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1 Pendahuluan 

1.1 Ruang Lingkup Pedoman 

Pedoman ini berisi prosedur perencanaan, pemilihan dan pemasangan geosintetik 

yang berfungsi sebagai perkuatan tanah. Perkuatan tanah yang dimaksud adalah 

perkuatan timbunan di atas tanah lunak, lereng tanah yang diperkuat dan dinding 

penahan tanah yang distabilisasi secara mekanis. Jenis perkuatan geosintetik dalam 

pedoman ini adalah geotekstil dan geogrid. 

 

Bagian pertama pedoman ini menguraikan secara ringkas mengenai klasifikasi, 

identifikasi dan cara mengevaluasi sifat-sifat geosintetik. Pada bagian berikutnya, 

panduan pemilihan geosintetik, prosedur perencanaan dan pedoman penyusunan 

spesifikasi, prosedur pelaksanaan serta pengawasan dijelaskan secara rinci untuk 

setiap aplikasi perkuatan tanah. 

1.2 Acuan Normatif 

1.2.1 ISO dan Padanannya 

- ISO 9862:2005 Geosynthetics -- Sampling and Preparation of Test Specimens 

 ASTM D 4354 Standard Practice for Sampling of Geosynthetics for Testing 

 SNI 08-4419-1997 Cara Pengambilan Contoh Geotekstil untuk Pengujian 

   
- ISO 9864: 2005 Geosynthetics - Test method for the Determination of Mass per 

Unit Area of Geotextiles and Geotextile-Related Products 

 ASTM D 5261 Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of 

Geotextiles 

   
- ISO 10318:2005 Geosynthetics – Terms and Definitions 

 ASTM D 4439 Terminology for Geosynthetics 

   
- ISO 10319:2008 Geosynthetics -- Wide-width Tensile Test 

 ASTM D 4595 

 

Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by 

Wide-width Strip Method 
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 RSNI M-05-2005 Cara Uji Sifat Tarik Geotekstil Dengan Metode Pita Lebar 

   
- ISO 10321:2008 Geosynthetics -- Tensile Test for Joints/Seams by Wide-Width 

Strip Method 

 ASTM D 4884 Standard Test Method for Strength of Sewn or Thermally 

Bonded Seams of Geotextiles 

 RSNI M-03-2005 Cara Uji Kuat Keliman Jahit Atau Ikat Panas Geotekstil 

   
- ISO 10722:2007 Geosynthetics -- Index Test Procedure for the Evaluation of 

Mechanical Damage under Repeated Loading -- Damage 

Caused by Granular Material 

   
- ISO 11058: 1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- Determination of 

Water Permeability Characteristics Normal to the Plane without 

Load 

 ASTM D 4491 Standard Test Method for Water Permeability of Geotextiles by 

Permittivity 

 SNI 08-6511-2001 Geotekstil Cara Uji Daya Tembus Air 

   
- ISO 12236: 2006 Geosynthetics – Static Puncture Test (CBR Test) 

 ASTM D 6241 Standard Test Method for Static Puncture Strength of 

Geotextiles and Geotextile Related Products Using a 50-mm 

Probe 

   
- ISO 12956:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- Determination of 

the Characteristic Opening Size 

 ASTM D 4751 Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size 

of a Geotextiles 

 SNI 08-4418-1997 Cara Uji Ukuran Pori-pori Geotekstil 

   
- ISO 12957-1: 2005 Geosynthetics -- Determination of friction characteristics -- Part 

1: Direct Shear Test 

 ISO 12957-2: 2005 Geosynthetics -- Determination of friction characteristics -- Part 

2: Inclined Plane Test 

 ASTM D 5321 

 

Standard Test Method for Determining the Coefficient of Soil or 

Geosynthetic and Geosynthetic Friction by the Direct Shear 

Method 

   
- ISO 12958:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- Determination of 
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Water Flow Capacity in Their Plane 

 ASTM D 4716 Test Method For Determining the (in-Place) Flow Rate Per Unit 

Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using 

Constant Head 

 SNI 08-4334-1996 Cara Uji Sifat Hantar Air Aliran Mendatar Geotekstil pada 

Tekanan Permukaan Konstan 

   
- ISO 13427:1998 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- Abrasion 

Damage Simulation (Sliding Block Test) 

 ASTM D 4886 

 

Standard Test Method For Abrasion Resistance Of Geotextiles 

(Sand Paper/Sliding Block) 

   
- ISO 13431:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- Determination of 

Tensile Creep and Creep Rupture Behaviour 

 ASTM D 5262 

 

Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension 

Creep Behaviour of Geosynthetics 

   
- ISO 13433:2006 Geosynthetics -- Dynamic Perforation Test 

 SNI 08-4650-1998 Cara Uji Daya Tahan Geotekstil Terhadap Pelubangan Cara 

Kerucut Jatuh 

1.2.2 Acuan Lainnya 

- AASHTO M 288-06 Geotextile Spesification for Highway Applications 

- ASTM D 123 Standard Terminology Relating to Textiles 

- ASTM D 4355 Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles from 

Exposure to Ultraviolet Light and Water (Xenon Arc Type 

Apparatus) 

- ASTM D 4533 Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of 

Geotextiles 

 SNI 08-4644-1998 Cara Uji Kekuatan Sobek Geotekstil Cara Trapesium 

- ASTM D 4594 Standard Test Method For Effects Of Temperature On Stability 

Of Geotextiles 

- ASTM D 4632 Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation 

of Geotextiles 

 RSNI M-01-2005 Cara Uji Beban Putus dan Elongasi pada Geotekstil dengan 

Metode Grab 

- ASTM D 4759 Standard Practice for Determining the Specification 



 

   4

Conformation of Geosynthetics 

- ASTM D 4873 Standard Guide for Identification, Storage and Handling of 

Geosynthetic Rolls 

- ASTM D 5322 

 

Standard Practice for Laboratory Immersion Procedure for 

Evaluating the Chemical Resistance of Geosynthetics of Liquids 

- ASTM D 5596 Standard Test Method for Microscopic Evaluation of the 

Dispersion of Carbon Black in Polyolefin Geosynthetics 

- ASTM D 5885 Standard Test Method for Oxidative Induction Time of Polyolefin 

Geosynthetics by High-Pressure Differential Scanning 

Calorimetry  

- ASTM D 5970 

 

Standard Practice for Deterioration of Geotextiles from Outdoor 

Exposure 

- BS EN 3251: 2001 Geotextiles and Geotextile-Related Products – Characteristics 

Required for Use in Earthworks, Foundations and Retaining 

Structures 

- FHWA HI-95-038 Geosynthetics Design and Construction Guidelines 

- FHWA-NHI-00-043 Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes 

Design and Construction Guidelines 

- Pt T-08-2002-B Panduan Geoteknik 1: Proses Pembentukan dan Sifat-sifat 

Dasar Tanah Lunak 

- Pt T-10-2002-B Panduan Geoteknik 4 : Desain dan Konstruksi   

1.3 Istilah dan Definisi 

1.3.1 Dinding Penahan Tanah yang Distabilisasi Secara Mekanis 

Istilah umum untuk tanah yang diperkuat atau istilah yang digunakan untuk lapisan-

lapisan inklusi yang bekerja sebagai perkuatan di dalam tanah yang berfungsi sebagai 

timbunan. 

1.3.2 Geosintetik 

Istilah umum untuk produk berbentuk lembaran yang terbuat dari bahan polimer lentur, 

digunakan dengan tanah, batuan, atau material geoteknik lainnya, sebagai suatu 

kesatuan pekerjaan buatan manusia, struktur, maupun sistem (ASTM D 4439). 
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1.3.3 Geotekstil  

Setiap bahan tekstil yang umumnya lolos air yang dipasang bersama pondasi, tanah, 

batuan atau material geoteknik lainnya sebagai suatu kesatuan dari sistem struktur, 

atau suatu produk buatan manusia 

1.3.4 Geogrid 

Produk geosintetik yang terdiri dari jaringan yang beraturan dan terhubung satu sama 

lainnya, dengan ukuran bukaan lebih besar dari 6,35 mm sehingga memungkinkan 

untuk saling mengunci dengan tanah, batuan ataupun struktur lain di sekitarnya serta 

memiliki fungsi primer sebagai perkuatan (ASTM D 4439). 

1.3.5 Inklusi 

Istilah untuk elemen-elemen perkuatan yang diletakkan ke dalam tanah untuk 

memperbaiki perilakunya. Contoh inklusi di antaranya adalah pita metalik dan 

lembaran geotekstil 

1.3.6 Lereng Tanah yang Diperkuat 

Suatu bentuk stabilisasi tanah secara mekanis dengan menggunakan elemen 

perkuatan sebidang dalam suatu struktur lereng yang mempunyai kemiringan 

permukaan kurang dari 70°. 

1.3.7 Penutup Muka 

Komponen perkuatan yang digunakan untuk mencegah terlepasnya tanah di antara 

lapisan perkuatan. Jenis penutup muka di antaranya panel beton pracetak atau unit 

blok beton modular, baja lembaran atau pelat baja, gabion, rangka kawat yang dipateri, 

beton semprot dan lilitan lembaran geosintetik. Untuk perkuatan lereng, penutup muka 

yang digunakan adalah material pengontrol erosi. 

1.3.8 Timbunan yang Ditahan 

Timbunan yang terletak di antara massa tanah yang distabilisasi secara mekanis dan 

tanah asli. 

1.3.9 Timbunan yang Diperkuat 

Timbunan yang berfungsi sebagai tempat pemasangan perkuatan. 
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2 Geosintetik 

2.1 Klasifikasi Geosintetik 

Klasifikasi geosintetik diperlihatkan pada Gambar 2.1. Pada dasarnya, geosintetik 

terbagi menjadi dua yaitu tekstil dan jaring (web). Berdasarkan bahannya, kedua jenis 

geosintetik dibagi menurut bahan sintetik dan alami. Sebagian besar geosintetik 

terbuat dari polimer sintetik seperti polipropilena (PP), poliester (PET) atau polietilena 

(PE). Material polimer tersebut sangat tahan terhadap degradasi biologis dan kimiawi. 

Jenis lain yang jarang digunakan adalah poliamida (PA) atau nilon dan serat kaca. 

Bahan alami (seperti serat kapas, rami) juga dapat digunakan seperti geotekstil, 

terutama untuk aplikasi yang bersifat sementara. 

 

Berdasarkan sifat permeabilitas, geosintetik terbagi menjadi kedap air dan lolos air. 

Geotekstil adalah jenis geosintetik yang lolos air yang berasal dari bahan tekstil. 

Geomembran merupakan jenis geosintetik kedap air yang biasa digunakan sebagai 

penghalang zat cair. 

 

Dalam proses pembuatan geotekstil, elemen tekstil seperti serat-serat atau beberapa 

untaian serat (yarn) dikombinasikan menjadi struktur tekstil lembaran. Elemen tersebut 

dapat berupa filamen (serat menerus) berbentuk benang polimer tipis dan panjang 

atau serabut serat (staple fiber) berbentuk filamen pendek dengan panjang antara 20-

150 mm. Elemen tekstil tersebut juga dapat dibuat dengan memotong suatu lembaran 

plastik atau film untuk membentuk pita tipis datar. Pada filamen dan potongan film (slit 

film), proses pengeluaran atau penarikan akan memanjangkan polimer dalam arah 

penarikan sehingga meningkatkan kekuatan filamen.  

 

Jenis geotekstil kemudian dibagi berdasarkan metode yang digunakan untuk 

mengkombinasikan filamen atau pita menjadi struktur lembaran. Jenis geotekstil yang 

utama adalah tak-teranyam (non-woven) dan teranyam (woven). Geotekstil teranyam 

terbuat dari monofilamen, multifilamen, fibrillated yarns atau dari potongan film dan 

pita. Proses penganyaman untuk geosintetik teranyam sama dengan pembuatan tekstil 

biasa. Geotekstil tak-teranyam dilakukan dengan teknologi canggih dimana serat 

polimer atau filamen didesak keluar dan dipuntir secara menerus, ditiup atau 

ditempatkan pada suatu sabuk berjalan. Kemudian massa filamen atau serat tersebut 
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disatukan dengan proses mekanis dengan tusukan jarum-jarum kecil atau disatukan 

dengan panas dimana serat tersebut “dilas” oleh panas dan/atau  tekanan pada titik 

kontak serat dengan massa teksil tak-teranyam. 

 

Geogrid merupakan suatu contoh dari jenis geosintetik yang berbentuk jaring (web). 

Fungsi geogrid yang utama adalah sebagai perkuatan. Geogrid dibentuk oleh suatu 

jaring teratur dengan elemen-elemen tarik dan mempunyai bukaan berukuran tertentu 

sehingga saling mengunci (interlock) dengan bahan pengisi di sekelilingnya. 

 

Saat ini terdapat material yang secara teknis tidak dapat disebut tekstil, misalnya 

jaring, grid, net, jala (mesh) dan komposit.  Geotekstil dan produk-produk tersebut, 

seperti net dan grid, dapat dikombinasikan dengan geomembran atau bahan sintetik 

lainnya untuk mendapatkan karakteristik terbaik dari setiap bahan. Produk tersebut 

dikenal sebagai geokomposit dan produk ini dapat berupa gabungan dari geotekstil-

geonet, geotekstil-geogrid, geotekstil-geomembran, geomembran-geonet, dan bahkan 

struktur sel polimer tiga dimensi. Kombinasi bahan-bahan pembentuk geokomposit 

tersebut sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Selain itu terdapat juga tipe-tipe 

geosintetik lain seperti geosynthetic clay liner maupun geopipa (Koerner, 2003). 

Deskripsi visual material geosintetik dapat dilihat pada Lampiran A.  

 

 

 

 

 

 



 

   8

TEKSTIL JARING (WEBBING)

SINTETIK ALAMI SINTETIK ALAMI

KEDAP AIR LOLOS AIR
JALA (MESH)

TERTUTUP

JALA (MESH)

TERBUKA

LEMBARAN PITA (STRIP)

TAK-TERANYAM
TERJAHIT

(KNITTED)

DILUBANGI

JARUM

PENGIKATAN

PANAS

PENGIKATAN

KIMIAWI

GEOTEKSTIL

UNTAIAN SERAT

FILAMEN

TUNGGAL

FIBRILLATED

YARNS

UNTAIAN SERAT

POTONGAN FILM

(SLIT FILM YARNS)

UNTAIAN SERAT

MULTIFILAMEN

TERANYAM

Jenis polimer :

   Polipropilena

   Polietilena

   Poliester, dll

Kapas

Rami

Alang-alang

Rumput

Baja

Polimer

Kayu Palem

Kayu

Bambu

Jaring (nets)

Mats
Geogrid

Bar mats

Produk

Gabungan

Polimer geomembran

     Polietilena (HDPE, LLDPE, dll)

     Polivinil Klorida (PVC)

     Polietilena Klorosulfonasi (CSPE)

     Ethylene Interpolymer Aloy (EIA)

     Karet, dll

Filamen menerus

Filamen terjepit Produk Gabungan

(Geokomposit)

Plastik buatan dengan

penjepit, dll

Wet Laid

Resin Bonded

Serat dilas dengan

menggunakan panas

- Tidak Mengkilap

- Mengkilap

- Tidak Mengkilap

- Mengkilap

Filamen digabung

secara mekanis

menjadi satu dengan

menggunakan tusukan

sejumlah jarum kecil

 
(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 2.1. Klasifikasi Geosintetik  

2.2 Identifikasi Geosintetik  

Pada umumnya geosintetik dapat diidentifikasi berdasarkan: 

- Tipe polimer (definisi deskriptif, misalnya polimer berkepadatan tinggi, polimer 

berkepadatan rendah); 

- Tipe elemen (misalnya filamen, tenunan, untaian, rangka, rangka yang dilapis); 
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- Proses pembuatan (misalnya teranyam, tak teranyam dan dilubangi dengan jarum, 

tak teranyam dan diikat dengan panas, diperlebar atau ditarik, dijahit, diperkeras, 

diperhalus); 

- Tipe geosintetik primer (misalnya geotekstil, geogrid, geomembran); 

- Massa per satuan luas (untuk geotekstil, geogrid, geosynthetic clay liner, dan 

geosintetik penahan erosi) dan atau ketebalan (untuk geomembran); 

- Informasi tambahan atau sifat-sifat fisik lain yang dibutuhkan untuk 

menggambarkan material dalam aplikasi tertentu; 

 

Contoh penulisannya adalah sebagai berikut: 

- Geotekstil tak teranyam dan dilubangi dengan jarum yang terbuat dari filamen 

perekat polipropilena (polypropylene staple filament needlepunched nonwoven 

geotextile), 350 G/M2 (0.35 Kg/M2).; 

- Geogrid biaksial yang terbuat dari polipropilena (polypropylene extruded biaxial 

geogrid). 

2.3 Fungsi dan Aplikasi Geosintetik  

Geosintetik memiliki fungsi primer dan fungsi sekunder yang biasanya lebih dari satu 

fungsi. Kedua fungsi tersebut menjadikan geosintetik dapat berkontribusi secara total 

pada saat penerapannya. Dengan demikian, kedua fungsi ini perlu dipertimbangkan 

pada saat perhitungan dan pembuatan spesifikasi perencanaan.  

 

Geosintetik memiliki enam fungsi sebagai berikut: 

1. Filtrasi: bahan geosintetik digunakan untuk mengalirkan air ke dalam sistem 

drainase dan mencegah terjadinya migrasi partikel tanah melalui filter. Contoh 

penggunaan geosintetik sebagai filter adalah pada sistem drainase porous. 

2. Drainase: bahan geosintetik digunakan untuk mengalirkan air dari dalam tanah. 

Bahan ini contohnya digunakan sebagai drainase di belakang abutmen atau 

dinding penahan tanah. 

3. Separator: bahan geosintetik digunakan di antara dua material tanah yang tidak 

sejenis untuk mencegah terjadi pencampuran material. Sebagai contoh, bahan ini 

digunakan untuk mencegah bercampurnya lapis pondasi jalan dengan tanah dasar 

yang lunak sehingga integritas dan tebal rencana struktur jalan dapat 

dipertahankan. 

4. Perkuatan: sifat tarik bahan geosintetik dimanfaatkan untuk menahan tegangan 

atau deformasi pada struktur tanah. 
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5. Penghalang: bahan geosintetik digunakan untuk mencegah perpindahan zat cair 

atau gas. Fungsi geosintetik ini contohnya adalah geomembran untuk menjaga 

fluktuasi kadar air pada tanah ekspansif atau digunakan pada penampungan 

sampah. 

6. Proteksi: bahan geosintetik digunakan sebagai lapisan yang memperkecil tegangan 

lokal untuk mencegah atau mengurangi kerusakan pada permukaan atau lapisan 

tersebut. Sebagai contoh, tikar geotekstil (mat) digunakan untuk mencegah erosi 

tanah akibat hujan dan aliran air. Contoh lainnya, geotekstil tak-teranyam 

digunakan untuk mencegah tertusuknya geomembran oleh tanah atau batu di 

sekelilingnya pada saat pemasangan. 

2.4 Evaluasi Sifat-sifat Geosintetik untuk Perkuatan Tanah 

Sesuai dengan ruang lingkup pedoman ini, yang dibahas pada bagian ini hanyalah 

sifat-sifat geosintetik untuk perkuatan tanah. Tabel 2.1 di bawah ini memperlihatkan 

sifat-sifat geotekstil dan geogrid sebagai perkuatan tanah. 

Tabel 2.1. Sifat Geotekstil dan Geogrid yang Dibutuhkan untuk Perkuatan Tanah  

Karakteristik Metoda Pengujian 

Kuat Tarik dan 

Elongasi saat Beban 

Maksimum 

(tensile strength & 

elongation at 

maximum load) 

- ISO 10319:2008 Geosynthetics -- Wide-width Tensile Test 

- ASTM D 4595 Standard Test Method for Tensile Properties of 

Geotextiles by Wide-width Strip Method 

- RSNI M-05-2005 Cara Uji Sifat Tarik Geotekstil Dengan Metode 

Pita Lebar 

Kuat Tarik Jahitan 

dan Sambungan 

(joints/seams tensile 

strength)   

- ISO 10321:2008 Geosynthetics -- Tensile Test For Joints/Seams 

By Wide-Width Strip Method 

- ASTM D 4884 Standard Test Method for Strength of Sewn or 

Thermally Bonded Seams of Geotextiles 

- RSNI M-03-2005 Cara Uji Kuat Keliman Jahit Atau Ikat Panas 

Geotekstil 

Tahanan Tusuk Statik 

(Uji CBR) 

Static puncture 

resistance 

- ISO 12236:2006 Geosynthetics – Static Puncture Test (CBR 

Test) 

- ASTM D 6241 Standard Test Method for Static Puncture 

Strength of Geotextiles and Geotextile Related 

Products Using a 50-mm Probe 

Tahanan Pelubangan 

Dinamis  

(Dynamic perforation 

resistance) 

- ISO 13433:2006 Geosynthetics -- Dynamic Perforation Test 

- SNI 08-4650-1998 Cara Uji Daya Tahan Geotekstil Terhadap 

Pelubangan Cara Kerucut Jatuh 

Abrasi 

(abrassion) 

- ISO 13427:1998 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Abrasion Damage Simulation (Sliding Block 

Test) 

- ASTM D 4886 Standard Test Method For Abrasion Resistance 

Of Geotextiles (Sand Paper/Sliding Block) 
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Karakteristik Metoda Pengujian 

Karakteristik Friksi 

(friction characteristic) 

- ISO 12957-1: 2005 Geosynthetics -- Determination of friction 

characteristics -- Part 1: Direct Shear Test 

- ISO 12957-2:2005 Geosynthetics -- Determination of friction 

characteristics -- Part 2: Inclined plane test 

- ASTM D 5321 Standard Test Method for Determining the 

Coefficient of Soil or Geosynthetic and 

Geosynthetic Friction by the Direct Shear 

Method 

Rangkak Tarik 

(tensile creep) 

- ISO 13431:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of Tensile Creep and Creep 

Rupture Behaviour 

- ASTM D 5262 Standard Test Method for Evaluating the 

Unconfined Tension Creep Behaviour of 

Geosynthetics 

Kerusakan saat 

pemasangan 

- ISO 10722:2007 Geosynthetics -- Index test procedure for the 

evaluation of mechanical damage under 

repeated loading -- Damage caused by granular 

material 

Permeabilitas normal 

terhadap bidang 

- ISO 11058:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of water permeability 

characteristics normal to the plane, without load 

- ASTM D 4491 Standard Test Method for Water Permeability of 

geotextiles by Permittivity 

- SNI 08-6511-2001 Geotekstil Cara Uji Daya Tembus Air 

Kapasitas Pengaliran 

Air Sejajar Bidang 

- ISO 12958:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of Water Flow Capacity in Their 

Plane 

- ASTM D 4716 Test Method For Determining the (in-Place) 

Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic 

Transmissivity of a Geosynthetic Using Constant 

Head 

- SNI 08-4334-1996 Cara Uji Sifat Hantar Air Aliran Mendatar 

Geotekstil pada Tekanan Permukaan Konstan 

Stabilitas akibat radiasi 

sinar ultraviolet 

- ASTM D 4355 Standard Test Method for Deterioration of 

Geotextiles from Exposure to Ultraviolet Light 

and Water (Xenon Arc Type Apparatus) 

- ASTM D 5970 Standard Practice for Deterioration of 

Geotextiles from Outdoor Exposure 

Ketahanan terhadap 

unsur kimia 

- ASTM D 5322 Standard Practice for Laboratory Immersion 

Procedure for Evaluating the Chemical 

Resistance of Geosynthetics of Liquids 

- ASTM D 5885 Standard Test Method for Oxidative Induction 

Time of Polyolefin Geosynthetics by High-

Pressure Differential Scanning Calorimetry  

Stabilitas akibat 

temperatur 

- ASTM D 4594 Standard Test Method For Effects Of 

Temperature On Stability Of Geotextiles 

Ketahanan jangka 

panjang terhadap 

sinar ultraviolet 

- ASTM D 5596 Standard Test Method for Microscopic 

Evaluation of the Dispersion of Carbon Black in 

Polyolefin Geosynthetics 
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2.5 Pendekatan Perencanaan  

Pendekatan perencanaan berikut disarankan untuk perencanaan perkuatan tanah 

dengan menggunakan geosintetik: 

1. Tentukan tujuan dan ruang lingkup proyek; 

2. Lakukan penyelidikan kondisi geoteknik di lapangan; 

3. Tentukan kriteria tingkat kritis, tingkat kesulitan dan kinerja serta faktor-faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja geosintetik; 

4. Rumuskan perencanaan awal (coba-coba) dan bandingkan beberapa alternatifnya; 

5. Tentukan model yang akan dianalisis dan parameternya, serta lakukan analisis; 

6. Bandingkan hasilnya dan pilih perencanaan yang paling sesuai berdasarkan 

pertimbangan biaya dan kelayakan konstruksi. Lakukan modifikasi perencanaan 

apabila diperlukan; 

7. Persiapkan rencana detil dan spesifikasi, termasuk:  

a. Kebutuhan sifat-sifat spesifik geosintetik;  

b. Prosedur pemasangan detil. 

8. Lakukan rapat pra konstruksi dengan kontraktor dan pengawas; 

9. Terima geosintetik berdasarkan hasil uji laboratorium dan/atau sertifikasi dari pabrik 

pembuatnya; 

10. Lakukan pemantauan pelaksanaan; 

11. Lakukan inspeksi setelah kejadian khusus yang dapat membahayakan kinerja 

struktur (misalnya, curah hujan 100 tahunan). 

2.6 Spesifikasi 

Spesifikasi harus disusun berdasarkan sifat-sifat geosintetik yang dibutuhkan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan. Spesifikasi geosintetik yang “standar” dapat 

mengakibatkan terjadinya perencanaan yang tidak ekonomis atau perencanaan yang 

tidak aman. Dengan menyebutkan suatu jenis khusus geosintetik atau produk lain yang 

sejenis dalam spesifikasi juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Sebagai 

akibatnya, kontraktor dapat memilih produk yang mempunyai sifat yang sama sekali 

berbeda dengan yang dimaksud oleh perencana. Oleh karena itu, spesifikasi yang 

disusun sebaiknya meliputi: 

 

a. Persyaratan umum 

Persyaratan umum meliputi jenis geosintetik, bahan polimer yang diterima dan 

catatan yang berhubungan dengan stabilitas bahan. Produsen geosintetik dan 
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perwakilannya merupakan sumber informasi untuk mendapatkan karakteristik 

tersebut. Pasal lain yang harus terdapat dalam spesifikasi adalah instruksi 

penyimpanan dan penanganan agar geosintetik dapat terlindungi misalnya dari 

sinar ultraviolet, debu, lumpur atau bahan lain yang dapat mempengaruhi 

kinerjanya. Jika perlu, berat gulungan dan dimensi juga dapat dituliskan dalam 

spesifikasi. Sertifikasi geosintetik yang dibutuhkan juga harus masuk dalam bagian 

ini.  

 

b. Sifat-sifat khusus geosintetik 

Sifat-sifat fisik, indeks, dan kinerja khusus dari geosintetik yang dibutuhkan dalam 

perencanaan harus diuraikan. Sifat-sifat tersebut harus diberikan dalam bentuk 

Nilai Gulungan Rata-rata Minimum (Minimum Average Roll Value, MARV) dengan 

metode uji yang diperlukan. MARV merupakan nilai terkecil rata-rata yang 

diperoleh dari setiap gulungan yang diuji. Nilai rata-rata dari gulungan harus lebih 

besar dari nilai yang disyaratkan berdasarkan suatu jenis uji tertentu. Biasanya 

sertifikasi pabrik untuk MARV dapat diperoleh. 

 

Jika uji kinerja telah dilakukan sebagai bagian dari perencanaan, suatu daftar 

produk geosintetik yang disetujui dapat diuraikan dalam spesifikasi. Kata-kata ”atau 

sama” dan ”atau sepadan” sebaiknya dihindari dalam spesifikasi, kecuali 

kesepadanan tersebut dijelaskan sebagai sifat-sifat indeks dan kriteria kinerja yang 

dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam daftar yang disetujui. Daftar produk yang 

disetujui juga dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman pada kondisi-kondisi 

yang sering dialami. Saat daftar produk yang disetujui telah ditetapkan, produk 

geosintetik baru dapat ditambahkan ke dalam spesifikasi ketika produk tersebut 

telah disetujui. Contoh produk dari pabrik harus diperoleh secara periodik sehingga 

dapat dibandingkan dengan benda uji awal yang telah diperiksa untuk meyakinkan 

apakah proses pembuatan telah berubah sejak produk tersebut disetujui. 

Pembuatan daftar produk geosintetik yang disetujui akan membutuhkan banyak 

tenaga, namun apabila telah ditetapkan, daftar tersebut dapat menjadi cara yang 

sederhana untuk mengidentifikasi geosintetik. 

 

c. Sambungan dan Tumpang Tindih (Overlap) 

Persyaratan sambungan dan tumpang tindih harus dijelaskan dalam spesifikasi 

bersama dengan sifat-sifat rencana sambungan di pabrik maupun di lapangan. 

Lebar tumpang tindih minimal 0.3 m disarankan untuk seluruh aplikasi geosintetik, 
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akan tetapi lebar tersebut dapat ditambah untuk kebutuhan konstruksi dan kondisi 

lapangan yang khusus.  

 

Beberapa jenis geosintetik mempunyai sambungan pabrik. Kekuatan sambungan 

yang disyaratkan harus sama dengan kebutuhan kekuatan geosintetik pada arah 

tegak lurus sambungan dengan prosedur pengujian yang sama. Untuk 

perencanaan yang mensyaratkan pengujian arah lebar (contohnya perkuatan 

timbunan di atas tanah lunak), maka kekuatan sambungan yang dibutuhkan 

merupakan nilai rencana dari hasil perhitungan. Oleh karena itu, kekuatan 

sambungan tidak boleh disyaratkan sebagai suatu persentase dari kekuatan 

geosintetik. 

 

Geogrid dapat disambung dengan sambungan mekanis baik berupa sambungan 

struktural ataupun suatu alat bantu konstruksi. Pada geotekstil keliman dan geogrid 

yang disambung secara struktural, bahan penyambung harus terdiri dari bahan 

polimer dengan ketahanan (durabilitas) yang sama atau lebih besar dari 

geosintetik. 

 

d. Prosedur Pemasangan 

Prosedur pemasangan harus dijelaskan secara rinci dalam spesifikasi dan pada 

gambar rencana. Prosedur ini harus mencakup persyaratan perataan dan 

pembersihan tanah dasar, spesifikasi agregat, ketebalan penghamparan agregat 

dan peralatan. Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting jika geosintetik 

dipilih berdasarkan daya bertahannya. 

 

e. Perbaikan 

Prosedur perbaikan untuk bagian geosintetik yang rusak (misalnya robek atau 

usang) harus dijelaskan secara rinci dalam spesifikasi. Perbaikan-perbaikan 

tersebut termasuk syarat tumpang tindih, keliman jahitan, gabungan dari 

sambungan-sambungan, atau syarat penggantian. Untuk perbaikan dengan cara 

tumpang tindih, geosintetik harus diperpanjang minimal sebesar panjang tumpang 

tindih yang disyaratkan dari seluruh tepi yang robek atau usang (misalnya jika 

disyaratkan lebar tumpang tindih 0,3 m, maka lembar geosintetik baru harus 

diperpanjang sedikitnya 0,3 m dari semua tepi yang robek).  
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f. Kriteria Penerimaan dan Penolakan 

Kriteria penerimaan dan penolakan bahan geosintetik harus dipaparkan secara 

jelas dan rinci dalam spesifikasi. Seluruh tahap instalasi geosintetik sebaiknya 

diamati oleh pihak yang mewakili Perencana yang memahami prosedur 

pemasangan geosintetik dan mengetahui persyaratan perencanaan. Persyaratan 

pengambilan dan pengujian contoh yang diperlukan selama masa konstruksi juga 

harus diuraikan dalam spesifikasi. Pedoman untuk penerimaan dan penolakan 

geosintetik dapat mengacu pada ASTM D 4759, Standard Practice for Determining 

the Specification Conformance of Geosynthetics. 

 

Untuk proyek skala kecil, biaya pengujian untuk kritera penerimaan/penolakan 

berdasarkan ASTM seringkali menjadi bagian yang besar dari seluruh biaya total 

proyek dan bahkan dapat melebihi biaya geosintetik itu sendiri. Untuk kasus ini, 

penggunaan spesifikasi berdasarkan sertifikat dari pabrik atau spesifikasi 

berdasarkan daftar produk yang disetujui sudah cukup memenuhi. 

2.7 Daya Bertahan Geosintetik Saat Konstruksi 

Selain syarat kekuatan yang ditentukan dalam perencanaan, geotekstil dan geogrid 

harus cukup kuat agar mampu bertahan selama masa konstruksi. Jika tersobek, 

tertusuk, atau terbelah, maka kemampuannya untuk menahan struktur timbunan akan 

berkurang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keruntuhan. Persyaratan daya 

bertahan (survivability) yang disarankan untuk geotekstil diperlihatkan pada Tabel 2.2 

dan Tabel 2.3 berdasarkan AASHTO M 288. 
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Tabel 2.2. Syarat Derajat Daya Bertahan (Survivability), AASHTO M 288-06 

 Alat dengan 
Tekanan 

Permukaan  
Rendah (Low 

Ground Pressure) 
≤ 25 kPa 
(3.6 psi) 

Alat dengan 
Tekanan 

Permukaan  
Sedang (Medium 
Ground Pressure) 
25 kPa – 50 kPa 
(3.6 psi –7.3 psi) 

Alat dengan 
Tekanan 

Permukaan  Tinggi 
(High Ground 

Pressure) 
> 50 kPa 
(> 7.3 psi) 

Tanah dasar telah dibersihkan dari halangan 
kecuali rumput, kayu, daun dan sisa ranting 
kayu. Permukaan halus dan rata sehingga 
lubang/gundukan tidak lebih dalam/tinggi dari 
450 mm. Lubang yang lebih besar dari ukuran 
tersebut harus ditutup. Alternatif lain, lantai 
kerja dapat digunakan.  

Rendah 
(Kelas 3) 

Sedang 
(Kelas 2) 

Tinggi 
(Kelas 1)

 

Tanah dasar telah dibersihkan dari halangan 
yang lebih besar dari cabang kayu dan batu 
yang berukuran kecil sampai sedang. Batang 
dan pangkal/akar pohon harus dipindahkan 
atau ditutup sebagian dengan lantai kerja. 
Lubang/gundukan tidak boleh lebih 
dalam/tinggi dari 450 mm. Lubang yang lebih 
besar dari ukuran tersebut harus ditutup. 

Sedang 
(Kelas 2) 

Tinggi 
(Kelas 1) 

Sangat Tinggi 
(Kelas 1+)

 

Diperlukan persiapan lokasi secara minimal.  
Pohon dapat ditumbangkan, dipotong-potong 
dan ditinggalkan di tempat. Pangkal/akar 
pohon harus dipotong dan tidak boleh lebih 
dari 150 mm diatas tanah dasar. Geotekstil 
dapat dipasang langsung diatas  cabang 
pohon, pangkal/akar pohon, lubang besar dan 
tonjolan, saluran dan bolder. Ranting, 
pangkal/akar, lubang besar dan tonjolan, alur 
air dan bongkah batu. Benda-benda harus 
dipindahkan hanya jika penempatan geotekstil 
dan bahan penutup akan berpengaruh 
terhadap permukaan akhir jalan. 

Tinggi 
(Kelas 1) 

Sangat Tinggi 
(Kelas 1+)

 
Tidak 

Direkomendasikan 

Catatan: 
Syarat derajat daya bertahan (survivability) merupakan fungsi dari kondisi tanah dasar, peralatan konstruksi dan 
tebal penghamparan. Sifat-sifat geotekstil Kelas 1, 2 and 3 ditunjukkan pada Kelas 1+ sifat-sifatnya lebih tinggi dari 
Kelas 1,  tetapi belum terdefinisikan sampai saat ini dan jika digunakan harus disyaratkan oleh Pembeli. 
 
Rekomendasi tersebut adalah untuk tebal penghamparan awal antara 150 - 300 mm. Untuk tebal penghamparan 
awal lainnya: 
- 300 - 450 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar satu tingkat 
- 450 - 600 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar dua tingkat 
- 600 mm: kurangi syarat daya bertahan sebesar tiga tingkat 
 
Untuk teknik konstruksi khusus, seperti pembuatan alur awal (prerutting), tingkatkan syarat daya bertahan 
geotekstil sebesar satu tingkat. Penghamparan awal bahan penutup yang terlalu tebal dapat menyebabkan 
keruntuhan daya dukung tanah dasar yang lunak. 
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Tabel 2.3. Persyaratan Kekuatan Geotekstil (AASHTO M 288-06) 

Sifat Metode Uji  Satuan 

Kelas Geotekstil 
(a, b) 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 

Elongasi 
< 50%

(c) 
Elongasi 

≥≥≥≥ 50%(c)
 

Elongasi 
< 50%

(c) 
Elongasi 

≥≥≥≥ 50%(c)
 

Elongasi 
< 50%

(c)
 

Elongasi 

≥≥≥≥ 50%(c)
 

Kuat Grab  
(Grab Strength) 

ASTM D 4632  
RSNI M-01-2005 

N 1400 900 1100 700 800 500 

Kuat Sambungan 
Keliman 

(d)
 

(Sewn Seam 
Strenght) 

 

ASTM D 4632  
RSNI M-01-2005 

N 1260 810 990 630 720 450 

Kuat Sobek 
(Tear Strength) 

ASTM D 4533  
SNI 08-4644-1998 

N 500 350 400
(e)

 250 300 180 

Kuat Tusuk  
(Puncture Strength) 

ASTM D 6241 
ISO 12236:2006 

N 2750 1925 2200 1375 1650 990 

Catatan: 
a
 Kondisi saat pemasangan umumnya menentukan kelas geotekstil yang dibutuhkan. Kelas 1 dikhususkan untuk kondisi 

yang parah dimana potensi terjadinya kerusakan geotekstil lebih tinggi, sedangkan Kelas 2 dan Kelas 3 adalah untuk 
kondisi yang tidak terlalu parah. 

b
 Semua nilai syarat kekuatan menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum dalam arah utama terlemah. 

c
 Ditentukan berdasarkan ASTM D 4632 atau RSNI M-01-2005. 

d
 Jika dibutuhkan sambungan keliman (sewn seam). 

e
 Nilai Gulungan Rata-rata Minimum kuat sobek yang dibutuhkan untuk geotekstil filamen tunggal teranyam (woven 

monofilamen geotextile) adalah 250 N. 

2.8 Ketentuan Penyambungan Geotekstil Dan Geogrid 

Penyambungan geotekstil dan geogrid diperlukan untuk suatu aplikasi perkuatan yang 

memerlukan perkuatan menerus tanpa terputus. Teknik penyambungan geosintetik 

terdiri dari tumpang tindih, penjahitan, penempelan, pengikatan, pemanasan, 

pengelasan dan perekatan. Beberapa teknik tersebut hanya sesuai untuk sebagian tipe 

geosintetik. Pada sub bab ini hanya akan dibahas teknik penyambungan yang paling 

efisien dan paling banyak digunakan untuk geotekstil dan geogrid yaitu teknik tumpang 

tindih, penjahitan dan penyambungan dengan bodkin. 

2.8.1 Teknik Tumpang Tindih Sederhana (Simple Overlap Technique) untuk 
Geogrid Biaksial dan Geoteksil 

Lebar tumpang tindih minimum direkomendasikan sebesar 0,3 m, walaupun syarat 

tersebut dapat lebih besar untuk lokasi-lokasi khusus dan persyaratan konstruksi yang 

berbeda. Jika diperlukan penyaluran tegangan antar gulungan-gulungan geotekstil, 

maka kekuatan yang dihasilkan dari teknik tumpang tindih hanya merupakan friksi 

pada bagian geotekstil yang saling bersentuhan. Sedangkan pada geogrid, kekuatan 

yang dihasilkan berupa friksi dan masuknya material timbunan ke dalam bukaan-

bukaan geogrid. 
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Tegangan yang dapat disalurkan melalui teknik tumpang tindih sesungguhnya sangat 

kecil, kecuali tekanan beban berlebih (overburden pressure) sangat besar dan 

tumpang tindihnya sangat lebar. 

