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ABSTRAK 

Metode perbaikan tanah dengan teknik kolom kapur atau semen atau bahan pozzolan merupakan salah 

satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh tekanan pengembangan pada tanah 

ekspansif. Teknik kolom tersebut juga dapat berfungsi sebagai fondasi perkerasan jalan. Pada naskah ini 

disajikan hasil pemodelan numerik terhadap model kolom SiCC yang digunakan sebagai sistem fondasi 

perkerasan lentur jalan. Teknik kolom yang digunakan dalam penelitian memiliki pembesaran pada ujung 

atas kolom sehingga berbentuk T (T-shape). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh 

dimensi pembesarn kepala kolom terhadap deformasi sistem fondasi perkerasan lentur jalan. Model 

kolom-kolom yang menopang lapisan perkerasan lentur jalan dimodelkan sebagai plane strain dalam 

PLAXIS ver. 8. Diameter kolom (Dc) yang digunakan adalah 0,15 m dengan panjang 1 m. Diameter 

kepala kolom (Dch) divariasikan 2Dc, 3Dc, dan 4Dc. Jarak antar kolom ke kolom atau spasi (s) diatur 4Dc 

5Dc, 6Dc dan 8Dc. Penampang badan jalan yang dimodelkan berukuran 15 m panjang dan kedalaman 10 

m, dengan struktur perkerasan jalan setebal 0,2 m untuk lapis fondasi dan 0,2 m subbase serta lapis aspal 

setebal 0,1 m. Lapisan tanah lempung setebal 4,5 m berada di atas lapisan pasir jenuh air setebal 5 m. 

Material tanah dan lapisan perkerasan jalan dimodelkan sebagai Mohr-Coulomb model (MC). 

Pengembangan tanah dimodelkan dengan memberikan volumetric strain sebesar 1% pada material tanah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum deformasi vertikal tanah akibat tekanan pengembangan 

berkurang dengan bertambahnya dimensi kepala kolom dan berkurangnya spasi kolom. Perbesaran 

ukuran kepala kolom hingga 2 kali diameter kolom (Dch = 2Dc atau Dch/Dc = 2) tidak terlalu 

menyebabkan pengurangan deformasi akibat pengembangan yaitu sebesar 3%. Selanjutnya, perbesaran 

kepala kolom hingga mencapai 4 kali diameter kolom menghasilkan pengurangan deformasi hingga 

mencapai 10% jika dibandingkan deformasi tanpa perkuatan kolom. Dengan demikian, semakin besar 

ukuran kepala kolom cenderung menghasilkan deformasi yang semakin kecil. 

 

Kata kunci: teknik kolom, perkerasan lentur, tanah ekspansif, pengembangan 

 

1. PENDAHULUAN 

Banyak daerah di Indonesia yang memiliki jenis tanah lempung ekspansif, diantaranya 

ditemukan di Pulau Jawa yang meliputi Cikampek, Cikarang, Serang, Ngawi, Caruban, 

Solo, Sragen, Wates Yogyakarta, Semarang, Purwodadi, Kudus, Cepu dan Gresik. Sifat 

kembang dan susut pada tanah lempung ekspansif telah menjadi perhatian untuk 

ditangani apabila di atasnya akan dibangun jalan raya. Kerusakan jalan raya pada tanah 

ekspansif disebabkan oleh tidak mempunyai sistem fondasi perkerasan lentur jalan 

untuk menahan tekanan pengembangan dari tanah ekspansif. Dengan meningkatkan 

kualitas tanah baik secara fisik, kimiawi, maupun mekanis kita dapat mengatasi 

fluktuasi muka air yang cukup tinggi sebagai akibat dari pergantian musim. Metode 

yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah lempung ekspansif antara lain 

dengan cara penggantian material atau mencampur tanah, pemakaian cerucuk bambu, 

pengubahan sifat kimiawi, dan penggunaan geosintesik. Metode perbaikan tanah dengan 

teknik kolom kapur atau semen atau bahan pozzolan merupakan salah satu teknik yang 
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dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh tekanan pengembangan pada tanah 

ekspansif.  

Kajian tentang penggunaan kolom-kapur atau kolom kapur/semen untuk memperkuat 

tanah ekspansif telah diteliti oleh Swamy [1], Tonoz dkk. [2], Rao dan Thyagaraj [3]. 

