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Abstract— Indonesia terdiri atas beribu pulau, 

dimana sekitar tiga puluh persen daratannya adalah 

tertutup deposit tanah lunak atau gambut. 

Pemerintah daerah sedang giat membangun 

infrastruktur jalan, dimana tidak sedikit tanah 

dasar lunak memiliki permasalahan stabilitas 

seperti rendahnya kapasitas dukung. Kementerian 

Pekerjaan Umum telah menerbitkan beberapa 

pedoman metode perkuatan tanah lunak atau tanah 

gambut (PU., 1999, 2002, 2005). Sejumlah peneliti 

Indonesia telah mempublikasikan bahwa matras 

dengan material lokal kayu atau bambu dapat 

mereduksi dan meratakan beban-beban dari 

embankment, dengan metode trial dan model skala 

kecil di laboratorium. Sayangnya, pedoman dan 

hasil penelitian tersebut masih menggunakan 

metode desain dengan trial embankment, bersifat 

parsial dan harus divalidasi dengan perangkat lunak 

yang mahal, ini menyulitkan para insinyur lokal. 

Penulis menyusulkan metode estimasi empiris ini 

tanpa trial embankment, dimana matras 

menggunakan bahan kayu/bambu. Kriteria desain 

matras sebagai perkuatan embankment adalah 

berfungsi memberikan perkuatan, gaya apung dan 

mendistribusikan beban-beban dari embankment.   

Studi ini, melakukan evaluasi hitungan empiris 

matras di atas properties tanah yang berbeda-beda. 

Metode perhitungan perkuatan ini adalah 

menggunakan korelasi kapasitas dukung qbts dan 

distribusi tegangan σeb. Selanjutnya, hasil-hasil 

grafik dapat memudahkan insinyur lokal dalam 

mendesain dan menangani pembangunan 

infrastruktur di daerah.  

 
Keywords— Kapasitas dukung, embankment, 

matras kayu, tanah lunak 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia terdiri atas beribu pulau, sekitar tiga 

puluh persen tanahnya tertutup deposit tanah lunak 

dan atau tanah gambut, dimana area terluas 

terdapat pada timur pulau Sumatera, utara pulau 

Jawa, selatan pulau Kalimantan dan selatan pulau 

Papua. Lapisan tanah lunak memiliki konsistensi 

kohesi c rendah, dimana nilai ini bisa ditemukan 

hingga kedalaman 30m. Kendala teknis konstruksi 

jalan jika dibangun di atas tanah dasar lunak. 

 Kementerian Pekerjaan Umum (PU., 1999, 

2002) telah mengeluarkan panduan prosedur 

pelaksanan embankment jalan di atas tanah dasar 

lunak atau tanah gambut, dimana berisi metode 

pelaksanaan konstruksi embankment jalan yang 

diperkuat matras kayu/ bambu. Metode desain 

adalah masih menggunakan uji coba konstruksi 

skala penuh di lapangan, direkam dan dievalidasi 

dengan perangkat lunak, dimana bawah 

embankment diberikan perkuatan matras bambu 

dan tiang-tiang bambu cluster. Hasil rekaman 

deformasi tersebut, selanjutnya disimulasi untuk 

mengevaluasi faktor keamanan Fs. 

Berikut ini adalah ditampilkan 2(dua) 

gambaran kondisi tanah dasar, yaitu: 

1. Jalan kecamatan Oba Selatan (Halmahera 

selatan), Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Kondisi tanah dasar salah satu ruas 

jalan di kec. Oba Selatan (Malut post, 16 - 9- 2017) 

2. Jalan di kabupaten Halmahera tengah, 

kabupaten Tidore kepulauan dan ruas Gambar 2. 

  

 
 

Gambar 2. Kondisi tanah dasar salah satu ruas 

jalan di Kab. Halteng (Malut post, 16 - 9- 2017) 



Seminar Nasional Keteknikan (SINTEK) 2017 

112 

 

Buruknya tanah dasar jalan adalah sangat 

mempengaruhi nilai stabilitas konstruksi 

perkerasan yang ada di atasnya. Untuk menangani 

permasalahan tanah dasar, maka insinyur lokal 

perlu melakukan desain perkuatan tanah dasar 

jalan dengan metode sederhana pemanfaatan 

material lokal yang ada di lokasi, dimana 

spesifikasi desain tersebut akan menjadi dokumen 

perencanaan pekerjaan pembangunan konstruksi 

jalan. 