2.8.2 Teknik Penjahitan untuk Geotekstil 

Teknik penjahitan menjadi alternatif yang lebih praktis dan ekonomis apabila lebar 

tumpang tindih geotekstil yang dibutuhkan sangat besar (1,0 m atau lebih). Penjahitan 

dapat dilakukan di pabrik maupun di lapangan. Variabel-variabel berikut perlu 

diperhatikan jika ingin memperoleh kualitas jahitan yang baik dan efektif: 

a. Jenis benang; 

Bahan dasar benang berdasarkan urutan kekuatan dan harga tertinggi adalah 

polietilena, poliester, atau polipropilena. Durabilitas benang harus sesuai dengan 

persyaratan proyek. 

b. Tegangan benang; 

Pada aplikasi di lapangan, benang sebaiknya ditegangkan dengan cukup kencang 

tetapi tidak sampai merobek geotekstil.  

c. Kerapatan jahitan; 

Biasanya digunakan 200 jahitan sampai dengan 400 jahitan per meter untuk jenis 

geotekstil ringan, dan hanya 150 jahitan sampai dengan 200 jahitan yang 

diperbolehkan untuk geotekstil yang lebih berat. 

d. Jenis jahitan: 

1) Tipe 101, dengan rantai jahitan tali tunggal  

2) Tipe 401, dengan rantai jahitan tali rangkap atau terkunci, untuk menghindari 

lepasnya jahitan (lihat Gambar 2.2.a). 

e. Jumlah baris; 

Dua baris atau lebih dan sejajar untuk meningkatkan keamanan. 

f. Jenis penyambungan. 

Sambungan datar tipe SSa-2, bentuk J tipe SSn-2, dan bentuk kupu-kupu tipe 

SSd-2 (lihat Gambar 2.2.b). 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai kekuatan jahitan: 

a. Akibat kerusakan jarum dan konsentrasi tegangan pada jahitan, lokasi sambungan 

terjahit akan lebih lemah daripada geotekstilnya; 

b. Kekuatan maksimum penyambungan di lapangan yang pernah dicapai adalah 200 

kN/m (berdasarkan pabrik pembuatnya) dengan menggunakan geotekstil 330 

kN/m; 
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c. Kekuatan penyambungan di lapangan akan lebih rendah daripada kekuatan 

penyambungan di laboratorium atau pabrik; 

d. Semua jahitan berpotensi untuk terlepas, bahkan jahitan yang terkunci sekalipun; 

e. Penjahitan harus diawasi. Untuk mempermudah pengawasan maka gunakan 

benang yang berwarna kontras untuk mempermudah pengawasan. 

 

Prosedur pengujian sambungan terjahit diberikan dalam D 4884, ISO 10321:2008 atau 

RSNI M-03-2005. 

 
Tipe 101: 

Rantai jahitan dengan benang tunggal  
Tipe 401: 

Rantai jahitan dengan benang rangkap atau 
jahitan terkunci 

a. Jenis jahitan 

 
  

Sambungan jenis datar  Tipe SS 
a-2 

Sambungan J Tipe SSn-2 Sambungan kupu-kupu 
Tipe SSd-2 

b. Jenis sambungan 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 2.2. Jenis-jenis Jahitan dan Sambungan 

2.8.3 Teknik Penyambungan untuk Geogrid Uniaksial 

Geogrid uniaksial disambungan searah gulungan dengan menggunakan sambungan 

bodkin untuk geogrid HDPE (Gambar 2.3) dan dengan teknik tumpang tindih untuk 

geogrid PET yang dilapisi. 

 
(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 2.3. Sambungan Bodkin untuk Geogrid Uniaksial HDPE 
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2.9 Kepedulian terhadap Lingkungan  

Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat 

dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan perkuatan 

tanah dengan geosintetik ini harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang 

mengacu pada pedoman Departemen Pekerjaan Umum sebagai berikut: 

- Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan  No. 08/BM/2005. 

- Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 

011/PW/2004. 

- Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 

012/PW/2004. 

- Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 

013/PW/2004. 

- Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan di kawasan Hutan No. 

005/BTA/2006. 
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3 Perkuatan Timbunan di Atas Tanah Lunak 

3.1 Pendahuluan 

Tanah lunak didefinisikan sebagai tanah lempung atau gambut dengan kuat geser 

kurang dari 25 kN/m2 berdasarkan Panduan Geoteknik 1 No. Pt T-08-2002-B (DPU, 

2002a). Jika menggunakan korelasi dari AASHTO M288-06 (CBR≈30 cu), maka nilai 

kuat geser ini setara dengan nilai CBR lapangan kurang dari 1. 

 

Timbunan yang dibangun di atas tanah lunak memiliki kecenderungan untuk menyebar 

secara lateral akibat tekanan tanah horizontal yang bekerja di dalam timbunan. 

Tekanan tanah ini menimbulkan tegangan geser horizontal pada dasar timbunan yang 

harus ditahan oleh tanah pondasi. Apabila tanah pondasi tidak memiliki tahanan geser 

yang cukup, maka akan terjadi keruntuhan.  

 

Pemasangan geotekstil atau geogrid berkekuatan tinggi yang direncanakan dengan 

tepat akan berfungsi sebagai perkuatan untuk meningkatkan stabilitas serta mencegah 

keruntuhan. Geotekstil atau geogrid juga akan mengurangi pergeseran horizontal dan 

vertikal tanah di bawahnya, sehingga dapat mengurangi penurunan diferensial.  

 

Perlu diperhatikan bahwa perkuatan geosintetik tidak akan mengurangi besarnya 

konsolidasi jangka panjang atau penurunan sekunder timbunan. Oleh karena itu 

apabila kriteria kinerja utama dari suatu bangunan (timbunan) adalah penurunan, maka 

penanganan dengan geosintetik tidak sesuai untuk dipilih. 

3.2 Fungsi dan Aplikasi Perkuatan Timbunan 

Fungsi perkuatan pada konstruksi timbunan adalah sebagai berikut: 

A. Meningkatkan faktor keamanan rencana; 

B. Menambah tinggi timbunan; 

C. Mencegah pergeseran timbunan selama pelaksanaan;  

D. Memperbaiki kinerja timbunan karena penurunan pasca konstruksi yang seragam. 

 

Perkuatan timbunan yang dibangun di atas tanah lunak umumnya akan berada dalam 

dua kondisi, yaitu: 
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A. Timbunan dibangun di atas deposit yang seragam;  

B. Timbunan dibangun di atas zona lemah lokal. 

Aplikasi perkuatan timbunan yang paling umum untuk kondisi pertama adalah 

timbunan jalan, tanggul, atau bendungan yang dibangun di atas lapisan lanau, 

lempung atau gambut jenuh air yang sangat lunak (lihat Gambar 3.1a). Pada kondisi 

ini, arah terkuat dari geosintetik biasanya ditempatkan tegak lurus terhadap garis 

tengah timbunan. Perkuatan tambahan dengan arah terkuat yang ditempatkan sejajar 

dengan garis tengah timbunan dapat juga dibutuhkan pada ujung timbunan. 

 

Aplikasi kedua adalah konstruksi timbunan yang berada di atas tanah yang mempunyai 

zona lemah lokal atau tanah berongga. Zona atau rongga ini dapat diakibatkan oleh 

lubang amblasan (sink hole), aliran sungai tua, atau kantung lanau, lempung atau 

gambut (lihat Gambar 3.1b). Untuk aplikasi ini, fungsi perkuatan adalah sebagai 

jembatan di atas zona lemah lokal atau rongga, dan perkuatan tarik yang dibutuhkan 

dapat lebih dari satu arah. Oleh karena itu, arah terkuat dari geosintetik harus 

ditempatkan dengan arah yang benar terhadap garis tengah timbunan. 

 

Perkuatan geotekstil atau geogrid dapat dipasang satu lapis atau lebih tergantung 

besarnya gaya geser yang akan ditahan.  

 

TANAH LUNAK

 
(a) Timbunan di Atas Tanah Lunak 

 

 
(b) Timbunan di Atas Zona Lemah Setempat dan Tanah Berongga 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.1  Aplikasi Timbunan yang Diperkuat 
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3.3 Pemilihan Sifat-sifat Teknis 

Pemilihan sifat-sifat geotekstil dan geogrid serta material timbunan sebaiknya 

mempertimbangkan kriteria berikut: 

3.3.1 Tanah Timbunan 

Penghamparan timbunan beberapa lapis pertama di atas geosintetik sebaiknya 

merupakan bahan berbutir yang lolos air. Penggunaan material dengan jenis ini akan 

memungkinkan terjadinya interaksi gesekan terbaik antara material timbunan dan 

geosintetik. Bahan ini juga berfungsi sebagai lapisan drainase yang dapat mendisipasi 

air pori berlebih dari tanah di bawahnya. Bahan timbunan lain dapat digunakan di atas 

lapisan ini selama dilakukan evaluasi kompatibilitas regangan geosintetik dengan 

material timbunan seperti dibahas pada sub bab 3.4.2, Langkah 8. Bahan berbutir lapis 

pertama di atas geosintetik tersebut dapat mempunyai ketebalan 0,5 m sampai dengan 

1,0 m, sedangkan sisanya dapat menggunakan material lokal yang  memenuhi syarat 

timbunan. 

3.3.2 Sifat-sifat Elektrokimia 

Pada sebagian besar kondisi perkuatan timbunan, geotekstil dan geogrid memiliki daya 

tahan tinggi terhadap serangan kimiawi maupun biologis, sehingga kompatibilitas 

terhadap kondisi kimiawi dan biologis umumnya tidak dipertimbangkan. Meskipun 

demikian, pada kondisi pH tanah yang sangat rendah (pH < 3) atau sangat tinggi (pH > 

9), serta lingkungan kimia yang tidak umum (daerah industri, tambang atau tempat 

pembuangan limbah), kompatibilitas kimiawi polimer di dalam geotekstil dan geogrid 

harus mampu menahan kekuatan rencana setidaknya sampai tanah dasar cukup kuat 

menahan struktur tanpa perkuatan.  

3.3.3 Sifat-sifat Geosintetik 

Sifat yang penting adalah kuat tarik, modulus tarik perkuatan, kekuatan sambungan, 

tahanan rangkak, serta gesekan antara tanah dan geosintetik.  

3.3.3.1 Kuat Tarik dan Modulus Tarik 

Diantara beberapa alternatif pengujian yang tersedia, uji tarik lebar yang mengacu 

kepada ASTM D 4595 atau RSNI M-05-2005 dapat digunakan untuk menghitung 

kekuatan di dalam tanah yang merupakan  standar pengujian untuk kuat tarik dan 

modulus tarik. Kriteria minimum kuat tarik adalah sebagai berikut: 
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a). Kuat tarik rencana Td adalah nilai terbesar dari Tg dan Tls dengan modulus sekan 

yang dibutuhkan berada pada regangan 2% sampai dengan 5%. Tg adalah gaya 

perkuatan yang dibutuhkan untuk stabilitas geser rotasional, sedangkan Tls 

kekuatan untuk mencegah penyebaran lateral. Tg harus dinaikkan untuk 

memperhitungkan kerusakan saat pemasangan dan durabilitas. Tls harus dinaikkan 

untuk memperhitungkan rangkak, kerusakan saat pemasangan dan durabilitas.  

b). Kuat tarik puncak Tult  harus lebih besar dari kuat tarik rencana Td; 

c). Regangan perkuatan pada saat terjadi keruntuhan sekurang-kurangnya 1,5 kali 

regangan modulus sekan guna mencegah keruntuhan getas (brittle failure). Untuk 

pondasi yang sangat lunak dimana perkuatan akan mendapatkan tegangan tarik 

yang sangat besar saat konstruksi, geosintetik harus mempunyai kekuatan yang 

cukup untuk mendukung timbunan itu sendiri, atau perkuatan dan timbunan harus 

diijinkan untuk berdeformasi. Untuk kasus kedua, elongasi saat putus sampai 50% 

dapat diterima. Pada kedua kasus tersebut, diperlukan geosintetik dengan 

kekuatan tinggi dan prosedur konstruksi khusus.  

d). Jika terdapat kemungkinan terjadinya retak tarik pada timbunan atau munculnya 

tingkat regangan yang tinggi selama konstruksi (contohnya pada timbunan tanah 

kohesif), maka dibutuhkan kekuatan terhadap penyebaran lateral Tls pada kondisi 

regangan sebesar 2%. 

e). Persyaratan kekuatan geosintetik harus dievaluasi dan ditentukan untuk arah 

mesin dan arah melintang mesin. Biasanya kekuatan jahitan menentukan 

persyaratan kekuatan geosintetik dalam arah melintang mesin. 

3.3.3.2 Penggunaan Beberapa Lapis Perkuatan 

Bergantung pada syarat perkuatan, ketersediaan geosintetik dan efisiensi sambungan, 

beberapa lapis perkuatan dapat digunakan untuk memperoleh kuat tarik yang 

dibutuhkan. Jika digunakan beberapa lapis perkuatan, maka suatu lapisan berbutir 

setebal 200 mm sampai dengan 300 mm harus ditempatkan di antara setiap lapisan 

geosintetik tersebut atau lapis-lapis perkuatan tersebut harus digabungkan secara 

mekanis (contohnya dijahit). Geosintetik yang digunakan di tiap lapisan juga harus 

memiliki sifat regangan yang sesuai, atau dengan kata lain gunakan jenis geosintetik 

yang sama untuk seluruh lapisan. 

3.3.3.3 Tahanan Rangkak 

Untuk kepentingan perencanaan, usahakan agar tegangan yang bekerja lebih rendah 

daripada batasan rangkaknya. Nilai tegangan batas yang digunakan adalah 40-60% 

dari tegangan yang bekerja. Sebaiknya dipertimbangkan pula kombinasi beban hidup 
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terhadap beban mati. Aplikasi beban hidup jangka pendek hanya memberikan sedikit 

pengaruh terhadap rangkak dibandingkan dengan aplikasi beban mati jangka panjang. 

3.3.4 Interaksi Tanah dan Geosintetik 

Uji geser langsung atau uji cabut (pull-out) digunakan untuk menentukan besarnya 

gesekan antara tanah dan geosintetik, φsg. Jika hasil pengujian tidak tersedia, maka 

nilai yang disarankan untuk timbunan pasir adalah 2/3φ sampai dengan φ  pasir (φ  

adalah sudut geser tanah). Untuk tanah lempung, pengujian ini harus dilakukan pada 

situasi apapun.  

3.3.5 Persyaratan Pengaliran Air 

Geosintetik harus dapat menjamin terjadinya pengaliran air vertikal dari tanah pondasi 

secara bebas untuk mengurangi peningkatan tekanan pori di bawah timbunan. 

Disarankan permeabilitas geosintetik sekurang-kurangnya 10 kali lipat dari 

permeabilitas tanah di bawahnya.  

3.3.6 Kekakuan Geosintetik dan Kemampuan Kerja (Workability) 

Untuk tanah dasar yang sangat lunak, kekakuan geosintetik atau kemampuan kerja 

(workability) merupakan pertimbangan yang sangat penting. Kemampuan kerja 

merupakan kemampuan geosintetik untuk menahan pekerja selama penggelaran dan 

penjahitan geosintetik serta untuk menahan alat berat saat penghamparan timbunan 

lapis pertama.  

 

Kemampuan kerja umumnya berhubungan dengan kekakuan geosintetik, akan tetapi, 

teknik evaluasi kekakuan dan korelasi dengan kemampuan kerja di lapangan masih 

belum memadai. Apabila tidak ada informasi lainnya tentang kekakuan, 

direkomendasikan untuk menggunakan pengujian menurut ASTM D 1388, Option A 

dengan menggunakan benda uji 50 mm x 300 mm. Nilai yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan kinerja lapangan aktual untuk menetapkan kriteria perencanaan. 

Aspek-aspek lapangan lainnya seperti absorpsi air dan berat isi juga harus 

dipertimbangkan khususnya pada lokasi dengan tanah dasar yang sangat lunak. 
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3.4 Perencanaan Perkuatan Timbunan di Atas Tanah Lunak 

3.4.1 Pertimbangan Perencanaan 

Landasan pendekatan perencanaan timbunan yang diperkuat adalah perencanaan 

untuk mencegah keruntuhan. Gambar 3.2 menunjukkan mode keruntuhan yang dapat 

terjadi pada timbunan yang diperkuat. Ketiga kemungkinan keruntuhan tersebut 

memberikan indikasi jenis analisis stabilitas yang dibutuhkan. Selain itu, penurunan 

timbunan dan potensi rangkak pada perkuatan juga harus dipertimbangkan.  

 

a.  Keruntuhan daya dukung 

 

b.  Keruntuhan rotasional 

 

c.  Keruntuhan akibat pergerakan lateral 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.2. Mode Keruntuhan pada Timbunan yang Diperkuat 

 

Stabilitas timbunan di atas tanah lunak lazimnya dihitung dengan menggunakan 

metode analisis tegangan total. Analisis ini cukup konservatif karena pada analisis ini 

diasumsikan tidak terjadi peningkatan kekuatan pada tanah dasar.  

 

Metode analisis tegangan efektif dengan menggunakan parameter efektif juga dapat 

dilakukan, akan tetapi dibutuhkan estimasi tekanan air pori lapangan yang akurat. 

Selain itu dibutuhkan pula pengujian triaksial terkonsolidasi-tak terdrainse (CU) untuk 
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mendapatkan parameter efektif untuk analisis. Karena estimasi tekanan air pori 

lapangan tidak mudah dilakukan, maka selama konstruksi harus dipasang pisometer 

untuk menghitung kecepatan penimbunan. Dengan demikian prosedur perencanaan 

yang digunakan pada pedoman ini menggunakan analisis tegangan total, karena 

dianggap lebih sesuai dan lebih sederhana untuk perencanaan perkuatan timbunan. 

3.4.2 Prosedur Perencanaan Perkuatan Timbunan 

Prosedur perencanaan dengan metode analisis tegangan total diperlihatkan pada 

Gambar 3.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3. Bagan Alir  Perencanaan Perkuatan Timbunan di Atas Tanah Lunak 
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Langkah 1: Tetapkan dimensi timbunan dan  kondisi pembebanan. 

A. Tinggi timbunan, H; 

B. Panjang timbunan, L; 

C. Lebar atas/puncak timbunan, W; 

D. Kemiringan lereng, b/H; lihat Gambar 3.4. 

E. Beban luar (beban tambahan atau surcharge, beban sementara, beban dinamik 

atau beban lalu lintas); 

F. Pertimbangan lingkungan (kembang susut, erosi, dan penggerusan) 

G. Kecepatan tahap konstruksi (batasan proyek dan rencana kecepatan tahap 

konstruksi).  

 

Gambar 3.4. Simbol untuk Dimensi Timbunan 

Untuk analisis stabilitas, Panduan Geoteknik 4 No Pt T-10-2002-B (DPU, 2002b) 

memberikan panduan dalam menentukan beban lalu lintas berdasarkan kelas jalan 

seperti diperlihatkan pada Tabel 3.1. Beban lalu lintas tersebut dimodelkan sebagai 

beban merata yang harus diperhitungkan pada seluruh lebar permukaan timbunan.  

 

Beban lalu lintas tidak perlu dimasukkan dalam analisis penurunan pada tanah 

lempung. Untuk gambut berserat pembebanan pada Tabel 3.1 harus ditambahkan, 

dan diperhitungkan pada seluruh lebar permukaan timbunan. Untuk kasus tanah 

dasar yang sangat lunak (cu antara 1-5 kPa), timbunan rendah kurang dari 1m 

serta untuk jalan akses maka tidak diperlukan beban lalu lintas dalam analisis 

stabilitas. 
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Tabel 3.1. Beban Lalu Lintas untuk Analisis Stabilitas 

Fungsi Sistem 
Jaringan 

Lalu Lintas 
Harian Rata-
rata (LHR) 

Beban Lalu Lintas 
(kN/m2) 

Primer Arteri Semua 15 

Kolektor > 10.000 15 

< 10.000 12 

Sekunder Arteri > 20.000 15 

< 20.000 12 

Kolektor > 6.000 12 

< 6.000 10 

Lokal > 500 10 

< 500 10 
Sumber: Panduan Geoteknik 4 No Pt T-10-2002-B (DPU, 2002b) 

 

Langkah 2:  Buat profil tanah dan tentukan sifat teknis tanah pondasi 

A. Berdasarkan penyelidikan tanah pondasi tentukan: 

1) Stratigrafi dan profil tanah pondasi  

2) Lokasi muka air tanah (kedalaman, fluktuasi); 

B. Sifat teknik tanah pondasi adalah sebagai berikut: 

1) Kuat geser tak terdrainase (undrained) cu untuk kondisi jangka pendek (akhir 

konstruksi); 

2) Parameter kuat geser terdrainase (drained), c’ dan φ’, untuk kondisi jangka 

panjang; 

3) Parameter konsolidasi (Cc, Cr, cv, σp’); 

4) Faktor kimia dan biologis yang dapat merusak perkuatan seperti daerah 

tambang, pembuangan limbah dan daerah industri. 

C. Variasi sifat tanah terhadap kedalaman dan sebaran daerah 

 

Langkah 3: Tentukan sifat fisik tanah timbunan 

A. Klasifikasi tanah; 

B. Hubungan kadar air-kepadatan; 

C. Kuat geser tanah timbunan (φ'); 

D. Faktor kimia dan biologis yang dapat merusak perkuatan. 

 

Langkah 4: Tentukan faktor keamanan minimum dan kriteria penurunan 

timbunan 

Faktor keamanan minimum yang disarankan adalah: 

A. Kapasitas daya dukung global: 1,5;  

B. Stabilitas geser global (rotasional) pada akhir konstruksi: 1,3; 
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C. Stabilitas internal, jangka panjang: 1,5; 

D. Pergerakan lateral (gelincir): 1,5; 

E. Pembebanan dinamik: 1,1; 

F. Kriteria penurunan timbunan: tergantung pada persyaratan proyek. 

 

Langkah 5: Cek kapasitas daya dukung 

A. Kasus apabila lapisan tebal tanah lunak jauh lebih besar daripada lebar timbunan:  

1) Hitung kapasitas daya dukung ultimit: 

qult = cu Nc ................................................................................ [3-1] 

dengan pengertian :  

qult = kapasitas daya dukung ultimit  (kN/m2)  

cu = kuat geser tak terdrainase/undrained  (kN/m2) 

Nc = faktor daya dukung = 
D

B
 0.5  5.14 +  

B = lebar dasar timbunan (m) 

D = ketebalan rata-rata tanah lunak (m) 

2) Hitung beban maksimum pada kondisi tanpa geosintetik: 

Pmax = γm H + q ........................................................................ [3-2] 

dengan pengertian : 

Pmax = beban maksimum (kN/m2) 

γm = berat isi tanah timbunan  (kN/m3)  

H = tinggi timbunan (m)  

q = beban merata (kN/m2) 

3) Hitung faktor keamanan daya dukung (tanpa perkuatan geotekstil)1: 

max

ult
U

P

q
  FK =  ............................................................................. [3-3] 

dengan pengertian : 

FKU = faktor keamanan daya dukung tanpa perkuatan  

4) Hitung beban maksimum pada kondisi dengan geosintetik2: 

B

 Wq.   A
  P

mg

avg

+
=

γ
 ............................................................... [3-4] 

dengan pengertian : 

Pavg = beban maksimum pada kondisi dengan geosintetik (kN/m2) 

                                                

1
 Apabila faktor keamanan telah memenuhi syarat, maka tidak diperlukan perkuatan geosintetik 

2
 Dengan adanya geosintetik, diasumsikan akan terjadi distribusi beban yang merata pada seluruh lebar 

geosintetik 
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Ag = luas penampang melintang timbunan (m2) 

q = beban merata (kN/m2) 

W = Lebar atas/puncak timbunan (m) 

B = lebar dasar timbunan (m) 

5) Hitung faktor keamanan daya dukung, FKR, (dengan perkuatan geotekstil): 

avg

ult
R

P

q
  FK =  .............................................................................. [3-5] 

B. Kasus apabila lapisan tanah lunak tidak terlalu tebal, lakukan analisis peremasan 

(squeezing). Jika tebal lapisan tanah lunak (Ds) di bawah timbunan kurang dari 

panjang lereng b, maka faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat peremasan 

dihitung dengan persamaan berikut: 

u u
Peremasan

m s m

2 c 4,14 c
FK 1,3

D tan H
= + ≥

γ β γ
 .................................... [3-6] 

dengan pengertian : 

cu = kuat geser tak terdrainase/undrained (kN/m2) 

γm = berat isi tanah timbunan  (kN/m3)  

Ds = tebal tanah lunak di bawah timbunan (m) 

β = sudut kemiringan lereng (derajat) 

H = tinggi timbunan (m)  

C. Jika faktor keamanan daya dukung telah memenuhi syarat, maka lanjutkan pada 

Langkah 6. Jika tidak, pertimbangkan untuk memperlebar timbunan, melandaikan 

lereng, menambah berm, melakukan konstruksi bertahap, memasang drainase 

vertikal, atau alternatif lain seperti relokasi alinyemen jalan atau menggunakan 

struktur jalan layang. 

 

Langkah 6: Cek stabilitas terhadap geser rotasional 

A. Lakukan analisis bidang keruntuhan rotasional pada timbunan yang tidak diperkuat 

untuk menentukan bidang keruntuhan kritis dan faktor keamanan (Gambar 3.5): 

D

R
U

M

M
FK = ............................................................................... [3-7] 

dengan pengertian : 

FKU = faktor keamanan geser rotasional tanpa perkuatan 

MD = momen pendorong (kN.m) = w. x 

MR = momen penahan (kN.m) = (Στs.L).R 
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(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.5. Analisis Stabilitas Geser Rotasional Tanpa Perkuatan Geosintetik  

B. Apabila faktor keamanan pada timbunan yang tidak diperkuat lebih besar daripada 

nilai minimum yang disyaratkan, maka tidak dibutuhkan perkuatan. Lanjutkan ke 

Langkah  7; 

C. Apabila faktor keamanan lebih kecil daripada nilai minimum yang dibutuhkan, maka 

hitung kekuatan geosintetik yang dibutuhkan (Tg) untuk memperoleh faktor 

keamanan yang ditargetkan (lihat Gambar 3.6): 

)-R.cos(

M -.MFK
T RDR

g βθ
=  ................................................................... [3-8] 

dengan pengertian : 

Tg = kekuatan geosintetik yang dibutuhkan untuk stabilitas geser rotasional (kN) 

FKR = faktor keamanan terhadap geser rotasional yang ditargetkan 

MD = momen pendorong (kN.m) 

MR = momen penahan (kN.m) 

R = jari-jari lingkaran (m) 

θ = sudut antara garis tangen busur lingkaran dan garis horizontal (o) 

β = sudut orientasi perkuatan geosintetik Tg dengan garis horizontal (o)  
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- Momen penahan dari perkuatan 

geosintetik: )]-( cos [R T M gr βθ= , 

dengan φ ≤ β ≤ θ 
 
- Faktor keamanan dengan perkuatan: 

D

gR

D

rR
R

M

)-( .R.cosT  M

M

M  M
FK

βθ+
=

+
=

 
- Kekuatan geosintetik yang dibutuhkan:              

)-R.cos(

M -.MFK
T RDR

g βθ
=  

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.6. Kekuatan Geosintetik yang Dibutuhkan untuk Stabilitas Rotasional  

 

Untuk menentukan nilai β, nilai perkiraan di bawah ini dapat dipertimbangkan: 

β = 0 untuk tanah pondasi yang getas dan sensitif (contohnya lempung marina 

yang terlindikan) atau jika suatu lapisan kerak permukaan (crust) akan 

dipertimbangkan dalam analisis untuk meningkatkan daya dukung 

β= θ/2 untuk D/B < 0.4 dan tanah dengan kompresibilitas sedang hingga tinggi 

(contohnya lempung lunak dan gambut) 

β= θ untuk D/B ≥ 0.4 dengan tanah yang sangat kompresibel (contohnya 

lempung lunak dan gambut); dan perkuatan dengan regangan potensial 

(εrencana ≥ 10%) serta jika deformasi yang besar dapat diijinkan. 

β = 0 jika terdapat keraguan ! 

 

D. Kekuatan geosintetik yang dibutuhkan untuk stabilitas geser rotasional (Tg) harus 

dinaikkan untuk memperhitungkan kerusakan saat pemasangan dan durabilitas: 

Tg,ult  = Tg. RFID......................................................................... [3-9] 

dengan pengertian: 

Tg,ult = kekuatan geosintetik ultimit yang dibutuhkan untuk stabilitas geser  

rotasional (kN) 

RFID = faktor reduksi kerusakan saat  instalasi; Nilainya bervariasi antara 1,05 

sampai dengan 3,0, tergantung pada gradasi material timbunan dan 

berat geosintetik per berat isi. Nilai minimum biasanya diambil 1,1; 

RFD = faktor reduksi ketahanan terhadap mikroorganisme, senyawa kimia, 

oksidasi panas dan retak tegangan (stress cracking). Nilainya bervariasi 

antara 1,1 sampai dengan 2,0. Faktor reduksi minimum adalah 1,1. 
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Langkah 7: Cek stabilitas terhadap pergerakan (gelincir) lateral  

A. Lakukan analisis stabilitas pergerakan lateral atau analisis stabilitas gelincir baji 

(Gambar 3.7);  

B. Apabila faktor keamanan hasil perhitungan lebih besar daripada FK minimum yang 

dibutuhkan, maka perkuatan untuk moda keruntuhan ini tidak dibutuhkan; 

C. Apabila faktor keamanan tidak mencukupi, maka tentukan kekuatan geosintetik 

yang dibutuhkan untuk stabilitas gelincir lateral, Tls (lihat Gambar 3.7); 

aa
2

lsa
R

q.H.KK H 
2

1

Tb.c
  FK

+

+
=

mγ
 atau:  

( ) aRls b.c2.qH .H.Ka..FK
2

1
  T −+= mγ  ...................................... [3-10] 

dengan pengertian :  

Tls  = kekuatan geosintetik yang dibutuhkan untuk stabilitas gelincir lateral (kN) 

FKR = faktor keamanan pergerakan (gelincir) lateral yang ditargetkan 

H = tinggi timbunan (m)  

Ka = 






 −
2

45tan2 φ
= koefisien tekanan tanah aktif  

γm = berat isi tanah timbunan  (kN/m3)  

q = beban (kN/m2) 

b = lebar lereng timbunan (m)  

ca = kohesi antara geosintetik-timbunan (kN/m2);  

ca sebaiknya diasumsikan 0 untuk tanah pondasi yang sangat lunak dan 

timbunan rendah. 

  

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.7. Putusnya  Perkuatan dan Tergelincirnya Timbunan pada Tanah Pondasi 
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D. Kekuatan geosintetik yang dibutuhkan untuk stabilitas gelincir lateral (Tls) harus 

dinaikkan untuk memperhitungkan kerusakan saat instalasi, rangkak dan 

durabilitas: 

Tls,ult  = Tls . RFCR . RFID. RFID .................................................. [3-11] 

dengan pengertian: 

Tls,ult = kekuatan geosintetik ultimit yang dibutuhkan untuk stabilitas geser  

rotasional (kN); 

RFCR

  

= faktor reduksi rangkak, yaitu perbandingan kuat tarik puncak terhadap 

kuat batas rangkak dari uji rangkak di laboratorium. Tabel 3.2 

memperlihatkan rentang umum nilai RFCR untuk geosintetik berjenis 

polimer; 

RFID = faktor reduksi kerusakan saat  instalasi; Nilainya bervariasi antara 1,05 

sampai dengan 3,0 tergantung pada gradasi material timbunan, teknik 

pemadatan, struktur produk dan berat geosintetik per berat isi. Faktor 

reduksi minimum adalah sebesar 1,1 untuk mempertimbangkan 

ketidakpastian pengujian. 

RFD = faktor reduksi ketahanan terhadap mikroorganisme, senyawa kimia, 

oksidasi panas dan retak tegangan (stress cracking). Nilainya bervariasi 

antara 1,1 sampai dengan 2,0. Faktor reduksi minimum adalah 1,1. 

 

Tabel 3.2. Rentang RFCR  Geosintetik Jenis Polimer (Holtz dkk, 1998) 

Jenis polimer RFCR 

Poliester 1,6 – 2,5  

Polipropilena 4,0 – 5,0 

Polietilena  2,6 – 5,0 

 

E. Untuk kasus umum, tentukan kuat tarik rencana Td yang merupakan nilai terbesar 

dari Tg,ult  (persamaan 3.9) dan Tls,ult  (persamaan 3.11); 

F. Periksa gelincir di atas perkuatan (lihat Gambar 3.8). 

aa
2

s

q.H.KK H 
2

1

.H.tanb.
 FK 

+
=

m

gm

γ

φγ
 atau:  

2q) H K

 .tan2.b.
 FK 

a

s

+
=

m

gm

γ

φγ

(

.
 .............................................................. [3-12] 

dengan pengertian :  

FK = faktor keamanan gelincir lateral timbunan di atas perkuatan 

H = tinggi timbunan (m)  
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Ka = 






 −
2

45tan2 φ
= koefisien tekanan tanah aktif 

γm = berat isi tanah timbunan  (kN/m3)  

q = beban (kN/m2) 

b = lebar lereng timbunan (m) 

φsg = sudut geser antara geosintetik-timbunan (derajat); sebagai perkiraan awal, 

asumsikan φsg = 2/3 φ. 

 

 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar  3.8. Tergelincirnya Timbunan di atas Perkuatan 

 

Langkah 8: Tetapkan persyaratan deformasi geosintetik yang diizinkan dan 

hitung modulus perkuatan, J, berdasarkan uji tarik lebar (ASTM D 4595). 

Gunakan persamaan berikut untuk menghitung modulus perkuatan:  

kgeosinteti

ult ls,T
J

ε
=  ......................................................................... [3-13] 

dengan pengertian:  

J = modulus perkuatan (kN/m) 

Tls, ult = kekuatan geosintetik ultimit yang dibutuhkan untuk stabilitas geser  

rotasional (kN) 

∈geosintetik = batas regangan (%) 

 

Batasan regangan ∈ berdasarkan  jenis tanah timbunan adalah: 

- Tanah tak berkohesi: ∈geosintetik = 2% sampai dengan 5% 

- Tanah berkohesi: ∈geosintetik = 2%  
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Batasan regangan untuk timbunan di atas gambut adalah: 

- Gambut: ∈geosintetik = 2% sampai dengan 10% 

 

Langkah 9: Tetapkan persyaratan kekuatan geosintetik pada arah longitudinal 

timbunan (arah alinyemen timbunan). 

A. Cek kapasitas daya dukung dan stabilitas geser rotasional di ujung timbunan 

(Langkah 5 dan Langkah 6); 

B. Gunakan kekuatan dan elongasi dari Langkah 7 dan Langkah 8 untuk mengontrol 

penyebaran timbunan selama konstruksi serta penyimpangan pada konstruksi 

selanjutnya; 

C. Karena kekuatan sambungan yang tegak lurus terhadap alinyemen timbunan 

menentukan syarat kekuatan, maka syarat kekuatan sambungan merupakan nilai 

terbesar yang ditentukan dari Langkah 9A atau Langkah 9B.  

 

Langkah 10: Tetapkan sifat geosintetik yang dibutuhkan. 

A. Tentukan kekuatan tarik  rencana dan elongasi  rencana menurut ASTM D 4595 

atau RSNI M-05-2005. Modulus geosintetik harus ditentukan dengan modulus 

sekan yang didefinisikan dengan titik regangan nol dan titik batas regangan  

rencana (dari Langkah 8); 

B. Tetapkan kekuatan sambungan (Tkeliman) yang diukur dengan metode uji ASTM D 

4884 atau ISO 10321:2008, yaitu sama dengan kekuatan yang dibutuhkan pada 

arah memanjang timbunan;  

C. Tentukan nilai gesekan antara tanah dengan geosintetik φsg berdasarkan ASTM D 

5321 atau ISO 12957-1:2005 dengan menggunakan contoh tanah setempat. 

Sebagai perkiraan awal, untuk tanah timbunan pasir dapat asumsikan φsg = 2/3φ (φ  

adalah sudut geser tanah pasir).  Untuk tanah lempung, harus dilakukan pengujian 

pada situasi apapun; 

D. Pilih persyaratan ketahanan dan kinerja konstruksi geosintetik berdasarkan kondisi 

setempat. 

 

Langkah 11: Perkirakan besar dan kecepatan penurunan timbunan yang 

mengakibatkan keruntuhan timbunan. 

 

Langkah 12: Tetapkan tahapan dan prosedur konstruksi (lihat subbab 3.6.). 
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Langkah 13: Tetapkan persyaratan observasi konstruksi (lihat subbab 3.6.4). 

A. Instrumentasi. Sebagai syarat minimum, pasang piezometer, plat penurunan dan 

patok geser. Pertimbangkan juga untuk memasang inklinometer untuk memantau 

pergerakan lateral terhadap kedalaman. 

B. Inspeksi geosintetik. Yakinkan agar pengawas lapangan memahami: 

- Penyerahan geosintetik untuk proses penerimaan sebelum dilakukan instalasi; 

- Syarat-syarat pengujian; 

- Prosedur pengurugan dan pemadatan; 

- Pengecekan keutuhan jahitan. 

 

Langkah 14: Lakukan rapat prakonstruksi. 

 

Langkah 15: Lakukan konstruksi dan pengawasan pelaksanaan.  

Contoh perencanaan timbunan yang diperkuat dengan geotekstil disajikan pada 

Lampiran B.  

3.5 Pertimbangan Biaya  

Analisis biaya untuk konstruksi timbunan yang diperkuat dengan geosintetik sebaiknya 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

- Biaya pembelian dan pengiriman geosintetik; 

- Biaya penyiapan lokasi, yang meliputi biaya pembersihan lahan, perataan lahan 

dan pembuatan lantai kerja; 

- Biaya instalasi geosintetik, yang meliputi biaya konstruksi di lapangan dengan 

menggunakan lantai kerja maupun tidak menggunakan lantai kerja; 

- Biaya pembelian, pengangkutan, penimbunan dan pemadatan material timbunan 

serta biaya untuk material tambahan yang dibutuhkan jika terjadi penurunan 

timbunan. Catatan: gunakan bahan berbutir yang lolos air untuk penghamparan 

timbunan lapis pertama di atas geosintetik. 

3.6 Prosedur Pelaksanaan 

3.6.1  Penyiapan Tanah Dasar 

a. Tebang seluruh pohon dan tunggul pohon sampai rata dengan permukaan tanah; 

b. Jangan memindahkan atau mencabut akar maupun hamparan rumput; 

c. Sisakan beberapa vegetasi penutup seperti rumput dan alang-alang; 



 

 39 

d. Untuk kondisi tanah yang bergelombang akibat banyaknya gundukan dan sisa 

penebangan pohon, pertimbangkan pembuatan lantai kerja sebagai dasar 

penempatan perkuatan. 

3.6.2 Prosedur Penempatan Geosintetik 

a. Tempatkan geosintetik dengan arah panjang gulungan (arah mesin) tegak lurus 

terhadap arah memanjang   timbunan. Arah sambungan tidak boleh sejajar dengan 

arah memanjang timbunan, sehingga: 

1) Gulungan geosintetik harus dikirim dengan jumlah panjang geosintetik arah 

mesin tak tersambung yang sama dengan atau kelipatan yang lebih besar dari 

lebar dasar rencana timbunan. 

