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Tujuan
pembelajaran

• setelah perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang
degradasi tanah meliputi sifat-sifat tanah secara umum dan sifat-sifat
tanah lunak, permasalahan dan penanggulangan pada tanah lunak.

Pokok Bahasan

• sifat-sifat tanah (umum), sifat-sifat tanah lunak, permasalahan pada tanah
lunak, penanggulangan pada tanah lunak.

Estimasi Waktu
• 1 tatap muka x 4 jam x 50 menit

Media
Pembelajaran

• whiteboard, laptop, LCD



DEFINISI DEGRADASI
TANAH

• TANAH YANG MENGALAMI PERMASALAHAN
KETIDAKSTABILAN DAN PENURUNAN YANG
BESAR DALAM JANGKA WAKTU YANG LAMA
APABILA DIBEBANI

• KETIDAKSTABILAN DAN PENURUNAN YANG
TERJADI AKIBAT KECILNYA KUAT GESER
DAN KOMPRESIBILITAS YANG BESAR

• ISTILAH DI ATAS DIKENAL DENGAN TANAH
LUNAK
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1.1. Sifat-sifat Tanah
(Umum)

1. Permeabilitas
(permeability)
• Sifat ini dapat dimanfaatkan

untuk mengukur/menentukan
kemampuan air melalui pori-
pori tanah.

• Hal ini penting untuk diketahui
terutama dalam konstruksi
bendungan tanah tipe urugan
(earth dam) dan persoalan
drainase
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2. Konsolidasi
(Consolidation)
• Konsolidasi dapat

dihitung dari perubahan
isi pori tanah akibat
diadakan pembebanan
diatasnya.

• Sifat ini dipergunakan
untuk menghitung
penurunan (settlement).

3. Tegangan geser
(Shear strength)
• Kemampuan tanah

menahan tekanan-
tekanan tanpa
mengalami keruntuhan.

• Sifat ini dibutuhkan
dalam perhitungan
stabilitas pondasi/dasar
yang dibebani, stabilitas
tanah timbunan di
belakang bangunan
penahan tanah dan
stabilitas timbunan
tanah.

4. Sifat-sifat fisik
lainnya

# batas-batas
Atterberg

(Atterberg Limit)
# kadar air

# kadar pori
# kepadatan relatif
# pembagian butir
# kepekaan, dsb.
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1.2. SIFAT-SIFAT TANAH LUNAK
1.2.1 DEFINISI TANAH LUNAK

• LEMPUNG LUNAK
• GAMBUT
• LEMPUNG ORGANIK

3 TIPE
TANAH
LUNAK
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LEMPUNG LUNAK

• MENGANDUNG MINERAL LEMPUNG DAN MEMILIKI
KADAR AIR TINGGI

• KLASIFIKASI TANAH LEMPUNG MENURUT
KONSISTENSINYA DAPAT DILIHAT PADA TABEL
BERIKUT :

• MENGANDUNG MINERAL LEMPUNG DAN MEMILIKI
KADAR AIR TINGGI

• KLASIFIKASI TANAH LEMPUNG MENURUT
KONSISTENSINYA DAPAT DILIHAT PADA TABEL
BERIKUT :

KONSISTENSI KUAT GESER TANAH
(kN/m2)

SANGAT LUNAK < 12,5

LUNAK 12,5 – 25

Tabel 1. Definisi Tanah Lempung Menurut Konsistensi



GAMBUT
• Tanah dengan pembentuk utamanya dari sisa-sisa

tumbuhan yang mengalami pembusukan, maka
akan memiliki bau yang khas

• Umumnya berwarna coklat tua sampai dengan
hitam dan memiliki konsistensi yang lunak tanpa
memperlihatkan plastisitas yang nyata, dan tekstur
mulai dari berserat sampai dengan amorf.