Selanjutnya, penlitian estimasi empiris desain 

stabilitas embankment diperkuat matras kayu/kayu 

di atas tanah dasar lunak adalah dipresentasikan 

dalam makalah ini.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam rangka menyajikan teori dan 

pertimbangan estimasi empiris desain stabilitas 

matras di atas tanah dasar lunak, maka penulis 

dapat menulis urutan studi literatur sebagai berikut. 

1. Merujuk panduan cara pelaksanaan konstruksi 

jalan di atas tanah lunak/ gambut 

Di dalam panduan dijelaskan cara 

melaksanakan konstruksi embankment jalan di atas 

tanah lunak/ gambut. Metode konstruksi hanya 

menjelaskan prosedur cara pelaksanaan konstruksi, 

namun tidak membahas teori dan bagaimana 

menentukan kapasitas dukung matras di atas tanah, 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU., 1999). 

Metode perkuatan matras di bawah 

embankment juga direkomendasikan oleh 

Kementerian  Pekerjaan Umum (PU., 2002), 

dimana material matras terdiri atas material 

granular, dimana sisi bawahnya dilapisi dengan 

geo-grid atau geo-textile. 

Material matras juga biasanya menggunakan 

material quary setempat yang distabilisasi dengan 

semen, dimana sisi bawahnya matras tersebut 

diperkuat oleh tiang-tiang kayu, Kementerian  

Pekerjaan Umum (PU., 2005). Keandalan 

performa embamkmenk jalan di atas matras diuji 

dan harus divalidasi dengan software dengan data 

rekaman deformasi uji full skala penuh di 

lapangan. 

2. Embankment di atas tanah dasar lunak 

diperkuat matras bambu dan bambu tiang kluster   

Masyhur (2008) meneliti performa embankmet 

diperkuat matras bambu yang ditopang tiang-tiang 

bambu kluster. Dimana, metode perkuatan ini 

merupakan modifikasi dari adanya pengalaman di 

lapangan bahwa terdapat keterbatasan kapasitas 

dukung tarik material fabrikasi geo-synthetic untuk 

menahan beban-beban dari embankment.  

3. Intensitas tekanan beban embankment 

Intensitas tekanan beban-beban dari 

embankment akan didistribusikan merata melalui 

matras yang terpasang di bawah embankment 

tersebut. Besarnya penyebaran beban-beban ke 

tanah dasar adalah dipengaruhi oleh modulus 

elastisitas bahan matrasnya. Efek pemasangan 

matras bawah embankment adalah dapat 

menambah nilai kestabilan dan mereduksi 

penurunan embankment. 

4. Kapasitas dukung batas matras 

Teori dasar kapasitas dukung batas matras 

telapak besar memanjang di atas tanah dasar 

adalah telah diformulasikan secara implisit oleh 

Terzaghi (Taylor, 1948). Kapasitas dukung batas 

matras dapat diestimasi dengan menggunakan 

pendekatan tipe keruntuhan geser umum dan  

keruntuhan geser lokal, sesuai dengan sifat fisik 

yang dimiliki oleh tanah dasar. 

5.  Faktor keamanan Fs 

    Teori dasar desain stabilitas embankment 

biasanya diukur dengan nilai faktor keamanan Fs, 

dimana embankment di atas tanah lunak adalah 

biasanya diestimasi dengan pendekatan empiris 

kelongsoran lereng lingkaran (Jewel, 1988). 

6. Tinggi ijin embankment 

Salah satu point desain stabilitas embankment 

adalah estimasi tinggi yang diijinkan embankment 

Hall dan kontrol beban-beban bekerja yang 

diperkuat matras kayu di atas tanah dasar lunak. 

Teori dasar penentuan empiris tinggi embankment 

di atas tanah akan dijelaskan dalam makalah ini. 

Selanjutnya, teori dasar estimasi empiris desain 

stabilitas embankment diperkuat matras kayu di 

atas tanah dasar lunak adalah dipresentasikan 

dalam metode penelitian berikut.   