2) Geosintetik sebaiknya dibuat dengan lebar pembuatan (arah mesin) yang 

selebar mungkin untuk menghindari sambungan; 

3) Lebar pembuatan (arah mesin) tersebut sebaiknya disambung di pabrik untuk 

menghasilkan lebar yang sesuai untuk penanganan pengiriman dan 

penanganan di lapangan.  

b. Buka gulungan geosintetik secara hati-hati dengan posisi melintang terhadap arah 

memanjang timbunan. Usahakan jangan menyeret gulungan geosintetik; 

c. Penyambungan geotekstil dilakukan sesuai kebutuhan dan setiap jahitan harus 

diperiksa. Penyambungan geogrid dilakukan dengan menggunakan jepit, kabel, 

pipa, dan lainnya; 

d. Geosintetik harus direntangkan secara manual untuk menghindari terjadinya 

kerutan atau lipatan. Untuk mencegah terangkatnya geosintetik oleh angin dapat 

digunakan pemberat seperti dari kantung pasir, ban bekas atau bahan lainnya; 

e. Sebelum dilakukan penghamparan timbunan, periksa dan perbaiki geosintetik bila 

terdapat cacat (berlubang, koyak atau sobekan) dengan cara-cara berikut: 

1) cacat yang berukuran besar diperbaiki dengan memotong panel yang rusak 

dan menggantinya dengan panel jahitan baru;  

2) cacat yang berukuran lebih kecil dari yang tertera pada no. 1) diperbaiki 

dengan memotong dan membuang panel jahitan yang rusak saja, kemudian 

menjahitnya kembali apabila memungkinkan; 

3) cacat yang berukuran kurang dari 15 cm (lubang-lubang kecil) diperbaiki 

melalui penambalan geosintetik dengan lebar minimum 100 cm. Tumpang 

tindih (overlap) dapat diperlukan bergantung pada sudut geser antara 

geosintetik dengan geosintetik. 
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3.6.3 Prosedur Penimbunan, Penghamparan dan Pemadatan 

Tahapan konstruksi untuk tanah pondasi yang sangat lunak (saat terjadi pembentukan 

gelombang lumpur) diperlihatkan pada Gambar 3.9. Tahapannya diuraikan sebagai 

berikut; 

a. Tumpahkan material di ujung-ujung geosintetik untuk membentuk kaki timbunan 

atau jalan akses; 

1) Gunakan truk dan peralatan yang sesuai dengan asumsi perencanaan kinerja 

konstruksi; 

2) Tumpahkan material di atas lapisan sebelumnya, jangan menumpahkannya 

langsung di atas geosintetik; 

3) Batasi ketinggian gundukan timbunan, sebaiknya kurang dari 1,0 m di atas 

lapisan geosintetik untuk menghindari terjadinya keruntuhan daya dukung 

setempat. Segera sebarkan gundukan tersebut untuk menghindari penurunan 

setempat; 

4) Gunakan buldoser atau loader ringan atau alat lainnya untuk menyebarkan 

material timbunan;  

5) Kaki timbunan sebaiknya diperpanjang hingga selebar satu atau dua panel ke 

arah sisa rencana timbunan. 

b. Setelah pembuatan kaki timbunan, maka hamparkan material timbunan di antara 

kaki berm timbunan. Penghamparan ini harus sejajar dan simetris terhadap 

alinyemen memanjang timbunan. Penghamparan dimulai dari tepi kaki timbunan  

hingga masuk ke bagian tengah agar membentuk bentuk huruf U (membentuk 

lengkung ke arah luar). Hal ini dimaksudkan untuk mengurung lapisan lumpur yang 

ada di lokasi penimbunan (lihat tampak atas penghamparan pada Gambar 3.10); 

c. Untuk penimbunan lapis pertama, posisi alat konstruksi harus sejajar dengan 

alinyemen memanjang timbunan. Alat tidak diperbolehkan untuk berbelok atau 

memutar arah. Alat berat harus dibatasi ukuran dan beratnya untuk membatasi alur 

roda dari penghamparan pertama sebesar 75 mm. Jika terbentuk alur lebih dari 75 

mm, kurangi ukuran/berat dari alat berat. 

d. Lapis pertama hanya boleh dipadatkan dengan menekannya  (tracking in place)  

menggunakan buldoser, loader atau alat lainnya;  

e. Setelah tinggi timbunan mencapai sekurang-kurangnya 0,6 m di atas tanah asli, 

lapisan-lapisan berikutnya dapat dipadatkan dengan pemadat roda besi bergetar 

atau alat pemadat lain yang sesuai. Apabila terjadi pelunakan lokal akibat getaran 

maka matikan alat getarnya dan gunakan berat sendiri alat sebagai media 
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pemadatan. Untuk timbunan tak berbutir dapat digunakan jenis alat pemadatan 

yang lain.  

 
Tahapan pelaksanaan:  

1) hamparkan gulungan geotekstil secara menerus menjadi beberapa pita (strip) yang melintang arah rencana 
timbunan, sambungkan strip-strip tersebut; 

2) timbun ujung-ujung jalan akses dan jaga agar geotekstil tidak sampai terlipat;  

3) lakukan penimbunan di bagian terluar untuk menahan geotekstil; 

4) lakukan penimbunan di bagian tengah bawah untuk menutup seluruh geotekstil; 

5) lakukan penimbunan di bagian tengah dalam untuk mempertahankan tarik pada geotekstil; 

6) lakukan penimbunan akhir di bagian tengah luar. 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.9. Tahapan Konstruksi untuk Timbunan dengan Perkuatan Geotekstil di 

Atas Tanah yang Sangat Lunak  

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.10.  Penimbunan di Antara Kaki Berem di Atas Tanah yang Sangat Lunak       

(CBR < 1) dengan Kemungkinan Adanya Lapisan Lumpur 
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Pada kondisi ketika lapisan lumpur tidak ditemukan dan tanahnya relatif agak lunak, 

lakukan langkah-langkah pemasangan berikut (lihat Gambar 3.11): 

a. Tempatkan geosintetik tanpa lipatan atau kerutan, jika perlu tarik dengan tangan 

sampai rapih sebelum penghamparan bahan timbunan. 

b. Hamparkan bahan timbunan dengan simetris, dari bagian tengah ke bagian luar 

hingga membentuk huruf U (membentuk lengkung ke arah dalam) seperti 

diperlihatkan dalam tampak atas penghamparan pada Gambar 3.11.  Gunakan 

penghamparan tersebut untuk mempertahankan tarik pada geosintetik. 

c. Batasi gundukan timbunan untuk menghindari terjadinya penurunan lokal. 

d. Batasi ukuran dan berat dari alat konstruksi agar alur roda pada penghamparan 

lapis pertama timbunan tidak lebih dari 75 mm. 

e. Untuk penghamparan timbunan lapis pertama, sebaiknya digunakan pemadat roda 

besi atau pemadat roda karet untuk memadatkannya, tetapi jaga agar tidak 

dipadatkan secara berlebihan. Apabila terjadi gelombang atau terjadi pelunakan 

setempat, penghamparan pertama sebaiknya dipadatkan dengan dorongan atau 

tracking alat berat.  

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.11  Penimbunan di Atas Geotekstil pada Kondisi Tanah Agak Lunak (CBR > 

1) dimana Tidak Ada Kemungkinan Terjadinya Gelombang Lumpur  
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3.6.4 Pemantauan Konstruksi 

Pemantauan konstruksi yang dilakukan merupakan pemantauan minimum yang harus 

dilakukan pada sebuah proyek timbunan yang diperkuat dengan geosintetik, demikian 

pula dengan jenis-jenis instrumennya. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan 

penggunaan instrumen lain di luar yang tercakup di dalam item-item instrumen berikut. 

Pemantauan konstruksi tersebut adalah: 

a. Gunakan pisometer untuk mengukur tekanan air pori berlebih yang terbentuk 

selama pelaksanaan. Jika ditemukan tekanan air pori berlebih, maka konstruksi 

harus dihentikan sampai tekanannya turun dan mencapai nilai yang lebih aman. 

Pisometer dapat ditempatkan di atas maupun di bawah geosintetik. Alternatif 

pisometer yang dapat digunakan adalah pisometer pipa terbuka casagrande atau 

pisometer pneumatik. Metode pemasangan pisometer pipa terbuka casagrande 

mengacu pada metode SNI 03-3442-1994 sedangkan tata cara pemantauannya 

mengacu pada SNI-03-3443-1994. Metode pemasangan pisometer pneumatik 

mengacu pada SNI-03-3453-1994 dan cara pemantauannya mengacu pada SNI -

03-3452-1994; 

b. Pasang pelat penurunan untuk memantau terjadinya penurunan selama konstruksi 

dan untuk menyesuaikan kebutuhan timbunan tambahan. Pelat penurunan dapat 

dipasang kedalaman yang sama dengan geosintetik atau tertimbun di dalam tanah 

untuk mencegah rusaknya pelat akibat gangguan dari lingkungan sekitar (misal: 

tertabrak kendaraan yang melintas); 

c. Pasang inklinometer di kaki timbunan untuk memantau pergerakan lateral. Selain 

inklinometer dapat pula digunakan slip indicator atau unting-unting. Pemasangan 

inklinometer mengacu pada SNI 03-3404-1994 tentang Metode Pemasangan 

Inklinometer. Pembacaan inklinometer mengacu pada SNI 03-3431-1994 tentang 

Tata Cara Pemantauan Gerakan Horizontal dengan Alat Inklinometer. 

3.7 Pengawasan Lapangan 

Prosedur pelaksanaan konstruksi sangat berpengaruh terhadap kinerja perkuatan 

timbunan di atas tanah yang sangat lunak. Dengan demikian dibutuhkan pengawas 

konstruksi yang kompeten dan profesional. Pengawas lapangan harus dilatih dengan 

cukup sehingga mampu mengawasi setiap tahapan konstruksi dan memastikan 

bahwa: 

A. Bahan yang dikirimkan ke lokasi proyek telah sesuai dengan kebutuhan; 

B. Geosintetik tidak rusak selama konstruksi; 
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C. Tahapan konstruksi yang dibutuhkan telah diikuti dengan benar. 

3.8 Perkuatan Timbunan untuk Pelebaran Jalan 

Dibutuhkan pertimbangan khusus untuk kasus pelebaran timbunan yang berada di 

atas tanah lunak. Tahapan konstruksi yang harus diikuti meliputi penimbunan, 

penyambungan geosintetik ke timbunan lama dan pemantauan penurunan timbunan 

lama maupun timbunan baru. Teknik analisis yang digunakan sama dengan teknik 

yang telah dibahas pada pasal 3.4. 

 

Dua contoh penampang melintang pelebaran jalan diperlihatkan pada Gambar  3.12a. 

Penambahan lajur kendaraan di kedua sisi jalan lama (lihat Gambar 3.12a) layak 

dilakukan jika lalu lintas kendaraan dapat dialihkan selama pelaksanaan. Dalam kasus 

ini, perkuatan geosintetik dipasang menerus melewati timbunan lama dan dipasang di 

bawah kedua timbunan yang baru.  

 

Dengan menempatkan kedua lajur baru di salah satu sisi timbunan (lihat Gambar 

3.12b), lalu lintas satu lajur dapat dipertahankan selama konstruksi berlangsung. 

Penempatan lajur baru di satu sisi timbunan lama tersebut mengakibatkan  rencana 

panjang pembenaman geosintetik ke timbunan lama sangatlah penting. 

 

 

(a) Penimbunan pada kedua sisi timbunan jalan lama 

(b) Penimbunan pada salah satu sisi timbunan jalan lama 

(Sumber: Hotlz dkk, 1998) 

Gambar 3.12. Konstruksi Timbunan yang Diperkuat untuk Pelebaran Jalan  

 

GALI PERKERASAN LAMA UNTUK 

PEMASANGAN PERKUATAN 

  

    JALAN  LAMA 

JALAN  LAMA 

TIMBUNAN BARU TIMBUNAN BARU 

TIMBUNAN BARU 
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Kedua timbunan, baik timbunan baru maupun timbunan lama akan mengalami 

penurunan selama dan setelah penimbunan, walaupun penurunan timbunan baru akan 

lebih besar. Penurunan timbunan lama disebabkan oleh pengaruh beban timbunan 

tambahan. Besarnya penurunan merupakan fungsi dari sifat tanah dasar dan beban 

timbunan. Pada saat timbunan baru ditempatkan di salah satu timbunan lama (lihat 

Gambar 3.12b), perkerasan lama akan membutuhkan pemeliharaan tambahan selama 

konstruksi dan hingga penurunan hampir selesai.  

 

Pada contoh kasus Gambar 3.12, tidak diperlihatkan adanya perkuatan di dasar 

timbunan lama. Umumnya, perencanaan perkuatan untuk bagian timbunan baru 

(pelebaran) menggunakan asumsi tidak adanya kontribusi dari perkuatan geosintetik di 

bawah timbunan lama. Dengan demikian penyambungan geosintetik baru dengan 

yang lama pun tidak dibutuhkan. 

 

Untuk tanah dasar yang lunak, dimana diperkirakan akan terjadi gelombang lumpur, 

pelaksanaan penimbunan harus sejajar dengan alinyemen memanjang timbunan lama 

dan pengurugan sisi luar dilakukan terlebih dahulu daripada pengurugan di sisi 

timbunan lama. Untuk tanah dasar yang kenyal (firm), tanpa adanya gelombang 

lumpur, penimbuan dapat dilakukan ke arah luar dan tegak lurus terhadap alinyemen 

memanjang timbunan lama. 

3.9 Perkuatan Timbunan yang Meliputi Daerah Luas 

Dibutuhkan pertimbangan khusus untuk konstruksi yang mencakup daerah yang luas 

seperti tempat parkir, plaza tol, tempat penyimpanan material dan alat berat. Beban 

yang terjadi lebih bersifat biaksial dibandingkan timbunan jalan, dan kekuatan serta 

tegangan rencana sama ke segala arah. Teknik analitis perkuatan geosintetik untuk 

kasus ini sama dengan yang dibahas pada sub bab 3.4.2. Karena syarat kekuatan 

geosintetik akan sama dalam semua arah, termasuk melalui sambungan, teknik 

penyambungan khusus harus dipertimbangkan agar dapat memenuhi syarat kekuatan.  

 

Untuk tanah dasar yang sangat lunak, tahapan konstruksi harus direncanakan dengan 

matang untuk mencegah terbentuknya dan bergeraknya gelombang lumpur. 

Gelombang lumpur yang tak terkurung yang bergerak ke arah luar konstruksi dapat 

menyebabkan masalah stabilitas di tepi timbunan. Untuk mengatasinya dapat 

dilakukan pengurugan dalam arah sejajar timbunan lalu menggabungkan timbunan-



 

 46 

timbunan tersebut untuk menutupi seluruh daerah. Metode lain untuk menyebarkan 

beban timbunan adalah dengan membuat suatu timbunan yang luas dan rendah 

dengan timbunan yang lebih tinggi di bagian tengah. Timbunan rendah di bagian luar 

dibangun terlebih dahulu dan berfungsi sebagai berm untuk timbunan di bagian 

tengah.  

3.10 Contoh Spesifikasi 

Karena persyaratan perkuatan untuk konstruksi timbunan di atas tanah lunak bersifat 

khusus untuk suatu proyek dan lokasi, pembakuan spesifikasi standar tidak akan 

sesuai. Berikut ini merupakan contoh spesifikasi yang mencakup sebagian besar 

syarat yang harus dipertimbangkan pada suatu proyek perkuatan timbunan di atas 

tanah lunak. 
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DIVISI 

GEOSINTETIK (CONTOH) 

 
SEKSI 1 

GEOTEKSTIL UNTUK PERKUATAN TIMBUNAN DI ATAS TANAH LUNAK  

 

 

1. Umum 

Pekerjaan ini mencakup pengadaan dan instalasi geotekstil sesuai dengan gambar 

rencana. 

2. Standar Rujukan 

ISO dan Padanannya 

- ISO 9862:2005 Geosynthetics -- Sampling and Preparation of Test 

Specimens 

 ASTM D 4354 Standard Practice for Sampling of Geosynthetics for 

Testing 

 SNI 08-4419-1997 Cara Pengambilan Contoh Geotekstil untuk Pengujian 

- ISO 10318:2005 Geosynthetics – Terms and Definitions 

 ASTM D 4439 Terminology for Geosynthetics 

- ISO 10319:2008 Geosynthetics -- Wide-width Tensile Test 

 ASTM D 4595 

 

Standard Test Method for Tensile Properties of 

Geotextiles by Wide-width Strip Method 

 RSNI M-05-2005 Cara Uji Sifat Tarik Geotekstil Dengan Metode Pita 

Lebar 

- ISO 11058: 1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of Water Permeability Characteristics 

Normal to the Plane without Load 

 ASTM D 4491 Standard Test Method for Water Permeability of 

Geotextiles by Permittivity 

 SNI 08-6511-2001 Geotekstil Cara Uji Daya Tembus Air 

- ISO 12236: 2006 Geosynthetics – Static Puncture Test (CBR Test) 

 ASTM D 6241 Standard Test Method for Static Puncture Strength of 

Geotextiles and Geotextile Related Products Using a 50-

mm Probe 

- ISO 12956:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of the Characteristic Opening Size 

 ASTM D 4751 Standard Test Method for Determining Apparent Opening 

Size of a Geotextiles 

 SNI 08-4418-1997 Cara Uji Ukuran Pori-pori Geotekstil 

 

Standar Lainnya 

- AASHTO M 288-06 Geotextile Spesification for Highway Applications 

- AASHTO T99 The Moisture-Density Relationship of Soils Using a 2.5 

kg Rammer and a 305 mm Drop 

 SNI 03-1742-1989 Metode Pengujian Kepadatan Ringan untuk Tanah 

- ASTM D 123 Standard Terminology Relating to Textiles 

- ASTM D 4355 Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles 

from Exposure to Ultraviolet Light and Water (Xenon 



 

 48 

Arc Type Apparatus) 

- ASTM D 4533 Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of 

Geotextiles 

 SNI 08-4644-1998 Cara Uji Kekuatan Sobek Geotekstil Cara Trapesium 

- ASTM D 4759 Standard Practice for Determining the Specification 

Conformation of Geosynthetics 

- ASTM D 4632 Standard Test Method for Grab Breaking Load and 

Elongation of Geotextiles 

 RSNI M-01-2005 Cara Uji Beban Putus dan Elongasi pada Geotekstil 

dengan Metode Grab 

- ASTM D 4873 Standard Guide for Identification, Storage and Handling 

of Geosynthetic Rolls 

- FHWA HI-95-038 Geosynthetic Design and Construction Guidelines 

 

3. Persyaratan Geotekstil  

1) Persyaratan Umum 

a) Serat (fiber) yang digunakan untuk membuat geotekstil dan tali (thread) 

yang digunakan untuk menyambung geotekstil dengan cara dijahit, harus 

terdiri dari polimer sintetik rantai panjang yang terbentuk dari sekurang-

kurangnya 95% berat poliolefin atau poliester. Serat dan tali harus dibentuk 

menjadi suatu jejaring stabil sedemikian rupa sehingga filamen (serat 

menerus) atau untaian serat (yarn) dapat mempertahankan  stabilitas 

dimensinya relatif terhadap yang lainnya, termasuk selvage (bagian tepi 

teranyam dari suatu lembar geotekstil yang sejajar dengan arah memanjang 

geotekstil). Geotekstil harus bebas dari kerusakan atau robek. Geotekstil 

harus memenuhi syarat sifat-sifat minimum untuk Kelas 1 pada AASHTO 

M-288, Geotextile Specification for Highway Applications. 

2) Persyaratan Khusus 

a) Geotekstil untuk perkuatan timbunan di atas tanah lunak harus memenuhi 

syarat yang tercantum pada Tabel S1. 

b) Benang yang digunakan harus benang polipropilena, poliester atau kevlar 

dengan kekuatan tinggi. Tali nilon tidak diperbolehkan. 

c) Seluruh nilai pada  Tabel S1, kecuali Ukuran Pori-pori Geotekstil (Apparent 

Opening Size, AOS), menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum 

pada arah utama terlemah. Nilai Ukuran Pori-pori Geotekstil menunjukkan 

nilai gulungan rata-rata maksimum.  
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Tabel S1. Syarat Geotekstil Kekuatan Tinggi untuk Perkuatan Timbunan 

Sifat Metode Uji Satuan Persyaratan 

Permitivitas 

(Permittivity) 

ISO 11058:1999 

ASTM D 4491 

SNI 08-4334-1996 

det
-1
 0,05

(a) 

Ukuran Pori-pori Geotekstil  

(Apparent Opening Size, AOS) 

ISO 12956:1999 

ASTM D 4751 

SNI 08-4418-1997 

mm 0,84 max. (saringan No 20) 

Kuat Tarik
(b)

, 

Minimal, searah mesin 

ISO 10319:2008 

ASTM D 4595 

kN/m (berdasarkan perencanaan) 

Kuat Tarik(b), 

Minimal, arah melintang mesin  

(syarat untuk kuat tarik arah 

longitudinal dan sambungan
d
) 

ISO 10319:2008 

ASTM D 4595 

kN/m (berdasarkan perencanaan) 

Modulus Sekan pada regangan 5% ISO 10319:2008 

ASTM D 4595 

kN/m (berdasarkan perencanaan) 

Kuat Sobek 

(Tear Strength) 

ASTM D 4533  

SNI 08-4644-1998 

N 500 (elongasi < 50%)(c) 

350 (elongasi ≥ 50%)
(c)

 

Kuat Tusuk  

(Puncture Strength) 

ISO 12236:2006 

ASTM D 6241 

N 2750 (elongasi < 50%)
(c)

 

1925 (elongasi ≥ 50%)
(c)

 

Stabilitas Ultraviolet  

(kekuatan sisa) 

ASTM D 4355 % 70% setelah terpapar 500 jam 

Catatan: 
a Nilai baku (default). Permitivitas geotekstil harus lebih besar dari permitivitas tanah (ψg > ψs). 

Perencana juga dapat mensyaratkan permeabilitas geotekstil lebih besar dari permeabilitas tanah (kg 

> ks). 
b Semua nilai syarat kekuatan menunjukkan Nilai Gulungan Rata-rata Minimum. 
c Ditentukan berdasarkan ASTM D 4632 atau RSNI M-01-2005. 
d Jika dibutuhkan sambungan keliman (sewn seam). 

 

4. Persyaratan Bahan Timbunan 

Penghamparan beberapa lapis pertama timbunan di atas geosintetik harus 

merupakan bahan berbutir yang lolos air. Bahan berbutir lapis pertama di atas 

geosintetik harus mempunyai ketebalan minimal 0,5 m sampai dengan 1,0 m, 

sedangkan sisanya dapat menggunakan bahan lokal yang  memenuhi syarat 

timbunan apabila dilakukan evaluasi kompatibilitas regangan geosintetik dengan 

material timbunan. 

5. Sertifikasi 

1) Kontraktor harus menyerahkan suatu sertifikat pada Direksi Pekerjaan yang 

mencantumkan nama pabrik pembuat, nama produk, nomor jenis produk, 

komposisi kimiawi filamen atau untaian serat dan informasi penting lainnya 

yang menggambarkan geotekstil secara menyeluruh. 

2) Pihak Pabrik bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan 

keberlangsungan suatu program pengendalian mutu (misalnya ISO 9001) untuk 

memastikan kesesuaian bahan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam 

spesifikasi. Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian 

mutu harus tersedia jika diminta. 

3) Sertifikat dari Pabrik harus menyatakan bahwa geotekstil yang diberikan 

memenuhi syarat Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum dalam spesifikasi setelah 
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dievaluasi di bawah program pengendalian mutu. Suatu pihak yang mempunyai 

kewenangan untuk mengikat Pabrik secara hukum harus mengesahkan sertifikat 

mutu produk dan lingkungan. 

4) Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak. 

6. Pengambilan Contoh, Pengujian dan Penerimaan 

1) Geotekstil harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan spesifikasi ini. Pengambilan contoh uji harus mengacu pada ASTM D 

4354 pada bab dengan judul “Procedure for Sampling for Purchaser’s 

Specification Conformance Testing” atau mengacu pada ISO 9868-1990 atau 

SNI 08-4419-1997. Ukuran lot merupakan jumlah yang terkecil dari jumlah 

pengiriman suatu produk tertentu, atau suatu muatan truk dari produk tertentu.  

2) Pengujian harus dilakukan berdasarkan metode yang tercantum di dalam 

spesifikasi ini. Jumlah benda uji untuk setiap contoh ditentukan dalam setiap 

metode pengujian. Penerimaan produk geotekstil harus berdasarkan ASTM D 

4759. Penerimaan produk ditentukan dengan membandingkan nilai rata-rata 

hasil pengujian dari seluruh benda uji dalam suatu contoh yang ditentukan 

terhadap spesifikasi Nilai Gulungan Rata-rata Minimum. Prosedur penerimaan 

geotekstil yang lebih rinci mengacu pada ASTM D 4759. 

7. Pengiriman dan Penyimpanan 

1) Penamaan, pengiriman dan penyimpanan geotekstil harus mengikuti ASTM D 

4873. Label produk harus dengan jelas memperlihatkan nama Pabrik atau 

Pemasok, nama jenis produk dan nomor gulungan. Setiap dokumen pengiriman 

harus mencantumkan pernyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai 

dengan sertifikat Pabrik. 

2) Setiap gulungan geotekstil harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat 

melindungi geotekstil, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama 

pengiriman, air, sinar matahari dan kontaminasi. Bungkus pelindung harus 

dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan. 

3) Selama penyimpanan, gulungan geotekstil harus diletakkan di atas permukaan 

tanah dan ditutup secukupnya untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan 

akibat konstruksi, presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, 

senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, 

temperatur melebihi 71
o
C dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak nilai 

sifat fisik geotekstil. 

8. Pelaksanaan  

1) Umum 

Setelah penggelaran geotekstil, geotekstil tidak boleh terpapar unsur-unsur 

atmosfir lebih dari 14 hari untuk mengurangi potensi kerusakan. 

 

2) Penyambungan  
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a) Seluruh sambungan harus dijahit. Sambungan untuk menyatukan ujung ke 

ujung pita geotekstil tidak diperbolehkan, seperti diperlihatkan pada gambar 

rencana. Tali yang digunakan harus tali polipropilen, poliester atau kevlar 

dengan kekuatan tinggi. Tali dari nilon tidak boleh digunakan. Tali harus 

mempunyai warna yang kontras terhadap geotekstil yang disambung. 

b) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, Kontraktor harus menyediakan 

sekurang-kurangnya 2 m panjang sambungan keliman untuk diuji oleh 

Direksi Pekerjaan sebelum geotekstil dipasang. Untuk sambungan yang 

dikelim di Pabrik, Direksi Pekerjaan harus mengambil contoh uji dari 

sambungan Pabrik secara acak dari setiap gulungan geotekstil yang akan 

digunakan di proyek. 

(1) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, contoh uji dari 

sambungan keliman yang diambil harus dikelim dengan  menggunakan 

alat dan prosedur yang sama seperti yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penyambungan pada pekerjaan sesungguhnya. Jika 

sambungan dikelim dalam arah mesin dan arah melintang mesin, 

contoh uji sambungan dari kedua arah harus diambil. 

(2) Sambungan harus terdiri dari dua baris jahitan sejajar, atau terdiri dari 

sambungan-J, jenis SSn-1, dengan jahitan satu baris. Kedua baris 

jahitan harus terpisah 25 mm dengan toleransi lebih kurang 13 mm dan 

tidak boleh bersilangan, kecuali untuk penjahitan ulang. Jahitan harus 

merupakan jenis jahitan terkunci. Jika digunakan jahitan datar jenis 

SSa-2, maka minimum jahitan yang diijinkan adalah 40 mm (yaitu 

jarak minimum dari tepi geotekstil terhadap garis jahitan terdekat ke 

ujung tersebut) Minimum jahitan yang diijinkan untuk jenis 

sambungan lainnya adalah 25 mm.  

(3) Kontraktor harus memberikan penjelasan mengenai tata cara 

penyambungan bersama dengan contoh uji sambungan. Penjelasan 

tersebut mencakup jenis sambungan, jenis jahitan, benang jahit, 

kerapatan jahitan dan alat jahit. Tata cara penyambungan harus 

berdasarkan rekomendasi Pabrik geotekstil dan harus disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan. 

3) Persiapan Lahan (Site Preparation) 

Lokasi pemasangan geotekstil harus diratakan dengan cara membersihkan, 

memangkas dan menggali atau menimbun hingga mencapai elevasi rencana. 

Termasuk dalam pekerjaan ini adalah mengupas tanah penutup permukaan dan 

memangkas rerumputan. Penyedia Jasa dapat membuat suatu lantai kerja 

sampai setebal 0,6 m selain perataan perukaan tanah asli. Lantai kerja 

dibutuhkan jika pangkal/akar pohon atau benda lainnya tidak dapat dipindahkan 

tanpa merusak tanah dasar secara berlebihan. Seluruh pangkal/akar pohon harus 

dipotong rata dengan permukaan tanah dan ditutup dengan sekurang-kurangnya 

150 mm urugan sebelum penggelaran lapis pertama geotekstil.  

4) Pemasangan Geotekstil dan Penghamparan Timbunan 
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a) Geotekstil harus digelarkan secara lepas tanpa kerutan atau lipatan 

berlebihan. Geotekstil harus digelar dengan arah mesin tegak lurus atau 

sejajar dengan as timbunan seperti ditunjukkan pada gambar rencana. Arah 

tegak lurus dan sejajar mesin harus saling berlawanan. 

b) Pada kondisi apapun, geotekstil tidak boleh diseret melalui lumpur atau di 

atas benda tajam yang dapat merusak geotekstil. Lapis timbunan penutup 

harus ditempatkan di atas geotekstil sedemikian rupa sehingga sekurang-

kurangnya suatu lapisan setebal 200 mm berada antara geotekstil dan roda 

atau roda rantai baja (track) alat sepanjang waktu. Ukuran dan berat dari 

alat berat harus dibatasi sehingga alur pada penghamparan pertama di atas 

geotekstil tidak lebih dari 75 mm untuk menghindari peregangan geotekstil 

yang berlebihan. Alat berat tidak diperbolehkan berbelok pada hamparan 

timbunan pertama di atas geotekstil. Pemadatan pada hamparan timbunan 

pertama di atas geotekstil harus dibatasi hanya untuk alat penyebar tanah. 

Alat pemadat getar tidak boleh digunakan pada hamparan timbunan 

pertama. 

c) Gundukan tanah atau metode berdasarkan rekomendasi Pabrik harus 

digunakan untuk menahan geotekstil pada tempatnya sampai bahan 

timbunan penutup telah ditempatkan. 

d) Jika geotekstil robek atau berlubang atau sambungan rusak, seperti 

ditunjukkan oleh geotekstil yang rusak secara kasat mata, pemompaan 

(pumping) tanah dasar, intrusi, atau distorsi badan jalan, urugan di sekeliling 

daerah yang rusak atau berdeformasi harus dibongkar dan daerah yang 

rusak harus diperbaiki oleh Kontraktor tanpa beban biaya pada Direksi 

Pekerjaan. Perbaikan harus meliputi suatu tambalan geotekstil dengan jenis 

yang sama yang ditempatkan di atas daerah yang rusak. Tambalan harus 

dijahit pada semua tepi. 

e) Konstruksi timbunan harus dilakukan secara simetris sepanjang waktu 

untuk mencegah keruntuhan kapasitas daya dukung lokal di bawah 

timbunan atau geser lateral atau gelincir timbunan. Setiap urugan yang 

ditempatkan di atas geotekstil harus segera disebarkan. Gundukan 

persediaan tanah urugan di atas geotekstil tidak diperbolehkan. 

f) Pemadat getar atau pemadat kaki domba tidak boleh digunakan untuk 

memadatkan timbunan hingga sekurang-kurangnya 0,5 m timbunan telah 

menutupi lapisan geotekstil terbawah dan sampai sekurang-kurangnya 0,3 m 

timbunan telah menutupi lapisan geotekstil selanjutnya di atas geotekstil 

terbawah. 

g) Geotekstil harus di-pratarik sebelum penggelaran dengan menggunakan 

Metode 1 atau Metode 2 yang dijelaskan dalam Spesifikasi ini. Pemilihan 

metode tersebut tergantung pada terbentuk atau tidaknya gelombang lumpur 

selama penghamparan timbunan pertama atau kedua. Jika gelombang 

lumpur timbul ketika timbunan didorong pada geotekstil lapis pertama, 

maka Metode 1 harus digunakan. Metode 1 harus dilanjutkan hingga 

gelombang lumpur mulai menghilang saat timbunan disebarkan. Ketika 

gelombang lumpur tidak terbentuk, Metode 2 dapat digunakan sampai lapis 
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geotekstil teratas tertutup timbunan minimum setebal 0,3 m. Metode 

konstruksi khusus ini tidak diperlukan untuk penghamparan timbunan di 

atas ketinggian ini. Jika suatu gelombang lumpur tidak terbentuk ketika 

timbunan didorong pada lapis pertama geotekstil, maka Metode 2 harus 

digunakan di awal sampai lapis teratas geotekstil tertutup timbunan padat 

minimum setebal 0,3 m. 

h) Metode 1 

Setelah pembuatan lantai kerja (jika dibutuhkan), lapis pertama geotekstil 

dihamparkan dengan arah melintang timbunan dan dijahit bersama. 

Geotekstil diregangkan secara manual untuk meyakinkan bahwa kerutan 

tidak terbentuk pada geotekstil. Penghamparan timbunan harus dengan cara 

penumpahan ujung (end dumping) dan disebarkan dari tepi geotekstil. 

Penghamparan pertama harus ditempatkan sepanjang tepi luar geoteksil, 

untuk mengurung gelombang lumpur dan membuat jalan akses yang 

diperlukan untuk menempatkan timbunan di tengah timbunan. Lebar jalan 

akses ini harus sekitar 5m. Jalan akses di ujung geotekstil harus mempunyai 

tinggi minimum terpasang 0,6 m. Setelah jalan akses mencapai panjang 15 

m, penimbunan untuk jalan akses harus terus dilakukan sebelum 

penimbunan bagian tengah. Panjang jalan akses ini harus dipertahankan 

tetap 15 m di depan timbunan bagian tengah seperti ditunjukkan pada 

gambar rencana. Dengan menjaga gelombang lumpur berada di depan 

timbunan dan dengan mencegah pergerakan tepi geotekstil, maka geotekstil 

akan tertarik secara efektif. Geotekstil harus digelar tidak lebih dari 6 m di 

depan jalan akses untuk mencegah terjadinya tegangan berlebihan pada 

jahitan geotekstil. 

i) Metode 2 

Setelah pembuatan lantai kerja (jika dibutuhkan), lapis pertama geotekstil 

dihamparkan dengan arah melintang timbunan dan dijahit bersama seperti 

pada Metode 1. Penghamparan pertama timbunan harus disebarkan dari tepi 

geotekstil. Penghamparan pertama dimulai di bagian tengah sebelum 

penghamparan di bagian tepi luar seperti diperlihatkan pada gambar 

rencana. Geotekstil harus ditarik secara manual sebelum penghamparan 

timbunan. Konstruksi timbunan harus dilanjutkan dengan cara tersebut 

untuk penghamparan selanjutnya sampai lapisan geotekstil teratas telah 

tertutup oleh timbunan padat setebal 0,3 m. 

9. Metode Pengukuran 

Geotekstil kekuatan tinggi untuk perkuatan timbunan akan diukur dengan meter 

persegi untuk daerah permukaan yang tertutup secara aktual. 
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10. Dasar Pembayaran 

Geotekstil dibayar per meter persegi terpasang berdasarkan: 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

 Geotekstil untuk Perkuatan Timbunan di Atas 

Tanah Lunak 

Meter Persegi 
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4 Lereng Tanah yang Diperkuat 

4.1 Pendahuluan 

Lereng tanah yang diperkuat merupakan suatu bentuk stabilisasi tanah secara 

mekanis dengan menggunakan elemen perkuatan sebidang dalam suatu struktur 

lereng yang mempunyai kemiringan muka kurang dari 70°. Sedangkan struktur tanah 

yang distabilisasi secara mekanis dengan kemiringan muka 70° sampai dengan 90° 

diklasifikasikan sebagai dinding penahan. 

4.2 Fungsi dan Aplikasi Lereng Tanah yang Diperkuat 

Fungsi utama dari lereng tanah yang diperkuat adalah:  

a. Meningkatkan stabilitas lereng, terutama jika diinginkan sudut kemiringan lereng 

lebih besar tetapi tetap aman dibandingkan dengan lereng yang tidak diperkuat, 

atau setelah terjadinya keruntuhan (lihat Gambar 4.1a). Jenis drainase yang 

dipakai adalah pipa berlubang (perforated pipes) yang dibungkus dengan material 

granular dan dihubungkan dengan saluran drainase dari agregat kasar dan 

dilapisi dengan geotekstil filter. Dapat pula digunakan sistem geokomposit untuk 

saluran. Kriteria drainase ini tidak dibahas rinci dalam pedoman ini. Detail 

drainase diperlihatkan pada Gambar 4.2;  

b. Fungsi dari geosintetik yang ditempatkan di tepi lereng timbunan yang dipadatkan 

adalah untuk memberikan tahanan lateral selama pemadatan timbunan (lihat 

Gambar 4.1b). Meningkatnya tahanan lateral memungkinkan terjadinya 

peningkatan kepadatan tanah dan meningkatkan pengurungan (confinement) 

lateral untuk tanah di muka lereng. Perkuatan tepi tersebut juga memungkinkan 

beroperasinya alat berat secara aman di tepi lereng. Untuk timbunan dengan 

tanah kohesif, dapat digunakan geosintetik tak-teranyam yang sebidang dengan 

perkuatan sehingga dapat mendisipasi tekanan pori di dalam timbunan yang 

dipadatkan. 
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PROTEKSI

TERHADAP EROSI

PERKUATAN

GEOSINTETIK SEKUNDER

LAJUR JALAN

TIMBUNAN YANG

DITAHAN

TIMBUNAN YANG

DIPERKUAT

PERKUATAN

GEOSINTETIK PRIMER SALURAN

 

(a) Perkuatan untuk meningkatkan stabilitas lereng 

 

(b) Perkuatan untuk meningkatkan kepadatan di kaki lereng dan stabilitas permukaan lereng 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.1 Penggunaan Geosintetik Sebagai Perkuatan Lereng  

 

 

 

(a) (b) 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.2 Detail Drainase Bawah Permukaan  

Keuntungan ekonomis dari perkuatan lereng ini diantaranya: 

- Mengurangi pemakaian lahan karena lereng dengan perkuatan dapat lebih tegak; 

- Mengurangi volume bahan timbunan; 
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- Memungkinkan digunakannnya timbunan dengan kualitas yang lebih rendah; 

- Mengurangi biaya untuk elemen-elemen penutup (facing) seperti yang diperlukan 

dalam dinding yang distabilisasi secara mekanis. 

 

Lereng yang diperkuat diantaranya diaplikasikan pada pekerjaan-pekerjaan sebagai 

berikut (lihat Gambar 4.3):  

b. Konstruksi timbunan jalan baru; 

c. Pelebaran timbunan jalan lama;  

d. Perbaikan keruntuhan lereng.  

 

 

(a) Konstruksi timbunan jalan baru 

 

(c) Pelebaran timbunan jalan lama 

 

(d) Perbaikan keruntuhan lereng 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.3.  Aplikasi Lereng Tanah yang Diperkuat  

Lereng tanah yang diperkuat dapat pula diaplikasikan dalam konstruksi berikut ini:  

a. Stabilitas permukaan di hulu/hilir dan peningkatan tinggi bendung; 

b. Konstruksi tanggul permanen dan struktur pemantau banjir sementara; 

c. Semakin tegaknya timbunan abutmen dan pengurangan bentang jembatan; 

d. Pelebaran jalan sementara untuk pembuatan jalan memutar;  

e. Konstruksi timbunan menggunakan tanah berbutir halus yang jenuh air. 

 

BIDANG GELINCIR 

PENIMBUNAN ULANG LONGSORAN   
DENGAN SUDUT LERENG SEMULA 

LERENG YANG 
DIPERKUAT PEMOTONGAN 

MATERIAL TIMBUNAN 
LERENG STABIL  
TANPA PERKUATAN 

LERENG STABIL  
TANPA PERKUATAN 

LAHAN TAMBAHAN YANG TERSEDIA 
UNTUK PELEBARAN JALAN 
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4.3 Pemilihan Sifat-sifat Teknis 

4.3.1 Tanah Dasar  

Pemilihan sifat-sifat teknis tanah dasar harus difokuskan untuk penentuan daya 

dukung, potensi penurunan, dan posisi muka air tanah. Penentuan kapasitas daya 

dukung membutuhkan parameter kohesi (c), sudut geser (φ) dan berat isi (γ) serta 

posisi muka air tanah. Untuk penentuan penurunan tanah dasar diperlukan parameter 

koefisien konsolidasi (cv), indeks kompresibilitas (Cc) dan angka pori (e).   

4.3.2 Tanah Timbunan yang Diperkuat 

Pemilihan kriteria tanah timbunan yang diperkuat harus mempertimbangkan kinerja 

jangka panjang struktur, stabilitas masa konstruksi dan faktor degradasi lingkungan 

yang terjadi terhadap perkuatan.  

 

Pengetahuan dan pengalaman dengan lereng tahan yang diperkuat dan dinding 

penahan tanah yang distabilisasi secara mekanis selama ini hanyalah dengan 

menggunakan tanah timbunan berbutir (non-kohesif). Oleh karena itu pengetahuan 

tentang distribusi tegangan internal, tahanan cabut, dan bentuk bidang keruntuhan 

terbatas pada sifat-sifat teknis unik dari jenis tanah tersebut. 

 

Setiap tanah yang memenuhi syarat sebagai timbunan dapat digunakan dalam sistem 

perkuatan lereng. Akan tetapi material dengan kualitas tinggi akan memudahkan 

pemadatan dan meminimalkan kebutuhan perkuatan.  

