
KONSOLIDASI dan PENURUNAN

• Konstruksi akan memberikan tekanan ke 
tanah dasar. 

• Tekanan menyebar ke bawah, tetapi 
makin ke bawah makin kecil. 

• Tekanan tersebut menyebabkan susunan 
butiran tanah berubah dan rongga pori 
berkurang, shg lapisan tanah mengalami 
penurunan (settlement).



• Jenis penurunan :
1. Penurunan segera 

(immediate settlement)

- terjadi segera setelah beban 
diberikan.

- prosesnya berlangsung cepat (hampir 
seketika).

- pada tanah butir kasar dan tanah butir 
halus yang kering. 



2. Penurunan konsolidasi 
(consolidation settlement)
- terjadi pada tanah butir halus yang jenuh  air.
- laju penurunan sangat lambat 
- terbagi menjadi 3 fase :

a. fase awal : terjadi dengan segera setelah  
beban bekerja akibat proses penekanan udara 
keluar dari dalam porinya.

b. fase konsolidasi primer : dipengaruhi oleh 
kecepatan aliran air meninggalkan porinya.

c. fase konsolidasi sekunder : proses lanjutan 
dari konsolidasi primer, penurunannya sangat 
kecil, ttp berjalan sangat lambat
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• Konsolidasi :
proses berkurangnya volume atau 
berkurangnya rongga pori dari tanah 
jenuh yang berpermeabilitas rendah 
akibat pembebanan.

• Tanah yang dianggap kompresibel 
terutama adalah lempung, lanau 
lempung, atau lempung lanau, yang 
lunak atau medium dalam keadaan 
kenyang air.



• Pada peristiwa konsolidasi akan dipelajari 2 hal :
1. Besarnya penurunan yang akan terjadi,  

ditentukan oleh :
• kompresibilitas tanah
• tebal tanah kompresibel
• besarnya tambahan tekanan efektif

2. Laju / kecepatan proses konsolidasi,  
dipengaruhi oleh :
• permeabilitas tanah
• tebal tanah kompresibel
• kondisi drainasi di atas dan di bawah lapisan tanah 

kompresibel



Kondisi Tanah di Alam

1. Tanah Normal (normally consolidated)
Tanah di alam pada umumnya telah 
mengalami konsolidasi oleh pengaruh 
beban berupa beratnya sendiri selama 
ribuan tahun.



• Bagian tanah di A yang ada pada kedalaman ho, 
telah berpuluh-puluh tahun memikul beban berat 
sendiri tanah yang ada di atasnya.
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Tekanan efektif lapangan  di bidang A : 
po = ho . γ



2. Tanah prakonsolidasi (preconsolidated 
/ over consolidated)
Yaitu tanah yang dalam sejarahnya 
pernah mengalami konsolidasi oleh 
beban yang lebih besar dari tekanan 
efektif lapangan yang ada sekarang.



• Contoh : 
a) di suatu tempat dahulu kala berupa bukit, 

tetapi kemudian mengalami longsor.

muka tanah dahulu

muka tanah sekarang

B
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Tanah di B pernah mengalami konsolidasi dengan  
tekanan prakonsolidasi  : pc = hc . γ

Tekanan efektif lapangan sekarang : po = ho . γ

γ



b) Muka air tanah dahulu kala lebih rendah dari 
muka air tanah sekarang.

Tanah di bidang B :
Tekanan efektif lapangan dahulu : pc = h1’ · γb + h2' · γ '
Tekanan efektif lapangan sekarang : po = h1 · γb + h2 · γ ‘

dengan :  h1'  > h1
γb > γ '

sehingga pc > po
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