Tabel 2. Klasifikasi Tanah Gambut Berdasarkan Kadar Serat

• Tanah dengan pembentuk utamanya dari sisa-sisa
tumbuhan yang mengalami pembusukan, maka
akan memiliki bau yang khas

• Umumnya berwarna coklat tua sampai dengan
hitam dan memiliki konsistensi yang lunak tanpa
memperlihatkan plastisitas yang nyata, dan tekstur
mulai dari berserat sampai dengan amorf.

Tabel 2. Klasifikasi Tanah Gambut Berdasarkan Kadar Serat

Kadar Serat (%) Kelompok Gambut
< 20 amorf
> 20 Fibros (berserat)



LEMPUNG ORGANIK

• MERUPAKAN GABUNGAN ANTARA TANAH
LEMPUNG DAN GAMBUT.

• PERILAKUNYA TERGANTUNG PADA JENIS
DAN KUANTITAS SISA-SISA TUMBUHAN,
TANAH ORGANIK BISA BERPERILAKU
SEPERTI LEMPUNG/GAMBUT
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• KE 3 JENIS TANAH TERSEBUT TERGANTUNG
PADA KADAR ORGANIKNYA

TABEL 3. JENIS TANAH MENURUT KADAR ORGANIKNYA

JENIS TANAH KADAR ORGANIK (%)

LEMPUNG < 25
LEMPUNG ORGANIK 25 – 75

GAMBUT > 75



1.2.2. FORMASI TANAH

• Tanah : semua material yang tidak
terkonsolidasi, tidak termasuk batuan
dasar, yang terdiri dari butiran mineral
yang memiliki berbagai ikatan yang lemah
serta memiliki bentuk dan ukuran, bahan
organik, air dan gas.

• Tanah mencakup tanah organik, gambut,
lempung, lanau, pasir dan kerikil atau
gabungan dari material-material tersebut
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Proses Pembentukan Tanah

• penguraian batuan oleh proses kimia,
fisika dan biologi,

• pengangkutan dan pengendapan,
• perubahan selanjutnya yang disebabkan

oleh tegangan akibat timbunan yang
bertambah, kimia atau faktor -faktor
lainnya.

• penguraian batuan oleh proses kimia,
fisika dan biologi,

• pengangkutan dan pengendapan,
• perubahan selanjutnya yang disebabkan

oleh tegangan akibat timbunan yang
bertambah, kimia atau faktor -faktor
lainnya.



Jenis batuan

1. Batuan beku

2. Batuan malihan

3. Batuan sedimen



Gambar 1.1. Klasifikasi Batuan Beku
(Sumber : Panduan Geoteknik 1)



Batuan malihan

Tekstur Nama Batuan Fitur yang Diidentifikasi

Berbutir Hornfel, Kwarsit Berbutir halus, terutama terdiri
partikel kwarsa

Marmer Partikel berbutir halus sampai

kasar dari kalisit atau dolomit

Tabel 3. Batuan Malihan

Partikel berbutir halus sampai

kasar dari kalisit atau dolomit

Gneisik Gneis Butiran mineral memanjang
sampai pipih bersusun

bergantian

Sekis Sekis, Serpentinit,Batu
Sakak,Filit

Batuan berlapis tipis dengan

porsi fillosilikat yang tinggi



Tabel 1.4. Klasifikasi Batuan Malihan (Attewel,
1976)

Jenis

Sedimen

Tekstur Kwarsa
Dominan

Felspar
Dominan
+ Mineral

Lempung
Sedimen
Mekanis

Kasar Kwarsa
Konglomerat

Sedimen
Mekanis

Kasar Kwarsa
Konglomerat

Medium Batu pasir Greywacke Arkose

Halus Kuarsit Serpih Klorit
dan Serpih Mika

Serpih/Batu

Lumpur

Sedimen
Kimiawi

Batu Gamping,
Dolomit,

Evaporit, Rijang



Gambar 1. Lokasi Tanah Lunak di Indonesia
(Sumber : Panduan Geoteknik 1)



PROSES TERBENTUKNYA TANAH

• Terbentuknya pegunungan aktif dengan iklim
lembab disertai curah hujan tinggi menyebabkan
proses erosi yang cepat dan pelapukan dari
massa tanah yang menghasilkan tanah residual
dan tanah terangkut.

