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Seluruh fasilitas sistem dan infrastruktur ketekniksipilan senantiasa berkaitan dengan tanah dan 

formasi geologi bumi, baik yang dibangun di atas permukaan tanah (misalnya bangunan gedung, 

dinding penahan tanah, perkerasan jalan) maupun yang berada di dalam tanah (misalnya 

terowongan, fondasi). Bagi perencana bangunan, informasi geo-material (tanah dan struktur 

geologi) menjadi sangat penting karena pengetahuan geo-material tidak hanya digunakan untuk 

menentukan jenis fondasi yang diperlukan untuk struktur bangunan yang akan diwujudkan, 

melainkan juga berpengaruh kepada bentuk bangunan dan penggunaan material bangunannya itu 

sendiri. Berbeda dengan suatu material yang dihasilkan dari proses manufaktur (seperti baja 

maupun semen), karakteristik tanah dan batuan sebagian besar merupakan hasil dari bentukan 

proses alamiah baik itu dari proses fisis (pengaruh perubahan tekanan dan temperatur) maupun 

proses kimia (pelapukan dan pembentukan kimiawi). Sesuai dengan kondisi geologinya, bentukan 

tanah dan batuan dari proses alamiah akan berbeda-beda dari satu tempat dan tempat lainnya yang 

selanjutnya menyebabkan jenis dan sifat tanah dan batuan menjadi heterogen.  

 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1, yang menjelaskan profil tanah dari tes pit yang dilakukan 

oleh BSC (2002) di wilayah pegunungan Yucca. Ketidakseragaman jenis tanah dalam Gambar 1.11  

pada lapisan tanah dengan ketebalan yang beragam menunjukkan heterogenitas tanah yang 

ditemui pada suatu lokasi akibat proses alamiah dalam pembentukan formasinya. Bentukan 

formasi geologi pada lokasi ini dapat dilihat dalam Gambar 1.2. Sebagaimana terlihat dalam 

gambar, formasi geologi alluvium terbentuk di permukaan yang berada di atas lapisan formasi tuff 

yang terputus-putus akibat adanya diskontinuitas dan sesar menjadikan karakteristik formasi 

geologi di area pegunungan Yucca menjadi kompleks. 

                                                 
1
 Dalam Gambar 1 dijelaskan beberapa simbol tanah, diantaranya GM = tanah kericil berlanau, GP = tanah kerikil dengan 

gradasi buruk dan kandungan pasir/lanau yang signifikan, dan GM = tanah kerikil dengan kandungan pasir dan lanau yang 

sedikit). Sumber referensi: BSC (Bechtel SAIC Company). 2002. Geotechnical Data for a Potential Waste Handling Building 

and for Ground Motion Analyses for the Yucca Mountain Site Characterization Project.ANL-MGR-GE-000003 REV 00. Las 

Vegas, Nevada: Bechtel SAIC Company. ACC: MOL.20021004.0078.  
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Gambar 1.1 : Hasil tes pit yang menunjukkan karakterisik litologi sub-permukaan dan stratigrafik sub-permukaan di daerah 

pegunungan Yucca (BSC, 2002). 

 

 

 

Gambar 1.2: Potongan melintang (cross-section) formasi geologi di permukaan pegunungan Yucca (BSC, 2002) 

 

Sebagai konsekuensi kondisi tanah dan batuan yang beragam, perencana bangunan akan 

berhadapan dengan kondisi tanah dan geologi yang harus diketahui, diinterpretasi dan dianalisis 

dengan cermat dan terperinci supaya disain yang dihasilkan secara teknis aman dan efisien dalam 

penggunaan sistem dan komponen bangunannya, yang berkorelasi dengan penghematan biaya 

konstruksi. Pengambilan keputusan yang tepat dalam proses disain bangunan ini memerlukan 
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pengetahuan yang tepat mengenai prinsip dan permasalahan geoteknik; memahami konsep dan 

teknik-teknik yang digunakan dalam penyelidikan sub-permukaan/tanah; manual, prosedur dan 

standar perencanaan; metode-metode pelaksanaan konstruksi dan utilitas fasilitas yang 

direncanakannya ditambah dengan pemahaman dan pengalaman yang baik mengenai kegeologian 

dan hidrologi.   

 

Selain pengetahuan kondisi tanah dan geologi setempat, perencana bangunan juga perlu 

memahami dengan baik seismologi dan potensi kebencanaan seismik jika lokasi bangunan berada 

pada wilayah yang memiliki kejadian gempa bumi yang sering terjadi atau wilayah rawan bencana 

seismik. Rekayasa gempa dan seismologi merupakan pengetahuan yang perlu diketahui untuk 

menilai pengaruh gempa bumi terhadap manusia dan lingkungan. Meskipun cabang ilmu dan kajian 

serta penelitian rekayasa gempa masih relatif lebih muda dibandingkan ilmu lainnya, namun 

rekayasa gempa menjadi sangat signifikan bagi mempersiapkan disain bangunan yang aman 

terhadap pembebanan dinamik dengan melakukan identifikasi, pemodelan pengaruh beban 

seismik terhadap bangunan dan langkah-langkah mitigasi dalam bencana seismik ini.  

 

Menurut Kramer (1996) beberapa bencana seismik yang penting diperhatikan dalam perencanaan 

bangunan diantaranya : 

 Getaran tanah (ground shaking), ketika kejadian gempa bumi terjadi, gelombang seismik 

merambat dari pusat gempa (episentrum) menuju ke permukaan bumi. Sesampainya di 

permukaan, gelombang seismik menghasilkan getaran atau guncangan tanah yang dapat 

terjadi dalam hitungan detik hingga menit. Besaran dan durasi getaran di suatu lokasi 

berpengaruh kepada magnitudo dan lokasi gempa dan karakteristik lokasi tersebut. 

 Bencana (kerusakan) struktur (structural hazards), sebagian besar bencana seismik akibat 

gempa bumi menyebabkan kerusakan struktur dari skala ringan hingga pada keruntuhan 

bangunan. Kerusakan dan keruntuhan struktur bangunan merupakan faktor dominan 

penyebab kematian pada manusia yang berada di dalam bangunan tersebut, dan kerugian 

ekonomi yang cukup besar pada beberapa kejadian gempa bumi. Gambar 1.3 dan Gambar 

1.4 menunjukkan keruntuhan bangunan dua lantai akibat gempa bumi 7.6 Mw, di pada 

Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009; dan keruntuhan bangunan akibat gempa 

6.3 Mw, pada tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta.  

 



 4 

 

Gambar 1.3: Keruntuhan bangunan dua lantai akibat gempa bumi di Padang, 30 September 2009  

 

 

Gambar 1.4: Kegagalan struktur pada bangunan dua lantai akibat gempa bumi di Yogyakarta, pada 27 Mei 2006  

 

 Likuifaksi (liquefaction),  proses likuifaksi tanah dan keruntuhan tanah biasanya terjadi 

akibat kejadian gempa bumi pada skala yang besar. Likuifaksi merupakan fenomea dimana 

tanah berbutir kasar (cohesionless soils) jenuh air kehilangan kekuatannya secara drastis 

(mendadak) akibat meningkatnya tekanan air akibat pembebanan dinamik selama 

kejadian gempa bumi. Pada peristiwa ini, tanah mengalami transformasi dari keadaan 

padat menjadi cair (berperilaku cair). Beberapa kegagalan (keruntuhan) tanah akibat 

likuifaksi ini diantaranya pergerakan siklik (cyclic mobility), deformasi tanah dan 

penurunan tanah.  

