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Abstrak

Tanah dispersif adalah tanah yang mudah terurai menjadi partikel - partikel kecil ketika berinteraksi dengan 
air karena memiliki ikatan antara partikel yang lebih renggang dibandingkan tanah lainnya. Ikatan tersebut 
merenggang akibat adanya sodium pada tanah tersebut, sehingga tanah dispersif seringkali juga disebut sodic 
soil. Tanah dispersif dikenal sebagai tanah yang mudah tererosi apabila berinteraksi dengan air, dan telah 
menyebabkan kerusakan - kerusakan seperti gully erosion, tunnel erosion, dan dam failure. Oleh karena itu, 
tanah dispersif perlu diidentifikasi untuk kemudian diatasi. Dalam skripsi ini akan diberikan suatu simulasi dari 
interaksi antara sistem dewatering dengan dinding penahan tanah pada tanah dispersif. Dari hasil penelitian 
akan didapatkan perilaku air tanah pada tanah dispersif serta alasan mengapa jenis tanah ini perlu dipelajari 
lebih lanjut.

Kata kunci : tanah dispersif, partikel, sodic soil, dewatering, dinding penahan tanah.

Abstract

Dispersive soil is a type of soil which will disperse to clay platelets when interacting with water that happened 
because of increased space between their particle. The increase of space between their chemical bond is the 
result of the presence of sodium kation, which is why this type of soil is often called sodic soil. Dispersive soil is 
known as easily eroded soil and had caused many damages such as gully erosion, tunnel erosion, and dam 
failure in the past. Therefore, dispersive soils need to be identified to be managed further. Provided in this 
paper is a simulation of interaction between dewatering system and retaining wall in dispersive soils. The result 
of this paper is the behavior of groundwater in dispersive soils, and the reason why this type of soils need to be 
learnt furthermore.

Keywords : dispersive soils, particle, sodic soil, dewatering, retaining wall

PENDAHULUAN
Suatu proses dewatering akan 

mempengaruhi elevasi muka air tanah 
pada area galian, sehingga proses tersebut 
juga mempengaruhi besarnya beban uplift
yang membebani sistem dinding penahan 
tanah yang digunakan. Oleh karena itu, 
sistem dewatering pasti akan berinteraksi 
dengan sistem dinding penahan tanah yang 
digunakan pada suatu konstruksi. Terlebih 
lagi, sistem dewatering seringkali menjadi 
pilihan dalam berbagai proyek konstruksi. 

Tanah dispersif merupakan tanah 
yang belum begitu dikenal oleh para 
engineer. Tanah ini lebih banyak dipelajari 
oleh orang - orang pertanian (agriculture)
karena jenis tanah ini sulit untuk ditanami 
oleh tumbuh - tumbuhan. Pada lapisan 
permukaan, tanah ini berpotensi mengeras, 

sehingga cenderung memiliki porositas 
dan jumlah oksigen yang rendah. Apabila 
terkena air, tanah ini akan berubah menjadi 
partikel - partikel dan bergerak mengikuti 
air, sehingga mineral - mineral yang
terkandung dalam tanah juga ikut terbawa. 
Tanah dispersif dapat dikatakan mudah 
terhambur dan mengalami erosi, sehingga 
jenis tanah ini merupakan salah satu yang 
berpotensi menimbulkan masalah apabila 
ditemukan di area proyek.

Maksud dari penulisan skripsi ini 
yaitu menggambarkan bahaya yang dapat 
timbul akibat proses dewatering pada 
suatu konstruksi dinding basement pada 
tanah dispersif dengan menggunakan 
software Midas GTS NX. Tujuan dari 
penulisan ini yaitu mengidentifikasi tanah



dispersif serta bahaya yang dapat 
ditimbulkannya pada suatu konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewatering
Secara umum, dewatering

merupakan proses pemisahan zat cair dari 
suatu material padat dengan berbagai 
metode yang umumnya digunakan. Pada 
dunia konstruksi, dewatering lebih dikenal 
sebagai suatu pemisahan atau pengeringan 
air tanah atau air permukaan di area 
konstruksi dengan cara dipompa atau 
diuapkan. Umumnya dewatering
dilakukan untuk menurunkan muka air 
tanah pada area galian, sehingga pekerjaan 
galian tanah dapat dilakukan.

