-jenis material lainnya. 

2. Filtrasi sebagai penyaringan dan penahan tanah agar butiran tanah tidak ikut 

bersama aliran air. 

3. Drainase sebagai bahan keseimbangan dalam system pengaliran air yang 

baik terhadap tanah. 

4. Perkuatan atau tulangan (reinforcement) sebagai perkuatanan untuk 

menahan tarik dan kekakuan pada tanah. 

5. Proteksi sebagai pencegah erosi dan pelindung lereng sungai atau material 

dasar terhadap aksi gelombang dan kecepatan air. 

6. Gabungan dari fungsi-funsi tersebut, contohnya bila geotekstil dipasang di 

bawah ballast jalan rel akan mempunyai multi fungsi, diantaranya sebagai 

pemisah, filtrasi, perkuatan dan sekaligus drainase. 

 

2.9.1 Geotekstile untuk perkuatan timbunan 

Menurut Hardiyatmo (2013:04) geotekstil merupakan salah satu bahan 

geosintetik yang banyak digunakan dan material lolos air atau material tekstil yang 

terbuat dari bahan sintetis, seperti: polypropylene, polyester, polyethylene, nylon, 

polyvinyl, chloride dan campuran dari bahan-bahan tersebut. Seluruh material 

tersebut adalah thermoplastic.   

Fungsi geotekstil sendiri menurut Hardiyatmo (2013:186) adalah sebagai 

tulangan, pemisah atau drainase dalam perkuatan timbunan. Bila timbunan terletak 

pada tanah lunak menyebabkan deformasi yang berlebihan dan timbunan menjadi 
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melengkung sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan diatasnya. Pada 

prinsipnya timbunan sama halnya dengan balok yang dibebani, yaitu jika timbunan 

terlalu melengkung tajam, maka akan menimbulkan retakan-retakan di bagian 

bawahnya. Anilisi mekanika tanah dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

tanah dan geonetri timbunannya, dari analisa tersebut akan dihasilkan kekuatan 

tulangan getekstil yang dibutuhkan agar timbunan tidak berdeformasi secara 

berlebihan. Peletakkan geotekstil di bawah timbunan jalan atau lereng serta 

bangunan yang berhubungan dengan tanah lainnya juga dapat mengurangi 

tegangan-tegangan pada lapisan tanah ketika mengalami tarik akibat beban yang 

bekerja. 

Menurut Hardiyatmo (2013:187) dalam Gourc (1993) contoh perletakan 

geotekstil dalam stabilitas timbunan, diantaranya (lihat Gambar 2.8): 

 
Gambar 2.8 Macam-macam cara perletakan geotekstil pada timbunan 

diatas tanah lunak (Gourc, 1993) 
(sumber: Hardiyatmo, 2013:187) 
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1. Gambar 2.8a: geotekstil diletakkan pada pertemuan tanah lunak dan 

timbunan yang berfungsi sebagai pemisah/separasi, mencegah kontaminasi 

tanah timbunan oleh butiran halus tanah lunak di bawahnya. 

2. Gambar 2.8b: geotekstil pada bagian ujungnyya ditekuk ke belakang untuk 

mencegah lonsoran lereng. 

3. Gambar 2.8c: geotekstil membentuk bantalan berisi tanah untuk 

mendistribusikan beban dan atau berfungsi sebagai lapisan drainase. 

4. Gambar 2.8d: lapisan drainase dihubungkan dengan jaringan drainase 

vertical. 

5. Gambar 2.8e: geotekstil di pasang agar lereng timbunan dapat dibuat lebih 

tegak. 

6. Gambar 2.8f: geotekstil digabungkan dengan system kolom tiang-tiang 

yang mendukung sebagian dari bebabn timbunan. 

7. Gambar 2.8g: geotekstil di ujung-ujungnya dikunci agar tidak terjadi 

penggelinciran (system warger). 

8. Gambar 2.8h: geotekstil diletakkan di bawah berm untuk menyakinkan 

stabilitas timbunan 

Pujilestari (2009:36) dalam buku Mochtar (2000:58) menyebutkan langkah-

langkah perhitungan untuk kestabilan timbunan ditinjau dari: 

a) Internal stability 

Internal stability merupakan kestabilan timbunan karena tidak terjadinya 

kelonsoran pada bagian tubuh timbunan. Beberapa anggapan untuk internal 

stability: 

 Syarat tidak terjadi kerusakan pada bagian timbunan 

 Pa1 ≤ (berat tanah/berat efektif timbunan  x tan 𝜑) x 1

𝑆𝐹
   (2.32) 

 Pa1 = (wo x Ka x H) + (½ x 𝛾timb x Ka x (H – Hw)2 + (H – Hw) 𝛾timb x  

Ka x Hw + ½ x (𝛾sat – 𝛾w) x Ka x Hw2   (2.33) 
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Dimana: 

H = tinggi timbunan (m) 

Ka = koefisien tekanan tanah aktif dibelakang struktur 

= tg2 x (45o – 𝜑/2)       (2.34) 

𝛿 = sudut geser dalam tanah timbunan dengan geotextile (…o) 

 Syarat kekuatan bahan S 

Pa1 ≤ 
𝑆1

𝑆𝐹
         (2.35) 

S1 = kekuatan tarik ultimit bahan geotextile (t/m) 

SF = S1 x 1

𝑅𝐹𝐼𝐷  𝑥 𝑅𝐹𝐶𝑅 𝑥 𝑅𝐹𝐷
      (2.36) 

