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ABSTRAK

STUDI ANALISIS DEFORMASI TANAH SERTA ANALISIS KAPASITAS
HORIZONTAL ULTIMATE DAERAH ULUBELU

OLEH
MUHAMMAD DIEGO ARIFIN

Untuk memaksimalkan sumber daya alam yang berada di Kecamatan Ulubelu, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung berencana membangun konstruksi pipa di daerah tersebut.
Dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim daerah tersebut memiliki potensi panas
bumi besar, daerah tersebut mempunyai potensi panas bumi sebesar 2.867 MW atau 10% dari
total potensi panas bumi Indonesia. Untuk membangun pipa panas bumi diperlukan menghitung
besarnya horizontal ultimate, deformasi, dan faktor aman pada daerah pipa gas lereng cluster E-
R1 dengan menggunakan program metode elemen hingga dan perhitungan manual.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan program metode
elemen hingga yang digunakan untuk menghitung safety factor dan deformasi tanah. Lalu
dilakukan perhitungan horizontal ultimate dengan metode brooms yang akan disimulasikan
pergerakan lerengnya.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini, perhitungan menggunakan
program metode elemen hingga, angka aman terbesar terdapat pada borehole-05 dengan angka
aman 327,42 dan angka aman terkecil terdapat pada borehole-10 dengan angka aman 1,0989.
Untuk perhitungan menggunakan program metode elemen hingga untuk mencari angka
deformasi total tanah, deformasi tanah terbesar terdapat pada borehole-10 dengan angka sebesar
3,8635 meter dan deformasi tanah terkecil terdapat pada borehole-02 dengan angka sebesar
0,8404 meter. Pada perhitungan Horizontal Ultimit (Hu) dengan metode broms, Horizontal
Ultimit terbesar terdapat pada borehole-10 dengan angka sebesar 126,79 ton dan Horizontal
Ultimit terkecil  terdapat pada borehole-09 dengan angka sebesar 0,6 ton.

Kata Kunci : Metode Elemen Hingga, Metode Broms , Metode Meyerhoff , Safety Factor Faktor
Aman , Deformasi tanah , Horizontal Ultimit , Lereng.



ABSTRACT

STUDY OF SOIL DEFORMATION ANALYSIS AND HORIZONTAL ULTIMATE
CAPACITY ANALYSIS ULUBELU REGION

By

M Diego Arifin

To maximize natural resources in Ulubelu Subdistrict, Tanggamus Regency, Lampung Province,
plans to build a pipe construction in the area. Because the Lampung Provincial Government
claims the area has a large geothermal potential, the area has a geothermal potential of 2,867
MW or 10% of Indonesia's total geothermal potential. To build a geothermal pipeline, it is
necessary to calculate the horizontal ultimate, deformation, and safety factor in the E-R1 cluster
gas pipe slope area using the finite element method program and manual calculations.

In this study, the method used is finite element method program which is used to calculate the
safety factor and soil deformation. Then calculating the horizontal ultimate value with brooms
method which will simulate the movement of the slope.

Based on calculations that have been carried out in this study, calculations using the finite
element method program, the largest safety factor is in borehole-05 with 327.42 safety factor and
the smallest safety factor is in borehole-10 with 1.0989 safety factor. For calculations using the
finite element method program to find the total soil deformation, the largest soil deformation is
in borehole-10 with a figure of 3.8635 meters and the smallest soil deformation is in borehole-02
with a figure of 0.8404 meters. In the calculation of the Horizontal Ultimite (Hu) using the broms
method, the largest Horizontal Ultimit is in borehole-10 with a figure of 126.79 tons and the
smallest Horizontal Ultimit is in borehole-09 with a figure of 0.6 tons.

