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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Tanah merupakan salah satu struktur pendukung dari banguanan sipil 

(struktur atas). Secara umum hampir semua bangunan sipil bertumpu pada 

tanah, dimana tanah berfungsi sebagai pemikul dari seluruh beban struktur 

baik melalui media langsung seperti konstruksi perkerasan jalan. Namun 

dalam kenyataanya, banyak tanah yang belum siap dan tidak dapat 

digunakan langsung untuk menerima dan memilkul beban dari struktur atas.  

Lapisan tanah lunak sering menjadi salah satu masalah dalam pekerjaan 

konstuksi dikarenakan tidak cukup memiliki daya dukung terhadap 

konstruksi yang akan dibangun. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi, berbagai masalah yang timbul tersebut satu persatu mulai 

teratasi dengan munculnya ide dan terobosan yang dikemukan oleh para 

ahli. Salah satunya solusi untuk melakukan perbaikan terhadap tanah lunak.  

Salah satu metoda yang paling banyak digunakan untuk perbaikan terhadap 

tanah lunak adalah melakukan proses konsolidasi. Prinsip kerja proses 

konsolidasi adalah terjadinya tegangan ekses air pori akibat adanya beban 

yang diaplikasikan pada tanah, sehingga menyebabkan keluarnya air yang 

berada di antara butiran tanah dan tanah akan mengalami pemampatan. 

Namun, proses konsolidasi memerlukan waktu yang relatif panjang terhadap 

tanah lempung (clay) karena sifat dari tanah lempung yang memiliki angka 

pori yang kecil (impermeable). Sehingga muncul ide untuk memperpendek 

waktu konsolidasi pada tanah lempung dengan memanfaatkan drainase arah 

vertikal pada tanah lempung dengan cara memperpendek jarak alir air 

didalam tanah. Pada awalnya drainase arah vertikal menggunakan lubang 

yang berisikan pasir lepas (sand drains), namun berikutnya diganti dengan 

Prevabricated Vertical Drains (PVD) yang terbuat dari inti plastik dengan 

bentuk beralur yang dilapisi bahan geotextile.  

Untuk lapisan tanah lempung yang cukup tebal, proses konsolidasi 

menggunakan PVD belum cukup mampu untuk memberikan solusi 
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mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi. Untuk 

mengatasi masalah yang demikian dilakukan suatu kombinasi dengan 

penambahan gaya luar (preloading).   

Untuk memodelkan dan memprediksi kemungkinan hasil yang akan didapat 

dari proses konstuksi dilapangan dilakukan dengan menggunakan program 

elemen hingga. Hasil yang dianalisis yaitu penurunan konsolidasi yang 

terjadi dan lamanya waktu konsolidasi terjadi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan dalam analisis 

perbaikan tanah lunak menggunakan metode pembebanan awal (preloading) 

dan drainase vertikal (vertical drain) yaitu: 

1. Bagaimana memodelkan kondisi lapisan tanah, beban timbunan dan 

prefabricated vertical drainage dengan menggunakan Metode Elemen 

Hingga? 

2. Berapa besarnya nilai penurunan total akibat proses konsolidasi antara  

hasil analisis metode preloading dan kombinasi preloading dan PVD? 

3. Berapa lama waktu konsolidasi yang terjadi antara analisis metode 

preloading dan kombinasi preloading dan PVD dengan jarak 

pemasangan yang berbeda? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Perbaikan 

Tanah Lunak Metode Preloading dan Metode Kombinasi Preloading 

dan Prefabricated Vertical Drainage (PVD) dengan Menggunakan 

Metode Elemen Hingga Tiga Dimensi Studi Kasus Pembangunan Jalan 

Tol di Sumatera” adalah : 

1. Menganalisis perbaikan tanah dengan bantuan program elemen hingga. 

2. Menganalisis berapa penurunan yang terjadi pada tanah lunak dengan 

metode Preloading dan Metode Kombinasi Preloading dan 

Prefabricated Vertical Drainage (PVD) dengan jarak pemasangan yang 

berbeda. 
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3. Menganalisis lamanya waktu penurunan yang terjadi pada tanah lunak 

dengan metode Preloading dan Metode kombinasi Preloading dan 

Prefabricated Vertical Drainage (PVD) dengan jarak pemasangan yang 

berbeda. 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dan penulisan tugas akhir ini meliputi : 

1. Studi kasus yang diteliti merupakan proyek pembangunan Jalan Tol 

Palembang-Indralaya zona 1 (BH-01). 

2. Pemodelan menggunakan program Plaxis 3D v.13. 

3. Menganalisis tegangan air pori, besarnya penurunan yang terjadi, dan 

waktu konsolidasi untuk mencapai penurunan.  

Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini meliputi : 

1. Prefabricated Vertical Drainage (PVD) dipasang dengan jarak 1 meter, 

1,5 meter, dan 2 meter dengan pola pemasangan persegi. 

2. Muka air tanah berada pada kedalaman 1 meter. 

3. Model konstitutif tanah yang digunakan yaitu Soft Soil. 

4. Pengaruh efek zona terganggu (smear effect) diabaikan. 

5. Beban gempa dan hujan tidak diperhitungkan dalam analisis ini. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan Penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan 

tugas akhir ini yaitu :  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori-teori yang berkaitan tentang tinjauan tanah 

lunak, tegangan, kemampumampatan tanah, teori konsolidasi dan 
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penurunan konsolidasi, perbaikan tanah dengan Metode Preloading dan 

drainase vertikal, dan Software PLAXIS.  

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Membahas tentang bagan alir dan langkah-langkah untuk menganalisis 

data menggunakan software geoteknik (Plaxis 3D) yang berbasis Metode 

Elemen Hingga.  

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Berisi kajian analisis dan pembahasan tentang perbaikan tanah lunak 

metode preloading dan drainase vertikal dengan bantuan software 

geoteknik (Plaxis 3D) berbasis Metode Elemen Hingga. Bab ini juga 

menganalisis dan membahas penurunan konsolidasi akibat Preloading 

dan drainase vertikal.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dari analisis stabilitas dan penurunan konsolidasi yang 

telah dilakukan sehingga diperoleh hasil dari perbaikan tanah metode 

preloading dan drainase vertikal. 

 

 

  