Kegagalan tanah tersebut dapat mengakibatkan bangunan fondasi dan yang berdiri 

diatasnya mengalami kegagalan struktur bahkan keruntuhan.  Gambar 1.5 menunjukkan 
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salah satu bangunan di Padang, mengalami kerusakan struktur yang diakibatkan oleh 

kejadian gempa bumi di tahun 2009. Bangunan empat lantai tersebut berlokasi dekat 

dengan Sungai Bantang Arau. Kerusakan bangunan diakibatkan adanya deformasi lateral 

dan likuifaksi di bawah bangunan.  Gambar 1.6 juga merupakan contoh kerusakan jalan di 

kawasan pelabuhan akibat likuifaksi di Kobe. Gempa Kobe ini dikenali juga sebagai the 

1995 Great Hanshin Earthquake dengan magnitudoe 6.9 Mw; lebih dari 5.500 orang 

meninggal dan 26.000 lainnya korban luka berat. Prediksi kerugian ekonomi akibat gempa 

ini mencapai $US 200 milyar. 

   

 

Gambar 1.5: Kerusakan struktur bangunan empat lantai akibat deformasi dan likuifaksi oleh adanya gempa bumi di Padang 

pada tahun 2009 (EERI Special Earthquake Report, 2009)  

 

Gambar 1.6: Kerusakan fasilitas jalan berupa keruntuhan arah lateral sedalam 1,2 hingga 2 meter disertai dengan genangan 

air setempat akibat gempa bumi di Kobe pada tahun 1995  

(Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 1995
2
)  

                                                 
2
  Seismological and engineering aspects of the 1995 Hyogoken-Nanbu (Kobe) earthquake, ditulis oleh Bertero, Vitelmo V.; 

Borcherdt, Roger D.; Clark, Peter W.; Dreger, Douglas S.; Filippou, Filip C.; Foutch, Douglas A.; Gee, Lind S.; Higashino, 

Masahiko; Kono, Susumu; Lu, Le-Wu; Moehle, Jack P.; Murray, Mark H.; Ramirez, Julio A.; Romanowicz, Barbara A.; Sitar, 
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 Longsor (landslide),  kejadian gempa bumi dengan magnitudo tinggi dapat menyebabkan 

tanah longsor. Kejadian tanah longsor yang terjadi dapat berskala kecil hingga sangat 

besar. Kejadian tanah longsor besar akibat gempa bumi terjadi di Padang Pariaman, 

Sumatera Barat di tahun 2009 (Gambar 1.7). Gempa terjadi pada kawasan pegunungan 

dengan sudut lereng antara 30o hingga 40o dan secara geomorfologis, tanah terdiri dari 

pumis yang berada di atas batuan andesit. Batuan pumis tersebut mengalami pelapukan 

hingga membentuk tanah penutup berupa lempung berlanau. Kejadian tanah longsor 

tersebut menelan korban hingga 100 orang meninggal yang berasal dari beberapa dusun 

yang berdekatan.     

 Amplifikasi (amplification effect), beberapa lokasi akan memberikan respon getaran yang 

lebih tinggi berbeda dengan lokasi yang lain terhadap kejadian gempa bumi yang 

berlangsung. Hal ini tergantung dari kondisi struktur tanah yang berada dibawahnya yang 

relatif lebih lunak. Tanah lunak menimbulkan amplifikasi (perkuatan) terhadap getaran 

yang terjadi. Pengaruh lapisan tanah lunak pada amplifikasi getaran akibat gempa bumi 

disebut sebagai pengaruh setempat (site effect).  Kejadian gempa bumi Calabria 1783, 

Irpinia 1980, Meksiko 1985, Yogyakarta 2006, terdapat contoh-contoh kejadian amplifikasi 

atau pengaruh setempat akibat lapisan tanah lunak pada struktur tanahnya. Gambar 1.8 

menunjukkan kesimpulan beberapa bencana seismik yang dominan terjadi akibat gempa 

bumi besar pada beberapa lokasi yang berbeda.     

 

 

Gambar 1.7: Tanah longsor masif yang disebabkan oleh kejadian gempa bumi Padang tahun 2009, di Padang Pariaman 

yang menyebabkan 100 orang terkubur dalam peristiwa longsor ini (Rosyidi et al. 2011)                   

                                                                                                                                               
Nicholas; Thewalt, Christopher R.; Tobriner, Stephen; Whittaker, Andrew S.; Wight, James K.; Xiao, Yan. UCB/EERC-95/10, 

Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 1995-11, 250 pages (705.62/1995K/S44) 
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Gambar 1.8: Beberapa bencana seismik yang dominan terjadi pada beberapa kejadian gempa besar di dunia 

 

Dengan demikian, informasi mengenai kondisi struktur, geologi, stratigrafi tanah, jenis dan sifat 

tanah serta batuan menjadi sangat penting untuk diperoleh dan dianalisis sebagai parameter input 

dalam proses disain bangunan dan digunakan untuk memodeelkan perilaku tanah khususnya untuk 

wilayah yang rawan bencana seismik. Informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan penyelidikan 

sub-permukaan yang komprehensif dan terperinci. 

 

 

Seketika lokasi, geometrik dan atribut proyek telah 

ditentukan, perencana bangunan perlu menentukan 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam 

penyelidikan sub-permukaan. Perencana bertanggung 

jawab untuk mendetilkan kegiatan-kegiatan eksplorasi 

dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi lokasi 

dan informasi yang diperoleh selama proses persiapan 

konstruksi berlangsung, diantaranya pengumpulan data 

yang telah ada (existing data) mengenai lokasi dan daerah 

di sekitarnya, melakukan pengamatan di lapangan, 

memulai penyelidikan tanah dan menilai setiap kemajuan 

dalam kegiatan penyelidikan.  

 

Ketika terdapat kondisi khusus atau menemukan 

Catatan 1: 

 

1. Tujuan untuk dilakukannya 

penyelidikan sub-permukaan adalah 

untuk mendapatkan informasi 

kondisi lapisan tanah dan batuan di 

bawah permukaan beserta sifat-sifat 

fisik dan mekaniknya; yang 

digunakan sebagai dasar 

perencanaan fasilitas bangunan yang 

berada di bawah dan di atas 

permukaan tanah supaya aman dan 

stabil terhadap pembebanan statik 

dan dinamik selama proses konstruksi 

dan hingga penggunaan 

bangunannya. 

 

2. Investigasi sub-permukaan 

dilaksanakan dalam dua fase, yaitu 

Fase Penyelidikan Awal/Permulaan 

dan Fase Penyelidikan Akhir/ Lanjutan 

yang lebih spesifik. 
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informasi dan/atau waktulah yang tidak diperkirakan sebelumnya, perencana perlu melakukan 

komunikasi dengan konsultan dan pemilik untuk menentukan rekomendasi dan jika diperlukan, 

dapat melakukan perubahan terhadap disain awal yang telah direncanakan.  

