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BAB III 

METODOLOGI  

Dalam penulisan Tugas Akhir Desain Konstruksi Underpass Dengan Metode 

Jacked Box Tunnel  di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, diuraikan pada 

Gambar 3.1 berupa bagan alir penyusunan.  
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Gambar 3.1. Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 

Berikut adalah penjelasan mengenai Diagram Alir Penulisan Tugas Akhir : 
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3.1. Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

3.1.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat kutipan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai referensi dalam 

mengerjakan tugas akhir ini.  

 

3.1.2. Dasar Teori 

Dasar teori merupakan bagian yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. Dasar teori yang digunakan dalam tugas akhir ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Teori mengenai pengolahan data Cone Penetration Test (CPT); 

2. Teori untuk mendapatkan nilai parameter-parameter tanah dengan korelasi; 

3. Cara memperoleh nilai modulus reaksi subgrade; 

4. Teori mengenai tekanan tanah lateral; 

5. Teori mengenai stabilitas terhadap daya dukung tanah; 

6. Teori mengenai penurunan tanah; 

7. Teori mengenai uplift; 

8. Teori mengenai stabilitas lereng; 

9. Teori mengenai sheet pile; 

10. Teori mengenai Underpass;  

11. Penjelasan mengenai metode Jacked Box Tunnel; 

12. Penjelasan mengenai Box Tunnel; 

13. Cara menghitung pembebanan yang digunakan pada perencanaan struktur 

box tunnel. 

14. Teori mengenai deformasi izin pada konstruksi galian tunnel; 

15. Cara menghitung tebal lapisan perkerasan untuk mendapatkan beban mati 

tambahan berdasarkan LHR; 

16. Cara menghitung tulangan yang dibutuhkan dengan menggunakan 

pendekatan balok persegi panjang dengan tulangan tunggal. 
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3.2. Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi Peta 

Topografi. Pada tugas akhir ini, lokasi penelitian dilakukan di Jalan Terusan 

Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung. Penulis memilih lokasi ini karena di daerah ini diperlukan 

struktur underpass untuk membantu penduduk Institut Teknologi Sumatera dalam 

menempuh perjalanan menuju/meninggalkan lingkungan Institut Teknologi 

Sumatera agar lebih cepat dan aman.  

 
Gambar 3.2. Lokasi Penelitian  

(Sumber : Google Maps, 2020) 

Data sekunder yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu data Peta Topografi 

Lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang digunakan untuk mendapatkan 

elevasi tanah di setiap titik sondir dan di sekitar lokasi penelitian.  

 
Gambar 3.3. Lokasi Titik Sondir pada Peta Topografi Master Plan ITERA 

(Sumber : Dokumen ITERA, 2019) 
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3.2.2. Data Tanah Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya oleh 

penulis. Pada penelitian ini, data primer berupa data uji sondir atau Cone 

Penetration Test (CPT) yang diperoleh penulis melalui uji lapangan yaitu Uji 

Sondir di lokasi penelitian. Uji sondir dilakukan sebanyak 4 titik dan dalam 

perencanaan Underpass ini, terowongan Underpass atau Box Tunnel terletak 

diantara titik Sondir 1 dan titik Sondir 2. Dalam pengambilan dan pengolahan data 

sondir, dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2827-2008 

mengenai Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir.  

 
Gambar 3.4. Lokasi Titik Sondir 

(Sumber : Google Maps, 2020) 

 

3.3. Pengolahan Data Tanah  

Pada tugas akhir ini data tanah diperoleh melalui penyelidikan tanah langsung di 

lapangan yaitu menggunakan pengujian sondir atau Cone Peteration Test (CPT). 

Dari uji sondir diperoleh nilai Cw (pembacaan manometer untuk nilai perlawanan 

konus) dan TW (pembacaan manometer untuk nilai perlawanan konus dan geser) 

yang kemudian diolah menjadi parameter-parameter sondir lainnya.  Dari 

perhitungan uji sondir yang dilakukan dengan menggunakan SNI 2827:2008 

mengenai Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan Alat Sondir, diperoleh nilai qc 

(perlawanan konus) dan nilai Rf (angka banding geser) yang kemudian dapat 

digunakan untuk memperoleh jenis tanah melalui korelasi dengan Grafik Soil 

Behavior Type (SBT) CPT yang paling umum digunakan disarankan oleh  
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Robertson dan et al. (1986), dengan versi yang diperbarui dan tidak berdimensi 

(Robertson, 2010).  

