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I. Judul

I([II PE]IGAlITAR

f)ada umumnya, panduan penyelidikan tanah berisi Iangkah-

I langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian tanah di

laboratorium atau di lapangan. Untuk meningkatkan pemahaman

terhadap pelaksanaan pengujian tanah di laboratorium, maka penulis

berusaha untuk melengkapi masing-masing jenis pengujian dengan

penjelasan sehingga pembaca dapat lebih mendalami pekerjaan

laboratorium dan dapat mengaplikasikan data yang diperoleh ke

dalam pekerjaan di lapangan.

Buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca dalam memahami

metode penentuan parameter tanah di laboratorium untuk keperluan

perencanaan pekerjaan rekayasa sipil, khususnya pekerjaan yang

berhubungan dengan tanah.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karena

itu segala saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan buku ini

sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan puji dan syukur

kt.pacla Tulran atas berkat dan karuniaNya sehingga penyusunan buku

irri tl.rp.rt sr.lesai, juga rasa terimak;rsih kepada s()mua llihak y.rrrg tt'l.rh
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membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan buku ini,
terutama kepada:

Prof. Lee Kwang Yeol dari Dongseo University - Korea, yang telah
mengijinkan penulis untuk menggambar ulang beberapa ilustrasi
dari bukunya dan mempergunakannya dalam buku ini.

lr. Johanes Indroyono Suwono, M.Eng., yang telah memberikan
masukan dan koreksi.

Surabaya, Maret 2011

Pen u lis

IIA]TAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

A. KARAKTERISTIK TANAH

Bab I Kadar Air (Water Content, wc)

Bab ll Batas-batas Atterberg (Atterberg limits)

Bab lll Specific Cravity (Cr)

B. PENYEBARAN BUTIRAN (GRA'N SIZE DISTRIBUTION)

Bab lV Analisa Ayakan dan Hydrometer

C. KEPADATAN TANAH (SO'[ DfNS'TY)

Bab V Pemadatan (Compaction)

Bab Vl Pengukuran Kepadatan Tanah Di Lapangan

Bab Vll California Bearing Ratio (CBR)

D. PERMEABILITAS TANAH (PERMEABILITY OF SO'T.S)

Bab Vlll Permeabilitas Tanah

v

vll

1

3

7

13

25

29

31

47

51

59

63

73

75



Viii r Pengujian Tanah di Laboratorium

E. KOMPRESIBILITAS TANAH (COMPRESSIBILITY OF50'[s) B1

Bab lX Konsolidasi 83

F. KEKUATAN CESER TANAH (SHEAR STRENGTH OF SO'[S) 99

Bab X tJnconfined Compressive Strength 101

Bab Xl Direct Shear 107

Bab Xll Triaxial 1 13

DAFTAR PUSTAKA 121

TENTANG PENULIS 125

-oo0oo-

PENDATIUTUAN

J) uku ini berisi langkah-langkah untuk melakukan pengujian tanah

Dai laboratorium dan pengertian serta penjelasan tentang masing-

masing jenis pengujian, sehingga pembaca dapat memahami hal-hal

yang berkaitan dengan penentuan karakteristik dan parameter tanah

untuk keperluan perencanaan dalam bidang rekayasa sipil.

Buku ini dibagi manjadi enam (6) bagian yang meliputi:

Bagian A berisi tentang Karakteristik tanah yang terdiri dari:

- Penentuan kadar air

- Penentuan Batas-batas Atterberg yang meliputi batas cair, batas

plastis, dan batas susut

- Penentuan Specific gravity

Bagian B berisitentang penyebaran atau distribusi butiran tanah, yang

terdiri dari:

- Analisa ayakan

- Pengujian dengan Hydrometer

Bagian C berisi tentang pemadatan tanah (soi/ densification) yang

terdiri dari:

- tJii l)roctor
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Uji Sand cone

Uji California Bearing Ratio

Bagian D berisi tentang Kompresibilitas tanah yang terdiri
konsolidasi

Bagian E berisi tentang Permeabilitas tanah yang terdiri dari:
- Metode Constant head

- Metode Falling head

Bagian F berisi tentang Kekuatan geser tanah yang terdiri dari:
- Uji Unconfined compression
- UjiTriaxial
- Uii Direct shear

-oo0oo-

dari uji I{ARAINERISTIK TANATT

eberapa parameter yang menentukan karakteristik tanah lempung

antara lain adalah batas cair atau Liquid Limit (LL), batas plastis atau

Plastic Limit (PL), batas susut atau Shrinka ge Limit (SL), dan Specif ic Cravity
(GS). Batas cair, batas plastis, dan batas susut adalah kadar air di dalam

tanah yang masing-masing menjadi batas antara fase cair dan fase plastis,

fase plastis dan fase semi padat, dan fase semi padat dan padat. Batas-batas

tersebut juga dikenal dengan istilah batas batas Atterberg (Atterberg limits)

Berdasarkan parameter tersebut, suatu tanah dapat diklasifikasikan

menjadi beberapa kelompok sehingga para praktisi mempunyai

kesamaan persepsi tentang jenis dan sifat tanah.

Plasticity chart (Cambar A.'1) yang dikembangkan oleh Casagrande

(1932), menunjukkan hubungan antara lndeks plastisitas (Plasticity

lndex, Pl) dan batas cair (Liquid limit, LL), yang dipakai oleh British

Soil Classification System untuk mengelompokkan tanah lempung

menjadi kelompok-kelompok yang lebih detail.

Caris A-line, yang dinyatakan dalam persamaan Pl:O.73(LL-20),
digunakan untuk memisahkan daerah tanah lanau (si/ts) yang terletak

rli b.rwah garis A-line dari daerah tanah lempung (c/ays) yang terletak

rli .rl.rs pg,uis A-linc.
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Berdasarkan batas cairnya (LL), tanah dapat dikelompokkan menjadi
I i ma (5) derajat plastisitas, seperti d itunj ukkan pada Tabel A. 1 (Wh itlow,
1 995)

Tabel A.1 Derajat Plastisitas Tanah Berdasarkan Batas Cair

No Derajat plastisitas Batas cair (LL)

1 Rendah (l ow p I asti city) ( 35o/o

2 Sedan g (m ed i u m p I asti city) 35?. - 50%

3 Tinggi (high pl asticitv) 50olo - 70o1"

4 Sangat tinggi (very high plasticity) 70% -go"L

5 Ekstrem tinggi (Extremely high plasticity) > 90%
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Gambar A.7 Plasticity Chart
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Karakteristik Tanah I 5

Caris UJine adalah batas atas hubungan antara lndeks plastisitas (PI)

dan batas cair (LL). Caris tersebut dinyatakan dalam persamaan

Hubungan antara kadar air tanah di lapangan (w.) dan konsistensinya

dapat dinyatakan dalam lndeks kecairan (Liquidity index) I, sebagai

berikut:

, WC-PL
'Pt

Berdasarkan indeks kecairan, kondisi tanah dapat diketahui sebagai

berikut (Whitlow, 1 995):

lL < 0 : tanah dalam keadaan setengah plastis atau padat (semi-

plastic so/id atau so/id state)

0< lL ( 1 : tanah dalam keadaan plastis (p/astic state)

lL > 1 : tanah dalam keadaan cair (/iquid state)

Jenis pengujian laboratorium untuk menentukan karakteristik tanah

meliputi:
1. Penentuan Kadar Air (water content) yang terdiri dari:

a. Penentuan Batas cair (LL)

b. Penentuan Batas plastis (PL)

c. Penentuan Batas susut (SL)

2. Penentuan Specific gravity (CS)

Beberapa metode yang sering dipakai untuk mengklasifikasikan jenis

tanah antara lain adalah Unified SoilClassification System, USCS (U.S.

Army Corps of Engineers, U.S. Bureau of Reclamation, and America

Society for Testing and Materials), British Standard (BS), dan American

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

Sesuai dengan namanya, standar AASHTO sering dipakai untuk

pekerjaan yang berhubungan dengan jalan dari pada untuk pekerjaan

bangunan gedung.

(4.1)



BAB I

Kadar Air
(Water Contettt, %)

Pendahuluan

Qecara umum, tanah terdiri dari tiga unsur yaitu butiran tanah atau

J partikel padat (so/id) , air (water),dan udara (airatau gas). Kandungan

air dan udara yang terdapat di dalam tanah menempati rongga (void)

yang terdapat di antara butiran, yang disebut pori tanah. Bila volume
pori di dalam tanah dipenuhi oleh air, maka tanah dirtyatakan dalam
kondisijenuh. Sebaliknya bila didalam poritanah tidak berisi air sama

sekali, maka tanah dalam kondisi kering.

Besarnya volume air yang terkandung di dalam pori tanah dibanding
dengan volume pori tanah yang ditempati oleh air dan udara disebut
derajat kejenuhan (degree of saturation) yang dinotasikan dengan S.

Besarnya kandungan air yang terdapat di dalam suatu contoh tanah

yang sering disebut kadar air, w. (moisture content atau water content)
dinyatakan dalam prosentase terhadap berat tanah dalam keadaan

kering, sehingga:

w :w* x'l ooo/o,W. (1 .1)
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di mana:

Wc : kadar air (water content)
Ww : berat air
Ws : berat tanah dalam keadaan kering (oven dry)

ASTM (1981) memberikan batasan tentang berat minimum contoh
tanah yang harus dipergunakan dalam pengujian untuk mendapatkan

kadar air yang representatif. Besarnya berat minimum tersebut

tergantung dari ukuran butiran seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Volume Minimum Berat Contoh Tanah Basah

Ukuran butiran tanah
(lebih dari 10o/o)

Berat minimum
contoh tanah basah

2 mm (ayakan No. '10 ASTM) 100 - 200 gr

4.75 mm (ayakan No.4 ASTM) 300 - 500 gr

19 mm 500 - 1000 gr

38 mm 1500 - 3000 sr

76 mm 5000 - '10000 er

Beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur
kadar air suatu contoh tanah antara lain adalah:

A. Metode pengeringan dengan oven (oyen drying method)

B. Pengeringan dengan pembakaran memakai alkohol (Alcohol

method)

C. Pengujian dengan Speedy (Speedy moisture tester)

Pada dasarnya metode pertama (A) dan kedua (B) adalah sama,

yaitu menguapkan semua air yang terkandung dalam contoh tanah

dan menimbang berat tanah dalam keadaan kering. Pada metode

yang pertama (A), pengeringan contoh tanah dilakukan dengan cara

memanaskan dalam oven pada suhu 105'C selama24 jam; sedangkan

pada metode yang kedua, pengeringan contoh tanah dilakukan dengan

cara membakar contoh tanah (setelah dituangi dengan alkohol atau

spiritus) sehingga semua air menguap dan berat kering tanah dapat

ditentukan.

Kadar Air (Water Content, w.) r 9

Pada metode ketiga (C), sesuai dengan namanya Speedy berasal dari
kata "speed" yang berarti cepat, sehingga metode ini dimaksudkan
untuk menentukan kadar air dengan cepat. Metode ini dilakukan
dengan jalan mencampurkan tanah yang hendak ditentukan kadar air
nya (wet condition) dengan bubuk karbid (Calcium carbide) di dalam

suatu tabu n g S pee dy. Kadar ai r d i peroleh berdasarkan konversi tekanan
gas yang terjadi di dalam tabung sebagai akibat proses bereaksinya air
yang terkandung di dalam contoh tanah dengan karbid.

Metode yang biasa digunakan di laboratorium adalah metode pertama,

yaitu cara pengeringan dengan oven selam a 24 jam pada temperature
sekitar 105 t 5o C. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa jenis

tanah yang akan terbakar jika dipanaskan pada temperatur tersebut.
Tanah Cambut (peat) dan tanah organik akan kehilangan unsur

organiknya akibat proses oksidasi (oxidation) apabila dioven pada

temperatur lebih dari 60o C, oleh karena itu proses pengeringan

tanah jenis ini dibatasi pada temperatur 60o C. Demikian pula proses

pengeringan jenis tanah yang mengandung gypsum dibatasi pada

temperatur 80o C, karena tanah akan kehilangan air kristalisasinya
(water of crystallization) jika dipanaskan di atas temperatur tersebut.

Tujuan

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kadar air yang

terkandung di dalam suatu contoh tanah

Penentuan Kadar Air dengan Metode Pengeringan dengan Oven atau

Pembakaran memakai Alkohol

Alat yang digunakan:

- Cawan alumunium (Cambar 1.1a atau Cambar 1.2b)

- Contoh tanah basah yang akan ditentukan kadar airnya (Cambar

1.1b)

- Oven (Cambar '1.2a)

- TirnbanBan (Cambar '1.2c)
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Prosedur penguiian:

1. Timbang beberapa cawan alumunium kosong (bersih dan kering),

kemudian catat beratnya masing-masing menurut kode yang

tercantum di cawan (W,)

2. Masukkan contoh tanah basah ke dalam cawan alumunium dan

timbang (Wr)

3. Masukkan cawan yang berisi tanah ke dalam oven yang-

mempunyai temperatur 1O5 + 5" C dan biarkan selama 24 iam.
Jika dipakai metode pembakaran, tuangkan alkohol atau spiritus

kedalam tanah lalu dibakar dan biarkan sampai tanah menjadi

kering
4. Keluarkan cawan yang berisi contoh tanah dari oven seperti

terlihat pada Cambar 1 .1c (atau tanah yg telah dibakar), dinginkan

beberapa saat dan timbang (Wr)

5. Hitung kadar air tanah dengan perumusan:

W" _W"
w - -: J------L x 100%c tA/ t(t

(1.2)

Gambar 1.1

ft ;]l{ r;rI ;{tfilli "'..,-, ",. I[
i t '" :'"!:'-: : :: , !
\::*:ff;* 

-:-:-1:.i

1.\, 
'

Kadar Air

fifi
ll -",*mw*," l{tffi,il

ili;

Skema Penentuan

.i, i .'r ,l

Gambar 1.2 Peralatan urrtrrk Mcncrtluka n Kadar Air

Kadar Air (Water Content, w.) r 11

Contoh percobaan

Berdasarkan pengujian suatu contoh tanah di laboratorium,
diperoleh data seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Percobaan Penentuan Kadar Air

Penentuan Kadar Air dengan Metode Speedy

Alat yang digunakan:
- Speedy moisture tester (Cambar 1.3a)

- Takaran standar (Cambar 1.3b)

- Bubuk karbid, takaran, dan timer (Cambar 1.3c)

- Contoh tanah yang akan dicari kadar airnya

Prosedur pengujian (AASHTO Part ll, 1982)

1. Bersihkan bagian dalam tabung Speedy hingga bersih dari sisa-

sisa tanah dan bubuk karbid yang tertinggal dari pemakaian

sebelumnya

Ambil contoh tanah (basah) yang akan ditentukan kadar air nya

dan tuangkan kedalam mangkuk timbangan (Cambar 1.3b) sedikit
demi sedikit sampai lengan timbangan standar dalam posisi

seimbang (horizontal)

Masukkan tanah kedalam tabung Speedy

Masukkan bola baja kedalam tabung Speedy

Arrrbil bubuk karbid dengan menggunakan takaran yang telah
Ilrsr.rli,r (Cambar 1.3c) dan masukkan bubuk karbid kr. dal.rrrr

Ittlttl r l,rlrtlrg Sllr.rrly

2.

3.

4.

5.

No.
contoh
tanah

Kode

cawan

Berat cawan
kosong, W,

(gram)

Berat cawan
dan tanah
basah, W,

(sram)

Berat cawan
dan tanah
kering, W.

(gram)

Kadar air,
wc

(o/o)

1 /.23 12.20 25.7 23.40 20.50

2 AIl B.9s 30.6 26.85 20.95

3 A4 11.25 29.2 26.20 20.o7

4 B1 13.05 33.1 29.78 "t9.84

Kadar air (w.) rata-rata 20.35
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Letakkan tabung Speedy yang telah berisi tanah dan bola baja

pada posisi horizontal dan pasang tutup tabung Speedy yang

sudah berisi bubuk karbid, kemudian kunci tutup tabung dengan

rapat. Tabung tidak diberdirikan dahulu sebelum tutup dikunci

dengan rapat, hal ini untuk mencegah agar bubuk karbid tidak

bereaksi dengan air sebelum tabung tertutup rapat.

Berdirikan dan kocok tabung agar bubuk karbid bercampur dengan

tanah secara merata.

Baca tekanan yang terjadi pada manometer penunjuk tekanan yang

terdapat pada dasar tabung Speedy (Cambar 1.3a), dan tentukan

kadar air nya dengan memakai tabel yang tersedia.

a) Tabung Speedy b) Tal€ran tanah

c) Takaran, Bubuk lalbid, dan 77mer

Gambar 1.3 Peralatan Speedy Moisture Iester

7.

B.

-oo0oo-

BAB II
Batas-batas Atterberg

(Atterberg limitsl

Pendahuluan

QeRefti diketahui bahwa konsistensi (consistency) tanah lempung
*)(clays) berubah seiring dengan perubahan kadar air nya. Tanah

lempung akan menjadi lebih lunak bila kadar airnya meningkat dan
sebaliknya akan mengeras bila kadar airnya berkurang.

Pada volume butiran tanah (so/id) yang konstan, bila kadar air di dalam
tanah lempung tersebut relatif besar, maka tanah lempung menjadi
lumpur (slurry) yang bersifat seperti cairan yang kental (yiscous liqui$,
dan kondisi ini disebut fase cair (liquid state). Sebaliknya bila kadar
air di dalam tanah lempung dibiarkan menguap sedikit demi sedikit,
maka tanah lempung mulai mengeras dan mempunyai kemampuan
untuk menahan perubahan bentuk. Kondisi ini dinamakan fase plastis
(plastic state). Jika kadar air dibiarkan menguap lebih lanjut, maka

tanah lempung mengalami penyusutan (shrink), kaku (stiffl, dan mudah
retak (brittle). Kondisi ini dinamakan fase setengah-padat (semi solid).
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6
o
F
o
Et
E

Volume Sutiran
Tanah (Solid)

Kadar AiroYE sL PL LL

Gambar 2.1 Hubungan Antara Batas-Batas Atterberg

dan Volume Total Tanah

Pada proses penurunan kadar ai(, tanah lempung jenuh akan

mengalami penyusutan yang besarnya sebanding dengan besarnya

kehilangan volume air. Apabila kehilangan kadar air di dalam tanah

tidak lagi menyebabkan perubahan volume total tanah (penyusutan),

maka kondisi ini dinamakan fase padat (so/id). Batas antara fase - fase

tersebut dinamakan batas-batas Atterberg. Hubungan antara fase

tanah, batas Atterberg, dan kadar air di dalam tanah dapat dilihat pada

Gambar 2.1

Batas Cair (Liquid Limit, LL)

Pendahuluan

Batas cair (Liquid limit)dideflnisikan sebagai kadar air (water content)

yang terkandung di dalam tanah pada perbatasan antara fase cair dan

fase plastis. Metode pengujian batas cair secara lebih detail dapat

dilihat pada ASTM D4318 (1998) dan Hough (1969).

