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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tinjauan Umum 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti harus memiliki metode yang 

tersusun dengan baik dan sistematis dalam setiap prosesnya agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. Diagram alir dari proses penelitian yang 

dilakukan dijelaskan pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

3.2. Identifikasi Masalah 

Jenis tanah pada lokasi proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera 

sebagian besar merupakan tanah lunak dengan muka air yang tinggi. 

Permasalahan yang biasa terjadi pada tanah lempung lunak adalah 

penurunan yang terjadi besar dengan waktu yang lama. Maka dari itu jenis 

perbaikan tanah tanah untuk masalah konsolidasi yaitu dengan metode 

preloading dan  Kombinasi Preloading and Prefabricated vertical drainage.  

3.3. Pengumpulan Data 

Proses ini dilakukan untuk memperoleh data–data yang dibutuhkan 

sehingga dapat dilakukan proses perencanaan desain. Data yang didapat 

harus berupa data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Data-

data yang dikumpulkan berupa data hasil penyelidikan tanah sebelum dan 

sesudah pekerjaan konsolidasi, dan data historis penimbunan. Pada proses 

ini data yang dibutuhkan oleh perencana diantaranya sebagai berikut : 

1. Data umum proyek berupa Layout Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Sumatera 

Pemodelan Menggunakan Plaxis 

3D 

Analisis Konsolidasi PVD 

Ouput dari Analisis 

 Tegangan Air Pori(U) 

 Penurunan (Settlement) 

 Waktu Penurunan (time) 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

A 
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Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tata letak dari bangunan–

bangunan yang ada di lapangan. Dengan mengetahui tata letak 

bangunan–bangunan yang terdapat di lapangan, perencana dapat 

mengetahui perbaikan yang akan direncanakan. 

2. Lokasi titik pengujian bor di lapangan 

Untuk mengetahui jenis tanah di lapangan diperlukan data titik pengujian 

bor di lapangan. Data yang dimaksud berupa data lokasi pada titik 

pengeboran yang dilakukan di lapangan. 

3. Data tanah di lapangan 

Data tanah yang dibutuhkan diantaranya : 

a. Uji SPT (Standard Penetration Test) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan karakteristik lapisan tanah 

dengan mengkalifikasikan berdasarkan nilai N-SPT. Sehingga dapat 

mengetahui jenis tanah untuk setiap rentang kedalaman. Dengan 

demikian profil tanah sudah didapatkan.  

b. Pengukuran muka air tanah 

Pengukuran ini dibutuhkan untuk mengetahui ketinggian muka air 

tanah pada titik lokasi perbaikan tanah yang ditinjau. Pengukuran 

muka air tanah pada lubang bor dilakukan selama kegiatan pemboran 

pada lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Sumatera. 

4. Pengujian tanah di laboratorium 

Pengujian laboratorium ini untuk mengetahui sifat fisik tanah dan 

kekuatan tanah, yang merupakan parameter penting untuk perhitungan 

desain. Data penyelidikan tanah berupa data pengujian laboratorium yang 

meliputi pengujian berikut : 

a. Data Indeks Properties Tanah 

Indeks properties tanah yang diperoleh dari beberapa pengujian 

laboratorium yaitu kadar air, berat isi, specific gravity, derajat 

kejenuhan, dan porositas. 

b. Data Atterberg Limit 

Pengujian atterberg limit meliputi pengujian batas plastis, batas cair, 

dan batas susut. Dari data batas cair dan batas plastis dapat diketahui 
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nilai indeks plastisitas tanah yaitu nilai batas cair dikurangi nilai batas 

plastis. 

c. Data Distribusi Ukuran Butiran 

Data persentase butiran tanah diperoleh dari pengujian distribusi 

butiran dengan melakukan analisis saringan dan hidrometer. 

d. Data Konsolidasi Tanah 

Parameter yang diperoleh dari pengujian konsolidasi tanah berupa 

nilai angka pori awal, indek kompresi, indek reloading, koefisien 

konsolidasi, dan nilai permeabilitas tanah arah vertikal 

e. Data Pengujian Kuat Geser Tanah 

Kuat geser tanah berupa nilai kohesi dan nilai sudut geser tanah. 

3.4.  Penentuan Parameter Tanah  

Data-data yang telah diperoleh dari hasil pengujian di lapangan dan 

laboratorium diolah untuk mendapatkan nilai parameter tanah. Hasil 

pengolahan data ini diperlukan untuk memodelkan tanah berdasarkan 

metode konstitutif tanah yang akan digunakan. Pengolahan data ini juga 

memerlukan asumsi karena parameter tanah yang tidak bisa didapatkan dari 

hasil pengujian laboratorium maka akan digunakan korelasi terhadap nilai 

N-SPT rata-rata dari masing-masing lapisan. Sehingga didapatkan profil 

tanah beserta karakteristik yang dapat digunakan dalam proses desain dan 

permodelan perbaikan tanah. 

