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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanah 

Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan 

yang relatif lepas (loose), yang terletak diatas batuan dasar (bedrock). Ikatan 

antara butiran yang relative lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organic, 

atau oksida-oksida yang mengendap di antara pertikel-partikel dapat berisi air, 

udara ataupun keduanya. Adapun Perkerasan yang selalu tak lepas dari sifat tanah 

dasar. Tanah dasar yang baik untuk konstruksi perkerasan jalan adalah tanah dasar 

yang telah dipadatkan sampai tingkat kepadatan tertentu sehingga mempunyai 

daya dukung yang baik serta berkemampuan mempertahankan perubahan volume 

selama masa pelayanan walaupun terdapat perbedaan kondisi lingkungan dan 

jenis tanah setempat. (Hardiyatmo,2010)  

Guna mempermudah mempelajari dan membicarakan sifat – sifat tanah 

yang dipergunakan sebagai bahan dasar jalan, tanah itu dikelompokkan 

berdasarkan plastisitas dan ukuran butirnya. Untuk mengetahui sifat tanah dapat 

dilihat dari nilai indeks plastisitas (IP) , yang disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai Indeks Plastisitas dan Macam Tanah (Jumikis,1992) 

PI Sifat Macam Tanah Kohesi 

0 Non Plastis Pasir  Non Kohesif 

< 7 Plastisitas Rendah Lanau Kohesif Sebagian 

7 – 17 Plastisitas Sedang Lempung Berlanau Kohesif 

> 17 Plastisitas Tinggi Lempung Kohesif 

(Sumber : Hardiyatmo,2010) 

   Daya dukung tanah dasar dapat diperkirakan dengan mempergunakan 

hasil klasifikasi ataupun pemeriksaan CBR (California Bearing Ratio).Nilai daya 
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dukung pada lapisan konstruksi perkerasan jalan, perkerasan jalan sendiri terdiri 

dari beberapa lapisan antara lain lapis penutup atau lapis aus, perkerasan dan 

tanah dasar masing-masing mempunyai ketebalan yang berbeda. Tebalnya lapis 

perkerasan (pondasi perkerasan jalan) sangat terpengaruh oleh besarnya nilai daya 

dukung tanah dasar atau subgrade yaitu nilai CBR nya. (Sukirman 1992) 

Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah 

aslinya baik, tanah yang didatangkan dari tempat lain dan dipadatkan atau tanah 

yang stabilisasi dengan kapur atau bahan lainnya. Pemadatan yang baik diperoleh 

jika dilakukan pada kadar air optimum dan diusahakan kadar air tersebut konstan 

selama umur rencana. Hal ini dapat di capai dengan pelengkapan drainase yang 

memenuhi syarat.  

Menurut Sukirman (1992), Sebelum diletakkan lapisan-lapisan lainnya, 

tanah dasar dipadatkan terlebih dahulu sehingga tercapai kestabilan yang tinggi 

terhadap perubahan volume. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan 

sangat ditentukan oleh sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Masalah-masalah yang 

sering ditemui menyangkut tanah dasar adalah (Sukirman,1992) : 

Perubahan bentuk tetap dari jenis tanah tertentu akibat beban lalu lintas. 

Perubahan bentuk yang besar akan mengakibatkan jalan tersebut rusak tanah-

tanah dengan plastisitas tinggi cenderung untuk mengalami hal tersebut. Lapisan-

lapisan tanah lunak yang terdapat di bawah tanah dasar harus diperhatikan. Daya 

dukung tanah dasar yang ditunjukan oleh nilai CBRnya dapat merupakan indikasi 

dari perubahan bentuk yang dapat terjadi.  

Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan 

kadar air. Hal ini dapat dikurangi dengan memadatkan tanah pada kadar air 

optimum sehingga mencapai kepadatan tertentu sehingga perubahan volume yang 

mungkin terjadi dapat dikurangi. Kondisi drainase yang baik dapat menjaga 

kemungkinan berubahnya kadar air pada lapisan tanah dasar.  

Daya dukung tanah yang tidak merata pada daerah dengan macam tanah 

yang sangat berbeda. Penelitian yang seksama atas jenis dan sifat tanah dasar 
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sepanjang jalan dapat mengurangi akibat tidak meratanya daya dukung tanah 

dasar. Perencanaan tebal perkerasan dapat dibuat berbeda dengan membagi jalan 

menjadi segmen-segmen berdasarkan sifat tanah yang berlainan.  

Daya dukung yang tidak merata akibat pelaksanaan yang kurang baik. 

