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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas tanah tower PLN yang berdiri di atas sebuah lereng, 

bukit kecil, terhadap kemungkinan runtuh, sebagai akibat adanya kegiatan penggalian tanah disekitarnya. 

Lokasi tower berada di Desa Sekarkurung (Tower 11) dan di Desa Segoromadu (Tower 12) kabupaten 

Gresik. Perhitungan dan analisa yang dilakukan adalah : Stabilitas tower saat ini (kondisi eksisting), 

Stabilitas tower apabila lereng bukit dibawah tower dilakukan penggalian. Dengan kata lain analisa 

dilakukan terhadap sejauh mana lereng tersebut dapat digali dengan tetap memperhatikan aspek 

kestabilan dan keamanan struktur tower yang ada. 

Stabilitas tower akan dianalisa dengan menggunakan program bantu Plaxis 8.2, yang didasarkan atas 

metode elemen hingga. 

Dari hasil kedua lokasi penyelidikan tanah (Boring & SPT) dapat disimpulkan bahwa jenis tanah dilokasi 

studi adalah Clayey Silt (lanau kelempungan), dengan sedikit pasir dan batu, yang bervariasi dari 

medium hingga hard. 

Angka keamanan dari aspek stabilitas lereng pada kondisi eksisting adalah sebagai berikut : Tower 11 

pada lokasi Desa Sekarkurung menghasilkan angka keamanan sebesar 1,467 (aman). Tower 12 pada 

lokasi Desa Segoromadu menghasilkan angka keamanan sebesar 1,82 (aman). 

Besarnya penurunan tanah segera (short term condition) yang terjadi dibawah pondasi Tower 11 karena 

adanya penggalian adalah sebesar 0,62 mm, sedangkan penurunan tanah segera (short term condition) 

yang terjadi dibawah pondasi Tower 12 karena adanya penggalian adalah sebesar 0,01 mm.  

Kontrol daya dukung pondasi dangkal pada kondisi eksisting dan kondisi modifikasi adalah sebagai 

berikut : Pondasi tower 11 pada lokasi Desa Sekarkurung memenuhi persyaratan dimana allowable 

bearing capacity 27,46 t/m
2
 > working load 10 t/m

2
 dengan safety factor (SF) = 8,20. Pondasi tower 12 

pada lokasi Desa Segoromadu memenuhi persyaratan dimana allowable bearing capacity 11,58 t/m
2
 > 

working load 10 t/m
2
 dengan safety factor (SF) = 3,47. 

 

Kata kunci: Stabilitas lereng, Tower, metode elemen hingga 
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ABSTRAK 
 

Tanah  di daerah Kaliyoso Karanganyar adalah termasuk tanah yang labil, hal ini teridentifikasi 

dengan adanya tanah yang retak-retak, bergelombang, dan keras pada musim kemarau, sedang pada 

musim penghujan tanah berubah menjadi lembek dan menyebabkan permukaan jalan banyak retak-retak 

dan berlobang. Oleh karena itu perlu dilakukan  penelitian untuk mengetahui bagaimana potensi kembang 

susut, tekanan pengembangan dan konsolidasi  pada tanah tersebut. Pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi : uji sifat fisis  dan mekanis,. Ujian mekanis terdiri dari : kepadatan tanah, uji  

potensi kembangan susut, uji tekanan pengembangan  dan  uji konsolidasi. Semua uji yang dilakukan 

mengacu pada standar ASTM  (Annual  Book  of  ASTM  Standards ). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  berdasarkan metode klasifikasi AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), termasuk klasifikasi A-7-6 . dan menurut metode USCS (Unified Soil 

Classification System), termasuk dalam kelompok  CL (lempung tidak organik dengan plastisitas rendah 

sampai sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung berlanau), sedangkan persentase potensi 

pengembangan maksimum sebesar 9,088 % terjadi pada 90 % γd maks dengan kadar air 13,5 % dan 

minimum sebesar 5,959 % terjadi pada 90 % γd maks dengan kadar air  34,5 % . Persentase tekanan 

pengembangan maksimum sebesar 3,75 % terjadi pada 90 % γd maks dengan kadar air 13,5 % dan 

persentase tekanan pengembangan minimum sebesar 1,1 % terjadi pada  90 % γd maks dengan kadar air  

34,5 %. Nilai maksimum coefficient consolidation  (Cv) sebesar 0.00082 pada 95 % γd maks dengan 

kadar air 16.5 % dan nilai minimum sebesar 0.0008 pada 95 % γd maks dengan kadar air 31 %.  

