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INTISARI 
 Terowongan Mila merupakan terowongan yang difungsikan sebagai saluran air 
(waterway) dimana terowongan Mila diharapkan dapat menghubungkan dua saluran 
yang menembus bukit. Pelaksanaan pembuatan Terowongan Mila dilaksanakan 
dengan peledakan (blasting), dimana blasting merupakan proses untuk memecah 
batuan untuk mendapatklan lubang terowongan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematis dengan 
lokasi studi pada terowongan Mila yang berada di Rababaka kompleks Kabupaten 
Dompu. Terowongan Mila terdiri dari 15 Sta dari arah inlet dan 14 Sta dari arah outlet. 
Terowongan Mila menggunakan sistem penyangga steel support, rock bolt, shotcrete , 
concrete lining, dan grouting.  
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tegangan vertikal yang terjadi adalah 
0.720 MPa pada inlet dan 0.479 MPa pada outlet, sedangkan rata-rata tegangan 
horizontal yang terjadi adalah 0.270 MPa pada inlet dan 0.160 MPa pada outlet. 
Sebelum penyangga terpasang terjadi displacement maksimum sebesar 0.15 m. Pada 
bagian inlet pemasangan sistem penyangga mengakibatkan rata-rata penurunan 
displacement berikut, shotcrete menurunkan displacement menjadi 0.0292 m, concrete 
lining menurunkan displacement menjadi 0.02941 m, sistem penyangga rock bolt 
menjadi 0.1278 m, sistem penyangga steel support menjadi 0.0291 m, dan sistem 
penyangga grouting menjadi 0.0469 m. Pada bagian outlet pemasangan sistem 
penyangga mengakibatkan rata-rata penurunan displacement berikut, shotcrete 
menurunkan displacement menjadi 0.0146 m, concrete lining menurunkan 
displacement menjadi 0.0158 m, sistem penyangga rock bolt menjadi 0.1032 m, sistem 
penyangga steel support  menjadi  0.0145 m, dan sistem penyangga grouting menjadi 
0.0323 m. Perubahan displacement terjadi setelah pemasangan sistem penyangga 
rata-rata arah inlet sebesar 12.179 % untuk shotcrete, 11.959 % untuk concrete lining, 
3.319 % untuk rockbolt, 12.189 % untuk steel support, dan 10.409 % untuk grouting. 
Perubahan displacement terjadi setelah pemasangan sistem penyangga rata-rata arah 
outlet sebesar 13.575 % untuk shotcrete, 13.415 % untuk concrete lining, 4.719 % 
untuk rockbolt, 13.586 % untuk steel support, dan 11.806 % untuk grouting. 
 

Kata Kunci : Terowongan Mila, Sistem Penyangga, Tegangan, Displacement. 

 
I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Terowongan adalah sebuah 

tembusan di bawah permukaan tanah atau 
gunung.Terowongan umumnya tertutup 
diseluruh sisi kecuali di kedua ujungnya yang 
terbuka pada lingkaran luar.Beberapa ahli 
teknik sipil mendefinisikan terowongan 
sebagai sebuah tembusan di bawah 
permukaan yang memiliki panjang minimal 
0.1 mil.Terowongan umumnya dibuat melalui 

berbagai jenis lapisan tanah dan bebatuan 
sehingga metode konstruksi pembuatan 
terowongan tergantung dari keadaan geologi. 
 Metode galian terowongan akan 
mengakibatkan adanya deformasi pada 
batuan disekitarnya. Hal ini dapat membawa 
efek merugikan bagi kestabilan terowongan. 
Sehingga setelah proses penggalian 
diperlukan sistem penyangga (support) 
sebagai konstruksi pendukung agar 
terowongan tidak runtuh, baik sebagai 
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penyangga sementara (beton semprot, rock 
bolt dan penyangga baja), maupun 
penyangga tetap (beton pracetak dan  baja). 
Berdasarkan keadaan diatas, maka perlu 
dilakukan perhitungan besarnya tegangan 
dan displacement pada terowongan. 
 
Permasalahan 

Proses pembuatan terowongan akan 
berpengaruh pada massa batuan yang 
berada disekitar terowongan, terutama 
apabila terowongan dibangun pada daerah 
dengan batuan yang masuk dalam kategori 
lunak. Begitu pula dengan terowongan Mila 
yang dibangun pada jenis batuan lunak yaitu 
lumpur laharik, sehingga akan menyebabkan 
adanya  deformasi, tegangan, displacement 
hingga keruntuhan yang lebih besar pada 
massa batuan sekitar terowongan. Sehingga 
diperlukan sistem penyangga yaitu steel 
support, rockbolt, shotcrete atau concrete 
lining, dan grouting.Sehingga perlu diketahiu 
seberapa besar pengaruh sistem penyangga 
terhadap tegangan dan displacement. 

 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui displacement yang 

terjadi pada terowongan Mila. 
2. Untuk mengetahui kekuatan massa 

batuan pada terowongan Mila. 
3. Untuk mengetahui tegangan maksimum 

dan kekakuan dari masing-masing sistem 
penyangga. 

4. Untuk mengetahui interaksi yang terjadi 
antara sistem penyangga dan batuan 
pada dinding terowongan Mila. 
 

Hipotesis 

Perubahan dari massa batuan masif  
menjadi massa batuan yang mempunyai 
lubang (terowongan) akibat penggalian 
menyebabkan terjadinya perubahan 
konstruksi gaya sekaligus perpindahan 
(displacement) pada massa batuan yang 
telah tergali. Perpindahan pada massa 
batuan disekitar terowonan harus 
disangga oleh sistem penyangga. 
Perpindahan setelah penyanggaan akan 
mencapai batas kesetimbangan 
manakala telah terjadi interaksi massa 
batuan dengan sistem penyangga. 
 

 
 

II. DASAR TEORI 
Tinjauan Pustaka 

Massa batuan memiliki perilaku yang 
kompleks akibat adanya natural 

discontinuities. Perilaku mekanik pada massa 
batuan tergantung dari perbedaan perilaku 
block element, joint dan orientasi yang lain. 
Stabilitas terowongan juga dipengaruhi oleh 
faktor kedalaman dan metodepenggalian 
terowongan yang digunakan. Proses 
keruntuhan pada saat penggalian ini dikontrol 
oleh geometri terwongan dan struktur batuan 
(Hoek dan Brown, 1980). 