 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, persyaratan timbunan yang diperkuat 

yang direkomendasikan adalah seperti diperlihatkan pada Tabel 4.1. Spesifikasi Buku 

3 Bina Marga dapat digunakan, tetapi untuk tanah timbunan yang ditahan, bukan 

tanah timbunan yang diperkuat (lihat penjelasannya di sub bab 4.3.3). 
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Tabel 4.1. Rekomendasi Persyaratan untuk Timbunan yang Diperkuat  

Ukuran saringan Persen lolos 

20 mm* 100  

4,75 mm (No. 4) 100 – 20 

0,425 mm (No. 40) 0 – 60 

0,075 mm (No. 200) 0 – 50 

Indeks plastisitas (PI) ≤ 20 mengacu ke SNI 03-1966-1990 

(AASHTO T 90) 

Ketahanan (soundness): kehilangan ketahanan magnesium sulfat < 

30% setelah 4 siklus atau kehilangan ketahanan sodium sulfat < 

15% setelah 5 siklus (merujuk ke AASHTO T 104) 

* : ukuran butir maksimum dapat sampai 100mm dengan syarat uji 

lapangan telah atau akan dilakukan untuk mengevaluasi potensi 

reduksi kekuatan geosintetik akibat instalasi. Pada semua kasus, 

faktor reduksi kekuatan geosintetik harus diperiksa terhadap 

ukuran butir dan ketajaman batu. 

 

Tanah timbunan harus dipadatkan hingga mencapai 95% berat isi  kering (γd)  pada 

kadar air optimum wopt, (± 2%) sesuai dengan SNI 03-1742-1989 Metode Pengujian 

Kepadatan Ringan untuk Tanah (AASHTO T-99). Tanah kohesif sebaiknya 

dipadatkan dengan ketebalan penghamparan 15 cm sampai dengan 20 cm, 

sedangkan tanah granular dipadatkan dengan ketebalan penghamparan 20 cm 

sampai dengan 30 cm. 

 

Uji elektrokimia sebaiknya dilakukan pada tanah timbunan untuk mendapatkan data 

untuk mengevaluasi degradasi perkuatan. Pengendalian kadar air dan kepadatan 

selama masa konstruksi sangat diperlukan untuk mencapai nilai-nilai kekuatan dan 

interaksi yang diharapkan. Deformasi selama masa konstruksi juga harus dimonitor 

dengan seksama dan harus dijaga agar tetap tidak melebihi batasan-batasan yang 

disyaratkan. Monitoring kinerja juga disarankan untuk tanah timbunan di luar syarat 

yang disarankan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.2 memperlihatkan beberapa nilai kisaran nilai sifat-sifat indeks dan mekanis 

tanah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai keandalan hasil pengujian 

tanah timbunan. Sumber tabel tersebut adalah CUR (1996) dan nilai-nilai untuk tanah 

merah (laterit) diambil dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh 

Puslitbang Jalan dan Jembatan, Departemen Pekerjaan Umum. 
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Tabel 4.2. Beberapa Kisaran Nilai  Sifat-sifat Indeks dan Mekanis Tanah 

 Indeks 

Plastisitas 

Berat Isi 

(kN/m
3
) 

Berat 

Isi 

Kering 

Max 

(kN/m
3
) 

c’ 

(kpa) 
φ’ (deg) 

Pasir Halus sampai Kasar - 19-20 19 - 35-40 

Pasir sedikit kelanauan, kelempungan - 18-19 18 - 27-32.5 

Tanah Merah 30-50 16-17.5 12.5* 10-25 20-40 

Keterangan *: pada kadar air optimum 40% 

4.3.3 Tanah Timbunan yang Ditahan 

Sifat penting yang dibutuhkan adalah kuat geser dan berat isi tanah. Kohesi dan 

sudut geser serta berat isi ditentukan melalui uji geser langsung terdrainase (drained) 

atau triaksial terkonsolidasi-terdrainase (consolidated-drained). Apabila contoh tanah 

tak terganggu tidak dapat diperoleh, maka sudut geser dapat diperoleh dari pengujian 

lapangan ataupun korelasi dengan hasil uji indeks. Parameter kuat geser ini 

digunakan untuk menentukan nilai tekanan tanah aktif (Ka).  

 

Jika muka air tanah lebih tinggi dari dasar rencana lereng maka diperlukan 

perencanaan skema pengaliran air yang tepat. Untuk tanah timbunan berbutir dan 

tanah berplastisitas rendah, rentang sudut geser adalah 28° sampai dengan 30°. 

Untuk tanah timbunan yang bersifat plastis (PI>40), dapat diperoleh nilai yang lebih 

rendah dan harus diperiksa pada kondisi terdrainase (drained) maupun tak 

terdrainase (undrained). 

4.3.4 Sifat-sifat Elektrokimia 

Syarat kriteria elektrokimia untuk tanah timbunan yang diperkuat dengan geosintetik 

bergantung pada jenis polimer seperti diperlihatkan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Syarat Elektrokimia Timbunan yang Diperkuat (Elias dkk, 2001) 

Jenis Polimer  Syarat Nilai pH Tanah Metode Uji 

Poliester (PET) 3 < pH < 9 AASHTO T289-91 

Poliolefin (PP dan HDPE) pH > 3 AASHTO T289-91 
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4.3.5 Sifat-sifat Geosintetik 

4.3.5.1 Karakteristik Geometri 

Sifat-sifat struktur rencana dari geosintetik merupakan suatu fungsi dari karakteristik 

geometrik, kekuatan dan kekakuan, durabilitas dan jenis material. 

 

Suatu lapis pita-pita geotekstil dan geogrid dicirikan oleh lebar dan jarak horizontal 

dari as ke as dari pita-pita tersebut. Luas potongan melintang tidak diperlukan karena 

kekuatan pita geosentetik digambarkan dengan gaya tarik per satuan lebar, bukan 

oleh tegangan. Kesulitan-kesulitan dalam mengukur tebal dari bahan yang tipis dan 

relatif kompresibel mengakibatkan perkiraan tegangan menjadi tidak realistis.  

 

Rasio liputan Rc digunakan untuk menghubungkan gaya per satuan lebar dari 

perkuatan yang terpisah terhadap gaya per satuan lebar yang dibutuhkan pada 

seluruh struktur, yaitu: 

c

h

b
R

S
=  .................................................................................. [4-1] 

dengan pengertian: 

b = lebar kotor dari pita, lembaran atau grid (m) 

Sh = spasi horizontal dari as ke as antara pita-pita, lembaran-lembaran 
atau grid-grid (m) 

Rc = 1 untuk perkuatan lembaran menerus. 

4.3.5.2 Sifat-sifat Kekuatan Geosintetik 

Sifat-sifat kekuatan geosintetik ditentukan oleh faktor lingkungan seperti rangkak, 

kerusakan saat instalasi, penuaan, suhu dan tegangan pengekang (confining stress). 

Kuat geser ijin jangka panjang geosintetik harus ditentukan melalui pertimbangan 

menyeluruh terhadap elongasi ijin, potensi rangkak dan seluruh potensi mekanisme 

degradasi kekuatan. 

 

Secara umum, produk-produk poliester (PET) peka terhadap penurunan kekuatan 

akibat penuaan karena hidrolisis (ketersediaan air) dan temperatur tinggi. Produk-

produk poliolefin (PP dan HDPE) peka terhadap kehilangan kekuatan akibat penuaan 

karena oksidasi (kontak dengan oksigen) dan atau temperatur tinggi. Oksidasi 

geosintetik dalam tanah dapat terjadi dengan laju yang hampir sama dibandingkan 

dengan geosintetik yang berada di atas tanah. 
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Walaupun sebagian besar perkuatan geosintetik dikubur dalam tanah, stabilitas 

geosintetik terhadap ultraviolet selama masa konstruksi harus tetap diperhatikan. Jika 

geosintetik digunakan pada lokasi yang terpapar ultraviolet (misalnya untuk 

membungkus dinding atau bagian muka lereng), maka geosintetik sebaiknya 

dilindungi dengan bahan pelindung atau unit-unit penutup untuk mencegah 

kerusakan. Penutupan dengan tanaman dapat dilakukan jika menggunakan geotekstil 

anyaman terbuka atau geogrid. 

 

Kerusakan saat penanganan dan konstruksi, seperti akibat abrasi dan aus, coblos 

dan robek atau gores, serta retak dapat terjadi pada grid polimer yang getas. Jenis-

jenis kerusakan ini dapat dihindari dengan perlakuan yang hati-hati selama 

penanganan dan konstruksi. Alat berat dengan roda rantai baja (track) tidak 

diperbolehkan melintas langsung di atas geosintetik. 

 

Kerusakan saat penimbunan merupakan fungsi dari beban yang ditimpakan pada 

geosintetik selama masa konstruksi serta ukuran dan kebundaran (angularity) bahan 

timbunan. Untuk lereng tanah yang diperkuat, penggunaan geotekstil ber-massa 

rendah dan kekuatan rendah sebaiknya dihindari untuk meminimalkan kerusakan 

yang menyebabkan berkurangnya kekuatan geotekstil. 

 

Kuat tarik jangka panjang geosintetik harus ditentukan berdasarkan pendekatan 

faktor keamanan parsial. Faktor reduksi digunakan untuk menghitung kekuatan 

geosintetik meliputi faktor kerusakan pada saat instalasi, faktor rangkak serta kondisi 

biologi dan kimia.  

4.3.6 Interaksi tanah dan geosintetik 

Koefisien interaksi tanah dengan geosintetik atau disebut kemampuan cabut yang 

harus dipertimbangkan dalam perencanaan meliputi koefisien cabut dan koefisien 

gesekan antar bidang permukaan.  

4.3.6.1 Evaluasi kinerja tahanan cabut; 

Perencanaan perkuatan lereng membutuhkan evaluasi kinerja cabut jangka panjang 

yang mempertimbangkan tiga kriteria dasar berikut ini: 
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- Kapasitas cabut: tahanan cabut pada perkuatan harus cukup kuat menahan gaya 

tarik  rencana yang bekerja di dalam perkuatan dengan faktor keamanan cabut 

FKPO minimum adalah 1,5. 

- Perpindahan (displacement) izin: perpindahan relatif tanah terhadap perkuatan 

yang dibutuhkan untuk memobilisasi gaya tarik rencana harus lebih kecil daripada 

perpindahan yang diizinkan. 

- Perpindahan jangka panjang: beban cabut harus lebih kecil daripada beban 

rangkak kritis. 

4.3.6.2 Perhitungan Tahanan Cabut; 

Tahanan cabut puncak (Pr) per satuan lebar perkuatan ditentukan melalui persamaan 

berikut:  

Pr = F* . α . σ’v . Le . C .............................................................. [4-2] 

dengan pengertian: 

F* = faktor tahanan cabut; 

α = faktor koreksi skala;   

σ’v = tegangan vertikal efektif pada antarmuka (batas) antara tanah dan geosintetik 

(kN/m2). 

Le = panjang tertanam pada zona yang ditahan di belakang bidang keruntuhan (m); 

C = keliling efektif perkuatan, untuk geogrid dan geotekstil nilai C = 2; 

 

Faktor tahanan cabut F* dan faktor koreksi skala α yang paling akurat melalui 

pengujian tarik cabut terhadap contoh material timbunan yang akan digunakan. Jika 

data hasil pengujian tidak tersedia, maka nilai α untuk geogrid adalah 0,8 dan untuk 

geotekstil 0,6 sedangkan nilai F*=2/3 tan φ.  

 

Sudut φ di atas merupakan sudut geser tanah yang minimal dihasilkan dari pengujian 

di laboratorium. Untuk perkuatan lereng, besarnya φ untuk timbunan yang diperkuat 

umumnya didapat melalui pengujian, akibat bervariasinya material timbunan yang 

digunakan. Nilai terendah yang biasa digunakan adalah 28°.  

4.3.6.3 Gesekan Antar Permukaan.  

Gesekan antar permukaan geosintetik dan tanah timbunan seringkali lebih rendah 

daripada sudut geser tanah, sehingga dapat membentuk bidang gelincir. Sudut gesek 

antar permukaan ρ ditentukan dari uji geser langsung antara tanah dan geosintetik 
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dengan acuan ASTM D 5321 atau ISO 12957-1:2005. Apabila hasil pengujian tidak 

tersedia, maka koefisien gesekan antar permukaan ditentukan dengan persamaan 

2/3 tan φ untuk geotekstil, geogrid dan drainase komposit tipe geonet. 

4.4 Perencanaan Lereng Tanah yang Diperkuat 

4.4.1 Konsep Perencanaan 

Persyaratan perencanaan untuk lereng yang diperkuat pada intinya sama dengan 

perencanaan lereng tanpa perkuatan: faktor keamanan harus memenuhi untuk jangka 

panjang dan jangka pendek terhadap mode-mode keruntuhan yang dapat terjadi. 

Tiga mode keruntuhan yang dapat terjadi adalah (lihat Gambar 4.4): 

a. Keruntuhan internal, dimana bidang keruntuhan memotong elemen  perkuatan; 

b. Keruntuhan eksternal, dimana bidang keruntuhan melewati bagian belakang dan 

di bawah massa tanah yang diperkuat; 

c. Keruntuhan gabungan, dimana bidang keruntuhan melewati bagian belakang dan 

juga memotong massa tanah yang diperkuat. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.4. Moda Keruntuhan Lereng Tanah yang Diperkuat 

4.4.2 Prosedur Perencanaan Lereng Tanah yang Diperkuat 

Prosedur perencanaan lereng yang diperkuat ditunjukkan dengan bagan alir pada 

Gambar 4.5. 
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Tetapkan persyaratan geometri, pembebanan dan kinerja untuk

perencanaan

Tentukan sifat-sifat teknis tanah di lapangan

Lakukan evaluasi parameter rencana perkuatan

kekuatan izin

kriteria ketahanan (durabilitas)

interaksi tanah dan perkuatan

Cek stabilitas lereng tanpa perkuatan

Rencanakan perkuatan yang menghasilkan kestabilan lereng

kekuatan izin

kriteria ketahanan (durabilitas)

interaksi tanah dan perkuatan

Cek stabilitas eksternal

Gelincir
Keruntuhan

dalam global

Keruntuhan

daya dukung

lokal

Penurunan

tanah dasar
Seismik (gempa)

Evaluasi persyaratan pengendalian air bawah permukaan dan air permukaan

Buat spesifikasi dan dokumen kontrak

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.5. Tahapan Prosedur Perencanaan Lereng Tanah yang Diperkuat 

Tahapan perencanaan lereng tanah yang diperkuat adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Tetapkan persyaratan geometri, pembebanan dan kinerja untuk 

perencanaan (lihat Gambar 4.6). 

A. Persyaratan perencanaan geometri dan pembebanan meliputi: 

1) Tinggi lereng, H; 

2) Sudut lereng β,  

3) Beban luar, terdiri dari: 
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a. Beban tambahan, q, yaitu beban mati yang akan dipikul lereng, misalnya 

bangunan gedung di atas lereng; 

b. Beban hidup sementara, ∆q; 

c. Percepatan gempa  rencana, Am  (merujuk ke SNI 03-2833-1992) 

4) Beban pembatas jalan (traffic barriers) 

B. Persyaratan kinerja: 

1) Stabilitas eksternal dan penurunan; 

a. Geser horizontal massa tanah yang diperkuat terhadap tanah dasar, FK ≥ 

1,3; 

b. Keruntuhan eksternal, keruntuhan daya dukung dalam, FK ≥ 1,3; 

c. Keruntuhan daya dukung lokal (peremasan/squeezing lateral), FK ≥ 1,3; 

d. Pembebanan dinamik, FK ≥ 1,1; 

e. Besaran dan kecepatan penurunan pasca konstruksi;  

2) Mode keruntuhan gabungan,  FK ≥ 1,3; 

3) Stabilitas internal, FK ≥ 1,3. 

 

Langkah 2: Tentukan sifat-sifat teknis tanah di lapangan (lihat Gambar 4.6). 

A. Tentukan profil tanah dasar dan tanah yang ditahan yaitu di bawah dan di 

belakang zona yang diperkuat di sepanjang alinyemen lereng. Profil dibuat setiap 

30 m sampai 60m tergantung pada homogenitas profil tanah dasar dan cukup 

dalam sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap keruntuhan dalam. Kedalaman 

pengujian disarankan dua kali dari tinggi lereng atau sampai tanah keras. 

B. Tentukan parameter kuat geser untuk tanah dasar dan tanah yang ditahan (cu, φu 

atau c’ dan φ’); berat isi (basah dan kering); parameter konsolidasi Cc , Cr , dan cv 

dan σp’. 

C. Ukur muka air tanah, dw, dan permukaan pisometrik (terutama untuk air yang 

keluar dari permukaan lereng); 

D. Untuk perbaikan lereng dan longsor, lakukan identifikasi penyebab ketidakstabilan 

serta lokasi bidang keruntuhan yang telah terjadi. 
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Notasi: 

H = tinggi lereng (m) 

β = sudut lereng (derajat) 

Tr = kekuatan perkuatan (kN/m) 
L = panjang perkuatan (m) 
Sv = spasi vertikal perkuatan (m) 
q = beban tambahan (kN/m

2
) 

∆q = beban hidup sementara (kN) 

Am = percepatan gempa rencana (m/det
2
) 

dw = kedalaman muka air tanah dalam lereng (m) 
dwf = kedalaman muka air tanah dalam tanah pondasi (m) 
cu dan c’ = kohesi tanah total dan efektif  (kN/m

2
) 

φ’ dan φu = sudut geser dalam total dan efektif (derajat) 

γb = berat isi tanah timbunan yang ditahan (kN/m
3
) 

γr = berat isi tanah timbunan yang diperkuat (kN/m
3
) 

γ = berat isi tanah pondasi (kN/m
3
) 

σp’, Cc, Cr, cv = parameter konsolidasi 

Ao = koefisien percepatan tanah dasar (m/det
2
) 

g = percepatan gravitasi (m/det
2
) 

 
(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.6.  Simbol dalam Perencanaan Perkuatan Lereng 

 

Langkah 3: Tentukan sifat-sifat teknis timbunan yang diperkuat dan timbunan 

yang ditahan 

A. Gradasi ukuran butir dan indeks plastisitas; 

B. Karakteristik pemadatan berdasarkan 95% berat isi kering maksimum γd 

berdasarkan SNI 03-1742-1989 Metode Pengujian Kepadatan Ringan untuk 

Tanah (AASHTO T-99) dan ± 2% kadar air optimum. 

C. Syarat tebal penghamparan; 
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D. Parameter kuat geser, cu  , φu atau c’, φ’; 

E. Komposisi kimiawi tanah (pH). 

 

Langkah 4: Lakukan evaluasi parameter rencana perkuatan  

A. Kuat tarik ijin rencana geosintetik (Ta) dihitung dengan persamaan: 

al ult
a

T T
T   

FK RF.FK
= =  .................................................................... [4-3] 

dengan pengertian 

Tal = kuat tarik jangka panjang per satuan lebar geosintetik (kN/m) 

Tult = kuat tarik ultimit geosintetik (kN/m), diperoleh dari uji tarik pita lebar 
(ASTM D 4595 atau RSNI M-05-2005) berdasarkan Nilai Gulungan Rata-
rata Minimum (Minimum Average Roll Value, MARV). 

RF = faktor reduksi = RFCR x RFID X RFD 

FK = faktor keamanan = 1 karena faktor keamanan diperhitungkan dalam 
analisis stabilitas. 

 

Karena FK=1, maka Ta = Tal dan kuat tarik jangka panjang geosintetik dihitung 

dengan persamaan:  

ult ult
al

CR ID D

T T
T =

RF RF  x RF  x RF
=

 ................................................. [4-4] 

dengan pengertian : 

RFCR

  

= faktor reduksi rangkak, yaitu perbandingan kuat tarik puncak terhadap 

kuat batas rangkak dari uji rangkak di laboratorium. Tabel 4.4 

memperlihatkan rentang nilai RFCR umum untuk geosintetik berjenis 

polimer; 

RFID = faktor reduksi kerusakan saat  instalasi; Nilainya bervariasi antara 1,05 

sampai dengan 3,0, tergantung pada gradasi material timbunan, teknik 

pemadatan, struktur produk dan berat geosintetik per berat isi. Faktor 

reduksi minimum adalah sebesar 1,1 untuk mempertimbangkan 

ketidakpastian pengujian. 

RFD = faktor reduksi ketahanan terhadap mikroorganisme, senyawa kimia, 

oksidasi panas dan retak tegangan (stress cracking). Nilainya bervariasi 

antara 1,1 sampai dengan 2,0. Faktor reduksi minimum adalah 1,1. 
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Tabel 4.4. Rentang RFCR  Geosintetik Jenis Polimer (Elias dkk, 2001) 

Jenis polimer RFCR 

Poliester 1,6 – 2,5  

Polipropilena 4,0 – 5,0 

Polietilena  2,6 – 5,0 

 

Sifat-sifat kekuatan geosintetik dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab 4.3.5.2. 

B. Tahanan cabut (pull out). 

1) Gunakan: FKPO = 1,5  untuk tanah berbutir  

2) Gunakan: FKPO = 2,0  untuk tanah kohesif 

3) Panjang pembenaman (embedment) minimum, Le = 1,0 m 

 

Langkah 5: Cek stabilitas lereng tanpa perkuatan. 

A. Lakukan evaluasi stabilitas tanpa perkuatan yang bertujuan untuk menentukan 

apakah dibutuhkan perkuatan, sifat kritis perencanaan (yaitu apakah faktor 

keamanan tanpa perkuatan lebih besar atau kurang dari 1), masalah potensi 

keruntuhan dalam, dan panjang zona yang perlu diperkuat; 

1) Lakukan analisis stabilitas yang  umum digunakan untuk menentukan faktor 

keamanan tanpa perkuatan (FKU) dan momen pendorong untuk bidang-

bidang keruntuhan yang dapat terjadi; 

2) Gunakan metode busur lingkaran dan bidang gelincir-baji, serta 

pertimbangkan keruntuhan pada kaki lereng, permukaan lereng, dan 

keruntuhan daya dukung dalam di bawah kaki lereng. Titik terminasi 

(termination points) bidang keruntuhan harus berada di setiap zona 

keruntuhan potensial tersebut;  

B. Tentukan luas zona kritis yang perlu diperkuat; 

1) Lakukan analisis untuk seluruh bidang keruntuhan potensial dengan faktor 

keamanan kurang atau sama dengan target faktor keamanan lereng (atau 

faktor keamanan tanpa perkuatan FKU ≤ target faktor keamanan FKR). 

2) Gambarkan semua bidang keruntuhan pada penampang melintang lereng; 

3) Bidang keruntuhan yang memberikan faktor keamanan yang hampir sama 

dengan target faktor keamanan akan memberikan batas zona kritis yang perlu 

diperkuat (lihat Gambar 4.7). 

C. Bidang keruntuhan kritis yang terjadi di bawah kaki lereng mengindikasikan 

terjadinya masalah keruntuhan daya dukung dalam. Untuk kasus ini, suatu 

analisis pondasi yang lebih rinci harus dilakukan. Geosintetik dapat digunakan 

untuk memperkuat dasar timbunan dan untuk membuat berm kaki sehingga 
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stabilitas timbunan dapat meningkat (lihat Bab 3). Tindakan perbaikan pondasi 

lainnya juga harus dipertimbangkan. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.7. Zona Kritis yang Memenuhi Target Faktor Keamanan Berdasarkan 

Bidang Rotasi dan Gelincir  

 

Langkah 6: Rencanakan perkuatan untuk mendapatkan lereng yang stabil. 

A. Tentukan gaya tarik maksimum perkuatan per satuan lebar perkuatan, Ts-max, dari 

beberapa bidang keruntuhan potensial yang berada dalam zona kritis dari 

Langkah 5 .  

 

Sebagai catatan, faktor keamanan terkecil yang dihitung dari Langkah 5 biasanya 

tidak memberikan nilai Ts terbesar (Ts-max); bidang keruntuhan yang paling kritis 

adalah bidang keruntuhan yang membutuhkan nilai perkuatan Ts terbesar. Nilai Ts 

dihitung dengan persamaan berikut: 

D

M
)FK-FKT D

URs (=  ................................................................ [4-5] 

dengan pengertian: 

Ts = jumlah gaya tarik yang dibutuhkan per satuan lebar perkuatan di seluruh 

lapisan perkuatan yang memotong bidang keruntuhan (kN/m); 

MD = momen pendorong (kN.m) terhadap pusat rotasi lingkaran keruntuhan 

D = adalah lengan momen Ts terhadap pusat rotasi lingkaran keruntuhan.  

 = jari-jari lingkaran, R, untuk jenis perkuatan geosintetik lembaran menerus 

(diasumsikan membentuk tangen terhadap lingkaran) (m); 

 = jarak vertikal, Y, terhadap titik rotasi TS untuk jenis perkuatan elemen 

terpisah atau jenis perkuatan pita. Asumsikan H/3 di atas lereng untuk 

perhitungan awal yaitu asumsikan beraksi pada suatu bidang horizontal 

yang memotong bidang keruntuhan pada H/3 di atas dasar lereng; 
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FKR = faktor keamanan dengan perkuatan yang ditargetkan; 

FKU = faktor keamanan lereng tanpa perkuatan dari Langkah 5. 

 

 

Faktor keamanan tanpa perkuatan: 
)

)

R
U

D

Momen Penahan (M
FK

Momen Pendorong (M
=  

Faktor keamanan dengan perkuatan: S
R U

D

T  D
FK FK

M
= +  

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.8. Pendekatan Geser Rotasional untuk Menentukan Kekuatan Geosintetik 

yang Dibutuhkan  

 

B. Jika Langkah 5 dan Langkah 6 menggunakan bantuan piranti lunak, maka 

sebagai salah satu langkah pemeriksaan bandingkan nilai TS-MAX dari Langkah 6A 

dengan nilai dari grafik Gambar 4.9. Jika perbedaannya cukup besar, cek 

kesesuaian penggunaan grafik tersebut terhadap batasan-batasan asumsi pada 

Gambar 4.9 serta periksa ulang hasil dari Langkah 5 dan Langkah 6.A. 

 

Grafik pada Gambar 4.9 memberikan suatu metode untuk memeriksa hasil dari 

piranti lunak secara cepat. Grafik tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-

satunya cara pemeriksaan. Kurva perencanaan lainnya seperti dari Jewell (1984 

dan 1990), Werner dan Resl (1986), Ruegger (1986) dan Leshchinsky dan 

Boedeker (1989) juga dapat digunakan. Cara pengecekan lainnya adalah dengan 

menggunakan beberapa piranti lunak yang berbeda. 
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SUDUT LERENG, ββββ (derajat)  
SUDUT LERENG, ββββ (derajat)

 

(a) Penentuan koefisen gaya, K (b) Penentuan perbandingan panjang perkuatan, L/H’ 

Prosedur penggunaan grafik: 

1. Tentukan koefisien gaya, K, dari grafik (a) di atas dengan mengeplot sudut lereng β dengan φ’f, 

dengan pengertian: 







=

R

r1-
f

FK

 tan
tan

φ
φ '  dan φr = sudut geser timbunan yang diperkuat 

2. Tentukan gaya maksimum perkuatan (Ts-MAX) dengan persamaan berikut: ( )γ
2

S-MAX rT =0.5 K H'  

dengan pengertian: H’= H + q/γr , q = beban merata, γr = berat isi timbunan yang diperkuat 

3. Tentukan panjang perkuatan yang dibutuhkan pada lereng bagian atas (LT) dan bawah (LB) dari 
grafik (b) di atas. 

Batasan asumsi: 
- Perkuatan dapat diperpanjang (extensible reinforcement). 

- Lereng dibuat dari tanah tak berkohesi dan seragam, c=0. 

- Tidak ada tekanan pori dalam lereng. 

- Tanah pondasi datar. 

- Tidak ada gaya gempa. 

- Beban merata dan tidak lebih dari 0,2 γ H. 

- Sudut geser antara tanah dan perkuatan geosintetik relatif tinggi, φsg = 0,9 φr (mungkin tidak sesuai 
untuk beberapa produk geotekstil). 

Gambar 4.9. Grafik untuk Menentukan Besarnya Kekuatan Perkuatan (Schmertmann, 

dkk dalam Elias dkk, 2001) 
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C. Tentukan distribusi perkuatan: 

1) Untuk lereng rendah dengan tinggi H ≤  6,0 meter, asumsikan perkuatan 

terdistribusi merata dan gunakan TS-MAX untuk menentukan spasi atau kuat 

tarik yang dibutuhkan dari Langkah 6.D; 

2) Untuk lereng dengan tinggi H > 6,0 meter, bagi lereng ke dalam dua zona 

(atas dan bawah) atau tiga zona (atas, tengah, dan bawah) dengan ketinggian 

yang sama dan gunakan TS-MAX terfaktor di tiap zona untuk menentukan spasi 

atau kuat tarik yang dibutuhkan, lihat Gambar 4.10. Kuat tarik yang 

dibutuhkan untuk tiap zona dihitung melalui persamaan berikut: 

a. Untuk dua zona: 

Tbawah = ¾ TS-MAX ...................................................................... [4-6] 

Tatas    = ¼ TS-MAX ..................................................................... [4-7]  

b. Untuk tiga zona: 

Tbawah = ½ TS-MAX .................................................................................................................. [4-8] 

Ttengah = ⅓ TS-MAX ..................................................................... [4-9] 

Tatas    = 1/6 TS-MAX ................................................................... [4-10] 

 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.10. Hubungan Antara Spasi dan Kekuatan Geosintetik 

D. Tentukan spasi vertikal perkuatan SV atau kuat tarik  rencana maksimum Tmax 

yang dibutuhkan pada tiap lapisan perkuatan. 

1) Untuk setiap zona, hitung kuat tarik rencana, Tmax, untuk setiap lapis 

perkuatan berdasarkan asumsi spasi vertikal Sv. Akan tetapi, jika kuat tarik ijin 

geosintetik diketahui, hitung spasi vertikal minimum dan jumlah lapis 

perkuatan, N, yang dibutuhkan untuk setiap zona dengan persamaan berikut: 

zona v zona
max al c

zona

T S T
T = = T  R

H N
≤  ................................................. [4-11] 

 dengan pengertian: 
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Rc = 
h

b

S
= rasio liputan perkuatan, dilihat dari tampak atas. Rc=1 untuk 

perkuatan lembaran menerus. 

b = lebar kotor dari pita, lembaran atau grid (m) 

Sh = spasi horizontal dari as ke as antara pita-pita, lembaran-lembaran 
atau grid-grid (m) 

SV = spasi vertikal perkuatan dalam satuan meter, yang merupakan 
penjumlahan tebal lapisan yang dipadatkan (m). 

Tzona = kuat tarik maksimum perkuatan di masing-masing zona (kN/m). 

Untuk lereng rendah (H ≤ 6 m), Tzona = TS-MAX. 

Hzona = tinggi zona. Untuk lereng tinggi (H > 6 m), tinggi zona dinyatakan 
dengan Tatas, Ttengah dan Tbawah. 

N = jumlah lapisan perkuatan. 

   

2) Gunakan perkuatan sekunder di bagian tengah sepanjang 1,2 m – 2,0 m 

untuk menjaga spasi vertikal maksimum sebesar 0,4 m untuk permukaan 

yang stabil dan kualitas pemadatan yang baik. 

a. Untuk lereng dengan kemiringan kurang dari 45° (1Vertikal : 1Horizontal) 

dan spasi perkuatan yang lebih rapat (tapi tidak lebih dari 0,4 m) biasanya 

tidak membutuhkan pembungkusan muka lereng dengan geosintetik, lihat 

Gambar 4.11. Pembungkusan muka lereng dibutuhkan untuk menghindari 

erosi permukaan. Spasi vertikal lainnya dapat digunakan untuk 

menghindari erosi permukaan tetapi analisis stabilitas permukaan lereng 

harus dilakukan diantaranya dengan persamaan: 

) . ( . .tan

.

2 2
g w g

g

c' H+( H.z.cos tan ' + F cos sin +sin ' )
FK=

.H.z.cos sin

γ γ β ϕ β β β ϕ

γ β β

−

[4-12] 

dengan pengertian:  

c´ = kohesi efektif (kN/m2) 

φ´ = sudut geser efektif (derajat) 

γg = berat isi tanah jenuh (kN/m3) 

γs = berat isi air (kN/m3) 

z = kedalaman vertikal ke bidang runtuh yang didefinisikan dengan 

kedalaman jenuh (m) 

H = tinggi lereng (m) 

β = sudut lereng (derajat) 

Fg = jumlah gaya penahan geosintetik (kN/m) 

b. Perkuatan antara ditempatkan dalam lapisan-lapisan menerus dan tidak 

perlu mempunyai kekuatan yang sama dengan perkuatan utama, akan 
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tetapi dalam semua kasus, seluruh perkuatan harus cukup kuat untuk 

dapat bertahan selama instalasi. 

Perkuatan

Primer

Perkuatan

Sekunder
Maksimum S = 0,8 m

Maksimum s = 0,4 m

1,2 -2,0 m

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.11. Syarat Spasi dan Panjang Pembenaman untuk Perkuatan Lereng yang 

Memperlihatkan Perkuatan Primer dan Perkuatan Sekunder 

E. Pada struktur yang kritis atau kompleks, lakukan penghitungan ulang Ts untuk 

potensi keruntuhan di atas setiap lapisan perkuatan utama dengan persamaan 

[4.5] dari LANGKAH 6A. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa perkiraan 

distribusi gaya perkuatan pada persamaan [4.6] sampai [4.11] dapat memenuhi;  

F. Tentukan panjang perkuatan yang dibutuhkan: 

1) Panjang tertanam Le tiap lapisan perkuatan melebihi bidang keruntuhan kritis 

(busur lingkaran yang ditemukan untuk Ts-max) dihitung dengan persamaan: 

max PO
e '

v

T .FK
L =

F*.α.σ .C
 ...................................................................... [4-13] 

dengan pengertian:  

Le = panjang tertanam pada zona yang ditahan di belakang bidang keruntuhan 
(m); 

Tmax = kuat tarik rencana (kN/m); 

FKPO = faktor keamanan cabut (pull out); 

F* = faktor tahanan cabut; 

α = adalah faktor koreksi skala; 

C = keliling efektif perkuatan, untuk geogrid dan geotekstil nilai C = 2; 

σ’v = tegangan vertikal efektif antara tanah dengan geosintetik (kN/m2). 

Nilai F* dan α diberikan pada Tabel 4.5 dan dijelaskan lebih rinci pada sub 

bab 4.3.5.2. 
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Tabel 4.5. Faktor tahanan cabut (Elias dkk, 2001) 

Tipe Perkuatan Nilai F* Nilai α 

Geogrid  2/3 tan φ 0,8 

Geotekstil 2/3 tan φ 0,6 

 

2) Nilai minimum Le adalah 1,0 meter. 

a. Untuk tanah kohesif, periksa  Le  pada kondisi cabut   jangka   panjang  

maupun jangka pendek; 

b. Untuk perencanaan jangka panjang, gunakan φ’r dengan c’r = 0, 

sedangkan untuk perencanaan jangka pendek, gunakan φr dengan cr = 0 

dari pengujian triaksial terkonsolidasi tak terdrainase (undrained)  atau 

lakukan uji cabut; 

3) Plot panjang perkuatan yang diperoleh dari evaluasi tahanan cabut pada 

potongan melintang lereng dengan perkiraan batas krisis yang ditentukan dari 

LANGKAH 5 (lihat Gambar 4.12); 

a. Panjang perkuatan yang dibutuhkan untuk stabilitas geser pada dasar 

lereng umumnya akan menentukan panjang perkuatan bagian bawah. 

b. Panjang perkuatan lapisan bawah harus diperpanjang sampai pada batas 

zona kritis. Perkuatan yang lebih panjang dapat dibutuhkan untuk 

mengatasi masalah keruntuhan dalam (lihat LANGKAH 7). 

c. Perkuatan bagian atas mungkin tidak perlu diperpanjang sampai batas 

zona kritis dengan syarat perkuatan di bagian yang lebih bawah dapat 

memenuhi target faktor keamanan FKR untuk seluruh bidang keruntuhan 

lingkaran dalam zona kritis. 
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menentukan

zona kritis

Lebar dasar lereng ditentukan

berdasarkan tahanan gelincir

FkU = FkR

dari analisis bidang

gelincir-baji

FKU = FKR

dari analisis
rotasional

Luas yang diarsir menyatakan panjang

minimum perkuatan yang dibutuhkan

L
e
 > 1 m, dihasilkan dari

perhitungan tahanan cabut
Bidang gelincir

berdasarkan nilai

Tmax

FK
U

 = FK
R

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.12. Syarat Spasi dan Panjang Pembenaman untuk Perkuatan Lereng yang 

Memperlihatkan Perkuatan Primer dan Perkuatan Sekunder 

 

4) Periksa bahwa jumlah gaya-gaya perkuatan yang memotong tiap bidang 

keruntuhan lebih besar daripada Ts (dari LANGKAH 6.A) 

a. Perkuatan yang dihitung hanyalah perkuatan dengan panjang yang lebih 

dari 1 m di luar bidang keruntuhan untuk mempertimbangkan tahanan 

cabut. 

b. Jika gaya perkuatan tidak memenuhi, tambah panjang perkuatan yang 

tidak memotong bidang keruntuhan atau tingkatkan kekuatan perkuatan di 

bagian yang lebih bawah. 

5) Sederhanakan skema timbunan dengan memperpanjang beberapa lapisan 

perkuatan untuk menghasilkan dua atau tiga bagian perkuatan dengan 

panjang yang sama untuk mempermudah konstruksi dan pemeriksaan. 

6) Periksa panjang perkuatan yang diperoleh dengan menggunakan Gambar 

4.9. Catatan: pada Grafik b, besarnya Le sudah termasuk dalam panjang total 

LT (panjang atas) dan LB (panjang bawah). 

G. Periksa panjang rencana dari perencanaan yang kompleks: 

1) Ketika memeriksa suatu perencanaan yang mempunyai beberapa zona 

dengan panjang perkuatan yang berbeda, kekuatan di zona bagian bawah 

dapat dibuat berlebih untuk memperpendek perkuatan di bagian atas. 
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2) Dalam memeriksa kebutuhan panjang perkuatan pada kasus tersebut di atas, 

stabilitas cabut perkuatan pada setiap zona harus diperiksa dengan teliti 

untuk bidang-bidang keruntuhan kritis yang keluar di dasar setiap zona. 

 

Langkah 7: Cek stabilitas eksternal 

A. Tahanan gelincir (lihat Gambar 4.13) 

Periksa lebar massa tanah yang diperkuat pada setiap tingkat untuk dapat 

menahan gelincir di sepanjang perkuatan. Jenis keruntuhan baji yang 

didefinisikan sebagai batas perkuatan (panjang perkuatan dari kaki) dari 

LANGKAH 5 harus diperiksa agar perkuatan tersebut cukup untuk menahan 

geser dengan persamaan berikut: 

   Gaya penahan = FK x Gaya gelincir 

( )φ φ φ
a b min a b

W +P  sin tan = Fk  P  cos 
 .................................... [4-14] 

dengan: 

W = ½ L2 γr (tan β)        untuk L ≤ H ....................................... [4-15] 

2

r

H
W = LH - 

2 tan β

 
γ 

 
   untuk L > H  ..................................... [4-16] 

Pa = ½ γbH
2Ka ....................................................................... [4-17] 

dengan pengertian:  

L = panjang perkuatan terbawah di tiap lapisan, dimana terjadi perubahan 

panjang (m); 

H = tinggi lereng (m); 

FK = faktor keamanan terhadap gelincir (≥ 1,3); 

Pa = tekanan tanah aktif (kN); 

Ka = 






 −
2

45tan2 φ
= koefisien tekanan tanah aktif 

φmin = sudut geser minimum yang dipilih dari sudut geser antara tanah yang 

diperkuat dan perkuatan atau sudut geser tanah pondasi (derajat); 

β = sudut lereng (derajat); 

γr = berat isi tanah timbunan yang diperkuat (kN/m3); 

γb = berat isi tanah timbunan yang ditahan (kN/m3); 

φb = sudut geser tanah timbunan yang ditahan (derajat). Jika filter geosintetik 

atau penyalir geokomposit dipasang menerus di lereng belakang, maka 

φb sama dengan sudut geser antarmuka antara geosintetik dan 

timbunan yang ditahan. 
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(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.13. Analisis Stabilitas Gelincir 

B. Stabilitas keruntuhan dalam global (Gambar 4.14).  

Evaluasi keruntuhan global di bawah massa tanah yang diperkuat untuk 

menghasilkan: 

D

R

FK
M

1,3
M

= ≥
 ...................................................................... [4-18] 

Analisis yang dilakukan dalam LANGKAH 5 dapat memberikan indikasi jenis 

keruntuhan ini. Akan tetapi, lakukan metode analisis stabilitas lereng klasik seperti 

Simplified Bishop, Morgensten & Price, Spencer, atau metode lainnya. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.14. Analisis Stabilitas Global 

C. Keruntuhan daya dukung lokal pada kaki timbunan (peremasan/squeezing 

lateral). 