Hal ini akan lebih jelek pada tanah dasar dari jenis tanah berbutir kasar dengn 

adanya tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas ataupun akibat berat 

tanah dasar itu sendiri (pada tanah dasar tanah timbunan). Hal ini dapat diatasi 

dengan melakukan pengawasan yang baik pada saat pelaksanaan pekerjaan tanah 

dasar.  

Perbedaan penurunan (differential settlement) akibat terdapatnya lapisan-

lapisan tanah lunak di bawah tanah dasar dari jenis tanah dasar akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk tetap. Hal ini dapat diatasi dengan 

melakukan penyelidikan tanah dengan teliti. Pemeriksaan dengan menggunakan 

alat bor dapat memberikan gambaran yang jelas tentang lapisan tanah dibawah 

lapis tanah dasar. Kondisi geologis dari lokasi jalan perlu dipelajari dengan teliti, 

jika ada kemungkinan lokasi jalan berada pada daerah patahan, dls.   

2.1.1 Sistem Klasifikasi Tanah 

Umumnya, penentuan sifat-sifat tanah banyak di jumpai dalam masalah 

teknis yang berhubungan dengan tanah. Dalam banayak masalah teknis (semacam 

perencanaan perkerasan jalan, bendungan dalam urugan, dan lain-lainnya), 

pemilihan tanah-tanah ke dalam kelompok ataupun subkelompok yang 

menunjukkan sifat atau kelakuan yang sama akan sangat membantu pemilihan ini 

disebut klasifikasi. Klasifikasi tanah sangat membantu perancang dalam 

memberikan pengarahan melalui cara empiris yang tersedia dari hasil pengalaman 

yang telah lalu. Tetapi, perancang harus berhati-hati dalam penerapannya karena 

penyelesaian masalah stabilitas, kompresi (penurunan), aliran air yang didasarkan 

pada klasifikasi tanah sering menimbulkan kesalahan yang berarti. 

(Hardiyatmo,2010). 
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Fungsi dari sistem klasifikasi tanah ialah untuk menentukan dan 

mengidentifikasikan tanah dengan cara yang sistematis guna menentukan 

kesesuaian terhadap pemakaian tertentu yang didasarkan pada pengalaman 

terdahulu. (Bowles,1989)  

Terdapat  dua sistem klasifikasi yang sering digunakan yaitu USCS 

(Unified Soil Classification System) dan AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials Classification). Sistem – sistem ini 

menggunakan sifat-sifat indeks tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran 

butiran, batas cair dan indeks plastisitasnya. (Hardiyatmo,2010)  

1.1.1.1. Sistem Klasifikasi USCS 

Klasifikasi tanah dari sistem USCS mula pertama diajukan oleh 

Casagrande pada tahun 1942 yang kemudian direvisi oleh kelompok teknisi dari 

USBR (United State Berau of Reclamation). Pada sistem USCS, suatu tanah 

diklasifikasikan ke dalam tanah berbutir kasar (kerikil dan pasir) jika lebih dari 

50% tertinggal dalam saringan No.200 dan sebagai tanah berbutir halus (lanau dan 

lempung) jika lebih dari 50% lolos saringan No.200. (Hardiyatmo,2010) 

Pada analisa saringam dikatakan penggambaran kurva distribusi ukuran 

butir. Apabila kurang dari 12% lolos saringan No.200, nilai Cc (koefisien 

kelengkungan) dan Cu (koefisien keseragaman) harus dihitung. Hal ini digunakan 

untuk menentukan tanah ini bergradasi baik atau buruk. Apabila tanah yang lolos 

saringan No.200 lebih dari 12%, maka nilai Cc dan Cu tidak berarti dan hanya 

lolos batas-batas konsistensi (Atterberg Limits) saja yang perlu digunakan untuk 

menentukan klasifikasi tanah. (Hardiyatmo,2010).  

1.1.1.2. Sistem klasifikasi AASHTO 

Sistem klasifikasi AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials Classification) berguna untuk menentukan kualitas tanah 

guna perencanaan timbunan jalan, subbase, and subgrade. Sistem klasifikasi tanah 

ini dikembangkan pada tahun 1929 oleh public Road Administration 
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Classification System. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan, sekarang telah 

digunakan dan dianjurkan oleh Commite on Classification of Material for 

Subgrade and Granular Type Roads of the Highway Research Board sejak tahun 

1945. (Hardiyatmo,2010) 

Sistem klasifikasi AASHTO membagi tanah ke dalam 8 kelompok, yaitu 

A-1 sampai A-8 termasuk sub-subkelompok. Tanah-tanah dalam tiap 

kelompoknya di evluasi terhadap indeks kelompoknya yang dihitung dengan 

rumus-rumus empiris. Pengujian yang digunakan hanya analisis saringan dan 

batas-batas konsistensi tanah (Atterberg Limits) (Hardiyatmo,2010). 