Apriyono dan Sumiyanto (2010) dalam 
penelitian berjudul “Tinjauan Kekuatan Sistem 
Penyangga Terowongan dengan 
Menggunakan Metode Elemen Hingga” 
menunjukkan bahwa pemasangan sistem 
penyangga mengakibatkan adanya 
penenurunan nilai displacement disekitar 
dinding terowongan. Hal ini disebabkan 
karena sistem penyangga memberikan 
kekuatan dan kekakuan disekitar dinding 
terowongan. Sistem Dengan penggunanan 
sistem penyangga memberikan penurunan 
nilai displacement rerata sebesar 12,5 mm 
(46,30 %). 

Agustawijaya (2014) dalam jurnal 
berjudul “Tunneling In Weak Rocks : A Case 
Of The Pandan Duri-Swangi Waterway 
Tunnel In Lombok Island” menunjukkan 
adanya perubahan signifikan yang terjadi 
pada displacement terowongan ketika belum 
di berikan penyangga dan setelah diberikan 
sistem penyangga. Analisis menggunakan 
rumus Coulomb dengan parameter kohesi (c) 
dan nilai sudut geser dalam (ɸ) didapatkan 
nilai displacement saat penggalian sebesar 
86,616 cm, dengan penggunaan shotcrete 
sebesar 0,113 cm dan setelah dilakukan 
proses grouting didapatkan displacement 
sebesar 1,029 cm. Analisa selanjutnya 
dengan menggunakan rumus Coulumb yang 
dimodifikasi dengan nilai kohesi (c) sebesar 
316,256 kN/m² dan sudut geser 25,38° 
didapatkan besar displacement saat 
penggalian sebesar 5,523 cm, dengan 
penggunaan shotcrete didapatkan 
displacement sebesar 0,135 cm, dan 
displacement sebesar 0,098 cm didapatkan 
dengan dilakukannya proses grouting pada 
terowongan. 

Aeni (2014) melakukan penelitian 
dengan judul “Perilaku Tegangan Pada 
Massa Batuan yang Menggunakan Sistem 
Penyangga Grouting Pada Terowongan 
Pengelak Bendungan Pandan Duri Swangi di 
Lombok Timur” mendapatkan tegangan yang 
terjadi sebelum pemasangan penyangga dan 
setelah pemasangan penyangga mengalami 
perubahan. Tegangan yang terjadi arah 
vertikal adalah sebesar 0,283 MPa sampai 
0,625 MPa, dan arah horizontal adalah 0,122 
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MPa sampai 0,67 MPa, dengan tegangan 
penyangga internal terowongan sebesar 0,01 
MPa. Setelah sistem concrete lining 
terpasang tegangan maksimum yang 
didapatkan sebesar 5,0418 MPa dan setelah 
proses grouting didapatkan tegangan 
maksimum sebesar 3,1 MPa. 
 

Landasan Teori 
Sistem Penyangga dan Tegangannya 

 Steel Support 

р𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥= 
𝐴𝑠ó𝑦𝑠

𝑠𝑙𝑟𝑜
 

𝑘𝑠𝑠  = 
𝐸𝑠𝐴𝑠

𝑠𝑙𝑟𝑜
2  

Keterangan : 
ó𝑦𝑠  = Uniaxial compressive strength of the 

steel (MPa) 

𝐸𝑠= Modulus elastisitas steel (MPa) 

𝐴𝑠=  Luasansteel section (m²) 
𝑠𝑙  =Jarak pemasangan penyangga di 

sepanjang terowongan (m) 
𝑟𝑜  = Radius terowongan (m) 

 Rock Bolt 

р𝑠𝑏𝑚𝑎𝑥= 
𝑇𝑏𝑓

𝑠𝑙𝑠𝑐
 

 

𝑘𝑠𝑏 = 
𝐸𝑠 ð 𝑑𝑏

2

4𝑙 𝑠𝑙𝑠𝑐
 

Keterangan : 
𝑑𝑏 = diameter rock bolt (m) 
𝑙    = panjang rock bolt (m) 

𝐸𝑠 = Modulus elastisitas rock bolt (MPa) 

𝑠𝑐  = Jarak pemasangan rock bolt (m) 

𝑠𝑙  = Jarak rock bolt secara longitudinal (m) 
𝑇𝑏𝑓 = Kuat tekan rock bolt (MPa) 

 Shotcrete atau Concrete Lining 

р𝑠𝑚𝑎𝑥 =   
ó𝑐𝑐

2
 [1 – 

(𝑟𝑜 − 𝑡𝑐  )²

𝑟𝑜²
 ] 

𝑘𝑠𝑐     =  
𝐸𝑐 (𝑟𝑜

2 − (𝑟𝑜 − 𝑡𝑐)
2

)

2(1−𝑣2)(𝑟𝑜 − 𝑡𝑐)ࠚ𝑜
2  

Keterangan : 
𝐸𝑐  = Uniaxial compressive strength of the 

concrete (MPa) 
𝐸𝑐 = Modulus elastisitas concrete (MPa) 

𝑣𝑐 = Poison rasio concrete 

𝑡𝑐  = Tebal concrete lining (m) 
𝑟𝑜  = Radius terowongan (m). 

 Grouting 

р𝑠𝑔𝑚𝑎𝑥 = 
𝑇𝑔

𝑠𝑙  𝑠𝑐  
 

𝑘𝑠𝑔=  
𝐸𝑠 𝜋𝑑𝑔²

4𝑙𝑠𝑙  𝑠𝑐  
 

Keterangan : 
𝑇𝑔 = Kuat tekan grouting (MPa) 

𝑠3  = Jarak grouting menurut sumbu 
memanjang penggalian (m) 
𝑠𝑐  = Jarak antar grouting menurut 
permukaan (m) 
𝐸𝑠 = Modulus Elastisitas grouting (MPa) 
𝑙    = Panjang grouting (m) 

𝑑𝑔 = Diameter lubang grouting (m). 