• Terbentuknya pegunungan aktif dengan iklim
lembab disertai curah hujan tinggi menyebabkan
proses erosi yang cepat dan pelapukan dari
massa tanah yang menghasilkan tanah residual
dan tanah terangkut.



Tanah residual di Indonesia
terbagi menjadi dua golongan

(Wesley, 1973)

1. Tanah andosol
Tanah yang sedikit mengalami pelapukan yang ditemukan
pada dataran yang lebih tinggi berwarna antara abu-abu tua
sampai dengan hitam pada permukaannya sebagai akibat
adanya kandungan organik yang tinggi dan di bawahnya
terdapat lempung coklat kekuning-kuningan dengan
ketebalan sampai dengan 50 m dan mineral lempung yang
dominan adalah alophen.

2. Tanah latosol
Tanah yang mengalami pelapukan yang lebih tinggi yang
ditemukan pada ketinggian yang lebih rendah. Tanahnya
berupa lempung berwarna merah dan biasanya memiliki
ketebalan hanya sampai dengan 10 m serta dominan
mengandung haloysit.
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1.2.1.2. SifatSifat--sifatsifat TanahTanah
LunakLunak a.

Tanah
Residu

a.1. Tanah residual
hasil pelapukan

batuan dasar
setempat (insitu)
yang mencakup

daerah yang luas.
Ciri-cirinya :

1. Lapisan tanah ini
umumnya
mempunyai warna
coklat kemerah-
merahan

2. Terdapat di daerah
pegunungan dan
perbukitan yang

mempunyai ketebalan
sampai 15 meter.

a.2. Tanah hasil
pelapukan batuan
sedimen, seperti :
batu serpih, batu
lempung dan batu

lumpur (mud
stone)

MengetahuiMengetahui kondisikondisi bawahbawah
permukaanpermukaan (sub(sub--surface)surface)
adalahadalah merupakanmerupakan halhal yangyang
palingpaling pentingpenting dalamdalam desaindesain
timbunantimbunan,, baikbaik timbunantimbunan
jalanjalan maupunmaupun timbunantimbunan opritoprit
dandan lainnyalainnya..

BeberapaBeberapa sifatsifat jenisjenis tanahtanah
lunaklunak adalahadalah sbbsbb ::

konsistensi yang
lebih lembek dan
lebih mampat
(compressible)

lapisan tanah ini juga
dikenal sebagai jenis
tanah/batuan yang
berpotensi longsor
atau gerakan tanah
yang bersifat
rayapan (creep)

2. Terdapat di daerah
pegunungan dan
perbukitan yang

mempunyai ketebalan
sampai 15 meter.

3. Umumnya
mempunyai konsistensi

yang cukup baik dari
teguh sampai kenyal

yang mampu
mendukung timbunan

cukup tinggi, tanpa
terjadi penurunan yang
besar atau keruntuhan

pondasi.
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permukaanpermukaan (sub(sub--surface)surface)
adalahadalah merupakanmerupakan halhal yangyang
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dandan lainnyalainnya..

BeberapaBeberapa sifatsifat jenisjenis tanahtanah
lunaklunak adalahadalah sbbsbb ::

lapisan tanah ini juga
dikenal sebagai jenis
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berpotensi longsor
atau gerakan tanah
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b. Tanah
Angkutan
(Transported)

• Dataran rendah, cekungan, delta sungai,
daerah rawa, dataran bekas danau dan
laut, dataran aliran sungai di daerah
rendah (alluvial plain) merupakan tempat
diendapkannya material berbutir halus
seperti lempung, lanau atau pasir halus
dan gambut.

• Lapisan tanah ini merupakan tanah lunak
yang sangat mampat dan mempunyai
daya dukung yang sangat rendah, bila
dibebani akan mengalami penurunan
konsolidasi yang sangat tinggi.