Keywords: Finite Element Method, Broms Method, Meyerhoff Method, Safety Factor, Soil
Deformation, Horizontal Ultimit, Slope.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah berupaya

memaksimalkan sumber daya alam yang berada di Kecamatan Ulubelu,

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan berencana membangun

konstruksi pipa di daerah tersebut. Dikarenakan Pemerintah Provinsi

Lampung mengklaim daerah tersebut memiliki potensi panas bumi besar,

daerah tersebut mempunyai potensi panas bumi sebesar 2.867 MW atau

10% dari total potensi panas bumi Indonesia, Dengan potensi tersebut,

provinsi ini menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Barat dan Sumatra

Utara sebagai provinsi dengan potensi panas bumi terbesar di Tanah Air.

Secara keseluruhan, pemerintah menyebutkan potensi energi panas bumi

Indonesia adalah 29.000 MW. Dan kini gas alam tersebut dimanfaatkan oleh

pemerintah sembagai energi pembangkit listrik yang cukup besar.

Dalam dunia konstruksi sipil hampir semua bangunan itu dibuat diatas atau

dibawah permukaan tanah, seperti halnya konstruksi tiang pada jalur pipa

gas panas bumi yang akan dibangun, oleh karena itu perlunya dilakukan

analisa terhadap deformasi tanah pada konstruksi tersebut, karena pondasi

tiang berfungsi untuk meneruskan beban yang diakibatkan struktur pada
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bagian atas kepada lapisan tanah yang berada pada bagian bawah struktur

tanpa mengakibatkan keruntuhan geser tanah, dan penurunan tanah pondasi

yang berlebihan (Canonica, 2013). Maka, untuk mendesain pondasi harus

mempertimbangkan penurunan dan daya dukung tanah, dalam beberapa

kasus seperti turap, defleksi / lendutan pondasi juga diikutkan dalam

pertimbangan. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi struktur yang

didukungnya.

Berdasarkan kedalaman tanah serta perubahan-perubahan di dalamnya yang

sulit dipastikan, para ahli geoteknik membatasi beban yang bekerja yang

diperbolehkan kira-kira sepertiga dari kekuatan desainnya. Jika suatu

pondasi dibebani, ia akan menyalurkan beban ke tanah. Akibatnya tanah di

sekitar 2 daerah pondasi mengalami tekanan atau terjadinya tegangan tanah.

Partikelpartikel tanah akan berdeformasi dan terjadi penurunan (Gunawan,

1985)

Maka untuk mengetahui deformasi, tegangan efektif, dan faktor aman yang

terjadi dibutuhkan suatu analisis daya dukung pondasi yang dapat

memodelkan sesuai dengan kondisi tanah dan memudahkan dalam

memodelkan penanganannya, salah satunya dengan menggunakkan program

Metode element hingga.\
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, banyak permasalahan yang muncul

seperti berapa besar deformasi, tegangan efektif serta faktor aman yang

terjadi pada lereng cluster E-R1 di daerah pipa gas. Kemudian untuk

mengetahui deformasi nya, program metode element hingga dapat

digunakan untuk mensimulasi beban yang terjadi pada pondasi tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pada penetitian ini maka batasan masalah ini

sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian dilakukan pada satu lokasi yaitu jalur pipa panas bumi

cluster ER-1 Pertamina Geothermal Energy Ulubelu Tanggamus.

b. Besar deformasi dan faktor aman yang terjadi dihitung dengan

menggunakan program Metode element hingga V 8.6

c. Analisis pengujian menggunakan data dari tempat penelitian dan refrensi

lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menetukan nilai faktor aman pada lokasi penelitian dengan

menggunakan program metode element hingga.