 
Tegangan Akibat Penggalian Terowongan 

Terdapat dua tegangan yang terjadi 
akibat penggalian terowongan, yaitu 
yegangan secara vertikal (crown) dan 
tegangan secara horizontal (wall). 

р𝑣 = ɣ h 

рℎ= k р𝑣 

K  =
ʋ

1−ʋ
 

Keterangan: 
р

𝑣
   = Tegangan Vertikal (MN) 

р
ℎ
   = Tegangan Horizontal (MN) 

ɣ    = Berat Isi Tanah/ Batuan (kg/cm³) 
h    = Kedalaman (m) 
ʋ    = Rasio Poison 
K   = Koefisien Tegangan Lateral 
 
Keteguhan Massa Batuan 

Keteguhan massa batuan dapat 
dihitung dengan persamaan yang diberikan 
oleh Mohr-Coulomb yaitu : 

𝜎1=𝜎𝑐𝑖+𝜎3tan²α 

Keterangan : 
𝜎𝑐𝑖 = Unconfined Compressive Strength 

Of Intact Rock Material (Mpa) 

Tan α =  (1 +  tan²ɸ)½ + tan ɸ 

𝜎3        = 0,5 k 
K         = koefisien Tegangan Lateral 

Faktor keamanan menurut Mohr-
Coulomb menyatakan perbandingan keadaan 
kekuatan batuan terhadap tegangan yang 
bekerja pada batuan tersebut, dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Wisafri, 2011 
dalam Aeni, 2014) : 

F=
𝑘𝑒𝑘𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

Keterangan : 
1. F > 1,0 maka batuan dianggap stabil 
2. F = 1,0 maka batuan dianggap 

setimbang, tetapi akan segera 
longsor jika ada gangguan sedikit 
saja. 

3. F < 1,0 maka batuan dianggap tidak 
stabil 
 

Analisa Perilaku Tegangan 
Uniaxial Compressive Strength pada 

massa batuan didefinisikan oleh : 
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 𝜎𝑐𝑚=
2𝑐 cos ɸ

(1−𝑠𝑖𝑛 ɸ)
 

k=
(1+𝑠𝑖𝑛 ɸ)

(1−𝑠𝑖𝑛ɸ)
 

Keterangan : 
𝜎1   = Tegangan Aksial (kg/cm²) 
𝜎𝑐𝑚 = Kuat Tekan Batuan (kg/cm²) 

𝜎3   = Confining Stress (kg/cm²) 
C     = Nilai Kohesi (kg/cm²) 
k     = Slope 
ɸ     = Sudut Geser (..°) 

Kegagalan massa batuan yang terjadi 
disekeliling terowongan ketika tegangan 
internal (р

𝑖
) kurang dari tegangan penyangga 

kritis, didefinisikan sebagai berikut (Hoek, 
2008) : 

р
𝑐𝑟

=
2р𝑜−𝜎𝑐𝑚

1+𝑘
 

Keterangan : 
р

𝑐𝑟
 = Tegangan Penyangga Kritis (MPa) 

р
𝑜
    = Tegangan Awal  р

𝑣
 = р

ℎ
 untuk k = 1 

(MPa) 
𝜎𝑐𝑚  = Uniaxial Compressive Strength(kg/cm²) 
k      = Slope 

Persamaan tegangan penyangga 
pada crown dan wall terowongan, sebagai 
berikut: 

Pi = nBɣ 

Keterangan : 
Pi  = Tegangan Penyangga (MPa) 
n   = Pada Crown 0,1< n < 0,25 
B  =Span Terowongan (cm) 
ɣ  = Berat Isi Batuan (kg/cm³)  

Pi = mHɣ 

Pi  = Tegangan Penyangga (MPa) 
m  = Pada Wall 0,005 < m < 0,125 
H  = Tinggi Terowongan (cm) 
ɣ  = Berat Isi Batuan (kg/cm³)  

Jika tegangan penyangga internal (р
𝑖
) 

lebih besar dibandingkan dengan tegangan 
penyangga kritis ( р

𝑐𝑟
) maka tidak terjadi 

kegagalan dan perilaku massa batuan sekitar 
terowongan adalah elastis. Persamaan 
displacement elastis radial dalam (𝑢𝑖𝑒 ) pada 
dinding terowongan dapat menggunakan 
persamaan berikut (Hoek, 2008) : 

𝑢𝑖𝑒=
𝑟𝑜 (1+𝑣)

𝐸𝑚
(р

𝑜−
р

𝑖
) 

Keterangan : 
𝐸𝑚= Modulus Elastisitas Batuan (MPa) 
𝑣    = Rasio Poison Batuan 

р
𝑜
  = Tegangan Awal (MPa) 

Ketika tegangan penyangga internal 
(р

𝑖
) kurang dari tegangan penyangga kritis 

(р
𝑐𝑟

), maka terjadi kegagalan pada massa 

batuan dan terdapat radius plastic zone 

disekitar terowongan, yang dapat ditentukan 
berdasarkan persamaan berikut : 

𝑟𝑝=𝑟𝑜[
2(р𝑜(𝑘−1)+𝜎𝑐𝑚

(1+𝑘)(𝑘−1)р𝑖+ 𝜎𝑐𝑚
](

1

𝑘−1
)
 

Sehingga displacement plastis dihitung 
dengan rumus : 

𝑢𝑖𝑝  = 
𝑟𝑜 (1+𝑣)

𝐸
[2(1 – 𝑣)(𝑝𝑜 - р𝑐𝑟)( 

𝑟𝑝

𝑟𝑜
)² –(1- 2𝑣)(𝑝𝑜-р𝑐𝑟) ] 

Keterangan : 
𝑢𝑖𝑝   = Displacement Plastis (m) 

𝑝𝑜    = Tegangan Hidrostatik (MPa) 

р
𝑐𝑟

   = Tegangan Kritis (MPa) 

𝑟𝑜     = Jari-jari Terowongan (m) 
E      = Modulus Elastisitas Batuan (MPa) 
𝑣      = Rasio Poison 
𝑟𝑝     = Radius Plastis (m) 

 
 

Rock-Support Interaction Plot 

 
Gambar 1 Rock-Support Intereaction Plot 
 

Kurva diatas menjelaskan interaksi 
sistem penyangga dengan massa batuan, 
yang ditentukan berdasarkan nilai tegangan 
yang terjadi (р), maksimum displacement 

terowongan ( 𝑢𝑖𝑚 ), displacement pada 

pemasangan penyangga (𝑢𝑖𝑜 ), displacement 
pada permukaan terowongan (𝑢𝑖𝑓), tegangan 

maksimum penyangga concrete lining (р
𝑠𝑚𝑎𝑥

), 

kekakuan penyangga concrete lining ( 𝑘𝑠 ), 
displacement setelah pemasangan 

penyangga (𝑢𝑖𝑦). 

