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STUDI PENURUNAN TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN METODE 

SAND DRAIN PADA KONDISI DOUBLE DRAIN DENGAN PEMODELAN 
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Dalam pembangunan konstruksi sipil, tanah mempunyai peranan yang sangat 

penting. Dalam hal ini, tanah berfungsi sebagai penahan beban akibat konstruksi 

di atas tanah tersebut. Sebagai contoh timbunan pada konstruksi jalan raya, 

bendungan tipe urugan, dan timbunan saluran irigasi. Sehingga kuat atau tidaknya 

bangunan/konstruksi itu juga dipengaruhi oleh kondisi tanah yang ada. Salah satu 

tanah yang biasa digunakan sebagai tanah timbunan yaitu tanah lempung. Sifat 

tanah lempung sendiri memiliki kemampuan menyerap air yang cukup 

tinggi.sedangkan jika dibuat bangunan diatasnya akan menimbulkan tegangan air 

pori, yang mana apabila tanah lempung dikenakan beban diatasnya akan 

mengalami penyusutan yang tinggi dengan perlahan-lahan dan mengakibatkan 

penurunan (konsolidasi) muka tanah yang berdampak kerusakan pada konstruksi 

tersebut.Oleh karena kondisi itu salah satu metoda untuk mempercepat terjadinya 

proses konsolidasi untuk konstruksi dari beberapa struktur yaitu dengan 

menggunakan metoda sand  drain. 

 

Pada penelitian ini metode sand drain akan digabungkan dengan kondisi double 

drain dan memakai sistem permodelan axisymmetric, hal ini untuk mengetahui 

perlakuan tanah pada kondisi double drain dengan sistem axisymmetric.Sistem 

axisymmetric dipilih dikarenakan untuk mendapatkan kondisi yang mendekati 

dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.Permodelan menggunakan sampel 

tanah lempung yang di ambil dari kampus IAIN Radin Intan Bandar Lampung di 

letakan pada pipa silinder dengan diameter 25,4 cm sedangkan tinggi sampel 

tanah yang digunakan 15 cm dengan tinggi pasir.Sedangkan kombinasi pola drain 

yang digunakan yaitu pola segitiga dan pola segiempat.Lubang drain pada 

permodelan berdiameter 1,9 cm dengan jarak antar lubang 5 cm. Penambahan 

beban yang dilakukan adalah 10 kg, 20 kg, 40 kg. 



Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan metode sand drain pada 

kondisi double drain dengan pemodelan axisymmetric mampu memberikan 

penurunan sebesar 0,273 cm untuk pola segitiga dan 0,368 cm untuk pola 

segiempat dalam waktu yang sama yaitu 240 jam (10 hari) 
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