2.1.2  Tanah Lempung Ekspansif 

Tanah ekspansif merupakan salah satu jenis yang sering bermasalah bagi 

konstruksi yang berada di atas tanah ini. Tanah ini akan mengalami perubahan 

volume akibat fluktuasi kadar air, perilakunya akan mengembang ketika kondisi 

tanah basah dan akan menyusut ketika kondisi tanah kering, sehingga tanah ini 

sering disebut tanah kembang susut atau tanah bergerak. Pengembangan dan 

penyusutan tanah ekspansif berdampak terhadap kerusakan bangunan dan jalan 

raya. Kerusakan bangunan ringan yang terjadi retak-retak pada dinding dan lantai 

hingga pondasi, sedangkan pada jalan raya mulai retak memanjang hingga retak 

longitudinal. Akibat kerusakan ini hampir semua negara yang memiliki 

kandungan tanah ekspansif mengalami kerugian yang banyak. (Sudjianto,2007)  

Di Indonesia, ditinjau dari kejadian tanahnya, hampir 65% tanah di 

Indonesia merupakan tanah laterit, tanah ini merupakan tanah ekspansif yang 

mempunyai kembang susut yang besar. (Tuti dan Sularno,1985).Mochtar (2000) 

dan Sudjianto (2007) menyatakan, tanah lempung ekspansif hampir terdapat di 

seluruh Indonesia, mulai dari Nangroeh Aceh Darussalam sampai dengan Papua. 

Kembang susut merupkan permasalahan yang sering terjadi pada jenis tanah 

lempung ekspansif. Fenomena kembang susut yang tinggi pada tanah ekspansif 

dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan ringan dan jalan raya (Hardiyatmo 

2006). Di Indonesia, jumlah kerugiannya belum dilaporkan secara rinci, namun 
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dari penelitian dan survey yang telah di lakukan oleh pihak Bina Marga dan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Jalan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1992, 

banyak kerusakan yang terjadi di beberapa ruas jalan di pulau jawa di sebabkan 

oleh masalah tanah lempung ekspansif. (Sudjianto,2007).Kerusakan yang terjadi 

pada perkerasan yang terletak pada lempung ekspansif akan Nampak dalam 

bentuk seperti berikut ini (Hardiyatmo,2014) : 

1. Ketidakrataan permukaan yang signifikan di sepanjang jalan dengan atau 

tanpa retak atau kerusakan lainyang dapat dilihat dengan nyata. 

2. Retak memanjang, sejajar dengan sumbu perkerasan jalan. 

3. Deformasi lokal yang signifikan, sebagai contoh di dekat gorong-gorong yang 

biasanya diikuti dengan retak lateral. 

4. Kegagalan lokal perkerasan yang diikuti dengan disentigrasi permukaannya.  

Sudjianto (2007) melakukan identifikasi tanah lempung ekspansif yang 

ada di pulau jawa, lokasi identifikasi mulai dari wilayah Jawa Timur sampai 

dengan Jawa Barat identifikasi tersebut seperti pada Tabel 2.2. 

Dalam pengidentifikasian, Tanah Ekspansif mempunyai sifat yang berbeda 

dengan tanah lain ,terutama kemampuannya dalam menyerap air yang besar. 

Sehingga mengembang dan berdampak keadaan volume akan semakin besar. 

Maksud dari identifikasi dan pengujian tanah ekspansif adalah untuk 

menggambarkan sifat-sifat perubahan perubahan volume secara kualitatif dan 

kuantitatif (Hardiyatmo,2014). Berikut tabel 2.5 tentang perkiraan derajat dan 

persen pengembangan berdasarkan Indeks Plastisitas menurut ASTM D-1883. 
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Tabel 2.2 Potensi Kembang Tanah Lempung Ekspansif di Pulau Jawa 

No Lokasi Sampel 

Batas Konsistensi Tanah 
Potensi 

Kembang 
LL   

(%) 

PL 

(%) 

SL 

(%) 

IP 

(%) 