b. Menghitung besarnya deformasi, dan faktor aman pada daerah pipa gas

lereng cluster E-R1 dengan menggunakan program Metode element

hingga ...
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c. Mengetahui besarnya Horizontal Ultimit pada tiap kedalaman tiang

daerah pipa gas lereng cluster E-R1.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut adalah, untuk mengetahui seberapa besar

deformasi tanah dan faktor aman dari konstruksi tiang pada jalur pipa panas

bumi cluster E-R1 menggunakan program Metode element hingga. Selain

itu, diharapkan pula penelitian ini memberikan manfaat untuk menangani

berbagai aspek struktur geoteknik dan proses konstruksi menggunakan

prosedur komputasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang

relatif lepas (loose), yang terletak di atas batuan dasar (bedrock). Ikatan

antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik,

atau oksida-oksida yang mengendap di antara partikel-partikel. Ruang di

antara partikel-partikel dapat berisi air, udara ataupun keduanya. Proses

pelapukan batuan atau proses geologi lainnya yang terjadi di dekat

permukaan bumi membentuk tanah. Pembentukan tanah dari batuan

induknya, dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses pembentukan

tanah secara fisik yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih

kecil, terjadi akibat pengaruh erosi, angin, air, es, manusia, atau hancurnya

partikel tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Partikel-partikel mungkin

berbentuk bulat, bergeriki maupun bentuk-bentuk diantaranya. Umumnya,

pelapukan akibat proses kimia dapat terjadi oleh pengaruh oksigen,

karbondioksida, air (terutama yang mengandung asam atau alkali) dan proses-

proses kimia yang lain. Jika hasil pelapukan masih berada di tempat asalnya,
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maka tanah ini disebut tanah residual (residual soil) dan apabila tanah

berpindah tempatnya, disebut tanah terangkut (transported soil).

2.2 Sistem Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis

tanah yang berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam

kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan

pemakaiannya. Sistem klasifikasi memberikan suatu bahasa yang mudah

untuk menjelaskan secara singkat sifat-sifat umum tanah yang sangat

bervariasi tanpa penjelasan yang terinci (Das, 1995). Sistem klasifikasi

tanah dibuat pada dasarnya untuk memberikan informasi tentang

karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi sifat dan perilaku

tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum

mengelompokan tanah ke dalam kategori yang umum dimana tanah

memiliki kesamaan sifat fisis. Sistem klasifikasi bukan merupakan sistem

identifikasi untuk menentukan sifat-sifat mekanis dan geoteknis tanah.

Karenanya, klasifikasi tanah bukanlah satu-satunya cara yang digunakan

sebagai dasar untuk perencanaan dan perancangan konstruksi. Terdapat dua

sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan untuk mengelompokkan

tanah. Kedua sistem tersebut memperhitungkan distribusi ukuran butiran

dan batas-batas Atterberg, sistem-sistem tersebut adalah Sistem Unified

Soil Clasification System (USCS) dan Sistem AASHTO (American

Association Of State Highway and Transporting Official). Tetapi pada

penelitian ini penulis memakai system klasifikasi tanah unified (USCS).
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2.2.1 Sistem Klasifikasi Unified (USCS)

Sistem ini pada awalnya diperkenalkan oleh Casagrande (1942) untuk

dipergunakan pada pekerjaan pembuatan lapangan terbang (Das, 1995).

Oleh Casagrade sistem ini pada garis besarnya membedakan tanah atas

tiga kelompok besar (Sukirman, 1992), yaitu :

a. Tanah berbutir kasar (coarse-grained-soil), kurang dari 50 % lolos

saringan No. 200, yaitu tanah berkerikil dan berpasir. Simbol

kelompok ini dimulai dari huruf awal G untuk kerikil (gravel) atau

tanah berkerikil dan S untuk Pasir (Sand) atau tanah berpasir.

b. Tanah berbutir halus (fire-grained-soil), lebih dari 50 % lolos

saringan No. 200, yaitu tanah berlanau dan berlempung. Simbol dari

kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau anorganik, C

untuk lempung anorganik, dan O untuk lanau organik dan lempung

organic. Klasifikasi sistem Unified secara visual di lapangan

sebaiknya dilakukan pada setiap pengambilan contoh tanah. Hal ini

berguna di samping untuk dapat menentukan pemeriksaan yang

mungkin perlu ditambahkan, juga sebagai pelengkap klasifikasi yang

di lakukan di laboratorium agar tidak terjadi kesalahan label.
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Tabel 1. Sistem klasifikasi tanah Unified Soil Classification System
(Bowles, 1991)

c. Tanah Organik

Prilaku tanah organik sangat tergatung pada kadar organik (organic

content), kadar abu (ash content), kadar serat (fibrous content).