Jika tebal lapisan tanah lunak (Ds) di bawah timbunan kurang dari panjang lereng 

b seperti pada Gambar 4.15, maka faktor keamanan terhadap keruntuhan akibat 
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peremasan dihitung dengan persamaan berikut (seperti diterangkan pada sub bab 

3.4.2): 

u u
Peremasan

s

2 c 4,14 c
FK 1,3

D tan H
= + ≥

γ β γ
 .................................... [4-19] 

dengan pengertian : 

cu = kuat geser tak terdrainase/undrained (kN/m2) 

γ = berat isi tanah timbunan  (kN/m3)  

Ds = tebal tanah lunak di bawah timbunan (m) 

β = sudut kemiringan lereng (derajat) 

H = tinggi timbunan (m)  

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.15. Keruntuhan Daya Dukung Lokal (Pergerakan Lateral) 

D. Penurunan tanah dasar;  

Tentukan besar penurunan dan kecepatan penurunan diferensial tanah dasar 

dengan menggunakan prosedur perhitungan penurunan  yang biasa digunakan. 

Jika hasil perhitungan penurunan melebihi persyaratan proyek, maka tanah 

pondasi harus diperbaiki. 

 

Langkah 8: Stabilitas gempa (stabilitas dinamik). 

Lakukan analisis pseudo-statik dengan menggunakan koefisen gempa A, yang 

diperoleh dari peraturan pembangunan lokal dan percepatan gempa. Perhitungan 

sesuai SNI 03-2833-1992 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan.  

FK dinamik ≥ 1,1 ................................................................... [4-20] 

 

Stabilitas gempa ditentukan melalui penambahan gaya vertikal dan atau horizontal ke 

titik tengah tiap irisan hingga menghasilkan persamaan kesetimbangan momen (lihat 

Gambar 4.16).  
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(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.16. Analisis Stabilitas Gempa 

Langkah 9: Evaluasi persyaratan pengendalian air bawah permukaan dan air 

permukaan 

A. Pengendalian air bawah permukaan. 

1) Aliran (seepage) air bawah permukaan yang tidak terkendali dapat 

menurunkan stabilitas lereng yang akhirnya dapat mengakibatkan keruntuhan 

lereng. Gaya hidrostatis di belakang massa tanah yang diperkuat dan aliran 

air yang tak terkendali ke dalam massa tanah yang diperkuat akan 

menurunkan stabilitas. Aliran air melalui massa tanah akan mengurangi 

kapasitas cabut geosintetik dan mengakibatkan erosi permukaan lereng. 

Pertimbangkan sumber air dan permeabilitas tanah asli dan tanah timbunan 

yang dilewati aliran air ketika merencanakan drainase bawah permukaan. 

2) Perencanaan drainase bawah permukaan harus mempertimbangkan 

kecepatan aliran, filtrasi, penempatan outlet serta detail outlet. Perencanaan 

outlet harus memperhatikan persyaratan kinerja jangka panjang dan 

pemeliharaan. 

3) Spasi lateral outlet ditentukan oleh geometri di lapangan, perkiraan kecepatan 

aliran dan standar yang ditentukan. Perencanaan outlet harus 

mempertimbangkan kinerja jangka panjang dan persyaratan pemeliharaan. 

4) Sistem drainase geokomposit atau lapisan berbutir dan kanal drainase 

(trench) dapat juga digunakan.  

5) Drainase geokomposit harus direncanakan dengan mempertimbangkan: 

c. Filtrasi/penyumbatan geotekstil; 

d. Kuat tekan jangka panjang dari inti polimerik; 

e. Pengurangan kapasitas pengaliran akibat intrusi geotekstil kedalam inti; 

f. Kapasitas aliran masuk/keluar jangka panjang. 
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g. Tekanan maksimum yang ditahan oleh inti dalam suatu pengujian adalah 

minimal 10.000 jam. 

h. Tekanan hancur pada suatu inti, didefinisikan dengan uji beban seketika, 

dibagi faktor keamanan sebesar 5.  

Sebagai catatan, Tekanan hancur dapat didefinisikan untuk beberapa jenis 

inti. Untuk kasus ini, kesesuaian inti harus didasarkan pada beban 

maksimum yang menghasilkan suatu tebal inti residual yang cukup untuk 

memenuhi syarat pengaliran setelah 10.000 jam, atau beban maksimum 

yang menghasilkan suatu tebal inti residual yang cukup untuk memenuhi 

syarat pengaliran dengan uji beban seketika dibagi faktor keamanan 5. 

6) Analisis stabilitas harus mempertimbangkan kuat geser antarmuka sepanjang 

drainase geokomposit. Antarmuka geokomposit dan tanah kemungkinan 

besar akan mempunyai suatu nilai friksi yang lebih rendah dibandingkan 

tanah. Oleh karena itu, bidang keruntuhan potensial dapat terjadi sepanjang 

bidang antarmuka tersebut. 

7) Perkuatan geosintetik (lapisan primer dan sekunder) harus lebih lulus air 

daripada bahan timbunan yang diperkuat untuk menghindari meningkatnya 

tekanan hidrolis di atas lapisan geosintetik selama proses perembesan air 

(precipitation). 

8) Perhatian khusus pada perencanaan dan konstruksi drainase bawah 

permukaan sangat direkomendasikan untuk suatu kondisi struktur dimana 

drainase sangat berperan dalam mempertahankan kestabilan lereng. 

B. Aliran air permukaan. 

1) Aliran air permukaan harus dikumpulkan di atas lereng yang diperkuat dan 

dialirkan ke bawah dasar lereng. 

2) Pembungkusan muka lereng dan/atau lapisan perkuatan antara (sekunder) 

dapat dibutuhkan pada permukaan lereng yang diperkuat untuk mencegah 

pelunakan lokal. Lapisan perkuatan sekunder membantu mencapai 

pemadatan bagian muka sehingga meningkatkan kuat geser tanah dan 

ketahanan terhadap erosi. Lapisan tersebut juga berfungsi sebagai perkuatan 

terhadap jenis keruntuhan dangkal atau pelunakan. Tabel 4.6 memberikan 

acuan untuk penutupan permukaan. 
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Tabel 4.6. Rekomendasi Penutupan Muka Lereng yang Diperkuat  

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Sudut muka lereng dan 
jenis tanah 

Geosintetik tidak dilipat di muka 
lereng 

Geosintetik dilipat di muka lereng 

Vegetasi 
Permukaan

1
 

Penutup Keras
2 

Vegetasi 
Permukaan

1
 

Penutup Keras
2 

> 50
o
 

(> ~0,9H:1V) 
� Semua Jenis Tanah 

Tidak 
direkomendasikan 

� Bronjong Rumput selimut 
erosi permanen 
dengan benih 

� Batu dalam 
keranjang 
kawat 

� Shotcrete 

35
o
 – 50

o
 

(~1,4H:1V – 0,9H:1V) 
� Pasir Bersih (SP)

3
 

� Kerikil Bulat (GP) 

Tidak 
direkomendasikan 

� Bronjong 
� Tanah-semen 

Rumput selimut 
erosi permanen 
dengan benih 

� Batu dalam 
keranjang 
kawat 

� Shotcrete 

35
o
 – 50

o
 

(~1,4H:1V – 0,9H:1V) 
� Lanau (ML) 
� Lanau Kepasiran (ML) 

� Perkuatan bio 
� Drainase 

geokomposit
4
 

� Bronjong 
� Tanah-semen 
� Penutup 

muka batu 

Rumput selimut 
erosi permanen 
dengan benih 

� Batu dalam 
keranjang 
kawat 

� Shotcrete 

35
o
 – 50

o
 

(~1,4H:1V – 0,9H:1V) 
� Pasir Kelanauan (SM) 
� Pasir Kelempungan 

(SC) 
� Pasir & Kerikil 

Bergradasi Baik (SW & 
GW) 

� Selimut erosi 
sementara 
dengan benih atau 
rumput 

� Tikar (mat) erosi 
permanen dengan 
benih atau rumput 

Tidak diperlukan Pembungkusan 
geosintetik tidak 
dibutuhkan 

Pembungkusan 
geosintetik tidak 
dibutuhkan 

25
o
 – 35

o
 

(~ 2H:1V to 1.4H:1V) 
� Semua Jenis Tanah 

� Selimut erosi 
sementara 
dengan benih atau 
rumput 

� Tikar (mat) erosi 
permanen dengan 
benih atau rumput 

Tidak diperlukan Pembungkusan 
geosintetik tidak 
dibutuhkan 

Pembungkusan 
geosintetik tidak 
dibutuhkan 

Catatan: 
1. Spasi vertikal perkuatan (primer/sekunder) tidak lebih dari 400 mm dengan perkuatan primer berjarak tidak 

lebih dari 800 mm jika perkuatan sekunder digunakan. 
2. Spasi vertikal perkuatan primer tidak lebih dari 800 mm. 
3. Unified Soil Classification (SNI 03-6371-2000 : Tata Cara Pengklasifikasian Tanah dengan Cara Unifikasi 

Tanah) 
4. Lapisan-lapisan geosintetik atau drainase horizontal alami untuk memotong dan mengalirkan tanah yang 

jenuh pada muka lereng. 

 

3) Pilih sistem penutup muka jangka panjang untuk mencegah atau mengurangi 

erosi akibat hujan dan aliran permukaan pada muka lereng. 

4) Hitung tegangan geser traksi akibat aliran air pada muka lereng yang 

diperkuat dengan persamaan: 

λ = d . γw . s ........................................................................... [4-21] 

dengan pengertian : 

λ  = tegangan geser traksi (kN/m2) 

d  = kedalaman aliran air (m) 

γw = berat isi air (kN/m3)  

s  = perbandingan vertikal terhadap horizontal lereng (m/m) 
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� Jika λ < 100 Pa, pertimbangkan vegetasi dengan tikar (mat) pengontrol 

erosi sementara atau permanen. 

� Jika λ > 100 Pa, pertimbangkan vegetasi dengan tikar (mat) pengontrol 

erosi permanen atau sistem perkuatan lain, contohnya pasangan batu 

(riprap), unit modular prefabrikasi, beton prefabrikasi, dan sebagainya. 

5) Pilih vegetasi berdasarkan pertimbangan holtikultura lokal dan agroekonomi 

serta pemeliharaan. 

6) Pilih tikar erosi sintetik (permanen) yang telah distabilisasi terhadap sinar 

ultraviolet dan tahan terhadap zat kimia dan bakteri yang timbul dari tanah. 

Selimut dan tikar pengontrol erosi tersedia dalam berbagai jenis, harga, dan 

yang terpenting sesuai dengan kondisi proyek. Pelindung lereng tidak boleh 

ditentukan berdasarkan pertimbangan kontraktor atau penyedia barang. 

 

Contoh perencanaan lereng tanah yang diperkuat dengan geotekstil disajikan pada 

Lampiran C dan contoh perencanaan lereng tanah yang diperkuat dengan geogrid 

disajikan pada Lampiran D 

4.5 Contoh Spesifikasi 

Berikut ini merupakan contoh spesifikasi yang mencakup sebagian besar syarat yang 

harus dipertimbangkan pada suatu proyek lereng timbunan tanah yang diperkuat. 
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DIVISI 

GEOSINTETIK (CONTOH) 

 
SEKSI 1 

GEOSINTETIK UNTUK LERENG TANAH YANG DIPERKUAT 

 

 

1. Umum 

Pekerjaan ini mencakup pengadaan dan pemasangan geotekstil untuk lereng tanah 

yang diperkuat sesuai dengan gambar rencana. 

2. Standar Rujukan 

ISO dan Padanannya 

- ISO 9862:2005 Geosynthetics -- Sampling and Preparation of Test 

Specimens 

 ASTM D 4354 Standard Practice for Sampling of Geosynthetics for 

Testing 

 SNI 08-4419-1997 Cara Pengambilan Contoh Geotekstil untuk Pengujian 

- ISO 10318:2005 Geosynthetics – Terms and Definitions 

 ASTM D 4439 Terminology for Geosynthetics 

- ISO 10319:2008 Geosynthetics -- Wide-width Tensile Test 

 ASTM D 4595 

 

Standard Test Method for Tensile Properties of 

Geotextiles by Wide-width Strip Method 

 RSNI M-05-2005 Cara Uji Sifat Tarik Geotekstil Dengan Metode Pita 

Lebar 

- ISO 11058: 1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of Water Permeability Characteristics 

Normal to the Plane without Load 

 ASTM D 4491 Standard Test Method for Water Permeability of 

Geotextiles by Permittivity 

 SNI 08-6511-2001 Geotekstil Cara Uji Daya Tembus Air 

- ISO 12236: 2006 Geosynthetics – Static Puncture Test (CBR Test) 

 ASTM D 6241 Standard Test Method for Static Puncture Strength of 

Geotextiles and Geotextile Related Products Using a 50-

mm Probe 

- ISO 12956:1999 Geotextiles and Geotextile-Related Products -- 

Determination of the Characteristic Opening Size 

 ASTM D 4751 Standard Test Method for Determining Apparent Opening 

Size of a Geotextiles 

 SNI 08-4418-1997 Cara Uji Ukuran Pori-pori Geotekstil 

 

Standar Lainnya 

- AASHTO M 288-06 Geotextile Spesification for Highway Applications 

- AASHTO T99 The Moisture-Density Relationship of Soils Using a 2.5 

kg Rammer and a 305 mm Drop 

 SNI 03-1742-1989 Metode Pengujian Kepadatan Ringan untuk Tanah 

- ASTM D 123 Standard Terminology Relating to Textiles 

- ASTM D 4355 Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles 

from Exposure to Ultraviolet Light and Water (Xenon 
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Arc Type Apparatus) 

- ASTM D 4533 Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of 

Geotextiles 

 SNI 08-4644-1998 Cara Uji Kekuatan Sobek Geotekstil Cara Trapesium 

- ASTM D 4759 Standard Practice for Determining the Specification 

Conformation of Geosynthetics 

- ASTM D 4632 Standard Test Method for Grab Breaking Load and 

Elongation of Geotextiles 

 RSNI M-01-2005 Cara Uji Beban Putus dan Elongasi pada Geotekstil 

dengan Metode Grab 

- ASTM D 4873 Standard Guide for Identification, Storage and Handling 

of Geosynthetic Rolls 

- FHWA HI-95-038 Geosynthetic Design and Construction Guidelines 

 

3. Persyaratan Geosintetik  

1) Persyaratan Umum 

- Perkuatan geosintetik terdiri dari geogrid atau geotekstil yang dapat 

membentuk kuncian (interlock) mekanis dengan tanah atau batuan 

sekelilingnya. Struktur perkuatan geosintetik harus stabil secara dimensi 

dan dapat mempertahankan geometrinya di bawah tegangan konstruksi dan 

harus mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan saat 

pelaksanaan, degradasi ultraviolet, dan semua bentuk degradasi kimiawi 

dan biologis dari tanah yang diperkuat. 

- Geotekstil dan Tali untuk Menjahit 

Geotekstil teranyam atau tak teranyam harus terdiri dari polimer sintetik 

rantai panjang yang terbentuk dari sekurang-kurangnya 95% berat 

poliolefin atau poliester. Serat dan tali harus dibentuk menjadi suatu 

jejaring stabil sedemikian rupa sehingga filamen (serat menerus) atau 

untaian serat (yarn) dapat mempertahankan stabilitas dimensinya relatif 

terhadap yang lainnya, termasuk selvage (bagian tepi teranyam dari suatu 

lembar geotekstil yang sejajar dengan arah memanjang geotekstil). 

Geotekstil harus bebas dari kerusakan atau robek. Sebagai syarat minimum, 

geotekstil harus memenuhi syarat untuk Kelas 1 pada AASHTO M-288, 

Geotextile Specification for Highway Application. 

- Geogrid 

Geogrid harus merupakan jejaring teratur dari elemen-elemen tarik polimer 

yang tersambungkan secara integral dengan geometri bukaan yang cukup 

untuk membuat kuncian (interlock) mekanis yang signifikan terhadap tanah 

atau batuan sekitarnya. Dimensi struktur geogrid harus stabil dan dapat 

mempertahankan geometrinya saat pembuatan, pemindahan dan 

pemasangan. 

2) Persyaratan Khusus 

Geosintetik harus mempunyai Kuat Tarik Jangka Panjang (Tal) dan Tahanan 

Cabut untuk suatu jenis tanah yang tercantum dalam Tabel S1 untuk geotekstil 

dan/atau Tabel S2 untuk geogrid. 
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Tabel S1. Persyaratan Geotekstil untuk Perkuatan  

Geosintetik
(1)
 Kuat Tarik Ultimit  

(TULT) 

Kuat Tarik Jangka Panjang
(3)
 

(Tal) 

Jenis Bahan Timbunan
(4)

 

A   Kerikil bergradasi baik (GW) 

– Kerikil kelanauan (GM)
 

A   Pasir bergradasi baik (SW) – 

Pasir kelanauan (SM) –  

Pasir kelempungan (SC) 

B   Kerikil bergradasi baik (GW) 

– Kerikil kelanauan (GM) 

B   Pasir bergradasi baik (SW) – 

Pasir kelanauan (SM) – 

Pasir kelempungan (SC) 

Catatan: 
1. Untuk geotekstil, permeabilitas minimum > ___ m/detik > permeabilitas tanah yang diperkuat. 
2. Berdasarkan gulungan rata-rata minimum (minimum average roll values, MARV). Gunakan ASTM D-

4595 untuk geotekstil.  
3. Kuat tarik jangka panjang (Tal) berdasarkan pada (kN/m): 

ult
al

CR ID D

T
T =

RF  x RF  x RF
 

dimana RFCR diperoleh dari uji rangkak yang berdasarkan ASTM D-5262, RFID diperoleh dari uji 

kerusakan instalasi lapangan dan RFD dari uji degradasi hidrolisis atau oksidatif yang diekstrapolasi 

sampai 75 atau 100 tahun umur rencana.  
4. SNI 03-6371-2000: Tata Cara Pengklasifikasian Tanah dengan Cara Unifikasi Tanah (Unified Soil 

Classification) 

 

Tabel S2. Persyaratan Geogrid untuk Perkuatan  

Geogrid Kuat Tarik Ultimit
(1)
 

(TULT) 

Kuat Tarik Jangka Panjang
(3)
 

(Tal) 

Jenis Bahan Timbunan
(4)

 

A   Kerikil bergradasi baik (GW) 

– Kerikil kelanauan (GM)
 

A   Pasir bergradasi baik (SW) – 

Pasir kelanauan (SM) –  

Pasir kelempungan (SC) 

B   Kerikil bergradasi baik (GW) 

– Kerikil kelanauan (GM) 

B   Pasir bergradasi baik (SW) – 

Pasir kelanauan (SM) – 

Pasir kelempungan (SC) 

Catatan: 
1. Berdasarkan gulungan rata-rata minimum (minimum average roll values, MARV). Gunakan ISO 

10319:2008 atau ASTM D-4595 atau GRI:GG1 untuk geogrid, tetapi, metode uji yang sama harus 

digunakan untuk menentukan faktor-faktor reduksi.  
2. Kuat tarik jangka panjang (Tal) berdasarkan pada (kN/m): 

ult
al

CR ID D

T
T =

RF  x RF  x RF
 

dimana RFCR diperoleh dari uji rangkak yang berdasarkan ASTM D-5262, RFID diperoleh dari uji 

kerusakan instalasi lapangan dan RFD dari uji degradasi hidrolisis atau oksidatif yang diekstrapolasi 

sampai 75 atau 100 tahun umur rencana.  
3. SNI 03-6371-2000: Tata Cara Pengklasifikasian Tanah dengan Cara Unifikasi Tanah (Unified Soil 

Classification) 
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4. Persyaratan Bahan Timbunan Berbutir  

Bahan timbunan yang diperkuat harus sesuai dengan yang tercantum pada tabel S3. 

Ukuran maksimum timbunan dapat lebih besar dari 20 mm apabila dilakukan uji 

kerusakan saat instalasi berdasarkan ASTM D-5818. 

 

Tabel S3. Syarat Timbunan yang Diperkuat yang Disarankan 

Ukuran saringan Persen lolos 

20 mm 100  

4,75 mm (No. 4) 100 – 20 

0,425 mm (No. 40) 0 – 60 

0,075 mm (No. 200) 0 – 50 

Indeks plastisitas (PI) ≤ 20 (merujuk ke AASHTO T 90) 

Ketahanan (soundness): kehilangan ketahanan magnesium sulfat < 30% 

setelah 4 siklus atau kehilangan ketahanan sodium sulfat < 15% setelah 5 

siklus (merujuk ke AASHTO T 104) 

 

5. Sertifikasi 

1) Jika geosintetik telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus 

menyerahkan suatu sertifikasi Pabrik pada Direksi Pekerjaan yang 

menerangkan bahwa geosintetik yang disediakan sesuai dengan syarat indeks 

terkait, diukur berdasarkan kesesuaian terhadap seluruh metode uji dan standar 

yang disyaratkan. Suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengikat 

Pabrik secara hukum harus mengesahkan sertifikat tersebut.  

2) Apabila timbul ketidaksepahaman terhadap validitas nilai, Direksi Pekerjaan 

dapat memerintahkan Kontraktor untuk memberikan data pengujian dari suatu 

laboratorium yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk mendukung nilai-

nilai dalam sertifikat yang telah diserahkan, dengan biaya dibebankan pada 

Kontraktor. 

3) Perkuatan geosintetik harus dibuat dengan tingkat kendali mutu yang tinggi. 

Pihak Pabrik bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mempertahankan 

keberlangsungan suatu program pengendalian mutu untuk memastikan 

kesesuaian bahan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi. 

Dokumentasi yang menjelaskan tentang program pengendalian mutu harus 

tersedia jika diminta. 

Uji kesesuaian harus dilakukan sebagai bagian dari proses produksi dan dapat 

bervariasi untuk setiap jenis produk. Sebagai syarat minimum, uji indeks 

berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai program kendali mutu atau program 

jaminan mutu:  

Sifat Metode Uji 

Berat Jenis (hanya HDPE) ASTM D-1505 

Kuat Tarik Ultimit ISO 10319:2008; ASTM D-4595; GRI:GG1 

Melt Flow (hanya HDPE dan PP) ASTM D-1238 

Intrinsic Viscosity (hanya PET) ASTM D-4603 

Carboxyl End Group (hanya PET) ASTM D-2455 
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4) Sertifikat dari Pabrik harus menyatakan bahwa geotekstil yang diberikan 

memenuhi syarat Nilai Gulungan Rata-Rata Minimum dalam spesifikasi 

setelah dievaluasi di bawah program pengendalian mutu. Suatu pihak yang 

mempunyai kewenangan untuk mengikat Pabrik secara hukum harus 

mengesahkan sertifikat mutu produk dan lingkungan. 

5) Penamaan atau penandaan yang salah pada suatu bahan harus ditolak 

6. Pengambilan Contoh, Pengujian dan Penerimaan 

1) Geotekstil harus diambil contohnya dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan spesifikasi ini. Pengambilan contoh uji harus mengacu pada ASTM D 

4354 pada bab dengan judul “Procedure for Sampling for Purchaser’s 

Specification Conformance Testing” atau mengacu pada ISO 9868-1990 atau 

SNI 08-4419-1997. Ukuran lot merupakan jumlah yang terkecil dari jumlah 

pengiriman suatu produk tertentu, atau suatu muatan truk dari produk tertentu.  

2) Pengujian harus dilakukan berdasarkan metode yang tercantum di dalam 

spesifikasi ini. Jumlah benda uji untuk setiap contoh ditentukan dalam setiap 

metode pengujian. Penerimaan produk geotekstil harus berdasarkan ASTM D 

4759. Penerimaan produk ditentukan dengan membandingkan nilai rata-rata 

hasil pengujian dari seluruh benda uji dalam suatu contoh yang ditentukan 

terhadap spesifikasi Nilai Gulungan Rata-rata Minimum. Prosedur penerimaan 

geotekstil yang lebih rinci mengacu pada ASTM D 4759. 

7. Pengiriman dan Penyimpanan 

1) Penamaan, pengiriman dan penyimpanan geotekstil harus mengikuti ASTM D 

4873. Label produk harus dengan jelas memperlihatkan nama Pabrik atau 

Pemasok, nama jenis produk dan nomor gulungan. Setiap dokumen pengiriman 

harus mencantumkan pernyataan bahwa bahan yang dikirimkan telah sesuai 

dengan sertifikat Pabrik. 

2) Setiap gulungan geotekstil harus dibungkus dengan suatu bahan yang dapat 

melindungi geotekstil, termasuk ujung-ujung gulungan, dari kerusakan selama 

pengiriman, air, sinar matahari dan kontaminasi. Bungkus pelindung harus 

dipelihara selama periode pengiriman dan penyimpanan. 

3) Selama penyimpanan, gulungan geotekstil harus diletakkan di atas permukaan 

tanah dan ditutup secukupnya untuk melindungi dari hal berikut: kerusakan 

akibat konstruksi, presipitasi, radiasi ultraviolet termasuk sinar matahari, 

senyawa kimia bersifat asam atau basa kuat, api termasuk percikan las, 

temperatur melebihi 71
o
C dan kondisi lingkungan lain yang dapat merusak 

nilai sifat fisik geotekstil. 

8. Pelaksanaan  

1) Umum 

Setelah penggelaran geotekstil, geotekstil tidak boleh terpapar unsur-unsur 

atmosfir lebih dari 14 hari untuk mengurangi potensi kerusakan. 

 

2) Penyambungan  
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a) Jika sambungan keliman akan digunakan untuk menyambung geotekstil, 

maka tali (thread) yang digunakan harus terbuat dari polipropilena atau 

poliester dengan kekuatan tinggi. Tali dari nilon tidak boleh digunakan. 

Tali harus mempunyai warna yang kontras terhadap geotekstil yang 

disambung. 

b) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, Kontraktor harus 

menyediakan sekurang-kurangnya 2 m panjang sambungan keliman untuk 

diuji oleh Direksi Pekerjaan sebelum geotekstil dipasang. Untuk 

sambungan yang dikelim di Pabrik, Direksi Pekerjaan harus mengambil 

contoh uji dari sambungan Pabrik secara acak dari setiap gulungan 

geotekstil yang akan digunakan di proyek. 

(1) Untuk sambungan yang dikelim di lapangan, contoh uji dari 

sambungan keliman yang diambil harus dikelim dengan menggunakan 

alat dan prosedur yang sama seperti yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penyambungan pada pekerjaan sesungguhnya. Jika 

sambungan dikelim dalam arah mesin dan arah melintang mesin, 

contoh uji sambungan dari kedua arah harus diambil. 

(2) Kontraktor harus memberikan penjelasan mengenai tata cara 

penyambungan bersama dengan contoh uji sambungan. Penjelasan 

tersebut mencakup jenis sambungan, jenis jahitan, benang jahit dan 

kerapatan jahitan. 

3) Persiapan Lahan 

a) Lokasi pemasangan geotekstil harus diratakan dengan cara membersihkan, 

memangkas dan menggali atau menimbun hingga mencapai elevasi 

rencana. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah mengupas tanah penutup 

permukaan dan memangkas rerumputan. Sebelum penggelaran geosintetik, 

tanah dasar harus digilas untuk memperoleh permukaan yang rata dan 

padat. 

b) Lokasi spot tanah lunak atau daerah dengan kondisi tanah buruk akan 

teridentifikasi saat pekerjaan persiapan lahan atau saat pekerjaan 

percobaaan pemadatan sesudahnya. Daerah tersebut harus digali dan 

diurug dengan timbunan pilihan kemudian dipadatkan berdasarkan 

prosedur normal. Permukaan pondasi harus diperiksa dan disetujui oleh 

Direksi Pekerjaan sebelum penimbunan. Pembuatan trap (bench) dari 

lereng yang dipotong menjadi tanah yang stabil harus dilakukan sesuai 

gambar rencana atau seperti diperintahkan, sedemikian rupa sehingga 

stabilitas lereng dapat tercapai. 

4) Pemasangan Geotekstil  

a) Geosintetik harus digelar sesuai dengan rekomendasi Pabrik, kecuali 

ditentukan lain dalam spesifikasi ini. Geosintetik harus ditempatkan dalam 

lapisan-lapisan tanah yang telah dipadatkan seperti tercantum dalam 

gambar rencana. 
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b) Geosintetik harus digelar dalam pita-pita longitudinal menerus ke arah 

perkuatan utama. Sambungan dalam arah kekuatan rencana (tegak lurus 

terhadap lereng) tidak diperbolehkan untuk geotekstil dan geogrid, kecuali 

tercantum pada gambar rencana. 

c) Rasio liputan horizontal kurang dari 1 tidak diperbolehkan kecuali 

tercantum secara rinci dalam gambar rencana. Apabila rasio liputan adalah 

1 dari tampak atas, pita-pita berdekatan tidak perlu ditumpang-tindihkan. 

d) Gulungan-gulungan geosintetik harus ditumpang-tindihkan atau 

disambung secara mekanis jika digunakan dalam sistem muka yang 

dibungkus. 

e) Gelar geosintetik dengan jumlah secukupnya saat pekerjaan tertunda untuk 

menghindari terjadinya kerusakan. Setelah satu lapis geosintetik telah 

digelar, lapisan timbunan harus segera dihamparkan dan dipadatkan sesuai 

persyaratan. Setelah lapisan timbunan telah ditempatkan, lapis geosintetik 

berikutnya harus dipasang. Proses tersebut diulang kembali untuk lapisan 

geosintetik dan timbunan berikutnya. 

f) Geosintetik harus digelar secara mendatar dan ditarik kencang sebelum 

penimbunan. Setelah satu lapis geosintetik dhamparkan, beberapa cara, 

seperti pin atau gundukan tanah, harus digunakan untuk menahan 

geosintetik pada tempatnya sampai lapisan timbunan berikutnya telah 

dihamparkan. Pada keadaan apapun, alat berat dengan roda rantai baja 

(track) tidak diperbolehkan berada di atas geosintetik sebelum lapisan 

timbunan minimum setebal 150 mm telah dihamparkan. Pengereman 

mendadak dan pembelokan tajam dari alat berat yang dapat mendorong 

timbunan harus dihindarkan. 

g) Selama pelaksanaan, permukaan timbunan harus selalu diusahakan 

horizontal. Geosintetik harus dihamparkan langsung di atas permukaan 

timbunan yang telah dipadatkan dan horizontal. Geosintetik dihamparkan 

dalam rentang 75 mm terhadap elevasi rencana dan diperpanjang seperti 

terlihat pada tampak elevasi dalam gambar rencana kecuali ditentukan lain 

oleh Direksi Pekerjaan. Arah geosintetik yang benar harus diverifikasi oleh 

Kontraktor. 

5) Penghamparan Timbunan 

a) Timbunan harus dipadatkan minimum 95% kepadatan maksimum 

berdasarkan SNI 03-1742-1989 (AASHTO T-99). 

b) Uji kepadatan lapangan harus dilakukan tiap 500 m3 timbunan atau 

ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan.  

c) Timbunan harus dihamparkan, disebarkan dan dipadatkan sedemikian rupa 

sehingga mengurangi terbentuknya kerutan dan/atau perpindahan 

geosintetik.  
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d) Timbunan harus ditempatkan dengan tebal hamparan maksimum 300 mm 

jika alat berat akan digunakan, dan 150 mm tebal hamparan tak padat jika 

digunakan alat pemadat tangan. 

e) Timbunan harus diratakan dari arah puncak lereng dan dipadatkan tiap hari 

kerja untuk mencegah genangan air pada permukaan massa tanah yang 

diperkuat. 

f) Alat berat beroda rantai baja tidak diperbolehkan beroperasi di atas 

geosintetik. Diperlukan timbunan minimum setebal 150 mm sebelum alat 

berat beroda rantai baja beroperasi di atas geosintetik. Pembelokan alat 

berat tersebut harus dihindari sebisa mungkin untuk mencegah roda rantai 

baja memindahkan timbunan dan geosintetik. 

g) Jika disetujui oleh Direksi Pekerjaan, alat berat beroda karet dapat 

melewati geosintetik dengan kecepatan kurang dari 16 km/jam. 

Pengereman mendadak dan pembelokan tajam harus dihindari. 

9. Metode Pengukuran 

Perkuatan geosintetik diukur berdasarkan meter persegi dan dihitung berdasarkan 

total luas perkuatan geosintetik yang tercantum dalam gambar pelaksanaan, di luar 

luas geosintetik yang digunakan untuk tumpang tindih. 

10. Dasar Pembayaran 

1) Geosintetik (geotekstil atau geogrid) dibayar per meter persegi terpasang. 

2) Pembayaran dilakukan berdasarkan: 

Nomor Mata 

Pembayaran 

Uraian Satuan 

Pengukuran 

 Geotekstil untuk Lereng Tanah yang Diperkuat Meter Persegi 

 Geogrid untuk Lereng Tanah yang Diperkuat Meter Persegi 
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4.6 Pertimbangan biaya  

Biaya yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:  

A. Jumlah material galian atau timbunan; 

B. Luas lahan pembangunan lereng; 

C. Ketinggian rata-rata luas lahan pembangunan lereng; 

D. Sudut lereng; 

E. Biaya material timbunan pilihan dan bukan pilihan ; 

F. Ketentuan perlindungan erosi; 

G. Biaya dan ketersediaan ruang lintasan yang diinginkan; 

H. Perubahan alinyemen horizontal dan vertikal yang rumit; 

I. Perlengkapan pengaman (guard rail, pagar, dan lain-lain); 

J. Kebutuhan sistem penahan sementara untuk penggalian; 

K. Pengaturan lalu lintas selama konstruksi; dan 

L. Estetika. 

4.7 Prosedur pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan lereng yang diperkuat adalah sebagai berikut: 

A. Penyiapan lahan; 

1) Bersihkan lokasi; 

2) Buang material  longsoran (untuk pengembalian kondisi lereng); 

3) Siapkan elevasi tanah dasar untuk penimbunan satu lapis perkuatan; 

4) Padatkan tanah dasar di bawah lereng. 

B. Pemasangan lapisan pertama perkuatan (lihat Gambar 4.17a); 

1) Pasang perkuatan dengan   arah utama yang tegak lurus dengan permukaan 

lereng; 

2) Lindungi perkuatan dengan jepit penahan untuk mencegah pergerakan 

selama pemasangan; 

3) Lebihkan geosintetik  minimum 15 cm di sepanjang ujungnya dan tegak lurus 

dengan  permukaan lereng.  

C. Penimbunan di atas perkuatan; 

1) Penimbunan dilakukan hingga mencapai ketebalan yang diinginkan, dengan 

menggunakan front-end loader ; 

2) Pertahankan tebal minimum 15 cm di antara perkuatan dan roda peralatan 

konstruksi; 
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3) Padatkan timbunan dengan alat pemadat getar untuk material berbutir, atau 

pemadat ban karet untuk material kohesif; 

4) Pada saat penimbunan dan pemadatan, hindari deformasi dan pergerakan 

perkuatan; 

5) Gunakan alat pemadat ringan pada bagian yang berbatasan dengan muka 

lereng untuk mempertahankan alinyemen permukaan. 

D. Pengawasan pemadatan; 

1) Lakukan pengawasan kadar air dan kepadatan material timbunan sesuai sub 

bab 4.3.2 dan sub bab 4.3.3; 

2) Bahan timbunan yang terdiri dari agregat kasar sebaiknya menggunakan 

spesifikasi kepadatan relatif atau spesifikasi pemadatan khusus. 

E. Konstruksi muka lereng;  

Kebutuhan jenis muka tergantung pada jenis tanah, sudut lereng, dan spasi 

perkuatan yang digunakan. Umumnya pelapis luar dibutuhkan untuk mencegah 

penggerusan atau erosi. Muka ini tidak diperlukan untuk lereng dengan 

kemiringan (1V : 1H), atau jika spasi perkuatan kurang dari 0,40 m). Lereng 

dengan kemiringan curam atau  kemiringan lebih dari (1 V : 1H), umumnya 

membutuhkan lapisan penutup lereng. 

F. lanjutkan dengan pemasangan perkuatan dan penimbunan berikutnya (lihat 

Gambar 4.17b). 

 

(a) Pemasangan perkuatan lapis pertama  dan persiapan lapis kedua 

  
(b) Pemasangan perkuatan lapis kedua (c) Penyelesaian lapis kedua  

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 4.17 Pemasangan Lapis Perkuatan 
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4.8 Pengawasan Lapangan 

Mengingat pentingnya penerapan prosedur konstruksi terhadap keberhasilan 

perkuatan lereng, maka dibutuhkan pengawas yang kompeten dan profesional. 

Pengawas Lapangan harus dilatih dengan baik agar mampu mengamati setiap 

tahapan konstruksi dan memastikan bahwa: 

A. Bahan yang dikirimkan ke lokasi proyek telah sesuai dengan kebutuhan; 

B. Geosintetik tidak rusak selama konstruksi; 

C. Tahapan konstruksi yang dibutuhkan telah diikuti dengan benar. 

 

Pengawas Lapangan juga harus mengkaji daftar yang diberikan pada lampiran. Hal 

penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar geosintetik tidak 

terkena sinar ultraviolet. 
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5 Dinding Penahan Tanah yang Distabilisasi secara Mekanis 

5.1 Pendahuluan 

Konstruksi dinding penahan tanah dipilih jika konstruksi lereng dinilai sudah tidak 

ekonomis dan tidak layak secara teknis. Salah satu jenis dinding penahan tanah 

adalah dinding penahan tanah yang distabilisasi secara mekanis (mechanically 

stabilized earth wall, MSEW), selanjutnya disingkat menjadi dinding MSE.  

 

Dinding MSE pada dasarnya terdiri dari perkuatan di dalam timbunan tanah yang 

membantu menahan tekanan tanah lateral. Jika dibandingkan dengan dinding 

penahan tanah konvensional, dinding MSE biasanya mempunyai beberapa 

keunggulan. Dinding MSE lebih fleksibel dibandingkan dinding penahan tanah biasa 

seperti dinding kantilever beton atau dinding penahan tanah tipe gravitasi. Oleh 

karena itu, dinding MSE lebih sesuai untuk daerah dengan tanah pondasi yang buruk 

dan daerah seismik aktif. 

 

Dinding MSE menggunakan beberapa jenis bahan perkuatan diantaranya besi lunak 

(mild steel) yang digalvanis atau dilapis epoksi dan geosintetik. Akan tetapi, yang 

tercakup dalam pedoman ini hanyalah dinding MSE yang diperkuat dengan perkuatan 

geosintetik (geotekstil dan geogrid).  

5.2 Fungsi dan Aplikasi Dinding MSE 

Struktur dinding MSE, termasuk yang diperkuat dengan geosintetik, dapat 

dipertimbangkan sebagai alternatif yang efektif untuk menggantikan dinding gravitasi 

konvensional, kantilever beton, atau dinding penahan yang diperkuat dengan pita 

metalik (metallic strips).  

 

Penggunaan geosintetik memberikan solusi yang sangat variabel dan ekonomis 

dibandingkan dengan pita metalik, terutama pada kondisi lingkungan yang berbeda-

beda. Tinggi maksimum dinding yang diperkuat dengan geosintetik hanya mencapai 

kurang lebih 15 m – 22 m, sedangkan dengan pita metalik dapat melebihi 30 m. 
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Pilihan jenis penutup permukaan untuk dinding MSE dengan perkuatan geosintetik 

juga lebih bervariasi dibandingkan dengan perkuatan metal yang umumnya hanya 

menggunakan panel beton pracetak. 

5.3 Deskripsi Dinding MSE 

5.3.1 Sistem Dinding MSE 

Sistem dinding MSE dapat digambarkan melalui geometri perkuatan, mekanisme 

transfer tegangan, bahan perkuatan, kemampuan memanjang perkuatan, dan jenis 

penutup muka serta sambungan. 

 

A. Geometri perkuatan 

Geometri perkuatan terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

1) Linier satu arah: pita (strip), termasuk pita-pita baja beralur atau baja mulus 

atau pita-pita geosintetik yang dilapis; 

2) Komposit satu arah: grid atau tikar batangan (bar mat) yang dicirikan oleh 

spasi antar grid yang lebih besar dari 150 mm; 

3) Bidang datar (planar) dua arah: geosintetik lembaran menerus, anyaman 

kawat (wire mesh) yang dilas, dan wire mesh teranyam.  

B. Bahan perkuatan 

Dari jenis bahan, dinding MSE dapat dibagi menjadi perkuatan metalik dan 

perkuatan non-metalik: 

1) Perkuatan metalik: biasanya besi lunak (mild steel) yang digalvanis atau 

dilapis epoksi. 

2) Perkuatan non-metalik: umunya bahan polimer yang terdiri dari polipropilen, 

polietilen atau poliester. 