• Contoh di daerah Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Cengkareng dan
Surabaya, menunjukkan bahwa lapisan
tanah lunak ini hanya mampu
mendukung tinggi timbunan 2 – 3 meter.
Perbaikan tanah dasar diperlukan pada
lapisan tanah ini untuk mempercepat
konsolidasi dan meningkatkan kuat geser
tanah.
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Tanah angkutan yang berupa tanah lunak
terdiri dari:

Pasir, dimana pada lapisan tanah lunak dapat merupakan lensa-
lensa atau lapisan yang menerus tergantung dari kondisi

geologinya. Lapisan pasir ini mempunyai sifat tidak kohensif
dengan permeabilitas tinggi. Lapisan ini umumnya berbutir

halus bergradasi seragam.

Lanau, pada lapisan tanah lunak umumnya bercampur dengan
jenis tanah lain. Jenis tanah ini mempunyai sifat memampat,

permeabilitas rendah dan berkohesi sedang.

Lanau, pada lapisan tanah lunak umumnya bercampur dengan
jenis tanah lain. Jenis tanah ini mempunyai sifat memampat,

permeabilitas rendah dan berkohesi sedang.

Lempung, pada lapisan tanah lunak umumnya merupakan lapisan yang
terkosolidasi normal dan mempunyai sifat kohesif, permeabilitas baik
horizontal maupun vertikal sangat rendah dan kemampatannya tinggi.

Gambut ( Peat ), tanah ini merupakan tanah organik yang terdiri
dari sisa – sisa tumbuhan. Proses pengendapannya secara
berlapis-lapis, sehingga permeabilitas arah horizontal lebih

tinggi dari vertikal dan pemampatannya sangat tinggi.



Timbunan untuk jalan berfungsi sebagai tanah dasar (subgrade) dimana perkerasan
jalan akan dibangun. Timbunan harus mantap, tidak mengalami penurunan yang
berlebihan atau perbedaan penurunan yang besar, karena akan mengganggu
performance

1.3. Permasalahan Pada Tanah Lunak1.3. Permasalahan Pada Tanah Lunak

Tanah lunak mempunyai keterbatasan daya dukung terhadap beban timbunan,
sehingga pembuatan jalan yang melintasi daerah tanah lunak harus direncanakan
seteliti mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, baik
selama pelaksanaan maupun sesudahnya, seperti kelongsoran, ambles, kerusakan
bangunan di sekitarnya, dan lain-lain



Permasalahan yang sering terjadi pada tanahPermasalahan yang sering terjadi pada tanah
lunak adalah sebagai berikut :lunak adalah sebagai berikut :

Penurunan tanah dasar diakibatkan
adanya proses konsolidasi.

Timbunan untuk jalan tidak boleh
mengalami penurunan dan perbedaan

yang besar sesudah pelaksanaan.
Penurunan timbunan oprit jembatan

akan menimbulkan perbedaan elevasi
yang besar dengan lantai jembatan,
sehingga mengganggu kenyamanan

pemakai jalan.
Penurunan yang terjadi pada tanah

lunak akan berlangsung terus menerus
menurut waktu tergantung dari tingkat

kelulusan air lapisan tanah lunak.

Untuk mencapai konsolidasi
90% yang dianggap
penurunan selesai,

umumnya untuk tanah
lempung akan memakan
waktu bertahun-tahun.