Gambar 1. Permanent Groundwater 
Control System

Dalam usaha mengendalikan air 
tanah, umumnya tedapat tiga metode 
dasar. Segala metode lainnya merupakan 
pengembangan dari tiga metode dasar 
tersebut. Ketiga metode tersebut yaitu :
1. Pada proses open pumping, air 

diijinkan untuk masuk dan mengalir 
pada area penggalian. Air tersebut 
kemudian dialirkan kepada suatu 
saluran untuk kemudian dipompa 
keluar.

2. Pada proses predrainage, permukaan 
air dapat tanah dapat diturunkan 
sebelum penggalian dengan 
menggunakan sistem deep wells, 
wellpoints, dan sistem lainnya. Proses 
ini memungkinkan area galian tanpa 
adanya gangguan air (dry excavation).

3. Aliran air dapat dihalau dengan 
menggunakan sheet pile, slurry 

diaphragm wall, ground frezzing, atau 
sistem lainnya yang menyediakan 
membran impermeabel terhadap air.

Dalam menentukan sistem 
dewatering, umumnya hal - hal berikut 
akan berpengaruh dalam menentukan 
sistem yang paling tepat digunakan :
1. Ukuran dan kedalaman galian.
2. Metode galian dan ground support

yang digunakan.
3. Jenis dan kedalaman dari pondasi yang 

digunakan.
4. Jarak antara sistem dewatering dengan 

struktur - struktur lainnya yang 
berpotensi terpengaruh.

5. Jadwal konstruksi yang direncanakan.

B. Retaining Wall

Gambar 2. Ilustrasi Dinding Penahan 
Tanah Selama Proses Dewatering

Selama proses dewatering, dinding 
penahan tanah dapat berfungsi untuk 
menahan tekanan tanah aktif, mencegah 
tanah longsor atau rontok, dan mencegah 
penurunan air tanah di area galian, 
tergantung dari maksud dibangunnya 
dinding penahan tanah tersebut.

C. Dispersive Soil
Tanah dispersif (dispersive soils)

merupakan tanah yang sangat rentan 
terhadap erosi dan mudah berhamburan 
menjadi partikel - partikel kecil ketika 
terkena air. Tanah dapat terdispersi ketika 
mereka mengandung banyak zat 
sodium/natrium yang dapat berikatan 
dengan air, yang nantinya akan 
berpengaruh langsung terhadap 
kestabilannya. Tanah pada umumnya 
bersifat dispersif karena mengadung 



sodium, sehingga tanah ini sering dikenal 
sebagai sodic soils atau sodosols.

Gambar 3. Ikatan Antara Partikel Pada 
Tanah

Secara kimia, permukaan pada 
beberapa jenis tanah seperti clay biasanya 
bersifat negatif. Hal ini diimbangi dengan 
adanya kation - kation positif seperti Ca2+, 
Mg2+, K+ dan Na+; yang tersebar pada 
seluruh permukaan tanah. Ketika rasio 
jumlah sodium (Na) lebih tinggi 
dibandingkan dengan kation lainnya, 
ikatan antara partikel tanah menjadi lebih 
renggang sehingga soil aggregates dapat 
dengan mudah terdispersi ketika sodium 
tersebut diikat oleh air.

Tanah dispersif pada umumnya 
memiliki ciri - ciri yang dapat terlihat 
secara visual. Untuk meyakinkan dugaan 
lebih lanjut, dapat dilakukan berbagai 
macam tes, seperti crumb test, SCS double 
hydrometer test, pinhole test dan chemical 
test.

(1) (2) (3) (4)
Gambar 4. Hasil crumb test. (1) = Nil, (2) 

= slight, (3) = moderate, (4) = severe

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan 

analisis finite element method (FEM)
terhadap model suatu galian basement 
sedalam 8 meter dengan struktur 
Contiguous Bored Pile (CBP) dan ditahan 
oleh strut setiap rentang 2 meter pada 
kedalaman galian. Analisis ini dilakukan 
dengan menggunakan program Midas GTS 
NX, yaitu program analisa geoteknik yang 

dapat memodelkan berbagai macam desain 
dari struktur yang berkaitan dengan tanah 
itu sendiri.