Makin tinggi kandungan organiknya makin rendah daya dukungnya

(bearing capacity) dan kekuatan gesernya (shear strength), serta

makin besar pemampatannya (compressibility). Tanah yang

kandungan organiknya tinggi disebut tanah gambut (peat soil).

Menurut ASTM, OSRC (Organic Sediment Research Centre) dari
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University of Shouth Carolina dan LSG (Lousiana Geological

Survey), suatu tanah organik dapat diklasifikasikan sebagai tanah

peat apabila kandung organiknya 75% atau lebih. Tetapi USSR

system mengklasifikasikan suatu tanah organik sebagai tanah gambut

apabila kandungan organiknya 50 % atau lebih. Gambut umumnya

mengacu pada bahan alami dengan daya kemampatan tinggi namun

mempunyai kekuatan rendah. Tanah gambut terbentuk di daerah

berair dangkal, dalam danau, atau empang dengan sistem drainase

yang buruk (Sumber : Pedoman Konstruksi Jalan Di Atas Tanah

Gambut Dan Organik, 1996).

Menurut proses terjadinya, tanah gambut dibedakan menjadi :

1. Gambut Rumput

Kondisi dimana tanah mengalami pengendapan reruntuhan

tumbuhan atau jasad renik yang dilestarikan di bawah permukaan

air, sehingga material tersebut mulai membusuk dan menyatu

dengan tanah. Pada umumnya dalam proses ini tanah gambut

memiliki banyak kandungan mineral, berhumus namun memiliki

kandungan air yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan

gambut rancah apabila ditinjau dari derajat prosese

penguraiannya.

2. Gambut Transisi

Kondisi pada saat gambut rumput tumbuh melebihi paras air tanah.

Di sini berlaku keadaan mesotopik.
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3. Gambut Rancah

Kondisi dimana tanah kehilangan kontak dengan air tanah sehingga

terjadi tahapan ombotropik, yaitu tahapan dimana pertumbuhan

lumut spaghnum pada air hujan akan mendominasi.

Gambut rancah juga dapat terbentuk pada permukaan tanah yang

diakibatkan oleh ketersediaan oligotropik atau bahan makanan bagi

organisme pengurai, sehingga terjadi proses penghumusan yang

berlebihan.

2.3 Lereng

Lereng adalah suatu permukaan tanah yang miring dan membentuk sudut

tertentu terhadap suatu bidang horisontal dan tidak terlindungi (Das 1985).

lereng merupakan pemukaan tanah alam yang terlihat lebih menonjol karena

adanya perbedaan tinggi pada kedua tempat. Proses pembentukan lereng

akibat adanya erosi, pelapukan dan juga pergerakan tanah. Tingkat

kemiringan pada lereng bisa dilihat dari kontur tanahnya. Sedikit penjelasan,

kontur merupakan garis tanah yang menghubungkan dari satu titik ke titik

yang lainnya. Ada juga yang mengartikan kontur tanah sebagai tinggi

rendahnya suatu tanah atau yang disebut topografi. Untuk menentukan

kontur maka dilakukan topografi dengan melihat garis kontur yaitu garis

horizontal dan garis tinggi sehingga nantinya akan terlihat naik turunnya

suatu permukaan tanah. Garis kontur ini dapat memberikan informasi

seputar kemiringan tanah rata-rata (slope), perhitungan galian dan timbunan

permukaan tanah asli. Tingkat kemiringan lereng harus dipantau agar ketika

terjadi pergerakan dan berpotensi terjadinya longsor bisa langsung
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diketahui. Memantau kemiringan lereng harus dilakukan 24 jam tapi tidak

harus dilakukan secara manual, sekarang ini sudah ada slope monitoring

system. Dengan menggunakan sistem ini maka kemiringan dan pergerakan

lereng bisa diketahui menggunakan instrument dan sensor yang telah

dipasang sebelumnya.