 

Setidak-tidaknya dalam penyelidikan sub-permukaan perlu dilakukan dalam dua fase, yaitu 

penyelidikan awal atau permulaan (preliminary investigation) dan penyelidikan akhir (final 

investigation). Penyelidikan awal dilakukan pada permulaan dimana suatu proyek bangunan akan 

didisain (proses disain) untuk menentukan jenis fondasi yang akan digunakan dan menentukan 

titik-titik penting dalam lokasi bangunan serta mengidentifikasi kondisi tanah dan geologi yang 

memerlukan penyelidikan dan eksplorasi yang lebih terperinci. Dalam penyelidikan sub-

permukaan akhir dilaksanakan program pengujian di laboratorium maupun di-situ (lapangan) dari 

hasil rekomendasi penyelidikan awal yang dilakukan sebelumnya. Penjelasan mengenai kedua fase 

penyelidikan sub-permukaan ini dijelaskan berikut ini.  

 

 

Tujuan dilaksanakan penyelidikan sub-permukaan awal, adalah untuk mengumpulkan informasi 

awal mengenai kondisi tanah sub-permukaan lokasi proyek dan kegiatan-kegiatan penyelidikan 

awal untuk digunakan dalam proses disain awal. Tahapan yang dilakukan dalam proses investigasi 

ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi lapangan yang telah tersedia. 

Informasi ini dapat berasal dari penyelidikan lapangan sebelumnya jika ada, atau berasal dari 

sumber-sumber data pendukung. Data dan informasi ini dapat membantu merencanakan 

penyelidikan tanah lanjutan/final, mengamati kondisi lapangan, membantu dalam penentuan lokasi 

dan kedalaman titik pengeboran (borehole), serta dapat memberikan informasi mengenai kondisi 

struktur batuan dan formasi geologi; serta sejarah lokasi (pembebanan dan riwayat geologi); yang 

nantinya akan diintegrasikan dalam laporan penyelidikan sub-permukaan.   

 

Berikut ini adalah beberapa daftar sumber informasi yang dapat dikumpulkan dalam penyelidikan 

sub-permukaan awal, diantaranya: 

 laporan penyelidikan tanah sebelumnya (data histories) yang ada pada lokasi tersebut 

atau berdekatan dengan lokasi proyek, 

 catatan-catatan pelaksanaan konstruksi sebelumnya atau catatan permasalahan lapangan 

pada proyek sebelumnya (apabila penyelidikan sub-permukaan yang akan dilakukan 

merupakan pekerjaan lanjutan atau proyek rehabilitasi atau pengembangan). Contoh 

catatan permasalahan proyek bisa berupa analisis geoteknik, penurunan tanah, informasi 

rembesan air tanah, longsoran, pemancangan fondasi tiang dan berbagai informasi lainnya 

yang berkaitan, 
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 peta geologi atau laporan kajian struktur geologi setempat yang diperoleh dari badan atau 

biro yang secara resmi mengeluarkan informasi geologi, misalnya Badan Geologi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Peta geologi merupakan bentuk 

ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah/kawasan dengan tingkat kualitas yang 

tergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis 

dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya 

mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol maupun 

corak atau gabungan ketiganya. Beberapa peta geologi yang bisa digunakan sebagai 

informasi geologi dalam penyelidikan sub-permukaan, diantaranya: 

o Peta geologi permukaan (surface geological map) merupakan suatu peta yang 

memberikan berbagai formasi geologi bawah permukaan. Skala peta ini 

bervariasi antara 1 : 50.000 hingga yang lebih besar. Peta ini berguna untuk 

menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian air, pembuatan 

lapangan terbang, maupun pembuatan jalan. 

o Peta singkapan (outcrop map) adalah suatu peta yang umumnya berskala besar, 

mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat, yang dapat memberikan 

sejumlah keterangan dari pemboran beserta sifat batuan dan kondisi 

strukturalnya. Peta ini digunakan untuk menentukan lokasi, misalnya material 

yang berupa pecahan batu, dapat ditemukan langsung di bawah permukaan. 

o Peta ikhtisar geologis merupakan peta yang memberikan informasi langsung 

berupa formasi-formasi yang telah tersingkap, mapun ekstrapolasi terhadap 

beberapa lokasi yang formasinya masih tertutup oleh lapisan Holosen.  

o Peta struktur merupakan peta dengan garis-garis kedalaman yang 

dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan tertentu yang berada di bawah 

permukaan.  

o Peta geologi sistematik adalah peta yang menyajikan data geologi pada peta dasar 

topografi atau batimetri dengan nama dan nomor lembar peta yang mengacu 

pada Surat Keputusan (SK) Bakosurtanal. 

o Peta geologi tematik adalah peta yang menyajikan informasi geologi dan/atau 

potensi sumber daya mineral dan/atau energi untuk tujuan tertentu, misalnya 

untuk pengembangan potensi sumber mineral atau untuk tujuan mitigasi 

bencana.  

o Peta topografi adalah peta ketinggian titik atau kawasan yang dinyatakan dalam 

bentuk angka ketinggian atau kontur ketinggian yang diukur terhadap 

permukaan laut rata-rata. 
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o Peta isopach merupakan peta yang menggambarkan garis-garis yang 

menghubungkan titik-titik suatu formasi atau lapisan dengan ketebalan yang 

sama. Dalam peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. 

o Peta fotogeologi adalah peta yang dibuat berdasarkan interpretasi foto udara. 

Peta fotogeologi harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya di 

lapangan. 

o Peta hidrogeologi merupakan suatu peta yang memberikan informasi kondisi 

airtanah pada daerah yang dipetakan. Pada peta ini umumnya ditunjukkan 

formasi yang permeable dan impermeable, 

 informasi atau hasil pemetaan yang menunjukkan informasi zona rawan banjir pada 

lokasi proyek. Informasi ini dapat diperoleh dari BMKG setempat atau dinas 

kota/kabupaten yang mengurusi permasalahan banjir dan drainasi,  

 informasi atau peta wilayah konservasi, apabila lokasi proyek berdekatan dengan wilayah 

konservasi, misalnya hutan lindung atau cagar alam yang perlu dijaga kelestariannya. 

Informasi ini akan membantu pemilihan metode penyelidikan tanah yang tidak 

mengganggu wilayah konservasi,  

 informasi dan data gempa bumi dan keseismikan, bencana seismik dan informasi yang 

berkaitan dengan potensi dan zona rawan gempa, jika memungkinkan data atau peta 

respon tanah setempat (ground response). Informasi ini dapat diperoleh dari Badan 

Geologi setempat atau referensi laporan penelitian mengenai kegempaan, 

 foto-foto dan informasi aerial dan data GIS atau remote sensing images jika diperlukan 

untuk eksplorasi kawasan yang lebih luas, 

 peta kawasan tata kota yang berkaitan dengan jaringan utilitas seperti pipa pembuangan, 

jaringan kabel dan telepon bawah tanah, pipa gas dan utilitas lainnya. Informasi ini sangat 

berguna khususnya untuk penyelidikan sub-permukaan yang dilakukan di kawasan 

perkotaan, 

 

Selanjutnya informasi-informasi tersebut diolah dan dianalisis bagi mendapatkan gambaran umum 

lokasi proyek yang akan dilaksanakan penyelidikan tanah. Informasi tersebut juga berguna untuk 

proses disain perencanaan awal bangunan. Perencana dan pemilik proyek, perlu melakukan 

peninjauan lapangan, yang dapat dilakukan berulang-kali untuk mengsinergikan data-data dan 

informasi awal yang telah ada dengan kondisi lapangan yang nyata. Langkah peninjuan lapangan ini 

juga dapat merekomendasikan beberapa perubahan disain awal dan selanjutnya adalah 

menentukan titik-titik observasi atau pengamatan yang perlu dilakukan dalam penyelidikan sub-

permukaan yang lebih terperinci. Beberapa informasi yang perlu diperhatikan dan dikaji dalam 

peninjuan lapangan, antara lain: 
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 Rencana pembangunan dan disain bangunan 

 Kondisi lokasi secara umum 

 Kondisi geologi 

 Geomorfologi 

 Aksebilitas terhadap peralatan konstruksi 

 Syarat-syarat gangguan lingkungan selama penyelidikan tanah, antara lain lalu lintas, jam 

kerja proyek.  