Hewayde dkk. [4] menjelaskan bahwa teknik kolom ini dapat juga dianggap seperti 

fondasi tiang mini (mini pile) yang berfungsi untuk mengendalikan gaya angkat dan 

deformasi. Muntohar [5] melakukan simulasi numerik terhadap penggunanan teknik 

kolom untuk sistem fondasi perkerasan lentur pada tanah ekspansif. Hasil kajiannya 

menyebutkan bahwa penggunaan teknik kolom dengan pembesaran di bagian kepala 

kolom dapat mengurangi deformasi vertikal akibat pengembangan, juga mampu 

mengurangi “arching effect” pada sistem tanah yang didukung oleh kolom-kolom atau 

tiang-tiang.  

Pada naskah ini disajikan hasil kajian parametrik terhadap deformasi vertikal sistem 

perkerasan lentur yang diperkuat dengan kolom-kolom pada tanah ekspansif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh jarak spasi kolom (s) dan ukuran 

kepala kolom (Dch) terhadap deformasi vertikal akibat pengembangan volumetrik tanah 

ekspansif. Sifat-sifat tanah ekspansif pada naskah ini telah dikaji terlebih dahulu oleh 

Muntohar [6]. Kolom-kolom yang digunakan berbahan campuran mikro-kalsium dan 

mikro-silika sebagaimana telah dikaji oleh Muntohar dkk. [7]. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pemodelan Numerik dan Parameter Material 

Analisis numerik dilakukan dengan memodelkan perkerasan lentur jalan pada lapisan 

tanah ekspansif sebagai plane strain dalam PLAXIS ver. 8.5. Penampang badan jalan 

yang dimodelkan berukuran 15 m panjang dan kedalaman 10 m, dengan struktur 

perkerasan jalan setebal 0,2 m untuk lapis fondasi dan 0,2 m subbase serta lapis aspal 

setebal 0,1 m. Lapisan tanah lempung setebal 4,5 m berada di atas lapisan pasir jenuh 

air setebal 5 m (Gambar 1). Model kolom-kolom yang memperkuat perkerasan lentur 

seperti disajikan pada Gambar 2a. Jarak antar kolom ke kolom atau spasi (s) diatur 4Dc 

5Dc, 6Dc, dan 8Dc. Bentuk kolom yang digunakan seperti digambarkan pada Gambar 

2b. Diameter kolom (Dc) yang digunakan adalah 0,15 m dengan panjang (Lc) 1 m 

(Gambar 2b). Diameter kepala kolom (Dch) divariasikan 2Dc, 3Dc, dan 4Dc serta 

panjang kepala kolom (Lch) adalah 0,15 m. Material tanah dan lapisan perkerasan jalan 

dimodelkan sebagai Mohr-Coulomb model (MC).  Pengembangan tanah dimodelkan 

dengan memberikan volumetric strain sebesar 1% (0,65m
3
/m) pada material tanah 

lempung. Parameter material yang digunakan untuk simulasi numerik diberikan pada 

Tabel 1. Leena dan Rainer [8] menjelaskan bahwa pemilihan model keruntuhan bahan 

menggunakan model MC merupakan kriteria keruntuhan yang sering diadopsi untuk 

material-material geoteknik dan perkerasan jalan. 

 

Tahapan Simulasi Numerik 

Jumlah elemen (mesh) yang digunakan dalam pemodelan adalah sebanyak 364 elemen 

berbentuk segitiga. Kondisi awal tekanan air pori diberikan dengan tekanan hidrostatis. 

Sedangkan, tegangan awal (initial stress) diberikan dengan prosedur Ko. Pada tahap 

pertama, pengembangan tanah diberikan dengan sebesar 1% (0,63 m
3
/m) dengan 

mengaktifkan volumetric strain pada material tanah lempung ekspansif. Tahap 

berikutnya adalah pembebanan dengan memberikan distributed load sebesar 1000 kPa 
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dan 450 kPa sesuai dengan tekanan roda kendaraan seperti pada Gambar 1. Deformasi 

yang ditinjau adalah pada permukaan lapisan aspal  dan pada potongan I-I, II-II, dan III-

III. 