III. METODE PENELITIAN 

Di dalam rangka menyajikan metode penelitian 

estimasi empiris desain stabilitas, penulis dapat 

mempresentasikan alur metode penelitian seperti 

dalam Gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan alur metode penelitian 

Studi kasus tanah dasar lunak 

Studi literatur 

Pertimbangan desain  

Kriteria desain stabilitas 

Hasil dan pembahasan 

Selesai 

Mulai 
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Lebih lanjut, untuk menyusun kriteria desain 

stabilitas dengan formula-formula empiris, penulis 

perlu menjelaskan urutan jalannya penelitian 

sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan konstruksi embankment 

Tahapan pelaksanaan konstruksi embankment di 

matras kayu adalah (PU., 1999, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Pengukuran dan leveling tanah dasar 

 

 
 

 

(b) Galian tanah dasar  

 

 
 

(c) Pemasangan matras 

 

 

 
 

(d) Konstruksi urugan  

Gambar 4. Potongan melintang embankment 

diperkuat matras 

 

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa lapisan 

perkuatan matras diletakkan terbenam di bawah 

muka tanah asli, dimana kedalamannya ditentukan 

dari jumlah lapisan dan diameter kayu/ bambu. 

 Untuk lebar matras lebih 4 m, maka lapisan-1 

batang kayu harus disusun melintang berselingan 

sedemikian batang kayu/bambu lainnya terhadap 

arah jalan, sehingga menyisakan rongga diantara 

batang kayu/bambu, dimana rongga tersebut diisi 

dengan material tanah yang telah distabilisasi 

semen. Sedangkan, lapisan-2 dikerjakan mengikuti 

cara di atas, namun arah kayu/bambu dipasang 

sejajar dengan arah jalan.  

2. Pertimbangan desain yang digunakan 

Desain stabilitas embankment diperkuat matras 

kayu adalah diestimasi dengan pertimbangan 

desain sebagai berikut. 

 Tanah dasar dalam kondisi homogeneous. 

 Beban embankmet terdistribusi melentur 

merata di atas matras. 

 Kapasitas dukung tanah dasar bawah matras  

adalah dipertimbangkan merata. 

 Matras kayu/bambu dipasang berada di 

bawah permukaan tanah dasar. 

 Muka air tanah (MAT) adalah sejajar dengan 

permukaan tanah dasar. 

 Perhitungan kapasitas dukung batas dengan 

lebar telapak besar memanjang. 

 Berat volume batang kayu/bambu dan isian 

tanah distabilisasi adalah seragam. 

 Berat volume urugan embankment adalah 

seragam. 

 Tidak dibahas beban kendaraan di atas 

embankment. 

3. Landasan teori 

Di dalam rangka menyajikan metode 

perhitungan estimasi kriteria desain stabilitas 

embankment diperkuat matras kayu/bambu yang 

menggunakan teori empiris berdasarkan geoteknik, 

maka penulis menyajikannya sesuai bagan alur 

penelitian seperti dalam Gambar 3 di atas.  Adapun 

urutan landasan teori yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

 Distribusi beban embankment 

Beban-beban embankment adalah terdistribusi 

merata ke lapisan tanah dasar seperti dalam 

Gambar 5. 

  

 

Gambar 5. Distribusi tegangan pada tanah dasar 

Gambar 5 dijelaskan bahwa distribusi tegangan 

pada tanah dasar σeb dapat dihitung, 

mkebeb qp 
 (1) 

Permukaan tanah 

MTA 

Tanah dasar  

Matras MAT 

Tanah dasar 

Embankment  

Lapisan-2 (matras) 

MAT 

Tanah dasar 

Lapisan-1 (matras) 

MAT 

Embankment  

Tekanan, peb  
Tegangan, σeb  

Tanah dasar  

Heb  

Bmk = B + 2nHeb  

Dmk  

Tanah asli Leveling 

MAT 

Tanah dasar  
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dengan, 

 peb adalah tekanan yang dari embankment yang 

bekerja pada permukaan matras (peb = γab× Heb), B 

= lebar atas embankment.  

qmk adalah kapasitas dukung batas untuk telapak 

memanjang matras kayu/bambu di atas tanah dasar 

(qmk = Dmk γmk Nq), Dmk γmk adalah kedalaman dan 

berat volume matras, berurutan.  

Makalah ini menggunakan 2(dua) pendekatan 

kondisi keruntuhan pondasi seperti dalam Gambar 

6 berikut (Das, 1999). 

