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ABSTRACT: Sejauh ini teknik perbaikan tanah yang terbanyak diaplikasikan di Indonesia adalah aplikasi
vertikal drain untuk meningkatkan kuat geser undrained dan untuk mempercepat penurunan konsolidasi pada
tanah lempung lunak. Terdapat banyak makalah-makalah akademis yang mengatakan bahwa efektifitas
vertikal drain perlu diperhitungkan terhadap efek gangguan saat pemasangan (smear effect) dan efek
hambatan alir (drain resistance). Makalah ini menganalisa dan membahas seberapa besar efek dua faktor
tersebut dalam kasus nyata di dua proyek perbaikan tanah di Balikpapan dan Bontang, Kalimantan,
Indonesia. Dari analisa data-data penurunan dan monitoring piezometer terlihat bahwa efek gangguan dan
efek tahanan alir tersebut dapat dikatakan tidak berarti. Dengan kata lain dalam proyek dengan vertikal drain
yang dipasang sedalam 12 dan 27m ini kedua efek tersebut dapat diabaikan.
Kata Kunci: Prefabricated Vertical Drain, Efek Gangguan, Tahanan Alir, Tanah Lunak

1. PENDAHULUAN

2. TEORI

Teknik preloading yang dikombinasikan
dengan vertikal drain buatan (PVD)
merupakan teknik perbaikan tanah yang paling
banyak diaplikasikan di Indonesia. Mengingat
biaya yang relatif jauh lebih murah
dibandingkan dengan teknik perbaikan tanah
lainnya, bilamana waktu yang tersedia cukup
memadai untuk menunggu waktu konsolidasi,
teknik ini merupakan pilihan yang utama
untuk mempercepat penurunan konsolidasi dan
meningkatkan kuat geser undrained tanah
lempung lunak.

Perencanaan vertikal drain pada umumnya
dihitung dengan menggunakan persamaan
Barron (Barron, 1948), yang relatif sederhana,
yaitu:
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Terdapat banyak makalah-makalah dari
kalangan peneliti akademisi yang mengatakan
efektifitas
vertikal
drain
perlu
bahwa
diperhitungkan terhadap efek gangguan yang
timbul saat pemasangan (smear effect) dan efek
hambatan alir (drain resistance) akibat penampang
material vertikal drain yang berkurang karena
tertekan oleh tegangan lateral tanah. Namun dalam
praktek, sejauh pengamatan penulis, perencanaan

vertikal drain seringkali dihitung dengan
mengabaikan kedua efek tersebut.

Dengan menggunakan beberapa data dari
proyek nyata, tulisan ini mencoba menganalisa
seberapa penting kedua efek tersebut di dalam
praktek.
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t = waktu yang diperlukan untuk mencapai Uh
Uh = derajat konsolidasi rata-rata akibat
disipasi tekanan air pori ke arah horizontal
(radial)
D = diameter pengaruh satu drain
= 1.05 S, untuk vertikal drain yang dipasang
dengan pola segitiga sama sisi
= 1.13 S, untuk vertikal drain yang dipasang
dengan pola bujur sangkar
S = jarak as ke as vertikal drain
Cr = koefisien konsolidasi akibat disipasi air
pori ke arah radial (horizontal).
Fn = ln (D/dw) - ¾
= faktor jarak vertikal drain
dw = diameter sumur ekivalen vertikal drain
= (a+b)/2  50mm
a = lebar vertikal drain
b = ketebalan vertikal drain
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Dalam persamaan Barron hanya terdapat
faktor jarak vertikal drain, tidak terdapat
faktor gangguan dan faktor hambatan alir.
Perhitungan yang memasukkan faktor
gangguan dan tahanan alir diperkenalkan oleh
Hansbo pada tahun 1979 (Hansbo, 1979)
lewat persamaaan sebagai berikut:

 d 
k
Fs   h  1 ln s 
  dW 
 ks

(2b)

 k h L2
Fr 
6 qw

(2c)