Lereng yang ada secara umum dibagi menjadi dua kategori lereng tanah,

yaitu lereng alami dan lereng buatan. Lereng alami terbentuk secara alamiah

yang biasanya terdapat di daerah perbukitan. Sedangkan lereng buatan

terbentuk oleh manusia biasanya untuk keperluan konstruksi, seperti tanggul

sungai, bendungan tanah, tanggul untuk badan jalan kereta api. Lereng

alami maupun buatan masih dibagi lagi dalam dua jenis (Soepandji, 1995),

yaitu :

1. Lereng dengan panjang tak hingga (infinite slopes),

2. Lereng dengan panjang hingga (finite slopes) .

Keruntuhan pada lereng bisa terjadi akibat gaya dorong yang timbul karena

beban pada tanah. Lereng secara alami memiliki kekuatan geser tanah dan

akar tumbuhan yang digunakan sebagai gaya penahan. Apabila gaya

penahan lebih kecil dibandingkan gaya pendorong maka akan timbul

keruntuhan pada lereng.
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2.4 Deformasi tanah

Deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu benda.

(Kuang, 1996). Berdasarkan definisi tersebut deformasi dapat diartikan

sebagai perubahan kedudukan atau pergerakan suatu titik pada suatu benda

secara absolut maupun relatif. Dikatakan titik bergerak absolut apabila

dikaji dari perilaku gerakan titik itu sendiri dan dikatakan relatif apabila

gerakan itu dikaji dari titik yang lain. Pada umumnya suatu titik yang

mengalami perubahan kedudukan atau pergerakan mengacu kepada suatu

sistem kerangka referensi (absolut atau relatif). Kaitannya dengan penelitian

ini adalah titik-titik pengamatan ditempatkan di sekitar pesisir pantai

Kecamatan Sayung yang mengalami abrasi dan banjir rob. Abrasi dan banjir

rob mengakibatkan adanya pengikisan garis pantai dan penurunan tanah

sehingga daerah pesisir pantai sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.

2.5 Program metode element hingga

Merupakan suatu rangkuman program elemen hingga yang telah

dikembangkan untuk menganalisis deformasi dan stabilisasi geoteknik

dalam perencanaan-perencanaan sipil.

Grafik prosedur-prosedur input data (soil properties) yang sederhana

mampu menciptakan model-model elemen hingga yang kompleks dan

menyediakan output tampilan secara detail berupa hasil-hasil perhitungan.

Perhitungan program ini seluruhnya secara otomatis dan berdasarkan pada

prosedur-prosedur penulisan angka yang tepat. (Plaxis, 1998).
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Pada penelitian ini ada data-data yang di perlukan yaitu mengenai nilai-nilai

parameter pada tanah yang didapat dari hasil penyelidikan tanah dalam hal

ini adalah tanah di daerah pada desa gunung Way Panas Kecamatan Ulubelu

Kabupaten Tanggamus Data yang diperloeh digunakan sebagai input,

adapun langkah-langkah dari program metode elemen hingga antara lain

sebagai berikut :

a. Menentukan title (judul), model, dan elemen pada kotak serta menuliskan

perintah atau tujuan yang akan dipakai.

b. Menuliskan dimensi tanah dari kasus yang akan dipelajari, yaitu

sepanjang ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah.

c. Merangkai bentuk dimensi dari tanah tadi kemudian diberi beban.