 

Kata kunci : potensi pengembangan, penyusutan,tekanan pengembangan dan  konsolidasi. 
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ABSTRAK 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam merencana pondasi tiang group adalah menentukan 

konfigurasi (susunan) tiang yang meliputi jumlah tiang, jarak antar tiang, serta kedalaman tiang. Untuk 

mengatasi permasalahan diatas, dibuat suatu cara menggunakan metode fuzzy logic. 
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Makalah ini membahas suatu program bantu (software) untuk mendapatkan konfigurasi tiang yang 

paling optimum dari segi jumlah, ukuran dan kedalaman tiang pancang dengan bantuan program Matlab 7 

dan visual basic memakai metoda fuzzy logic, khusus untuk daya dukung tiang yang dihitung berdasarkan 

friction (friction pile). 

Input program ini adalah beban vertikal (V), momen arah sumbu X (Mx) dan arah sumbu Y (My), 

dimensi tiang (diameter atau sisi). Selain itu diinputkan data tanah (SPT), ukuran pile cap, angka 

keamanan yang diinginkan (SF),  jumlah tiang maksimum dalam baris dan kolom. 

Contoh Running program mempergunakan input beban jembatan standar Bina Marga BM-100 

untuk bentang 20, 30, 40 meter. Ukuran bentang ini diambil karena struktur bangunan bawahnya sebagian 

besar menggunakan pondasi tiang group. 

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan perhitungan yang dihasilkan oleh program bantu ini, 

maka dilakukan pengecekan seluruh nilai output yang dihasilkan dengan perhitungan secara manual 

sebagai kontrol. 

Hasil yang diperoleh adalah : Matrik jumlah tiang, Qijin 1tiang dalam group, Pmax tiang group, 

Effisiensi, Kedalaman tiang, Daya dukung tiang tunggal dan grafiknya. 

 

Kata kunci : pondasi tiang group, fuzzy logic, friction pile. 

 

 

PERBANDINGAN PARAMETER HASIL UJI 

KONSOLIDASI ANTARA TANAH YANG DISTABILISASI 

DENGAN KAPUR DAN DENGAN SEMEN 
 

Desiana Vidayanti
1 
dan Muhammad Sholehuddin

2
 

 
1
Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Kampus Meruya, Jakarta Barat,  telp: 

021-5840816, email : desianavidayanti@gmail.com 
2
Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Kampus Meruya, Jakarta Barat, 

telp:085694042346,email : muhammad_sholehuddin@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

 
Salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung pada tanah yang mempunyai daya dukung rendah 

yaitu dengan stabilisasi tanah secara kimiawi. Sudah banyak penelitian mengenai stabilisasi tanah yang 

terutama pada lempung lunak maupun lempung ekspansif. Dari penelitian yang telah dilakukan masih 

jarang dijumpai  adanya penelitian untuk mencari parameter hasil uji konsolidasi, misalnya : tegangan 

prakonsolidasi (Pc), indeks kompresi (Cc)  serta indeks rekompresi (Cr). Padahal di sisi lain parameter uji 

konsolidasi tersebut sangat dibutuhkan dalam perhitungan penurunan tanah yang merupakan salah satu 

syarat stabilitas dalam perancangan fundasi. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek tanah di Muara Teweh – Puruk Cahu. Bertujuan untuk 

mengetahui parameter uji konsolidasi. Sampel dari lokasi tersebut dicampur kapur maupun dicampur 

semen dengan prosentase 3%, 5%, dan 7% dari berat tanah. Tanah asli yang dicampur kapur maupun 

dengan semen pada prosentasi tersebut, kemudian diperam selama 14 hari, kemudian dilakukan pengujian 

konsolidasi 1 dimensi dengan alat oedometer. 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai indeks kompresi dan indeks rekompresi mengalami penurunan 

sejalan dengan bertambahnya prosentase bahan aditif, dan terlihat lebih signifikan pada tanah yang 

dicampur kapur dibanding dengan tanah yang dicampur semen. 