Tujuan

Pengujian batas cair dimaksudkan untuk menentukan besarnya kadar

air di dalam contoh tanah pada saat fase tanah akan berubah dari cair

menjadi plastis atau sebaliknya

Alat yang digunakan
1. AIat Casagrande untuk menentukan

Cambar 2.3a)

2. Alat grooving tool untuk membuat
(Cambar 2.3a)

Batas-batas Atterberg (Atterberg /imits) I 15

batas cair (Cambar 2.2a dan

alur (coakan) berbentuk oV"

3. Cawan aluminium (Cambar 1.2b)

4. Timbangan (Cambar 1.2c)

5. Mangkok tempat mengaduk tanah (Cambar 2.3b)

6. Spatula (Cambar 2.3b)

7. Oven (Cambar 1.2a)

B. Botol air (squeezer)

(c)

Gambar 2.2 Skema Alat yang Dipergunakan
Untuk Menentukan Batas Cair (Yeol et al. 2000)

Casagrande dan Crooving tool b) Contoh tanah dan Spatula

Gambar 2.3 Contoh Ponguiian Batas Cair

a) Al.rt
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Prosedur penguiian

1. Ambil 4 atau 5 buah cawan aluminium (kosong, bersih, dan

kering) dan timbang masing-masing berat dan kodenya.

2. Masukkan contoh tanah ke dalam mangkok pengaduk dan

tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk memakai spatula

sampai adonan merata dan terlihat "plastis".

3. Tuangkan adonan tanah ke dalam kontainer alat Casagrande dan

ratakan hingga ketebalan tanah kurang lebih 1 cm.

4. Buat alur atau coakan (grooving) pada adonan di dalam kontainer

(grooving too/ digerakkan dari arah pukul 12 ke arah pukul 6).

Pada saat membuat alur, alat pembuat coakan (grooving tool)

harus tegak lurus dengan dasar kontainer sehingga coakan terlihat

seperti Cambar 2.3a

5. Cerakkan tuas pemutar berlawanan arah jarum jam dengan

kecepatan 2 putaran (ketukan) per detik dan hitung jumlah putaran

sampai kedua dinding alur adonan tanah di dalam kontainer

menutup sepanjang 1.27 cm (1/2 inch) seperti terlihat pada

Cambar 2.2c

6. Ambil contoh tanah dan masukkan ke dalam salah satu cawan

alumunium yang sudah diketahui beratnya dan timbang.

7. Masukkan cawan dan tanah ke dalam oven yang mempunyai

temperatur 105o + 5o C, dan diamkan selama 24 iam.
Ulangi langkah ke-2 sampai dengan langkah ke-7 pada contoh tanah

yang mempunyai kadar air berbeda-beda, sehingga didapatkan

contoh adonan yang menutup sepanjang 1.27 cm pada jumlah

putaran kurang dari 25 dan lebih dari 25 putaran masing-masing

dua buah. Sedapat mungkin jumlah putaran antara 20 sampai 35.

Apabila alur pada adonan sudah menutup sebelum 20 putaran

maka tanah terlalu basah, sebaliknya apabila alur belum menutup

setelah 35 putaran, maka tanah terlalu kering, sehingga kedua

percobaan harus diulang.

Ambil semua cawan dari oven, dinginkan dan timbang. Data

percobaan kemudian ditabulasikan seperti terlihat pada Tabel 2.1

8.

9.

Batas-batas Atterberg (Atterberg limitsl t 17

1 0. Batas cair tanah ditentukan berdasarkan besarnya kadar air, dimana

alur menutup sepanjang 1.27 cm (112 inch) pada putaran ke 25.

Oleh karena sulit untuk mendapatkan adonan yang tepat pada

batas cairnya, maka kadar air ditentukan dengan cara menggambar

grafik hubungan antara jumlah putaran (ketukan) dengan kadar air

seperti terlihat pada Cambar 2.4.

Tabel 2.1 Contoh Penentuan Kadar Air pada Batas Cair (LL)

Kode

Cawan

Berat
cawan
kosong

W,)

Berat
cawan

dan
tanah
basah
(w.)

Berat
cawan

dan

tanah
kering

w,)

fumlah
putaran

(n)

Kadar air (%)

w^ -w^- wr-w,

A1 15.6 75.2 60.5 35 32.7

A2 14.'l 73.4 58.3 29 34.2

D4 20.5 88.2 70.2 23 36.2

B6 18.3 117 .2 90.s 20 37.O

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dan Cambar 2.4 diperoleh besarnya

Batas Cair (LL) contoh tanah 35%

t0 n=25 100 [$kataLog!

Jurnlah putaran (ketukan), n

Gambar 2.4 Penentuan Batas Cair

\ t..r 't t'' l't t . ':r

pm
'fr

d}

Sr*

\
-1\

lr

w. = 35Yo

t,
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Batas cair suatu contoh tanah dapat pula ditentukan dari rumus empiris

berdasarkan jumlah ketukan dan kadar air secara individual (AASHTO,

'l 982) sebagai berikut:
, r 0.'l 21. .tn, (Z.t)tt: (w,)l-J

dimana:

wn : kadar air Pada ketukan n

n : jumlah ketukan

Batas Plastis (Plastic Limit, PL)

Pendahuluan

Batas plastis (ASTM D-4318, 1998) didefinisikan sebagai kadar air

di dalam tanah pada fase antara plastis dan semi padat. seperti telah

diuraikan sebelumnya, apabila kadar air di dalam tanah berkurang,

maka tanah menjadi lebih keras dan memiliki kemampuan untuk

menahan perubahan bentuk. Perubahan tanah dari cair menjadi padat

tersebut akan melalui fase yang dinamakan semi padat

Tujuan

Pengujianbatasplastisdimaksudkanuntukmenentukanbesarnya
kadar air di dalam contoh tanah pada saat tanah akan berubah dari

fase plastis menjadi fase semi padat atau sebaliknya'

Alat yang digunakan:

1. Cawan aluminium (Cambar 'l'2b)

2. Timbangan (Cambar 1.2c)

3. Mangkok tempat mengaduk tanah (Cambar 2'3b)

4. Spatula (Cambar 2.3b)

5. Oven (Gambar 1.2a)

6. Botol air (squeezer)

7. Kaca datar (Cambar 2.5)

B. Standar ukuran berbentuk silinder yang terbuat dari logam dengan

diameter 3 mm dan panjang sekitar 10 cm sebagai acuan (canrhar

2.5)

Batas-batas Atterberg (Atterberg limits) I 19

Gambar 2.5 Proses Penentuan Batas Plastis

Prosedur penguiian:

1. Bersihkan Cawan alumunium dan timbang beserta tutupnya, catat

beratnya

2. Ambil tanah (yang agak kering) dan letakkan di dalam mangkok

3. Tambahkan air ke dalam contoh tanah dan aduk dengan spatula

sampai merata

4. Ambil contoh tanah kira-kira setengah ruas ujung jari kelingking

dan remas-remas sehingga berbentuk seperti bola (kelerenS)

5. Letakkan bola tanah tersebut di atas kaca datar dan gulung atau

gelintir (rolted) menggunakan telapak tangan berulangkali sampai

tanah berbentuk silinder dengan diameter 3 mm, seperti terlihat

pada Cambar 2.5

6. Amati tekstur tanah dengan seksama. Apabila contoh tanah yang

berbentuk silinder dengan diameter 3 mm tersebut terlihat mulai

retak, maka masukkan tanah tersebut ke dalam cawan alumunium

dan tutup cawan dengan rapat agar kadar air tidak berubah'

7. Jika tanah yang di gulung sampai diameter 3 mm belum terlihat

retak, maka tanah terlalu basah dan sebaliknya bila tanah sudah

retak sebelum mencapai diameter 3 mm, maka tanah terlalu

kering

B. Ulangi lagi proses ke 3 sampai dengan 7, sampai mendapatkan

silirrrler tanah yang mulai retak pada diameter .l ntm sebtrnyak 4

- 5 s.ttttllt'l
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Timbang contoh tanah dan cawan, kemudian masukkan ke dalam

oven selam a 24 jam pada temperatur 1 05" c + 5o c
Keluarkan contoh tanah dari oven dan timbang cawan yang berisi

tanah kering
Batas plastis ditentukan berdasarkan kadar air, dimana contoh

tanah yang digulung (rolled) sampai diameter 3 mm mulai retak,

seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Contoh PenentUan Kadar Air pada Batas Plastis (PL)

Batas Susut (Shrinkage Limit, SL)

Pendahuluan

Batas susut (ASTM D-427, 1 998) d i i nd i kasi kan sebagai kadar ai r d imana

pengurangan kadar air pada tanah tidak lagi mempengaruhi volume

total tanah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, suatu contoh tanah

akan menyusut sebanding dengan volume air di dalam pori tanah

yang menguap. Namun terdapat suatu batas dimana berkurangnya air

di dalam pori tanah tidak mengurangi volume tanah' Batas tersebut

adalah batas susut seperti terlihat pada Cambar 2.1.

Tujuan

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kadar air di dalam

contoh tanah (lempung) pada saat tanah berubah dari fase semi padat

menjadi padat.

Alat yang digunakan

1. Tabung Shrinkage yang mempunyai diameter kira-kira 42 mm dan

kedalaman 12 mm (Cambar 2.6c)

Kode
Cawan

Berat
cawan
kosong

w,)

Berat cawan
dan tanah

basah

wJ

Berat cawan
dan tanah

kering

WJ

Kadar air ("/o)

W. -W,w-:___4__-!_ x100%- w3-w1

A1 15.6 75.2 64.5 21 .9olo

Batas-batasAtterberg (Atterberg limits) r 21

2. Tabung kaca dengan diameter sekitar 57 mm dan kedalaman
38 mm (Cambar 2.6d)

3. Kaca datar yang cukup luas untuk menutup tabung shrinkage
(Gambar 2.6d)

4. Kaca datar dengan 3 buah paku (Cambar 2.6f)
5. Mangkok porselain diameter 150 mm
6. Gelas kaca

7. Celas ukur 25 mL

B. Air raksa (mercury)

9. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gram

10. AIat untuk menentukan kadar air
11. Spatula dengan pinggir yang lurus

Prosedur pengujian

1. Siapkan contoh tanah sekitar 30 gram dalam keadaan kering udara
(air-dried)

Tempatkan contoh tanah pada mangkok porselain, tambahkan
air dan diaduk sampai merata seperti pasta. Kadar air pada pasta

tanah tersebut harus lebih besar dari Batas cairnya (LL).

Timbang berat tabung shrinkage dalam keadaan kosong dan kering
(W) seperti ditunjukkan pada Cambar 2.6c
Tentukan volume tabung shrinkage dengan cara sebagai berikut
(Cambar 2.6d):

a. Tempatkan tabung shrinkage kosong di dalam mangkok porselain

b. Tuangkan air raksa kedalam tabung shrinkage sampai penuh
c. Tekan permukaan tabung shrinkage yang berisi air raksa

dengan kaca datar

d. Tuangkan air raksa dari dalam tabung shrinkage kedalam
gelas ukur dan tentukan volumenya (V)

Masukkan pasta tanah ke dalam tabung shrinkage sedikit demi
sedikit, usahakan tidak ada gelembung udara yang terperangkap
rli rlalam pasta tanah dengan cara mengetuk-ketukan tabung
slrr ink,rgc kr. rncj.r.

2.

3.

4.

5.



6.

7.

B.

9.
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Ratakan permukaan pasta tanah setinggi tabung shrinkage dan

bersihkan pasta tanah yang menempel di bagian luar tabung
(Gambar 2.6a)

Timbang dengan segera tabung shrinkage yang berisi pasta tanah

(W,)

Biarkan pasta tanah pada kondisi suhu ruang beberapa jam, atau

12 jam agar pasta kering dan kemudian masukkan ke dalam oven

pada temperatur 105o + 50 C selama 241am

Keluarkan tabung shrinkage dan tanah kering dari oven, dinginkan
pada suhu ruang beberapa saat dan timbang (Wr). Lepaskan pasta

tanah yang sudah kering (seharusnya menggumpal menjadi satu)

dari tabung shrinkage (Cambar 2.6b)

10. Tempatkan gelas kaca di dalam mangkok porselain, tuangkan

air raksa kedalam gelas sampai penuh, dan tekan permukaan air

raksa dengan memakai kaca datar yang berpaku (proses seperti

pada Cambar 2.6d)

1 1. Bersihkan tumpahan air raksa dari gelas kaca yang tertampung di

mangkok poselain

12. Masukkan pasta tanah kering ke dalam gelas yang berisi air raksa

(tanah akan mengapung), dan tekan pasta tanah kering dengan

kaca datar yang berpaku, sehingga pasta tanah kering terbenam

dan air raksa tumpah (Gambar 2.6fl

13. Masukkan air raksa yang tumpah dari gelas ke dalam gelas ukur

dan hitung volumenya (Vo)

14. Batas susut dapat dihitung dengan perumusan:

sL:w -f 
Y-Yolxloo% 

e.2)'Iwo)
dimana:
wc : kadar air pada pasta tanah

Wo : berat kering pasta tanah (W, - W)

Batas-batas Atterberg (Atterberg limits) t 23

Gambar 2.6 Skema Pengujian Batas Susut (Yeol et al. 2000)

-oo0oo-

M
(6)

t/* aaYnGtt\.--------/'/
(a)

L:J
(c)



BIB III
Specific GrauitU (G")

Pendahuluan

pecific gravity adalah perbandingan (rasio) antara masa (berat)

kering butiran tanah dan masa (berat) air suling (distilled water)
pada volume yang sama dengan volume butiran tersebut. Nilai C, ini

dapat dipakai untuk mengetahui berat relatif tanah terhadap berat air
yang mempunyai berat-volume sebesar satu (1.0)

Tujuan

Menentukan Specilric gravity suatu contoh tanah

Alat yang dipergunakan:
1. Contoh tanah

2. Piknometer 250 mL (Cambar 3.1a)

3. Air suling yang sudah divakum (de-aired-distilled water)

4. Timbangan (Cambar 1.2c)

5. Pompa hisap (vacuum pump)

Prosedur Pengujian (ASTM, 1981)

Permasalahan utama pada pengujian specific gravity adalah cara

untuk menentukan volume butiran tanah. Secara prinsip, apabila

sualu lanalr kering dt'ngan berat tertentu (berat piknometer rl.rn tanalr
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pada cambar 3.1b dikurangi berat piknometer kosong, Gambar 3.'la)

dimasukkan ke dalam piknometer yang berisi air (Cambar 3.1c), maka

tinggi air pada piknometer meningkat seperti terlihat pada Cambar

3.1e. Besarnya volume tanah sama dengan meningkatnya volume air.

Oleh karena besarnya berat-volume air sama dengan satu (1), maka

volume contoh tanah sama dengan berat peningkatan air'

Langkah - langkah pengujian s.pecific gravity adalah sebagai berikut:

1 . Timbang piknometer kosong dan kering seperti pada cambar 3.1a

(W,)

2. Masukkan contoh tanah (yang sudah dikeringkan dengan cara

rjioven) ke dalam piknometer yang sudah diketahui beratnya (W,),

lalu timbang piknometer yang berisi tanah (wr). Untuk tanah

lempung sebaiknya ditumbuk agar butiran tanah terpisah antara

yang satu dengan yang lain (Cambar 3.1b)

3. Masukkan air suling ke dalam piknometer yang berisi tanah sampai

hampir penuh

4. Hisap piknometer yang berisi air dan tanah dengan menSgunakan

pompa penghisap (vacuum pump)t sampai tidak ada gelembung

udara

5. Tambahkan air suling ke dalam piknometer sampai batas penuh

6. Timbang berat piknometer yang berisi tanah dan air seperti terlihat

pada Cambar 3.1d (Wr)

7. Kosongkan dan bersihkan piknometer, lalu isi kembali piknometer

dengan air suling sampai hampir penuh dan hisap dengan pompa

penghisap sampai tidak ada gelembung udara di dalam air (cambar

3.1c)

B. Penuhi piknometer dengan air suling sampai batas penuh dan

timbang (Wo)

9. Specific Cravity (Cr) tanah dapat ditentukan dengan perumusan:

w,
(J-:-'W*

(3.1)

Specific Cravity (G.) r V7

di mana:

Ws : berat tanah kering
: wr-w,

W* : berat air yang dipindahkan oleh tanah kering
:Wo+W,-W,atau
:W.+(Wr-W,) -W3

Sehingga

/-_ur-
W. -w1

wo + (w, -w,) -w,

(a) (b) {c) (d) (e)

Cambar 3.1 Prinsip Penguiian Specific Cravity

-oo0oo-

(3-2)



FETTYEBARAN BUTIRAN
(GRAIN SIZE DISTRIBUTIONI

I nalisa ayakan adalah metode yang dipakai untuk mengetahui
/ \penyebaran (distribusi) butiran tanah yang mempunyai ukuran
lebih besar dari 0.075mm (atau tertinggal pada ayakan No. 200
American Society for Testing and Materials, ASTM). Sedangkan untuk
menentukan penyebaran ukuran butiran tanah yang mempunyai
ukuran lebih kecil dari 0.075 mm dipakai analisa Hydrometer.

