
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakanang 

 

Permasalahan kondisi tanah dasar dalam pembangunan jalan merupakan 

perobelematika yang kerap terjadi, terlebih pada permukaan tanah lunak (soft 

Soil). Apabila tidak dilkukan perbaikan tanah terlebih dahulu pada jenis tanah ini, 

maka jalan yang akan dibangun akan mengalami penurunan yang relatif besar 

pada tanah dasar yang berlangsung relatif lama, sehingga jalan akan mengalami 

kerusakan sebelum umur rencana.  Penurunan ini terjadi karena proses 

konsolidasi pada tanah. Konsolidasi tanah adalah peristiwa penurunan tanah 

akibat terdispersinya ekses air poriyang berlangsung pada waktu yang lama pada 

keadaan terbebani. Penurunan konsolidasi tanah merupakan fenomena alami dan 

masalah dalam mekanika tanah yang sering menimbulkan permasalahan 

geoteknik. Akibat dari penurunan muka tanah ini bisa menimbulkan kerusakan 

yang fatal. Maka diperlukan perkutan tanah dan penanganan yang tepat untuk 

mencegah kejadian seperti itu. Penanganan yang perlu dilakukan yaitu 

meminimalisir penurunan permukaan tanah dan memperkirakan besar penurunan 

akhir pada poses konsolidasi yaitu dengan pemasangan PVD (Pabrecated Vertical 

Drain) yang diberi beban. 

Pemberiaan beban pada tanah, akan mengakibatkan tegangan pada tanah. 

Tegangan tambahan yang bekerja pada tanah awalnya akan dipikul oleh air pori 

dikarenakan sifat incompressible dari air. Dalam hal ini akan menyebabkan 

timbulnya ekses air pori yang membuat air pori terdispasi dan mengalir keluar 

melalui pori-pori tanah, semenara tegangan tambahan yang awalnya dipikul air 

pori secara gradual akan ditrasnfer ke partikel tanah padat. Hal ini akan 

mengakibatkan berkurangnya volume tanah sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan (Holtan 2003). 

Sedangkan untuk memperkirakan punurunan akhir yang terjadi pada studi 

kasus ini digunakan anaisis dengan metode Asaoka. 
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B. Rumusan masalah 

 

Rumusan masalah pada studi kasus ini bertujuaan agar peneliti dapat 

terarah sesuai dengan tujuaan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

memprediksi besarnya penurunan tanah akibat suatu kasus timbunan dengan 

menggunakan prosedur observasi Asaoka yang diperoleh setelah data penurunan 

tanah lapangan. Kemudian dilakukan koreksi penurunan akhir dengan metode 

Asaoka. Sedngkan untuk memprediksi lama waktu konsolidasi digunakan 

persamaan-persamaan dari metode Asaoka untuk kasus tanah yang diberi 

perbaikan berupa vertical drain 

 

 

C. Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal berikut ini: 

1. Memperkirakan penurunan akhir embankment dengan Metode Asaoka 

berdasarkan data pengukuran lapangan  

2. Menentukan hubungan empirik antara tinggi timbunan dan perkiraan penurunan 

embankment  

3. Mempelajari keandalan Metode Asaoka untuk memperkirakan penurunan 

embankment di atas tanah lunak yang diperbaiki dengan PVD  

 

 

D. Manfaat 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Mengidentifikasi dan memprediksi penurunan akhir yang terjadi pada tanah 

timbunan dengan setelah pembebanan berlangsung. 

2. Bisa bermanfaat bagi penulis untuk menuntaskan jenjang pendidikan strata S-1 

serta bermanfaat bagi pembaca. 
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E. Batasan masalah 

 

Batasan masalah pada penelitiana ini bertujuaan agar peneliti dapat fokus dan 

terarah pada suatu maslah sesuai dengan tujuan. Adapun batasan-batasan dan 

anggapan yang digunakan adalah sebagai berikut 

1. Evaluasi penurunan tanah dilakukan dijalan tol pejagan pemalang 

2. Data yang digunakan pada analisis ini merupakan data skunder hasil 

pengamatan dilapangan yang terdiri dari pembacaan alat piezometer dan 

sttlement plate (pelat penurunan) serta denah lokasi titik analisis. 

3. Metode penurunan tanah dengan pemasangan drainase vertikal 

 


