STUDI KOMPARASI DINDING PENAHAN TANAH SHEET PILE
DENGAN GEOGRID WALL (SEBAGAI ALTERNATIF) PADA
PEKERJAAN PERLUASAN IAIN JEMBER.
Siti Ulfatun Uyun
Dosen Pembimbing :
Arief Alihuedin,ST,MT.1) ; Ir.Suhartinah,MT.2)
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember
Jln.Karimata 49, Jember 68121, Indonesia
e-mail : sitiulfatunuyun14@yahoo.co.id

ABSTRACT
The application of geogrids in the construction of retaining walls is one of the
technological developments. Retaining wall (DPT) is a building that was built to prevent
the collapse of steep soil or slopes built in a place where its stability can not be
guaranteed by the slope of the soil itself. Geogrid polymer materials used to strengthen
the soil, but first must know the condition of the soil itself in the field. The addition of the
geogrid layer on the soil layer was used for retaining the retaining structure of the
construction planning project of the cliff-rafting of the IAIN Jember campus area.
The objetive is to know the design of sheet pile and geogrid wall that meet the
stability control and efficiency of both. The author redesigned trial and error of the sheet
pile because the depth of soil is not possible / very shallow only 2 meters to 4 meters soil
depth when tested sondir test then used as an alternative design retaining wall concrete
type cantilever. The results of the retaining wall design calculations meet the stability.
Once declared safe, the author compares with redesign using geogrid wall. Then review
the efficiency in terms of RAB and age for the project.
The calculation result of retaining wall design, for safety factor to bolster is
1.683018 > 1.5 stated safe, to shear is 2.0236 > 1.5 otherwise safe. And against the
ground collapse below that is 32.88 < 201.5567 declared safe. Even in the plaxis program
otherwise safe. As for geogrid Internal stability: geogrid requirement in stable condition
of stability at tensile stress that is ΣTai = 549.5 > T = 219.912 then condition of wall
geogrid stable. External stability: the value of the safety factor number against sliding is
declared safe.
Keywords: Sheet pile, Retaining wall concrete, cantilever, Geogrid Wall
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

bekerja pada konstruksi sheet pile akan
terjadi patah didalam konstruksinya.

Perkembangan
teknologipun
akan
terus
meningkat
seiring
berjalannya waktu. Salah satunya
peningkatan teknologi didunia teknik
sipil ialah pengaplikasian geogrid
dalam pembangunan dinding penahan
tanah. Dinding penahan tanah (DPT)
adalah suatu bangunan yang dibangun
untuk mencegah keruntuhan tanah yang
curam atau lereng yang dibangun
ditempat di mana kemantapannya tidak
dapat dijamin oleh lereng tanah itu
sendiri. Teknologi Geogrid telah
berkembang terus sejak produk pertama
kali diperkenalkan pada awal 1980-an.
Geogrid bahan polimer yang digunakan
untuk memperkuat tanah,tapi terlebih
dahulu harus tahu kondisi tanah itu
sendiri dilapangan.
Proyek Perencanaan Pembuatan
Konstruksi Penahan Tebing sungai
daerah kampus IAIN Jember ini sudah
berjalan dilakukan perencanaan dengan
menggunakan sheet pile. Didaerah
IAIN Jember sendiri dialiri aliran air
sungai yang cukup deras dan dapat
menggerus tanah-tanah dibibir sungai
yang berpotensi akibat erosi,longsor
atau kerusakan tanah lainnya hal ini
terjadi karena pengembangan ronggarongga dalam tanah yang luar biasa,
sehingga
menimbulkan
gerakan
lateral.longsor tidak hanya disebabkan
oleh gaya gravitasi saja, kelongsoran
disebabkan oleh rendahnya kuat geser
tanah pembentuk lereng, peningkatan
beban luar atau kondisi hidrolis.
Pada
proyek
perencanaan
pembuatan konstruksi penahan tebing
sungai telah direncanakan sheet pile,
penulis melakukan perencanaan ulang
dengan menggunakan retaining wall
beton type kantilever karena tidak
memungkinkan kedalaman tanah yang
sangat dangkal ± 2 meter sudah
mencapai tanah keras. Jadi tidak
memungkinkan untuk menggunakan
konstruksi sheet
pile
meskipun
memakai angker, serabut momen yang

Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan
diatas maka rumusan masalah yang
ditinjau antara lain :

1. Bagaimana kondisi geologi
didaerah IAIN Jember ?
2. Apakah
desain
dinding
penahan tanah sheet pile
memungkinkan
untuk
digunakan pada tebing sungai
?
3. Bagaimana kontrol pemakaian
dinding
penahan
tanah
menggunakan
alternatife
pengganti dinding penahan tanah
retaining wall beton type
kantilever dan kontrol stabilitas
?