 

Kata kunci : tanah, stabilisasi tanah,  kapur, semen, konsolidasi 
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ABSTRAK 

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, dominan pematangan suatu lahan 

pembangunan infrastruktur dilakukan dengan penambahan pasir material timbunan di atas lapisan tanah 

dasar. Dengan tingginya tingkat curah hujan, akan memberikan dampak tersendiri terhadap tingkat 

kejenuhan lapisan tanah dan timbunan, sehingga memberikan konsekuensi pada fungsi resapan dari lapis 

permukaan lahan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara eksperimental karakteriktik resapan 

pada lapisan tanah dan pasir material timbunan pada suatu lahan pembangunan infrastruktur melalui 

model pengembangan kriteria hujan sintetik metode rainfall simulator - constant head. Material tanah 

resapan dan timbunan disampel dari lahan zona kritis genangan sesaat, representasi titik-titik banjir di 

Kota Makassar. Uji index dan fisis tanah material resapan lanau dan pasir dilakukan sesuai standarisasi 

uji laboratorium. Uji model experimental tingkat infiltrasi dan limpasan permukaan dilakukan dengan 

variasi intensitas hujan dan kompisi tanah pada kondisi ada timbunan. Hasil penelitian merepresentasikan 

bahwa variasi intensitas hujan dengan tingkat kepadatan tanah yang sama memiliki kurva laju infiltrasi 

yang hampir sama. Pada intensitas hujan kategori rintik (120 mm/jam) kurva infiltrasi kondisi laju stabil 

lebih lambat dibanding hujan sedang (275 mm/jam) dan hujan lebat (450 mm/jam). Sedangkan tingkat 

laju infiltrasi bertambah dengan peningkatan intensitas hujan sebagaimana kurva teoritis infiltrasi.  

 

Kata kunci: Resapan, infrastruktur, pasir material timbunan, rainfall simulator – constant head.  
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ABSTRAK 
 

Perubahan kembang susut yang paling krusial dari tanah ekspansif, umumnya terjadi pada zona aktif. 

Makalah ini, merupakan studi karakteristik tanah ekspansif pada zona aktif yang mengalami proses 

pembasahan dan pengeringan. Untuk melihat perilaku tersebut maka dilakukan pengujian tanah ekspansif 

undisturbed di daerah Citraland, Surabaya pada kedalaman  1m, 2m, 3m, 4m, 5m.  

Dari pengujian tersebut ditentukan zona aktif pada daerah tersebut, kemudian di setiap kedalaman 1 m, 

dilakukan penambahan dan pengurangan kadar air. Dari setiap penambahan dan pengurangan kadar air 

dilakukan pengujian swelling pressure, swelling potential dan uncofined compression. Khusus untuk 

pengujian CBR, percobaan dilakukan dalam keadaan disturbed dengan kadar air disesuaikan dengan 

proses pembasahan dan pengeringan. 
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Dari percobaan tersebut, hasil menunjukkan bahwa zona aktif di daerah tersebut berada antara 4 – 5 m. 

Secara umum dari kelima kedalaman, siklus dry wetting menunjukkan bahwa karakteristik yang terjadi 

tidak terlalu berbeda meskipun kadar air inisial dan kepadatan memiliki nilai yang berbeda. Besarnya 

Swelling potential antara 14.03 % sampai 24.40% sedangkan Swelling Pressure 93 kPa sampai 195 kPa. 

Dan besarnya qu 19.1 kPa sampai 91 kPa serta CBR antara 2.02% sampai 8.77%.  

 

Kata kunci: Variasi kadar air, zona aktif, parameter tanah ekspansif 
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ABSTRAK 

Tingginya sedimentasi yang terjadi di Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatanmemerlukan upaya 

pengerukan secara kontinyu agar tidak melumpuhkan fungsi Bendungan Bili-Bili. Material hasil 

pengerukan sediman ini dapat dimanfaatkan sebagai material konstruksi baik untuk konstruksi jalan 

maupun bangunan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian potensi pemanfaatannya 

sebagai material konstruksi tanah dasar (subgrade) infrastruktur perkerasan jalan. Studi ini melakukan 

pengkajian kelayakan teknis material melalui pengujian laboratorium terhadap karakteristik dan kualitas 

material dalam memenuhi spesifikasi teknis sebagai material subgrade jalan. Hasil pengujian 

karakteristik material pengerukan dan pengujian CBR laboratorium memperlihatkan bahwa material 

pengerukan sedimen Sungai Jeneberang memerlukan upaya stabilisasi untuk dapat digunakan sebagai 

materialsubgrade perkerasan jalan. Lebih jauh, stabilisasi material sedimen hasil pengerukan tersebut 

dengan menggunakan semen Portland memperlihatkan kelayakan teknis penggunaannya sebagai material 

subgrade jalan, dimana kadar penambahan semen dapat bervariasi dari 5% hingga 10%. Hasil ini 

memberikan acuan dasar untuk penelitian lanjutan dalam rangka memodelkan deformasi kekuatan sisa 

lapisan tanah dasar infrastruktur jalan yang menggunakan materian sedimen pengerukan stabilisasi 

semen. 