1 Citra Land, Surabaya 104,56 46,78 37,90 57,78 Tinggi 

2 Mengganti, Gresik 55,00 19,20 11,56 35,80 Sedang 

3 Dringu, Probolinggo 66,75 35,25 16,15 31,50 Sedang 

4 Mojowarno, Jombang 79,24 41,65 12,30 37,59 Sedang 

5 Caruban, Madiun 72,00 24,00 15,50 48,00 Tinggi 

6 Saradan, Nganjuk 87,37 29,39 16,20 57,98 Tinggi 

7 Padangan, Bojonegoro 85,00 30,00 9,06 55,00 Tinggi 

8 Soko, Ngawi 101,00 29,77 10,70 71,23 Sangat Tinggi 

9 Tembalang , Semarang 87,50 21,55 15,15 59,95 Tinggi 

10 Purwodadi, Grobongan 89,17 37,16 15,10 51,15 Tinggi 

11 Pedan, Klaten 91,30 29,55 14,10 61,75 Sangat Tinggi 

12 Wates, Jogjakarta 81,10 28,10 10,46 53,00 Tinggi 

13 Bungursari, Purwakarta 96,20 22,35 25,90 73,85 Sangat Tinggi 

14 Dawuhan, Subang 105,25 28,75 42,50 76,50 Sangat Tinggi 

15 Cikampek, Karawang 63,17 27,52 15,10 35,65 Tinggi 

16 Ciwastra, Bandung 99,10 31,65 18,55 67,45 Tinggi 

     (Sumber : Sudjianto,2007) 

 

Tabel 2.3 Perkiraan persen pengembangan berdasarkan (PI) (ASTM D-1883) 

Indeks Plastisitas 
Derajat Pengembangan 

Persen Pengembangan 

(ASTM D-424) 
(ASTM D-1883) 

0 – 10 Tidak Ekspansif 2 atau kurang 

10 – 20 Agak Ekspansif  2 – 4 

>20 Ekspansif Tinggi >4 

  (Sumber:Hardiyatmo,2014) 
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2.2  Fly Ash 

Fly Ash atau abu terbang adalah material yang sangat halus yang didapat dari 

akibat sisa pembakaran batu bara. Menurut Rahman,dkk, (2015) Fly Ash dengan 

kalsium tinggi dapat menunjukan jumlah yang signifikan mengarah ke 

pembentukan padat dan struktur menjadi lebih stabil dari sampel tanah lempung. 

Fly Ash sendiri juga banyak digunakan sebagai campuran dalam stabilisasi tanah 

sebagai pengganti dari semen dalam upaya untuk mendapatkan komposisi yang 

baik dalam campuran. (Rahman dkk,2010). Menurut Wardhani (2008) stabilisasi 

tanah menggunakan Fly Ash biasanya lempung ekspansif mengalami perubahan 

volume yang ekstrim ketika kadar air berubah. Perubahan itulah yang dapat 

membahayakan konstruksi di atasnya. 

Seperti halnya kapur dan semen, Fly Ash juga dapat digunakan sebagai 

stabilisasi tanah dan mengurangi potensi perubahan volume tanah. Fly Ash dapat 

digunakan untuk memodifikasi tanah maupun mempercepat pembentukan 

kekuatan tanah yang kurang stabil dan keuntungan penggunaan Fly Ash  sebagai 

bahan stabilisasi tanah adalah untuk memanfaatkan material hasil buangan pabrik 

dan harganya lebih murah dibandingkan dengan stabilisasi kapur maupun semen 

(Hardiyatmo,2014). Klasifikasi Fly Ash pada umumnya selalu dikaitkan dengan 

maksud penggunaannya. Klasifikasi yang dicantumkan dalam ASTM C 618 

didasarkan pada sumber dari asal batu bara dan kadar oksida dari elemen 

pembentuk utamanya (Hardiyatmo,2014). Fly Ash di bedakan menjadi dua tipe 

klasifikasi yaitu Fly Ash kelas F dan Fly Ash kelas C. Fly Ash kelas F yaitu abu 

terbang yang berasal dari pembakaran batu bara dengan kandungan Silikon 

dioksida (Si02) + Aluminium oksida (A12O3)  +  Ferioksida (Fe2O3) minimum 

70%, Sedangkan Fly Ash kelas C merupakan abu terbang yang berasal dari 

pembakaran batu bara dengan kandungan Silikon dioksida (Si02) + Aluminium 

oksida (A12O3)  +  Ferioksida (Fe2O3) minimum 50% (Hardiyatmo,2014) . Fly 

Ash kelas C mempunyai kadar kalsium lebih tinggi serta memiliki sifat pengeras 

lebih cepat ketika di campur dengan air (Collins,1988). 
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Menurut Ferguson (1993), abu terbang (Fly Ash) mereduksi potensi 

pengembangan dengan tiga cara : 

1. Fly Ash mengandung ion-ion kalsium yang mereduksi muatan permukaan 

lempung. 