Ukuran ayakan yang umum dipakai untuk menentukan distribusi
butiran tanah adalah standar American Society for Testing and
Materials (ASTM), British Standard (BS), Cerman (DlN), dan American
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

Ada dua macam cara untuk menentukan penyebaran butiran tanah
yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0.075mm. Yang pertama
adalah cara kering (dry method) dan yang kedua adalah cara basah
(wet method). Pengujian ayakan cara kering dipergunakan apabila
tanah (batuan) yang akan ditentukan penyebaran butirannya cukup
bersih dan hanya mengandung sedikit butiran halus yang mempunyai
diameter kurang dari 0.075mm. Sedangkan cara basah dipakai jika
tanah yang akan diuji mengandung cukup banyak partikel halus (lanau

rlan k'nrpund dr:ngan rliameter kurang dari 0.075mm.
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Untuk mengetahui penyebaran butiran yang mempunyai diameter

kurang dari 0.075mm digunakan perumusan Stokes' yang

mengkorelasikan antara diameter butiran dan kecepatan pengendapan

di dalam media cair (air).

Klasifikasi tanah berdasarkan besarnya diameter butiran menurut

beberapa asosiasi/organisasi dapat dilihat pada Tabel B'1

Tabel 8.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Beberapa organisasi
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BAB IU
Analisa Ayakan

dan llydrometer

Pendahuluan

I nalisa ayakan adalah metode yang dipakai untuk menentukan
/ \penyebaran (distribusi) butiran tanah yang mempunyai ukuran
lebih besar dari O.O75 mm (ayakan No. 200 American Society
for Testing and Materials, ASTM). Sedangkan untuk menentukan
penyebaran butiran tanah yang mempunyai ukuran lebih kecil dari
0.075 mm dipakai analisa Hydrometer.

Analisa Ayakan

Ukuran ayakan yang umum dipakai untuk menentukan distribusi
butiran tanah adalah metode American Society for Testing and
Materials (ASTM, 1981), Brirish Standard (BS 410: BS 1 377,1975), dan
American Association of State Highway and Transportation officiats
(AASHTO). Ukuran lubang dari beberapa standar dapat dilihat pada
Tabel 4.t
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Tabel 4.1 Diameter Lubang Ayakan Beberapa Standar

American SociefY for Testing

and Materials, ASTM
AASHTO

British Standard

BS 13772 1975

Nomor
ayakan

Ukuran
lubang (mm)

Ukuran
lubang (mm)

Nomor
ayakan

Ukuran
lubang (mm)

No.4 4.76 4.75

No.6 3.35

No. 8 2.36 2.36 No.8 2.O57

No. 10 2.00

No. 16 1 .18 1.'lB No.16 'r.003

No.20 0.841

No.30 0.595 0.600 No. 30 0.500

No. 36 0.422

No.40 o.425

No.50 0.300 0.300 No. 52 0.29s

No.60 0.250 No.60 0.251

No. BO 0.180 No.85 o.178

No. 1OO 0.150 0.150 No. 100 o.152

No. 140 0.1 06

No.170 0.088 0.090

No.200 0.075 o.o75 No. 200 0.076

Ada dua macam cara untuk menentukan penyebaran butiran tanah,

yang pertama adalah cara kering (dry method) dan yang kedua adalah

cara basah (wet method).

Pengujian ayakan cara kering dipergunakan apabila tanah (batuan)

y,ng"l."nditentukanpenyebaranbutirannyaCukupbersihdanhanya
,"aittmengandungbutiranhalusyangmempunyaidiameterkurang
dari 0.075mm. sedangkan cara basah dipakai jika tanah yang akan

diayak mengandung cukup banyak partikel halus dengan diameter

kurang dari 0.075mm.
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secara umurn, ayakan cara basah ini lebih teliti dibandingkan dengan
cara kering karena partikel halus yang kemungkinan menempel pada
partikel yang lebih besar dan partikel halus yang menggumpal dapat
terlepas.

Analisa ayakan cara kering (dry method)

Alat yang dipergunakan
1 . Satu set ayakan, beserta alas (pan) dan penutup (Cambar 4.1a)
2. Alat penggetar (Cambar 4.1b)
3. Timbangan (Cambar 1.2c)
4. Sikat baja dan sikat bulu

Prosedur pengujian
1. Bersihkan ayakan dengan memakai sikat baja (untuk ayakan

dengan ukuran lubang cukup besar) atau sikat bulu (untuk ayakan
dengan lubang kecil)

2. Timbang berat ayakan kosong untuk masing-masing ukuran
3. Susun (tumpuk) ayakan satu dengan yang lain menurut urutan

dari ukuran lubang terkecil (pan, yang tidak berlubang) di bagian
paling bawah, dan lubang terbesar di bagian paling atas (Cambar
4.1a)

4. Masukkan contoh tanah (yang sudah dikeringkan dengan oven) ke
dalam ayakan paling atas dan tutup. Berat minimum contoh tanah
untuk pengujian ayakan dapat dilihat pada Tabel 4.2

5. Tempatkan susunan ayakan di atas penggetar dan getarkan selama
kurang lebih 10 menit (Cambar4.1b)

6. Timbang masing-masing ayakan yang berisi tanah, dan hitung
berat tanah yang tertinggal pada masing-masing ayakan

7 - cambarkan grafik penyebaran butiran seperti pada contoh cambar
4.2
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Gambar 4.1 Skema Penguiian Ayakan (digambar ulang atas seizin

Prof. Yeol, Yeo/ et al. 2000)
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TanahGambar 4.2 CrafikTipikal Distribusi Ukuran Butiran

Analisa Ayakan dan Hydrometer

Tabel 4.2 Berat Minimum Contoh Tanah

r35

Ukuran
maksimum

butiran, mm

Berat minimum,
gram

Keterangan

<2
6.3
10

14

20
28

37.5
50
63
75

100

200
500

1 000
2000
5000

1 5000
3s000
50000
70000

BS 1377, 1975,
section 1.5.4.2 (5)

Koefisien Keseragam an (Uniformity coefficient), lJz

Koefisien keseragama n (u niformity coefficient) d idefin isikan sebagai
kemiringan (s/ope) dari grafik penyebaran butiran tanah. Keseragaman
dipresentasikan sebagai perbandingan antara ukuran ayakan dimana
masing-masing 60 persen dan 10 persen tanah lolos pada ukuran
lubang ayakan tersebut. Koefisien keseragaman yang dinotasikan U,
dirumuskan sebagai:

tt Duo
v:_ Dro @,)

Dimana:

U : koefisien keseragaman (uniformity coefficient)
Duo : ukuran lubang ayakan dimana 60% butiran tanah lolos pada

ukuran lubang tersebut
D,n : ukuran efektif, yaitu ukuran lubang ayakan dimana 10% butiran

tanah lolos pada ukuran lubang tersebut
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Koefisien Gradasi (Coefficient of gradation), Cz

Koefisien gradasi (Cr) dirumuskan sebagai:

- (Dro)' @.2)
l:"z 

Duo x D.,o

Dimana:

Duo, Dr6, D,o

lubang tersebut

Besarnya nilai D,o, Dro, dan Duo dapat ditunjukkan pada Cambar 4'3

,* ll.l
go lilr
*li1i
7A

60

50

40

30

2A

10

o lllr Oro
o.10

10.00 1.00

: ukuran lubang ayakan dimana masing-masing 60%'

30%, dan 'l'0% butiran tanah lolos pada ukuran

Dlameter budrah (mm)

Gambar 4.3 Penentuan D,n D* dan Duo

*
u'
-9

6
h
o

Analisa ayakan cara basah (wet sieving)

Datadari analisa ayakan dengan cara kering hanya akurat untuk material

yang non-kohesif (kepasiran) dan bersih dari tempelan tanah lempung

dan lanau. Apabila ada indikasi campuran tanah lempung dan atau

lanaupadatanahnon-kohesif,makaadakemungkinantanahlempung
tersebut menempel pada butiran tanah (tidak lepas meskipun sudah

dikeringkan). Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya dilakukan

pengayakan dengan metode basah'
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AIat yang dipergunakan:
1. Contoh tanah

2. Ayakan yang mempunyai ukuran antara 0.075 mm sampai 2 mm
3. Oven
4. Timbangan

Prosedur pengujian
1. Bersihkan dan timbang masing-masing ukuran ayakan
2. Susun ayakan satu sama lain dengan urutan saringan terkecil

paling bawah dan terbesar di paling atas. Ukuran ayakan terkecil
adalah No. 200 yang mempunyai diameter lubang 0.0Z5mm

3. Keringkan contoh tanah dengan menggunakan oven dan timbang
4. Tuangkan contoh tanah ke dalam ayakan paling atas

5. Cuci tanah di dalam ayakan dengan air (kran) sampai air yang
keluar dari ayakan paling bawah menjadi jernih (tidak keruh)

6. Keringkan butiran tanah yang tertinggal di masing-masing ukuran
ayakan dan timbang. Berat butiran tanah yang mempunyai ukuran
Iebih kecildari0.075 mm dapatditentukan dari selisih berattanah awal
dan jumlah berat tanah yang tertinggal di masing-masing ayakan.

7. Cambar grafik penyebaran butiran tanah, seperti contoh pada

Tabel 4.3 dan Cambar 4.2

Tabel 4.3 Contoh Analisa Ayakan

No.
Ayakan

Ukuran
lubang
(mm)

Berat
tertinggal

(gram)

Berat

tertinggal
komulatif

(gram)

Persen

tertinggal
(/o)

Persen

lolos
ayakan

(/")
No.4 4.750 1.4 1.4 0.3 99.7
No. 8 2.360 6.2 7.6 1.8 98.2
No.16 1.000 16.2 23.8 5.8 94.2
No. 30 0.600 60.2 84.0 20.4 79.6
No. 50 0.300 18',t .6 265.6 64.6 35.4
No. 100 0.1 50 114.5 380.1 92.5 7.5
No. 200 0.075 26.6 406.7 99.0 1.0

I ),rs,rrlp,rrr 4.1 411 100.0 0.0
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Analisa HYdrometer

Analisa Hydrometer adalah cara tidak langsung yang dipakai untuk

menentukan distribusi butiran tanah yang mempunyai ukuran kurang

dari 0.075 mm. Metode ini didasarkan pada perumusan stokes, yang

mengkorelasikan diameter butiran tanah dengan kecepatan penurunan

butiran tanah di dalam cairan.

Stokes menyatakan bahwa keLepatan pengendapan (v) suatu butiran

tanahdidalamsuatucairandapatdirumuskansebagaiberikut:

di mana:

v : kecePatan PengendaPan butiran

D : diameter butiran tanah

g : gravitasi, (9.807 m/detik2)

P, : m?ss? butiran

Pr : Inassd cairan

I : viskositas cairan

Apabila pada waktu T, partikel sudah mengendap sejauh

kecepatan

H
V:-

T

Dan bila cairan yang dipakai adalah air maka Pr : P* :
sehingga diameter butiran dapat diformulasikan sebagai:

(4.3)

(4.4)

H, maka

(4.s)

1 Mg/m3,

@.6)

l Brt

lBqv

s(p, - p,)

lBqH
-_-:----------..-
gT lp, - P*)

Atau
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(4.7)D:0.005531 qH

(c, -r)r
di mana:

D : diameter butiran tanah, mm

T : viskositas air pada temperatur tertentu, mpa - s (millipascal -
second), diambil dariTabel 4.5

H : kedalaman efektif alat Hydrometer, mm
C, - Specific gravity
T : waktu, menit

Formulasi Stokes dapat dipakai dengan asumsi antara lain:
- butiran partikel tanah tidak saling mangganggu (interfere) antara

yang satu dengan yang lain
- cairan dalam keadaan diam
- temperatur cairan konstan
- partikel butiran kecil dan berbentuk bulat (seperti bola)
- kecepatan pengendapan sangat rendah
- partikel tanah mempunyai density yang sama

Alat yang dipergunakan:
1 . Pengaduk (high speed stirrer) seperti pada Camb ar 4.4
2. Celas ukur '1000 mL dengan penutup dari karet (Cambar 4.5a)
3. Air suling
4. Timbangan

5. Alat Hydrometer (Cambar 4.5a)
6. Timer (stop-watch)

7. Thermometer (Cambar 4.6fl

Prosedur:

1. siapkan larutan stock dispersing agent sekitar 100 mL. (Dispersing
agent dibuat dengan cara melarutkan 33 gram Algon dan Z gram
Calcium carbonate ke dalam 1000 mL air suling)

2. Tuangkan 100 mL stock dispersing agent ke dalant 50 granr
l,rrr.rlr k'rrrlltrng (.rt.rrr l(x) gr,rrrr l,rrr,rlr l,rn,rrr) kcrirrpi ()v(.n y.lnlI
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3.

4.

mempunyai diameter lebih kecil dari 0'075 mm (lolos ayakan No

200) di dalam suatu mangkuk atau gelas ukur 500 mL (Cambar

4.5a), aduk dan diamkan (rendam) selama beberapa jam' Pada

umumnya perendaman dilakukan antara 2 jam sampai 24 iam

Tuangkan campuran tanah dan stock dispersing agent (larutan

tanah) ke dalam pengaduk berkecepatan tinggi (Cambar 4'4)'

kemudian aduk beberaPa menit 
lkan

Sambil menungSu larutan teraduk dengan sempurna' sla[

Celasukurkontroldanisidenganl00mLstockdispersingagent
dan 900 mL air suling, kemudian letakkan di meja yang tidak

terganggu oleh getaran

Masukkan Thermometer dan Hydrometer ke dalam gelas ukur

kontrol
Catat temperatur dan tinggi Hydrometer yang tercelup di dalam

gelas ukur kontrol

Tuangkan larutan tanah dari pengaduk (stirrer) ke dalam gelas ukur

1000 mL dan tambahkan air suling sampai penuh (1000 mL)

Tutup gelas ukur dengan karet penutup (Cambar 4'5a)' kemudian

kocok larutan dengan cara membalik gelas ukur (membalik posisi

gelas ukur bagian atas ke bagian bawah) berulangkali' sehingga

larutan benar-benar homogen
g. Tempatkan gelas ukur di me.ia yang tidak terganggu dari getaran

atau gerakan

10. Masukkan Hydrometer ke dalam gelas ukur yang berisi larutan

dengan hati-hati, dan lepas dengan perlahan sehingga alat

Hydrometertidakberputarataubergeraknaik-turun(cambar
4.sb)

11. Lakukan pembacaan penurunan Hydrometer (Rh') dan catat

temperatur di dalam gelas ukur kontrol

12. Angkat Hydrometer pelan-pelan, dan tempatkan Hydrometer ke

dalam gelas ukur kontrol

13. Ulangi pencatatan secara bertahap pada saat 0'5' 1 ' 2' 4' 8' 15'

30, 60, 12O,24O,dan 1440 menit (2a jam) setelah pengadukan

5.

7.

8.
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Gambar 4.4 Skema Mesin Pengaduk (Stirrer)

(digambar ulang atas seizin Prof. Yeol)

(a) (b)

Gambar 4.5 Skema Celas ukur dan Tabung Hydrometer
(digambar ulang atas seizin Prof. Yeol)

Koreksi

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan koreksi pada pembacaan

Hydrometet, yang antara lain adalah:

1. Koreksi meniscus, Cm

2. Koreksi temperatur, Mt
3. Koreksi dispersing agent, x

4. Koreksi density air, Cw

Tulrpkltn

Wffi
l=ll=lt3

i_1
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Koreksi meniscus:

Koreksi diperlukan oleh karena permukaan air di sekeliling batang

alat Hydrometer lebih tinggi dari permukaan air sebenarnya (jauh dari

batang Hydrometer).

Cm : (Pembacaan B - Pembacaan A) x'1000

pembacaan A : pembacaan tinggi air di luar batang Hydrometer

pembacaan B : pembacaan tinggi air di sekeliling batang Hydro-

meter

Misal: Pembacaan A : 0.9985

Pembacaan B : 0.9990

Cm : Q.9992- 0.9983) x 1000

: +0.9

Koreksi temperatur

pada umumnya Hydrometer dikalibrasi pada temperatur air 20o C,

sehingga bila pengujian dilakukan pada temperatur selain 20 c,

density air dan alat Hydrometer akan berubah. Koreksi temperatur

dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel.4.4 F aktor Koreksi Temperatu r

(Engineer Manual EM 1 I 1 0-2-1 906)

Temperatur
oC

Falctor

Koreksi,
Mt

Temperatur
oC

Faktor
Koreksi,

Mt

Temperatur
oC

Faktor
Koreksi,

Mt

15.0 -0.8 21.5 + 0.3 28.O + 1.8

15.5 -o.7 22.O +0.4 28.5 + 1.9

16.0 -0.6 22.5 + 0.5 29.O +2.1

16.5 -0.6 23.O + 0.6 29.5 +2.2

17.O -0.5 23.5 +O.7 30.0 +2.3

17.5 -0.4 24.O +0.8 30.5 +2.5

18.0 -o.4 24.5 + 0.9 31 .0 +2.6

(4.8)
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Tabel.4.4 Lanjutan

Temperatur
oC

Faktor

Koreksi,
Mt

Temperatur
oc

Faktor
Koreksi,

Mt

Temperatur
oc

Faktor
Koreksi,

Mt
18.5 -0.3 25.O +'1.0 31 .5 +2.8

r 9.0 -o.2 25.5 + 1.1 32.O +2.9

I9.5 -0.1 26.0 +'1.3 32.5 + 3.0

20.0 + 0.0 26.5 +1.4 33.0 +3.2

20.s +0.1 27.O + 1.5 33.5 + 3.3

21.O +0.2 27.5 + 1.6 34.O + 3.5

Koreksi Dispersing agent, x

Penambahan dispersing agent akan mempengaruhi density air,
sehingga proses sedimentasi lebih cepat dari pada di media air. Koreksi

dispersing agent dilakukan dengan cara menguapkan 50 mL stock
dispersing agent di dalam oven dengan temperatur 105" C - 110'C
sampai kering. Masa stock yang tertinggal di dalam cawan penguapan

ditimbang untuk mengetahui beratnya, md gram.

x : - (2mo) (4.e)

Pada umumnya, nilai x berkisar antara 3.5 - 4.0

Koreksi density air

Pembacaan pada Hydrometer dilakukan pada temperatur 2Oo C,
sedangkan density air murni pada 4o C adalah maksimum yaitu se-

besar 1.000 gram/ml. Density air murni pada temperatur lebih besar

dari 4o C lebih kecil dari 1 .000 gram/mL seperti terlihat pada Tabel 4.5,
dimana density air murni pada 20' C adalah 0.9982 gram/mL, atau
0.0018 lebih kecil dari 1.000. Oleh karena itu, pembacaan Hydro-
meter harus dikoreksi dengan menambah besaran 1.8. atau Cw : 1.8.