 Lokasi-lokasi utilitas yang berdekatan dan melalui lokasi proyek 

 Tipe dan kondisi fasilitas yang sudah ada 

 Tinjuan terhadap lingkungan sekitarnya (sekolah, tempat ibadah, pasar dll.)  

 Isu-isu lingkungan di sekitar proyek 

 Ancaman terhadap bencana seismik dan banjir, yang dilihat dari kondisi lingkungan sekitar 

proyek 

 Informasi air tanah dan drainasi sekitar proyek 

 Benchmarks dan titik-titik referensi yang membantu di lokasi proyek 

 Keamanan lingkungan dan tinjauan terhadap lokasi gudang untuk penyimpanan alat dan 

bahan 

 

Observasi yang dilaksanakan dalam fase awal terkadang juga melibatkan pengujian lapangan dan 

laboratorium sederhana untuk mendapatkan gambaran awal mengenai sifat-sifat fisik dan mekanik 

tanah dan batuan yang ada di bawah permukaan dangkal, diantaranya analisis saringan untuk 

menentukan jenis tanah, pengujian batas konsistensi tanah, kandungan air dalam tanah, termasuk 

jika diperlukan adalah menguji potensi pengaruh tanah, air tanah dan air permukaan terhadap 

komponen struktur yang akan dibangun diatasnya. Beberapa pengujian lapangan dan laboratorium 

dasar yang bisa dilakukan diantaranya:  

 pengambilan sampel dangkal menggunakan handbore,  

 hubungan kadar air dan kepadatan keringan tanah menggunakan standar Proctor,  

 distribusi butiran tanah,  

 batas konsistensi (Atterberg), 

 kadar air tanah, 

 pengujian mekanik tanah yang diperlukan yang disesuaikan kondisi lokasi setempat,  

Seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan awal ini seterusnya digunakan sebagai data 

tambahan dalam investigasi sub-permukaan akhir. 

 

 

Tujuan dilakukannya penyelidikan sub-permukaan akhir adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi mengenai kondisi lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah yang selanjutnya 
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akan digunakan untuk penentuan perencanaan teknis yang lebih terperinci (atau dalam prakteknya 

disebut sebagai DED, detailed engineering design) dalam suatu proyek pembangunan. Dengan 

demikian, setelah mendapatkan informasi dari penyelidikan permulaan, perencana perlu membuat 

perencanaan program penyelidikan sub-permukaan akhir, yang mencakup metode eksplorasi yang 

akan digunakan, sampel yang diperlukan, tipe dan frekuensi pengujian lapangan yang akan 

dilakukan yang dipertimbangkan berdasarkan informasi sub-permukaan yang telah ada, 

persyaratan dokumen pekerjaan, ketersediaan peralatan dan pengalaman praktis yang telah 

dilakukan.  

 

Secara berkala, rencana penyelidikan akhir biasanya akan dimodifikasi yang tergantung dengan 

kemajuan pekerjaan penyelidikan lapangan yang sedang berlangsung. Guna memastikan bahwa 

modifikasi rencana program penyelidikan akhir dengan pelaksanaan berjalan secara efektif, 

pengawas lapangan atau insinyur lapangan akan memantau setiap kemajuan dalam pelaksanaan 

penyelidikan sub-permukaan.  Pengawas bertanggung jawab untuk mengesahkan (verifikasi) 

terhadap pekerjaan penyelidikan lapangan dan mengkomunikasikan analisis kemajuan pekerjaan 

terhadap pelaksana dan perencana terutama menghadapi kondisi sub-permukaan yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus atau lokasi-lokasi kritis. Perlu mendapatkan perhatian bahwa data-

data yang diperoleh dalam penyelidikan tanah merupakan basis pengambilan keputusan dalam 

disain rekayasa dan penentuan keamanan bangunan. Dengan demikian pengawas memegang 

peranan penting dalam pengendalian mutu pekerjaan penyelidikan lapangan. Tabel 1.1 

menunjukkan panduan umum sebagai pengawas dalam pekerjaan penyelidikan sub-permukaan. 

 

Penyelidikan sub-permukaan akhir melibatkan pengujian-pengujian lapangan dan laboratorium 

yang lebih detil dan kompleks. Lokasi dan titik-titik pengujian harus telah ditentukan dalam 

dokumen penyelidikan permulaan atau dokumen perubahannya, sehingga dalam fase akhir ini, 

perencana lebih fokus kepada pekerjaan bagi mendapatkan data dan informasi dari titik-titik yang 

telah diperhitungkan (yang dapat mewakili kondisi lapisan tanah di wilayah kajian) dan titik-titik 

kritis yang sekiranya memerlukan perhatian khusus yang ditentukan dari hasil analisis lapangan 

dan struktur geologinya.  

 

Ketika sampel telah diambil dari pengujian lapangan, perencana harus mendapatkan informasi dari 

data-data yang telah diperoleh dari seluruh sampel atau hanya beberapa sampel yang 

merepresentasikan dari seluruh sampel yang diambil; melalui pengujian laboratorium atau 

langsung dari pengukuran lapangan.  Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk membangun 

basis data dan gambaran stratigrafi secara terperinci kondisi lapisan, identifikasi dan sifat bahan di 

bawah permukaan tanah. Rekomendasi yang dihasilkan dari fase penyelidikan ini akan 

mempengaruhi jenis, dimensi dan kedalaman fondasi bangunan serta pekerjaan-pekerjaan tanah 

yang harus dipersiapkan.  

TABEL 1.1: PANDUAN UMUM UNTUK PENGAWAS PEKERJAAN PENYELIDIKAN SUB-PERMUKAAN 
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PANDUAN TERHADAP PEKERJAAN-PEKERJAAN 

LAPANGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 

PENYELIDIKAN SUB-PERMUKAAN: 

DOKUMEN/PERIHAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

Memahami dengan baik mengenai ruang lingkup 

proyek, spesifikasi teknis dan syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam pekerjaan  

Dokumen rencana lokasi/titik pengeboran dan spefisikasi 

lapangan 

Memahami lokasi proyek, aksebilitas yang diperlukan 

dan beberapa larangan terkait dengan lingkungan dan 

peraturan yang berlaku. 

Dokumen proyek, denah lokasi 

Panduan teknis dan peraturan-peraturan daerah yang 

berlaku di wilayah hukum yang membawahi lokasi proyek  

Mereview informasi sub-permukaan dan geologi yang 

tersedia 

Dokumen penyelidikan sub-permukaan sebelumnya, peta 

geologi, peta topografi 

Mereview secara berterusan data-data lapangan yang 

telah diperoleh dan keterkaitannya dengan tujuan 

investigasi yang telah ditetapkan dalam proyek  

Dokumen investigasi sub-permukaan permulaan, 

progres/kemajuan pengujian laboratorium dan lapangan 

dalam penyelidikan lapangan  

Berkomunikasi dengan insinyur geoteknik dan 

pelaksana dan melakukan penjelasan berkala tentang 

kemajuan penyelidikan dan waktulah yang mungkin 

dihadapi di lapangan  

Dokumen progres/kemajuan pekerjaan penyelidikan dan 

laporan harian 

Memahami dokumen dan administrasi yang digunakan 

dalam pekerjaan penyelidikan 

Memo harian  

Formulir pengujian: 

 Log pengeboran  

 Tes pit 

 Tes laboratorium dan lapangan 

 Instalasi peralatan. 