 
Tabel 1 Parameter material yang digunakan dalam pemodelan PLAXIS 

Parameter 
Tanah 

Lempung 
Pasir Kolom Subbase course Base course Aspal 

γunsat (kN/m
3
) 17 20 17 22 21 25 

γsat (kN/m
3
) 20 22 20 24 23 25 

refE  (MPa) 3,0 6,0 550 200 400 4000 

u  0,495 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

c' (kPa) 30 0,01 43 20 30 30 

’ (degree) 10 30 46 40 40 40 

 (degree) - 5 - 10 10 - 

Model MC MC Non-Porous MC MC Elastic 

Kondisi Undrained Drained Non-Porous Drained Drained Non-Porous 

Keterangan: refE  = Young’s modulus of elastisitas;
u  = the Poisson’s ratio;  c’ = kohesi; ’ = sudut gesek 

internal tanah; ’ = sudut dilatansi; unsat = berat volume tanah kering; sat = berat volume tanah jenuh air 

 

 

 
 

Gambar 1 Pemodelan lapisan tanah dan perkerasan lentur jalan. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2 (a) Pemodelan lapisan tanah dan perkerasan lentur jalan yang diperkuat dengan kolom-kolom, 

(b) bentuk dan ukuran kolom yang digunakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku Deformasi Akibat Pengembangan dan Beban Roda Kendaraan 

Pada Gambar 3a ditunjukkan diagram deformasi vertikal (Uy) terhadap kedalaman tanah 

akibat pengembangan atau perubahan volume sebesar 1%. Deformasi vertikal terbesar 

terjadi merata di permukaan perkerasan jalan yaitu sebesar 44 mm. Deformasi vertikal 

berangsur-angsur berkurang secara linier hingga mencapai lapisan tanah pasir. Akibat 

pembebanan dari tekanan roda kendaraan, perilaku deformasi vertikal pada permukaan 

perkerasan jalan seperti disajikan pada Gambar 4. Selama pengembangan, tanah 

lempung dalam kondisi undrained yang menyebabkan terjadinya tekanan air pori 

berlebih (excess pore water pressure) sebesar 16 kPa seperti ditunjukkan pada Gambar 

3b. Tekanan air pori berlebih menjadi meningkat hingga mencapai 60 kPa ketika lapisan 

jalan menerima beban roda kendaraan. Kondisi ini menyebabkan tanah dalam kondisi 

lunak, maka ketika menerima beban roda kendaraan mengalami penurunan hingga -10 

mm. Pada kondisi ini terjadi perbedaan penurunan (differential settlement) d sebesar 

50 mm pada lapisan perkerasan yang tidak diperkuat kolom-kolom. 
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Gambar 3 (a) Diagram deformasi vertikal akibat pengembangan, (b) Distribusi tekanan air pori 

 

  
Gambar 4 Perilaku deformasi vertikal akibat pengembangan dan tekanan roda kendaraan 

 

Pemasangan kolom-kolom pada tanah lempung untuk menopang lapisan perkerasan 

lentur jalan mampu mengurangi perbedaan penurunan seperti ditunjukkan pada profil 

deformasi dalam Gambar 5. Perbedaan penurunan yang terjadi mencapai 34 mm 

(Gambar 5a) dan 38 mm (Gambar 5b) masing-masing untuk spasi kolom 4Dc dan 5Dc. 

Pengurangan nilai perbedaan penurunan lapisan perkerasan lentur tanpa dan dengan 

perkuatan kolom-kolom tersebut adalah relatif kecil yaitu berkisar 10 mm hingga 16 

mm. Hal ini dapat disebabkan oleh kolom-kolom yang masih berada di zona aktif 

pengembangan (active zone). Kolom-kolom tersebut seperti floating piles yang mana 

antara tanah dan kolom hanya berupa hubungan mekanis (mechanically improved), 

sehingga hanya diharapkan agar permukaan tanah mampu mengalami penurunan 

seragam (uniformly settlement) atau memperkecil differential settlement. Pada kondisi 

floating piles, maka beban yang ada di atas tiang-tiang atau kolom-kolom akan dilawan 

oleh gesekan (friction) yang terjadi antara kolom dan tanah lempung. Kondisi serupa 

juga terjadi untuk tiang-tiang atau kolom-kolom yang digunakan untuk memperkuat 

struktur timbunan pada tanah lunak sebagaimana dikaji oleh Satibi [9], Ng dan Tan 