Selanjunya dihitung displacement 
yang terjadi pada permukaan terowongan : 

𝑢𝑖𝑓=(
𝑢𝑖𝑚

3
)𝑒

−0,15 (
𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑜
)
 

𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑜
=[ 

2(р𝑜(𝑘−1)+𝜎𝑐𝑚

(1+𝑘)𝜎𝑐𝑚
 ]

1

(𝑘−1) 

Keterangan : 
𝑟𝑝𝑚 = Radius Zona Plastis Maksimum 

Persamaan untuk displacement at 
support installation atau displacement pada 
pemasangan penyangga adalah : 
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𝑢𝑖𝑜=(
𝑢𝑖𝑓

𝑢𝑖𝑚
)𝑒(𝑥) (𝑟𝑜 )⁄  

Keterangan : 
𝑢𝑖𝑜  = Displacement pada pemasangan 
penyangga (m) 
𝑢𝑖𝑓  = Displacement pada permukaan 

terowongan (m) 
𝑢𝑖𝑚  = Displacement maksimum terowongan 
(m) 
x     = jarak dari permukaan terowongan (m) 
𝑟𝑜    = Radius Terowongan (m) 

Perhitungan displacement of the 
support yield (𝑢𝑖𝑦) atau displacement yang 

terjadi setelah pemasangan penyangga dapat 
dihitung dengan persamaan berikut : 

𝑢𝑖𝑦 = 𝑢𝑖𝑜 + 
р𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
 

Keterangan : 
𝑢𝑖𝑦 = displacement of the support 

yield(m) 

𝑢𝑖𝑜       = Displacement pada pemasangan 
penyangga (m) 
р

𝑠𝑚𝑎𝑥
 = Tegangan Maksimum Penyangga (m) 

𝑘𝑠       = Stiffness atau kekakuan penyangga 
(MPa/m). 
 
III. METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 
Terowongan Mila yang berada di Rababaka 
Kompleks, Kabupaten Dompu, NTB. Secara 
geografis Rababaka kompleks terletak pada 
118°41’ - 118°27’ Bujur Timur dan 8°28’ - 
8°36’ Lintang Selatan.Pengujian kuat tekan 
dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Mataram. 

 

Gambar 2 Lokasi penelitian 

Bagan  Alir Penelitian 
Proses pelaksanaan penelitian 

dijelaskan dengan bagan alir (flow chart) 
berikut: 

 

 

Gambar 3 Bagan alir penelitian 

 

Gambar 4 Bagan alir penelitian sebelum 
adanya penyangga 

Lokasi Penelitian 
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Gambar 5 Bagan alir penelitian setelah 
adanya penyangga 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Primer Hasil Pengujian Laboratorium 
Tabel 1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Batuan 

Bagian 
Jenis 

Batuan 
UCS (MPa) 

Inlet 
Lumpur 
Laharik 

2.269 

Outlet 
Breksi 
Tuffan 

18.361 

 

Perhitungan Keteguhan Batuan 
Dengan persamaan yang diberikan oleh 

Mohr-Coulomb : 

• Ka = 
(1−𝑠𝑖𝑛ɸ)

(1+𝑠𝑖𝑛ɸ)
 

Ka  =  
(1−𝑠𝑖𝑛 (27))

(1+sin (27))
 

Ka  =  0.376 
• 𝜎3 = Ka x P – 2c 

= 0.376 x 0.78 – (2 x 0.15)  
= 0.109 MPa 

• Tan α =   (1 +  tan²ɸ)½ + tan ɸ 

 =   (1 + tan2(27))½ + tan (27) 

 = 1.632 
• 𝜎1 =𝜎𝑐𝑖+𝜎3tan²α 

 = 2.3 + 0.109 . 1.632² 
 = 2.590 MPa 

Dengan persamaan yang diberikan oleh 
Agustawijaya(2011): 

µ = 
(1+𝑡𝑎𝑛ɸ)

(1−𝑠𝑖𝑛ɸ)
 

= 
(1+𝑡𝑎𝑛 (27))

(1−sin (27))
 

= 2.765 MPa 
𝜎1 = ρ𝜎𝑐𝑖 + µ𝜎3 

= 0.002 x 0.0046 + 2.765 x 0.109 

= 0.302 MPa 
Dengan persamaan yang diberikan oleh 

Hoek Brown: 

s  = EXP (
𝑅𝑀𝑅−100

6
) 

  = EXP (
𝑅𝑀𝑅−100

6
) 

  = 0.00002 
𝑚

𝑚𝑖
  = EXP (

𝑅𝑀𝑅−100

14
)  

= EXP (
𝑅𝑀𝑅−100

14
)  

m   = 0.0963 

𝜎1=   𝜎3 + √𝑚𝜎𝑐𝜎3 +  𝑠𝜎𝑐²  

= 0.109 +√0.0963 𝑥 0.0046 𝑥 0.109 +  0.00002 𝑥 0.0046²  
= 0.265 MPa 
 

Berikut adalah nilai keteguhan batuan pada 
sisi inlet : 
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Gambar 6 Keteguhan Batuan Inlet 

Terowongan Mila 
 

Berikut adalah nilai keteguhan batuan pada 
sisi outlet : 

 
Gambar 7 Keteguhan Batuan outlet 

Terowongan Mila 
 

Nilai keteguhan batuan pada inlet 
terowongan dengan persamaan Mohr-
Coulomb yaitu sebesar 2.590 MPa, dengan 
Agustawijaya sebesar 0.302 MPa, dan Hoek 
Brown sebesar 0.265 MPa.Sedangkan pada 
bagian outlet terowongan dengan Mohr-
Coulomb, Agustawijaya, dan Hoek Brown 
berturut-turut 10.534 MPa, 0.561 MPa, dan 
1.354 MPa. 