Sehingga pembacaan Hydrometer setelah dikoreksi menjadi

t43

ll *Rh'+(.m+Mt+x+Cw (4.10)
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Macam-macam dispersi ng agentyang dapat dipergunakan untuk me-

misahkan gumpalan tanah lempung antara tain adatah (Head' 1980):

1. Sodium triPolYPhosPhate

2. Sodium Potyphosphate

3. Sodium tetraPhosPhate

4. Sodium hexametaphosphate (Calgon)

5. Sodium oxalate

6. Sodium carbonate

7. Sodium bicarbonate

B. Sodium hYdroxide

9. Tannic acid
'10. Starch

1 1. Trisodium PhosPhate

1 2. Tetrasodium PhosPhate

MenurutWyntermyer dan Kinter (195.4)' urutan 1 sampaii -Tl^"^:-\i:

efek yang *"**'kun untuk sebagian besar ienis tanah' Dispersrng

agent vang "';;';;t"' 
uautur' staium hexametaphosphate

Tabel 4.5 Viskositas dan Density Air

Tiskositas, 11(mPa - s)

1.3037

Cambar 4.6 memperlihatkan
pengujian Hydrometer
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foto peralatan yang dipergunakan dalam

(0

,'."h 
rat

(e)

Pengujian HydrometerGambar 4.6 Peralatan untuk

Keterangan:

a : Celas ukur untuk kontrol

b : Larutan tanah

c : Pengaduk

d : Alat hydrometer
e : Thermometer
f : Timer

-oo0oo-

I
| 'u,



KEPADAMAN TANATT
(sorL DENSTrr)

f,lroses pemadatan tanah pada prinsipnya adalah usaha untuk mem-
I perkecil jarak antara butiran tanah (so/id) dengan jalan mengurangi
volume udara yang ada di dalam pori tanah tersebut. semakin kecil
jarak antara butiran tanah semakin banyak jumlah butiran yang ada
dalam satu satuan volume tanah, sehingga tanah dikatakan semakin
padat.

Kepadatan tanah dinyatakan sebagai berat kering maksimum butiran
per satuan volume tanah (dry densitfi yang dinotasikan dengah Ja.y.
Ianah dapat dipadatkan apabila mengadung kadar air tertentu.
Proses pemadatan tanah kelempungan pada kondisi kering (dry) 21u,
sebaliknya pada kondisi jenuh tidak akan menghasilkan kepadatan
yang nraksimum. Kadar air yang diperlukan untuk mendapatkan
kepadatan maksimum disebut kadar air optimum (water content
tntimum. w )

c opttmum,'

lenis pengujian yang berhubungan dengan kepadatan tanah adalah:
l. Proctor test

). .Sand cone
l. (.alifornia Bearing Ratio (CBR)
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Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan jenis tanah

yang cocok untuk timbunan atau urugan antara lain adalah kegunaan

timbunan, sifat tanah, dan energy yang dipakai untuk pemadatan tanah.

Tanah non kohesif (kepasiran) mempunyai sifat kokoh , porous (mudah

dilalui air) tetapi tidak ada ikatan antara partikel satu dengan yang lain'

Sebaliknya butiran tanah kohesif (lempung) terikat satu dengan yang

lain (cohesive), relatif lebih kedap air, mempunyai kadar air cukup

tinggi, dan pada umumnya kompresibel.

Salah satu cara di laboratorium untuk menentukan kepadatan maksi-

mum suatu contoh tanah yang dapat dicapai pada energi standar

adalah pengujian Proctor.

Ada dua jenis uji Proctor:

- Standard Proctor

- Modified Proctor

Salah satu cara untuk mengetahui kepadatan tanah di lapangan adalah

dengan pengujian sand cone. Pada prinsipnya, metode ini (sand cone)

hanya dipergunakan untuk menentukan volume tanah yang digali

pada lapisan perkerasan. Sedangkan berat dan kadar air di dalam

contoh tanah dapat ditentukan masing-masing dengan menimbang

dan mengeringkannYa.

pada pengujian Sand cone, volume galian ditentukan dengan cara

mengkonversikan berat pasir standar (yang sudah diketahui berat-

volume nya) yang diperlukan untuk mengisi lubang galian bekas

pengambilan contoh tanah.

Kekokohan(bearing)suatulapisantanah,baikaslimaupunyangtelah
dipadatkan biasanya ditentukan dengan pengujian California Bearing

Ratio(CBR).PengujianCBRsuatujenistanahdapatdilakukandi
laboratorium maupun di lapangan. Pengujian ini dimaksudkan untuk

menentukan kekokohan relatif lapisan tanah dibandingkan dengan

beban standar. Besarnya beban yang dapat dipikul tanah ditentukan

dari besarnya gaya yang diperlukan untuk memasukkan torak

Kepadatan Tanah (Soi/ Density) t 49

berbentuk silinder, dengan luas penampang 3 inch2, sedalam 0.1 inch

atau 0.2 inch (0.2"). Nilai CBR diperoleh dari rasio antara kekokohan

lapisan tanah dan beban standar, yang besarnya 3000 lbs (sekitar 1350

kg) untuk penetrasi 0.1 inch dan 4500 lbs (atau sekitar 2025 kg) untuk

penetasi torak 0.2 inch.

-oo0oo-
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Pemadatan (Compactionl

Pendahuluan

t-1i bidang rekayasa sipil, banyak dijumpai aktivitas penggalian dan

lJpengurugan tanah. Pada umumnya, pekerjaan pengurugan selalu

diikuti dengan proses pemadatan sehingga lapisan tanah urugtersebut

memiliki sifat-sifat teknik (engineering properties) sesuai dengan yang

direncanakan.

Pemadatan adalah proses yang dilakukan untuk merapatkan butiran

tanah (so/id) yang satu dengan yang lain, sehingga partikel tanah saling

berdekatan dan poritanah menjadi kecil.

Pengertian pemadatan seringkali disalah-artikan dengan konsolidasi.

Meskipun hasil akhir dari proses pemadatan dan konsolidasi adalah

pemampatan (sett/ement), namun keduanya memiliki perbedaan.

Pemadatan adalah proses pengurangan volume udara di dalam pori

tanah (void), sedan gkan konsol idasi adalah proses pengu rangan vol ume

air dari dalam pori tanah. lstilah konsolidasi hanya dipakai pada tanah

k'mpung yang jenuh (tidak ada udara di dalam pori tanah).

l)roses pemadatan di lapangan biasanya dilakukan secara mekanik,

sr.lrcrt i lrr.nggi lasan (Roll ing), penumbukan (Ramming), atau pengge-

l,rr.ur (Vlbr.rliltg).
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Tujuan

Proses pemadatan di laboratorium adalah usaha untuk mendapatkan

kepadatan tanah maksimum pada energi yang standar, dengan jalan

nremberikan kadar air yang optimum. Pemadatan dilakukan dengan

menggunakan beban standar berdasarkan ASTM D-1586 (1998) dan

AASHTO (1982). Hasit yang diperoleh dari pengujian pemadatan

biasanya dipresentasikan dalam bentuk Srafik hubungan antara

berat-volume tanah dalam keadaan kering (dry density) dan kadar air

(moisture content)

Alat yang dipergunakan untuk penguiian kepadatan di Laboratorium

adalah Proctor (1933), yang terdiri dari:
.1. Dua macam tipe tabung silinder yang umum digunakan, yaitu

Standard Proctor (ASTM D-698, 1998) dan Modified Proctor

(ASTM D-1557, 1998). Standard Proctor mernpunyai diameter

10 cm (4 inch) dan volume 946 cm3 (1/30 ft3), yang dilengkapi

dengan alas dan tabung tambahan di bagian atas yang disebut

collar (Cambar 5.1a dan 5.1 b). Modified Proctor pada umumnya

(tidak selalu) menggunakan tabung berdiameter '15 cm (6 inch)

2. Energi diberikan dengan cara menjatuhkan penumbuk (rammer)

dengan berat 5.5 lbs (cambar 5.2a) dan tinggi jatuh 12 in (30

cm) pada Standard Proctor, sedangkan pada Modified Proctor

mempunyai rammer dengan berat sekitar 4.5 kg (10 lbs) dan tinggi

jatuh 45 cm (18 inch)

3. Cawan alumunium

4. Timbangan

5. Oven

Prosedur Penguiian Standard Proctor

1. Siapkan beberapa cawan aluminum kosong dan bersih, timbang

dan catat berat masing-masing

2. Timbang berat tabung Proctor (mold), tanpa alas dan co//ar

(Cambar 5.1b)
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3. Siapkan contoh tanah yang akan ditentukan kepadatannya
(beratnya sekitar 3-a kg) dan keringkan di dalam oven selama 24
jam

4. Keluarkan contoh tanah dari oven, biarkan hingga dingin,
tambahkan air sekitar 3% dari berat tanah kering dan aduk sampai
rata

5. Masukkan tanah secukupnya ke dalam tabung silinder yang telah
dipasang collar (Cambar 5.1d), sehingga volume tanah setelah

ditumbuk kira-kira tinggal 1/3 volume tabung lCambar 5.2a)
6. Tumbuk tanah di dalam tabung secara merata sebanyak 25 kali
7. Tambahkan tanah ke dalam tabung silinder, sehingga volume

tanah setelah ditumbuk sebanyak 25 kali menjadi sekitar 2/3
volume tabung (Cambar 5.2b)

8. Tambahkan tanah ke dalam tabung sampai penuh (mendekati

tinggi col/ar) dan tumbuk sebanyak 25 kali. Pastikan bahwa
permukaan tanah di dalam tabung setelah ditumbuk lebih tinggi
dari tinggi rabung (mold, tanpa col/ar). Kondisi setelah lapisan ke-
tiga terlihat seperti pada Cambar 5.2c.

9. Lepas collar dengan hati-hati agar tanah dalam collar tidak
terpotong

10. Ratakan tanah di permukaan tabung sedatar mungkin, lepas bagian
alas tabung, dan timbang (mold dan tanah)

1 1. Keluarkan tanah dari dalam tabung (mold)
12. Ambil contoh tanah di bagian atas, tengah, dan bawah tabung,

masukkan ke dalam cawan yang telah ditentukan beratnya, untuk
menentukan kadar airnya

13. Timbang cawan dan contoh tanah, masukkan ke dalam oven pada

temperatur 105. + 5o C selama 24 jam
14. Pecahkan tanah yang menggumpal setelah dikeluarkan dari tabung

Proctor

15. Tambahkan air (sekitar 3o/o) ke dalam contoh tanah yang
dikeluarkan dari tabung (langkah 't1) dan aduk hingga rara,

komurlian ulangi langkah 5 sampai 14
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16. Ulangi proses langkah 15 beberapa kali

17. Penambahan air dihentikan bila berat tabung dan tanah setelah

ditumbuklebihkecildariberattanahdantabungpadapercobaan
sebelumnYa.

.lE.Cambarkangrafikhubunganantarakadarair(wJdanberat-volume

kering (10/ tanah, sepertiterlihat pada Cambar 5'4' Berat-volume

kering dapat ditentukan dari perumusan:

N_1*ttdry 1+ W.

1*",: berat volume

volumenya)

w. : kadar air

Gambar 5.1 Peralatan Proctor

(Yeol et al. 2000)

(s.1)

tanah kondisi basah (berat tanah dibagi

Cambar 5.2 Langkah Proses

Pemadatan (digambar ulang

atas seizin Prof . Yeol, Yeol et al'

)000)
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Prosedur Pengujian Modified Proctor

Secara umum, pengujian pemadatan dengan Modified Proctor sama

dengan pengujian Standard Proctor. Perbedaannya hanya terletak pada
energi yang digunakan dan jumlah lapisan, seperti ditunjukkan pada
Tabel 5.1. Langkah pemadatan pada Modified Proctor diperlihatkan
pada Cambar 5.3, mulai dari 5.3a sampai dengan 5.3f.

&
(a)

(d) (e) (0

5.3 Prosedur Penguiian Modified Proctor

{c)

Cambar

Tabel 5.1 Perbedaan antara Standard Proctor dan Modified proctor

Diameter
tabung

Volume
tabung
(cm3)

Berat
penumbuk
(rammer)

Tinggi
jatuh

Jumlah
tumbukan
per lapis

fumlah
lapis

St.rndard
Proctor

l0.l .6 mm
(a in)

943.3 cm3
(1/30 ft)

2.475 kg
(5.5 Ibs)

304.8 mm
(12 in)

25 3

Mrxlifirxl
l'rot lor

101.6 mm
(4 in)

943.3 cm3
(1/30 frr) 4.50 kg

(10lbs)
457.2 mm

(18 in)

25

56
152.4 mm

(6 irt)
2124 cm'
(i/40 {tt) 5



56 r Pengujian Tanah di Laboratorium

Berat-Votume Kering pada Kondisi fenuh (Zero Ait Void'ZAY)

Zero Air Void (ZAY) adalah kondisi/keadaan tanah yang sangat padat

sehingga kadar udara di dalam pori tanah (void) adalah nol (zero)'

Dengan kata lain, tanah pada kondisi kadar air tertentu (w.) dipadatkan

sehinggavolumeudaradidalamporitanahmenjadinoldantanah
menjadijenuh.

Berat-volume kering tanah dalam keadaan ZAV dapat dihitung dengan

perumusan:

(s.2)

Contoh percobaan

HasilpengujiankepadatantanahdenganmemakaistandardProctor
diperoleh data sebagai berikut

C,''r* 'Y*1zw:Ti*p,:;=_
(rs

Catatan:

Berat tabung kosong

Volume tabung

Specific gavitY C,

: 1.96 kg
: 943.3 cm3 (1/30 ft3)

:2.64

No.

Berat
tabung

dan tanah
basah (kg)

Kadar air
wc

f/o)

Berat-
volume

total, 1**
(ton/m3)

Berat'
volume

kering, 10,,
(ton/m3)

Berat-volume
kering, ZAV

(ton/m3)

I 3.69 12 1.83 1.63 2.00

2 3.81 14 't.96 1.72 1.93

3 3.89 16 2.05 1.76 1.86

4 3.91 18 2.O7 1.75 1.79

5 3.87 20 2.O3 1.69 1.73

* 2,05
c
E 2,oo
o
:1BS

F* r.go
E,t

€ r,es
0)x 1,90
(I)

E r,zs

9 r,zo
=
ff rss
[o

1,60

Pemadatan (Compaction) r 57

'r2 14 i61o'6 18 zt
Kadar air. %

Cambar 5.4 Hubungan antara Kadar Air (w) dan

Berat-volume Keri ng (10,)

-oo0oo-



BIB UI

Pengukuran Kepadatan
Thnah Di Lapangan

Pendahuluan

I ika kepadatan di laboratorium ditentukan dari pengujian Proctor

J tA"U V), maka kepadatan tanah di lapangan dapat diukur dengan
beberapa cara. Metode yang umum dipakai antara lain adalah Sand
cone (ASTM D-1556, 1998), Rubber balloon (ASTM D-2167, 1998),
dan Nuc/ear density test.

Untuk menentukan berat-volume kering tanah di lapangan (1/,
besarnya masing-masing variabel yang diperlukan untuk perhitungan
seperti berat, volume, dan kadar air contoh tanah (sample) harus
diketahui. Berat contoh tanah yang diambil dari lapangan dengan
rnudah dapat ditentukan dengan cara menimbang. Sedangkan kadar
air contoh tanah dapat ditentukan dengan beberapa cara seperti

lrengujian di laboratorium dengan oven, melakukan quicktest dengan
<'ara membakar contoh tanah untuk menguapkan kadar airnya, atau
nretode Speedy moisture tester (Bab l) yang dilakukan di lapangan. Hal
y.rng relatif lebih sulit untuk ditentukan adalah volume dari contoh
l.rnah yang diambil (digali).
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Tujuan

Sand cone dan Rubber Balloon (ASTM, '1981) adalah dua metode

yangdigunakanuntukmenentukanVolumecontohtanahdilapangan,
dengan cara mengukur volume galian dari contoh tanah yang diambil

tersebut. Cara yang menggunakan bantuan pasir standar untuk

menentukanvolumegaliantanahdilapangandinamakanujiSandcone
(Cambar 6.1), se<langkan pengujian yang menggunakan membrane

tipis dari karet dan air disebui ,,li rubber ballon (Cambar 6.2). Dalam

bab ini hanya akan clibahas tentanS penentuan berat-volume kering

tanahdilapangandenganmetodeSandcone(ASTMD-1556)

Alat yang diPergunakan:

1. Peralatan Sand cone

2. Pasir standar

3. Timbangan

4. Kontainer

5. Alat pengujian kadar air di lapangan

6. Alat Penggali atau scooq

Prosedur:
'1. Timbang tabung Sand cone dalam keadaan kosong (W,)

2.lsitabungsandconedenganpasirstandar(yanSsudahdiketahui
berat-volume nya,1,,no) secukupnya, dan timbang (Wr)

3. Timbang kontainer iirp"t contoh tanah dalam keadaan kosong

dan bersih (Ws)

4. Cali tanah ii lapangan dengan menggunakan scoop' dan

masukkanSemuatanahhasilgalian(usahakanagartanahtidak
adayangterbuang)kedalamkontainer.Kedalamanlubangsekitar
10-l5CmdengandiameterlebihkecildaridiameterCone.

5. Timbang berat kontainer yang berisi tanah (Wo)

6. Tentukan kadar air tanah hasil galian (w.) dengan menggunakan

salah satu metode yg sudah dibahas pada Bab I

7. Tempatkan alat sand cone yang berisi pasir standar di atas lubang

galian(cambar6.l).danhtrkakransehinggapasirtli<lalam

B.

9.

Pengukuran Kepadatan Tanah Di Lapangan r 61

tabung turun mengisi lubang galian dan cone sampai penuh, yang

diindikasikan dengan tidak berubahnya volume pasir di dalam

tabung Sand cone.