Dalam melaksanakan penelitian, 
langkah - langkah yang ditempuh penulis 
digambarkan melalui diagram alir pada 
gambar 5 yang meliputi pemodelan pada 
program Midas GTS NX sampai kepada 
hasil akhir analisis (result). 

Gambar 5. Diagram Alir Simulasi

KARAKTERISTIK PEMODELAN

A. Deskripsi Tanah
Karakteristik dari dispersive soil

yang digunakan dalam pemodelan pada 
penelitian ini yaitu :
∑ N-SPT = 10
∑ Water level = ±0.0 m (Permukaan 

Tanah Dasar)
∑ Ø = 15o

∑ Koefisien Permeabilitas = 10-4 m/s
∑ ESP > 6 (Sodic)
∑ Panjang Piping = 10 m
∑ Model Type = Mohr Coulomb
∑ E = 700 T/m2
∑ Poisson Ratio = 0.4
∑ Unit Weight = 1.75 T/m3

∑ Saturated Unit Weight = 1.8 T/m3

∑ Cohesion = 1.2 T/m2

B. Deskripsi Galian
Karakteristik dari galian yang 

digunakan pada pemodelan yaitu :
∑ Kedalaman galian = 8 m
∑ Strut = WF 300.300.10.15
∑ CBP Ø 80 cm
∑ Kedalaman CBP = 20 m
∑ Ujung Bebas CBP = 12 m
∑ Material Type = Elastic



∑ ECBP = 300000 T/m2

∑ EStrut = 2000000 T/m2

∑ Unit Weight CBP = 2.4 T/m3
∑ Unit Weight Strut = 7,8 T/m3

Gambar 6. Spesifikasi Pemodelan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Piping Simulation
Piping merupakan peristiwa 

munculnya aliran air yang kontinu pada 
suatu lapisan tanah akibat terjadinya erosi 
terus - menerus. Simulasi ini bertujuan 
untuk memodelkan peristiwa piping yang 
terjadi akibat pergerakan air tanah pada 
tanah dispersif. Pada kedalaman 7 meter 
dibuat suatu blank mesh pada tanah dan 
struktur CBP untuk memodelkan kejadian 
piping.

Settlement terbesar yang terjadi 
pada tanah dispersif adalah 33.6 cm dan 
terletak di permukaan tanah seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 8. Angka 
tersebut membuktikan bahwa  proses 
piping pada tanah dispersif dapat 
menyebabkan settlement yang cukup 
signifikan sehingga perlu untuk ditangani.

Selain settlement, piping juga 
menyebabkan terjadinya displacement arah 
horizontal yang diakibatkan oleh aliran air 
yang menghantam dinding CBP. Pada 
gambar 4.5, dapat dilihat displacement 
dengan nilai maksimum sebesar 2298 m di 
sekitar area CBP yang keropok. Tentu 
displacement sebesar itu tidak mungkin 
terjadi, sehingga dapat diasumsikan bahwa 
tanah tersebut terbawa masuk ke dalam 
area galian akibat terseret oleh airan air 
yang melewati area keropok pada struktur 
CBP.

Peristiwa piping tentu akan 
menyebabkan adanya perubahan tegangan 
efektif pada tanah. Pada gambar 4.6 dapat 
dilihat bahwa area keropok pada struktur 
CBP mengalami peningkatan tegangan 
efektif sebesar 1-5 ton/m2.

Gambar 7. Pemodelan Piping 10 m

Gambar 8. Settlement Akibat Piping

Gambar 9. Displacement Horizontal 
Akibat Piping

Gambar 10. Tegangan Efektif pada CBP

B. Permeability Simulation
Simulasi terhadap permeabilitas ini 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu 
dinding penahan tanah meskipun telah 



berdiri di atas lapisan impermeabel tetap 
memiliki resiko kegagalan apabila tidak 
dibangun secara masif.