 
Perhitungan Tegangan Pada Crown dan 
Wall 

• р𝑣 = ɣ h 
= 0.019 x 21.513 
= 0.409 MPa 

• рℎ = k р𝑣 
 = 0.376 x 0.409 
 = 0.153 MPa 

 Berikut adah gambaran tegangan vertikal 

dan horizontal sisi inlet： 

 
Gambar 8 Tegangan Vertikal Inlet 

Terowongan Mila 

 
Gambar 9 Tegangan Horizontal Inlet 

Terowongan Mila 

Sedangkan untuk bagian outlet adalah 
sebagai berikut : 

 
Gambar 10 Tegangan Vertikal Outlet 

Terowongan Mila 
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Gambar 11 Tegangan Horizontal Outlet 

Terowongan Mila 

 Tegangan vertikal dan horizontal 
daerah inlet terbesar terletak pada Stasiun 9 + 
600 dengan tegangan vertikal sebesar 1.009 
MPa dan tegangan horizontal sebesar 0.379 
MPa. Juga terlihat bahwa tegangan terkecil 
berada pada Stasiun 9 + 462,8 dengan 
tegangan vertikal sebesar 0.206 MPa dan 
tegangan horizontal sebesar 0.084 MPa. 
Rata-rata tegangan vertikal yang terjadi 
sepanjang inlet adalah sebesar 0.720 MPa 
dan rata-rata tegangan horizontal sebesar 
0.270 MPa. 
 Tegangan vertikal dan horizontal 
daerah outlet terbesar terletak pada stasiun 9 
+ 825 dengan tegangan vertikal sebesar 
0.662 Mpa dan tegangan horizontal sebesar 
0.221 MPa. Juga terlihat bahwa tegangan 
terkecil berada pada Stasiun 10 + 125,51  
dengan tegangan vertikal sebesar 0.182 MPa 
dan tegangan horizontal sebesar 0.061 MPa. 
Rata-rata tegangan vertikal yang terjadi 
sepanjang outlet adalah sebesar 0.479 MPa 
dan rata-rata tegangan horizontal sebesar 
0.160 MPa. 
 
Perhitungan Angka Keamanan Pada 
Crown dan Wall 

Angka keamanan pada crown dan wall: 

• F  = 
𝜎𝑐𝑖 + 𝜎3 tan²α

ɣ h
 

 = 
2.590

0.409
 

 = 6.338 

• F  = 
𝜎𝑐𝑖 + 𝜎3 tan²α

𝑘ɣ h
 

 = 
2.590

0.153
 

 = 16.876 

 
Gambar 12 Angka Keamanan Inlet 

Terowongan Mila 

Pada bagian inlet terowongan Mila, 
dengan angka keamanan terbesar pada Sta 9 
+ 462,5 pada bagian crown dengan Mohr-
Coulomb, Agustawijaya, dan Hoek Brown 
berturut-turut sebesar 12.552; 1.461; dan 
1.283, sedangkan pada bagian wall sebesar 
33.425; 3.891; dan 3.417. Angka keamanan 
terkecil terdapat pada Sta 9 + 675 dengan 
angka keamanan berturut-turut 2.650; 0.309; 
dan 0.271 pada crown, dan berturut-turut 
7.058; 0.822; dan 0.722 pada wall. 

 

 
Gambar 13 Angka Keamanan Outlet 

Terowongan Mila 

Pada bagian outlet terowongan Mila, 
dengan angka keamanan terbesar pada Sta 
10 + 125,51 pada bagian crown dengan Mohr-
Coulomb, Agustawijaya, dan Hoek Brown 
berturut-turut sebesar 58.001; 3.090; dan 
7.455, sedangkan pada bagian wall sebesar 
174.003; 9.270; dan 22.364. Angka 
keamanan terkecil terdapat pada Sta 9 + 825 
dengan angka keamanan berturut-turut 
15.914; 0.848; 2.045 pada crown, dan 
berturut-turut 47.743; 2.543; 6.136 pada wall. 
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Perhitungan Tegangan Insitu, Tegangan 
Penyangga Internal, dan Tegangan 
Penyangga Kritis 

• Tegangan insitu 
р

𝑜
 = ɣ h 

= 0,019 x 21,513 
= 0.409 MPa 

• Tegangan penyangga internal 
Pada crown : 
Pi  = nBɣ 
  = 0.1 x 4 x 0.019 
  = 0.008 MPa  
Pada wall : 
Pi  = mHɣ 
 = 0.1 x 4 x 0.019 
 = 0.009 MPa 

• Tegangan penyangga kritis 

𝜎𝑐𝑚 = 
2𝑐 cos ɸ

(1−𝑠𝑖𝑛ɸ)
 

 = 
2𝑥 0.15 cos(27)

(1−𝑠𝑖𝑛 (27))
 

= 0.489 MPa 

Kp = 
(1+𝑠𝑖𝑛ɸ)

(1−𝑠𝑖𝑛ɸ)
 

  = 
(1+𝑠𝑖𝑛 (27))

(1−sin (27))
 

  = 2.663 

р
𝑐𝑟

 =
2р𝑜−𝜎𝑐𝑚

1+𝑘
 

 = 
2𝑥 0.409 −0.489 

1+2.663
 

 = 0.090 MPa 
Berikut adalah gambaran tegangan insitu 

baik inlet maupun outlet : 

 
Gambar 14 Tegangan Insitu Inlet 

Terowongan Mila 

Pada gambar dapat dilihat bahwa untuk 
bagian inlet terowongan tegangan insitu 
terbesar terjadi pada Sta 9 + 600 yaitu 
sebesar 1.009 MPa, sedangkan tegangan 
insitu terkecil terjadi pada Sta 9 + 462,8 yaitu 
sebesar 0.206 MPa. 