Setelah volume galian terisi penuh dengan pasir standar, tutup
kran, dan timbang berat tabung sand cone yang berisi sisa pasir
(Wr)

Hitung berat pasir yang mengisi volume cone dan lubang galian

dengan perumusan (6.1), volume cone dan lubang dengan
perumusan (6.2), dan volume lubang dengan perumusan (6.3)

W :W-W-
Sand 2 5

| / 
-Wrrrd' sand

'Y sand

Vlrb.ng:Vr"rd -Vron"

10. Berat-volume kering (1,/ tanah di lapangan dapat dihitung
perumusan:

.Skema Penentuan Volume I ubang dengan Sand cone
(Yeol et al., 2000)

(6.1)

(6.2)

(6.3)

dari

(6.4)
V,,a"*(1+wc)

Gambar 6.1
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Gambar 6.2 Skema Penentuan Volume Lubang dengan Rubber

Balloon (Yeol et al. 2000)

-oo000-

BAB UII
California Bearing Ratio

(cBR)

Pendahuluan

I apisan tanah yang akan dipakai sebagai lapisan sub-base atau
Lsub-grade suatu konstruksi jalan pada umumnya memerlukan
proses pemadatan agar mampu menerima beban sesuai dengan yang
direncanakan. Salah satu cara untuk mengukur kekokohan (bearing)
lapisan tanah adalah pengujian California Bearing Ratio (CBR).

Prinsip dasar dari pengujian CBR adalah membandingkan besarnya be-
ban (gaya) yang diperlukan untuk menekan torak dengan luas penarn-
pang 3 inch2 ke dalam lapisan perkerasan sedalam 0.1 inch (2.54 mm)
atau 0.2 inch (5.08 mm) dengan beban standar. Oleh karena itu, kekoko-
han lapisan perkerasan dinyatakan dalam "kekokohan relatif" atau pers-

en kekokohan. Besarnya beban standar untuk penetrasi 0.1 inch adalah
3000 lbs (pound) atau sekitar 1 350 kg, sedangkan besarnya beban standar
untuk penetrasi 0.2 inch adalah 4500 lbs atau sekitar 2025 kg.

S,rtu hal yang perlu diingat bahwa pengujian CBR hanya mengukur
kr.krkohan relatif dari lapisan permukaan tanah, karena diameter
lx'n(unpang torak yang dipergunakan hanya sekitar 4.96 cm, sehingga
rl,rr.r.rh (volumc,) lapisan tanah di bawah torak yang terpengaruh
Ick.rrr.rn (sln'.ss llu/lt) hanya di permuk.r,rn.
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Tujuan

Fengujian CBR bertujuan untuk menentukan kekokohan permukaan

lapisan tanah yang umumnya akan dipakai sebagai sub-base (urugan)

atau sub-grade (lapisan tanah dasar) konstruksi jalan'

Penguiian CBR di laboratorium

Ada clua macam pengujian cBR di laboratorium, yaitu pengujian

kering (unsoaked) dan pengujian basah (soaked)

Alat yang dipergunakan untuk pengujian CBR di Laboratorium terdiri

dari:

1. Tabung silinder (mold) berdiameter 15 cm (6 inch)dengan volume

2837 cm3 (1il0 ft3) yang dilengkapi dengan alas (Cambar 7'1a)

dantabungtambahandibagianatasyangdisebutcollar(cambar
7.1b)

2. Penumbuk (rammer) berat 10 lbs (sekitar 4'5 kg) seperti pada

Cambar 7.2a

3. Cawan alumunium

4. Timbangan

5. Oven

6. Mesin penekan (compressio n machine) seperti Cambar 7 '4

Prosedur penguj ian kering (unsoaked)

1. "lentukan berat-volume kering (to) maksimum dan kadar air

optimum contoh tanah, yang dipeioleh dari penguiian Standard

Proctor atau Modified Proctor

2. Timbang berat tabun g (motd) CBR, tanpa alas dan collar

3.Siapkancontohtanahyangakandiujikekokohannyadankeringkan
di dalam oven selarn a 24 iam

4. Keluarkan contoh tanah dari oven,

kemudian tambahkan air sampai kadar

sampai rata

biarkan hingga dingin,

air optimum dan aduk

California Bearing Ratio (CBR) I 65

5. Masukkan tanah secukupnya ke dalam tabung silinder CBR yang

telah dipasang collar, sehingga volume tanah setelah ditumbuk
kira-kira tinggal 1/5 volume tabung (Cambar 7.2b)

6. Tumbuk tanah di dalam tabung secara merata sebanyak 56 kali
dengan memakai penumbuk (rammerl seberat 10 lbs (sekitar

a.5 ke) yang dijatuhkan dari ketinggian 45 cm (18 inch)

7. Ulangi langkah 5 dan 6 sebanyak 5 kali sampai tanah di dalam

tabung penuh dan permukaannya rata (Cambar 7.2c sampai 7.20

B. Taruh beban standar seberat 10 lbs (berupa lempengan logam
yang berlubang di tengahnya) di atas permukaan tanah di dalam

tabung CBR (Cambar 7.3b dan 7.3c)

9. Letakkan tabung yang berisi tanah dan beban standar pada mesin
penekan, dan atur ketinggian agar torak penekan yang mempunyai
luas penampang 3 inch2 (diameter 4.96 cm) melewati lubang
beban standar dan duduk tepat di atas permukaan contoh tanah
(Cambar 7.4).

10. Pasang dan atur dial penurunan agar jarum penunjuk penurunan

tepat pada posisi nol

1'1. Jalankan mesin penekan dengan kecepatan 0.05 inch per menit
1 2. Lakukan pembacaan (pencatatan) gaya yang terjadi setiap penetrasi

0.025 inch

13. Gambarkan grafik hubungan antara penetrasi dan gaya tekan yang

terjadi, seperti contoh pada Cambar 7.5

14. Hitung kekokohan tanah dengan perumusan

Cava oadaoenetrasi 0.1" [/bslcBRor,,: ', ', :', ;:;; ' ',x100%
3000[/bsj

Atau dengan perumusan

Cav a o ad a oe n etr as i O.2" I I bsl

1s00[/bs]

v.'t)

v.2)
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ffiffi
(a) (b) (c)

Gambar 7.1Tabung Untuk Penguiian CBR (Yeol et al., 2000)

(c) (d) (e) (0

Gambar 7.2 Langkah Proses Pemadatan (Yeol et al., 2000)

California Bearing Ratio (CBR) r 67

ffiP

ffi&
Gambar 7.3 Proses Penyusunan Beban untuk Perendaman

(Yeol et al., 2000)

Gambar 7.4 Skema Penguiian CBR Di Laboratorium
(Ycol ct al., 2000)
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Contoh percobaan

Hasil pengu jian California Bearing Ratio (cBR) contoh tanah diperoleh

data seperti Pada Tabel 7.'l

Tabel 7.1 Hasil Penguiian CBR

Penetrasi (inch) Dialload (divisi) Gaya (lbs)

0 0 0

0.0250 1B 786.06

0.0500 35 1528.45

0.0750 50 2't83.50

0.0100 63 2751.21

0.0125 74 3231.58

0.0150 B4 3668.28

0.0175 90 3930.30

0.0200 94 4104.98

0.0250 9B 4279.66

Catatan:
'l lbs : 0.a5 kg

cBR : 9101o

Hasil pengujian CBR dapat dipresentasikan seperti pada Cambar 7.5

4500

4m0

3500

(D 3m0
o.,*
E zmood r5oo

tm0
5(x)

0
0.000 0,050 0,100 0,150 0200 0250 0,3fi)

Penefasl. inch

{

{
/

/(

Gambar 7.5 Hubungan antara Pencfra.si darr Caya

2.

3.
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Prosedur Pengujian CBR Cara Basah (soaked)

Pengujian CBR cara basah dilakukan pada 3 buah contoh tanah
(sample) yang mempunyai kepadatan yang berbeda-beda. Tabung

pertama, ke dua, dan ke tiga dipadatkan masing-masing dengan 15

tumbukan, 35 tumbukan dan 65 tumbukan untuk tiap lapisnya.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:
1. Tentukan berat-volume kering ("yr/ maksimum dan kadar air

optimum contoh tanah, yang diperoleh dari pengujian Standard

Proctor

7.

Timbang berat tabung CBR, tanpa alas dan collar
Siapkan contoh tanah yang akan diuji kekokohannya dan keringkan

di dalam oven selama 24 jam. Volume tanah sekitar 8 kg agar

cukup dipakai untuk 3 benda uji
Keluarkan contoh tanah dari oven, biarkan hingga dingin,

kemudian tambahkan air sampai kadar air optimum dan aduk

sampai rata

Masukkan tanah secukupnya kedalam tabung silinder CBR yang

telah dipasang collar (3 tabung), sehingga volume tanah setelah

ditumbuk kira-kira tinggal 1/5 volume tabung
Tumbuk tanah di dalam :nasing-masing tabung secara merata

dengan tumbukan masing-masing sebanyak 15 kali, 35 kali, dan

65 kali dengan memakai penumbuk (rammer) seberat sekitar 4.50

kg (tO lbs)dan dijatuhkan dari ketinggian 45 cm (18 inch)

Ulangi langkah 5 dan 6 pada masing-masing tabung sebanyak

5 kali sampai tanah di dalam tabung penuh dan permukaannya

rata

Taruh beban standar seberat sekitar 4.50 kg (10 lbs) pada masing-

masing tabung CBR (berupa lempengan logam dengan lubang di

tengahnya) di atas permukaan contoh tanah (Cambar 7.3d)

Rendam tanah dan tabung CBR di dalam air selama 4 hari (96

jam)

4.

5.

6.

B.

().
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11.

12.
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Apabila diperlukan, pengembangan tanah di dalam tabung

(swelling) dapat diukur dengan memasang dial penurunan pada

permukaan contoh tanah

Angkat tabung-tabung yang berisi tanah dari dalam air dan tiriskan

selama kurang lebih 15 menit

Letakkan tabung yang berisi tanah pada mesin penekan, dan

atur ketinggiannya agar torak penekan yang mempunyai luas

penampang 3 inch2 duduk tepat di atas permukaan contoh tanah

(Cambar 7.4)

1 3. Pasang dan atur dial penurunan agar jarum penunjuk penurunan

tepat pada Posisi nol

14. Jalankan mesin penekan dengan kecepatan penetrasi 0.05 inch

per menit

Laku kan pem bacaan (pen catatan) gaya yan g terj ad i seti ap penetras i

0.025 inch

cambarkan grafik hubungan antara penetrasi dan gaya tekan yang

terjadi, seperti contoh pada Cambar 7.7

Hitung kekokohan tanah dengan perumusan 7 '1 alau 7 '2

Berdasarkan data hasil pengujian ketiga contoh tanah tersebut (seperti

terlihat pada Tabel 7.2), hubungan antara Berat volume kering dan nilai

CBR digambarkan seperti pada Cambar 7.7. Gambar tersebut dapat

dipergunakan untuk memprediksi nilai CBR maksimum tanah dengan

ldrymuk, : 1 .9 gram/cm3 (pada camb ar 7 .6) yang terendam secara terus

*ln"irr, nilai CBR maksimum yang terjadi adalah mendekati 66%

(Gambar 7.7).

Tabel 7.2 Hasil Penguiian Tiga sample dengan Kepadatan yang

Berbeda-beda

No
Pukulan per

lapis
CBR f/")

Berat volume kering, 10,,
(gram/cm3)

1 15 28.33 1.85

2 35 53.33 1.BB

l 65 75.O2 1.92

15.

16.

17.
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1.94

1.92

1.90

1.88

1.86

1_84

1.82

1.80

1.78

1.76

1.74

Kadar Air (%)

Gambar 7.6 Hubungan antara Kadar air dan BeratVolume Kering

1.94

1.S3

1.92

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86
1.85

1.84

20 30 4A 50 60 7A 80

NitaicBR (%)

Gambar 7.7 Hubungan antara Ni/ai CBR dan BeratVolume Kering

Pengujian CBR di lapangan

Pada prinsipnya pengujian CBR di lapangan sama dengan pengujian
CBR di laboratorium. Permasalahan utama pada pengujian CBR di
l.rpangan adalah diperlukannya beban kontra, yaitu beban untuk
rnenahan torak agar torak dapat masuk ke dalam lapisan tanah. Beban
kontra biasanya dipakai truck yang berisi muatan penuh sehingga
tirl.rl< lcrangkat pada saat beban diberikan pada torak.

Urrtuk mt.rrgukur besarnya penetrasi dipakai dial penurunan yang di-

l,.rs.urll p.xl.r gt'llgar horizonlal. Celagar terst'turl harus cukup panjang

e.p
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EEro)
o

g
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dan kaku dengan perletakan agak jauh dari titik pengujian, sehingga ti-

dak terjadi lenclutan dan tidak terpengaruh tekanan tanah akibat penetrasi

torak.

pembacaan beban dan penetrasi dilakukan setiap interval 0'025 inch,

sedangkan nilai CBR ditentukan berdasarkan besarnya beban untuk

memasukkan torak sedalam 0.1 inch atau 0'2 inch'

Contohhasilpengu,iianCBR.lapangandapatdilihatpadaTabelT.3
dan dipresentasikan pada Cambar 7 '8'

Tabel 7.3 Hasil Pencatatan Penguiian CBR Lapangan

No Penetrasi (inch) Dialbeban Gav, 'lbs)

1 0.025 12 524.U4

2 0.050 28 1222.76

3 0.075 42 1834.14

4 0.100 55 2401.85

5 0.125 65 2838.55

6 0.150 74 3231.58

7 o.175 80 3493.60

B 0.200 85 3711.95

9 o"250 90 3930.30

CBR yang diperoleh adalah 82.48'lo

GambarT.BHubunganant.araPenetrasidanBebanPengujianCBR
LaPangan

-oo0<lt>

PERMEABILITAS TAITATI
(PERMEABILITY OF SOILS )

Cecara umum, aliran di dalam media tanah dikategorikan sebagai

)aliran laminar oleh karena mempunyai kecepatan yang relatif

rendah (tambat), sehingga kecepatannya dapat ditentukan dengan

menggunakan hukum Darcy.

Kecepatan aliran selain tergantung dari besarnya perbedaan tekanan

(head) dan panjang lintasan aliran (yangdiekspresikan sebagai hydraulic

gradient, i), juga tergantung dari besarnya koefisien permeabilitas tanah

(k). Tanah non-kohesif (granular) mempunyai koefisien perrneabilitas

yang lebih besar dibandingkan dengan tanah kohesif (lempung).

Besarnya koefisien permeabilitas tanah dapat ditentukan di laboratorium

dengan pengujian Constant head dan Falting head. Sesuai dengan na-

manya, Constant head adalah metode percobaan yang dilakukan dengan

mempertahankan besarnya perbedaan tekanan (head) selama proses peng-

u j ian. Sedan gkan Falling head adalah metode percobaan yang d idasarkan

pada perubahan perbedaan tekanan (head) selama pengujian.

Metode Constant head cocok dipakai pada tanah non-kohesif

(kcpasiran) yang mempunyai koefisien permeabilitas relatif besar, dan

sclraliknya cara Falling head lebih cocok untuk tanah yang kohesif

y.urg memiliki koefisien permeabilitas relatif kecil.

-oo0oo-
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Permeabilitas Thnah

Pendahuluan

ermeabilitas adalah kemampuan media (dalam hal ini adalah

tanah) untuk mengalirkan air melalui porinya. Masing-masing
jenis tanah mempunyai permeabilitas yang berbeda-beda tergantung

dari besar dan bentuk butiran, angka pori, serta bentuk dan susunan

porinya.

Kemampuan tanah untuk mengalirkan air dinyatakan dengan nilai
koefisien permeabilitasyangdinotasikan sebagai k. Koefisien permeabilitas

dapat didefinisikan sebagai kecepatan air melalui satu unit luasan tanah

pada satu unit hydraulic gradient, dimana Hydraulic gradient (i) adalah

kehilangan tekanan air (head, AH) per unit lintasan air (L).

Telah diketahui bahwa kecepatan aliran air di dalam (melewati) tanah

sangat kecil sehingga dikategorikan sebagi aliran laminer, yaitu suatu

;rliran yang besar kecepatan alirannya (v) berbanding lurus dengan
ltydraulic gradient nya (i).

Kt'cepatan aliran laminer dapat ditentukan menurut hukum Darcy,
y.ritu

v A(i) u i'{ (8. r)
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di mana:

k : koefisien Permeabilitas tanah

i : hydraulic gradient, yaitu besarnya kehilangan tekanan air (head)

Per unit lintasan air

AH : perbedaan tinggi muka air (head)

L : panjang lintasan air yang mempunyai perbedaan tinggi muka

air AH

Ada dua macam percobaan laboratorium yang dapat dipakai untuk

menentukan koefisien permeabilitas tanah' Kedua percobaan tersebut

adalah:

1. Constant head

2. Falling head

perbedaan kedua metode di atas terretak pada tekanan air (head)

selama percobaan berlangsung' Sesuai dengan namanya' Constant

head berarti ti nggi tekanan ai r d i pertahankan tetap, seh i n gga percobaan

dilakukan dengan mempertahankan perbedaan tinggi muka air (head)

agar tidak berubah (constant) selama percobaan'

SedangkanpadametodeFallinghead'perbedaantekananairdibiar-
kan berkurang (fatting) selama percobaan' Pada umumnya koefisien

permeabilitas tanah kepasiran (non-cohesive) ditentukan dengan per-

cobaanConstanthead,sedangkanpercobaanFa//ingheaddipakaiun.
tuk menentukan koefisien permeabilitas tanah lempung'

Constant fiead (ASTM, 1981)

Percobaaninipadadasarnyaadalahmengukurdebitair(volumeair

Q)yangkeluarmelaluicontohtanahpadasuatuintervalwaktu(t).
Besarnyakoefisienpermeabilitasdiperolehdengancaramenyamakan
debitairyangmasukmelaluicontohtanahdandebitairyangkeluar
dari contoh tanah (Gambar B'1)'

Besarnya volume air yang masuk melewati contoh tanah Qin

Q"' - vA[ (B'2)
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aliran nrengikuti hukum Darcy, makaOleh karena kecepatan

Qin: kiAt

Q,,: k&At

(8.3)

(B'+1

tanah pada interval

(B.s)

(8.6)

Sedangkan volume air yang keluar dari contoh
waktu yang sama (t) sebesar Q, sehingga:

o:klx 17-t
Atau

Qtk:
(AH)At

AIat yang dipergunakan:
1. Silinder Permeameter

2. Pencatat waktu (Timer)

3. Tabung penampung air (gelas ukur)

Prosedur

1. Tempatkan contoh tanah, yang mempunyai panjang L dan

diameter D, ke dalam tabung permeameter

2. Letakkan kertas filter dan batu porous di bagian atas dan bawah contoh

tanah. Keftas filter diletakkan di antara contoh tanah dan batu porous.