Fn = faktor jarak vertikal drain (PVD),
Fs = faktor gangguan,
Fr = faktor hambatan alir,
kh = permeabilitas horizontal zone tak
terganggu
ks = permeabilitas horizontal zone
terganggu (smear zone)
ds = diameter zone terganggu (minimum 2.5
kali diameter mandrel; lihat Tabel 1)
dw = diameter sumur ekivalen
L = seluruh panjang PVD ketika air hanya
dapat mengalir lewat salah satu ujung
PVD, dan sama dengan setengah
panjang PVD ketika air dapat mengalir
keluar melalui kedua ujung PVD.
qw = kapasitas alir sumur ekivalen PVD
pada gradient hidrolik sebesar satu.
notasi lainnya sama dengan persamaan (1).
Argumentasi efek gangguan atau smear
effect
didasarkan atas cara memasukkan
vertikal drain (PVD) ke dalam tanah. PVD
ditusukkan ke dalam tanah dengan
menggunakan mandrel (Gambar 1). Dimensi
penampang mandrel yang cukup besar
mengakibatkan tanah disekitarnya terdesak
dan terganggu seperti diilustrasikan pada
Gambar 2. Secara teoretis permeabilitas tanah
di daerah yang terganggu (smear zone) akan
berkurang dan menjadi lebih kecil dari
permeabilitas tanah asli, akibatnya dapat
terjadi perlambatan disipasi tegangan air pori.
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Gambar 1. Pemasangan PVD
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Gambar 2. Daerah Terganggu (Smear Zone)

Beberapa peneliti melaporkan bahwa
permeabilitas tanah yang terganggu bisa
mencapai 3-6 kali lebih kecil dari
permeabilitas tanah asli (Tabel 1).
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Tabel 1 Rasio Permeability Zone Terganggu, kh/ks
(modifikasi dari Indraratna et al, 2005)

Teori
hambatan
alir
timbul
dari
argumentasi sbb.: Pertama, semakin dalam
PVD dipasang semakin besar tegangan
keliling yang menekan PVD, sehingga
penampang PVD akan mengalami pengecilan.
Kedua, penurunan yang besar akan menyebabkan PVD membengkok dan mengalami
pengecilan penampang. Ketiga, pengurangan
penampang juga dapat dialami oleh intrusi
partikel halus ke dalam pori-pori dan alur alir
PVD yang kurang baik. Akibatnya aliran air
dalam PVD akan mengalami hambatan dan
mengurangi efektifitas PVD (Gambar 3).

Gambar 3. Kapasitas Alir vs Tegangan Keliling
(Rixner et al, 1996)

3. STUDI KASUS
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Evaluasi keberadaan efek gangguan dan
efek tahanan alir dapat dilakukan dengan
menganalisa data penurunan vs waktu dari
proyek-proyek nyata vertikal drain. Langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah:
 Hitung penurunan akhir konsolidasi yang
tercapai dari data lapangan dengan
menggunakan metoda Asaoka (1978).
 Hitung waktu yang diperlukan untuk
mencapai derajat konsolidasi tertentu
dengan mengabaikan efek gangguan dan
efek hambatan alir.
 Lakukan perhitungan yang sama dengan
menambahkan efek gangguan.
 Lakukan perhitungan yang sama dengan
dengan menambahkan efek gangguan dan
efek hambatan alir.
 Berdasarkan data penurunan, hitung
volume air yang perlu disalurkan PVD.
Dengan membandingkan waktu yang
diperoleh dan volume air yang perlu
disalurkan oleh PVD selama proses perbaikan
tanah maka efek gangguan dan efek pengaruh
tahanan alir dapat diperiksa.
3.1 Proyek di Balikpapan
Lokasi proyek terletak lebih kurang 1 km
dari tepi pantai. Luas proyek berukuran 35m x
75m. Data penyelidikan tanah menunjukkan
keberadaan 2.5m tanah pasir berkepadatan
sedang, diikuti oleh 20-25m tanah lempung
lunak, yang didasari oleh pasir padat. Muka
air tanah berada 1.5m di bawah permukaan
tanah. Parameter tanah lempung lunak yang
diturunkan dari data penyelikan tanah adalah:










Jenis tanah, CH
Berat volume,  = 16.5 kN/m3
Kadar air,  = 60%
Index Plastisitas, PI = 50%
Batas cair = 80%
Index kompresi, cc = 0.67
Kuat geser undrained, Su = 20 kPa
Koef. konsolidasi vertikal, cv= 2 m2/tahun
Koef. konsolidasi radial, ch=10 m2/tahun
Vertikal
drain
dipasang
dengan
menggunakan
vibrator,
dan
dengan
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menggunakan mandrel berupa pipa baja bulat
berdiameter 25cm (Gambar 4).

23-27m. Data penurunan diperoleh dari
pengamatan 11 buah settlement plate dan 9
buah piezometer. Gambar 5 menunjukkan data
tipikal penurunan settlement plate dan
Gambar 6 menunjukkan tipikal pembacaan
piezometer.