Laporan sub-kontrak 

Dokumen pengujian lapangan 

Melakukan observasi dan komunikasi terhadap 

operator mesin dalam pekerjaan pengeboran :  

 Kedalaman pengeboran  

 Prosedur pengeboran dan pensampelan 

 Penghitungan tumbukan dalam SPT 

 Pengukruan muka air tanah dan catatan 

derajat kelembapan atau kadar air tanah 

Spesifikasi pengeboran 

Dokumen pengujian pengeboran dan pengambilan sampel 

Melakukan verifikasi sampel tidak terganggu 

(undisturbed samples)  

Dokumen pengambilan sampel, penyimpanan, pelabelan 

dan pengangkutan 

Melakuakan cross-check terhadap metode dan 

peralatan penyelidikan yang digunakan dan peralatan 

pendukung 

Dokumen pengujian laboratorium dan lapangan 

Mengawasi pengklasifikasian tanah dan batuan serta 

pekerjaan untuk pedataan dan penyimpanan sampel.  

Dokumen pengambilan sampel dan spesifikasi pekerjaan 

Fotograf 

 

 

 

Secara umum, terdapat lima kelompok teknologi yang digunakan dalam penyelidikan sub-

permukaan, diantaranya:  

1. Penginderaan jauh (remote sensing) 

2. Penyelidikan geofisika (geophysical investigations) 

3. Pensampelan terganggu (disturbed sampling) 

4. Pengujian lapangan/in-situ dengan metode langsung (in-situ testing) 

5. Pensampelan tidak terganggu (undisturbed sampling) 

 

 

Penginderaan Jauh  

Data penginderaan jauh digunakan untuk mengidentifikasi kondisi terrain, formasi geologi, 

escarpments dan gambaran permukaan bumi yang dapat menunjukkan sesar permukaan (tampak), 

aliran bawah tanah (buried stream beds), kondisi aksebilitas lokasi proyek dan formasi tanah-
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batuan secara umum. Data penginderaan jauh dapat diperoleh dari foto satelit (LANDSAT dari 

NASA), foto udara/aerial dari agensi pemerintahan, atau berasal dari foto/peta udara yang 

disediakan secara komersial oleh penyedia jasa/layanan ini.  

 

Penyelidikan Geofisika 

Potensi teknik geofisika belum sepenuhnya dimanfaatkan di dalam bidang teknik khususnya 

penyelidikan tanah. Kapasitas metode geofisika yang dapat melakukan investigasi dan observasi 

mulai dari profil kedalaman 1 D hingga membuat model 2 dan 3 D stratigrafik tanah, menjadikan 

informasi yang diperoleh dari teknik pengukuran ini sangat signifikan di dalam interpretasi sub-

permukaan. Keunggulan metode geofisik adalah kemampuannya untuk mendapatkan informasi 

sub-permukaan yang detil dan lebih luas yang tidak tidak dapat dilakukan oleh metode 

penyelidikan langsung (direct methods); disebabkan oleh pertimbangan biaya yang diperlukan 

apabila menggunakan metode langsung. Beberapa metode geofisika yang bisa digunakan dalam 

penyelidikan sub-permukaan antara lain: 

 Resistivitas Permukaan (Surface Resistivity, SR) 

 Ground Penetrating Radar (GPR) 

 Electromagnetic Conductivity (EM) 

 Gelombang Seismik (Seismic Waves) 

Beberapa ulasan yang lebih luas mengenai metode geofisika berdasarkan gelombang mekanik 

seismik diberikan pada bagian selanjutnya. 

 

Pensampelan Terganggu 

Sampel terganggu yang diambil dari pengeboran tanah digunakan untuk menentukan jenis tanah, 

gradasi, klasifikasi, konsistensi, kepadatan, derajat kontaminasi, stratifikasi dan lain sebagainya. 

Sampel tanah sebut sebagai sampel terganggu karena selama proses pengambilan sampelnya, 

struktur dan kondisi tanah  berubah dari kondisi asalnya atau natural. Terdapat beberapa metode 

yang digunakan untuk mendapatkan sampel terganggu ini, dari yang paling sederhana yaitu bor 

tangan hingga metode pengeboran dalam (misalnya truck mounted augers dan rotary drilling). 

 

Pengujian Lapangan dengan Metode Langsung (Direct Method) 

Pengujian langsung di lapangan merupakan pengujian utama dalam program penyelidikan sub-

permukaan. Disamping pengeboran tanah, beberapa pengujian lapangan seperti standard cone 

penetration test (SPT), soundir dan electronic cone penetrometer test (CPT) adalah beberapa 

metode yang digunakan secara bersamaan dengan pengeboran dan pengambilan sampel di suatu 

titik pengamatan. SPT bertujuan untuk mengidentifikasi stratifikasi tanah, ketebalan lapisan untuk 

mengestimasi kondisi geologi dan hidrogeologi serta sifat fisik dan mekanik setiap lapisan tanah. 

Hasil pengukuran SPT yang representasi dari kekuatan tanah ditunjukkan dalam jumlah tumbukan 

setiap ukuran penetrasinya yang dinyatakan dalam NSPT. Gambar 1.9 menunjukkan contoh alat SPT 

yang sedang digunakan dalam penyelidikan tanah dan hasil pensampelan tanah yang dilakukan 
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bersamaan dengan pengujian SPT (Gambar 1.9b). Nilai NSPT menjadi panduan untuk menentukan 

klasifikasi kekerasan tanah (untuk penentuan kedalaman fondasi) dan melalui korelasi empiris 

dapat juga digunakan untuk menentukan perilaku geoteknik.  

 

  

    (a)     (b) 

Gambar 1.9: (a) Pelaksanaan pengujian SPT untuk penyelidikan tanah dan (b) pengambilan sampel tanah yang dilakukan  

(Arion et al. ,2007) 

 

Pengujian electronic-cone penetrometer test (CPT) menyediakan informasi sub-permukaan tanpa 

menyebabkan efek gangguan terhadap kondisi sampel tanah (merubah karakteristik tanah) dengan 

data yang dikumpulkan berbasis seri waktu yang berterusan. Karakteristik stratigrafik dan 

kekuatan tanah diperoleh dari pengujian CPT ini tanpa memerlukan sampel laboratorium dengan 

demikian pengujian ini lebih menghemat biaya dan waktu. Selain electronic-CPT yang bersifat 

dinamik, pengujian CPT juga dapat dilakukan bersifat statik dengan perolehan parameter daya 

dukung dan tahanan gesek tanah. Selain SPT dan CPT, terdapat beberapa pengujian lapangan 

lainnya yang dikembangkan untuk dapat digunakan untuk mendapatkan parameter daya dukung 

tanah. 