 
SG = settlement pola umum, GSF. 

SL = settlement pola lokal, LSF. 

Gambar 6. Pola keruntuhan pondasi  

 Kondisi keruntuhan geser umum (GSF)  

Kondisi keruntuhan didasarkan pada pertimbangan 

bahwa tanah dasar memiliki parameter kohesi c (c 

> 0), sudut gesek dalam ϕ (ϕ > 0) dan berat volume 

γsat seperti dalam Gambar 7 . 
 

 

Gambar 7. Kapasitas dukung tanah dasar 

Gambar 7 ditunjukkan bahwa kapasitas dukung 

batas tanah dasar qbts dapat ditulis (Taylor, 1948).   

 
 NBqNcNq mkqcbts '

2
1

 (2)
 

dengan, 

q adalah tambahan tegangan akibat tekanan tanah 

pada level matras. 

γ' adalah berat volume apung tanah dasar (γ'= γsat – 

γw).  

γsat adalah berat volume jenuh air tanah dasar. 

γw adalah berat volume air. 

Bmk  adalah lebar matras kayu (Bmk > 4.0m). 

Nq, Nc, Nγ adalah faktor tanpa dimensi kapasitas 

dukung tanah dengan fungsi f(ϕ). 

)2/45(tan)tanexp( 2   o

qN
 (3a)

 

cot)1(  qc NN
 (3b) 

 tan)1(2  qNN
 (3c) 

 Kondisi keruntuhan geser lokal (LSF)  

Kapasitas dukung batas tanah dasar q'bts yang 

mempertimbangkan kondisi keruntuhan lokal, 

dimana ditandai penurunannya SL lebih besar dari 

penurunannya SG. Sehingga dapat ditulis dalam 

formula, 

 ''''''
2
1 NBqNNcq mkqcbts 

 (4)
 

dengan, 

c' adalah kohesi dalam kondisi runtuh lokal ( c' = 

2c/3) (Suyuti, 2011). 

N'q, N'c, N'γ adalah faktor tanpa dimensi kapasitas 

dukung tanah yang tergantung pada nilai ϕ'.  

Di dalam kondisi runtuh lokal, sudut gesek dalam 

tanah ϕ' dapat ditentukan, 

 

)tan(tan'
3

21  
 (5)

 

 Cek syarat stabilitas 

Kelayakan tegangan yang bekerja pada matras 

harus memenuhi, 

ijineb q
 (7)

 

Kapasitas dukung ijin tanah dasar terhadap geser di 

bawah matras, qijin1 

12
1

11 '1  NBqNNcq mkqcijin 
 (8)

 

dengan,  

Kohesi c1 (c1 = c/F1). 

Nc1, Nq1, Nγ1 adalah faktor kapasitas dukung 

dengan fungsi f (ϕ1). 

Sudut gesek dalam tanah ϕ1 (ϕ1=tan-1(tan/F1)). 

F1 = faktor keaman terhadap keruntuhan geser 

tanah (F1 =1,5). 
 

Faktor keamanan Fs 

Untuk faktor keamanan terhadap keruntuhan lentur 

pondasi dapat diprediksi, 

ijin

bts

q

q
Fs 1  (9) 

Untuk faktor keamanan Fs2 ( Fs2 > 1,3) terhadap 

stabilitas keseluruhan embankment berupa 

keruntuhan kelongsoran lereng dapat diprediksi 

(Palmeira dkk, 1996; PU, 2005), 

 











 


0

12
2

0
4

0
2

c

nH

c

nHc
Fs ebeb

eb




 (10) 

dengan, 

c0 = kohesi tanah dasar dipermukaan. 

qbts Tegangan, q 

Settlement, S 

GSF 

LSF 
SL 

SG 

MAT 

Matras 

Tegangan, σeb  

Kapasitas qbts 

Tanah dasar: c, ϕ, γsat  
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α = koefisien geser antara matras dan tanah dasar . 

n = angka lereng embankment.  

τ0 = gaya geser permukaan tanah dasar (τ0 = 

α×c0).  

IP = Indeks plastisitas dalam persen. 