3. Hubungkan (isi) silinder permeameter dengan tanki yang berisi air
4. Alirkan air melalui contoh tanah dan biarkan sampai contoh tanah

menjadijenuh
5. Ukur beda tinggi muka air (hydraulic head) antara permukaan air

yang keluar dan permukaan air yang masuk, AH
6. Pada saat yang bersamaan, tampung air yang keluar dari contoh

tanah (Q) pada suatu interval waktu dan catat waktunya (t).

7. Hitung koefisien permeabilitas contoh tanah k dengan perumusan
(8.6)

l|. LJl.rngi l,rrrlil<.rlr ((r) rlan (7) beberapa kali, sampai rlirlapatkan hasil

k y,rrrg s.rrrr,r
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Gambar 8.1 Skema Penguiian Permeabilitas Tanah

Metode Constant Head

Falling head (Bowles, 1970)

Padaprinsipnyapercobaaniniadalahmembandingkankehilangan
volume air di dalam tabung (pipa) dan volume air yang masuk ke

dalam contoh tanah pada suatu interval waktu t'

Besarnya volume air di dalam tabung dengan luasan a, yang masuk

ke dalam contoh tanah (dQr) pada suatu interval waktu dt adalah

der:t-)(v)(a) (tanda negatif diberikan karena kecepatan air v

berkurang dengan menurunnya tinggi muka air setelah interval waktu

d0

dh
dep: -Aa

Debit air yang masuk melewati contoh tanah (Q,") dengan luas

penampang A dan panjang L, pada perbedaan hydraulic head awal

h adalah

(8.7)

Qir: kiA

q,^: k!.A

Berkurangnya volume air di dalam tabung harus sama dengan debit air
yang masuk melewati contoh tanah, sehingga

dqr: q^

dh .h: k-AdtL
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(B.B)

(B.e)

(8.10)

(8.11)

(8.12)

(8.13)

) h, (8.14)

(8.1 s)

(8.16)

dhLadt-
h Ak

ffrnrr,r

#',[f),n,
dimana:

h, : tinggi awal muka air di dalam tabung
h, : tinggi muka air di dalam tabung setelah interval waktu t

Sehingga

aL. h.[-_;n r

kA h2

alau

t:2.3O3llon4-
kA "h,
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(a) {b)

Gambar 8.2 Skema Pengulian Permeabilitas Tanah

Metode Falling Head

(a) Posisi Awal dan (b) Posisi Sete/ah lnterval Waktu t

-oo0oo-

t
KOMPRESIBILITAS TANAN

(corrPnnssrBrLrTv
oF sorls)

fanah merupakan media yang kompresibel (compressib/e), yang
I akan mengalami perubahan bentuk dan vorume jika terjadi

perubahan beban (tekanan). Perubahan volume dan bentuk terseLnl
ciakibatkan oleh perubahan angka pori tanah (void ratio) yang berisi
udara dan air. Bila pori tanah hanya berisi air (tanah dalam keadaan
jenuh), maka besarnya perubahan volume tanah sebanding dengan
perubahan volume air dalam pori tanah. proses keluarnya air dari pori
tanah dalam keadaan jenuh tersebut disebut konsolidasi.

oleh karena proses kecepatan keluarnya airdari pori tanah dipengaruhi
oleh permeabilitas tanah, maka proses keruarnya air pori pada tanah
pasir (yang relatif porous) berlangsung sangat singkat, atau dapat
dikatakan seketika (immediate) pada saat beban diberikan. Lain halnya
proses konsolidasi pada tanah lempung biasanya memakan waktu yang
cuku p lama, karena tanah lempu n g mem punyai koefisien permeabi I itas
yang sangat kecil (hampir impermeable), dengan demikian pengujian
konsolidasi hanya dipergunakan untuk tanah lempung.

Pada prinsipnya, pengujian konsolidasi adarah mencari hubungan
.rnlara kenaikan beban (atau tekanan) dan besarnya penurunan, yang
\('(trrtr lirl.rk l.rngsrrng rlinyat;rkirn dr:ngan Jrerub.rh.rn angka pori, r,
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(voidratio).selainitu,pengujiankonsolidasijugadimaksudkanuntuk
mengetahui kecepatan proses penurunan tanah akibat beban yang

diberikan.

Asumsi yang dipakai pada pengujian konsolidasi:

'1. Tanah lempung dalam keadaan homogen dan jenuh

2. Aliran air di dalam tanah sangat pelan sehingga merupakan aliran

laminer yanB mengikuti hukum Darcy' yaitu bahwa kecepatan

aliran berbanding lirus dengan besarnya hydraulic gradient,i

3. Air pori tunuf', i'IVa dapat mengalir ke atas dan ke bawah (1 arah)'

tidak ada aliran air pori ke arah horizontal (radial)

4. Butiran tanah dan air tidak kompresibel' sehingga perubahan

volume tanah hanya diakibatkan oleh perubahan pori tanah' e'

5.Perubahanvolumehanyaterjadisearahbeban(vertika[),tidakada
perubahan arah lateral (radial)' sehingga dinamakan konsolidasi

satu dimensi (1-D consolidation)'

-oo0oo-

BIB ltt
Konsolidasi

Pendahuluan

f)ada dasarnya setiap material akan mengalami deformasi bila meng-
! alami perubahan tekanan. Demikian pula tanah akan mengalami
deformasi (deform ati on) j i ka mengalam i perubahan tekanan (pressure).

Deformasi, dalam hal ini penurunan, yang terjadi dapat disebabkan
oleh distorsi (perubahan bentuk tanpa dibarengi perubahan volume),
elastisitas tanah, atau penurunan konsolidasi yang diakibatkan oleh
keluarnya air dari dalam pori tanah.

Penurunan yang disebabkan oleh perubahan bentuk dan elastisitas tanah

terjadi relatif bersamaan dengan waktu pemberian tekanan (immediate

sett/ement). Sedangkan penurunan yang diakibatkan oleh keluarnya air
dari dalam pori tanah memerlukan waktu yang relatif lebih lama, dan

sangat tergantung dari permeabilitas tanah. Proses keluarnya air dari
dalam pori tanah dalam keadaan jenuh tersebut disebut konsolidasi, dan
proses tersebut mengakibatkan perubahan volume tanah (penurunan).

P.rda tanah yang memiliki butiran halus (fine grained soils) seperti

l.rrrah lempung, kecepatan keluarnya air dari pori tanah sangat kecil
rlilr.rrrrlirrrikart rlengan kecepatan keluarnya air dari tanah y.rng berbutir
[.rs.u (r o.rrst'1;raittcrl soi/s) \1.1lcr.li l.rn,rlr l,rrr,trr .rt.ttr p.rsir.
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pada konclisi tanah ienuh, besarnya penurunan akibat konsolidasi

berhubungan langsung dengan banyaknya air yang keluar dari pori

tanah,sedangkankecepatankeluarnyaairmempengaruhikecepatan
atau lamanya waktu yang diperlukan untuk proses penurunan'

pada prinsipnya, pengujian konsolidasi dimaksudkan untuk mencari

korelasi antara penambahan tekanan, waktu, dan besarnya perubahan

volume contoh tanah (atau perubahan angka pori' e)' sehingga

hasilnya dapat dipergunakan untuk memperkirakan besar dan lamanya

penurunan bangunan.

Metode yang umum dipakai untuk menentukan korelasi antara

penambahantekanan(stressincrement)danbesarnyapenurunan
(deformation) adalah one-dimens ion consolidation (1-D) yang pertama

kali dikembangkan oleh Terzaghi (1925). Pendekatan yang dipakai

pada metode tersebut mengasumsikan bahwa contoh tanah hanya

menerima penambahan tekanan pada arah vertikal, tanah hanya

diijinkan mengalami deformasi searah dengan arah beban (arah radial

terkekang), dan arah keluarnya air dari dalam pori tanah juga dalam

arah vertikal. Selain itu, butiran tanah dianggap tidak mengalami

perubahan volume, sehingga deformasi pada tanah hanya diakibatkan

oleh perubahan volume air saja (atau angka pori, e)'

Alat yang digunakan:

1. AlatOedometer (Consolidometer)

2. Ring Pemotong tanah

3. Ring spesimen (specimen ring)

4. Kawat Pemotong tanah (Trimmer)

5. Batu porous (porous stone) 1 set (2 buah)

6. Kertas filter 2 buah

7. Alat pengukur waktu (timer)

B. Alat pengukur penurun an (dial gage)

9. Oven

10. Timbangan
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Gambar 9.1 Skema Alat Pengujian Konsolidasi (Yeol et al., 2000)

Prosedur:

1. Timbang Ring specimen kosong dalam keadaan kering
2. Siapkan contoh tanah dalam keadaan tidak tergan ggu (undisturbed)

yang diambil dari lapangan

3. Cetak contoh tanah dengan menggunakan Ring pemotong

4. Masukkan contoh tanah dari Ring pemotong ke dalam Ring

specimen, kemudian potong (ratakan bagian atas dan bawah ring)

contoh tanah yang ada di dalam Ring specimen memakai kawat
pemotong, sehingga contoh tanah mempunyai ketebalan yang

sama dengan tinggi Ring specimen
5. Lapisi contoh tanah bagian atas dan bawah dengan kertas filter
(t. Masukkan Ring specimen yang berisi contoh tanah ke dalam

l.rbung-bawah pengujian, yang sudah diberi batu porous untuk
rlr-rrlukan contoh tanah

/ . l).rs.rng t.rbtrrrg-.rt.ls, kemudian pasang baut untuk mengikat tabung-

Ir,rw.rh rl.rn t.rlrurrg-.rl.rs
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8. Letakkan batu porous di bagian atas contoh tanah

g. Letakkan tabung pengujian pada consolidometer, dan atur agar

torak beban menempel pada bagian atas (permukaan) batu porous.

Usahakan contoh tanah tidak tertekan oleh torak beban'

10. cenangi tabung pengujian dengan air, sehingga contoh tanah

sepenuhnya terendam air (Gambar 9.1a)

11. Berikan beban awal (seating pressure) sehingga memberikan

tekanan antara 2-5 kPa (tergantung jenis tanahnya), dan biarkan

selama 5 menit. Beban ini diberikan a8ar torak beban benar-benar

duduk pada batu porous di permukaan contoh tanah dengan

tekanan yang relatif kecil

12. Atur alat pengukur (dial) penurunan pada posisi maksimum

(terpendek), sehingga cukup ruang mengukur penurunan

13. Berikan beban/tekanan pertama dan catat penurunan yang terjadi

setiap interval waktu. lnterval waktu pencatatan adalah 0.o, o.25,

0.50, 1 , 2, 4, B, 15, 30, dan 60 menit, kemudian dilanjutkan

dengan 2,4, B, 16, dan 24 iam. Besarnya tekanan umumnya

mulai dari O.125kglcm2 dan dinaikkan dengan kelipatan dua kali

menjadi 0.25, O.5, 1.0,2.O,4.0, B-0, dan 16.0 kg/cm2 (Cambar

9.1b)

14. Setelah 24 jam, beban dinaikkan (beban kedua) menjadi dua kali

beban pertama dan dilakukan pencatatan penurunan pada interval

waktu seperti langkah (13)

15. Ulangi langkah (14)dengan menaikkan beban dua kalidari beban

sebelumnya"

16. Pada akhir pembebanan (misal pada tekanan 16.0 kglcm2),tekanan

diturunkan (unloading) berturut turut menjadi 8.0, 4'0,2'0, 1'0,

0.5, dan Q.25k{cm2. Pencatatan deformasi (rebound) dilakukan

untuk masing-masing pengurangan beban pada saat deformasi

sudah selesai (tidak terjadi deformasi lagi). Secara umum/

deformasi pada proses unloading jauh lebih cepat dibandingkan

dengan deformasi pada proses penambahan tekanan (loading).
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17. Apabila dikehendaki, proses unloading dapat dilakukan sebelum
beban maksimum d iberikan, dan kemud ian di lakukan pembebanan

lagi (re-loading) sampai tekanan maksimum. Pemberian beban
pada proses ini dapat dirangkum sebagai berikut:
a. Beban seating load -+ dinaikkan bertahap ke beban n
b. Beban n -+ diturunkan bertahap ke beban seating load
c. Beban seating load -+ dinaikkan bertahap ke beban maksi-

mum

d. Beban maksimum + diturunkan bertahap ke beban seating
load

18. Pada akhir pembebanan, keluarkan contoh tanah (specimen) dari
Ringspecimen, masukkan ke dalam cawan alumunium yang sudah

diketahui beratnya, timbang, kemudian masukkan specimen dan

cawan ke dalam oven dan biarkan selama 24 jam pada temperatur
sekitar 105. C + 5oC

19. Timbang berat specimen dalam keadaan kering

Data yang diperlukan untuk perhitungan meliputi:

A. Data contoh tanah (spesimen)

Sebelum pengujian:
- Diameter spesimen, D (mm)

- Tinggi awalspesimen, Ho (mm)

- Berat Ring spesimen kosong (gr)

- Berat contoh tanah dan Ring spesimen (gr)

- Kadar air awal contoh tanah

Setelah percobaan

- Berat spesimen pada keadaan basah (gr)

- Berat spesimen setelah di oven selama 24 jam (gr)

- Specific gravity (Cr)

B. Data Waktu dan Deformasi

Untuk setiap penambahan beban, catat waktu dan penurunan
spt'simen yang terfadi. Data ini akan dipakai untuk menentukan
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parameter yang diperlukan dalam memperkirakan besar dan

lamanya penurunan.

C. Angka pori (void ratio, e)

Besarnya penurunan contoh tanah pada setiap penambahan

tekanan Ap Qqjam setelah masing-masing pembebanan) dipakai

untuk menentukan perubahan angka pori tanah (Ae), sehingga

hubungan antara angka pori e dan besarnya tiaptiap tekanan

(p) dapat digambarkan. Grafik hubungan angka pori tanah dan

besarnya tekanan tersebut sering disebut kurva e-log p karena

besarnya tekanan p digambarkan pada skala logaritma seperti

terlihat pada Gambar 9.2

o

c
Gv
Po

't"30

1.20

1-to

t.m

0"90

0.80

0.70
0.1 1 10 100 [9tahLogl

Baban, kglcrrf

Gambar 9.2 Crafik Hubungan antara Beban (tekanan)

dan Angka Pori

Perhitungan

Apabila suatu tanah lempung jenuh, dengan ketebalan lapisan H.

dan luas penampang A (luas penampang bentuk silinder, 4 - 1-n'r
4"" "

menerima penambahan beban/tekanan Ap, maka tanah tersebut akan

mengalami perubahan volume sebesar AV, atau penurunan sebesar

AH seperti terlihat pada Cambar 9.3.
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(a) {b}

Gambar 9"3 Skema Perubahan Vctlune

Misalnya akibat penambahan beban sebesar Ap, contoh tanah meng-
alami penurunan sebesar AH, maka perubahan volume tanah men-
jadi:

AV

o

Vi

: V -Vot

: H xA
o

: (H-AH) xA

(e.1)

(e.2)

(e.3)

(e.4)

(e.s)

(9.6)

Berdasarkan asumsi yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan

volume hanya dapat terjadi pada pori tanah karena partikel tanah
dan air tidak kompresibel (tidak mengalami perubahan volume); oleh
karena itu:

AV:AHxA
I

AV:AVIV

V :V +Vosv

Dimana:

o

I

volume tanah awal

volume tanah setelah penambahan tekanan Ap,

volume void
volume partikel so/id (butiran tanah)

(Csnnd)
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Angka pori (void ratio) tanah awal eo yang besarnya

perubahan angka pori Ae, : 
+, 

sehingga:

Vo: V, + eovs

tt HrA
, 1*€o

AV:6H) xA
-AexV,

: a"[ H,A 
]:-=[t+",,|

Sehingga penurunan tanah AH akibat konsolidasi dapat dihitung dari

perumusan sebagai berikut:

AH: AU 
H

1+ eo

Namun perumusan 9.12 tersebut tidak dapat langsung digunakan

untuk menghitung penurunan karena penurunan merupakan fungsi

dari perubahan angka pori Ae yang tidak diketahui besarnya,

sedangkan informasi yang diperoleh dari analisa struktur adalah gaya

dan momen yang bekerja pada pondasi. Oleh karena itu, perumusan

di atas harus dimanipulasi sehingga didapatkan hubungan antara gaya

(penambahan tekanan)Ap dan perubahan angka pori Ae'

Hubungan antara penambahan tekanan dan perubahan angka pori

dapat dicari dengan cara melakukan uji konsolidasi di laboratorium'

Penurunan contoh tanah pada setiap akhir pembebanan dicatat dan

dielaborasi sehingga diperoleh nilai perubahan angka pori. Prosedur

untuk menentukan angka pori adalah sebagai berikut:

Ae,:L,V,
A TAH. )Ae:, A(H, )

u":[, d"n

(e.7)

(e.8)

(e.e)

(e.10)

(e.11)

(e.12)

(e.13)

(e.14)

Ae, : At
'H,

di mana:

Hi

Hs

LJ- W,
t | _-' AC,1*

penurunan contoh tanah akibat penambahan beban Ap, (dicatat
pada setiap akhir pembebanan)

tebal partikel padat (pada Phase Diagram), yang besarnya dapat
dihitung dari perumusan:

(e.16)
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(9.1 s)

(e.17)

(e.18)

(9.1e)

c,:3

lw,/1. -l /V,lUs --
lw

cs
'Ys

ws

A

Specific Cravity contoh tanah
berat-volume contoh tanah dalam keadaan kering (dry density)
berat kering contoh tanah (dikeringkan setelah uji konsoridasi
selesai)

luas penampang contoh tanah
berat-volume air

Besarnya angka pori pada masing-masing penambahan tekanan dapat
dihitung dari:

e, : eo-Ae,

Data penambahan masing-masing tekanan dan perubahan angka pori
di plot dengan skala semi-logaritma, maka hasilnya dapat dirihat pada
Cambar 9.4

Dari grafik diperoleh hubungan antara perubahan tekanan dan
perubahan angka pori sebagai berikut:

Ag: (--, 61gPL
pr

w,
(nu,)t-

(e.20)
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dimana:

c.
p2

p1

Compression lndex

Tekanan total (setelah ada penambahan tekanan)

P,+AP
Tekanan tanah awal

1 pr prlo
Tekanan, p ( kg/cm:)
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Tarik garis bagi (Lr) dari titik A yang membagi sudut yang dibentuk
antara garis horizontal (1,) dan garis tangensial (Lr) menjadi 2 sama
besar

Tarik garis lurus (Lo) yang merupakan perpanjangan dari bagian
kurva yang lurus, sehingga berpotongan dengan garis bagi
Perpotongan antara garis bagi (Lr) dan garis lurus (Lo) merupakan
letak tekanan pra-konsolidasi P-

0.?0

0.1 100 [ Skala Log I

Tekanan,p(kgian2)

Gambar 9.5 Penentuan Tekanan Pra-konsolidasi

Normally dan Over Consolidated Ratio

Tanah yang pernah menerima tekanan (pra-konsolidasi) lebih besar
dari tekanan yang ada pada saat sekarang disebut over consolidated
soi/ (OC), sedangkan tanah yang mempunyai tekanan pra-konsolidasi
sirma dengan tekanan pada saat sekarang d isebut norrna lly consolidated
(N( ).