 

Pengujian lapangan dalam pelaksanaannya dapat juga dikombinasikan dengan pengujian geofisika 

khususnya untuk pertimbangan luasnya lokasi penyelidikan sub-permukaan. Manfaat metode 

pengujian lapangan (in-situ methods) yang diperoleh dalam program penyelidikan yang dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan pensampelan secara konvensional adalah pengurangan biaya dan 

waktu dalam pekerjaan lapangannya. Di samping itu pengujian-pengujian yang dilaksanakan dapat 

menyediakan informasi sub-permukaan, hasil investigasi dapat juga digunakan untuk mendapatkan 

parameter tanah laboratorium dengan menggunakan persamaan-persamaan korelasi empiris yang 

telah banyak diturunkan dari berbagai penelitian dan studi geoteknik.  

Pensampelan Tidak Terganggu (Undisturb Sampel) 

Sampel yang diambil secara tidak terganggu merupakan sampel yang diambil dari lubang bore 

tanah dengan metode tertentu sehingga sampel dapat disimpan dalam tabung dengan 

meminimalisasi gangguan terhadap kondisi naturalnya (misalnya kadar air asli). Meskipun 
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demikian, faktor jenis tanah, kondisi peralatan pensampelan yang digunakan untuk memperoleh 

sampel tidak terganggu, keahlian operator alat, metode penyimpanan dan transportasi sampel 

mempengaruhi derajat ganggung terhadap sampel tanah tersebut. Sampel ini digunakan untuk 

mendapatkan sifat fisik dan mekanik tanah dalam kondisi natural, diantaranya   kompresibilitas 

(compressibility), potensi penurunan tanah, permeabilitas, kadar air natural, diskontinuitas, 

retakan, daya dukung dan konsistensi tanah dalam formasi sub-permukaan yang diselidiki.  

 

Hingga era ini, beberapa teknologi geofisika berbasis gelombang seismik untuk penyelidikan sub-

permukaan telah banyak dikembangkan, khususnya untuk mendapatkan sifat-sifat dinamik tanah 

dan bahkan beberapa riset dikembangkan untuk mencari parameter statik tanah berdasarkan 

korelasi empirik. Beberapa teknologi geofisika yang dikembangkan berdasarkan analisis 

gelombang tubuh (body waves) dan gelombang permukaan (surface waves) antara lain: 

- teknik lubang silang (crosshole) 

- teknik lubang dalam (downhole)  

- teknik pembiasan seismik (seismic refraction) 

- teknik pemantulan seismik (seismic reflection) 

- teknik analisis spektrum gelombang permukaan (spectral analysis of surface waves, 

SASW) oleh Stokoe et al. (1988)  

- teknik multichannel gelombang permukaan (multichannel analysis of surface waves, 

MASW)  oleh Park et al. (1999), teknik p-v oleh McMechan & Yedlin (1981). 

- teknik analisis gelombang permukaan menerus (continuous surface waves) oleh Matthews 

et al. (1996).  

- teknik analisis refraksi gelombang/getaran mikro (microtremors) atau dikenal sebagai 

teknik ReMi oleh  Roma et al. (2011).  

- teknik pemprosesan seismik tersusun (array processing techniques) yang dikembangkan 

oleh Tokimatsu (1995), Zywicki (1999); Foti (2000). 

 

Dari beberapa jenis teknik geofisika gelombang tersebut secara umum dapat dibagi menjadi dua 

kelompok berdasarkan sifat pengujiannya, yaitu  

1. Pengujian Invasif, yaitu teknik geofisika berbasis gelombang seismik yang memerlukan 

pengeboran lubang (borehole/BH) dalam investigasi permukaannya, antara lain: teknik 

lubang silang, lubang dalam, PS suspention logging, lubang silang tomografi (Gambar 1.10). 

Teknik seismik lubang silang dan dalam telah dibuktikan mampu mendeteksi variasi 

kecepatan gelombang geser dan primer sebagai fungsi dari kedalaman dengan baik 

diantaranya oleh Ballard (1976), Woods (1978) dan Stokoe & Hoar (1978).  Selain 

modulus tanah, rasio redaman (damping) juga dapat diukur menggunakan teknik seismik 

ini (Mok et al., 1988). Meskipun demikian, teknik seismik crosshole dan downhole 

mempunyai beberapa kelemahan diantaranya sistem pengujiannya memerlukan 
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pemasangan peralatan seismik pada lubang borehole, sehingga memerlukan waktu yang 

lama dan biaya yang lebih mahal berbanding dengan metode gelombang permukaan.   

 

2. Pengujian Non Invasif, yaitu teknik geofisika berbasis gelombang seismik yang tidak 

memerlukan pengeboran lubang 

(borehole/BH), diantaranya teknik SASW, 

MASW, CSW, pembiasan seismik dan 

pemantulan seismik (Gambar 1.11). 

Teknik gelombang permukaan memanfaatkan sifat sebaran gelombang permukaan untuk 

mendeteksi kekakuan pada tanah berlapis. Studi mengenai kemampuan teknik SASW dan 

CSW untuk mendapatkan sifat geoteknik tanah telah dimulai oleh Woods & Richart (1967), 

kemudian dilanjutkan oleh Williams (1981), Heisey (1982), Abbiss (1981), Nazarian 

(1984), Nazarian & Stokoe (1984, 1986), Joh (1996),  Rix et al. (1990), Cho (2002), Cho & 

Lin (2001),  Kim et al. (2001), Zagyapan & Fairfield (2002), Haupt (1977), Dravinsky 

(1983), Curro (1983) Gucunski et al. (1996, 2000).   

 

Crosshole (ASTM D4428)

 

Downhole

 

P-S Suspension Logger

 

Crosshole Tomography

 

Gambar 1.10: Beberapa konsep pengujian geofisika yang bersifat invasif dan memerlukan pengeboran (BH) pada media 

sub-permukaan 

Refraction (ASTM D5777)

 

Reflection

 

Catatan 2: 

Menurut sifat pengujiannya, metode 

geofisika untuk investgasi sub-permukaan 

dibagi menjadi dua, yaitu: metode invasif 

dan metode non invasif. 
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Surface Wave

 

Gambar 1.11: Beberapa konsep pengujian geofisika yang bersifat non invasif dan tanpa memerlukan pengeboran (BH) pada 

media sub-permukaan 

 

Penggunaan teknik SASW untuk investigasi sub-permukaan dan evaluasi perkerasan jalan 

di kondisi tropis dilakukan oleh Rosyidi (2004), Rosyidi et al. (2002, 2003, 2004, 2005, 

2006) dan Rosyidi & Taha (2004, 2005). Selain analisis gelombang permukaan, teknik 

pembiasan dan pemantulan gelombang seismik tubuh juga telah banyak digunakan untuk 

investigasi sub-permukaan, khususnya untuk mendeteksi stratifikasi lapisan permukaan 

berdasarkan kecepatan gelombang P (Nayan et al., 2002) dan mendeteksi kedalaman air 

tanah (Waters, 1987; ASTM D5777, 2010).  Contoh tipikal rekaman data untuk metode 

seismik pantulan diberikan dalam Gambar 1.12. 

 

Teknologi geofisika berbasis gelombang permukaan untuk investigasi sub-permukaan 

terus menerus dikembangkan hingga saat ini, karena kemanfaatannya yang dipandang 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan teknologi berbasis gelombang tubuh. Metode 

seismik gelombang permukaan tidak memerlukan lubang pengeboran dan sifatnya yang 

mampu mendeteksi stratifikasi lapisan beserta modulus bahannya merupakan keunggulan 

metode ini dibandingkan metode seismik lainnya.  