4. Bagaimana desain perkuatan
geogrid wall yang memenuhi
kontrol stabilitas ?
5. Bagaimana
efisiensi
penggunaan tembok penahan
tanah
menggunakan
alternatife pengganti dinding
penahan tanah retaining wall
beton type kantilever dan
perkuatan geogrid wall baik
dalam segi rencana anggaran
biaya ?
Tujuan
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini
adalah :
1. Dapat
Mengetahui
kondisi
geologi didaerah kampus IAIN
Jember.
2. Mengetahui desain dinding
penahan tanah sheet pile
memungkinkan untuk digunakan
pada tebing sungai.
3. Mengetahui kontrol pemakaian
dinding
penahan
tanah
menggunakan
alternatife
pengganti dinding penahan tanah
retaining wall beton type
kantilever
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4. Mengetahui desain perkuatan
geogrid wall yang memenuhi
kontrol stabilitas.
5. Mengetahui
efisiensi
penggunaan tembok penahan
tanah menggunakan alternatife
pengganti dinding penahan tanah
retaining wall beton type
kantilever dan perkuatan geogrid
wall baik dalam segi rencana
anggaran biaya.

tekanan lateral tanah, kondisi yang
cocok untuk sheet pile adalah kondisi
rankine.

Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada proposal
ini, Sebagai berikut :
1. Tidak
membahas
speck
timbunan
2. Tidak meninjau perhitungan
manajemenwaktu pelaksanaan
proyek (kurvaS)
3. Kontrol stabilitas
4. Menghitung anggaran biaya
5. Menggunakan program bantu
Plaxis.

Gaya-gaya yang bekerja pada sheet pile
Dinding
kantilever
yaitu
dinding yang terdiri dari kombinasi
dinding dan beton bertulang yang
berbentuk huruf T. ketebalan dari dua
bagian ini relatif tipis dan secara penuh
diberi tulangan untuk menahan momen
dan gaya lintang yang bekerja padanya.
Tekanan Tanah Lateral
Analisis
tekanan
tanah
lateral
digunakan untuk perencanaan dinding
penahan tanah. Tekanan tanah lateral
adalah gaya yang ditimbulkan oleh
akibat dorongan tanah di belakang
struktur penahan tanah. Besarnya
tekanan lateral sangat dipengaruhi oleh
perubahan letak (displacement) dari
dinding penahan dan sifat-sifat
tanahnya.

TINJAUAN PUSTAKA
Dinding penahan tanah adalah
sebuah dinding yang dibangun untuk
menahan tanah yang akan runtuh
(Wesley,2010). Gaya penggerak adalah
berat tanah itu sendiri, sedangkan gaya
penahan terdiri atas dua bagian : yang
pertama adalah kuat geser pada bidang
gelincir, dan yang kedua adalah gaya
penyokong
P
dari
dinding.
(L.D.Wesley)
Dinding penahan tanah dapat
dibedakan atas 2 bagian yakni Sistem
Stabilisasi
Eksternal
(Externally
Stabilized System) yang terbagi atas
Gravity Walls dan InSitu atau
Embedded Walls dan Sistem Stabilisasi
Internal (Internally Stabilized System)
yang terbagi atas Reinforced Soil Walls
dan In-Situ Reinforcement.
Tekanan aktif berusaha untuk
mendorong sheet pile menjauh dari
tanah timbunannya (back fill). Tekanan
Pasif didepan dan dibelakang sheet pile
berusaha menahan pergerakan. Kedua
gaya inilah yang diperhitungkan dalam
perancangan dinding sheet pile
kantilever. Untuk memperhitungkan