Gambar 5. Pembacaan Settlement Plate
(Balikpapan)

Gambar 6. Pembacaan Piezometer (Balikpapan)

Gambar 4. Pemasangan Vertikal Drain dengan
menggunakan Vibrator (Balikpapan)

Gambar 7. Penurunan Primer (Balikpapan)

Jarak vertikal drain terpasang adalah 1.5m
dengan pola segitiga sama sisi berkedalaman
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Data setiap settlement plate dianalisa
dengan menggunakan metoda Asaoka.
Gambar 7 menunjukkan hasil analisa dari
settlement plate B2 dan B4. Terlihat bahwa
penurunan
konsolidasi
akhir
(derajat
konsolidasi 99.9%) mencapai 1610mm –
1660mm. Berdasarkan analisa Asaoka ini dan
berdasarkan pembacaan piezometer yang
menunjukkan disipasi tegangan air pori juga
sudah mencapai derajat konsolidasi melebihi
95% (Gambar 6), maka preloading diakhir
pada hari ke 240.

Tabel 2. Perhitungan Derajat Konsolidasi yang
Tercapai (Balikpapan)

Perhitungan derajat konsolidasi yang
tercapai dalam waktu tertentu dihitung dengan
memodifikasi persamaan (2) menjadi:

Uh  1 e



8 tC r
 2

 D ( Fn  Fs  Fr ) 

(3)

Hasil
perhitungan
dengan
hanya
menerapkan faktor jarak, Fn ; faktor jarak dan
gangguan, Fn + Fs ; dan gabungan faktor jarak,
gangguan, dan hambatan alir, Fn + Fs + Fr ;
disajikan pada Tabel 2.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa derajat
konsolidasi 99.9% tercapai dalam waktu 240
hari dengan perhitungan tanpa memasukkan
faktor gangguan dan faktor hambatan alir. Hal
ini sangat cocok dengan analisa data dengan
metoda Asoaka, dan juga cocok dengan
pembacaan piezometer. Sementara itu bila
faktor gangguan dimasukkan, maka derajat
konsolidasi yang tercapai pada hari ke 240
hanya 90%. Tabel 2 juga menunjukkan bila
faktor hambatan alir dimasukkan hasilnya
tidak jauh berbeda dengan hasil yang
memasukkan faktor gangguan. Hal ini berarti,
di dalam proyek Balikpapan ini efek gangguan
dan efek hambatan alir dapat diabaikan.
Selanjutnya efek hambatan alir juga dapat
dianalisa dengan menghitung berapa besar
volume air yang perlu dialirkan oleh vertikal
drain dalam satu satuan waktu, yang dihitung
sbb.:
(4)
qact = 0.25 π (1.05 x S)2 x δmax
qact = volume air yang harus dialirkan
S = jarak vertikal drain
max = penurunan terbesar dalam satuan
waktu tertentu
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Data setttlement plate menunjukkan
penurunan terbesar dicapai dalam 57 hari
pertama yaitu sebesar 1200mm (data B4 pada
Gambar 3), maka:
qact = 0.25 π (1.05 x 1.5)2 x 1.2m
= 2.34 m3/57 hari
 15m3/tahun
Dalam proyek Balikpapan ini pemasangan
vertikal drain maksimum adalah sedalam 27m.
Tekanan tanah lateral yang bekerja menekan
PVD adalah sbb.:
Saat awal terpasang:
σ’ho = ko (σvo – w hw)
= 0.5 (19x2.5+16.5x24.5 – 10* 25.5)
= 98.4 kPa
Setelah terkonsolidasi 99.9%:
σ’h = σ’ho + ko f hf
= 98.4 + 0.5 x 18.5 x 6.5  160 kPa
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catatan:
• ko = koefisien tekanan tanah lateral dalam
keadaan diam
• σ’vo = Tegangan vertikal efektif awal
• w = berat isi air
• hw = tinggi muka air tanah hingga ujung
bawah PVD
• f = berat isi tanah timbunan preload
• hf = tinggi timbunan preload
Dari perhitungan di atas jelas bahwa
maksimum diperlukan kapasitas alir PVD
sebesar 15m3/tahun pada tekanan lateral atau
tegangan keliling maksimum sebesar 160 kPa
(dan tekanan sebesar ini hanya terjadi pada
ujung dasar vertikal drain, sementara semakin
ke mendekati permukaan tanah semakin kecil
tekanan lateral yang bekerja pada PVD).
Gambar 3 menunjukkan bahkan pada PVD
yang “terburuk” kapasitasnya yaitu Desol(3),
pada tegangan sebeasr 300kPa masih memiliki
kapasitas alir sebesar 30m3/tahun. Juga terlihat
bahwa efek hambatan alir dapat dikatakan
tidak terjadi disini.
3.2 Proyek di Bontang
Lokasi proyek di daerah Bontang,
Kalimantan Timur dan terletak tidak jauh dari
tepi pantai. Tanah dasar terdiri dari 2m tanah
urug pasiran cukup padat diikuti dengan
lempung lunak dengan ketebalan beravariasi
antara 8-10m. Muka air tanah berada 1.0m di
bawah permukaan tanah. Parameter tanah
lempung lunak yang diturunkan dari data
penyelidikan tanah adalah:








Jenis tanah, CH
Berat volume,  = 16.0 kN/m3
Kadar air,  = 60%
Index Plastisitas, PI = 60%
Kuat geser undrained, Su = 15 kPa
Koef. konsolidasi vertikal, cv = 1.9 m2/thn
Koef. konsolidasi radial, ch = 3.8 m2/tahun

Vertikal drain dipasang dengan cara
ditekan dengan sistem hidrolik, dan dengan
menggunakan mandrel berupa pipa baja empat
persegi panjang berukuran 7cm x 15cm
(Gambar 8).
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Gambar 8. Pemasangan PVD secara Hidrolik
(Bontang)
Jarak vertikal drain terpasang adalah 1.0 m
pola segi tiga sama sisi berkedalaman sekitar
12-13m. Data penurunan diperoleh dari
pengamatan 21 buah settlement plate dan 9
buah piezometer. Gambar 9 menunjukkan data
tipikal penurunan settlement plate dan
Gambar 10 menunjukkan tipikal pembacaan
piezometer di lokasi proyek Bontang ini.
Sama seperti proyek sebelumnya data setiap
settlement
plate
dianalisa
dengan
menggunakan metoda Asaoka. Gambar 11
menunjukkan hasil analisa tipikal dari bacaan
settlement plate tsb. Terlihat bahwa pada hari
ke 190 derajat konsolidasi telah mencapai
99.8%. Data piezometer di area yang sama
menunjukkan disipasi tegangan air pori
mencapai 100% pada hari ke 160.
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Tabel 3. Perhitungan Derajat Konsolidasi yang
Tercapai (Bontang)

Gambar 9. Pembacaan Settlement Plate (Bontang)

Gambar 10. Pembacaan Piezometer (Bontang)

Gambar 11. Penurunan Primer (Bontang)

Sama dengan data proyek sebelumnya, data
hasil monitoring proyek Bontang ini juga
dibandingkan dengan hasil
perhitungan
dengan menggunakan persamaan (3). Hasilnya
ditabulasikan dalam Tabel 3. Terlihat bahwa
bila faktor gangguan dimasukkan maka pada
hari ke 190 derajat konsolidasi yang tercapai
baru sekitar 92.8%. Sedangkan data aktual
menunjukkan derajat konsolidasi yang telah
ISBN No: 978-602-17221-3-8

tercapai adalah 99.8% pada hari ke 160
(bacaan piezometer) atau pada hari ke 190
(bacaan settlement plate). Tabel 3 juga
menunjukkan bahwa hambatan alir dapat
dikatakan tidak ada. Gambar 9 menunjukkan
kecepatan penurunan terbesar terjadi antara
hari ke 35-95 (=60 hari) dimana saat itu beban
timbunan ditingkatkan terjadi peningkatan
penurunan dari 200mm ke 750mm (=550mm).
Saat itu volume air yang perlu dialirkan oleh
satu PVD adalah:
qact = 0.25 π (1.05 x 1.0)2 x 0.55m
= 0.48 m3/60 hari
 3 m3/tahun
σ’h = σ’ho + ko f hf
= 0.5(18x2+16x10–11x10)+0.5(18.5x3)
 71 kPa
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Seperti dikatakan pada bahasan proyek
sebelumnya, Gambar 3 menunjukkan bahkan
pada PVD yang “terburuk” kapasitasnya yaitu
Desol(3), pada tegangan sebesar 300kPa masih
memiliki kapasitas alir sebesar 30m3/tahun,
yang artinya masih 10 kali lebih besar dari
yang diperlukan. Jadi jelas efek hambatan alir
dapat dikatakan tidak terjadi disini.
4. KESIMPULAN
Faktor penurunan permeabilitas tanah
akibat gangguan yang timbul saat pemasangan
(Tabel 1) dan faktor hambatan alir (Gambar 3)
tidak terlihat dalam analisa dua proyek nyata
yang dilakukan dalam studi ini. Dengan kata
lain, dari dua studi kasus dan evaluasi yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa efek
gangguan, baik PVD dipasang dengan sistem
tekanan ataupun dengan sistem getaran, tidak
terbukti. Begitu juga dengan faktor hambatan
alir, paling tidak untuk PVD yang dipasang

ISBN No: 978-602-17221-3-8

hingga kedalaman 27m (dalam studi ini) tidak
terbukti.
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