Tabel 3.1. Hasil Data Uji Sondir 

 

Pada perencanaan dalam tugas akhir ini, diperlukan parameter-parameter tanah. 

Karena data tanah yang dimiliki hanya CPT, maka dilakukan pendekatan-

Pekerjaan 

Lokasi 

Koordinat

Elevasi

Elevasi 

Sondir 

Cw Tw Cw Tw Cw Tw Cw Tw

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,2 2,5 5 0 0 5 7 5 10

0,4 5 10 5 10 15 20 10 11

0,6 12 17 7 11 15 25 15 17

0,8 20 30 5 10 20 45 15 20

1 40 45 10 15 160 173 10 30

1,2 40 45 20 25 250 250 70 80

1,4 35 45 15 20 40 45

1,6 50 65 10 15 100 115

1,8 75 100 9 11 180 200

2 90 95 10 25 160 200

2,2 75 80 210 217 130 190

2,4 50 55 250 250 160 220

2,6 25 30 140 235

2,8 160 200 210 230

3 150 220

3,2 150 250

3,4 110 170

3,6 130 200

3,8 155 210

4 150 240

4,2 155 235

4,4 145 250

4,6 200 250

4,8 160 250

5 160 210

5,2 245 250

Diperiksa Oleh 

Tanggal

Program Studi Teknik Sipil

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Institut Teknologi Sumatera 

: Banteng Konstruksi

: JL. Terusan Ryacudu

: 

:

: Sondir - 01

: Listiya Pratiwi

: Syahidus Syuhada, S.T., M.T.

: 1 April 2020

No Titik Sondir 

Peneliti

Kedalaman

S-01 S-02 S-03 S-04

91,5 m 92,5 m 89,5 m 93 m
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pendekatan dalam memperoleh nilai-nilai parameter yang dibutuhkan. Pada 

perencanaan konstruksi box tunnel ini digunakan parameter dengan analisis  

tegangan efektif (effective stress) karena perencanaan yang dilakukan untuk kondisi 

long-term. Nilai-nilai kekuatan pada parameter efektif menggunakan tegangan 

efektif (𝜎’), nilai kohesi (c’), dan sudut geser dalam efektif (𝜙’).  Untuk pengolahan 

data tanah, dapat dilakukan pendekatan korelasi pada BAB II subbab 2.2.2 

mengenai Parameter Tanah.    

 

3.4. Desain Galian Tanah 

Dalam perencanaan pengerjaan struktur underpass ini, diperlukan galian tanah di 

lokasi perencanaan. Desain galian tanah berupa penentuan dimensi atau kemiringan 

potongan tanah agar didapatkan galian tanah dan kemiringan lereng yang aman. 

Dalam menganalisis galian atau potongan tanah digunakan bantuan software Plaxis 

3D 2013, dengan menggunakan teori keruntuhan Mohr-Coulomb. Dalam 

mendesain galian tanah, dilakukan pengecekan faktor keamanan dari lereng hasil 

galian. Ray dan De Smitd (2009) menyarankan klasifikasi kestabilan lereng yang 

dikaitkan dengan faktor aman  dari lereng, dengan lebih jelasnya dapat dilihat pada 

BAB II subbab 2.2.8.  