Cek Stabilitas Dinding Penahan
Untuk memeriksa stabilitas dinding
penahan,
langkah-langkah
berikut
diperlukan:
1. Periksa untuk guling tentang
kakinya.
2. Periksa untuk kegagalan geser
sepanjang basis.
3. Periksa untuk kegagalan daya
dukung dasar.
4. Periksa untuk penyelesaian.
5. Periksa
untuk
stabilitas
keseluruhan.
Geogrid
Geogrid
dikategorikan
kedalam
material Geosintetik yang digunakan
dalam industri konstruksi sebagai
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material perkuatan. Geogrid digunakan
sebagai material perkuatan tanah atau
perkuatan dinding penahan (Retaining
Wall) dan bahkan dibanyak aplikasi
perkuatan lainnya. Permintaan yang
tinggi dan aplikasi Geogrid dalam
konstruksi ditentukan oleh baiknya kuat
tarik dan kualitas Geogrid.
Lapisan Geogrid memiliki ketahanan
gesek yang cukup baik yang melawan
gerakan
lateral
bawah
tanah.
Mekanisme ini meningkatkan daya
dukung lapisan. Pengurangan tekanan
luar berarti tekanan dalam terbentuk,
yang merupakan alasan di balik
peningkatan daya dukung.

Potongan Existing dengan sheet pile

Potongan Existing dengan retainingwall

METODE PENELITIAN
Flow Chart

Detail Rencana Retaining wall &geogrid

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Langkah awal menghitung struktur
existing yang ada dengan data yang
telah
diperoleh.
Apabila
tidak
memungkinkan penulis meredesain
retaining wall beton type kantilever
sesuai dengan gambar rencana yang
memenuhi
kontrol
stabilitas.
Perhitungan existing sebagai berikut:

Perhitungan Kontrol Kestabilan Sheet
pile
untuk kedalaman tanah (D) yang
direalisasikan dilapangan adalah :
D Teoritis Dikalikan Faktor Keamanan
1.2. D Realisaasi = D x 1.2
= 4.6 x 1.2
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= 5.52
Tegangan Aktif (1) pada momen 1
Ea1
= 1/2 x ɣ1 x (h1)^2 x Ka1
= 2.68 ton

pemancangan
sheet
pile
tidak
memungkinkan jika kedalaman tanah 2
meter sudah mencapai tanah keras
karena sangat dangkal dan syarat untuk
pemancangan yaitu Pizinbahan >
Pizintiang
untuk
menggunakan
konstruksi sheet pile dengan ukuran
panjang sheet pile 12 meter meskipun
memakai
angker,serabut-serabut
momen yang bekerja pada konstruksi
sheet pile akan terjadi patah didalam
konstruksinya jika dipaksakan. Maka
selanjutnya
penulis
meredesain
retaining wall beton type kantilever.
Berikut perhitungan retaining wall
potongan cross C2-C8. Tegangan Aktif
Akibat Beban Merata
Eq = q x ka x H1
= 0.5 x 0.489644634021985 x 8
= 2.937868 ton

Kontrol Momen
Jarak dari angker = 3.367
h1 dari jarak angker = 4.867
Ʃ MA = 0
Ep - (total Ea*x (m)) ~ 0
1.1391585
~0
Tabel 4.3.2 Kontrol Momen
No.

Notasi

1
2

Ea1
T

Berat
(ton)
2.68
(10.67)

x
(m)

Momen
(t-m)

Arah

1.74
3.37

4.67
(35.94)

(+)
(-)

(Sumber: Hasil Perhitungan excel)

T (Output Plaxis)
Ʃ H = Ep – Ea
= 10.67
= (10.67) ton
= 106.7403 kN
Perhitungan Momen Tahanan yang
bekerja pada angker
Kp
= tg^2 x (45+ 20/2)
= tg^2 x (45+ 10)
= tg^2 x (55)
= 2.0353868
Tegangangan Pasif
Ep
= 1/2 x ɣ1 x (3)^2 x Kp
= 1/2 x 1.9 x (3)^2 x 2.035
= 17.40256 ton

Tabel 4.3.3. Momen Positif (Guling)
No.
Notasi
Berat (ton)
x (m)
1
Ep
8.83
0.67
2
Ep
28.00
1.00
3
W1
7.20
3.05
4
W2
6.40
4.00
5
W3
0.64
4.00
6
W4
24.32
4.00
7
W5
0.8
4.00
8
W6
7.00
2.667
9
W7
4.83
1.45
∑F
88.03
∑M+
∑W
51.19

Pizinbahan
Pizinbahan

=
=
=
=
=
=

72 cm2
(Cn.A/3) + (JHP/5)
4414.8
Kg
44.148
Ton
2070
Kg
20.7
Ton

<

Pizintiang

Arah
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(Sumber: Hasil Perhitungan excel)