 

Rate kohesi tanah dasar λ di bawah matras, lihat 

Gambar 8 (Davis dan Booker, 1973; Mesri, 1975 ) 

  '0037,011,0   PI
 (11)

 

 

(a) Pola keruntuhan lereng lingkaran 

 

(b) Rate kohesi tanah bawah matras 

Gambar 8. Penentuan faktor keamanan Fs2. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam rangka mengaplikasikan metode 

empiris pada penelitian ini, maka penulis 

menggunakan data pengujian dari lokasi lain. 

Pengujian skala penuh bambu sebagai bahan 

perkuatan tiang yang diinstal vertikal berlokasi di 

Jawa Barat (PU., 1989). Data tanah dasar hasil uji 

lapangan menggunakan CPT (sondir) di Pannisan 

Banjar, tahanan ujung konus qc = 5 kg/cm
2
 hingga 

kedalaman 17 m, tanah keras qc >
 
60 kg/cm

2
 pada 

kedalaman 18 m. Sementara hasil uji VST (vane 

shear test) diperoleh, kohesi tanah jenuh air c = 15 

kPa pada kedalaman 1 m, dan c = 30 kPa pada 

kedalaman 5m, berat volume tanah teredam 

direpresentasikan γsat = 14,5 kN/m
3
, sudut gesek 

dalam tanah ϕ ≈ 5
o
, indeks plastis IP = 63%, 

dihitung rate λ = 1,60 kN/m
3
 hingga kedalaman 

tanah dasar 5m (untuk γ' = 4,69 kN/m
3
).  

 Data desain konstruksi matras dan 

embankment adalah digunakan berat volume kayu 

γmk = 0,9 ~ 1,1 kN/m
3 

dipasang pada kedalaman , 

sementara berat volume embankment γeb = 20 

kN/m
3
, lereng embankment n = 1,0 ~ 1,5, lebar 

atas embankment B = 8 m, gaya geser pada 

permukaan tanah τ0 =1,5 kPa (α =0,1, c0 = 15kPa).   

Hasil perhitungan applikasi desain 

embankment diperkuat matras kayu dapat dilihat 

pada gambar-gembar berikut. 

 

 

 

Gambar 9. Kapasitas dukung batas dan ijin pondasi tanah dasar 

 

Gambar 10. Faktor keamanan terhadap keruntuhan pondasi Fs1 dan Faktor keamanan terhadap 

kelongsoran lereng embankment Fs2 
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Gambar 11. Cek kapasitas dukung ijin dan tegangan vertikal pada tanah dasar 

Gambar 9 ditunjukkan bahwa nilai kapasitas 

dukung batas qbts (pola keruntuhan geser umum) 

lebih besar dari nilai kapasitas dukung ijin qijin 

(keruntuhan geser pondasi). 

Dari hasil simulasi empiris dengan variasi 

kohesi c tanah dasar (c = 15 kPa ~ 35 kPa), 

kedalaman matras Dmk (Dmk = 0,4m, 0,60 m, 

0,80m) adalah diketahui faktor keamanan Fs1 

terhadap analisis keruntuhan pondasi (Fs1 = 

1,90 ~ 2,15).  

Selanjutnya, perlawanan geser akibat 

dorongan keruntuhan lereng lingkaran 

embankment di atas tanah dasar lunak (kohesi c 

= 15kPa), diperoleh faktor keamanan Fs2 = 

1,203 ~ 1,699, dimana disyaratkan dalam 

pedoman desain bahwa faktor keamaman Fs2  > 

1,3 (PU., 2005). Dalam simulasi perhitungan 

ini, tinggi embankment Heb = 3,25 m di atas 

matras dengan kedalaman Dmk = 0,40 m ~ 0,80m 

(Gambar 10).    

  Kapasitas dukung ijin yang ditentukan 

berdasarkan perhitungan keamanan terhadap 

geser nilai kohesi c dan sudut gesek dalam tanah 

ϕ, diperoleh tegangan pada tanah dasar dari 

embankment σeb lebih besar dari kapasitas 

dukung ijin tanah dasar qijin untuk tinggi 

embankment Heb ≤ 3,0 m (untuk kohesi c = 15 

kPa ~ 25 kPa) (Gambar 11).  

Sehingga dalam pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebaiknya syarat faktor 

keamanan terhadap keruntuhan geser 

embankment digunakan Fs2 > 1,50, dan faktor 

keamanan terhadap keruntuhan pondasi  

digunakan Fs1 > 2,15 sampai Fs1 = 4,0. 
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