3.5. Permodelan Preloading dan Prefabricated Vertical Drainage 

Pada tahap ini dilakukan pemodelan tanah dengan metode elemen hingga 

berdasarkan model konstitutif yang telah dipilih sebelumnya. Program 

elemen hingga yang digunakan adalah PLAXIS 3D 2013. Langkah langkah 

dari proses konstruksi Konsolidasi PVD di lapangan harus 

mempresentasikan dengan baik pada saat memodelkan kasus ini. Hal ini 

dilakukan supaya diperoleh hasil yang optimal dan benar-benar sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Tahapan dalam melakukan analisis konsolidasi 

PVD dengan menggunakan Plaxis 3D 2013 yaitu: 
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3.5.1.Input 

Proses penginputan data modelling akan dilakukan dengan beberapa tahap 

sebagai berikut: 

a. General Setting  

Pada tahap ini mengatur satuan perhitungan, memasukkan ukuran model 

tanah dalam arah x, arah y, dan arah z. 

b. Geometry Modelling 

Penggambaran geometri bisa dilakukan berdasarkan bor log dengan cara 

menggunakan fitur “create bor log”. Dapat dilihat dari gambar 3.2, 

Fasilitas ini mempermudah membuat lapisan-lapisan tanah beserta 

kedalamnnya Muka air tanah dapat ditentukan ditahapan ini dengan cara 

memasukkan nilai Head. 

 

Gambar 3.2. Geometri modelling pada plaxis 3D 2013 

Untuk memodelkan timbunan dengan cara membuat lapisan tanah timbunan 

dengan menggunakan “line” dan drainase vertikal dimodelkan dengan 

“drains” seperti pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 

 

Gambar 3.3. Permodelan timbunan dengan fasilitas line 
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Gambar 3.4. Permodelan drainase vertikal dengan fitur “Drains” 

c. Material Properties 

Untuk memasukkan material tanah di program metode elemen hingga 

dilakukan pada material set. Pada bagian ini akan terdapat beberapa tab 

yang harus diisi. Input material berupa material model, tipe drainase, dan 

parameter tanah general, kekuatan tanah, kekakuan tanah, dan groundwater 

flow seperti terlihat pada Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.5. Material set, general tab sheet 
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Gambar 3.6. Material set, parameter tab sheet 

 

Gambar 3.7.  Material set Plaxis 3D 2013, groundwater tab sheet 

3.5.2.Proses Meshing  

Proses Meshing diperlukan untuk membuat elemen-elemen yang memiliki 

titik –titik nodal sesuai dengan input general setting. Distribusi elemen pada 

tahap ini terdiri dari coarse, medium, fine, dan very fine Gambar 3.8. 

Elemen-elemen besar dan berjumlah sedikit akan terbentuk saat memilih 
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distribusi elemen coarse, sedangkan elemen dengan jumlah yang banyak 

dan sangat rapat akan terbentuk saat memilih distribusi very fine. 

 

Gambar 3.8. Proses Meshing  

Setelah itu, pilih titik pada generate mesh dengan cara klik select point for 

curves yang dapat dilihat pada Gambar 3.9. dan Gambar 3.10. Hal ini 

beguna untuk menentukan titik yang akan di tinjau pada proses analisis. 

 

Gambar 3.9. Pengaturan Titik TInjau 

Lalu, pilih titik yang akan di tinjau untuk proses keluaran data analisis. 

Setelah itu, klik update untuk kembali pada mode Mesh. 
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Gambar 3.10.. Menentukan nodes  

3.5.3. Memodelkan kondisi batas aliran air 

Kondisi batas untuk model geometri saat pengaliran ait perlu diperhatikan. 

Misalnya konsolidasi membagi dua jalur aliran air. Material yang permeable 

pada lapisan tertentu membuat aliran bisa dua arah ataupun meterial yang 

tidak permeable membuat aliran hanya satu arah. Pengaturan ini dilakukan 

pada tab model explorer.  

Permodelan arah aliran air ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Bagian atas dari 

model, diperbolehkan terjadinya air. Untuk bagian sisi kanan, sisi kiri model  

diperbolehkan terjadi aliran. Dan sisi bawah model ditutup karena tanah 

dibawahnya merupakan tanah yang kedap air dan memiliki kekuatan geser 

tinggi. 

Tabel 3.1 Permodelan Kondisi Hidrolik 

Batas Kondisi 

X min  Open 

X max  Open  

Y min Close 

Y max  Close 

Z max  Open 

Z min  Close 
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3.5.4. Perhitungan (Calculation) 

Proses kalkulasi di Plaxis dilakukan meliputi General Calculation Setting, 

Calculation Control Parameter, dan Stage Contruction. Pengaturan ini 

dilakukan pada tab Stage construction (Gambar 3.11). 

 

Gambar 3.11. Pengaturan Stage Construction 

Setelah stage construction telah didefinisikan, proses kalkulasi oleh plaxis 

bisa dilakukan (Gambar 3.12). 

 

Gambar 3.12.. Proses kalkulasi  

3.5.5. Output  

Hasil analisis menggunakan metode elemen hingga yang diperoleh untuk 

kasus penelitian ini adalah nilai penurunan, tegangan air pori, dan waktu. 
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Untuk mendapatkan nilai tersebut dilakukan dengan cara membuat grafik 

pada node tertentu. Nilai output tersebut juga bisa dibuat dalam bentuk 

tabel. Selain itu, bidang keruntuhan, tegangan-tegangan yang bekerja dapat 

digambarkan dengan shading warna.