Tabel 4.3.4. Momen Negatif (Guling)
No.
1
2
3
4
5
6

T < Ep OK !!!
Luas penampang
Pizintiang

Momen (t-m)
5.89
28.00
21.96
25.60
2.56
97.28
3.20
18.67
7.01
210.16

Notasi
Ea1
Ea2
Ea3
Ea4
Ea5
Eq
∑Fov

Berat (ton)
21.06
8.23
1.4533
1.9586
0.2707
2.9379
35.90

x (m)
Momen (t-m)
4.3
90.04
1.0
8.23
1.9
2.83
6.0
11.75
1.0
0.27
4.0
11.75
∑M124.87

Arah
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(Sumber: Hasil Perhitungan excel)

Perhitungan Kestabilan Guling
No = Mr / Mo
= ∑M+ / ∑M= 1.683018 > 1.5 AMAN!!!

Warning !!!

Perhitungan Kestabilan Geser
K = (Koefesien Kekasaran di bawah
Dinding Penahan Tanah)
K = tan Ø'
= 0.6997
FR = (W total x K) + Ep+ Ep
= (51.19 x 0.699) + 8.832 + 27.9

jadi
perhitungan
kondisi
existing tidak aman karena nilai momen
terhadap dasar dinding sheet pile, gaya
horizontal yang bekerja pada konstruksi
sheet pile tidak sama dengan 0,
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= 72.654 ton
Fov = ∑Ea + Eq
= 32.96 + 2.93786780413191
= 35.904 ton

menghitung gaya-gaya yang bekerja,
selanjutnya bagaimana bila struktur itu
digantikan dengan perkuatan geogrid
wall. Perencanaan geogrid wall pun
harus memenuhi kontrol stabilitas yaitu
meliputi : internal stability (stabilitas
tegangan tarik), external stability
(sliding/geser,
overtuning/guling,dan
bearing failure). Berikut perhitungan
rencana geogrid :

NS = FR / Fov
= 72.6544553936778 / 35.90
= 2.0236 > 1.5 AMAN!!!

Keruntuhan Tanah Dibawah
Φ
= 35 °
C
= 3.65 t/m3
ɣ2
= 1.2 t/m3
NC
= 37.20
Nq
= 22.50
Nɣ
= 19.70

q

=

0.5

t/m2

a

E

G

W5
Vi

W4

H

8

D

2

Gabion
Geogrid
W6
W3
45 + (Ø/2)

qult = (NC x c)+(ɣ2 x D x Nq)+(0.5 x
ɣ2 x 1 x Nɣ)
= 201.5567 t/m2
qizin = qult/2
= 100.77835 t/m2

F

1. Internal Stability W2 W1 W7
B
Kaw
= (1 - sin Ø2)/(1+
sin Ø2)
C
= (1 - sin 35)/(1+ sin 35)
= 0.2738854
Menggunakan
faktor
keamanan
keseluruhan 1.35
SR80 = fk/(ɣm x 1.35)
= 21.885522 kN/m
Ti
= Kaw [ɣw hi+Ws - (2c/√Kaw)
+Kab (ɣb hi +3 Ws)(hi/L)²]Vi
= 480.44039 kN/m
Tai
= Lip x 2α tanØ1(ɣw
hi+Ws)/FS
= 549.504 kN/m
T
= hi tan β (ɣw+2 Ws)/2 tan
(Ø1+β)
= 219.912 kN/m

M = ∑M+ - ∑M= 85.29
q = ∑W/1/B+M/(1/6*1*B^2)
= 32.88 < 201.5567 Ok!!!
Tabel 4.3.5 Perhitungan Momen Maksimum Dinding
No.
1
2

Notasi
Ea
Eq
∑Fov

Berat (ton)
18.66
1.55
20.21

x (m)
2.11
3.17
∑M

Momen (t-m)
39.39
4.91
44.30

Arah
(-)
(-)

(Sumber: Hasil Perhitungan excel)

Dari Perhitungan Momen di atas
diambil nilai Momen Total. Dari
Momen Terbesar Dikalikan Faktor
Keamanan 1.3.
Mud = 44.2995403889298 x 1.3
= (44.29 x 1.3)
= 57.589 tm
Du
= 26.271339 tm

Syarat geogrid dalam kondisi stabil
∑Tai
549.5

>
>

T
219.912 AMAN!!!