 
 

 

Gambar 15 Tegangan  lnsitu Outlet 
Terowongan Mila 

Pada gambar dapat dilihat bahwa untuk 
bagian inlet terowongan tegangan insitu 
terbesar terjadi pada Sta 9 + 825 yaitu 
sebesar 0.662 MPa, sedangkan tegangan 
insitu terkecil terjadi pada Sta 10 + 125,51 
yaitu sebesar 0.182 MPa. 

Selanjutnya adalah gambaran tegangan 
penyangga internal pada inlet dan outlet 

terowongan Mila : 

 
Gambar 16 Tegangan Penyangga Internal 

Inlet Terowongan Mila 

 
Gambar 17 Tegangan Penyangga Internal 

Outlet Terowongan Mila 
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Nilai tegangan penyangga internal inlet 
adalah sama yaitu sebesar 0.008 MPa dan 
outlet 0.009 MPa. Tegangan penyangga 
internal merupakan parameter yang 
digunakan sebagai pembanding apakah 
batuan disekitar terowongan mengalami 
deformasi secara elastis atau plastis. 

Berikutnya adalah tegangan penyangga kritis 
bagian inlet dan outlet terowongan Mila : 

 
Gambar 18 Tegangan Penyangga Kritis 

Inlet Terowongan Mila 

 

Gambar 19 Tegangan Penyangga Kritis 
Outlet Terowongan Mila 

Pada gambar dapat dilihat pada jumlah 
Sta yang tegangan penyangga internalnya 
kurang dari 0.008 MPa terdapat pada Sta 9 + 
462,8 dan Sta 9 + 475, yang berarti bahwa 
pada Sta ini terjadi displacement secara 
elastis dan 13 Sta lainnya mengalami 
displacement secara plastis Karena tegangan 
penyangga internalnya lebih besar dari 0.008 
MPa. Pada Gambar 4.18 dapat dilihat pada 
jumlah Sta yang tegangan penyangga 
internalnya kurang dari 0.009 MPa terdapat 
pada Sta 10 + 125 dan Sta 10 + 125,51, yang 
berarti bahwa pada Sta ini terjadi 
displacement secara elastis dan 12 Sta 
lainnya mengalami displacement secara 
plastis .Karena tegangan penyangga 
internalnya lebih besar dari 0.009 MPa. 

 

Perhitungan Displacement Elastis dan 
Plastis 

Displacement elastis : 

𝑢𝑖𝑒  =
𝑟𝑜 (1+𝑣)

𝐸𝑚
 (р𝑜 − р𝑖) 

  = 
1.5 (1+0.15)

480
 (0.206 – 0.008) 

= 0.00071 m 

Displacement Plastis : 

𝑟𝑝  = 𝑟𝑜 [ 
2(р𝑜(𝑘−1)+𝜎𝑐𝑚

(1+𝑘)(𝑘−1)р𝑖+ 𝜎𝑐𝑚
 ](

1

𝑘−1
) 

 

 = 1.5 [ 
2(1.009(2.663−1)+0.489

(1+2.663)(2.663−1)р𝑖+ 0.489
 ](

1

𝑘−1
) 

 = 5.26 m 

𝑢𝑖𝑝 = 
𝑟𝑜 (1+𝑣)

𝐸
[2(1–𝑣) (𝑝𝑜-р𝑐𝑟 ) (

𝑟𝑝

𝑟𝑜
)² – (1-2 𝑣)    

(𝑝𝑜-р𝑐𝑟)] 

 = 
1.5(1+0.15)

480
[2(1–0.15) (1.009-0.417) 

(
5.26

1.5
)² – (1-2 0.15) (1.009-0.417)] 

 = 0.043 m 

 

Berikut adalah displacement secara elastis 
dan plastis pada bagian inlet dan outlet 
terowongan : 

 
Gambar 20 Displacement Elastis dan 

Plastis Inlet Terowongan Mila 

Pada gambar dapat dilihat displacement 
yang terjadi pada bagian inlet terowongan. 
Pada bagian inlet terdapat dua Sta yang 
mengalami displacement elastis yaitu pada 
Sta 9 + 462,8 dengan displacement sebesar 
0.00071 m dan Sta 9 + 475 dengan 
displacement sebesar 0.00089 m. sedangkan 
13 Sta lainnya mengalami displacement 
secara plastis. Displacement plastis terbesar 
terjadi pada Sta 9 + 675 yaitu sebesar 0.041 
m dan displacement plastis terkecil terjadi 
pada Sta 9 + 500 yaitu sebesar 0.011 m. 
Rata- rata displacement plastis yang terjadi 
pada bagian inlet adalah sebesar 0.030 m. 
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Gambar 21 Displacement Elastis dan 

Plastis Outlet  Terowongan Mila 

Pada gambar dapat dilihat displacement 
yang terjadi pada bagian outlet terowongan. 
Pada bagian outlet terdapat dua Sta yang 
mengalami displacement elastis yaitu pada 
Sta 10 + 125 dengan displacement sebesar 
0.00063 m dan Sta 10 + 125,51 dengan 
displacement sebesar 0.00062 m. sedangkan 
12 Sta lainnya mengalami displacement 
secara plastis. Displacement plastis terbesar 
terjadi pada Sta 9 + 825 yaitu sebesar 0.019 
m dan displacement plastis terkecil terjadi 
pada Sta 10 + 100 yaitu sebesar 0.007 m. 
Rata- rata displacement plastis yang terjadi 
pada bagian outlet adalah sebesar 0.014 m. 

 
 

Perhitungan Displacement Pada 
Permukaan Terowongan 

𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑜
  =[ 

2(р𝑜(𝑘−1)+𝜎𝑐𝑚

(1+𝑘)𝜎𝑐𝑚
 ]

1

(𝑘−1) 

  = [ 
2(1.009 (2.663−1)+0.489

(1+2.663) 0.489
 ]

1

(2.663−1) 

= 1.454 m 

𝑢𝑖𝑓  =(
𝑢𝑖𝑚

3
)𝑒

−0,15 (
𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑜
)
 

  = (
0.043

3
)𝑒−0,15 (1.454) 

= 0.018 m 

 
Gambar  22 Displacement Pada Permukaan 

Terowongan Mila Arah Inlet 

Displacementpada permukaan 
terowongan untuk bagian inlet disajikan dalam 
gambar diatas yang menunjukkan bahwa 
displacement permukaan terbesar terjadi 
pada Sta 9 + 600 yaitu sebesar 0.018 m dan 
displacement permukaan terkecil terjadi pada 
Sta 9 + 500 yaitu sebesar 0.004 m. Rata-rata 
displacement permukaan yang terjadi pada 
bagian inlet adalah sebesar 0.012 m. 