Sebelum melakukan analisis, 
dilakukan meshing untuk mendefinisikan 
lapisan impermeabel pada permukaan 
tanah di bawah struktur contiguous bored 
pile. Hal ini diperuntukan supaya terdapat 
batasan terhadap arah pergerakan air agar 
tidak lewat melalui bagian bawah struktur 
contigous bored pile tersebut. Model 
meshing dapat dilihat pada gambar 11.

Setelah melakukan meshing, 
dilakukan pemodelan adanya elemen 
permeabel pada struktur contigous bored 
pile berupa blank mesh. Hal ini bertujuan 
untuk menganalisis dampak dari 
pergerakan air yang akan melewati elemen 
permeabel tersebut.

Pada saat keadaan mula - mula, 
terlihat nilai pore pressure yang tinggi 
terletak dekat dengan lapisan 
impermeabel. Hal ini menandakan bahwa 
pada masa awal sebelum dilakukan 
dewatering, air tidak dapat melewati 
lapisan impermeabel.

Setelah dewatering dilakukan, 
maka terdapat pergerakan air seperti 
ditunjukkan pada gambar 13.  Kecepetan 
rembesan yang terjadi pada tanah dispersif 
dapat dilihat pada gambar 14. Pada area 
CBP yang keropok, didapatkan kecepetan 
rembesan sebesar 4.73 m/jam. Dengan 
angka rembesan tersebut dapat diduga 
struktur CBP mengalami gaya tendangan 
yang besar pada bagian dasarnya.

Berdasarkan gambar 15, gaya 
tendangan air pada bagian bawah struktur 
CBP menyebabkan deformasi horizontal 
sebesar 38 cm sehingga sehingga celah 
pada membran impermeabel untuk 
pergerakan rembesan air. 

Hasil ini membuktikan bahwa 
meskipun CBP telah diletakkan sampai 
kepada lapisan impermeabel, apabila 
struktur CBP keropok sehingga tidak 
cukup kuat dalam menahan tendangan air 
pada bagian dasar maka struktur tersebut 
tetap berpotensi gagal.

Gambar 11. Pemodelan Permeable 
Element

Gambar 12. Initial Pore Pressure

Gambar 13. Pola Air Pada Tanah Dispersif

Gambar 14. Kecepatan Rembesan Pada 
Tanah Dispersif



Gambar 15. Displacement Horizontal 
Akibat Permeable Element

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, didapatkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tanah dispersif merupakan tanah yang 

akan terurai menjadi partikel - partikel 
kecil berupa clay platelets ketika 
beriteraksi dengan air, sehingga tanah 
ini sangat rentan terhadap erosi.

2. Secara umum, tanah dispersif 
merupakan penyebab terjadinya 
kegagalan pada timbunan, runtuhnya 
jaringan pipa dan kabel, dan kegagalan 
DAM / galian / basement.

3. Tanah dispersif akan memengaruhi 
kriteria desain pada struktur dengan 
jenis tanah tersebut.

4. Tanah dispersif secara struktural tidak 
stabil, sehingga tanah tersebut harus 
diidentifikasi untuk kemudian diatasi.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, 
maka saran yang dapat diberikan yaitu :
1. Pembangunan pada tanah dispersif 

sebaiknya dihindari apabila 
memungkinkan, atau tetap dilakukan 
dengan adanya penanganan khusus 
terhadap tanah dispersif.

2. Tes - tes seperti crumb test, SCS 
double hydrometer test, pinhole test 
dan chemical test perlu dilakukan 
untuk memperkuat dugaan dan 
memilih metode penanganan yang 
tepat pada tanah yang berpotensi 
dispersif.

3. Untuk mengurangi kadar dispersif 
tanah, dapat digunakan tambahan 
larutan kimia seperti hydrated lime, 

alum, fly ash, gypsum, agriculture lime 
dan magnesium chloride.

4. Apabila dilakukan dewatering pada 
galian dengan jenis tanah dispersif, 
diperlukan dinding penahan tanah yang 
masif dan impermeabel, sehingga 
struktur tersebut kuat dalam menahan 
erosi yang ditimbulkan.

5. Salah satu cara untuk mencegah 
terjadinya dispersi pada tanah yaitu 
dengan cara mengalirkan air di 
permukaan menuju saluran, sehingga 
jumlah air yang masuk ke dalam tanah 
relatif sedikit.
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