 

Peneliti Rosyidi (2009); Rosyidi & Taha (2012) telah merekomendasikan metode analisis 

spektrogram wavelet gelombang permukaan; yang  memperbaiki kesulitan interpretasi 

spektrum gelombang konvensional dan teknik ini mampu mendeteksi modulus dan rasio 

redaman bahan secara bersamaan. 
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Gambar 1.12: Tipikal rekaman data gelombang seismik dan konfigurasi sumber gelombang dan sensor dalam teknik 

pantulan seismik gelombang (seismic reflection technique) (Keary & Brooks, 1991). 

 

 

  

Untuk mempelajari teknologi geofisika berbasis gelombang seismik, perlu juga memahami dengan 

sifat dinamik bahan, yang dalam hal ini adalah sifat dinamik tanah. Perilaku dinamik tanah sangat 

yang tergantung dari dua faktor yaitu: 

- Sifat mekanis tanah yang dipengaruhi oleh tingkat 

regangan bahan akibat pembebanan dan keadaan 

tegangan efektif, dan  

- Sejarah pembebanan.   

 

Kedua faktor di atas perlu dipertimbangkan dengan teliti 

dan dalam analisisnya, akan melibatkan proses analisa dan pemodelan bahan yang kompleks.  

 

Parameter-parameter yang banyak digunakan untuk mempelajari dan memodelkan sifat mekanis 

tanah akibat pembebanan dinamik adalah kecepatan gelombang geser (shear wave velocity, VS), 

modulus geser (shear modulus, G), rasio redaman (damping ratio, D), dan rasio Poisson (n); yang 

selanjutnya disebut sebagai parameter dinamik tanah (dynamic soil properties). Penjelasan singkat 

masing-masing parameter diberikan berikut ini: 

 

Kecepatan gelombang geser atau shear wave velocity (VS) merupakan parameter yang biasa 

digunakan untuk menentukan karakteristik tanah melalui daya dukung dinamik dan 

perilaku tanah dalam kondisi elastik.  VS ditentukan dari perambatan partikel gelombang 

Catatan 3: 

 
Parameter bahan penting untuk 

mempelajari sifat dinamikanya adalah: 

kecepatan gelombang geser (shear wave 

velocity, V
S
), modulus geser (shear 

modulus, G), rasio redaman (damping 

ratio, D), dan rasio Poisson (n) 



 20 

seismik yang tegak lurus terhadap arah perambatan gelombangnya. Nilai kecepatan 

gelombang geser dapat merupakan representasi dari sifat geser struktur tanah, meskipun 

demikian, VS tidak dapat mendeteksi bahan fluida.  

 

Modulus geser atau shear modulus (G) merupakan parameter yang ditentukan dari 

hubungan antara kecepatan gelombang geser (Vs) dan sifat bahan (kepadatan/mass 

density) dalam kondisi elastik. Kepadatan biasanya diperoleh dari hasil pengujian sampel 

sub-permukaan atau dapat juga menggunakan korelasi empirik. Selain dari data kecepatan 

gelombang geser, terdapat persamaan korelasi yang dapat digunakan untuk  menentukan 

modulus geser dinamik berdasarkan data SPT, indeks plastisitas (Atterberg Limits) dan 

distribusi ukuran butiran seperti yang direkomendasikan oleh Vucetic & Dobry (1991). 

Dalam aplikasinya, modulus geser biasanya digunakan untuk pemodelan struktur tanah 

dan analisis dinamik dalam interaksi struktur-tanah (soil-structure interactions). Modulus 

geser yang diperoleh dari pengukuran geofisika merupakan nilai modulus dalam tingkat 

regangan yang sangat kecil. Nilai modulus tersebut dapat digunakan sebagai parameter 

elastik tanah untuk analisis fondasi dan rekayasa gempa. Selain itu, menggunakan 

persamaan empirik dan pemodelan tanah, nilai modulus geser dalam kondisi elastik ini 

dapat mengidentifikasi degradasi modulus pada beberapa tingkat regangan yang berbeda. 

 

Modulus geser maksimum atau maximum shear modulus (Gmax) adalah nilai modulus 

bahan yang digunakan untuk menormalisasi hubungan modulus geser (G) terhadap variasi 

regangannya. Bagi insinyur geoteknik, hubungan modulus geser ternormal ini dapat 

digunakan untuk menentukan kurva degradasi modulus geser tanah dan berdasarkan 

kurva tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai G lapangan. Beberapa persamaan 

empirik telah diturunkan dari berbagai eksperimen yang telah dilakukan diantaranya oleh 

Seed et al. (1984); Sun et al. (1988).  

 

Rasio redaman atau damping ratio (D) adalah parameter bahan merepresentasikan sifat 

redaman dalam tanah  atau media padat yang digunakan sebagai parameter input pada 

beberapa prosedur analisis dinamik khususnya yang berkaitan dengan informasi 

pengurangan getaran dalam media padat. Sebagaimana modulus geser, nilai rasio redaman 

juga dipengaruhi oleh regangan gesernya. Oleh itu, kurva degradasi nilai rasio redaman 

empirik dapat dihasilkan dari berbagai persamaan empirik guna mendapatkan nilai rasio 

lapangan berdasarkan regangan bahan yang diperhitungkan. Penggunaan parameter D ini 

didasarkan kepada kemampuan suatu sistem untuk menyerap energi dinamik dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap durasi dan mode getaran yang terjadi. 

 

Rasio Poisson atau Poisson’s ratio (n) merupakan parameter fundamental bahan yang 

ditentukan berdasarkan rasio regangan/deformasi horisontal terhadap vertikal suatu 
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bahan padat yang berhubungan erat dengan modulus dan regangan bahannya. Parameter 

rasio Poisson sukar untuk diukur secara langsung di lapangan, dengan demikian, untuk 

tujuan praktis di lapangan, biasanya nilai Poisson diasumsikan. Nilai rasio Poisson untuk 

media tanah biasanya diasumsikan dari nilai 0,2 hingga 0,5, sedangkan untuk tanah deposit 

lepas nilainya diasumsikan dapat kurang dari 0,1.  

 

Parameter G dan D adalah parameter penting untuk menjelaskan perilaku respon dan sifat dinamik 

bahan. Meninjau terhadap pengaruh regangan terhadap sifat bahan, pada tingkat regangan tinggi 

bahan mempunyai sifat bahan tidak linier (non linear) dan tidak elastik sedangkan pada tingkat 

regangan rendah, perilakunya berubah menjadi visko elastik linier (linear viscoelastic).  Contoh 

permasalahan parameter bahan G dan D, juga digunakan untuk analisis interaksi tanah-struktur 

untuk permasalahan geoteknik pada tingkat regangan rendah (di bawah 10-3 %) seperti pada 

fondasi mesin (machine foundations) dan juga sebagai nilai referensi untuk permasalahan 

geoteknik pada tingkat regangan tinggi (10-3 kepada 10-1 %) misalnya kasus respon getaran/vibrasi 

akibat beban gempa atau energi ledakan (blasting force).  Untuk memprediksi dengan tepat 

perilaku respon dasar bahan dalam model tanah dan guna menyediakan parameter disain struktur 

dinamik, hubungan teori dan empirik antara parameter G, D, tegangan dan tingkat regangan 

merupakan kajian yang sangat penting dan memerlukan perhatian. Jika terjadi keadaan 

pembebanan dinamik dengan amplitudo rendah, parameter utama yang diperhatikan adalah 

modulus tangen awal (initial tangent modulus) dan apabila amplitudo getaran menjadi lebih besar 

maka modulus tangen awal perlu disesuaikan untuk pemodelan yang tidak linier (Rosyidi, 2009).   