d. Menentukan nilai parameter tanah dengan menekan tombol Maerial Sets

antara lain , , kohesi, rasio poisson, dan lain sebagainya.

e. Prosedur selanjutnya dapat dipahami lebih lanjut dan lebih jelas lagi pada

literatur yang diperoleh dari program metode element hingga

2.6 Teori Horizontal Ultimate

2.6.1. Metode Broms

Metode Broms (1964) dianggap metode yang lebih teliti dalam hal

hitungan defleksi tiang. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan

rumus metode broms untuk menentukan Hu pada cluster ER-1 dari titik

BH-02 – BH-10. Rumus metode meyerhof disajikan sebagai berikut :

H = * * D / [ 2 * β * ( e * β + 1 ) ]

Dengan : β =  [ * D / ( 4 * * ) ] ,
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Dimana :

D  = Diameter tiang pancang (m)

L   = Panjang tiang pancang (m)

= Modulus subgrade horizontal (kN/ )

= Modulus elastis tiang (kN/ )

= Momen inersia Penampang ( )

e   = Jarak beban lateral terhadap muka tanah (m)

= defleksi tiang maksimum (m)

β = koefisien defleksi tiang

2.7 Metode Meyerhoff

Dalam penelitian ini digunakan perhitungan rumus metode meyerof .

Metode Meyerhoff (1956) mengusulkan persamaan Daya Dukung

diizinkan Netto yang dikaitkan dengan nilai SPT untuk menentukan Qu

izin pada cluster ER-1 dari titik BH-02 – BH-10. Rumus metode meyerhof

disajikan sebagai berikut :

Qu = 4 Nb x Ab + (1/50) Nrata-rata x As

Dengan pengertian :

Qu : daya dukung ultimit pondasi tiang pancang (ton)

Nb : harga N-SPT pada elevasi dasar tiang

Ab : luas penampang dasar tiang ( )

As : luas selimut tiang ( ),

N : harga N-SPT rata-rata



15

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di desa Gunung Way Panas ,

Ulubelu Tanggamus. Lokasi penelitian ini dipilih pada jalur pipa panas

bumi cluster E-R1 dari BH1 – BH10, dan daerah lereng yang rawan longsor.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
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3.2 Tahapan Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data terdiri dari

pengumpulan data-data primer dan sekunder. Tahapannya adalah sebagai

berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan, data-data

tersebut terdiri dari:

a. Pengukuiran lereng langsung dilapangan yang dijukan untuk

mendapatkan data tinggi lereng serta sudut lereng tersebut.

b. Data-data tanah yang didapatkan dari hasil uji laboratorium untuk

mendapatkan nilai sudut geser, kohesi, modulus young, angka

poison dan sudut dilantasi, yaitu data-data tersebut yang akan

dijadikan sebagai input untuk program metode elemen hingga.

3.2.2 Data Tambahan

Pengumpulan data tambahan dilakukan dengan mencari refhrensi-

refrhensi dari buku-buku mekanika tanah, juga media lainnya. Serta

melakukan pengumpulan informasi dan dokumentasi dalam

menunjang kelengkapan alisis input program, agar hasil yang

didapat dapat maksimal.

3.3 Tahapan Pengujian Laboratorium

Percobaan laboratorium untuk mendapatkan data tanah yang belum

diketahui dengan menggunakan percobaan uji geser langsung Pengambilan
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sampel tanah di lokasi penelitian diambil dari tanah dari lereng yang

dijadikan lokasi penelitian.

3.3.1 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain :

a. Sampel tanah asli (undisturbed sample) di lokasi penelitian.

b. Frame alat geser langsung beserta proving ring.

c. Sel geser langsung (shear box).

d. Alat mengeluarkan sampel (extruder).

e. Cincin cetakan benda uji dan pisau pemotong sampel.

f. Dial pergeseran, stopwatch, dan beban uji.