 

 
Gambar  23 Displacement Pada Permukaan 

Terowongan Mila Arah Outlet 

Displacement pada permukaan 
terowongan untuk bagian outlet disajikan 
dalam gambar diatas yang menunjukkan 
bahwa displacement permukaan terbesar 
terjadi pada Sta 9 + 825 yaitu sebesar 0.008 
m dan displacement permukaan terkecil 
terjadi pada Sta 10 + 100 yaitu sebesar 0.003 
m. Rata-rata displacement permukaan yang 
terjadi pada bagian inlet adalah sebesar 0.005 
m. 

 

Perhitungan Displacement Pada Saat 
Pemasangan Penyangga 

𝑢𝑖𝑜  = (
𝑢𝑖𝑓

𝑢𝑖𝑚
)𝑒(𝑥) (𝑟𝑜 )⁄  

  = (
0.018

0.043
)𝑒(−5) (1.5)⁄  

= 0.0288  m 
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Gambar  24 Displacement Pada 

Pemasangan Penyangga Terowongan Mila 
Arah Inlet 

Pada gambar dapat dilihat bahwa untuk 
bagian inlet terowongan terjadi displacement 
saat pemasangan penyangga terbesar 
terdapat pada Sta 9 + 600 yaitu sebesar 
0.0288 m, dan displacement pada 
pemasangan penyangga terkecil terjadi pada 
Sta 9 + 500 yaitu sebesar 0.0261 m. Rata-rata 
displacement saat pemasangan penyangga 
pada bagian inlet adalah sebesar 0.0278 m. 

 

 
Gambar  25 Displacement Pada 

Pemasangan Penyangga Terowongan Mila 
Arah Outlet 

Pada gambar dapat dilihat bahwa untuk 
bagian outlet terowongan terjadi displacement 
saat pemasangan penyangga terbesar 
terdapat pada Sta 9 + 825 yaitu sebesar 
0.01425 m, dan displacement pada 
pemasangan penyangga terkecil terjadi pada 
Sta 10 + 100 yaitu sebesar 0.01326 m. Rata-
rata displacement saat pemasangan 
penyangga pada bagian outlet adalah 
sebesar 0.01384 m. 

 
 
 

Perhitungan Tegangan Penyangga 
Terowongan Mila 

Steel Support : 

р𝑠𝑠𝑚𝑎𝑥  =  
3 𝐴𝑠 𝑥 𝐼𝑠 𝑥 𝜎𝑦𝑠

2𝑆 𝑥 𝑟𝑜 𝑥 ɸ [3𝐼𝑠+𝑋 𝐴𝑠(𝑟𝑜− (𝑡𝐵+
1

2𝑋
))(1−𝑐𝑜𝑠ɸ)

 

= 
3 0.01 𝑥 0.0000267 𝑥 245

2𝑥1.2𝑥1.5 𝑥0.5253[3𝑥0.0000267+0.2𝑥0.01(1.5−(0.1+
1

2(0.2)
))(1−cos 0.5235)

 

= 0.243 MPa 

𝑘𝑠𝑠=   
𝐸𝑠𝐴𝑠

𝑠𝑙𝑟𝑜
2  

=   
𝐸𝑠𝐴𝑠

𝑠𝑙𝑟𝑜
2  

= 766.7 MPa/m² 
 

Rock Bolt : 

р𝑠𝑏𝑚𝑎𝑥 = 
𝑇𝑏𝑓

𝑠𝑙𝑠𝑐
  

= 
2

1.5 𝑥 1.5
 

= 0.667 MPa 

 𝑘𝑠𝑏  = 
𝐸𝑠 𝜋 𝑑𝑏

2

4𝑙 𝑠𝑙𝑠𝑐
 

= 
207000 𝑥 𝜋 𝑥 0.022² 

4 𝑥 3 𝑥 1.5 𝑥 1.5
 

= 7.490 MPa/m² 
 

Shotcrete atau Concrete Lining : 

р𝑠𝑚𝑎𝑥 =   
𝜎𝑐𝑐

2
 [1 – 

(𝑟𝑜 − 𝑡𝑐  )²

𝑟𝑜²
 ]  

 = 
5.625

2
 [1 – 

(1.5−0.1 )²

1.5²
 ] 

  
 = 0.363 MPa 

 𝑘𝑠𝑐  =  
𝐸𝑐 (𝑟𝑜

2 − (𝑟𝑜 − 𝑡𝑐)
2

)

2(1−𝑣2)(𝑟𝑜 − 𝑡𝑐)𝑟𝑜
2  

 =  
20310.85(1.5²– (1.5−0.1)2)

2(1−0.152)(1.5−0.1)1.5²
 

  = 956.464  MPa/m² 
 

Grouting : 

р𝑠𝑔𝑚𝑎𝑥 = 
𝑇𝑔

𝑠𝑙  𝑠𝑐  
   

   = 
2

3.8 x1.5
 

  = 0.3509 MPa 

𝑘𝑠𝑔 = 
𝐸𝑔 𝜋𝑑𝑔²

4𝑙𝑠𝑙  𝑠𝑐  
 

=  
200000 𝜋 0.046²

4 x 3 x3.8 x1.5
 

= 19.4276 MPa/m² 

 
Perhitungan Displacement Setelah 
Pemasangan Penyangga 

Steel Support 

𝑢𝑖𝑦 =𝑢𝑖𝑜  + 
р𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
 

  = 0.0288  +
0.139

766.7
 

  = 0.02921 m 
Rock Bolt 

 𝑢𝑖𝑦 =𝑢𝑖𝑜  + 
р𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
 

  = 0.0288  +
0.667

7.490
 

  = 0.11781 m 
Shotcrete atau Concrete Lining 

 𝑢𝑖𝑦 =𝑢𝑖𝑜  + 
р𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
 

  = 0.0288  +
0.363

956.464
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  = 0.02911 m 
Grouting 

 𝑢𝑖𝑦 =𝑢𝑖𝑜  + 
р𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑠
 

  = 0.0288  +
0.3509

19.4276
 

  = 0.04691 m 

 
Gambar  26 Displacement Setelah 

Pemasangan Penyangga Terowongan Mila 
Arah Inlet 

Gambar menunjukkan displacement 
setelah pemasangan penyangga pada bagian 
inlet terowongan Mila, dimana didapatkan 
displacement rerata bagian inlet terowongan 
Mila adalah 0.02821 m untuk sistem 
penyangga shotcrete, 0.11681 m untuk sistem 
penyangga rock bolt, 0.02811 m untuk sistem 
penyangga steel support, 0.02941 m untuk 
sistem penyangga concrete lining dan 
0.04591 m untuk sistem penyangga grouting. 