C. Kemampuan memanjang perkuatan 

1) Perkuatan yang tidak dapat memanjang (inextensible): deformasi timbunan 

pada saat runtuh jauh lebih kecil dari deformasi pada tanah. 

2) Perkuatan yang dapat memanjang (extensible): deformasi timbunan pada saat 

runtuh hampir sama atau bahkan lebih besar daripada deformasi pada tanah. 

5.3.2 Penutup Muka 

Jenis elemen penutup muka yang digunakan pada dinding MSE dapat mempengaruhi 

segi estetika, sehingga tampilan warna penutup permukaan pun bervariasi. Penutup 

muka ini berfungsi sebagai proteksi terhadap penggerusan dan erosi material 
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timbunan lereng serta mengatur aliran drainase pada beberapa kondisi. Tipe-tipe 

penutup muka yang digunakan adalah sebagai berikut: 

5.3.2.1 Panel Beton Pracetak Segmental 

Panel beton pracetak segmental memiliki ketebalan minimum 140-160 mm. 

Geometrinya berbentuk menyerupai tanda silang (cruciform), bujursangkar, 

segiempat, segilima, atau segienam. Temperatur dan perkuatan tarik 

dipertimbangkan tetapi tergantung pada ukuran panel tersebut. Penggabungan unit-

unit secara vertikal umumnya menggunakan paku geser (shear pins). Contoh 

pemasangan panel beton pracetak segmental diperlihatkan pada Gambar 5.1. 

 

  
 

(Sumber: http://www.maccaferri.co.nz/webfiles/Maccaferri/webpages/images/3188/Panel-wall.jpg) 

Gambar 5.1. Aplikasi Panel Beton Pracetak Segmental  

5.3.2.2 Unit Dinding Blok Modular Cetakan Kering 

Unit dinding blok modular cetakan kering merupakan jenis penutup permukaan yang 

paling sering digunakan pada konstruksi dinding MSE (Gambar 5.2). Unit dinding blok 

modular dibuat dalam bentuk balok padat dengan berlubang di bagian tengah,  yang 

diisi penuh dengan agregat selama pemasangan. Unit-unit tersebut dipasang tanpa 

campuran semen dan dalam konfigurasi yang membentuk ikatan satu sama lain. Unit 

yang dipasang vertikal akan disambungkan dengan paku geser. Aplikasinya 

diperlihatkan pada Gambar 5.3. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada jenis ini  adalah sebagai berikut: 

a. Penyelesaiannya dalam bentuk balok-balok terpisah atau menyerupai batu alami; 

b. Ukurannya relatif kecil dan dibuat khusus untuk aplikasi dinding penahan; 

c. Berat masing-masing 15 kg sampai dengan 50 kg (pekerjaan jalan umumnya 

menggunakan 35 kg sampai dengan 50 kg); 
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d. Ketebalan yang tegak lurus permukaan dinding berada di antara 20 cm sampai 

dengan   60 cm (lebar dinding); 

e. Ketinggian tiap unitnya bervariasi dari 10 cm sampai dengan 20 cm; 

f. Panjang permukaan yang terbuka umumnya 20 cm sampai dengan 60 cm (lihat 

Gambar 5.2). 

   
(Sumber: www.pasco.ae/codes/geo.htm) 

Gambar 5.2. Salah Satu Bentuk Blok Modular   

   

(Sumber: http://pcconstruction.co.uk/default.asp?id=20) 

Gambar 5.3. Aplikasi Unit Dinding Blok Modular Pada Konstruksi Wing Wall 

Jembatan di Stratford, London  

5.3.2.3 Penutup Muka dari Logam (Metallic Strips Facing) 

Elemen penutup muka dari logam merupakan lembaran baja berlapis dan berbentuk 

setengah silinder. Meskipun kini yang umum digunakan adalah panel beton pracetak 

segmental, penutup muka dari logam lebih sesuai jika digunakan pada struktur yang 

akses dan pengerjaannya agak sulit sehingga membutuhkan elemen penutup muka 

yang lebih ringan. 
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5.3.2.4 Rangka Kawat yang Dilas (Welded Wire Grid) 

Rangka kawat yang dilas ini dapat dibengkokkan pada bagian depan dinding untuk 

membentuk penutup permukaan. 

5.3.2.5 Bronjong 

Bronjong dapat digunakan sebagai penutup muka (Gambar 5.4). Elemen perkuatan 

bronjong terdiri dari anyaman kawat yang dilas (welded wire mesh), rangka besi yang 

dilas (welded bar-mats), geogrid, geotekstil atau kawat dengan anyaman ganda 

(double-twisted woven mesh) yang dipasang di antara bronjong. 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.4. Aplikasi Penutup Muka dari Bronjong 

5.3.2.6 Penutup Muka dari geosintetik 

Jenis penutup muka ini dipasang dengan cara menyelubungi permukaan lereng 

dengan geosintetik. Anyaman kawat dan penutup muka lainnya juga dapat 

menggunakan sistem pemasangan ini. Vegetasi dapat tumbuh di antara rangka 

geosintetik tersebut dan berfungsi sebagai pelindung geogrid dari sinar ultraviolet 

juga memberikan tampilan luar memenuhi segi estetika. Contoh pemakaian penutup 

muka dari geosintetik diperlihatkan pada Gambar 5.5. 

  

 
Gambar  5.5. Aplikasi Penutup Muka dari Geosintetik dengan Vegetasi 



 

 101

5.3.2.7 Penutup Muka untuk Pasca Konstruksi 

Untuk dinding yang menggunakan geoteksti, geogrid atau anyaman kawat sebagai 

penutup permukaan, setelah konstruksi berakhir dinding tersebut bisa ditutup dengan 

menggunakan beton semprot (shotcrete), semprotan campuran semen, pasir dan air 

dengan menggunakan tekanan (guniting), beton cetak, atau material pabrikan seperti 

beton dan kayu.  

5.4 Pemilihan Sifat-sifat Teknis 

5.4.1 Tanah Dasar  

Seperti halnya lereng yang diperkuat, pemilihan tanah dasar untuk dinding MSE 

sebaiknya difokuskan pada penentuan daya dukung, potensi penurunan, dan posisi 

muka air tanah. Pemilihan sifat-sifat teknis tanah dasar harus difokuskan untuk 

penentuan daya dukung, potensi penurunan, dan posisi muka air tanah. Penentuan 

kapasitas daya dukung membutuhkan parameter kohesi (c), sudut geser (φ) dan berat 

isi (γ) serta posisi muka air tanah. Untuk penentuan penurunan tanah dasar 

diperlukan parameter koefisien konsolidasi (cv), indeks kompresibilitas (Cc) dan angka 

pori (e).   

5.4.2 Tanah Timbunan yang Diperkuat 

Seperti yang telah dijelaskan pada 4.3.2, pengetahuan dan pengalaman dengan 

lereng tahan yang diperkuat dan dinding penahan tanah yang distabilisasi secara 

mekanis selama ini hanyalah dengan menggunakan tanah timbunan berbutir (non-

kohesif).  

 

Oleh karena itu, bahan timbunan yang direkomendasikan adalah pada Tabel 5.1. Pilih 

material timbunan berbutir pada zona yang diperkuat. Seluruh material timbunan 

harus bebas dari material organik atau material perusak lainnya. Adapun acuan yang 

dapat digunakan untuk menilai keandalan hasil pengujian laboratorium terhadap 

tanah timbunan disajikan di Tabel 4.2. 

 

Tanah harus dipadatkan hingga mencapai 95% berat isi  kering (γd) pada kadar air 

optimum wopt, (± 2%). Spesifikasi pemadatan harus mencantumkan tebal 

penghamparan dan rentang kadar air yang diijinkan terhadap kadar air optimum. Cara 

pemadatan berbeda untuk daerah di dekat penutup muka (sekitar 1,5 sampai 2,0 m). 
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Alat pemadat yang lebih ringan digunakan untuk pemadatan timbunan di dekat muka 

dinding. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya tekanan lateral yang tinggi serta 

mencegah bergeraknya panel penutup permukaan. Karena penggunaan alat pemadat 

yang lebih ringan maka disarankan untuk menggunakan bahan timbunan dengan 

kualitas lebih baik dari segi friksi dan drainase seperti batu pecah di dekat muka 

dinding. 

Tabel 5.1. Ketentuan Tanah Timbunan untuk Dinding MSE 

Ukuran saringan Persen lolos
a 

102 mm (4 inci)
a,b 

100 

No. 40 (0,425 mm) 0 – 60 

No. 200 (0,075 mm) 0 – 15 

Indeks Plastisitas (PI) ≤ 6 mengacu ke SNI 03-1966-1990 (AASHTO T 90) 

Soundness : bahan harus bebas dari serpih atau tanah dengan durabilitas 
rendah lainnya. Bahan harus mempunyai suatu kehilangan ketahanan 
magnesium sulfat  < 30% setelah 4 siklus atau sodium sulfat < 15% setelah 
5 siklus (mengacu ke AASHTO T 104) 

Catatan: 
a
 Agar nilai baku F* dapat digunakan, Cu harus ≥ 4. 

b Direkomendasikan agar ukuran butir maksimum untuk bahan ini 
dikurangi sampai 19 mm (3/4 inci) untuk geosintetik serta perkuatan 
yang dilapisi epoksi dan PVC kecuali suatu pengujian telah atau akan 
dilakukan untuk mengevaluasi kerusakan saat pelaksanaan akibat suatu 
kombinasi jenis bahan dan perkuatan. 

 

Untuk dinding MSE yang dibangun di atas material timbunan dengan persen lolos 

saringan No.200 (0,075 mm) lebih dari 15% dan/atau Indeks Plastisitas PI > 6, maka 

parameter kuat geser total dan efektif harus diperhitungkan. Kedua parameter ini 

dibutuhkan untuk memperoleh perkiraan keakuratan tegangan horizontal, gelincir, 

keruntuhan gabungan dan pengaruh drainase dalam analisis. Uji tahanan cabut 

jangka panjang dan jangka pendek harus dilakukan. Karakteristik penurunan harus 

dievaluasi secara teliti. Syarat drainase di belakang penutup muka dan di bawah zona 

yang diperkuat harus dievaluasi (contohnya gunakan jaring aliran atau flow net untuk 

mengevaluasi gaya aliran air bawah permukaan dan tekanan hidrostatik). 

 

Uji elektrokimia sebaiknya dilakukan pada tanah timbunan untuk mengevaluasi 

degradasi perkuatan. Pengendalian kadar air dan kepadatan selama masa konstruksi 

sangat diperlukan untuk mencapai nilai-nilai kekuatan dan interaksi yang diharapkan. 

Deformasi selama masa konstruksi juga harus dimonitor dengan seksama dan harus 

dijaga agar tetap tidak melebihi batasan-batasan yang disyaratkan. Monitoring kinerja 

juga disarankan untuk tanah timbunan di luar syarat yang disarankan pada Tabel 5.1. 
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5.4.3 Tanah Timbunan yang Ditahan 

Ketentuan sifat-sifatnya sama dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 

4.3.3. 

5.4.4 Sifat-sifat Elektrokimia 

Ketentuan sifat-sifatnya sama dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 

4.3.4. 

5.4.5 Sifat-sifat Geosintetik 

5.4.5.1 Karakteristik Geometri 

Ketentuan sifat-sifatnya sama dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 

4.3.5.1. 

5.4.5.2 Sifat-sifat Kekuatan Geosintetik 

Ketentuan sifat-sifatnya sama dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 

4.3.5.2. Kuat tarik per satuan lebar geosintetik yang diizinkan Ta untuk dinding MSE 

ditentukan berdasarkan persamaan yang sama dengan lereng yang diperkuat, yaitu: 

ult al
a

T T
T = =

RF×FK FK
, lihat persamaan [4.3]. 

CR ID D

ult
alT

RF  x RF  x RF

T
=  , lihat persamaan [4.4]. 

Berbeda dengan lereng yang diperkuat, struktur dinding MSE yang permanen, 

menggunakan faktor keamananan keseluruhan minimum FK sebesar 1,5, sehingga             

Ta  = Tal / 1,5 diperhitungkan dalam analisis stabilitas. 

5.4.6 Interaksi tanah dan geosintetik 

Sama halnya dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 4.3.6, koefisen 

interaksi atau kuat geser permukaan antara tanah dan perkuatan yang harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan meliputi koefisen cabut dan koefisen gesekan 

antar permukaan.  
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5.4.6.1 Evaluasi kinerja tahanan cabut; 

Penentuan tahanan cabut perkuatan geosintetik pada dinding MSE menggunakan 

ketentuan-ketentuan yang sama dengan lereng yang diperkuat (lebih jelasnya lihat 

sub bab 4.3.6.1).   

5.4.6.2 Perhitungan Tahanan Cabut; 

Ketentuan perhitungan tahanan cabut sama dengan lereng tanah yang diperkuat 

pada sub bab 4.3.6.2. Faktor tahanan cabut diperoleh melalui persamaan: F* = 2/3 

tan φ. Jika data hasil pengujian tidak tersedia, maka besarnya φ untuk dinding MSE 

dapat diambil sebesar 34°. 

5.4.6.3 Gesekan antar permukaan.  

Ketentuan sifat-sifatnya sama dengan lereng tanah yang diperkuat pada sub bab 

4.3.6.3.  

5.5 Perencanaan Dinding MSE 

5.5.1 Konsep Perencanaan 

Pedoman ini dibatasi hanya untuk dinding MSE yang memiliki permukaan hampir 

vertikal (>70°) serta perkuatan yang panjangnya seragam. Perencanaan ini meliputi 

penentuan persyaratan geometrik dan perkuatan untuk mencegah keruntuhan 

internal dan eksternal dengan menggunakan metode analisis kesetimbangan batas.   

 

Evaluasi stabilitas eksternal untuk struktur dinding MSE mengasumsikan zona yang 

diperkuat sebagai massa tanah homogen dan komposit dan mengacu pada moda-

moda keruntuhan konvensional dari sistem dinding gravitasi. Perbedaan dengan 

sistem dinding gravitasi terletak pada evaluasi stabilitas internal yang menentukan 

kebutuhan perkuatan, yaitu perhitungan tegangan lateral internal dan asumsi bidang 

keruntuhan paling kritis. Pendekatan perencanaan yang lengkap harus terdiri pada 

hal-hal berikut ini: 

 

A. Analisis Tegangan Kerja untuk Struktur Dinding MSE 

Analisis tegangan kerja terdiri dari: 
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1) Pemilihan lokasi perkuatan dan pemeriksaan bahwa tegangan pada massa tanah 

yang distabilisasi kompatibel dengan sifat-sifat tanah; 

2) Evaluasi stabilitas lokal pada tiap lapis perkuatan serta prediksi keruntuhan 

progresif. 

 

B. Analisis Kesetimbangan Batas 

Analisis kesetimbangan batas terdiri dari pemeriksaaan stabilitas keseluruhan 

struktur. Tipe stabilitas yang harus diperhitungkan adalah stabilitas eksternal, internal, 

dan gabungan keduanya: 

1) Stabilitas eksternal terdiri dari stabilitas global  dari massa tanah yang distabilisasi 

serta dievaluasi dengan menggunakan bidang keruntuhan di luar massa tanah 

tersebut 

2) Analisis stabilitas internal terdiri dari evaluasi bidang keruntuhan potensial di 

dalam massa tanah yang diperkuat; 

3) Pada beberapa kasus, bidang keruntuhan kritis sebagian berada di luar dan 

sebagian lagi berada di dalam massa tanah yang distabilisasi sehingga 

dibutuhkan suatu  analisis stabilitas eksternal dan internal gabungan. 

 

C. Evaluasi Deformasi 

Analisis respons deformasi memungkinkan evalusi kinerja struktur yang diantisipasi 

dengan mempertimbangkan pergerakan arah horizontal dan vertikal. Analisis 

deformasi horizontal merupakan analisis yang paling sulit dan paling tidak menentu. 

Pada beberapa kasus, analisis deformasi horizontal hanya dilakukan dengan 

mengasumsikan bahwa faktor keamanan keruntuhan stabilitas eksternal atau internal 

akan menjamin bahwa deformasi  akan terjadi pada batas yang dapat diterima. 

Analisis deformasi vertikal diperoleh melalui perhitungan penurunan konvensional, 

yang terutama menekankan pada penurunan diferensial secara longitudinal di 

sepanjang muka dinding, dan secara tegak lurus dari muka dinding ke bagian 

belakang tanah yang diperkuat. Hasil analisis akan berpengaruh pada pemilihan 

penutup, hubungan antar penutup atau tahapan penimbunan. 

 

D. Metode Perencanaan 

Untuk perhitungan stabilitas eksternal, metode dalam pedoman ini mengasumsikan 

suatu distribusi tekanan tanah yang ekivalen dengan kondisi tegangan Coulomb 

dimana sudut gesek dinding δ sama dengan nol. 
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Untuk perhitungan stabilitas internal yang menggunakan metode gravitasi koheren 

yang disederhanakan (simplified coherent gravity method), koefisien tekanan tanah 

merupakan fungsi dari jenis perkuatan dimana koefisien Ka dipilih untuk dinding yang 

diperkuat dengan geotekstil dan geogrid menerus. Untuk stabilitas internal, digunakan 

bidang keruntuhan Rankine karena perkuatan geosintetik dapat mempunyai elongasi 

yang lebih besar daripada tanah sebelum terjadi keruntuhan. 

5.5.2 Prosedur Perencanaan Dinding MSE 

Prosedur dinding penahan tanah yang distabilisasi secara mekanis terdiri dari dua 

tahap yaitu penentuan dimensi untuk stabilitas eksternal dan untuk stabilitas internal. 

5.5.2.1 Penentuan Dimensi untuk Stabilitas Eksternal 

Untuk struktur penahan gravitasi atau semi gravitasi yang umum digunakan, empat 

mekanisme keruntuhan eksternal potensial harus dipertimbangkan dalam 

menentukan dinding MSE, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5.6. Keempat 

mekanisme tersebut adalah: 

1) Geseran pada pondasi;  

2) Guling pada titik resultan seluruh gaya;  

3) Daya dukung; 

4) Stabilitas keseluruhan.  
 

Akibat fleksibilitas dan kinerja lapangan dinding MSE yang baik, pada kondisi tertentu 

nilai faktor keamanan keruntuhan eksternal yang dipilih lebih rendah daripada yang 

diperoleh  untuk kantilever atau dinding gravitasi beton yang diperkuat. Sebagai 

contoh faktor keamanan kapasitas daya dukung dinding MSE adalah 2,5 sedangkan 

faktor keamanan struktur yang lebih kaku biasanya lebih tinggi. 

 

Selain itu, fleksibilitas struktur dinding MSE juga memperkecil potensi keruntuhan 

guling. Meskipun demikian, kriteria guling (eksentrisitas maksimum yang diizinkan) 

membantu dalam mengontrol deformasi dengan membatasi kemiringan.   
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(a) Gelincir (b) Guling (eksentrisitas) 

 
 

(c) Daya dukung (d) Stabilitas lereng global (rotasi) 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.6. Mekanisme keruntuhan eksternal untuk dinding MSE 

 

Urutan perhitungan stabilitas eksternal diilustrasikan secara skematis pada Gambar 

5.7. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.7. Bagan alir perhitungan stabilitas eksternal 
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Tahapan prosedur perencanaan adalah sebagai berikut: 

 

Langkah 1: Tentukan geometri dinding dan sifat tanah. 

Parameter yang harus dipertimbangkan meliputi: 

A. Tinggi dan kemiringan dinding; 

B. Beban tambahan (beban hidup, beban mati, tanah); 

C. Beban gempa; 

D. Sifat teknik tanah pondasi (γ, c, φ); 

E. Sifat teknik tanah yang diperkuat (γr, c r, φ r); 

F. Sifat teknik timbunan yang ditahan (γf, cf, φf); 

G. Kondisi air tanah. 

 

Langkah 2: Pilih kriteria kinerja. 

Kriteria kinerja yang dipilih meliputi:  

A. Faktor stabilitas eksternal; 

B. Faktor keamanan stabilitas keseluruhan; 

C. Penurunan diferensial maksimum; 

D. Perpindahan horizontal maksimum; 

E. Faktor keamanan stabilitas gempa; 

F. Umur rencana 

 

Langkah 3: Tentukan dimensi awal. 

Proses penentuan suatu struktur dimulai dengan memperkirakan kebutuhan panjang 

geosintetik yang akan ditanamkan untuk menentukan tinggi dinding. 

 

Panjang awal perkuatan terpilih harus lebih besar daripada 0,7 H dan 2,5 m, dimana 

H merupakan tinggi rencana struktur. Struktur dengan beban timbunan tambahan 

yang miring atau beban terpusat lainnya (seperti pada timbunan abutmen) umumnya 

membutuhkan perkuatan yang lebih panjang agar stabil, yaitu antara 0,8 H sampai 

dengan 1,1 H. 

 

Langkah 4: Hitung tekanan Tanah untuk Stabilitas Eksternal. 

A. Tekanan Tanah Aktif; 

Perhitungan stabilitas untuk dinding dengan muka vertikal dilakukan dengan 

mengasumsikan massa struktur dinding MSE berperilaku sebagai badan kaku 
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dengan tekanan tanah bekerja pada bidang vertikal dimulai dari ujung belakang 

perkuatan seperti diperlihatkan pada Gambar 5.9 sampai dengan Gambar 5.11.  

 

Koefisen tekanan tanah aktif (Ka) untuk dinding vertikal (didefinisikan sebagai 

dinding dengan kemiringan muka kurang dari 8 derajat) dan lereng belakang 

horizontal dihitung menggunakan: 

2
aK =tan 45-

2

φ 
 
 

 ...................................................................... [5-1] 

Sedangkan untuk dinding vertikal yang mendapat beban lereng menggunakan 

persamaan berikut: 

2 2

a
2 2

cos cos cos
K =cos

cos cos cos

 β − β − φ
 β
 β + β − φ 

 ........................................... [5-2] 

dengan pengertian β adalah sudut lereng yang membebani. 

 

Untuk kondisi beban lereng yang patah (terbatas), sudut I digantikan dengan 

sudut β jika beban lereng tak terhingga (lihat Gambar 5.11).  

 

Untuk muka depan dinding dengan kemiringan lebih besar dari 8o seperti terlihat 

pada Gambar 5.8, koefisen tekanan tanah dihitung dari teori Coulomb: 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

a 2

2

sin
K

sin sin
sin sin 1

sin sin

θ + φ
=

 φ + δ φ − β
 θ θ − δ +

θ − δ θ + β  

 ................ [5-3] 

dengan pengertian: 

Ka  = koefisien tekanan tanah aktif; 

θ = kemiringan muka dinding terhadap horizontal (derajat); 

φ = sudut geser (derajat); 

δ = sudut geser dinding (derajat); diasumsikan δ = β; tetapi δ ≤ 2/3 φ 

β    = sudut beban lereng (derajat). 
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H

3

H

P
a

δ

θ

β

δ + 90 -θ

σ = γ

γ
=

a a

2

a a

K 'H

'H
P K

2

γ'  φ'

 
Keterangan: 

γ = berat isi (kN/m
3
); 

Seluruh sudut adalah positif (+) seperti tergambar 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.8. Perhitungan Tekanan Tanah Aktif (Analisis Coulomb) 

 
(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.9. Analisis Eksternal untuk Lereng Belakang Dinding Horizontal dengan 

Beban Lalu Lintas 
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Keterangan: untuk elemen penutup muka yang relatif tebal (contohnya balok beton 
segmental), perhitungkan dimensi dan berat penutup dalam perhitungan gelincir dan putar 
(gunakan B sebagai pengganti L). 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.10. Analisis Eksternal untuk Kondisi Lereng Belakang Dinding yang Miring 
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FT
= ½ f

h
2 Ka f

  

Keterangan: 

FH = FT cos (Ι)   dan FV = FT sin (Ι) 
Untuk lereng dengan panjang kemiringan yang tak terbatas,  Ι = β 
Ka untuk timbunan yang ditahan menggunakan δ = β = Ι 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

sin '
Ka

sin ' sin '
sin sin 1

sin sin

θ + φ
=

φ + δ φ − Ι
θ θ − δ +

θ − δ θ + Ι

 
 
   

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.11. Analisis Eksternal untuk Kondisi Lereng Belakang Dinding Miring yang 

Patah (dengan Panjang Terbatas) 

B. Tegangan vertikal 

Perhitungan tegangan vertikal pada dasar dinding ditentukan oleh tinggi h seperti 

diperlihatkan pada Gambar 5.11. Berat penutup permukaan pada umumnya 

diabaikan dalam perhitungan. Langkah-langkah perhitungan untuk menentukan 

daya dukung vertikal adalah:  

1) Hitung FT dengan persamaan: 

( )
2

T faf ,

1
F K h

2 φ β= × × γ ×  .............................................................. [5-4] 
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2) Hitung eksentrisitas, e, dari gaya resultan yang bekerja di dasar dinding 

dengan menjumlahkan momen massa bagian tanah yang diperkuat terhadap 

garis tengah massa tanah. Sebagai catatan, R pada Gambar 5.12 harus sama 

dengan jumlah gaya vertikal pada timbunan yang diperkuat, kondisi ini 

memberikan: 

R OM M
e=

V

Σ − Σ 
 Σ 

 ..................................................................... [5-5] 

( )T T 2

1 2 T

h L L
F cos F (sin ) V

3 2 6e=
V +V F (sin )

β − β −

+ β
  

3) e harus lebih kecil dari L/6 untuk tanah atau L/4 untuk batuan. Jika e lebih 

besar dari persyaratan tersebut, panjang perkuatan harus diperbesar. 

4) Hitung tegangan vertikal merata ekuivalen pada dasar σv: 

1 2 T

v

V V F  Sin

L-2e

+ + β
σ =

 ............................................................. [5-6] 

Pendekatan ini, dari Meyerhof, mengasumsikan bahwa beban eksentris 

menghasikan redistribusi tekanan seragam pada suatu daerah dasar dinding. 

Daerah tersebut didefinisikan dengan lebar dinding dikurangi dua kali nilai 

eksentrisitas seperti terlihat pada Gambar 5.12. 

5) Masukkan pengaruh beban dan beban terpusat pada σv jika ada; 
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L

B

H

h

β

β

h/3

Timbunan yang ditahan

φ
f 
 γ

f 
 Ka

f

V
1
 = γ

r
 H L

Massa tanah yang diperkuat

φ
r
 γ

r
 K

r

F
T
 = ½ γ

f
 h2 Ka

f

L/6

L - 2e

σ
v

R
e

C

( )f
 L h H

V2
2

γ −
=

C
L

 
Keterangan: 
R = resultan gaya vertikal 
Untuk elemen penutup muka yang relatif tebal (contohnya balok beton segmental), 
perhitungkan dimensi dan berat penutup dalam perhitungan gelincir dan putar (gunakan B 
sebagai pengganti L). 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.12. Perhitungan Tegangan Vertikal Pada Dasar Pondasi 

 

Langkah 5: Hitung stabilitas gelincir. 

Periksa  pendimensian awal yang mempertimbangkan gelincir pada lapisan pondasi. 

R

d

gaya - gaya tahanan horisontal P
Fk geser =

gaya - gaya pendorong horisontal P
1,5= ≥∑ ∑

∑ ∑
 ... [5-7] 

Gaya tahanan merupakan yang terkecil dari gaya geser sepanjang dasar dinding atau 

lapisan lunak dekat dasar dinding MSE, dan gaya geser adalah komponen horizontal 

dari gaya yang bekerja pada bidang vertikal di bagian belakang dinding (lihat Gambar 

5.9 sampai dengan Gambar 5.11). 

 
Catatan, tekanan tanah pasif pada kaki dinding akibat pembenaman tidak 

diperhitungkan karena tanah tersebut berpotensi untuk hilang karena pekerjaan 

manusia atau proses alami selama umur layannya (misalnya erosi, pembuatan 
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ulititas, dan sebagainya). Kuat geser sistem penutup muka juga secara konservatif 

diabaikan. 

 

Beban tambahan lainnya dapat berupa beban hidup dan beban mati. 

 

Langkah perhitungan struktur dinding MSE dengan beban tambahan miring adalah 

sebagai berikut (lihat Gambar 5.12): 

A. Hitung FT dengan persamaan: 

( )
2

T faf ,

1
F K h

2
φ β= γ

 ...................................................................... [5-8] 

dengan h = H + L tanβ ............................................................ [5-9] 

B. Hitung gaya pendorong: 

Pd = Fh = FT cosβ ................................................................... [5-10] 

C. Tentukan sifat-sifat gesekan yang paling kritis pada dasar. Pilih nilai φ yang 

terkecil dari ketiga kemungkinan berikut: 

1) Gelincir pada tanah pondasi, jika kuat geser tanah pondasi (cf, φf) lebih kecil 

dibandingkan kuat geser material timbunan; 

2) Gelincir sepanjang timbunan yang diperkuat φr; 

3) Gelincir sepanjang bidang terlemah dari gesekan antarmuka tanah-perkuatan 

bagian atas atau bagian bawah. Sudut gesekan antara tanah dan perkuatan 

(ρ) sebaiknya diukur melalui uji geser langsung antarmuka. Sebagai alternatif 

lain, nilai ρ bisa diambil sebagai 2/3 tan φ. 

D. Hitung gaya penahan per satuan panjang dinding: 

PR = (V1 + V2 + FT Sinβ).µ .................................................... [5-11] 

dengan µ adalah nilai terkecil dari (tan φf, tan φr atau tan ρ) 

Pengaruh pembebanan eksternal terhadap massa dinding MSE yang akan 

meningkatkan tahanan gelincir hanya dapat diperhitungkan apabila 

pembebanannya permanen. Sebagai contoh, beban-beban hidup kendaraan 

harus diabaikan. 

E. Hitung faktor keamanan terhadap gelincir dan periksa jika nilainya lebih besar 

daripada yang dibutuhkan dengan menggunakan Persamaan [5.7]. 

F. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, perpanjang panjang perkuatan, L, dan ulangi 

perhitungan. 
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Langkah 6: Cek keruntuhan daya dukung. 

Moda keruntuhan daya dukung terdiri dari keruntuhan geser keseluruhan dan 

keruntuhan geser lokal. Geser lokal ditandai dengan adanya peremasan (squeezing) 

tanah pondasi apabila terdapat tanah lunak atau bersifat lepas di bawah dinding. 

 

A. Geser global (general shear) 

Untuk mencegah terjadinya keruntuhan daya dukung, tegangan vertikal pada 

dasar pondasi yang dihitung dengan distribusi tipe Meyerhoff tidak melebihi daya 

dukung izin tanah pondasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan 

faktor keamanan sebesar 2,5. 

ult

v u

q
q

FK
σ ≤ =  ........................................................................ [5-12] 

Faktor keamanan sebesar 2,0 dapat digunakan jika telah melalui suatu analisis 

geoteknik dengan memperhitungkan penurunan dan dapat membuktikan bahwa 

faktor keamanan tersebut dapat diterima. 

 

Langkah-langkah perhitungan suatu struktur dinding MSE dengan beban miring 

adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan eksentrisitas, e, dari gaya resultan pada dasar dinding. Ingat bahwa 

pada tahap penentuan dimensi awal, jika eksentrisitas melebihi L/6 maka 

panjang perkuatan pada dasar dinding harus ditambah; 

2) Hitung tegangan vertikal σv pada pondasi dengan mengasumsikan distribusi 

tipe Meyerhoff: 

1 2 T

v

V V F  Sin

L - 2e

+ + β
σ =  ........................................................... [5-13] 

3) Hitung daya dukung ultimit qult menggunakan metode-metode mekanika tanah, 

sebagai contoh untuk tanah dasar di depan dinding yang rata dan tanpa 

pengaruh muka air tanah gunakan persamaan berikut:   

qult = cf. Nc + 0,5.L. γf. Nγ ............................................................................................[5-14] 

dengan pengertian: 

cf = kohesi (kN/m2) 

γf = berat isi tanah (kN/m3) 

Nc dan Nγ = koenfisien daya dukung tanah (lihat Tabel 5.2). 
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Tabel 5.2. Koefisien Daya Dukung Tanah 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

φφφφ    Nc Nq Nγγγγ φφφφ Nc Nq Nγγγγ 

0 5.14 1 0 26 22.25 11.85 12.54 

1 5.38 1.09 0.07 27 23.94 13.2 14.47 

2 5.63 1.2 0.15 28 25.8 14.72 16.72 

3 5.9 1.31 0.24 29 27.86 16.44 19.34 

4 6.19 1.43 0.34 30 30.14 18.4 22.4 

5 6.49 1.57 0.45 31 32.67 20.63 25.9 

6 6.81 1.72 0.57 32 35.49 23.18 30.22 

7 7.16 1.88 0.71 33 38.64 26.09 35.19 

8 7.53 2.06 0.86 34 42.16 29.44 41.06 

9 7.92 2.25 1.03 35 46.12 33.3 48.03 

10 8.35 2.47 1.22 36 50.59 37.75 56.31 

11 8.8 2.71 1.44 37 55.63 42.92 66.19 

12 9.28 2.97 1.69 38 61.35 48.93 78.03 

13 9.81 3.26 1.97 39 37.87 55.96 92.25 

14 10.37 3.59 2.29 40 75.31 64.2 109.41 

15 10.98 3.94 2.65 41 83.86 73.9 130.22 

16 11.63 4.34 3.06 42 93.71 85.38 155.55 

17 12.34 4.77 3.53 43 105.11 99.02 186.54 

18 13.1 5.26 4.07 44 118.37 115.31 224.64 

19 13.93 5.8 4.68 45 133.88 134.88 271.76 

20 14.83 6.4 5.39 46 152.1 158.51 330.35 

21 15.82 7.07 6.2 47 173.64 187.21 403.67 

22 16.88 7.82 7.13 48 199.26 222.31 496.01 

23 18.05 8.66 8.2 49 229.93 265.51 613.16 

24 19.32 9.6 9.44 50 266.89 319.07 762.89 

25 20.72 10.66 10.88 - - - - 

 

4) Periksa  tegangan vertikal: 

ult

v a

q
q

FK
σ ≤ =  ........................................................................ [5-15] 

5) Seperti telah dinyatakan pada langkah (2) dan (3), σv dapat diturunkan dan qult 

dinaikkan dengan memperpanjang perkuatan. Apabila kondisi-kondisi tersebut 

tidak bisa dicapai atau perpanjangan perkuatan ternyata meningkatkan biaya 

secara signifikan, maka dibutuhkan perbaikan tanah pondasi (antara lain 

dengan pemadatan dinamik, penggantian tanah, kolom batu, pra kompresi, 

dan sebagainya). 

B. Geser lokal (local shear); 

Untuk mencegah pergerakan horizontal struktur yang besar pada tanah kohesif 

yang lunak, persyaratan berikut harus dipenuhi: 

γ.H ≤ 3c ................................................................................. [5-16] 
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Jika kondisi-kondisi pendukung yang memadai tidak dapat dicapai, maka 

diperlukan perbaikan tanah pondasi. 

 

Langkah 7: Cek stabilitas global. 

Stabilitas global ditentukan dengan menggunakan analisis baji (wedge analysis) atau 

rotasional, tergantung mana yang sesuai, yang dapat dilakukan dengan metode 

analisis stabilitas lereng klasik. Dinding tanah yang diperkuat dianggap sebagai 

bagian yang kaku dan hanya bidang-bidang keruntuhan yang terjadi di luar massa 

tanah tersebut yang dipertimbangkan.  

 

Untuk struktur sederhana dengan geometri segiempat, spasi perkuatan yang relatif 

seragam dan bagian depan dinding yang hampir tegak, keruntuhan gabungan yang 

melalui kedua zona yang diperkuat dan tak diperkuat biasanya tidak kritis. Meskipun 

demikian, untuk kondisi yang kompleks (misalnya terdapat perubahan jenis 

atau panjang perkuatan, beban tambahan yang besar, struktur dengan muka 

miring, kemiringan yang curam pada kaki atau puncak dinding, atau struktur 

bertumpuk), maka keruntuhan gabungan harus diperhitungkan. 

 

Apabila faktor keamanan minimum lebih kecil daripada yang dianjurkan yaitu 

minimum sebesar 1,3, maka perbesar panjang perkuatan atau perbaiki tanah 

pondasi. 

 

Langkah 8: Hitung pembebanan gempa. 

Selama berlangsungnya gempa, timbunan yang ditahan mengeluarkan gaya 

horizontal dinamik (PAE) selain gaya statik. Di samping itu, massa tanah yang 

diperkuat akan menerima gaya inersia horizontal (PIR) yang diperoleh melalui 

persamaan berikut: 

PIR = M . Am ...........................................................................................................................[5-17] 

dengan pengertian: 

M = massa bagian aktif dinding yang diperkuat, diasumsikan pada lebar 

dasar  dinding sebesar 0,5 H 

Am = percepatan horizontal maksimum respon pada tanah yang diperkuat 
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Gaya PAE dapat dievaluasi dengan analisis Mononobe–Okabe yang ditunjukkan pada 

Gambar 5.13 dan ditambah gaya statik yang bekerja pada dinding (gaya berat, gaya 

tambahan dan gaya statik). Kemudian stabilitas dinamik dievaluasi dengan 

mempertimbangkan stabilitas eksternal.  

 

Faktor keamanan dinamik minimum diasumsikan sebesar 75% dari faktor keamanan 

statik. Persamaan [5.20] dibentuk dengan asumsi bahwa timbunan belakang adalah 

dinding horizontal, sudut geser φ = 30° dan juga dapat disesuaikan untuk nilai sudut 

geser lainnya dengan menggunakan metode Mononobe-Okabe. Pada asumsi ini 

percepatan horizontal sama dengan Am dan percepatan vertikal sama dengan nol.  

 

Langkah-langkah evaluasi stabilitas eksternal gempa adalah sebagai berikut: 

A. Pilih percepatan tanah horizontal puncak berdasarkan gempa rencana. Koefisen 

percepatan tanah diberi notasi A; 

B. Hitung percepatan maksimum Am, yang terjadi pada dinding dengan persamaan 

berikut: 

Am = (1,45 – A) A ................................................................. [5-18] 

dengan pengertian: 

A = koefisen percepatan tanah maksimum setelah dibagi percepatan 

gravitasi (g) 

Am = percepatan horizontal maksimum respon pada pusat massa dinding 

C. Hitung gaya inersia horizontal PIR dan gaya gempa PAE: 

PIR = 0,5 Am γr H
2   (lereng belakang dinding datar) ..........................[5-19] 

PAE = 0,375 Am γf H
2   (lereng belakang dinding datar) ...................[5-20] 

D. Pada gaya statik yang bekerja dalam struktur, tambahkan 50% gaya gempa PAE 

dan gaya inersia total PIR (lihat Gambar 5.13). PAE yang dikurangi sebanyak 50% 

tersebut digunakan karena kedua gaya tidak mencapai puncak pada saat yang 

bersamaan; 
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(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.13. Stabilitas Eksternal Terhadap Gempa untuk Kondisi Timbunan Datar 

 

E. Pada struktur dengan timbunan miring (lihat Gambar 5.14), gaya inersia (PIR) dan 

gaya horizontal dinamik (PAE) harus mempertimbangkan tinggi H2 yang 

berdekatan dengan bagian belakang massa dinding dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

( )
β

β

⋅
2

tan 0,5H
H = H + 

1- 0,5 tan 
  ......................................................... [5-21] 

 

Pada kondisi timbunan miring, percepatan horizontal kh sama dengan Am  dan kv 

sama dengan nol. Tinggi H2 harus digunakan untuk menghitung PAE pada kasus 

ini. PIR untuk timbunan miring dihitung dengan persamaan berikut: 

Pir = Pir + Pir ...........................................................................................................................[5-22] 

Pir = 0,5 Am γf H2 H ................................................................ [5-23] 

Pis = 0,125 Am γf (H2)
2 tan β .......................................................... [5-24] 

PAE = 0,5 γf (H2)
2 ∆KAE ; timbunan miring ............................... [5-25] 

dengan pengertian: 

Pir = gaya inersia yang disebabkan oleh percepatan timbunan yang diperkuat 

Pis = gaya inersia yang ditimbulkan oleh percepatan beban tambahan 
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timbunan miring di atas timbunan yang diperkuat. Lebar massa tanah 

yang memperbesar PIR sama dengan 0,5H2. PIR beraksi pada titik tengah 

kombinasi antara Pir dan Pis. 