RFID = faktor reduksi akibat kerusakan saat pemasangan (≥ 1) 

RFID = faktor reduksi oleh pengaruh rayapan saat masa layanan struktur 

   (≥ 1) 

RFID = faktor reduksi degradasi terhadap pengaruh serangan kimia dan  

  biologi (≥ 1) 
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Tabel 2.6 Faktor reduksi kekuatan bahan yang digunakan dalam 
persamaan (2.36) 

Aplikasi 

Faktor Reduksi 

Kerusakan saat 
Pemasangan Rayapan 

Degradasi 
akibat kimia 

dan biologikal 

(RF ID (RFCR)* (RFD) 
Pemisah 1.1 - 2.5 1.5 - 2.5 1.0 - 1.5 

Bantalan 1.1 - 2.0 1.5 - 1.5 1.0 - 2.0 

Jalan tanpa Perkerasan 1.1 - 2.0 1.5 - 2.5 1.0 - 1.5 

Dinding penahan 1.1 - 2.0 2.0 - 4.0 1.0 - 1.5 

Timbunan 1.1 - 2.0 2.0 - 3.5 1.0 - 1.5 

Pendukung dan pondasi 1.1 - 2.0 2.0 - 4.0 1.0 - 1.5 

Stabilitas lereng 1.1 - 1.5 2.0 - 3.0 1.0 - 1.5 

Lapis tambahan aspal (Overlay) 1.1 - 1.5 1.0 - 2.0 1.0 - 1.5 

Jalan rel (filter/Pemisah) 1.1 - 3.0 1.0 - 1.5 1.0 - 2.0 

Bekisting fleksibel 1.1 - 1.5 1.5 - 3.0 1.0 - 1.5 

Pagar lanau (silt fences) 1.1 - 1.5 1.5 - 2.5 1.0 - 1.5 
*Nilai kisaran terendah menunjukkan umur layanan pendek dan atau situasi dimana deformasi 

rayapan tidak begitu mempengaruhi kinerja struktur. 

(Sumber: Hardiyatmo 2013:53) 

 

b) Foundation stability 

Foundation stability adalah kestabilan timbunan apabila tidak dapat 

bergesernya massa tanah dasar dibawah timbunan 

Syarat stabilitas: 

Pa2 ≤ 𝑃𝑝+2 𝐶𝑢 𝑥 𝐿

𝑆𝐹
        (2.37) 

q = wo + (H – hw) x 𝛾timb + hw x (𝛾sat – 𝛾w)   (2.38) 

  

Untuk 𝜑 = 0, maka Ka = Kp = 1, maka: 

Pa2  = ½ x 𝛾2 x h2 – 2 x Cu x h + q x h    (2.39a) 
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Pa2 = ½ x 𝛾2 x h2 + h x (q – 2 x Cu)    (2.39b) 

Pp = ½ x 𝛾2 x h2 + 2 x Cu x h     (2.40) 

Bila q – 2 x Cu ≥ 0 maka menggukan rumus 5.29a dan apabila q – 2 x Cu 

≤ 0, maka rumus 5.29b yang digunakan. 

 

c) Overall stability 

Das (1985b:187) Overall stability adalah kestabilan timbunan yang ditinjau 

terhadap keruntuhan menurut bidang gelincir. Metode yang digunakan dalam 

perhitungan overall stability adalah metode irisan Bishop, untuk keseimbangan 

balok percobaan ABC, momen gaya dorong terhadap titik O harus sama dengan 

momen gaya guling terhadap titik O, atau: 

FS = 
[Σ∆Ln 𝑥 c +(Wn 𝑥 cos α𝑛)] 𝑥 tan 𝜑

ΣWn 𝑥 sin 𝛼𝑛
     (2.41) 

Dimana: 

C = kohesi (t/m2) 

∆Ln = lebar potongan ke-n (m) 

Wn = berat total irisan (t/m) 

αn = sudut yang dibuat oleh jari-jari lengkungan lingkaran dan garis 

vertical melalui pusat gaya setiap irisan (derjat) 

𝜑  = sudut geser dalam (derajat) 

R = jari-jari lengkungan (m) 
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Gambar 2.9 Grafik xo dan yo 
(sumber : NAVFAC DM-7, 1971) 
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Gambar 2.10a Analisa Stabilitas dengan metode Irisan yang biasa 

(Sumber: Das 1985b:187) 

Gambar 2.10b Gaya yang bekerja pada irisan nomor n. 
(Sumber: Das 1985b:187) 
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Perhitungan akibat tanah timbunan yang diperkuat dengan geotextile 

FS = MR/MD (2.42) 

Dimana: 

MR = momen penahan 

MD = momen dorong 

Tall = kekuatan tarik geotextile 

y = jarak vertical antara geotextile yang terpotong bidang gelincir 

dengan pusat lingkaran dari bidang gelincir 

FS = angka keamanaan yang didapat dari hasil perhitungan 

 Perhitungan momen penahan:

MR = 𝜏  . R (2.43) 

Dimana: 𝜏 = tegangan geser 

R = jari-jari bidang gelincir 

 Tegangan geser pada timbunan (tanah non kohesi, c):

𝜏  = 𝜎n x tan𝜑 (2.44) 

𝜎n = N/LDE (2.45) 

N = W x cos 𝛼 (2.46) 

W = berat bidang 

 Tegangan geser pada tanah dasar adalah:

𝜏  = c. 𝜎n x tan𝜑 (2.47) 

c = nilai kohesi tanah