( )vt'r ( ttrtsol i dated Ratio (OCR) didefinisikan sebagai perbandingan
,rrrl.ul lck.uran Pra-konsolidasi (P.) dan tekanan efektif saat ini (po'),

y,ritrr tck.rrr.ur yang berasal dari berat tanah di atas contoh/lapisan
l,ttt,tlr lr.rsollrrl.

k L1

L3

11

L.

4.

5.

6.1.30

125

c. 1-10

0o too6

H o-m

0.00

0.70

r.30

1.20

q r.ro
-E
o

100
N

$ o.eo

080

l0O lSk taLogl

Gambar 9.4 Hubungan Antara Perubahan Angka Pori dan

Perubahan Tekanan

Tekanan Pra-konsolidasi P. (Pre consolidation pressure)

Dari hasil pengujian konsolidasi, selain dari hubungan antara

penambahan tekanan dan perubahan angka pori juga didapatkan

tekanan pra-konsolidasi, yaitu tekanan maksimum yang pernah dialami

oleh contoh tanah.

Salah satu cara untuk menentukan besarnya tekanan pra-konsolidasi

adalah dengan metode Casagrande (1936) sebagai berikut (Gambar

9.5):

1. Secara visual, tentukan titik pada grafik hubungan antara penam-

bahan beban dan angka pori (e-log p)yang mempunyai kelengkun-

gan terbesar atau mempunyai jari-jari busur terkecil (lengkungan

paling tajam), misalnYa titik A

2. Buat garis horizontal (1,) melalui titik A

3. Buat garis tangensial (Lr), yaitu garis yang ntt'ttyittl3gttrtg ktrrv.r rli

titik A

t,()(,(
1,,,

| )r.trp.,rtr lrrr.rrrrtlrrltltrril,.trt,\r.

llr!tuntuEdn l,rrnutundn (t) l .l) rll
;r,ttl.t lr.tl...lill.rrllr

(e.21)

(', l(l) kr,rl.rl.rrrr

alor, rrrdla rllrlerul
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1. Untuk tanah lempung yang Normally Consolidated

AH:f;trl,"rT
2. Untuk tanah lempung yang Over Consolidated

AH: f;tnl'. rh*f;lrl'" r'#
Dimana C, adalah rebound index

7. Hitung koefisien konsolidasi dari perumusan:

a C,t
',

lH*)'
atau

- T"(H*)'
t :--v lro

$.22)

(e.23)

Konsolidaii r95

(9.24)

(e.2s)

Penentuan Koefisien Konsolidasi cu (coefficient of Consolidation\

Ada beberapa metode untuk menentukan besarnya koefisien

konsolidasi, antara lain adalah:

1. Metode Logaritma (Logarithmic method)

2" Metode akar-waktu (Square root of time method)

Metode Logaritma

Metode ini pertama kalidiusulkan oleh Casagrande dan Fadum (1940).

Prosedur untuk menentukan koefisien konsolidasi adalah sebagai

berikut (Cambar 9.6):

1. Perpanjang bagian dari kurva yang lurus masing-masing pada

grafik hubungan antara penurunan dan waktu (dalam skala

logaritma). Perpotongan kedua garis lurus tersebut dianggap

sebagai penurunan 100%, atau d,oo

2. Tentukan waktu t, dan t, pada bagian kurva sehingga besarnya t,

: 4\.
Tentukan besarnya beda-penurunan antara t, dan t/ misal sebesalr x

Buat garis horizontal di atas titik perpotongan antara kurva rl.trt

titik tr sejauh x. Caris tersebut adalah penurunan nol, atau rl,,

Bagi jarak antara d,oo dan do menjadi 2, dan titik tengah t('rst.lrttl

adalah penurunan 50%, atau duo

Tarik garis horizontal dari d.,, sampai tttottlolottg kttrv.t; rl,rri lrtik

perpotongan antara g:tris horiz<xtl,tl tl,ttl kttrv.t lcrv'Jrrtl rltl.rttl.

garis Vr.rtik;ll, ln.tk,t tlitl,tll.tlk,ttt lr,, y.tiltl w.tkltt y.tttg tll;rrtltt[,ttt

t ortlolt l,ttt,tlt ttttlrlk tttr.ttll.tl.tttll l)l(lql!! Lttttqrlllthtl roltptdt 'lll'I'

dimana
Tv : 0.197 (untuk derajat konsolidasi U : 50%)
Ho, : Setengah dari tebal spesimen tanah yang diuji konsolidasi

: Lintasan tanah terpanjang yang dilalui air keluar dari pori
tanah

o.0150

0.0200

3.

4.

5.

6.

0.1 :. 10 100 1.000 10.000

wakru (min)

Cambar 9.6 Penentuan Waktu tro

Mekrde Akar-Waktu

M.trxl. ini diusulkan oleh Taylor ('1942), sehingga metode ini juga
r lrn.urr.rk,ut rnetode Taylor (Taylor method)

l'r..,r,rlrrr trntuk menentukan koefisien konsolidasi adalah sebagai
l rr.t tLrrl (( i,rrrrlr,rr ().7):

I ( r,rtrrlr,u pir,rlrk lttrlrtttr;,,,rrr .lnl.lr,l J)(!nunln,ul rl,rrr ,rk.rr w.rklrr (,rk.rr

w.rl.trr, 1/l ,,,.l r,rg,rr ,rlr'.r,. rl.rtr pr.ttttltltl,rtl ..r'1r,1g.11 ntrlttr,tl)

5 o.ozso
i,rcu
5 0.0100
5c3 0.0350

o.o+oo d
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2.

3.

4.

96 I Pengujian Tanah di Laboratorium

Cambar (panjangkan) garis lurus pada bagian awal dari kurva yang

lurus (1,) sampai memotong absis (misal titik tr)

Cambar garis lurus (Lr) dari titik pangkal garis lurus yang

berpotongan dengan ordinat ke titik t, pada absis, dimana besarnya

t2:1.15tl
Perpotongan antara garis L, dengan kurva menunjukkan besarnya

r/tro, sehingga besarnya teo : (./teo)2

Contoh pengujian konsolidasi

Contoh Perhitungan Akar-waktu tJWat<tu I

5. Hitung koefisien konsolidasi dari perumusan:

T Crt
" (Ho,)'

t"(n*)'
I :--v 

tno

dimana

Tv : 0.848 (untuk derajat konsolidasi U : 90%)

(9.26)

(e.27)

0.0150

0.0200

E o,o2so

iE o,osoo
e

6 0.0350
o_

20

Jwaktu

Tanggal lam
Waktu
(Menit)

Deformasi
(mm)

01-01-00 9:15:00 0.001 0.0000

9:15:06 0.100 0.1702

9:15:15 0.250 o.1753

9:'15:30 0.s00 0.1803

9:'16:00 1 0.1956

9:17:OO 2 o.2134

9:19:00 4 0.2413

9:23:00 8 0.2718

9:30:00 15 0.3048

9:45:00 30 0.3353

10:15:00 60 0.36s8

1 1:15:00 "t20 0.3861
'13:15:00 240 0.4013

17:15:00 480 0.4064

02-01-00 8:15:00 1 380 0.41 't5

1 1:15:00 1 560 0.4',I '15

Tanggal lam
Waktu
(Menit) frakt, Deformasi

(mm)

01-0't-00 9:15:00 0 0.00 0.0000

9:15:06 0.1 o.32 0.1702

9:15:15 0.2s 0.50 o.'t753

9:15:30 0.5 0.7"1 0.1803

9:1 6:00 1 1.00 0.1956
():l Z:(X) 2 1.4'l 0.2134
(): l():(X) 4 2.00 o.241i
rl ,, I (x) 8 , ,l I 0 )71$
q l0 (xl | 'r ttri (I t()4n

Gambar 9.7 Metode Taylor



trl

98 r Penguiian Tanah di Laboratorium

Contoh Hubungan antara Penambahan Tekanan dan Angka Pori

KEKUATAN GESEK TANAII
(saEAn sTBENcTrr

or' sorLs)

A du beberapa teori untuk menentukan kekuatan geser tanah,
/ \namun yang umum dipakaiadalah metode Mohr-Coulomb. Mohr
dan Coulomb menyatakan bahwa kekuatan geser tanah (Q merupakan
fungsi dari kohesi dan sudut geserdalam tanah. Kekuatan geser tanah
dapat ditentukan sebagai berikut:

Tr:c*o'tanQ
di mana:

c : kohesi

o' - tekanan efektif
,f, - sudut geserdalam

fr.nis pengujian yang dapat dipakai untuk menentukan parameter
kr.kuatan geser tanah antara lain adalah:
l. Unconfined compression test
,) . I )irtct shear test

l. I ri,xial tcst

t

Catatan *:

Angka pori

angka pori)

Tanggal lam
Waktu
(Menit) JWakt,

Deformasi
(mm)

9:45:00 30 5.48 0.3353

10:15:00 60 7.75 0.3658

1 1:15:00 120 10.95 0.3861

13:15:00 240 15.49 0.4013

17:15:00 480 21.91 o.4064

02-01-00 8:15:00 1 380 37.15 0.4115

11:'15:00 r 560 39.50 0.4115

Penambahan

tekanan
(Ap), kg/cm'

Deformasi
awal, mm

Deformasi
1OO"/" (24

jam setelah
pembebanan),

mm

Penurunan
spesimen
(AH), mm

Perubahan
angka

pori, Ae

Angka
pori, e,

0.0 0 0.0000 0.000 0.000 1.249*

0.4 0 0.0401 0.401 0.046 1.203

0.8 0 0.0721 0.721 0.082 1.167

1.6 0 0.1245 1.245 0.141 1 .',I08

3.2 0 0.1933 1.933 0.219 1.030

6.4 0 0.2908 2.908 0.330 0.919

12.8 0 0.4013 4.013 0.456 0.793

6.4 0 o.3912 3.912 0.444 0.80s

3.2 0 0.3735 3.735 0.424 0.825

1.6 0 0.3515 3.515 0.399 0.850

0.8 0 0.3295 3.29s o.374 0.87s

0.4 0 o.2987 2.987 0.339 o.910

e, : 1.249 diperoleh dari lx!rtllTll'ls.lll 1)'19 (p|lrlrilttttl''i'ttt
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U n confi ned compression test
'1. Sangat praktis, cepat dan akurat

2. Hanya dapat dipakai untuk menentukan kohesi tanah lempung

dalam keadaan jenuh dengan sudut geser-dalam sebesar nol

3. Pengujian bersifat "undrained", karena penekanan dilakukan

relatif cepat sehingga tidak ada air yang keluar dari pori contoh

tanah selama pengujian

4. Tidak cocok digunakan untuk tanah yang berpasir

Direct shear

Metode ini merupakan cara yang paling tua untuk menentukan

besarnya kohesi c dan sudut geser-dalam tanah S. Cara ini masih

dipakai karena sangat mudah untuk dilakukan dan memberikan hasil

yang cukup baik. Beberapa hal yang harus diingat antara lain adalah:

1. Hanya cocok untuk tanah non-kohesif (kepasiran)

2. Pengujian bersifat " drained" , karena tidak terjadi tekanan air pori

3. Bidang keruntuhan geser sudah ditentukan

4. Penyebaran tahanan geser pada bidang geser pada kenyataannya

tidak merata (non-uniform)

Triaxial test
1. Paling akurat karena mensimulasikan keadaan sebenarnya

di lapangan dengan memperhitungkan kekangan dari tanah

sekelilingnya
2. Pengujian lebih rumit

3. Pengujian dapat dilakukan secara "drained" maupun uundrained"

sesuai kebutuhan

4. Dapat dipakai untuk tanah kohesif dan non-kohesif

5. Dapat mengukur kenaikan tekanan air di dalam pori tanah selama

pengujian

BAB It
Unconfined

Compressioe Strength

Pendahuluan

Kuat kokoh tekan tanah lempung yang tidak terkekang (unconfined)
qu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas contoh tanah (spesimen).

Kokoh tekan tanah adalah kemampuan contoh tanah untuk menerima
tekanan maksimum sebelum spesimen hancur (atau pada regangan

aksial maksimum sebesar 2}'lo).

Penguj ian kokoh tekan u nconf i nedadalah metode yang pal ing sederhana,

mudah, dan murah untuk menentukan kekuatan geser tanah lempung.
I)r.ngujian tersebut hanya cocok untuk tanah lempung jenuh, karena
r ontoh tanah harus bisa dibentuk sesuai ukuran tanpa merusak susunan

lr,rrlikelnya, dan besarnya sudut geserdalam tanah ($) dipastikan sama

rlr.n11.rn rrol.

llr.s,rnry,r /iolrcsl, yang sering dinotasikan sebagai s,(undrained shear
rlrcrrgl/r) rl.rp.rl rlihilung dari:

( 
1,,

,-oo0oo-
(10.1)
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di mana s, adalah kekuatan geser

(Cambar 10.1) pada o, : Q, dan $

tanah (r) menurut Mohr-Coulomb
:0

or cr

Cambar 10.1 Diag,ram Mohr Coulomb

Untuk menjamin agar parameter kohesi tanah lempung yang diperoleh

dalam keadaan undrained (c,), maka kecepatan penekanan harus

cukup besar sehingga air di dalam pori tanah tidak sempat mengalir

keluar pada saat pengujian.

Tipikal kekuatan geser tanah menurut Lambe (1951) dipresentasikan

pada Tabel t0.t/
Tabel 1O.1 Tipikal kekuatan geser tanah

Konsistensi tanah lempung Kekuatan geser tanah (kg/cm'?)

Sangat lunak < o.12

Lunak at2 - o.24

Medium o.24 - O.4B

Kaku 0.48 - 0.96

Sangat kaku 0.96 - 1.92

Keras > 1.92

Alat yang digunakan

1 . Mesin tekan (Gambar 10.3b)

2. Kawat pemotong (trimmer) seperti terlihat pada Cambar 10'3a

3.

4.

5.

6.

Unconfined Compressive Srrengrh r 103

Jangka sorong untuk mengukur dimensi contoh tanah
Timbangan

Dral penurunan

Oven

2.

3.

4.

Prosedur:
1. Keluarkan contoh tanah yang tidak terganggu (undisturbed) dari

tabung (atau buat remolded sample), dan bentuk sesuai ukuran
yang diinginkan dengan cara diiris (trimmed) seperti cambar
10.3a. Pada umumnya spesimen berbentuk silinder dengan diam-
eter setengah dari tingginya
Ukur dimensi spesimen dengan menggunakan jangka sorong
Timbang spesimen dalam keadaan basah
Tempatkan spesimen dalam mesin penekan dan aturtorak penekan
sehingga menempel pada spesimen. Atur juga dial penurunan
sehingga posisi nol pada saat torak penekan tepat menempel
spesimen (Cambar 1 0.3b)

Jalankan mesin penekan, catat dial penurunan dan dial gaya yang
terjadi pada saat yang bersamaan

Penekanan dihentikan setelah spesimen hancur (ditunjukkan oleh
turunnya gaya yang terjadi) seperti terlihat pada Cambar 10.3c
Ambil spesimen, timbang, dan masukkan kedalam oven selama
24 jam pada temperatur 105oC

B. Ambil spesimen kering dari dalam oven dan timbang
9. Hitung kokoh tekan tanah (q,) seperti pada contoh perhitungan

(Tabel 10.2)

5.

6.

7.



Tabel 1O.2 Contoh Perhitungan

Penurunan
6t

lcml

Caya P

lksl

Regangan

6L

L

Koreksi luas
penampang (*),

A': A

1- e

[cm']

Tekanan
PQ,:T

lkg/cm'?l

0.0 0.0 0.000 0.000 0.000

0.1 'r.0 0.014 7.833 0.128

o.2 2.5 0.029 7.948 0.315

0.3 4.O 0.043 8.066 0.496

0.4 5.3 0.057 8.189 o.647

0.5 6.0 0.071 8.31 5 0.722

0.6 6.0 0.086 8.445 o.711

0.7 5.8 0.100 8.579 o.676

0.8 5.7 o.114 8.717 0.654

0.9 5.7 o.129 8.860 0.643

1.0 5.7 0.143 9.008 0.633

1.1 5.8 0.157 9.160 0.633

1.2 5.8 0.171 9.318 o.622

1M r Pengujian Tanah di Laboratorium

Catatan (*):

- Diameter contoh tanah: 3.5 cm.

Tinggi contoh tanah: 7.0 cm.