 

 
Gambar  27 Displacement Setelah 

Pemasangan Penyangga Terowongan Mila 
Arah Outlet 

 Gambar  menunjukkan displacement 
setelah pemasangan penyangga pada bagian 
outlet terowongan Mila, dimana didapatkan 
displacement rerata bagian outlet terowongan 
Mila adalah 0.01424 m untuk sistem 
penyangga shotcrete, 0.10284 m untuk sistem 

penyangga rock bolt, 0.01544 m untuk sistem 
penyangga concrete lining, 0.1414 m untuk 
sistem penyangga steel support, dan 0.03194 
m untuk sistem penyangga grouting. 
 
Rock-Support Interaction Plot 

Berikut adalah kurva karakteristik 
terowongan Mila : 

 
Gambar  28 Kurva Karakteristik 

Terowongan Mila 

Berikut adalah rock-support 
interaction untuk daerah inlet : 

 

Gambar  29 Rock Support Interaction Plot 
Sta 9 + 600 Arah Inlet 
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Gambar  30 Perubahan Displacement 

Setelah Pemasangan Penyangga Arah Inlet 

Perubahan displacement terjadi setelah 
pemasangan sistem penyangga rata-rata arah 
inlet sebesar 12.179 % untuk shotcrete atau 
concrete lining, 3.319 % untuk rockbolt, 
12.189 % untuk steel support, dan 10.409 % 
untuk grouting. 

 
Berikut adalah rock-support 

interaction untuk daerah outlet : 

 
Gambar  31 Rock Support Interaction Plot 

Sta 9 + 825 Arah Outlet 

 
Gambar  32 Perubahan Displacement 
Setelah Pemasangan Penyangga Arah 

Outlet 
 

Perubahan displacement terjadi 
setelah pemasangan sistem penyangga rata-
rata arah outlet sebesar 13.575 % untuk 
shotcrete atau concrete lining, 4.719 % untuk 
rockbolt, 13.586 % untuk steel support, dan 
11.806 % untuk grouting. 

 
V. KESIMPILAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis yang dilakukan 

didapatkan beberapa displacement yang 
terjadi pada terwowongan Mila. Diantara 
terjadi displacement elastis dan plastis 
yang dipengaruhi oleh tegangan 
penyangga kritis dan tegangan 
penyangga internal. Displacement elastis 
diwakili oleh empat Sta, dua berada pada 
sisi inlet dan dua lainnya berada pada 
akhir sisi outlet. Displacement pada 
permukaan terowongan hanya terjadi 
pada Sta yang mengalami displacement 
secara plastis. Pemasangan penyangga 
menunjukkan terjadinya penurunan 
displacement pada batuan sekitar 
terowongan. Perubahan displacement 
terjadi setelah pemasangan sistem 
penyangga rata-rata arah inlet sebesar 
12.179 % untuk shotcrete atau concrete 
lining, 3.319 % untuk rockbolt, 12.189 % 
untuk steel support, dan 10.409 % untuk 
grouting. Perubahan displacement terjadi 
setelah pemasangan sistem penyangga 
rata-rata arah outlet sebesar 13.575 % 
untuk shotcrete atau concrete lining, 
4.719 % untuk rockbolt, 13.586 % untuk 
steel support, dan 11.806 % untuk 
grouting. 

2. Didapatkan keteguhan batuan terbesar 
disekitar terowongan Mila dengan rumus 
Coulomb, dan keteguhan batuan terkecil 
dengan persamaan keteguhan batuan 
Agustawijaya. Untuk bagian inlet 
didapatkan keteguhan massa batuan 2.59 
MPa untuk Mohr-Coulomb, 0.302 MPa 
untuk Agustawijaya, dan 0.265 MPa untuk 
Hoek Brown. Untuk bagian outlet 
didapatkan keteguhan massa batuan 
10.534 MPa untuk Mohr-Coulomb, 0.561 
MPa untuk Agustawijaya, dan 1.354 MPa 
untuk Hoek Brown. 

3. Tegangan yang diberikan setiap 
penyangga berbeda begitu juga dengan 
kekakuannya. Penyangga steel support 
memberikan tegangan sebesar 0.243MPa 
dan kekakuan sebesar 766.7 MPa/m². 
Penyangga rock bolt memberikan 
tegangan sebesar 0.667 MPa dan 
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kekakuan sebesar 7.490  MPa/m². 
Selanjutnya penyangga shotcrete atau 
concrete lining memberikan tegangan 
sebesar 0.363 MPa dan kekakuan 
sebesar 956.464 MPa/m². Penyangga 
grouting memberikan tegangan sebesar 
0.3509 MPa dan kekakuan sebesar 
19.4276 MPa/m². 

4. Interaksi antara sistem penyangga 
dengan massa batuan pada terowongan 
Mila dapat terlihat pada rock support 
interaction plot. Dimana dengan adanya 
penyangga dapat mengurangi 
displacement yang terjadi pada 
terowongan.  

Saran  
1.  Sebaiknya penggunaan sistem 

penyangga pada terowongan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis 
tanah dari batuan sekitar dan konstruksi 
terowongan itu sendiri. 

2. Sebaiknya pemasangan penyangga 
sementara dilakukan sesegera mungkin 
untuk mengurangi besarnya 
displacement pada batuan sebelum 
adanya penyangga permanen. 
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