
42 
 

BAB III 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1 Lokasi Perencanaan 

Lokasi perencanaan perbaikan tanah pada lapangan petikemas Terminal 

Petikemas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin terletak di pantai selatan Kota 

Banjarmasin Kalimantan Selatan, tepatnya pada koordinat 3°19'38"S   114°33'32"E 

(lihat Gambar 3.1) yang diberi tanda merah dipeta. Letak geografi Kota 

Banjarmasin di Kalimantan Selatan memiliki kawasan yang setrategis dan 

merupakan pintu gerbang utama transportasi laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perencanaan perbaikan tanah pada lapangan penumpukan 

petikemas terminal petikemas Trisakti kota Banjarmasin 

(Lokasi Eks. Hendratnas) 
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3.2 Tahapan Studi 

Tahapan studi pada perencanaan perbaikan tanah lapangan penumpukan. 

Gambar 3.2 merupakam diagram alir perencanaan perbaikan tanah lapangan 

penumpukan petikemas yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir tahapan studi 

Perencanaan Beban Timbunan  Pengumpulan Data 

Mulai 

Analisa Penurunan Tanah (Sc) 

 Sc hitung > Sc syarat = 1.5 cm/thn 

Yes 

No 

Tanpa Perbaikan 

Perencanaan Preloading 

Metode Perbaikan Tanah 

Perencanaan PVD: 

Perhitungan Kenaikan DDT 

Analisa Stabilitas Timbunan 

No 

Perencanaan Perkuatan Timbunan: 

1. Stabilitas Pondasi 

2. Stabilitas Menyeluruh  

3. Stabilitas Internal 
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3.3 Pengumpulan Data 

Data perencanaan perbaikan tanah pada lapangan penumpukan petikemas 

pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin merupakan data sekunder yang didapat dari 

instansi terkait atau survey dari pihak lain. Data-data yang akan digunakan meliputi: 

 Data penyelidikan tanah 

 Data bangunan 

 Data petikemas 

  

3.4 Analisa Penurunan Konsolidasi 

Analisa penurunan konsolidasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar penurunan tanah dasar yang terjadi serta waktu yang diperlukan untuk 

mencapai 90% konsolidasi tanpa adanya tambahan pembebanan dari beban 

preloading dan vertikal drain. Hasil dari proses analisa penurunan akan diketahui 

apakah tanah tersebut memerlukan perbaikan atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil Sc hitung apabila kurang dari nilai Sc syarat (1.5 cm/thn) maka  tanah tersebut 

tidak memerlukan perbaikan, Namun sebaliknya apabila Sc lebih besar dari Sc 

syarat (1.5 cm/thn) maka tanah tersebut memerlukan perbaikan dan perencanaan 

akan dilanjutkan ke analisa berikutnya. 

Perhitungan analisa penurunan konsolidasi meliputi: 

 Perhitungan Konsolidasi Primer 

 Perhitungan indek Pemampatan (Cc) dan Indeks Pemuaian (Cs) 

 Perhitungan Konsolidasi Skunder 

 Perhitungan Waktu Penurunan 
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3.5 Perencanaan Preloading (Pra-pembebanan) 

Perencanaan preloading dimaksudkan untuk memperoleh nilai timbunan 

akhir sesuai dengan rencana setelah menghasilkan nilai tinggi timbunan awal. 

Selain nilai tinggi awal dan akhir timbunan juga menghasilkan nilai Sc. 

 

3.6 Perencanaan PVD (Prefabricated Brand Drain) 

 Perencanaan PVD meliputi perencanaan kedalaman dan jarak PVD, dengan 

menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

 Jenis PVD yang digunakan adalah SPB Prefabricated Brand Drain dengan 

lebar 100 mm dan tebal 4 mm 

 Pola pemasangan PVD yang digunakan adalah pola bujur sangkar 

 Waktu yang diingankan untuk mencapai 90% konsolidasi adalah 9 bulan  

 

3.7 Perhitungan Kenaikan Daya Dukung Tanah 

 Perhitungan Kenaikan Daya Dukung Tanah dimaksudkan untuk 

mengetahui kenaikan tegangan pada lapisan tanah yang ditinjau akibat masing-

masing tahapan penimbunan. Perhitungan kenaikan Daya Dukung Tanah meliputi: 

 Perhitungan tegangan  

 Perhitungan nilai harga Cu baru 

 

3.8 Perencanaan Perkuatan Geotextile 

 Resiko yang didapat dari tinggi timbunan adalah terjadinya keruntuhan pada 

badan timbunan sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan memberi 

geotextile sebagai penguat timbunan. Jenis-jenis keruntuhan yang akan dianalisa 



46 

dalam perencanaan perkuatan timbunan, meliputi: internal stability, foundation 

stability dan overall stability. Beberapa asumsi yang digunakan: 

 Tinggi muka air pasang 2.00 m

 Jenis geotextile yang digunakan yaitu stabilenka 1000/100 dengan kekuatan

tarik ultimit arah memanjang 100 t/m

 Perbandingan kemiringan timbunan 1h : 2v