- Luas penampang contoh tanah harus dikoreksi menjadi A',

karen diameter contoh tanah membesar pada saat pembebanan

(bulgingl-

- Berdasarkan data pada perhitungan flabel 10.2'), hubungan antara

regangan (dalam %) dan kokoh tekan (qu) dapat dipresentasikan

seperti pada Cambar 10.2. Besarnya kohesi tanah c sebesar 0.36

kglcm2 (rumus 10.1) diperoleh dari tekanan maksimum pada

regangan sekitar 7%.

I

L|nconfined Compressive Strength I 105

051015?f
R€g6ng€n. %

Cambar 1O.2 Hubungan antara Tekanan dan Regangan

(b) (c)

Gambar 1O.3 (a) Trimmer, (b) Skema Penguiian, dan
(c) Pola keruntuhan contoh tanah

o,a

o.7

* o-6

*ou
i o.4

* o.
ts o.z

0-1

o

-oo0oo-
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BAB XI

Direct Shear

Pendahuluan

ada pengujian Direct Shear seperti terlihat pada Cambar 11.1,
kekuatan geser tanah diperoleh dengan cara menggeser contoh

tanah yang diberi beban normal (N). Kekuatan tanah yang diperoleh
dari percobaan tersebut adalah dalam kondisi drained, karena air di
dalam pori tanah diijinkan keluar selama pembebanan. oreh karena
itu percobaan Direct shear pada umumnya digunakan untuk tanah
pasir (granular).

Hubungan antara besarnya gaya geser (T) dan beban normar (N)
dipresentasikan dalam grafik seperti terlihat pada cambar 11.2, untuk
menentukan parameter kohesi (c) dan sudut geser-dalam tanah (S).

Agar diperoleh hasil yang akurat, maka pengujian dilakukan minimum
3 kali dengan beban normal yang berbeda-beda.
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Proving ring

Kompartmen

Gambar 11.1 Skema Penguiian Direct Shear

Memperhatikan skema pembebanan pada Cambar 11'2, maka

besarnya tekanan normal (o) dan tegangan geser (r) dapat diperoleh

dari perumusan:
N

I

Il

Tekanan normal o: Caya Norma/,N

Tegangan g€s€l r:

Luas _penampang,A

Caya _Ceser,T
Luas _penampang,A

Alat yang digunakan:

1. Mesin Direct shear

2. Cetakan/ring pemotong contoh tanah

3. Kawat pemotong (trimmer)

4. Tabung percobaan

5. Batu porous (Porous stone)

6. Plat bergerigi

7. Dial penurunan

B. Alat pengukur waktu (timer)

Direr:t .Shear r 109

Prosedur:

1. Keluarkan contoh tanah yang tidak terganggu (undisturbed) dari

tabung (atau buat remolded sample), dan potong menggunakan

ring pemotong. Potong ketebalan tanah dengan menggunakan

kawat pemotong (trimmer), agar ketebalan contoh tanah sama

dengan ketebalan ring pemotong.

7.

Pasang batu porous pada bagian bawah tabung percobaan,

kemudian pasang plat bergerigi di atas batu porous
Keluarkan contoh tanah dari ring pemotong, dan masukkan ke

dalam tabung percobaan (di atas plat bergerigi)

Letakkan batu bergerigi di atas contoh tanah, kemudian pasang

batu porous di atas batu bergerigi.

Masukkan tabung percobaan ke dalam kompartemen, dan atur

dial penurunan agar jarum menunjukkan angka nol.

Atur torak beban dan pencatat gaya geser (proving ring) agar tepat
menempel pada tabung percobaan.

Selesai persiapan (Gambar 1 1 .1), siapkan timer (stop watch) untuk
memulai percobaan

Pasang beban N, dan segera jalankan mesin (T) bersamaan dengan
Stop watch
Catat besarnya gaya yang terjadi pada proving ring (T) dan dial
penurunan pada setiap interval tertentu

Percobaan dilanjutkan sampai contoh tanah hancur, yang

ditunjukkan dari gaya pada proving ring yang konstan

Ulangi proses percobaan (langkah 'l sampai '10) pada contoh tanah
yang baru dan beban norma (N) yang lebih besar

Percobaan dilakukan minimum tiga (3) kali dengan beban normal
(N)yang berbeda-beda

Hitung tekanan normal (o) dan tegangan geser (r) maksimum yang

terjadi dengan menggunakan perumusan I1.1 dan 11.2

Cambarkan grafik hubungan antara tekanan normal dan tegangan

geser seperti terlihat pada Cambar 11.3, kemudian tentukan
besarnya kohesi (c) dan sudut geser-dalam tanah (0)

Tabung
perc6baan

2.

3.

4.

5.

6.

it
1
z

t
b

r
5
t
{t

i'"'I' 
*

(11.1)

(11.2)

10.

B.

9.

11.

12.

13.

14.

Gambar 11.2 Skema Pembebanan
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Contoh perhitungan

Berdasarkan empat (a) kali pengujian

normal masing-masing 5 kg, 10kg, 20

seperti terangkum pada Tabel 1 1 .1 .

contoh
kg, dan

tanah dengan beban

40 kg, diperoleh data

DirectShear t 111

Besarnya kohesi tanah (c) ditentukan dari perpotongan antara garis

linear dan ordinat pada tekanan normal (o) sebesar nol. Sedangkan

besarnya sudut geser-dalam tanah (t) ditentukan dari sudut kemiringan

antara garis regresi (linear) yang menghubungkan titik{itik hasil

pengujian dan garis (sumbu) horizontal.

-oo0oo-

Catatan:

Contoh tanah memiliki ukuran:

- Panjang:5cm
- Lebar :5cm
- Tebal :2cm

Hubungan antara tekanan normal (o) dan tegangan

Tabel 11.'l dipresentasikan pada Cambar 11.3.

0.0 0.5 1 .0 1.5

Tekanan normal, o kg/cm?

Gambar 11.3 Hasil Penguiian Direct Shear

geser (t) pada

0.6
e

E 0.s
olxe 0.4
o
E 03
ct)

$o,
(tr

R 0.1
F

0

Tabel 11.1 Data Penguiian

No.
Beban normal,

N (kg)
Gaya gese1,

T (KO

Tekanan
normal

o kg/cm2

Tegangan
geser (t)

k/cm2

1 5 2.1 0.2 0.08

2 10 3.8 0.4 0.1 5

3 20 6.9 0.8 0.28

4 40 12 1.6 0.48

2.0



BIB tilt
Ttiaxial

Pendahuluan

Qalah satu cara untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah

,-,1(kohesi c, dan sudut-geser dalam 0) adalah uji Triaxial. Pada

pengujian Triaxial, contoh tanah dibebani pada ke-tiga sumbunya (sumbu

Cartesius) dengan beban tekanan c.,,02, dan or. Pengujian ini bertujuan
untuk mensimulasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, yaitu

bahwa suatu elemen tanah menerima beban tekan dari atas (vertikal)

yang terdiri dari beban tanah di atasnya atau oyerburden pressure dan

beban lainnya (o,), sefta tekanan tanah dari arah radial yang mengekang
(atau menghimpit) elemen tanah tersebut (o, dan or).

Tekanan yang diterima elemen tanah akibat kekangan dari tanah

di sekelilingnya pada umumnya merupakan tekanan radial (o) yang

mempunyai besaran sama pada semua arahnya, sehingga 02 sama

dengan or. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa
suatu elemen tanah akan menerima beban kekangan yang tidak sama

besarnya (o, * or), misalnya tekanan radial pada elemen tanah di
daerah dinding galian.
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Berbeda dari pengujian unconfinedyang telah dijelaskan pada Bab

X, pengujian Triaxial memerlukan tekanan radial untuk mengekang

contoh tanah. Besarnya tekanan radial tersebut sering disebut sebagai

o, (atau omin pada lingkaran Mohr), sedangkan besarnya tekanan
yang mengakibatkan hancurnya contoh tanah dinamakan tekanan

maksimum (o,).

Hal yang harus diperhatikan dalam pengujian Triaxial adalah

menjaga agar struktur butiran contoh tanah tidak berubah selama

proses persiapan pengujian, sehingga contoh tanah mencerminkan
kondisi sebenarnya di lapangan.

Untuk mensimulasikan kecepatan penambahan beban yang akan

diterima elemen tanah di lapangan, maka uji Triaxial dibagi menjadi

tiga (3) metode. Ketiga cara tersebut adalah:

1. Unconsolidated Undrained (UU test atau quick test)

2. Consolidated Undrained (CU test)

3. Consolidated Drained (CD test)

Pengujian Unconsolidated Undrained dilakukan untuk men-

simulasikan kondisi di lapangan apabila penambahan/pemberian

beban relatif cepat sehingga lapisan tanah belum sempat terkonsolidasi
(air di dalam pori tanah tidak sempat mengalir ke luar selama proses

pemberian beban), oleh karena itu pengujian ini juga dinamakan quick

test. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah suatu lapisan tanah yang

menerima beban relatif cepat seperti beban urugan yang berlangsung

relatif singkat.

Pengujian Consolidated Undrained dilakukan untuk men-

simulasikan kondisi lapisan tanah yang telah terkonsolidasi dan

kemudian menerima penambahan beban yang relatif cepat. Pada

kasus ini mula-mula air di dalam pori tanah dibiarkan mengalir
keluar akibat proses konsolidasi, dan setelah tanah terkonsolidasi
sempurna (100%), lapisan tanah tersebut menerima tambahan
beban yang relatif cepat sehingga air di dalam pori tanah pada saat

Triaxial I 1 15

penambahan beban tidak sempat mengalir ke luar. Sebagai contoh
pada kasus ini adalah beban tanki yang didirikan di atas suatu

urugan pada tanah lempung yang telah mengalami konsolidasi
100%.

Pengujian Consolidated Drained dilakukan untuk mensimulasikan

kondisi pemberian beban pada tanah yang telah terkonsolidasi

dengan kecepatan yang relatif lambat dibandingkan dengan kecepatan

keluarnya air dari pori tanah.

Parameter kekuatan geser tanah pada percobaan Triaxial ditentukan

dengan bantuan lingkaran Mohr. Parameter kekuatan geser tanah

tersebut terdiri dari sudut geser-dalam (0) dan kohesi c. Selain itu,

besarnya tekanan air di dalam pori tanah selama proses pembebanan

pada pengujian UU dan CU juga dapat ditentukan.

Alat yang digunakan
1. Triaxial cell (Cambar 12.1),lengkap dengan panel kontroltekanan

(Cambar 12.2b)

2. Membran karet

3. Rlng karet (O-ring)

4. AIat peregang membran (stretcher)

5. Mesin tekan (Cambar 12.2a)

6. Kawat pemotong (trimmer)

7. Jangka sorong untuk mengukur dimensi contoh tanah

B. Timbangan

9. Dial penurunan

10. Oven

:
!
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Gambar 12.1 Skema Tabung Triaxial dan Contoh Tanah

(Yeol et al., 2000)

Prosedur

1. Keluarkan contoh tanah yang tidak terganggu (undisturbed) dari

tabung (atau buat remolded sample), dan bentuk sesuai ukuran

yang diinginkan dengan menggunakan kawat pemotong. Pada

umumnya spesimen berbentuk silinder dengan diameter setengah

dari tingginya. (Proses ini sama dengan persiapan untuk uji

unconfined pada Bab X)

2. Ukur dimensi spesimen dengan menggunakan jangka sorong

3. Timbang spesimen (dalam keadaan basah)

4. Masukkan spesimen ke dalam membran dengan memakai

membrane stretcher

triaxial r 1 17

Tempatkan spesimen yang sudah terbungkus membran pada

pedestal Triaxial yang sudah diberi batu porous

Pasang ring karet pada membran yang terpasang pada pedestal

Triaxial untuk mencegah kebocoran air dari atau ke dalam contoh
tanah

7. Taruh batu porous di atas spesimen (Cambar 12.1)

B. Turunkan torak penekan sehingga menempel pada spesimen dan
selubungi torak dengan membran serta kunci torak agar tidak
bergerak

9. Pasang ring karet untuk mencegah kebocoran antara torak dan
membran (Cambar 12.1)

10. Lepas stretcher

1 1 . Pasang ce// (tabung Triaxial seperti Cambar 1 2.1)
12. Masukkan air ke dalam tabung Triaxial sampai penuh dengan

cara membuka kran (valve) c (Cambar 12.1). Kran buangan (vent)

dibuka agar udara di dalam tabung dapat keluar
13. Tutup semua kran (a, b, dan c pada Cambar 12.1) dan tutup kran

buangan (vent)

14. Berikan sedikittekanan kekangan (or) melalui kran c, agarspesimen
tanah stabil

15. Jenuhkan spesimen dengan memberikan back pressure. Prosedur
pemberian back pressure dan pengukuran kejenuhan spesimen
dijelaskan dalam sub bab berikutnya

16. Apabila derajat kejenuhan (S) spesimen sudah mencapai minimal
95o/o, maka spesimen siap untuk diuji

17. Prosedur pembebanan untuk uji UU dijelaskan pada butir 18, uji
CU dijelaskan pada butir 19, sedangkan uji CD dijelaskan pada

butir 20.

18. Tutup semua kran, naikkan kekangan (confining pressure, or)
melalui kran c, sampai pada tekanan yang diinginkan. Jalankan
mesin penekan, catat jarum (dral) penurunan, gaya, dan tekanan
air pori (u) yang terjadi pada indikator tekanan air pori (Cambar
12."t).

5.

6.
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19. Tutup semua kran, naikkan confining pressure (or) melalui kran

c, buka kran a dan b (pada Gambar 12.1) agar contoh tanah

terkonsol idasi (air d i dalam pori spesimen mengal ir kel uar). Setelah

tanah terkonsolidasi 100% (yang ditunjukkan dari tidak adanya

kenaikan tekanan air pori pada indikator tekanan air), tutup kran

a dan b kemudian jalankan mesin penekan. Catat dial penurunan,

gaya, dan tekanan air pori yang terjadi.
20. Tutup semua kran, naikkan confining pressure (or), buka kran a

dan b agar spesimen terkonsolidasi (air di dalam pori spesimen

mengalir keluar). Setelah tanah terkonsolidasi 100% (yang

ditunjukkan dari tidak adanya kenaikan tekanan air pori pada

indikator tekanan air), jalankan mesin penekan dengan kecepatan

rendah. Catat dial penurunan dan gaya yang terjadi.

21. Penekanan dihentikan setelah contoh tanah hancur (o,), yang

ditunjukkan oleh turunnya gaya yang terjadi

22. Ambil spesimen, timbang, dan masukkan kedalam oven selama

24 jam pada temperatur 105' C
23. Ambil spesimen kering dari dalam oven dan timbang

24. Lakukan proses pengujian minimal pada tiga (3) contoh tanah

dengan confining pressure yang berbeda-beda, sehingga diperoleh

3 set data o, dan o,, dan kemudian hasilnya dipresentasikan

dengan lingkaran Mohr (seperti pada Cambar 12.3).

25. Besarnya kohesi dan sudut-geser dalam contoh tanah dapat

ditentukan seperti terlihat pada Cambar 12.3.

Metode Penjenuhan Spesimen dengan Back pressure

Pada prinsipnya back pressure adalah tekanan air yang diberikan

untuk memperkecil gelembung udara di dalam pori tanah sehingga

derajat kejenuhan (S) contoh tanah meningkat. Untuk menjaga agar

struktur butiran tanah yang ada tidak berubah, maka kekangan efektif
(effective confinement) yang dialami oleh contoh tanah (o'r) harus

tetap (constant). Kekangan efektif (o'r) dinyatakan sebagai selisih

antara tekanan air untuk mengekang contoh tanah yang berasal dari

Triaxial r 1 19

tekanan ce// dan tekanan air yang diberikan ke dalam pori tanah (u)

yang besarnya dapat dilihat pada indikator tekanan air (Cambar 12.1)

Langkah untuk melakukan back pressure:

1. Tutup kran a dan b sehingga tekanan air di dalam contoh tanah 0

kPa

Berikan tekanan ce// (or) yang relatif kecil (misal 5 kPa) sehingga

tekanan efektif (o'r) yang diterima contoh tanah 5 kPa (5 kPa

dikurangi 0 kPa)

Pada saat yang bersamaan, naikkan tekanan ce// (melalui kran

c) dan tekanan air di dalam contoh tanah (melalui kran a dan b)

dengan tekanan yang sama (misal 5 kPa), sehingga tekanan cell (or)

menjadi 10 kPa dan tekanan di dalam contoh tanah menjadi 5 kPa.

Dengan demikian tekanan efektif (o'r) yang diterima contoh tanah

tetap 5 kPa (1 0 kPa - 5 kPa). Tunggu beberapa jam agar tekanan air

di dalam contoh tanah merata

Naikkan lagi tekanan ce// (or) dan tekanan air di dalam contoh

tanah secara bersamaan (seperti pada langkah no. 3)

Ulangi langkah no. 4 sehingga tekanan air di dalam contoh tanah

kira-kira mencapai 20 kPa

Ukur derajat kejenuhan (S) contoh tanah dengan metode B-value
(Skempton, '1954)

7. Apabila derajat kejenuhan kurang dari 95o/o, maka naikkan lagi

tekanan ce// dan tekanan di dalam contoh tanah, seperti pada

langkah no. 4

Penambahan tekanan ce// dan tekanan air di dalam contoh tanah

dilanjutkan sampai derajat kejenuhan contoh tanah mencapai

minimum 95%

Setelah contoh tanah jenuh, naikkan tekanan radial melaluitekanan

ce// sehingga tekanan o', sesuai dengan yang dikehendaki. Perlu

diingat bahwa tekanan air di dalam pori tanah di.iaga agar selalu

tetap (indikator tekanan air tidak berubah)

2.

3.

4.

5.

6.

B.

9.
{
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Pengukuran B-Value

B-value adalah perbandingan antara peningkatan tekanan air di dalam

pori tanah Au dan penambahan tekanan radial (Ao'r), atau:

B: A' 
*1oo%

Lo,

(a) Mesin pen€kan uji Triaxial (b) Cont or paner dan complassor

Gambar 12.2 Peralatan untuk Penguiian Triaxial

I

or,, 0r,, 0r.r or,, ot,r

Cambar 12.3 Diagram Mohr-Coulomb

0r,,

(b) Cont o, pane, dan complassor
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