 

3.5. Perhitungan Beban  

Perhitungan beban dilakukan untuk mengetahui beban-beban yang bekerja dan 

mengenai struktur box tunnel, baik beban dalam arah vertikal ataupun arah 

horizontal. Dalam penelitian tugas akhir ini, pembebanan dihitung dengan 

menggunakan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu diantaranya adalah : 

1. SNI 8460:2017 mengenai Persyaratan Perancangan Geoteknik, yaitu sebagai 

acuan dalam menentukan beban apa saja yang bekerja dalam beban rencana 

struktur box tunnel dan wing wall. Berdasarkan SNI ini, beban-beban yang 

ditinjau diantaranya sebagai berikut : 

a. Beban mati, terdiri dari beban sendiri dan beban mati tambahan; 

b. Beban hidup, terdiri dari beban truk dan gaya rem; 

c. Tekanan tanah lateral; 

d. Beban gempa;  
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2. SNI 1725:2016 mengenai Pembebanan untuk Jembatan, yaitu sebagai acuan 

dalam menghitung kombinasi pembebanan yang digunakan dalam beban 

rencana struktur box tunnel. 

3. SNI 2833:2016 mengenai Perencanaan Jembatan terhadap Beban Gempa, 

yaitu sebagai acuan dalam menghitung beban gempa. 

 

3.6. Desain Struktur  

Desain struktur merupakan proses untuk memilih dan menentukan sistem struktur 

dengan spesifikasi yang tepat yang membuat struktur aman, tahan lama, dan 

ekonomis, termasuk dalam pemilihan dan penentuan bahan, teknologi, dimensi-

dimensi untuk seluruh elemen yang membentuk sistem struktur agar mampu 

bertahan selama umum rencana struktur tersebut.  

 

3.6.1. Desian Struktur Box Tunnel 

Perencanaan desain struktur box tunnel pada tugas akhir ini menggunakan beton 

precast custom, dimana spesifikasi dan material dari beton disesuaikan dengan 

kebutuhan perencana. Oleh sebab itu, dalam perencanaan ini dihitung juga 

kebutuhan tulangan untuk  struktur beton box tunnel. Pemodelan untuk struktur box 

tunnel mengacu pada SNI  2847:2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk 

Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 mengenai Baja Tulangan Beton. Dalam 

menentukan dimensi dari box tunnel, digunakan persyaratan dari Permen PU 

No.19/PRT/M/2011 Pasal 20, yang tercantum pada SNI 8460:2017 mengenai 

Persyaratan Perancangan Geoteknik. Berikut adalah langkah-langkah dalam 

mendesain struktur box tunnel underpass : 

1. Menghitung beban yang bekerja pada struktur box tunnel, dengan 

menggunakan ketentuan SNI 1725:2016 mengenai Pembebanan untuk 

Jembatan; 

2. Menentukan dimensi box tunnel sesuai dengan persyaratan dari Permen PU 

No.19/PRT/M/2011 Pasal 20, yang tercantum pada SNI 8460:2017 mengenai 

Persyaratan Perancangan Geoteknik; 
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3. Menentukan parameter-parameter dari beton box tunnel sesuai dengan 

menggunakan acuan SNI  2847:2013 mengenai Persyaratan Beton Struktural 

untuk Bangunan Gedung dan SNI 2052:2017 mengenai Baja Tulangan Beton. 

4. Mengecek struktur box tunnel terhadap gaya uplift dan daya dukung tanah 

sesuai dengan dimensi yang telah direncanakan. Untuk struktur yang aman 

adalah struktur yang memiliki beban struktur lebih besar dibandingkan 

dengan gaya uplift pada tanah. Daya dukung tanah dihitung untuk mengetahui 

apakah tanah dibawah struktur box tunnel dapat menopang struktur dengan 

kuat dan aman. Untuk menghitung faktor aman dari gaya uplift dan daya 

dukung tanah, masing-masing dapat dilihat pada BAB II subbab 2.2.7 dan 

2.2.5.   

5. Memodelkan struktur box tunnel dengan beban rencana, dimensi, dan 

parameter-parameter yang telah dihitung sebelumnya. Pemodelan struktur 

box tunnel menggunakan bantuan software SAP2000 v.14. 