3.3.2 Langkah Kerja

Cara kerja percobaan direct shear test :

a. Masukkan cetakan benda uji dengan menekan kesampel tanah,

sehingga cetakan terisi penuh dengan sampel tanah.

b. Potong dan ratakan kedua permukaan cetakan dengan pisau

pemotong.

c. Keluarkan benda uji dari cetakan dengan extruder.

d. Timbang benda uji dengan timbangan ketelitian 0,01 gram.

e. Masukkan benda uji kedalam cincin geser yang masih terkunci dan

tutup kedua cincin geser sehingga menjadi satu bagian, posisi

benda uji (sampel tanah) berada diantara dua batu pori dan kertas

saring.

f. Letakkan cincin geser beserta sampel tanah di dalam shear box.
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g. Atur stang penekan dalam posisi vertical dan tepat menyentuh

bidang penekan.

h. Putar engkol pendorong sampai tepat menyentuh stang penggeser

bendauji (dial proving tepat mulai bergerak).

i. Buka kunci cincin geser.

j. Berikan beban pertama seberat 3320 gram danisi shear box dengan

air sampai penuh sehingga benda uji terendam.

k. Putar engkol pendorong dengan konstan dan stabil perlahan-lahan

selama 15 detik sambil membaca dengan memperhatikan dial

pergeseran. Bila dial pergeseran menunjukkan 12,5 pembacaan dial

proving ring dapat dimulai.

l. Lakukan terus pembacaan dial proving ring, dengan setiap

pembacaan dial pergeseran mempunyai selisih 12,5 dan selisih

waktu 15 detik.

m. Setelah pembacaan proving ring maksimum dan mulai menurun

dua atau tiga kali pembacaan, percobaan dihentikan.

n. Bersihkan cincin geser dan shear box dari kotoran sampel tanah di

dalamnya.

o. Ulangi langkah kerja (e) sampai langkah kerja (n) untuk sampel

tanah yang kedua dengan beban kedua sebesar 6640 gram dan

sampel tanah ketiga sebesar 9960 gram.

3.3.3 Mencari Nilai Kohesi dan Sudut Geser Tanah

Nilai kohesi (c) dan sudut geser tanah ( ) dapat dicari dengan cara :

a. Angka-angka tegangan normal ( ) sebagai sumbu axis.
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b. Angka-angka tegangan geser ( ) sebagai sumbu ordinat.

c. Dari titik-titik tersebut ditarik garis lurus yang akan memotong

sumbu kordinat.

d. Untuk mencari harga kohesi (c) diukur dari jarak titik potong garis

lurus terhadap sumbu kordinat ketitik pusat. Dalam pengukuran ini

hasilnya dikalikan dengan skala yang digunakan.

e. Sudut geser dalam tanah ( ) yaitu dengan mengukur sudut potong

dari garis horizontal terhadap garis grafik.

Tapi pada penelitian yang saya lakukan, saya tidak melakukan

pengujian lab. Data-data dari pengujian lab saya dapatkan dari

pihak pelakasana pelaksana perkejaan tersebut.

3.4 Tahapan Analisis Deformasi dan Penurunan Tanah Lereng

3.4.1 Cara Analisis Data dengan Menggunakan Program Metode

Elemen Hingga

3.5 Analisis Horizontal Ultimit dengan metode perhitungan konvensional.

Dalam analisis horizontal ultimit dengan metode broms, yaitu:

a) β =  [ * D / ( 4 * * ) ] ,
3.6. Analisi Qu izin dengan metode perhitungan konvensional

Rumus metode meyerhof disajikan sebagai berikut :

Qu = 4 Nb x Ab + (1/50) Nrata-rata x As

3.7 Validasi Program

Untuk mengecek validasi dari program metode elemen hingga, maka

dilakukan perbandingan perhitungan stabilitas lereng dengan rumus analisis
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lereng tak terhingga yaitu metode lereng tak terhingga. Kemudian

membandingkan factor keamanan dari kedua perhitungan tersebut.