KAE = koefisien tekanan tanah total akibat gempa. KAE dihitung berdasarkan 

persamaan Mononobe-Okabe berikut 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

AE 2

2

cos 90
K

sin I sin I
cos cos 90 cos I 90 1

cos I 90 cos I 90

φ − ξ − + θ
=

 φ + φ − ξ −
 ξ − θ + − θ + ξ +

+ − θ + ξ − + θ  

....[5-26] 

dengan pengertian: 

I = sudut geser timbunan = β (lihat Gambar 5.10 dan Gambar 5.11) 

ζ = arc tan (Kh/1 – Kv) 

φ = sudut geser dalam 

θ = sudut permukaan (lihat Gambar 5.9) 
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P
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r
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f
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r
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(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.14. Stabilitas Eksternal Terhadap Gempa untuk Kondisi Timbunan Miring 

Untuk melengkapi perencanaan: 

1) Evaluasi stabilitas gelincir, eksentrisitas dan kapasitas daya dukung seperti telah 

diterangkan di atas; 
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2) Cek bahwa faktor keamanan yang dihitung sama atau lebih dari 75% faktor 

keamanan statik minimum, dan cek bahwa eksentrisitas berada dalam L/3 baik 

untuk tanah maupun batuan. 

 

Langkah 9: Perkiraan penurunan 

Analisis penurunan konvensional harus dilakukan untuk memastikan bahwa 

penurunan total (penurunan seketika, penurunan konsolidasi primer dan penurunan 

konsolidasi sekunder) dari dinding dapat memenuhi persyaratan.  

 

Apabila penurunan total di akhir konstruksi cukup besar, maka elevasi rencana 

dinding bagian atas sebaiknya disesuaikan kembali. Penyesuaian tersebut dapat 

dilakukan dengan menambah elevasi dinding bagian atas selama tahap 

perencanaan. 

 

Penurunan diferensial yang cukup besar (lebih besar daripada 1/100) menandakan 

perlunya sambungan slip (gelincir) yang memungkinkan terjadinya pergerakan 

vertikal panel-panel beton pracetak yang bersebelahan secara independen. Apabila 

besar dan durasi penurunan tidak dapat diatasi dengan cara tersebut, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa teknik perbaikan tanah. Teknik tersebut diantaranya 

adalah pemasangan penyalir vertikal, pemadatan dinamik, penggunaan timbunan 

ringan atau penerapan konstruksi bertahap.  

5.5.2.2 Penentuan Dimensi untuk Stabilitas Internal 

Keruntuhan internal dinding MSE dapat timbul dalam dua mode keruntuhan berikut: 

A. Gaya tarik (disebut gaya geser pada perkuatan kaku) di dalam tanah menjadi 

bertambah besar sehingga terjadi elongasi perkuatan yang sangat besar atau 

terputusnya perkuatan. Kondisi ini mengakibatkan pergerakan besar serta 

kemungkinan runtuhnya struktur. Mode keruntuhan ini dinamakan keruntuhan 

akibat elongasi atau terputusnya perkuatan; 

B. Gaya tarik di dalam perkuatan menjadi lebih besar daripada tahanan cabut atau 

gaya yang dibutuhkan untuk mencabut perkuatan ke luar massa tanah. Penarikan 

ini akan memperbesar kuat geser di sekeliling tanah sehingga menyebabkan 

pergerakan besar serta kemungkinan runtuhnya  struktur. Mode keruntuhan ini 

dinamakan keruntuhan akibat cabut.  
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Dengan demikian, proses perencanaan yang memperhitungkan keruntuhan internal 

terdiri dari penentuan gaya tarik maksimum dan lokasinya di sepanjang bidang 

gelincir kritis, serta tahanan yang dihasilkan oleh perkuatan baik kapasitas cabut dan 

kuat tarik. Proses perencanaan diperlihatkan dalam bentuk bagan alir pada Gambar 

5.15. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.15. Bagan Alir Perhitungan Stabilitas Internal 

Tahapan proses perencanan meliputi: 

A. Pilih jenis perkuatan (perkuatan yang dapat memanjang atau perkuatan yang 

tidak dapat memanjang); 

B. Pilih lokasi bidang gelincir kritis; 

C. Pilih spasi perkuatan yang kompatibel dengan penutup mukanya; 

D. Hitung gaya tarik maksimum statik dan dinamik pada tiap lapisan perkuatan; 

E. Hitung gaya tarik maksimum pada sambungan perkuatan dengan penutup muka; 
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Uraian tahapannya adalah sebagai berikut:  

 

Langkah 1: Tentukan lokasi bidang gelincir kritis. 

Bidang gelincir paling kritis pada dinding tanah sederhana yang diperkuat 

diasumsikan berimpitan dengan garis gaya tarik maksimum (yaitu lokasi gaya tarik 

maksium, Tmax, pada tiap lapisan perkuatan). Untuk struktur sederhana, bentuk dan 

lokasi garis ini diasumsikan telah diketahui sebelumnya berdasarkan beberapa 

pengalaman dan kajian teoritis terdahulu. 

 

Bidang gaya tarik maksimum diasumsikan mendekati satu garis lurus (linier) untuk 

perkuatan yang dapat memanjang (lihat Gambar 5.16). Kedua bidang gaya tarik ini 

melewati kaki dinding.  

 
Pada saat keruntuhan terjadi, perkuatan akan memanjang dan terdeformasi pada titik 

perpotongan dengan bidang keruntuhan. Akibatnya, gaya tarik perkuatan akan 

meningkat dan berputar. Dengan demikian, komponen yang berada pada arah bidang 

keruntuhan akan membesar sedangkan komponen normalnya dapat membesar atau 

mengecil. Jika kemiringan dinding lebih besar dari 8°, maka persamaan  tekanan 

tanah Coulomb yang diperlihatkan pada Gambar 5.16 dapat digunakan untuk 

menentukan bidang keruntuhan. 
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Untuk dinding dengan kemiringan muka ≥ 8
o
 dari  vertikal, gunakan persamaan berikut: 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
tan tan tan cot 90 1 tan 90 cot 90

tan
1 tan 90 tan cot 90

   − φ − β + φ − β φ − β + φ + θ − + δ + − θ φ + θ −   
ψ − φ =

 + δ + − θ φ − β + φ + θ − 
 

dengan δ = β     

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.16. Lokasi Bidang Keruntuhan Potensial untuk Perencanaan Stabilitas 

Internal dengan Perkuatan yang Dapat Memanjang (Extensible) 

 

Langkah 2: Hitung gaya tarik maksimum pada lapisan perkuatan. 

Gaya tarik maksimum sangat berhubungan dengan jenis perkuatan di dalam massa 

dinding MSE. Gaya tarik maksimum tersebut merupakan fungsi dari modulus, 

kemampuan memanjang dan kepadatan perkuatan. Berdasarkan hal tersebut, 

hubungan antara jenis perkuatan dengan tekanan beban berlebih (overburden) 

diperlihatkan pada Gambar 5.17. Perbandingan Kr/Ka untuk perkuatan yang tidak 

dapat memanjang (inextensible) akan menurun dari suatu nilai puncak ke nilai 

konstan di bawah 6,0 m; sedangkan untuk perkuatan yang dapat memanjang 

(extensible) nilainya Kr/Ka konstan. 
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(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.17. Perbandingan Tegangan terhadap Kedalaman pada Dinding MSE 

 

Koefisien tekanan tanah lateral (Kr) ditentukan dengan memberikan pengali terhadap 

koefisien tekanan tanah aktif. Koefisien tekanan tanah aktif ditentukan melalui 

persamaan tekanan tanah Coulomb, dengan asumsi tidak ada gesekan dinding dan 

sudut β sama dengan nol. Untuk dinding vertikal, persamaan Coulomb dapat 

disederhanakan menjadi persamaan Rankine sebagai berikut:  

2
aK  = tan 45-

2

φ 
 
 

 .................................................................. [5-27] 

Untuk muka dinding dengan kemiringan lebih besar daripada 8° terhadap vertikal, 

penyederhanaan persamaan Coulomb berikut ini dapat digunakan:  

2

( )2

a

3

sin
K  = 

sin 
sin  1+

sin  

θ + φ

φ θ  θ 

 ........................................................ [5-28] 

dengan θ adalah inklinasi muka dinding bagian belakang yang diukur dari sumbu 

horizontal mulai dari depan dinding. 
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Tegangan vertikal (γH) merupakan hasil gaya gravitasi dari berat sendiri tanah 

timbunan yang diperkuat dan tanah di atasnya, serta beban tambahan lainnya. 

Tegangan vertikal untuk penghitungan beban perkuatan maksimum diperlihatkan 

pada Gambar 5.18. 

 

 

Keterangan: 
 
Zp adalah kedalaman tanah di lapisan perkuatan dan pada awal zona tahanan. Zp digunakan 

dalam perhitungan cabut. 
 
Tegangan maksimum:  

S = 1 2  L  tanβ  

( )
v r r

=  Z +1 2  L tan σ γ β γ  

Tentukan nilai Ka dengan menggunakan sudut lereng β dan tentukan Kr dari Gambar 5.17 

 
Tegangan cabut 

v r p
=  Zσ γ  dan Zp ≥ Z + S  

 
Catatan: H adalah tinggi total dinding pada bagian permukaannya 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.18. Perhitungan Tegangan Vertikal untuk Kondisi Lereng Belakang Miring 
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Langkah-langkah penghitungan adalah sebagai berikut: 

A. Hitung tegangan horizontal σH pada tiap ketinggian lapisan perkuatan di 

sepanjang garis keruntuhan potensial berdasarkan berat timbunan yang ditahan 

γr.Z dan (jika ada) beban merata tambahan q, beban terpusat tambahan ∆σv dan 

∆σh; 

σH = Kr σv + ∆σH ..................................................................... [5-29] 

σv = γr Z + σ2 + q + ∆σv .................................................................................................[5-30] 

dengan pengertian: 

Kr = K(Z) diperlihatkan pada Gambar 5.17; 

Z = kedalaman yang diukur dari puncak dinding ke bagian bawah, tidak 

termasuk kepala dinding dan pelengkap lainnya (lihat Gambar 5.18); 

σ2 = diperlihatkan pada Gambar 5.18; 

∆σv = penambahan tegangan vertikal akibat beban vertikal terpusat dengan 

menggunakan distribusi piramida (2V : 1H), lihat Gambar 5.19; 

∆σh = penambahan tegangan horizontal akibat beban horizontal terpusat (jika 

ada) yang perhitungannya diperlihatkan pada Gambar 5.20. Pengaruh 

beban ekivalen statik untuk pagar penghalang (barrier) harus 

dimasukkan. 

 

B. Hitung gaya tarik maksimum Tmax pada tiap lapisan perkuatan per satuan lebar 

dinding berdasarkan spasi vertikal SV, dengan persamaan berikut; 

Tmax = σH . Sv  ........................................................................ [5-31] 

Tmax dapat pula dihitung pada tiap tingkat untuk perkuatan terpisah (pita metalik, 

bar mats, geogrid, dan lain-lain) per satuan panjang dinding, dengan persamaan 

berikut: 

max

c

Sv
T  =  H.

R
 ........................................................................ [5-32] 

Untuk jenis-jenis perkuatan di atas serta penutup permukaan dari beton pracetak 

segmental, Tmax seringkali lebih sesuai jika dihitung per tributary area, At, yang 

didefinisikan sebagai luas yang sama dengan dua lebar panel dikalikan dengan 

spasi vertikal, Sv. 

Tmax = σH . At  ......................................................................... [5-33] 

C. Hitung stabilitas internal dengan mempertimbangkan putusnya perkuatan dengan 

persamaan berikut: 

a

c

Tmax 
T   

R
≥  ........................................................................ [5-34] 
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dengan pengertian: 

Rc   = rasio liputan= b/Sh (Rc = 1 untuk perkuatan yang menutup seluruh areal) 

b   = lebar kotor dari pita, lembaran atau grid (m) 

Sh   = spasi horizontal dari as ke as antara pita-pita, lembaran atau grid (m) 

Ta   = gaya tarik izin per satuan lebar perkuatan (kN) 

Sambungan antara perkuatan dengan penutup permukaannya harus 

direncanakan untuk Tmax pada seluruh kondisi pembebanan. 
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Untuk beban garis:

Untuk beban fondasi telapak

yang terpisah:

Untuk beban titik: dengan b
f 
= 0

dengan pengertian:

D
1
  = Lebar efektif beban pada tiap kedalaman, dihitung dengan persamaan di atas

D
f
   = Lebar beban; Untuk fondasi telapak yang diberikan beban ekstentris

(misalnya fondasi telapak untuk abutment  jembatan),

Gunakan nilai b
f
 yang sama dengan lebar fondasi telapak ekivalen B’ dengan menguranginya dengan 2e’,

dengan e’ adalah eksentrisitas beban fondasi telapak (b
f 
- 2e’).

L    = Panjang fondasi telapak

P
v
  = Beban per meter panjang untuk fondasi telapak garis (strip footing)

P
v
’ = Beban pada fondasi telapak segi empat yang terpisah atau beban titik

z
2
  = Kedalaman dimana lebar efektif berpotongan dengan permukaan dinding belakang = 2d -b

Asumsikan bahwa peningkatan tegangan vertikal akibat beban tambahan tidak berpengaruh terhadap tegangan

yang digunakan dalam mengevaluasi stabilitas internal jika beban tambahan terletak di belakang massa tanah

yang diperkuat.

Sedangkan untuk stabilitas eksternal, asumsikan bahwa  beban tambahan tidak berpengaruh jika diletakkan

di luar zona aktif di belakang dinding.

1 2

1

1 f f 1
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f 1

1

Untuk Z Z ,

2Z
D b b Z

2

Untuk Z > Z ,

b Z
D d

2

≤

= + = +

+
= +
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f 
x L

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.19. Distribusi Tegangan Akibat Beban Vertikal Terpusat Pv untuk 

Perhitungan Stabilitas Internal dan Eksternal 
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I 1

 
 
e’ adalah eksentrisitas beban di atas pondasi telapak  

(a) Distribusi tegangan untuk perhitungan stabilitas internal 

 
 
  
Jika pondasi telapak seluruhnya terletak di luar zona aktif di belakang dinding, maka beban 
pondasi telapak tidak perlu dipertimbangkan dalam perhitungan stabilitas eksternal 

(b) Distribusi tegangan untuk perhitungan stabilitas eksternal 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.20. Distribusi tegangan akibat beban terpusat horizontal 
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Langkah 3: Hitung stabilitas internal terhadap keruntuhan cabut. 

Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

*

max p e c

PO

1
T =  F   Z  L C R  

FK
γ α  ............................................... [5-35] 

dengan pengertian: 

FKPO = faktor keamanan terhadap cabut  ≥ 1,5 

Tmax = gaya tarik maksimum per satuan lebar perkuatan (kN) 

C = 2 untuk perkuatan dengan jenis pita, rangka  dan lembaran 

α = faktor koreksi skala 

F* = faktor tahanan cabut 

Rc 

 

= 

 
h

b

S
= rasio liputan perkuatan, dilihat dari tampak atas. Rc=1 untuk 

perkuatan lembaran menerus. 

γZp = tekanan beban berlebih (overburden), termasuk distribusi beban mati 

tambahan, dengan mengabaikan beban lalu lintas (lihat Gambar 5.18) 

Le = panjang tertanam pada zona tanah yang ditahan. Batasan di antara zona 

yang ditahan yang zona aktif dapat dimodifikasi dengan pembebanan 

terpusat (m) 

 

Dengan demikian, panjang tertanam yang dibutuhkan pada zona tahanan (di dalam 

bidang keruntuhan potensial) dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut: 

γ α
≥ ≥max

e

p c

1,5 T
L 1 m

C F *  Z  R  
 ...................................................... [5-36] 

Jika kriteria ini tidak dipenuhi untuk seluruh lapisan perkuatan, maka perkuatan harus 

diperpanjang dan/atau menggunakan perkuatan dengan tahanan cabut  per satuan 

lebar yang lebih besar. Spasi vertikal dapat pula diperkecil sehingga akan 

mengurangi Tmax. 

 

Panjang total perkuatan L, yang dibutuhkan untuk stabilitas internal ditentukan dari 

persamaan berikut: 

L = La + Le ............................................................................. [5-37] 

Untuk struktur sederhana yang tidak menahan beban luar terpusat seperti abutmen 

jembatan, La dapat diperoleh dari Gambar 5.16.  
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Untuk dinding MSE dengan perkuatan yang dapat memanjang (extensible), muka 

dinding vertikal dan timbunan belakang horizontal: 

La = (H – Z) tan(45 – φ/2) ...................................................... [5-38] 

dengan Z adalah kedalaman terhadap tiap lapisan perkuatan. 

 

Untuk mempermudah konstruksi, umumnya dipilih panjang perkuatan yang seragam 

berdasarkan panjang maksimum yang dibutuhkan. Meskipun demikian, jika stabilitas 

internal menentukan panjang perkuatan, maka panjang tersebut dapat divariasikan 

mulai dari dasar dinding dan bertambah panjang hingga mencapai panjang 

maksimum yang dibutuhkan. 

 

Langkah 4: Hitung pengaruh beban gempa. 

Beban gempa menghasilkan gaya inersia PI  (lihat Gambar 5.21) yang bekerja 

horizontal, sebagai gaya tambahan terhadap gaya statik. 

 

Gaya ini akan menimbulkan kenaikan dinamik bertahap dalam gaya tarik maksimum 

pada perkuatan. Lokasi dan kemiringan garis gaya tarik maksimum diasumsikan tidak 

berubah selama pembebanan gempa. Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai 

berikut (lihat Gambar 5.21): 

A. Hitung percepatan maksimum pada dinding (Am) dan gaya PI per satuan lebar 

yang bekerja di bagian atas dasar dinding: 

PI = Am WA............................................................................. [5-39] 

dengan Am = (1,45 – A) A ...................................................... [5-40] 

WA adalah berat zona aktif (daerah diarsir pada Gambar 5.21) dan A adalah 

koefisien percepatan. 

B. Hitung gaya statik total maksimum Tmax yang diaplikasikan pada perkuatan secara 

horizontal dengan langkah-langkah berikut: 

4) Hitung tegangan horizontal σH  dengan menggunakan koefisien K 

H v h v h
K K Z Kσ = σ + ∆σ = γ + ∆σ + ∆σ . ...................................... [5-41] 

5) Hitung komponen gaya tarik maksimum per satuan lebar: 

max V H
T S= σ . .......................................................................... [5-42]   

C. Hitung kenaikan dinamik Tmd yang disebabkan langsung oleh gaya inersia PI di 

dalam perkuatan dengan mendistribusikan PI ke dalam beberapa perkuatan. 

Distribusi tersebut dilakukan secara proporsional terhadap “zona tertahan (Le)” 

dalam bentuk beban per satuan panjang dinding. Persamaan yang dihasilkan 

adalah sebagai berikut: 
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( )
ei

md I n

ei

i 1

L
T P

L
=

=

∑
. .................................................................... [5-43]   

Tmd merupakan panjang tahanan perkuatan pada lapis ke-i dibagi dengan jumlah 

panjang tahanan untuk setiap lapisan perkuatan. 

 

D. Gaya tarik total maksimum dihitung dengan persamaan: 

total max md
T T T= + . .................................................................... [5-44] 

Periksa stabilitas terhadap terputusnya atau tercabutnya perkuatan, dengan faktor 

keamanan terhadap gempa sebesar 75% dari faktor keamanan statik izin 

minimum.  

 

Untuk kondisi putusnya perkuatan geosintetik, perkuatan harus direncanakan 

dapat menahan komponen statik dan dinamik beban sebagai berikut: 

1) Untuk komponen statik: 

( )
rs c

max

S R
T

0,75 RF . FK

 . 

 
≤ . ......................................................... [5-45] 

2) Untuk komponen dinamik, dimana beban terjadi dalam jangka pendek, faktor 

reduksi rangka tidak diperlukan, oleh karena itu: 

rt c
md

D ID

S  . R
T

0,75 . R  . R  .FK
≤  ..................................................... [5-46] 

dengan demikian, kekuatan ultimit perkuatan geosintetik yang dibutuhkan 

adalah: 

ult rs rt
T S S= + . ........................................................................ [5-47] 

dengan pengertian: 

Srs  adalah kekuatan per satuan lebar perkuatan yang diperlukan untuk 

menahan komponen beban statik (kN) 

Srt  adalah kekuatan per satuan lebar perkuatan yang diperlukan untuk 

menahan komponen beban dinamik atau sementara (kN) 

 

Untuk gaya cabut pada kondisi pembebanan gempa, koefisen gesek F* untuk 

seluruh perkuatan dikurangi menjadi 80% nilai statiknya, sehingga:  

.r c
total e c

PO

P  R C . (0,8 F*)
T Z . L  . R

0,75 FK 0,75 . 1,5
≤ = γ α . ...................... [5-48] 
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dengan pengertian: 

PI    adalah gaya inersia internal akibat berat timbunan pada zona aktif 

Lei   adalah panjang perkuatan pada zona tahanan lapisan i 

Tmax adalah beban per lebar yang diterima masing-masing perkuatan akibat gaya statik 

Tmd  adalah beban per lebar dinding yang diterima masing-masing perkuatan akibat gaya dinamik 

Beban total per lebar dinding yang diterima tiap lapisan adalah Ttotal = Tmax + Tmd 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.21. Stabilitas internal terhadap gempa pada dinding MSE 

 

Langkah 5: Rencanakan kekuatan sambungan. 

Perkuatan geogrid polietilena dapat disambungkan secara struktural dengan panel 

pracetak segmental dengan cara mencetak potongan memanjang geogrid ke dalam 

panel dan menyambungkan lembaran geogrid dengan sambungan bodkin (lihat 

Gambar 5.22). Bodkin dapat terbuat dari lembaran polyethylene, atau pipa PVC kaku. 

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengurangi kendur pada 

sambungan. Sebagai alternatif lain, geogrid HDPE jenis tertentu disambungkan ke 

dalam penutup muka dengan memasukkan bagian geogrid yang lebih tebal ke dalam 

suatu lubang dan mencetaknya dalam panel bagian belakang. 
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Geogrid dan geotekstil poliester tidak boleh dicetak ke dalam beton untuk 

penyambungan karena berpotensi mengalami degradasi kimia. Jenis geotekstil 

lainnya juga tidak dapat dicetak dalam beton untuk penyambungan karena adanya 

syarat fabrikasi dan sambungan lapangan. 

 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.22. Detail Sambungan Bodkin 

 

Kekuatan sambungan izin Tac adalah kekuatan yang terkecil dari: 

A. Kekuatan izin perkuatan rencana Ta seperti telah dijelaskan pada sub bab 5.4.5. 

B. Kekuatan sambungan Tac yang dibentuk oleh gesekan struktur. Kekuatan 

sambungan yang terjadi akibat pengujian cabut jangka panjang dikurangi faktor 

penuaan lingkungan jangka panjang. Kekuatan sambungan tersebut dibagi 

dengan faktor keamanan sekurang-kurangnya 1,5 untuk struktur permanen, 

dengan persamaan berikut:  

⋅
≤

⋅
ult cr

ac

D

T CR
T

RF Fk
. ..................................................................... [5-49] 

crc

cr

lot

T

T
CR = . .......................................................................... [5-50] 

dengan pengertian: 

CRcr = faktor reduksi kekuatan sambungan yang dihasilkan dari uji jangka 

panjang 

Tcrc = hasil uji kuat sambungan yang diekstrapolasi sampai 75-100 tahun 
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Tlot = uji kuat tarik pita lebar ultimit (D 4595) untuk lot bahan perkuatan 

yang digunakan untuk uji kuat sambungan 

 

C. Jika sambungan bodkin atau sambungan geotekstil digunakan untuk 

menyambungkan perkuatan yang berdekatan penutup muka, maka Tac ditentukan 

dengan persamaan berikut: 

ult ult

ac

CR D

T CR
T

RF RF FK

⋅
≤

⋅ ⋅
. ............................................................. [5-51] 

ult

ult conn

lot

CR
T

T
−= . .................................................................... [5-52] 

dengan pengertian: 

CRult = faktor reduksi kekuatan sambungan dari uji cepat 

Tult-conn = beban sambungan puncak untuk tiap beban normal 

Tlot = uji kuat tarik pita lebar ultimit (D 4595) untuk lot bahan perkuatan 

yang digunakan untuk uji kuat sambungan 

 

Perhatikan bahwa kondisi lingkungan di sekitar sambungan mungkin berbeda dengan 

kondisi di dalam massa dinding MSE. Dengan demikian, faktor penuaan lingkungan 

jangka panjang RFD akan berbeda secara signifikan dengan yang digunakan pada 

saat menghitung kekuatan izin Tcr. 

 

Kekuatan sambungan yang terjadi di atas merupakan fungsi dari tekanan normal 

akibat berat unit penutup muka. Dengan demikian, besarnya akan bervariasi dari nilai 

minimum di bagian atas struktur, sampai nilai maksimum di bagian bawah struktur 

untuk dinding tanpa kemiringan.  

 

Untuk dinding MSE dengan muka miring, maka berat kolom di atas dasar dinding 

atau di atas lapisan antarmuka lainnya tidak akan berhubungan dengan berat unit-unit 

penutup muka di atas elevasi antarmuka tersebut. Konsep ini diperlihatkan pada 

Gambar 5.23, yang merupakan konsep tinggi sendi. Untuk dinding yang memiliki 

kemiringan nominal lebih dari 8°, tegangan normalnya dibatasi pada nilai terkecil dari 

tinggi sendi atau tinggi dinding di atas antarmuka. Rentang tekanan vertikal ini harus 

digunakan pada perhitungan CRcr. 

 

Untuk sambungan geosintetik yang difungsikan menahan beban gempa, kekuatan 

jangka panjang sambungan harus lebih besar daripada Tmax + Tmd. Pada kondisi 
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tersebut, kekuatan sambungan jangka panjang bergantung sebagian atau seluruhnya 

pada gesekan antar blok-blok penutup muka dan perkuatan. 

 

Tercabutnya sambungan merupakan moda keruntuhan yang paling menentukan dan 

kekuatan sambungan jangka panjang yang menahan beban gempa harus dikurangi 

menjadi 80% dari nilai statiknya. 

 

Untuk komponen statik: 

rs cr

max

D

S CR
T

FK RF

×
≤

×
. .................................................................. [5-53] 

Untuk komponen dinamik: 

rt ult

md

D

S CR
T 0,8

FK RF

×
≤

×

 
 
 

. .......................................................... [5-54] 

Kekuatan perkuatan yang dibutuhkan untuk komponen statik (Srs) harus ditambahkan 

pada kekuatan perkuatan untuk komponen dinamik (Srt) untuk menentukan kekuatan 

ultimit total (TULT). Faktor keamanan sebesar 1,1 dapat digunakan untuk komponen 

statik dan dinamik dalam perencanaan gempa untuk sambungan. 
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W
w
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A
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B 
=
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W
B
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Z

Bagian puncak struktur

(coping unit), H
cu

Pemunduran

(setback)

sertakan semua balok lapisan luar

segmental yang ditumpuk di atas tumit

(titik z) dasar struktur

H
U

W
A

 

( )
h u u

H = 2 W - G tan ω
 

Hh     adalah tinggi sendi, yaitu berat total dari balok penutup muka segmental setinggi Hh 

yang dipertimbangkan hanya akan bekerja pada dasar balok terendah (m); 

Wu    adalah lebar bagian-bagian balok penutup muka, diukur dari depan ke belakang (m); 

Gu     adalah jarak ke pusat gravitasi pada bagian balok penutup muka horizontal, termasuk  

timbunan agregat yang diukur dari bagian depan (m); 

ω      adalah kemiringan dinding akibat setback di tiap bagian (°); 

Hu     adalah tinggi masing-masing balok penutup muka (m); 

H      adalah tinggi total dinding (m). 

(Sumber: Elias dkk, 2001) 

Gambar 5.23. Penentuan Tinggi Sendi Dinding MSE yang Dilapisi Blok Beton 

Modular  

Langkah 6: Hitung spasi perkuatan. 

Pemilihan bagian perkuatan dan spasi yang konstan untuk seluruh tinggi dinding 

biasanya memberikan perkuatan yang lebih banyak di dekat bagian atas dinding 

dibandingkan yang dibutuhkan untuk stabilitas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

perencanaan yang ekonomis dapat dilakukan dengan membedakan kepadatan 

perkuatan terhadap kedalaman. Akan tetapi, untuk mendapatkan massa tanah yang 
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diperkuat yang koheren, spasi vertikal perkuatan primer tidak boleh lebih dari 800 

mm. 

 

Berikut ini adalah dua cara praktis untuk menentukan spasi vertikal dinding MSE 

dengan penutup muka beton pracetak segmental: 

A. Untuk perkuatan geosintetik berbentuk pita (strip), grid atau tikar, spasi vertikal 

dipertahankan konstan dan kepadatan perkuatan meningkat terhadap kedalaman. 

Peningkatan kepadatan perkuatan dilakukan dengan meningkatkan jumlah 

dan/atau ukuran perkuatan. Sebagai contoh, spasi horizontal untuk grid 50 mm x 

4 mm biasanya 0,75 m, walaupun spasi perkuatan horizontal dapat dikurangi 

dengan menambah lokasi perkuatan. 

B. Untuk lembaran perkuatan menerus dari geotekstil atau geogrid, cara yang umum 

untuk memvariasikan kepadatan perkuatan Ta/Sv adalah dengan merubah spasi 

vertikal Sv. Rentang spasi yang dipilih ditentukan berdasarkan pertimbangan 

penghamparan dan pemadatan timbunan (contoh Sv diambil 1, 2 atau 3 kali dari 

tebal penghamparan). Kepadatan perkuatan Ta/Sv juga dapat divariasikan dengan 

merubah kekuatan Ta. 

Dinding dengan tinggi kurang dari 5 m biasanya dibuat dengan satu jenis 

kekuatan geosintetik. Spasi maksimum sebesar 500 mm umum digunakan untuk 

dinding dengan penutup muka geosintetik, walaupun spasi vertikal yang lebih 

kecil akan lebih baik untuk mencegah penggembungan. 

C. Untuk dinding yang dibangun dengan blok-blok modular, spasi vertikal maksimum 

perkuatan harus dibatasi hingga dua kali kedalaman balok (lapisan depan ke 

lapisan belakang) untuk menjamin stabilitas selama masa konstruksi dan 

stabilitas jangka panjang. Baris teratas perkuatan harus berada pada setengah 

dari spasi vertikal. 

 

Contoh perencanaan dinding tanah yang distabilisasi secara mekanis disajikan pada 

Lampiran E.  

5.6 Pertimbangan Biaya 

Dinding MSE dengan penutup muka beton pracetak umumnya lebih murah 

dibandingkan dengan dinding penahan beton yang diperkuat untuk ketinggian lebih 

dari 3 m pada kondisi pondasi yang baik. Harga dinding blok modular bersaing 

dengan dinding beton untuk ketinggian kurang dari 4,5 m. Pada umumnya, dinding 
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MSE lebih menguntungkan dibandingkan dengan struktur penahan beton lainnya, 

terutama jika berada pada tanah pondasi yang kurang baik.  

 

Biaya sebenarnya struktur dinding MSE akan tergantung kepada biaya masing-

masing komponen pentingnya. Untuk struktur yang dilapisi beton pracetak segmental, 

biaya tersebut meliputi: 

A. Pemasangan panel; 

B. Material perkuatan; 

C. Sistem penutup muka; 

D. Material timbunan termasuk penimbunannya. 

5.7 Prosedur Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan sistem dinding MSE dengan lapisan luar pracetak adalah 

sebagai berikut: 

A. Persiapan tanah dasar; 

1) Penggalian tanah pondasi hingga mencapai elevasi rencana; 

2) Periksa daerah tanah pondasi yang telah digali. Tanah pondasi yang buruk 

harus dipadatkan atau digali dan diganti dengan bahan timbunan pilihan yang 

dipadatkan; 

3) Pemadatan tanah dasar dengan alat pemadat getar atau pemadat roda karet; 

4) Pada areal pondasi yang tidak stabil, metode perbaikan tanah atau metode 

lainnya perlu dibuat sebelum pemasangan dinding. 

B. Penempatan alas perata;   

Alas perata beton tak bertulang harus ditempatkan pada elevasi pondasi untuk 

seluruh dinding MSE yang menggunakan elemen penutup muka beton (panel dan 

blok beton modular). Biasanya alas perata beton ini mempunyai lebar 300 mm 

dan tebal 150 mm. Fungsi alas perata ini adalah adalah sebagai acuan  dalam 

pemasangan penutup muka dan bukan sebagai pondasi penopang struktural. 

C. Penempatan penutup muka di atas alas perata; 

1) Penutup muka dapat terdiri dari panel beton pracetak, baja atau blok modular; 

2) Baris pertama panel dapat berupa panel dengan tinggi utuh maupun hanya 

setengahnya, tergantung pada jenis penutup muka yang digunakan. Deret 

bertingkat pertamanya harus ditopang ke atas untuk mempertahankan 

stabilitas dan kelurusan. Untuk konstruksi dengan blok modular pracetak, 

digunakan blok utuh dan tidak ditopang;  
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3) Pemasangan panel penutup muka serta penimbunan dilakukan secara 

simultan. 

D. Penimbunan dan pemadatan timbunan tanah dasar; 

1) Bahan timbunan harus dihamparkan dengan tebal seperti yang disyaratkan; 

2) Timbunan sebaiknya dipadatkan hingga kepadatan tertentu, umumnya 95% 

sampai dengan 100% kepadatan maksimum, pada rentang kadar air optimum 

tertentu; 

3) Kinerja timbunan yang baik menuntut penimbunan dan pemadatan yang 

konsisten. Tebal lapisan timbunan dinding harus dibatasi dengan persyaratan 

spesifikasi dan distribusi vertikal elemen perkuatan.  

E. Penggelaran elemen perkuatan; 

Perkuatan digelar dan dihubungkan dengan penutup muka ketika penimbunan 

telah mencapai elevasi sambungan. Perkuatan biasanya ditempatkan secara 

tegak lurus terhadap unit penutup muka bagian belakang; 

F. Penghamparan timbunan di atas perkuatan; 

1) Perkuatan geosintetik harus ditarik kencang dan diangker sebelum 

penghamparan timbunan; 

2) Pekerjaan penghamparan dan penyebaran timbunan harus dapat mencegah 

atau meminimalisasi terjadinya kerutan pada geosintetik. Kerutan di dekat 

sambungan dengan penutup muka harus dihindari karena dapat 

menyebabkan terjadinya pergerakan diferensial pada muka dinding; 

3) Suatu lapisan timbunan minimal setebal sebesar 150 mm harus berada di 

antara perkuatan dan roda alat berat sepanjang waktu. 

G. Konstruksi penghalang lalu lintas dan penutup dinding.  

Tahap akhir pelaksanaan dilakukan setelah panel terakhir dipasang dan 

penimbunan telah mencapai tinggi rencana. 

 

Tahapan pelaksanaan diilustrasikan pada Gambar 5.24 sampai Gambar 5.26. 
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Gambar 5.24. Pemasangan Panel Pracetak  

  

  

Gambar 5.25. Penyebaran Material Timbunan dan Penyambungan Perkuatan  
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Gambar 5.26. Pemadatan Timbunan 

5.8 Pengawasan Lapangan 

Sama halnya dengan konstruksi geosintetik yang lain, konstruksi struktur kritis seperti 

dinding MSE membutuhkan pengawas yang kompeten dan profesional. Pengawas 

Lapangan harus mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa: 

A. Bahan yang dikirimkan ke lokasi proyek telah sesuai dengan kebutuhan; 

B. Geosintetik tidak rusak selama konstruksi; 

C. Tahapan konstruksi yang dibutuhkan telah diikuti dengan benar. 

 

Pengawas lapangan juga harus mengkaji daftar yang diberikan pada lampiran. Hal 

penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar geosintetik tidak 

terkena sinar ultraviolet. 
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Daftar Istilah 

Inggris Indonesia  Inggris Indonesia 

Allowable strength Kekuatan izin  Permeability Permeabilitas 

Angularity Kebundaran   Polyamide Poliamida 

Apparent opening size (AOS) Ukuran pori-pori geotekstil  Polyester Poliester 

Biaxial Biaksial  Polyethylene Polietilena 

Bodkin Joint Sambungan bodkin  Polypropylene Polipropilena 

Burst strength Kuat jebol   Porosity Porositas  

Creep Rangkak  Precipitation Perembesan air 

Design Perencanaan  Pullout Cabut 

Drained Terdrainase  Pullout resistance Tahanan cabut 

Driving moment Momen pendorong  Puncture resistance Tahanan tusuk 

Durability Durabilitas  Reinforced backfill Timbunan yang 
diperkuat 

Dry cast modular block wall unit Unit dinding blok modular 
cetakan kering 

 Reinforced soil slopes Lereng tanah yang 
diperkuat 

Elongation Elongasi   Retained backfill Timbunan yang 
ditahan 

Engineer Perekayasa  Rib Rib 

Excess pore pressure Tekanan pori berlebih  Roll Gulungan 

Extensible Dapat memanjang  Sample Contoh uji 

Facing Penutup muka  Seam Sambungan 

Fiber Serat  Secant modulus Modulus sekan 

Filament Filamen (serat menerus)  Seepage Aliran air bawah tanah 

Foundation Pondasi  Sewn Keliman 

Friction Friksi  Slit film Potongan film 

Geosynthetics Geosintetik  Specimen Benda uji 

Grab strength Kuat grab   Spun Pilin 

Grid Grid  Squeezing Peremasan 

High Density Polyethylene Polietilena berkepadatan tinggi  Staple fiber Serabut serat 

Inextensible Tidak dapat memanjang  Strip Pita 

Interface Antarmuka  Survivability Daya bertahan 

Interlock Kuncian   Tearing strength Kuat robek 

Jute Rami  Thread Tali/benang 

Leveling pad Alas perata  Track Roda rantai baja  

Lift Tebal penghamparan  Transmissivity Transmisivitas 

Lot  Lot  Undrained Tak terdrainase 

Mat Tikar  Web Jaring 

Mechanically stabilized earth wall Dinding tanah yang distabilisasi 
secara mekanis 

 Wide strip Pita lebar 

Mesh Jala  Wire mesh Anyaman Kawat 

Metallic Strip Pita logam  Workability Kemampuan kerja 

Minimum Average Roll Value 
(MARV) 

Nilai gulungan rata-rata 
minimum 

 Woven Teranyam 

Needle punched Pelubangan dengan jarum  Yarn Untaian serat  

Non woven Tak-teranyam    

Overburden pressure Tekanan beban berlebih     

Owner Pemilik Pekerjaan    

Perforation Pelubangan    

Pemittivity  Permitivitas    

Penetration resistance Kuat penetrasi    
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Lampiran A. Deskripsi visual material geosintetik 

(informatif)  
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Lampiran B. Contoh perencanaan timbunan yang diperkuat dengan 

geotekstil 

(informatif)  

 

B.1  Penjelasan 

Konstruksi jalan akan dibangun di atas tanah lunak dengan menggunakan geotekstil 
sebagai perkuatan timbunan. Rencana tinggi timbunan adalah 2,0 m yang diantisipasi 
dapat mengakibatkan penurunan alinyemen jalan. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 
B1 di bawah ini. 

 

B.2  Geometri timbunan dan data tanah 

4.5 m

cu = 10 kPa

cu = 5 kPa LUMPUR

ROW

cu = 25 kPa

31 m

15 m

4H:1V
TIMBUNAN

cu = 8 kPa 

 

 

Gambar B1. Geometri timbunan 

Data Tanah: 

b) Dari penyelidikan tanah diperoleh nilai cu= 8 kPa untuk daerah tanah lunak. 

c) Di bawah tanah lunak terdapat lapisan yang lebih keras dengan nilai cu = 25 kPa 

d) Material timbunan adalah pasir dan kerikil 

 

B.3  Analisis stabilitas lereng 

a) Analisis stabilitas lereng tanpa perkuatan dilakukan dengan menggunakan piranti 
lunak XSTABL sebagai alat bantu. Kondisi timbunan yang paling kritis adalah 
pada akhir masa konstruksi, dengan demikian digunakan kuat geser 
terkonsolidasi-terdrainase (consolidated-drained) di dalam analisis. 

b) Hasil analisis adalah sebagai berikut: 

Kemiringan lereng 1V : 4H, dengan menggunakan material timbunan pasir atau 

kerikil yang memiliki berat isi timbunan γm= 21,7 kN/m3, maka diperoleh faktor 
keamanan adalah Fk = 0,78. 
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B.4  Perencanaan perkuatan timbunan dengan geotekstil 

Langkah-langkah perencanaan adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan fungsi geotekstil 

b) Tentukan parameter yang dibutuhkan 

 

B.5  Penyelesaian 

a) Fungsi geotekstil: 

1) Primer: sebagai perkuatan untuk kondisi jangka pendek 

2) Sekunder: sebagai pemisah dan filtrasi 

b) Parameter geotekstil yang dibutuhkan: 

1) Karakteristik tarik 

2) Kuat geser lapisan antarmuka (interface) 

3) Ketahanan 

4) Ukuran bukaan  
 

B.6  Perencanaan 

Rencanakan timbunan dengan perkuatan geotekstil untuk memenuhi persyaratan 
stabilitas jangka pendek. 