Padahal sebaiknya
penurunan harus sudah

berakhir selama
pelaksanaan pekerjaan,

sebelum konstruksi
perkerasan jalan dibuat.

a. Penurunan
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b. Kondisi Air

Daerah-daerah tanah lunak umumnya merupakan
daerah yang selalu tergenang air, kondisi muka air
tanah tinggi dipenuhi pasang surut atau banjir.
Kondisi muka air tinggi harus diperhitungkan dalam
perencanaan timbunan di atas tanah lunak.
Timbunan merupakan tanggul yang akan menghalangi
tata alir alami, sehingga harus diperhitungkan baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
Kondisi air akan menentukan metode pelaksanaan dan
jenis material timbunan.

b. Kondisi Air
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c. Pengaruh
Pembebana

n Yang
Tidak

Simetris
terhadap

Bangunan
di

sekitarnya

Pembebanan yang tidak
simetris seperti :
timbunan oprit/jalan
akan menimbulkan
gerakan tanah kearah
mendatar adanya
regangan lateral baik
karena perubahan
bentuk elastis, plastis
atau konsolidasi.

Deformasi ini akan
menimbulkan tekanan
pada bangunan bawah

yang besarnya
tergantung dari tebal

lapisan tanah lunak dan
berat timbunan.

Deformasi ini harus
diusahakan selesai
sebelum bangunan

dipasang.

Timbunan yang runtuh
akan menimbulkan
tonjolan (heaving) dikiri
kanan yang cukup luas
sehingga akan
menimbulkan kerusakan
terhadap bangunan
sekitarnya (pemukiman,
bangunan air, bangunan
utilitas dsb).
Konstruksi bangunan
kaku umumnya tidak
dapat menerima
lendutan yang besar
dibandingkan dengan
timbunannya sendiri
maupun tanah dasar
yang sifatnya lebih
lentur.

c. Pengaruh
Pembebana

n Yang
Tidak

Simetris
terhadap

Bangunan
di

sekitarnya

Pembebanan yang tidak
simetris seperti :
timbunan oprit/jalan
akan menimbulkan
gerakan tanah kearah
mendatar adanya
regangan lateral baik
karena perubahan
bentuk elastis, plastis
atau konsolidasi.

Deformasi ini akan
menimbulkan tekanan
pada bangunan bawah

yang besarnya
tergantung dari tebal

lapisan tanah lunak dan
berat timbunan.

Deformasi ini harus
diusahakan selesai
sebelum bangunan

dipasang.

Timbunan yang runtuh
akan menimbulkan
tonjolan (heaving) dikiri
kanan yang cukup luas
sehingga akan
menimbulkan kerusakan
terhadap bangunan
sekitarnya (pemukiman,
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1.4. Penanggulangan

Lapisan tanah lunak yang umumnya terdiri dari tanah lempung atau
gambut mempunyai kuat geser dan permeabilitas yang sangat rendah,
sehingga penurunan yang terjadi akan memerlukan waktu yang lama

Untuk meningkatkan kuat geser dan mempercepat konsolidasi agar
selama pelaksanaan pekerjaan, penurunan sudah selesai, maka
diperlukan perbaikan tanah pendukung

Beberapa metode penanggulangan dapat diterapkan tergantung pada
saat pelaksanaan, biaya, kondisi lapangan, kondisi perlapisan tanah
(tebal dan jenis) dan kemudahan pelaksanaan



Beberapa metode penanggulanganBeberapa metode penanggulangan
yang dapat dipilih antara lain :yang dapat dipilih antara lain :

Pembuangan lapisan tanah lunak

Pra pembebanan (preloading)

Perpindahan beban (cerucuk, tiang pancang)Perpindahan beban (cerucuk, tiang pancang)

vertical drain

Beban kontra/counter weight

Matras (anyaman bambu, geotextile, galah kayu dll)



Contoh SoalContoh Soal

1. Pengertian dan tujuan metode prapembebanan pada tanah1. Pengertian dan tujuan metode prapembebanan pada tanah
lunaklunak
Jawab :Jawab :

Pengertian prapembebanan (preloading) adalah pemberianPengertian prapembebanan (preloading) adalah pemberian
beban sebelum struktur dibangun dengan memberi bebanbeban sebelum struktur dibangun dengan memberi beban
timbunan equivalen dengan beban rencana struktur yangtimbunan equivalen dengan beban rencana struktur yang
akan didirikan. Sedangkan tujuan prapembebananakan didirikan. Sedangkan tujuan prapembebanan
(preloading) adalah untuk mempercepat terjadinya(preloading) adalah untuk mempercepat terjadinya
settlement, sehingga meningkatkan daya dukung tanah dansettlement, sehingga meningkatkan daya dukung tanah dan
pada saat konstruksi dibangun diharapkan penurunan yangpada saat konstruksi dibangun diharapkan penurunan yang
terjadi sangat kecil atau tidak ada sama sekali.terjadi sangat kecil atau tidak ada sama sekali.