 

Modulus tangen awal tanah dapat diukur melalui pengujian lapangan atau laboratorium.  

Pengujian-pengujian laboratorium seperti pengujian triaksial siklik (cyclic triaxial), kolom resonan 

(resonant column), geser siklik (cyclic simple shear) dan geser torsi siklik (cyclic torsional shear), 

biasa digunakan untuk menentukan modulus tangen tanah, diantaranya oleh Goto et al. (1991); 

Tatsuoka et al. (1990), Ladd & Dutko (1985), Kokusho (1980) dan Kim & Stokoe (1994). Meskipun 

demikian, pengujian laboratorium memiliki kelemahan-kelemahan dalam analisis sifat tanah 

natural, diantaranya adalah kesulitan dalam pengambilan contoh tanah yang tidak terganggu 

sepenuhnya dan menentukan nilai tegangan natural pada tanah sebagaimana keadaan tegangan di 

lapangan. Dibandingkan dengan pengujian laboratorium, salah satu kebaikan pengujian geofisika 

seismik pada tanah adalah kemampuannya untuk menentukan sifat tanah natural khususnya 

tegangan efektif tanah. Dalam pengujian ini, keadaan tegangan dan drainasi yang terukur 

merupakan kondisi sebenarnya di lapangan. Di samping itu, keadaan kekakuan rata-rata bahan 

tanah yang menggambarkan ketidakhomogenan media juga dapat diobservasi secara langsung 

dengan perambatan gelombang seismik antara sumber aktif dan penerima (Luna & Jadi, 2000). 

Diskusi mengenai sifat bahan dinamik ini dijelaskan lebih secara terperinci dalam Bab II, termasuk 

didalamnya, pendekatan teori dan beberapa perasamaan empirik bahan dinamik yang telah 

dihasilkan dari berbagai penelitian yang berkembang hingga saat ini.  
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Prinsip metode analisis gelombang permukaan adalah memanfaatkan karakteristik perambatan 

gelombang permukaan dari sumber mekanik buatan untuk menilai kecepatan gelombang geser 

yang merupakan representasi dari nilai kekakuan (stiffness) dinamik suatu bahan struktur.  

Karakteristik khusus dari gelombang permukaan adalah kombinasi rambatan gelombang dengan 

frekuensi tinggi (dan panjang gelombang pendek) dapat mendeteksi lapisan sub-permukaan bagian 

atas dan rambatan gelombang berfrekuensi lebih rendah dengan panjang gelombang yang lebih 

panjang, dapat mendeteksi lapisan yang lebih dalam. Sifat ini yang dinamakan sifat  dispersi 

gelombang permukaan sebagaimana dikonsepkan dalam Gambar 1.13.  

 

 

Gambar 1.13: Sifat dispersif gelombang permukaan yang digunakan dalam teknik geofisika berbasis gelombang permukaan 

 

Pada umumnya, terdapat tiga jenis pengujian berdasarkan analisis gelombang permukaan yang 

biasa digunakan dalam investigasi sub-permukaan yaitu Spectral Analysis of Surface Waves 

(SASW), Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) dan Countinous Source Analysis of 

Surface Waves (CSW). Ketiga pengujian tersebut memiliki konsep yang sama, namun memiliki 

konfigurasi yang berbeda dalam metode pengambilan data gelombang, peralatan dan analisis 

gelombang permukaan.  Secara umumnya, ketiga pengujian tersebut memiliki keunggulan yaitu 

sifat pengujiannya yang tidak memberikan kerusakan pada struktur, selain itu metode ini murah 

dalam pelaksanaannya dan cepat untuk proses analisis hasilnya.  Metode SASW telah 

dikembangkan sejak tahun 1980 di University of Texas at Austin, Amerika Serikat.  Perkembangan 

metode SASW meliputi sejumlah pengujian dan riset yang telah dijalankan untuk berbagai jenis 

infrastruktur dan penggunaan teknik analisis yang diautomasi sepenuhnya.   

 

Aplikasinya yang pertama telah dilakukan oleh Nazarian (1984); Nazarian & Stokoe (1984) yang 

menjelaskan penggunaan SASW kepada analisis kekakuan tanah dan struktur timbunan jalan pada 
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beberapa lokasi jalan di Texas, USA.  Dalam studinya, hasil pengukuran SASW telah dibandingkan 

dengan pengujian lubang silang (cross hole) dan memperoleh hasil bahwa pengujian SASW 

memiliki ketepatan yang tinggi. Meskipun demikian, teknik SASW yang dikembangkan masih 

menggunakan algoritma analisis yang sederhana sehingga proses inversi profil kekakuan bahan 

masih sederhana yang belum merepresentasikan profil kedalaman yang detail.  Pengujian yang 

sama selanjutnya dilakukan oleh Hiltunen & Woods (1988) yang menghasilkan korelasi yang 

memuaskan dari kedua metode pengujian tersebut.   

 

Penelitian lain mengenai penggunaan teknik SASW telah membuktikan keberhasilan metode ini 

melalui beberapa pengujian empiris lapangan, diantaranya studi karateristik fondasi bangunan 

yang dilakukan oleh Madshus & Westerdhal (1990) dan Stokoe et al. (1994b).  Penelitian yang 

dilakukan menghasilkan korelasi-korelasi empiris parameter dinamik gelombang dengan berbagai 

variasi kekuatan fondasi.  Studi ini dilanjutkan oleh Matthews et al. (1996) dengan melakukan 

pengukuran lapangan dan perbandingan nilai kekakuan tanah meliputi modulus geser dan modulus 

elastisitas tanah menggunakan metode SASW dan metode seismik lainnya.  Hasil studi 

menunjukkan nilai korelasi perbandingan yang baik.  Penilaian nilai modulus dinamik struktur 

beton menggunakan metode SASW dilakukan oleh Rix et al. (1990) dan Cho (2002), dan 

dilanjutkan dengan studi pengembangan dengan pendeteksian tebal dan parameter dinamis 

lapisan pada struktur motar semen oleh Cho et al. (2001).  Kim et al. (2001) melakukan studi 

pengukuran kepadatan tanah menggunakan penganalisis spektrum.  Studi yang dilakukan 

menurunkan suatu korelasi empiris antara kecepatan gelombang geser (VS) dan kepadatan kering 

tanah dengan koefisien determinasi yang baik.  Studi penggunaan spektrum gelombang permukaan 

pada struktur fondasi (ballast) jalan kereta api pernah dilakukan oleh Zagyapan & Fairfield (2002). 

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa profil distribusi modulus agregat lapisan balas hingga 

tanah dasar dapat diobservasi dengan baik. Pada perkembangannya, penggunaan analisis spektrum 

gelombang permukaan telah diperluas untuk mendeteksi anomali pada berbagai struktur sub-

permukaan, diantaranya oleh Haupt (1977); Dravinsky (1983); Curro (1983) dan Gucunski et al. 

(1996). Gucunski et al. (2000) juga melakukan pengamatan ketidakhomogenan struktur 

menggunakan metode analisis spektrum gelombang permukaan. 

 