Tabel 4.4.1 Perhitungan Panjang Geogrid

Dari
perhitungan
diatas,
faktor
kestabilan pada retaining wall terhadap
gaya guling dan geser, dinding penahan
tanah aman terhadap stabilitas gesernya
(Sliding stability) dan aman terhadap
stabilitas
gulingnya
(overtuning
stability).

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Setelah mendesain retaining wall dan

hi
(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lip
(m)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0

Le
(m)
4.26
3.79
3.32
2.84
2.37
1.90
1.42
0.95
0.47
0.00

L
(m)
6.8
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
7.5
8.0

(Sumber : Hasil Perhitungan)
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T
(KN/m)
21.9912
43.9824
65.9736
87.9648
109.956
131.9472
153.9384
175.9296
197.9208
219.912

Tai
(KN/m)
25.92
50.544
81.648
119.232
163.296
213.84
270.864
334.368
435.456
549.504

2. External Stability
Kab
= (1 - sin Ø1)/(1+ sin Ø1)
= (1 - sin 20)/(1+ sin 20)
= 0.492537
Faktor Keamanan sliding
FS = 2μ(ɣw x
H+Ws)/Kab(ɣbH+2Ws)(H/L)
= 2.776931 > 2 AMAN!!!

Rekap RAB Geogrid Wall

Faktor keamanan overtuning
FS = 3(ɣw x H+Ws)/Kab (ɣb x H
+ 3Ws)(H/L)
= 7.595722 > 2 AMAN!!!
(Sumber : Hasil Perhitungan)
Bearing Failure
σ Max
= (ɣwH+Ws) + Kab
(ɣbH+3Ws)(H/L)²
= 316.6642 kN/m2

Dari hasil rekap di atas dapat
disimpulkan anggaran biaya untuk
retaining wall lebih murah dari pada
geogrid wall. Ini dikarenakan harga
geogrid wall yang didapat sebatas
tensile strength 32.5 kN sehingga
memerlukan beberapa lapis geogrid
wall agar memenuhi faktor keamanan.
Geogrid wall dalam segi pemasangan
lebih efisien karena tidak ada keahlian
khusus ataupun alat, cukup dengan
menggelarnya saja sepanjang lebar
embankment lalu ketebalan sesuai yang
direncanakan dan kemudian dipadatkan.
Sedangkan retaining wall, pertama
harus melakukan pemancangan yang
memakan waktu serta dilanjut dengan
pengecoran. Pengecoran pun dibagi
beberapa bagian yaitu menunggu kaki
retaining wall keras dan kuat kemudian
dilanjut mengecor bagian sisanya. Serta
beton menunggu 28 hari untuk
mencapai kekuatan maksimal. Usia
guna proyek untuk NPV (Net Present
Value) sama-sama untuk jangka waktu
50th. Namun di akhir usia guna beton
masih utuh, sedangkan geogrid wall
kekuatannya berkurang dan untuk
perbaikan geogrid wall seperti awal
pemasangan dengan adanya pemadatan
timbunan. Ini akan membuat biaya
lebih besar lagi.

σ Min
= (ɣwH+Ws) - Kab
(ɣbH+3Ws)(H/L)²
= 107.3358 kN/m² > 0
AMAN!!!
Rencana Anggaran Biaya
Tahap akhir yaitu menghitung rencana
anggaran biaya dari penggunaan
retaining wall beton dan perkuatan
geogrid wall gabion untuk memenuhi
efisiensi diantara keduanya baik dalam
segi
pemasangan
(pelaksanaan),
biayanya serta masa guna. Berikut
rekap anggaran biayanya :
Rekap RAB Retaining Wall

(Sumber : Hasil Perhitungan)