1. Pengertian dan tujuan metode prapembebanan pada tanah1. Pengertian dan tujuan metode prapembebanan pada tanah
lunaklunak
Jawab :Jawab :

Pengertian prapembebanan (preloading) adalah pemberianPengertian prapembebanan (preloading) adalah pemberian
beban sebelum struktur dibangun dengan memberi bebanbeban sebelum struktur dibangun dengan memberi beban
timbunan equivalen dengan beban rencana struktur yangtimbunan equivalen dengan beban rencana struktur yang
akan didirikan. Sedangkan tujuan prapembebananakan didirikan. Sedangkan tujuan prapembebanan
(preloading) adalah untuk mempercepat terjadinya(preloading) adalah untuk mempercepat terjadinya
settlement, sehingga meningkatkan daya dukung tanah dansettlement, sehingga meningkatkan daya dukung tanah dan
pada saat konstruksi dibangun diharapkan penurunan yangpada saat konstruksi dibangun diharapkan penurunan yang
terjadi sangat kecil atau tidak ada sama sekali.terjadi sangat kecil atau tidak ada sama sekali.



APLIKASIAPLIKASI
GEOTEKNIKGEOTEKNIK

Quiz
Click the Quiz button to edit this object

PRODI REKAYASA JALAN DAN JEMBATANPRODI REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDAPOLITEKNIK NEGERI SAMARINDA



SoalSoal
1.1. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari metodeSebutkan kelebihan dan kekurangan dari metode

penanggulangan tanahpenanggulangan tanah
lunak berikut :lunak berikut :
 pembuangan lapisan tanah lunakpembuangan lapisan tanah lunak
 preloadingpreloading
 counter weightcounter weight

2. Vertical drain cocok digunakan untuk jenis tanah yang2. Vertical drain cocok digunakan untuk jenis tanah yang
bagaimana ?bagaimana ?

3. Sebutkan perbedaan antara tanah residual dengan tanah3. Sebutkan perbedaan antara tanah residual dengan tanah
angkutan (transported)angkutan (transported)

4. Apa yang dimaksud dengan :4. Apa yang dimaksud dengan :
 permeabilitaspermeabilitas
 konsolidasikonsolidasi
 tegangan gesertegangan geser

5. Apa yang dimaksud dengan tanah lunak ?5. Apa yang dimaksud dengan tanah lunak ?

1.1. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari metodeSebutkan kelebihan dan kekurangan dari metode
penanggulangan tanahpenanggulangan tanah
lunak berikut :lunak berikut :
 pembuangan lapisan tanah lunakpembuangan lapisan tanah lunak
 preloadingpreloading
 counter weightcounter weight

2. Vertical drain cocok digunakan untuk jenis tanah yang2. Vertical drain cocok digunakan untuk jenis tanah yang
bagaimana ?bagaimana ?

3. Sebutkan perbedaan antara tanah residual dengan tanah3. Sebutkan perbedaan antara tanah residual dengan tanah
angkutan (transported)angkutan (transported)

4. Apa yang dimaksud dengan :4. Apa yang dimaksud dengan :
 permeabilitaspermeabilitas
 konsolidasikonsolidasi
 tegangan gesertegangan geser

5. Apa yang dimaksud dengan tanah lunak ?5. Apa yang dimaksud dengan tanah lunak ?
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Simulation
Click the Simulation button to edit this object



Interaction
Click the Interaction button to edit this object