[10].  
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Perbesaran kepala kolom telah meningkatkan daya atau kemampuan kolom (column 

efficacy) dalam menerima dan meneruskan beban ke tanah di sekitarnya. Liu dkk. [11] 

menyebutkan daya kolom merupakan perbandingan konsentrasi tegangan yang terjadi 

pada kepala tiang dan tegangan pada permukaan tanah dasar. Penggunaan kolom 

dengan perbesaran di bagian permukaan menghasilkan bidang kontak yang lebih besar, 

sehingga beban yang bekerja di permukaan jalan akan lebih besar yang diteruskan ke 

kepala kolom.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5 Tipikal deformasi vertikal perkerasan lentur yang diperkuat kolom-kolom akibat 

pengembangan dan tekanan roda kendaraan (a) spasi = 4Dc , (b) spasi = 5Dc 

 

Pengaruh Spasi Kolom dan Pembesaran Ukuran Kepala Kolom Terhadap 

Deformasi Vertikal Akibat Pengembangan 

 

Hubungan antara spasi kolom dan deformasi vertikal lapisan di pemukaan perkerasan 

jalan akibat pengembangan seperti disajikan pada Gambar 6a. Dari hubungan tersebut 

dapat diketahui bahwa deformasi vertikal berkurang dengan berkurangnya spasi kolom. 

Sebaliknya, deformasi vertikal cenderung bertambah dengan bertambahnya spasi 

kolom. Untuk kolom-kolom yang dipasang dengan spasi kolom lebih dari 6Dc terjadi 
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perubahan deformasi yang relatif kecil hingga cenderung tidak mengalami perubahan 

deformasi. Semakin besar spasi kolom maka menghasilkan luasan bidang cakupan 

beban yang diterima oleh kolom (load transfer area) menjadi lebih besar dan 

menyebabkan deformasi yang lebih besar. Pada spasi kolom yang sama, ukuran kepala 

kolom yang semakin besar mampu mengurangi deformasi vertikal akibat 

pengembangan. Dalam studi ini, perbesaran ukuran kepala kolom hingga 4 kali ukuran 

diameter kolom (4Dc) menghasilkan deformasi yang paling kecil. 

 

Pada grafik hubungan deformasi dan rasio ukuran kepala kolom dan kolom (Dch/Dc) 

pada Gambar 6b dapat diketahui bahwa perbesaran ukuran kepala kolom hingga 2 kali 

diameter kolom (Dch = 2Dc atau Dch/Dc = 2) tidak terlalu menyebabkan pengurangan 

deformasi akibat pengembangan yaitu sebesar 3%. Selanjutnya, perbesaran kepala 

kolom hingga mencapai 4 kali diameter kolom menghasilkan pengurangan deformasi 

hingga mencapai 10% jika dibandingkan deformasi tanpa perkuatan kolom. Dengan 

demikian, semakin besar ukuran kepala kolom cenderung menghasilkan deformasi yang 

semakin kecil. Pada simulasi ini belum dapat diketahui ukuran kepala kolom yang 

optimal. Namun demikian, dapat disebutkan bahwa ukuran kepala kolom dibatasi oleh 

spasi kolom. Perbesaran kepala kolom akan memperbesar kekakuan (stiffness) kolom 

dan load transfer area sehingga dapat mengurangi deformasi. Caravajal dkk. [12] juga 

menyebutkan bahwa penggunaan kekakuan kolom dengan modulus deformasi (E50) 

lebih besar dari 1000 MPa mampu mengurangi differential settlement tanah dasar.  

 

   
   (a)      (b) 

Gambar 6 (a) Hubungan spasi kolom dan deformasi vertikal, (b) Hubungan rasio diameter 

kepala kolom dan diameter kolom (Dch/Dc) dan deformasi vertikal di permukaan perkerasan 

jalan,  

 

4. KESIMPULAN 

 

Simulasi numerik penggunaan kolom-kolom untuk menopang perkerasan lentur jalan 

telah dilakukan untuk mengkaji pengaruhnya terhadap deformasi akibat pengembangan 

tanah ekspansif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemasangan kolom-kolom 

pada tanah lempung untuk menopang lapisan perkerasan lentur jalan mampu 

mengurangi perbedaan penurunan. Perbesaran ukuran kepala kolom hingga 2 kali 

diameter kolom (Dch = 2Dc atau Dch/Dc = 2) tidak terlalu menyebabkan pengurangan 
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deformasi akibat pengembangan yaitu sebesar 3%. Selanjutnya, perbesaran kepala 

kolom hingga mencapai 4 kali diameter kolom menghasilkan pengurangan deformasi 

hingga mencapai 10% jika dibandingkan deformasi tanpa perkuatan kolom. Dengan 

demikian, semakin besar ukuran kepala kolom cenderung menghasilkan deformasi yang 

semakin kecil. 
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