Langkah 1 Tentukan dimensi dan kondisi pembebanan dengan memperhatikan 
geometri timbunan pada Gambar B1. 

Langkah 2  Kondisi tanah bawah permukaan dan parameter tanah 

Lakukan perencanaan untuk kondisi akhir konstruksi dengan menggunakan 
parameter kuat geser tanah tak terdrainase (undrained).  

Langkah 3  Parameter material timbunan 

Untuk material pasir dan  batu (sirtu) :  

Berat isi  γm = 21,7 kN/m3  dan sudut geser dalam   φ’ = 35° 

Langkah 4   Penuhi persyaratan perencanaan 

a) Ketentuan faktor kemanan yang harus dicapai adalah: 

1) Fk minimum  ≥ 1.5 untuk kondisi jangka panjang 

2) Fk yang diizinkan  ≥ 1.3 untuk kondisi jangka pendek 

b) Kriteria penurunan 

1) Konsolidasi primer harus selesai sebelum konstruksi perkerasan jalan 

2) Timbunan dengan tinggi total 2,0 m ditujukan untuk mencapai elevasi 
perencanaan. Ketinggian ini sudah mencakup tebal material timbunan 
tambahan untuk mengimbangi penurunan. 

 

Langkah 5   Periksa kapasitas daya dukung global 

Dengan mempertimbangkan ketebalan lapisan tanah maka pergeseran  akan terjadi 
di saat keruntuhan daya dukung global. Kapasitas daya dukung global dihitung 
dengan persamaan Meyerhoff. 
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Nc = 5.14 + 0.5 B/D 

dengan pengertian: 

B  adalah lebar dasar timbunan =  31,0 m 

D  adalah kedalaman rata-rata tanah lunak  = 4,5 m 

Nc =5.14 + 0.5 (31 / 4.5) = 7,6 

qult = 8 kPa x 7,6. = 60,8 kPa 

Beban maksimum (beban timbunan + beban lalu lintas)  

Beban lalu lintas q = 12 kPa  

a) Kondisi tanpa geotekstil: 

Pmax = γm . H + q 

Pmax = 21,7 kN/m3 x 2 m + 12 = 55,4  kPa 

Fk =  qult / Pmax = 60,8 / 55,4  = 1,09 < 1,5  (tidak memenuhi) 

b) Kondisi dengan geotekstil. 
Dengan asumsi bahwa distribusi beban timbunan di atas geotekstil akan seragam 
dengan pertimbangan kemiringan di kaki timbunan. Beban tanah timbunan 
adalah: 

B

 Wq.   A
  P

mg

avg

+
=

γ
 

dengan pengertian : 

Pavg= beban maksimum pada kondisi dengan geosintetik (kN/m2) 

Ag = luas penampang melintang timbunan (m2) 

q = beban merata (kN/m2) 

W = Lebar atas/puncak timbunan (m) 

B = lebar dasar timbunan (m) 

 

Ag =  1/2 (31 m + 15 m) x 2 m = 46 m2 

kPa38
31

15*12  21,7*64
=

+
=  Pavg  

Fk   =  60,8 / 38 = 1,6 >1,5  (memenuhi)    

 

Langkah 6   Lakukan analisis stabilitas geser rotasional 

Faktor keamanan minimum yang disyaratkan pada akhir konstruksi adalah 1,3 

Bidang keruntuhan terkritis untuk timbunan yang tidak diperkuat diperoleh melalui 
metode stabilitas rotasional. Untuk contoh kasus ini, dapat digunakan perangkat lunak 
seperti XSTABL. Faktor keamanan minimum hasil analisis adalah Fk = 0.78. 

Karena tanah di bawah timbunan adalah gambut kompresibilitas tinggi, maka 

perkuatan diasumsikan berputar menjadi sudut β = θ , sehingga faktor keamanan 
yang dibutuhkan: 

R g

D

M T R
FK 1.3

M

+
= ≥  

D R
g

1.3M M
T

R

−
=  
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Tg ≈ 246 kN 

Apabila geotekstil yang dipasang memiliki kekuatan minimum sebesar 246 kN, maka 
persyaratan kekuatan terpenuhi apalagi jika dipasang beberapa lapis geotekstil. 
Untuk contoh kasus ini, faktor kerusakan akibat instalasi adalah 1 dan digunakan 2 
lapis perkuatan sebagai berikut: 

a) Kekuatan geotekstil bagian bawah =    90 kN 

b) Kekuatan geotekstil bagian atas     =  180 kN 

Penggunaan 2 lapis perkuatan ini memungkinkan perkuatan di bagian bawah yang 
harganya lebih murah digunakan di sepanjang timbunan dan berm timbunan. 
Sedangkan perkuatan di bagian atas yang lebih mahal dan lebih besar kekuatannya 
hanya dipasang di bagian timbunan yang membutuhkan. 

Langkah 7  Periksa Stabilitas Gelincir Lateral  

Faktor keamanan minimum yang disyaratkan adalah Fk = 1.5 

a)   Gaya geser 

( ) aRls b.c2.qH .H.Ka..FK
2

1
  T −+= mγ  

      = ½ x 1.5 x 2 x tan2 (45-35/2) x (21,7 x 2 + 2 x 12) – 0  

      = 27,4 kN 

Gunakan faktor reduksi rangkak (RF) = 3 dan faktor reduksi kerusakan saat 
instalasi = 1, sehingga Tls = 27,4x 3 x1 = 82 kN. 

Tls < Tg sehingga Trencana = Tg = 246 kN 

b)   Periksa  Gelincir Lateral 

2q) H K

 .tan2.b.
 FK 

a

s

+
=

m

gm

γ

φγ

(

.
 

12)*2 2*7,21(0,27

 2321,6.tan*15*2

+
= FK  

8m tan23
FK

0.27 2m

×
=

×
=  6,28 > 1,5 ( memenuhi) 

Langkah 8  Penuhi Persyaratan Deformasi Izin (Regangan Batas) 

Untuk pasir dan batu tak berkohesi di atas tanah gambut, gunakan ε = 10% 

Langkah 9  Evaluasi Kekuatan Geotekstil yang Dibutuhkan pada Arah Longitudinal 

Berdasarkan  Langkah 7, gunakan TL = Tls = 53 kN untuk perkuatan dan sambungan 
perkuatan pada arah melintang. 

Langkah 10 Penuhi Persyaratan Geotekstil 

a)   Kekuatan  rencana dan elongasi  rencana 

Kuat Tarik Ultimit 

Td1 = Tult ≥ 90 kN  pada arah sejajar mesin, Lapis 1 

Td2 = Tult ≥ 180 kN  pada arah sejajar mesin, Lapis 2 

Tult ≥ 53 kN/m, pada arah melintang mesin, Lapis 1 dan 2 

Modulus Perkuatan (J) 

J = Tls / 0,05 = 1060 kN untuk regangan batas 5% 
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J ≥ 1060 kN pada arah sejajar mesin dan melintang mesin 

b)   Kekuatan sambungan 

Tseam ≥ 53 kN/m (dengan mengawasi pekerjaan penimbunan)     
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Lampiran C. Contoh perencanaan lereng tanah yang diperkuat dengan 

geotekstil 

(informatif)  

 

C.1   Penjelasan  

Sebuah timbunan badan jalan dengan tinggi 5 m dan kemiringan lereng 1V : 2,5H, 
akan ditambah satu jalur. Untuk jalur tambahan tersebut, jalan perlu diperlebar 
sekurang-kurangnya 6 m serta perlu dilakukan peningkatan bahu jalan. 

 
C.2   Penyelesaian 

Buat konstruksi lereng yang diperkuat geoteksil, dimulai dari kaki lereng yang ada. 
Kemiringan lereng yang diperkuat adalah 1V:1H. Opsi ini akan membutuhkan 
pelebaran sebesar 7,5 m. 

 
C.3   Prosedur perencanaan 

Langkah-langkah perencanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Langkah 1:  Geometri dan Persyaratan Pembebanan 

Lereng yang akan diperkuat memiliki ketinggian 5 m dengan sudut kemiringan lereng 

(β) sebesar 45°. Beban eksternal yang bekerja di atasnya diperkirakan sebesar 10 
kN/m2 ditambah dengan peninggian elevasi badan jalan sebesar 2%. 

Langkah 2: Kriteria Perencanaan 

Kriteria perencanaan yang direkomendasikan dinyatakan dalam bentuk faktor 
keamanan (Fk) berikut ini. 

a) Stabilitas eksternal 

1) Stabilitas gelincir  :   Fkmin  = 1,3 

2) Stabilitas lereng global :   Fkmin  = 1,3 

3) Daya dukung   :   Fkmin  = 1,3 

b) Stabilitas terhadap cabut   :   Fkmin  = 1,5 

c) Stabilitas internal          :   Fkmin  = 1,3 

 

Langkah 3: Parameter tanah pondasi dan timbunan 

a) Tanah Pondasi 

1) Berdasarkan hasil pemboran tanah pada konstruksi timbunan lama, diketahui 
bahwa tanah pondasi terdiri dari lanau lempungan  kaku sampai sangat kaku 
plastisitas rendah, dengan sisipan pasir dan kerikil. Dengan bertambahnya 
kedalaman, kepadatan dan kekuatan tanah cenderung meningkat. 

2) γd = 19 kN/m3 ; φr = 28 o, c’ = 0 

3) Muka air dari pengeboran (dw) adalah 2 m di bawah tanah asli. 

b) Tanah Timbunan  

1) Tanah timbunan yang digunakan adalah pasir lempungan dan kerikil. 
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2) γr = 21 kN/m3 ; φr = 33 o, c’ = 0 

 

Langkah 4: Ketentuan parameter perkuatan lereng  

Batasan-batasan di bawah ini digunakan dalam menentukan parameter geosintetik: 

a) Tal = Tult / RF 

b) FKPO = 1.5 

 

Langkah 5: Cek stabilitas lereng tanpa perkuatan 

Analisis stabilitas lereng tanpa perkuatan dilakukan dengan perangkat lunak STABL 
sebagai alat bantu. Hitung stabilitas lereng tanpa perkuatan (FKU) dengan 
menggunakan zona kritis yang ditentukan dari target faktor keamanan yang akan 
dicapai (FKSR). STABL akan menghitung faktor keamanan dengan menggunakan 
Metode Bishop untuk bidang keruntuhan berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, 
lihat Gambar C2. Berdasarkan analisis, lereng yang direncanakan tanpa perkuatan 
tidak memenuhi persyaratan faktor keamanan global (FK= 1,3). 

Langkah 6: Hitung Ts untuk target faktor keamanan yang akan dicapai (FKSR) 

Dari hasil analisis dengan menggunakan piranti lunak, akan diperoleh nilai FkU, MD 
dan R untuk tiap bidang gelincir yang berada di dalam zona kritis (Gambar C2). 
Bidang gelincir terkritis yang diwakili oleh faktor keamanan terkecil memiliki nilai-nilai 
sebagai berikut: 

1) Faktor keamanan tanpa perkuatan, FKU = 0,89 

2) Momen penahan, MD = 1575 kN/m 

3) Jari-jari dihitung dari pusat bidang gelincir, R = 13m 

Dengan memasukkan nilai-nilai di atas ke dalam persamaan di bawah ini, 
besarnya  gaya perkuatan maksimum, Ts dapat dihitung: 

( )
R

M
FkT D

UMAXS −=− 3.1  

Gaya perkuatan maksimum (TS-MAX) pada kondisi bidang gelincir terkritis dari  
persamaan di atas adalah 49,7 kN. 

M. TS-MAX dapat dicek dengan menggunakan grafik Schmertmann pada Gambar C1 
berikut.  

Dengan data sudut lereng β = 45°,  FkR = 1,3, dan  φ’r  = 33 o, maka dapat dihitung 

besarnya  φ’f = tan-1 (tan φ’r / FkR) = tan-1 (tan 33 / 1,3) = 26.5 o 

sehingga dari Gambar C1 diperoleh koefisien gaya, K = 0.14. 
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0,14

 
Gambar C1. Grafik penyelesaian Schmertmann untuk menentukan besarnya 

koefisien gaya (K) 

Dengan demikian dari persamaan H’ = H + q/γr + 0.1 m (untuk peningkatan 
elevasi badan jalan sebesar 2%)  diperoleh H’ = 5 m + (10 kN/m2 / 21 kN/m3) + 
0,1 m = 5,6m 

Sehingga didapat Ts-max = 0,5 K γr (H’)2 = 0,5 (0,14) (21) (5,6)2 = 46,1 kN 

Apabila dibandingkan, hasil analisis dengan piranti lunak dan penggunaan grafik 
ini tidak jauh berbeda. 

5) Spasi perkuatan: 

Karena tinggi lereng H < 6m, gunakan spasi perkuatan yang seragam. Akibat sifat 
tanah timbunan yang kohesif, direkomendasikan agar tebal maksimum tiap-tiap 
lapisan timbunan yang dipadatkan adalah 200mm.  

Untuk menghindari digunakannya lapisan penutup muka (facing), spasi yang 
digunakan antar lapisan lebih rapat, yaitu 0,4m. Sebagai catatan, lapisan penutup 
biasanya dibutuhkan pada lereng yang kemiringannya lebih curam dari 1V:1H 
untuk mencegah terjadinya gerusan permukaan. Dengan demikian, jumlah lapis 
perkuatan yang dibutuhkan adalah N = 5m/0,4m = 12,5. Gunakan 12 lapis dengan 
lapisan terbawah dipasang setelah lapisan pertama tanah timbunan dihamparkan 
dan dipadatkan. Kekuatan tiap-tiap lapisan dihitung dengan persamaan berikut: 

mkN
mkN

N

T
Td 14.4

12

7.49max ===  

6) Panjang perkuatan: 

Untuk preliminary analysis, zona kritis yang diperoleh dari analisis dengan piranti 
lunak dapat digunakan untuk menentukan batas panjangnya perkuatan (Gambar 
C.2). Dari Gambar bidang gelincir tersebut, diketahui bahwa panjang perkuatan 
yang dibutuhkan adalah: 
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Pada bagian bawah (LB) : 5.3 m  

Pada bagian atas (LT) : 2.9m.  

 

Gambar C1. Penentuan panjang perkuatan dari hasil analsis dengan XSTABL 

Langkah selanjutnya adalah mengecek panjang tertanam (Le) yang melewati zona 
kritis dan faktor keamanan terhadap cabut (pullout). 

Karena lokasi perkuatan yang paling kritis untuk dapat tercabut adalah di dekat 
bagian atas lereng (pada kedalaman Z = 0.2m), kurangi panjang atas perkuatan 
(LT) dengan jarak dari titik bidang gelincir terkritis sampai ke permukaan lereng 
(jika diukur dari Gambar C3,  panjangnya 1.6m). Dengan demikian, pada bagian 
atas: Le =2.9-1.6=1.3m. 

 

Gambar C3. Bidang yang membutuhkan perkuatan terbesar (bidang yang paling krits) 
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7) Stabilitas terhadap cabut: 

Dengan mengasumsikan bahwa faktor cabut (F*) dan α untuk geotekstil didapat 

dari Tabel 4.5, maka F* = 0,67 tan φ dan α = 0,6. Oleh karena itu faktor 
keamanan terhadap cabut adalah: 

( )( ) ( )( )( )
14.4

210212.06.033tan67.03.1*

max

+×
==

T

CFL
Fk ve

PO

ασ
 

FkPO = 2,3 > 1,5, memenuhi. 

8) Panjang perkuatan berdasarkan grafik: 

Cek panjang perkuatan dengan menggunakan grafik Schmertmann pada Gambar 
C.4 berikut. 

 

Gambar C4. Grafik penyelesaian Schmertmann untuk menentukan perbandingan 
panjang perkuatan, L/H’ 

 

Untuk Lbawah (LB) : φ’f = tan-1 (tan φ’r / FkR) = tan-1 (tan 28 / 1,3) = 22,2 o
 

Dari Gambar C.4, diperoleh Lb/H’ = 0,96 

Sehingga, LB = 5.6 x 0.96 = 5,4m 

 

Untuk Latas (LT) : φ’f = tan-1 (tan φ’r / FkR) = tan-1 (tan 33/ 1,3) = 26,5 o
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Dari Gambar C4, diperoleh La/H’ = 0,52 

Sehingga, LT = 5,6 x 0,52 = 2,9 m 

Hasil analisis dengan piranti lunak dan bantuan grafik juga memberikan nilai yang 
tidak jauh berbeda. 

 

C.4 Rekomendasi perencanaan 

Untuk pekerjaan pelebaran badan jalan ini dibutuhkan geotekstil sebagai perkuatan 
lereng dengan kuat tarik Tult sebesar 49,7 kN dan kuat  rencana pada tiap lapisannya 
adalah 4,14 kN. Tanpa perkuatan lereng, faktor keamanan global tidak memenuhi 
persyaratan (FK < 1,3).  Geotekstil direkomendasikan untuk dipasang dengan spasi 
yang seragam yaitu 0,4 m, dengan jumlah 12 lapis. 
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Lampiran D. Contoh perencanaan lereng tanah yang diperkuat dengan 

geogrid 

(informatif)  

 

D.1   Penjelasan  

Suatu timbunan akan dibangun untuk meninggikan jalan eksisting di ujung kaki lereng 
dengan kemiringan 1.6H:1V. Tinggi maksimum timbunan baru adalah 19 m dan 
kemiringan lereng timbunan yang diinginkan adalah 0,84H:1V. Suatu geogrid dengan 
kuat tarik ultimit 100 kN/m (ASTM D-4595 metode pita lebar) akan digunakan untuk 
memperkuat timbunan baru tersebut. Beban merata sebesar 12.5 kN/m2 digunakan 
sebagai beban lalu lintas. Tanah pondasi mempunyai sudut geser efektif 34o dan 
kohesi efektif 12.5 kPa. Tanah timbunan yang diperkuat mempunyai sudut geser 
minimum 34o.  
 
Rencana lereng yang diperkuat harus mempunyai stabilitas dengan faktor keamanan 
1.5. Umur rencana timbunan baru tersebut adalah 75 tahun.  
 

D.2   Penyelesaian 

Tentukan jumlah lapisan, spasi vertikal dan panjang total perkuatan yang diperlukan. 
 

D.3   Prosedur Perencanaan 

Tentukan jumlah lapisan, spasi vertikal dan panjang total perkuatan yang diperlukan. 
 
Langkah 1:  Geometri dan Persyaratan Pembebanan 

A. Persyaratan perencanaan geometri dan pembebanan: 

1) Tinggi lereng, H = 19 m 

2) Sudut lereng yang diperkuat, β = tan-1(1,0/0,84) = 50o 

3) Sudut lereng eksisting, θ = tan-1(1,6/1,0) = 31,4o 

4) Beban luar, q = 12,5 kN/m2 

B. Persyaratan kinerja: 

1) Stabilitas eksternal dan penurunan 

b. geser horizontal: FS ≥ 1,5 

c. keruntuhan eksternal, keruntuhan daya dukung dalam: FK ≥ 1,5 

d. pembebanan dinamik: tidak disyaratkan 

e. besaran dan kecepatan penurunan pasca konstruksi: perlu perhitungan. 

2) Stabilitas internal: FK ≥ 1,5 

 

Langkah 2: Sifat-sifat teknis tanah di lapangan 

Untuk proyek ini, tanah pondasi dan tanah timbunan eksisting mempunyai parameter 
sebagai berikut: 

- φ’ = 34o, c’ = 12,5 kPa. 
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- Kedalaman muka air tanah, dw = 1,5 m di bawah dasar timbunan. 

 

Langkah 3: Sifat-sifat teknis tanah timbunan 

Timbunan yang digunakan untuk daerah yang diperkuat mempunyai parameter 

sebagai berikut: γ = 18,8 kN/m3, φ’ = 34o, c’ = 0. 
 
Langkah 4: Sifat-sifat teknis tanah timbunan 

- Kuat tarik ijin rencana geosintetik (Ta) dihitung dengan persamaan:  

ult ult
a

CR ID D

T T
T =

RF RF  x RF  x RF
=  

Untuk geogrid yang akan digunakan dalam proyek ini, faktor-faktor reduksi yang 
digunakan adalah: 
FK  = 1 (catatan, FK =1,5 pada perkuatan diperhitungkan dalam analisis stabilitas) 

RFCR = faktor reduksi rangkak = 3,0 

RFID = faktor reduksi kerusakan saat instalasi = 1,2 

RFD  = faktor reduksi durabilitas = 1,25  

Oleh karena itu: al

100 kN/m
T = 22 kN/m

3 x 1,2 x 1,25
=  

 

- Tahanan cabut (pull out): FK = 1,5 untuk tanah berbutir dengan panjang 

pembenaman minimum 1 m dalam zona yang diperkuat. 

 

Langkah 5: Cek stabilitas lereng tanpa perkuatan 

Stabilitas lereng tanpa perkuatan dicek dengan menggunakan metode bidang 
keruntuhan rotasional dan juga metode keruntuhan baji untuk menentukan batas 
zona yang perlu diperkuat dan gaya tarik perkuatan total untuk mendapatkan faktor 
keamanan sebesar 1,5. 
 
Analisis dilakukan dengan bantuan piranti lunak seperti XSTABL. Program komputer 
tersebut menghitung faktor keamanan menggunakan metode Modified Bishop untuk 
bidang keruntuhan rotasional. Keruntuhan dimodelkan melalui kaki dan puncak lereng 
baru seperti terlihat pada Gambar D1. Perlu diketahui bahwa faktor keamanan 
minimum untuk lereng tanpa perkuatan kurang dari 1,0. Bidang-bidang keruntuhan 
dipaksa untuk keluar melewati puncak lereng sampai diperoleh faktor keamanan 
mendekati 1,5. Beberapa bidang keruntuhan harus dievaluasi menggunakan program 
komputer. 
 
Langkah berikutnya, Metode Janbu untuk bidang keruntuhan baji digunakan untuk 
mencek keruntuhan lereng yang diperkuat dengan faktor keamanan sebesar 1,5. 
Berdasarkan metode tersebut, batas zona kritis bagian atas 14 m dan bagian bawah 
17 m. 
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Gambar D1. Analisis Stabilitas Lereng Tanpa Perkuatan 

 

Langkah 6: Cek stabilitas lereng tanpa perkuatan 

A. Kuat tarik perkuatan total TS yang diperlukan untuk mendapat FKR = 1,5 
kemudian dievaluasi untuk tiap bidang keruntuhan. Bidang keruntuhan kritis 
adalah bidang keruntuhan yang membutuhkan kuat tarik maksimum TS-MAX. 
Berdasarkan evaluasi terhadap semua bidang-bidang keruntuhan, TS-MAX = 1000 
kN/m yang diperoleh dengan perhitungan berikut: 

( (D D
s R U U

M M
T FK -FK ) 1,5 -FK )

D D
= =  

Seperti terlihat pada Gambar D1, TS-MAX diperoleh untuk FKU=0,935 dengan 
MD=67800 kNm/m.  
 
NIlai D=R untuk geosintetik=jari-jari lingkaran=38,3m. 

(S-MAX

67800
T 1,5 - 0,935) 1000 kN/m

38,3
= =  

B. Cek dengan menggunakan kurva Schmertmann (Gambar D2): 

Untuk β = 50o dan '
o

-1 -1 or
f

R

tan 34
tan tan =24,2

FK 1,5

  φ
φ = =   

   
, maka nilai K=0,21. 

Untuk H’= H + q/γr = 19 m + (12,5 kN/m2)/(18,8 kN/m3) = 19,7 m, maka: 

( )2 2
S-MAX r  T =0,5 K H' 0,5 . 0,21 . 18,8 . 19,7 = 766 kN/mγ =  

Nilai yang diperoleh dengan kedua prosedur tersebut relatif sama sebesar 25%. 
Karena kurva tersebut tidak mempertimbangkan pengaruh air, maka gunakan TS-

MAX = 1000 kN/m. 
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0,21

 
Gambar D2. Grafik penyelesaian Schmertmann untuk menentukan besarnya 

koefisien gaya (K) 
 

C. Tentukan distribusi perkuatan: 

Bagi tinggi total timbunan menjadi tiga zona perkuatan dengan tinggi yang sama 
dengan persamaan: 
Tbawah = ½ TS-MAX = ½ . 1000 kN/m = 500 kN/m 
Ttengah = ⅓ TS-MAX = ⅓ . 1000 kN/m = 330 kN/m 
Tatas    = 1/6 TS-MAX = 1/6. 1000 kN/m = 170 kN/m 
 

D. Tentukan spasi vertikal perkuatan SV: 

Jumlah lapis minimum: S-MAX

al

T 1000
N= = =45,5

T 22
 

Distribusi pada ⅓ lereng bawah: B

500
N = =22,7 gunakan 23 lapis

22
 

Distribusi pada ⅓ lereng tengah: M

330
N = =15 lapis

22
 

Distribusi pada ⅓ lereng atas: T

170
N = =7,7 gunakan 8 lapis

22
 

Total jumlah lapisan: 46 > 45,5 OK. 
 
Spasi vertikal: 
Tinggi lereng total = 19 m 
Tinggi tiap zona = 19/3 = 6,3 m 
 
Spasi yang dibutuhkan: 

Spasi pada ⅓ lereng bawah: V

6,3 m
S = =0,27 m gunakan spasi 0,25 m

23 lapis
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Spasi pada ⅓ lereng tengah: V

6,3 m
S = =0,42 m gunakan spasi 0,40 m

15 lapis
 

Spasi pada ⅓ lereng atas: V

6,3 m
S = =0,79 m gunakan spasi 0,80 m

8 lapis
 

Gunakan lapis perkuatan antara (sekunder) pada ⅓ lereng atas di antara spasi 
perkuatan primer. 
 

E. Perkuatan yang diperlukan pada  lereng tengah dan ⅓ lereng atas kemudian 
dihitung ulang dengan menggunakan program stabilitas lereng untuk mencek 
bahwa perkuatan yang disediakan dapat memenuhi (lihat Gambar D3): 

2/3 lereng bagian atas: TS-MAX=460 kN/m<N.Ta=(18 + 5) lapis x 22 kN/m=506 kN/m 
⅓ lereng bagian atas: TS-MAX=150 kN/m < N.Ta = 8 lapis x 22 kN/m = 176 kN/m 
 

 
Gambar D3. Analisis Stabilitas Lereng untuk Menghitung Ulang TS 

 
F. Tentukan panjang perkuatan yang dibutuhkan di luar bidang keruntuhan kritis 

untuk seluruh lereng dari Gambar D1, gunakan untuk menentukan Tmax. 

max PO
e ' o

v

T .FK 22 . 1,5 2,5
L = =

ZF*.α.σ .C 0,8 . tan 34  . 0,66 . (18,8 . Z) . 2
=  

 
Pada kedalaman Z dari puncak lereng, Le diperoleh dan dibandingkan terhadap 
panjang yang tersedia yang melewati bidang keruntuhan kritis sampai batas yang 
ditentukan oleh bidang keruntuhan baji sebagai berikut: 
 

- Pada Z=0,6 m, e

2,5
L = = 4,2 m

0,6
; Panjang yang tersedia Le = 5,2 m OK 

- Pada Z=1,2 m, e

2,5
L = = 2,1 m

1,2
; Panjang yang tersedia Le = 4,9 m OK 

- Pada Z=1,8 m, e

2,5
L = = 1,4 m

1,8
; Panjang yang tersedia Le = 4,9 m OK 

- Pada Z=2,0 m, e

2,5
L = = 1,3 m

2,0
; Panjang yang tersedia Le = 4,9 m OK 

- Pada Z=2,8 m, e

2,5
L = = 0,9 m

2,8
; Panjang yang tersedia Le > 5,0 m OK 
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- Pengecekan Le untuk nilai Z lainnya tidak diperlukan. 
 
 
Cek panjang Le dengan kurva Schmertmann pada Gambar D4 untuk 

'
o

-1 -1 or
f

R

tan tan 34
tan tan =24

FK 1,5

  φ
φ = =   

   
 diperoleh: 

 
LT/H’ = 0,65, LT = 0,65 . 19,7 = 12,8 m 
LB/H’ = 0,80, LB = 0,80 . 19,7 = 15,6 m 
 
Hasil dari kedua prosedur sesuai dengan analisis bidang keruntuhan baji dari 
Langkah 5A. Karena kurva tersebut tidak memperhitungkan muka air tanah maka 
gunaan panjang atas LT = 14 m dan panjang bawah LB = 17 m. 
 

0,80

0,65

 

Gambar D4. Grafik penyelesaian Schmertmann untuk menentukan perbandingan 
panjang perkuatan, L/H’ 

 

G. Perkuatan yang tersedia dan panjang dicek menggunakan program stabilitas 
lereng untuk bidang-bidang keruntuhan yang melewati bidang keruntuhan TS-MAX 
dan ternyata lebih besar daripada yang dibutuhkan. 

 
Langkah 7: Cek stabilitas eksternal 

A. Stabilitas gelincir 
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Stabilitas eksternal dicek dengan program komputer untuk bidang keruntuhan 
baji. FK yang diperoleh untuk bidang keruntuhan di luar zona yang diperkuat 
(didefinisikan dengan panjang 14 m di lereng atas dan 17 m di bagian bawah 
lereng) adalah 1,5. 

B. Stabilitas keruntuhan dalam global 

Analisis keruntuhan dalam global memberikan hasil bahwa FK 1,3 untuk bidang 
keruntuhan di luar zona yang diperkuat (lihat Gambar D3) sehingga tidak 
memenuhi syarat. Oleh karena itu, alternatifnya adalah memperpanjang 
perkuatan, membuat trap di kaki lereng baru, atau melandaikan kemiringan 
lereng. 
 
Untuk alternatif memperpanjang perkuatan, daya dukung lokal harus diperiksa. 
Keruntuhan daya dukung lokal (peremasan lateral) tidak menjadi masalah karena 
tanah pondasi adalah tanah berbutir. Juga, profil tanah pondasi konsisten 
sepanjang timbunan sehingga daya dukung global dan lokal akan memberikan 
hasil FK yang sama. Untuk kondisi ini, perkuatan bagian bawah dapat dengan 
sederhana diperpanjang ke belakang ke arah bidang stabilitas eksternal yang 
akan menghasilkan FK=1.5 (lihat Gambar D5). 
 

 
Gambar D5. Perkuatan Tambahan untuk Stabilitas Global 

 
C. Penurunan tanah dasar 

Akibat tanah pondasi merupakan tanah berbutir, penurunan jangka panjang tidak 
dipertimbangkan. 
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Lampiran E. Contoh perencanaan dinding tanah yang distabilisasi secara 
mekanis 

(informatif)  
 
 

E.1  Geometri Dinding Penahan 
 

V
1

H = 9 m

L = 7,5 m

eR

q = 12 kPa

q = 12 kPa Diasumsikan untuk

perhitungan daya dukung dan

stabilitas global

Diasumsikan untuk perhitungan

tahanan guling, gelincir dan pullout

F
2

F
1

γ
r
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r
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r
γ
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b
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b

γ
f
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f

 
Gambar E.1 Geometri dinding penahan 

 

E.2  Langkah-langkah perhitungan 
Berikut akan diperlihatkan langkah-langkah desain suatu dinding penahan tanah yang 
diperkuat dengan geogrid seperti terlihat pada Gambar E.1 di atas. 
 
Langkah 1: Tentukan tinggi desain dan beban-beban eksternal 
Tinggi desain total H = 9 m 
Beban lalu lintas q = 12 kPa 
 
Langkah 2: Tentukan parameter-parameter teknis tanah 
Bagian tanah yang diperkuat: 

γr = 20 kN/m3   φr = 34°   cr = 0 kPa 

Ka = tan2 (45 - φ/2) = tan2 (45 - 34/2) = 0,28 = KaR 
Bagian tanah yang ditahan:  

γb = 20 kN/m3   φb = 30°   cb = 0 kPa 

Ka = tan2 (45 - φ/2) = tan2 (45 - 30/2) = 0,33 
 
Tanah pondasi  

γf = 20 kN/m3   φf = 30°   cf = 0 kPa 
 
Langkah 3: Tentukan faktor keamanan desain (Fk) 
Stabilitas eksternal 
A. gelincir = 1,5 

B. tekanan pondasi maksimum ≤ daya dukung izin 
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C. eksentrisitas ≤ L/6 

D. stabilitas global ≥ 1,3 
 
Stabilitas internal 

A. cabut  ≥ 1,5 
B.  kuat tarik izin = Ta 
C.  umur desain = 75 tahun 
 
Langkah 4: Tentukan jenis penutup permukaan  serta tipe dan jarak perkuatan 
Jenis penutup muka dipilih tipe blok modular dengan perkuatan dari geogrid. 
Berdasarkan dimensi unit blok modular sistem dinding yang akan digunakan, jarak 
vertikal antara perkuatan adalah kelipatan 0,203 m. Pemilihan jenis perkuatan 
didasarkan atas analisis biaya dan kemungkinan pelaksanaan.  
 
Langkah 5: Tentukan panjang perkuatan 
Untuk lereng timbunan horizontal dapat digunakan persyaratan L = 0,7H = 0,7(9) = 
6,3 m. Dengan demikian panjang L = 7,5 m > 6,3 m dapat digunakan. Apabila dalam 
perhitungan stabilitas eksternal dan internal, faktor keamanan tidak memenuhi syarat 
maka panjang perkuatan perlu dilakukan perubahan. 
 
Langkah 6: Hitung stabilitas eksternal 
A. Beban yang bekerja: 

V1 = γrHL = 20×9×7,5 = 1350 kN 

V2 = qL = 12×7,5 = 90 kN 

R = ΣV = V1+V2 = 1350+90 = 1440 kN 

F1 = ½ γbH
2Ka = 1/2×20×92×0,33 = 270 kN 

F2 = qHKa = 12×9×0,33 = 36 kN 
B. Momen yang timbul: 

Mo (momen guling)      = F1(H/3)+F2(H/2) = 270×9/3+36×9/2 = 972 kNm 

MRO (momen tahanan)  = V1(L/2) = 1350×7,5/2 = 5062,5 kNm 
MRBP ( momen tahanan pada perhitungan daya dukung) 

         = V1(L/2)+V2(L/2) = 1350×7,5/2+90×7,5/2 = 5400 kNm 

Fkgelincir
1

1 2

tan 1350 tan30
2,55

270 36

R

D

P V

P F F

ϕ
= = = =

+ +
∑
∑

 > 1,5  

  (φ adalah yang terkecil di antara φr dan φf) 

Fkguling 

5062,5
5,21

972

RO

O

M

M
= = =   > 2,0 

C. Tekanan  dukung maksimum yang bekerja 
Eksentrisitas (e) 
 eizin = L/6 = 7,5/6 = 1,25 m 

1 2

7,5 5400 972
0,675 1,25

2 2 1350 90

RBP OM ML
e

V V

− −
= − = − = ≤

+ +
m 

L’ = L - 2e = 7,5 - 2×0,675 = 6,15 m 

1 1 2 1350 90
234,15

2 ' 6,15
v

V qL V V

L e L
σ

+ + +
= = = =

−
kN/m2 

qult = cfNc + 0,5(L-2e)γfNγ (qult = daya dukung ultimit tanah pondasi) 

qult = 0,5L’γfNγ = 0,5×6,15×20×22,4 = 1377,6 kN/m2 (cf = 0 kN/m2) 

Fkdaya dukung = 
1377,6

5,88 2,5
234,15

ult

v

q

σ
= = >  

Faktor keamanan pada lapis grid pertama (pada dasar dinding) 
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F1 = ½ γb (d17)
2 Ka = (1/2) (20) (8,80) 2 (0,33)  = 255,14 kN 

F2 = q.(d17)
  Ka = (12) (8,80) (0,33)  = 34,85 kN 

 

                  γr (d17)
 tanφ r. Ci        (20)(8,80) (tan 340)(0,8) 

Fgelincir =   -----------------------  =  --------------------------------   = 2,45 > 1,5  
                      (F1 + F2)                   (255,14 + 34,85) 

 
Langkah 7: Hitung stabilitas internal berdasarkan sketsa pembagian area pada           
Gambar E.2 berikut. 
 

d
1

d
2

d
3

d
17

H

L

45+ϕ/2

 
Gambar E.2 Sketsa pembagian area untuk perhitungan stabilitas internal 

 
Perhitungan pembagian area Vi berdasarkan hubungan: 
V1 = d1 + ½ (d2-d1) 
V2 = ½ (d2-d1)+ ½ (d3-d2) 
Vn = ½ (dn-dn-1)+(H-dn) 
 
Perhitungan kuat tarik pada tiap lapisan perkuatan: 

Tmax = σHSV = σHVi 

σH = kAR(γRdi + q) 
 

Tabel E.1 di bawah ini memperlihatkan hasil dari perhitungan Vi, Tmax dan Tall. 

 
Tabel E.1 Hasil perhitungan Vi , Tmax dan Tall 

Lapisan Tinggi di σV σH Vi Tmax Tall 

  (m) (m) (kPa) (kPa) (m) (kN) (kN) 

1 8,52 0,48 21,54 6,09 0,78 4,8 5,2 

2 7,91 1,09 33,72 9,53 0,61 5,8 6,9 

3 7,31 1,70 45,90 12,98 0,61 7,9 11,2 

4 6,70 2,30 58,08 16,42 0,61 10,0 17,1 

5 6,09 2,91 70,26 19,86 0,61 12,1 17,1 

6 5,48 3,52 82,44 23,31 0,61 14,2 21,4 

7 4,87 4,13 94,62 26,75 0,61 16,3 21,4 

8 4,26 4,74 106,80 30,19 0,61 18.4 21,4 

9 3,65 5,35 118,98 33,64 0,61 20,5 21,4 

10 3,04 5,96 131,16 37,08 0,51 18,8 21,4 

11 2,64 6,36 139,28 39,38 0,41 16,0 21,4 

12 2,23 6,77 147,40 41,67 0,41 16,9 21,4 
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Lapisan Tinggi di σV σH Vi Tmax Tall 

  (m) (m) (kPa) (kPa) (m) (kN) (kN) 

13 1,82 7,18 155,52 43,97 0,41 17,9 21,4 

14 1,42 7,58 163,64 46,26 0,41 18,8 27,9 

15 1,01 7,99 171,76 48,56 0,41 19,7 27,9 

16 0,61 8,39 179,88 50,85 0,41 20,6 27,9 

17 0,20 8,80 188,00 53,15 0,40 21,4 27,9 

 
Perhitungan panjang perkuatan (L) di tiap lapisan perkuatan berdasarkan kapasitas 
cabut: 
Hubungan-hubungan berikut digunakan dalam perhitungan panjang perkuatan, L: 

max1,5
1 m

tan
e

i c

T
L

C C zRϕ γ α
≥ ≥   

( ) tan 45
2

a iL H d
ϕ = − − 

 
  

L = Le + La  

Dengan menggunakan Rc = 100%, C = 2, Ci = 0,8 dan α = 1, secara tabelaris hasil 
perhitungan diperlihatkan pada Tabel E.2 di bawah ini. 

 
 

Tabel E.2 Hasil perhitungan panjang perkuatan 

Lapisan Tinggi di σv Le La L 

  (m) (m) (kPa) (m) (m) (m) 

1 8,52 0,48 9,54 0,87 4,53 5,53 

2 7,91 1,09 21,72 0,46 4,21 5,21 

3 7,31 1,70 33,90 0,41 3,88 4,88 

4 6,70 2,30 46,08 0,38 3,56 4,56 

5 6,09 2,91 58,26 0,36 3,24 4,24 

6 5,48 3,52 70,44 0,35 2,91 3,91 

7 4,87 4,13 82,62 0,34 2,59 3,59 

8 4,26 4,74 94,80 0,34 2,27 3,27 

9 3,65 5,35 106,98 0,33 1,94 2,94 

10 3,04 5,96 119,16 0,27 1,62 2,62 

11 2,64 6,36 127,28 0,22 1,40 2,40 

12 2,23 6,77 135,40 0,22 1,19 2,19 

13 1,82 7,18 143,52 0,22 0,97 1,97 

14 1,42 7,58 151,64 0,22 0,75 1,75 

15 1,01 7,99 159,76 0,21 0,54 1,54 

16 0,61 8,39 167,88 0,21 0,32 1,32 

17 0,20 8,80 176,00 0,21 0,11 1,11 

 
Dengan demikian panjang perkuatan L sebesar 7,5 m dapat digunakan pada 
keseluruhan tinggi timbunan. Pada desain yang sebenarnya, pengaruh seismik harus 
dipertimbangkan karena dapat menambah panjang perkuatan yang dibutuhkan. 
Selanjutnya, kuat tarik izin yang digunakan harus lebih besar dibandingkan Tmax. 

 
 
  