Pembahasan
Penulis tertarik pada penelitian ini
karena mengerti adanya kedalaman
tanah hanya 2 meter untuk dinding
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penahan tanah sheet pile yang tidak
memungkinkan. Dari hasil perhitungan
diatas kondisi existing sheet pile tidak
aman karena momen gaya horizontal
tidak sama dengan 0,pemancangan
sheet pile tidak memungkinkan karena
sangat dangkal dan syarat untuk
pemancangan yaitu Pizinbahan >
Pizintiang
untuk
menggunakan
konstruksi sheet pile dengan ukuran
panjang sheet pile 12 meter sheet pile
tidak
memungkinkan
meskipun
memakai
angker,
serabut-serabut
momentnya akan terjadi patah didalam
konstruksinya jika dipaksakan. Maka
selanjutnya penulis meredesain dengan
trial and eror dari sheet pile ke retaining
wall beton type kantilever. Setelah
dihitung dan dicek faktor kestabilan
pada retaining wall terhadap gaya
guling dan geser, dinding penahan
tanah aman terhadap stabilitas gesernya
dan aman terhadap stabilitas gulingnya.
Penulis
membandingkan
dengan
meredesain menggunakan geogrid wall
dan meninjau efisiensi dalam segi RAB
dan usia guna proyek. Penulis
melakukan perhitungan Net Present
Value(NPV)
dan
Net
Future
Value(NFV) dengan mengetahui usia
guna proyek untuk kelanjutan proyek
dalam jangka waktu setelah 50th. Biaya
untuk geogrid wall akan seperti awal
pemasangannya dengan pembaruan
geogrid wall.

2. pemancangan sheet pile tidak
memungkinkan jika kedalaman
tanah 2 meter sudah mencapai
tanah keras karena sangat dangkal
dan syarat untuk pemancangan
yaitu Pizinbahan > Pizintiang
untuk menggunakan konstruksi
sheet pile dengan ukuran panjang
sheet pile 12 meter meskipun
memakai angker,serabut-serabut
momen yang bekerja pada
konstruksi sheet pile akan terjadi
patah didalam konstruksinya jika
dipaksakan.
3. Kontrol
pemakaian
dinding
penahan tanah menggunakan
alternatife
pengganti
dinding
penahan tanah retaining wall beton
type kantilever dengan nilai angka
faktor keamanan retaining wall
rencana terhadap guling yaitu
1.683018 > 1.5 dinyatakan aman,
terhadap geser yaitu 2.0236 > 1.5
dinyatakan aman. Dan terhadap
keruntuhan tanah dibawah yaitu
32.88 <
201.5567 dinyatakan
aman. Internal stability : syarat
geogrid dalam kondisi stabil ?Tai
> T Nilai angka kestabilan pada
tegangan tarik yaitu ?Tai = 549.5
> T = 219.912 maka kondisi
geogrid wall stabil. External
stability : nilai angka faktor
keamanan terhadap geser yaitu
2.776931 > 2 dinyatakan aman,
terhadap guling yaitu 7.595722 > 2
dinyatakan aman, terhadap bearing
failure yaitu ? Max = 316.6642
kN/m2 dan ? Min = 107.3358
kN/m² > 0 dinyatakan aman.
4. Anggaran biaya untuk retaining
wall beton Rp 200.976.000,00
sedangkan untuk geogrid wall Rp
190.551.000.00.
5. Dari diagram Cash Flow,NPV
(Net Present Value) yaitu nilai sisa
proyek dari Geogrid wall = 0
sedangkan SV dari Retaining Wall
= 50% (asumsi). Diasumsikan
50% apabila tidak terjadi bencana
alam (banjir, gempa) beton akan
utuh serta masih kokoh dan tidak
terjadi kebakaran karena dapat

PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas mengenai
penggunaan retaining wall beton type
kantilever wall dengan perkuatan
geogrid wall dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Jenis tanah pada daerah kampus
IAIN Jember, tanah batuan
dikedalaman tertentu. Pada studi
tugas akhir ini yang dipakai
kedalaman 2 - 4 m dengan
deskripsi tanah dan hasil sondir
menyatakan tanah lanau lempung
hingga kedalaman ± 4.4 meter
serta tanah keras pada kedalaman
4.6 meter.
8

mengurangi kekuatan beton. NFV
(Net Future Value) = P (F/P x i x
n) maka NFV untuk retaining wall
= 200.976.000,00 (7,1067 x 4% x
50) = 2.856.552.278,4 sedangkan
geogrid wall = 190.551.000.00
(7,1067 x 4% x 50) =
2.708.377.583,4

Saran
1. Lebih teliti dalam menginput
data
agar
tidak
terjadi
kesalahan
2. Data yang didapat harus
diperiksa kembali, agar tidak
kekurangan
data
dalam
perhitungan.
3. Lebih dipahami dalam hal
perhitungan rencana anggaran
biaya dan perhitungan usia
guna proyek.
4. Lebih memahami alur idea
dasar tugas akhir.
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