6. Dalam pemodelan struktur box tunnel dengan menggunakan software 

SAP2000 v.14, diperoleh nilai Momen yang digunakan untuk menghitung 

penulangan yang dibutuhkan dan nilai Defleksi yang digunakan untuk 

mengecek apakah struktur box tunnel yang direncanakan dapat digunakan 

atau tidak. Pengecekan defleksi pelat beton dicek sesuai dengan peraturan 

SNI 03-2847-2002, Pasal 11.5. Jika defleksi tidak melebihi batas izin, maka 

desain dapat digunakan, dan jika tidak maka dilakukan perubahan pada 

desain. 

7. Menghitung tulangan yang dibutuhkan dalam desain struktur beton box 

tunnel. Dalam perhitungan tulangan digunakan acuan SNI 2847:2013 

mengenai Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, dengan 

penjelasan lebih detail terdapat pada BAB II subbab 2.2.16.  

 

3.6.2. Desain Sheet Pile 

Sheet pile direncanakan sebagai dinding penahan tanah untuk area terbuka pada 

konstruksi underpass yang akan menahan tanah akibat adanya galian tanah. 

Perencanaan sheet pile dilakukan untuk memperoleh  kedalaman dan jenis sheet 

pile yang dibutuhkan. Sheet pile yang digunakan adalah jenis kantilever dan tipe 
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sheet pile yang digunakan berdasarkan General Catalogue 2020 Edition oleh ESC 

Group. Berikut adalah langkah-langkah dalam mendesain sheet pile : 

1. Menghitung beban yang bekerja pada struktur sheet pile. Beban yang 

digunakan yaitu beban mati yaitu beban jalan dan beban hidup yaitu beban 

dari kendaraan.  

2. Menentukan zoning untuk merencanakan kebutuhan sheet pile sesuai dengan 

kedalaman galian pada hasil perencanaan galian atau lereng. Kemudian 

melakukan perhitungan untuk memperoleh panjang sheet pile yang 

dibutuhkan untuk masing-masing zoning. 

3. Menghitung dan menentukan tipe sheet pile yang dibutuhkan di setiap 

zoningnya. Tipe sheet pile yang digunakan sesuai dengan General Catalogue 

2020 Edition oleh ESC Group. Setelah diperoleh tipe sheet pile yang 

diperlukan, dilakukan perhitungan terhadap parameter-parameter di setiap 

tipe sheet pile untuk selanjutnya dianalisis pada program Plaxis 3D.  

 

3.7. Metode Pelaksanaan Geoteknik 

Merencanakan metode pelaksanaan geoteknik yang sesuai dalam pembangunan 

underpass. Metode pelaksanaan  yang digunakan dalam perencanaan konstruksi 

underpass  ini yaitu menggunakan metode jacked box tunnel, dimana pelaksanaan 

yang dilakukan menyesuaikan dengan ketentuan Standar Nasional Indoensia (SNI) 

8460:2017 mengenai Persyaratan Perancangan Geoteknik. Perencanaan yang 

dilakukan yaitu pemasangan sheet pile untuk menahan tanah hasil galian, galian 

tanah pada area terbuka underpass, dan pemasangan box tunnel dengan sistem 

jacking untuk area tertutup underpass.  

 

3.8. Memodelkan Underpass dengan Plaxis 3D 

Untuk mengetahui kondisi tanah yang terjadi di sekitar konstruksi underpass yang 

telah direncanakan, dilakukan analisis dengan menggunakan program bantu Plaxis 

3D. Pemodelan pada Plaxis 3D dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan dan menggunakan Manual Plaxis 3D untuk membantu dalam pemodelan 

geometri dan material. Hasil dari analisis dengan Plaxis 3D yaitu berupa total 

displacement pada tanah disekitar konstruksi underpass dan defleksi yang terjadi 
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pada struktur underpass dan sheet pile. Untuk total displacement maksimum pada 

saat proses galian tanah ataupun galian terowongan dibatasi sebesar 10 cm sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat pada SNI. Jika total displacement maksimum 

melebihi batas izin, maka dilakukan perubahan pada perencanaan. 

 

3.9. Kesimpulan dan Saran 

Dari pengerjaan dan analisa yang dilakukan kemudia ditarik kesimpulan, yang 

diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian. Setelah itu diberikan saran untuk 

penelitian mendatang maupun pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan.  

 

  