3.8 Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada perbandingan hasil analisis dengan

menggunakan program dan rumus analisis. Selain itu ditinjau penyebab

kelongsoran berdasarkan besarnya sudut kemiringan lereng dan kandungan

air dalam tanah pada lereng, serta menganalisis penanganan kelongsoran

lereng yang telah terjadi dilapangan dengan menggunakan program.

3.9 Diagram Alir Penelitian

Adapun tahapan penilitian yang dilakukan dalam menganalisis deformasi

dan kapasitas horizontal ultimate adalah sebagai berikut :
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Gambar 2. Diagram alir penelitian dengan menggunakan aplikasi

Mulai

Studi Pustaka
- Studi Literatur
- Metode Elemen

Hingga
- Rumus Analisis

Pengumpulan Data Tanah :
- Data Properties Tanah

- Nilai NSPT

Analisis Deformasi Lereng dengan
Program pada Kondisi :
- Tidak Jenuh
- Rembesan Penuh

Hasil dan
Analisis

Pembahasan :
- Perbandingan hasil perhitungan dengan program

dan rumus.
- Pengaruh tekanan air pori dalam beberapa keadaan
- Deformasi tanah akibat tekanan air pori
- Angka faktor aman.

Kesimpulan

Selesai

Pemotongan peta kontur :
- Pemotongan long section

Pengumpulan Data Tanah :
- Data Properties Tanah

- Nilai NSPT

Menjalankan program :
- Penggambaran geometri
- Input data tanah
- Kondisi tekanan air pori
- Pembuatan jenis-jenis

perhitungan
- Running program.
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Gambar 3. Diagram alir penelitian dengan menggunakan perhitungan manual

Mulai

Studi Pustaka
- Studi Literatur
- Rumus Analisis

Pengumpulan Data Tanah :
- Data Properties Tanah
- Nilai NSPT

Analisis Deformasi Lereng dengan
analisa penurunan segera, horisontal

ultimit, defleksi dan konsolidasi
primer

Hasil dan
Analisis

Pembahasan :
- Perbandingan hasil perhitungan dengan program

dan rumus.
- Pengaruh tekanan air pori dalam beberapa keadaan
- Deformasi tanah akibat tekanan air pori
- Angka faktor aman.

Kesimpulan

Selesai

Pemotongan peta kontur :
- Pemotongan long section



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan

pada cluster ER-I pada PGE Kecamatan Ulubelu adalah sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan menggunakan Program Metode element hingga

angka aman terbesar terdapat pada borehole-05 dengan angka aman

sebesar 327,42 dan angka aman terkecil terdapat pada borehole-10

dengan angka aman sebesar 1,3373

2. Untuk perhitungan menggunakan Program Metode element hingga

untuk mencari angka deformasi total tanah, deformasi tanah terbesar

terdapat pada borehole-10 dengan angka sebesar 3,2895 meter dan

deformasi tanah terkecil terdapat pada borehole-02 dengan angka

sebesar 0,9123 meter

3. Pada perhitungan Horizontal Ultimit (Hu) dengan metode broms,

Horizontal Ultimit terbesar terdapat pada borehole-10 dengan angka

sebesar 144,36 ton dan Horizontal Ultimit terkecil  terdapat pada

borehole-09 dengan angka sebesar 0,6 ton.
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5.2.Saran

Berdasarkan hasil dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, saran yang

dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya perhitungan dan penanganan kelongsoran pada

lereng agar angka aman lereng menjadi lebih aman/stabil

2. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan aplikasi metode

element hingga. salah satu faktor yang mempengaruhi nilai deformasi

tanah dan angka aman adalah karakteristik tanah itu sendiri. Untuk itu

perlu dilakukan stabilisasi tanah agar hasil dari deformasi tanah dan

nilai angka aman tidak terjadi penurunan dan peningkatan yang terlalu

drastis.
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