 

Kata kunci: Material Sedimen Pengerukan, Sungai Jeneberang, Subgrade, Infrastruktur Jalan 
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ABSTRACT 
 

In a pavement of road construction, soil is an important part which has a function as a roadbed and it 

also has to have an ability to bear the traffic load that work on it.  The strength, swelling plasticity, and 

bearing capacity of a subgrade will be the most important thing to be considered in the pavement of road 

construction.  A high plasticity clay which is used as a subgrade is generally has a low capability of 

bearing capacity.  If the bearing capacity of subgrade is very poor, it has to change with another good 

soil or it has to be improved. Therefore, one way to improve the soil condition is by a stabilization 

process. 

Stabilization is a way to improve soil characteristic, to increase soil strength, and to increase the stiffness 

of soil. In order to have a high quality of soil improvement, an optimum process of soil stabilization could 

be done for the high plasticity clay which has a poor bearing capacity as a subgrade by adding the wood 

saws ash. This research used wood saws ash and took the soft soil which has a high plasticity index value 

of Padalarang-West Java as the sample by adding with a varying levels of the wood saws ash of 5%, 

10%, 15%, and 20%. 

The results of this research could decrease the value of plasticity index (PI) from 33,07% to 16.55%, 

increase the value of UCS from 4,072 kg/cm
2
 to 7,438 kg/cm

2
, and decrease the value of swelling pressure 

from 0,0159 kg/cm
2
 to 0,00082 kg/cm

2
. 

 

Keywords: subgrade, wood saws ash, strength, swelling, road pavement. 
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ABSTRAK 
 

Mudflow (aliran lumpur) sebagai salah bentuk pergerakan tanah merupakan salah satu bencana yang 

perlu diwaspadai. Hal ini karena kejadian ini berlangsung sangat cepat dan mendadak. Faktor utama 

pemicu pergerakan mudflow adalah akibat adanya perubahan kadar air pada longsoran tanah yang terjadi 

sebelumnya. Peningkatan kadar air melebihi batas cairnya merupakan salah satu kriteria kualitatif yang 

umum digunakan. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan kuantitatif mengenai alasan mengapa 

mudflow dapat terjadi. Oleh karena itu, di dalam makalah ini, pergerakan mudflow direplika sebagai 

kurva hubungan kecepatan aliran dan waktu. Dengan kata lain, pergerakan mudflow dapat dimodelkan 

dalam hubungan perpindahan-waktu sebagai integrasi dari kurva kecepatan-waktu. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan data pergerakan-waktu tersebut dikembangkan alat uji laboratorium yang disebut 

Flow Box Test. Alat ini digunakan untuk memperoleh parameter rheologi mudflow yaitu viskositas. 

Model laboratorium tersebut dikembangkan dengan memadukan teori trap-door dari Terzaghi dan model 

Bingham. Keluaran yang diperoleh dari Flow Box Test adalah hubungan perpindahan-waktu. Dengan 

menggunakan metode grafis berupa penyepadanan kurva perpindahan-waktu antara hasil uji laboratorium 

dan perhitungan analitik, dapat diperoleh viskositas untuk kadar air tertentu. Keuntungan utama dari alat 

ini adalah mampu memberikan informasi viskositas tanah, baik untuk kondisi plastis dan viscous liquid. 

Hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan viskometer konvensional yang terbatas pengukurannya untuk 

kondisi viscous liquid. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan tanah dari tiga lokasi mudflow 

menunjukkan bahwa viskositas dari Flow Box Test berada di dalam rentang hasil penelitian sebelumya. 

Jadi, penelitian ini mampu memberikan gambaran kuantitatif proses transportasi mudflow hingga 

deposisinya. 

 

Kata kunci: mudflow, kadar air, batas cair, flow box test, viskositas  
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