2. Fly Ash bekerja sebagai bahan yang memberikan stabilisasi secara mekanikal 

dengan menggantikan sebagian volume dari partikel-partikel. 

3. Fly Ash mengikat partikel secara bersama-sama. 

 

Selain itu, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam stabilisasi tanah 

dengan menggunakan Fly Ash adalah (Hardiyatmo,2014):  

1. Campuran tanah dengan Fly Ash terlalu cepat mengeras sehingga apabila 

pemadatan dilakukan terlambat, kekuatan campuran setelah dipadatkan 

menjadi tidak maksimal. 

2. Larutnya Fly Ash yang diikuti dengan tercemarnya air tanah menjadi kendala 

dalam penggunaan material ini untuk campuran bahan timbunan. Salah satu 

cara untuk mereduksi kemungkinan ini adalah timbunan harus jauh dari posisi 

muka air tanah.  

3. Adanya kandungan sulfur mereduksi kekuatan dan keawetan jangka panjang. 

Untuk ini, uji sulfur harus dilakukan untuk menentukan kadar sulfur dalam 

Fly Ash, tanah dan air sebagai bahan campur.  

2.3. Stabilisasi Tanah 

  Dalam pengertian luas, yang dimaksud stabilitas tanah adalah usaha untuk 

merubah atau memperbaiki sifat – sifat teknis tanah agar memenuhi syarat teknis 

tertentu. (Bowles,1989) Menjelaskan apabila suatu tanah yang terdapat di 

lapangan bersifat sangat lepas atau sangat mudah tertekan, atau apabila ia 

mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, permeabilitas yang terlalu 

tinggi, atau sifat lain yang tidak diinginkan sehingga tidak sesuai untuk suatu 

proyek pembangunan maka tanah tersebut harus distabilisasikan. Stabilisasi dapat 

terdiri dari salah satu tindakan berikut : 
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1. Meningkatkan kerapatan tanah 

2. Menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi 

dan/atau tahanan gesek yang timbul  

3. Menambah bahan untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi 

dan/atau fisis pada tanah 

4. Menurunkan muka air tanah 

5. Mengganti tanah yang buruk. 

Perkerasan tidak dapat di pisahkan dengan tanah, dan umumnya untuk 

mengenali gerakan yang tidak seragam, tidak lazim dilakukan dengan merancang 

perkerasan sangat tebal, guna memberikan kekakuan yang tinggi 

(Hardiyatmo,2014). Penanganan tanah dasar (subgrade) yang dilakukan ialah 

dengan cara stabilisasi secara kimia, meskipun secara mekanikal sering dilakukan. 

Stabilisasi tanah dasar  secara kimia yang sering dilakukan misalnya, 

pencampuran tanah dengan kapur, tanah dengan semen, tanah dengan abu terbang 

(Fly Ash), stabilisasi dengan bahan tambah, injeksi larutan kapur atau semen, 

struktur penghalang kelembaban (moisture barrier) dan pengendalian kepadatan 

dan kadar air dari material tanah dasar dan lain-lain. (Hardiyatmo,2014). 

Stabilisasi tanah dengan cara mekanikal dilakukan dengan memperhatikan sifat-

sifat tanah ekspansif bila dilakukan pemadatan. Kenaikan kepadatan pada kadar 

air tentu akan menambah atau mengurangi pengembangan yang bergantung pada 

kisaran kepadatannya (Hardiyatmo,2014).  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pelaksanaan stabilisasi, 

umumnya terdapat dua pencampuran yaitu : 

1. Pencampuran di tempat  

2. Pencampuran di luar lokasi proyek dengan menggunakan mesin pencampur.  

 

Cara ke dua lebih menguntungkan, karena menghasilkan pencampuran 

yang lebih merata dan komposisi campuran dapat dikontrol sesuai dengan yang 

diinginkan, dengan cara menambahkan air ke dalam drum pencampur dari mesin 



16 
 

pencampur/penghancur (pulvamixer) yang dilengkapi dengan penyemprot air di 

dalam drum pecampurmya. Kemudian abu terbang di hamparkan lalu diratakan 

dengan menggunakan bulldozer atau scraper sampai kedalaman yang di tentukan. 

Abu terbang dapat secara efektif menstabilkan tanah granuler maupun berbutir 

halus (White etal, 2005). Untuk stabilisasi tanah granuler, maka dapat digunakan 

mesin pemadat roda baja, penggetaran atau pemadat roda karet. Terrel et al,(1979) 

menyarankan penggunaan penggilas kaki kambing untuk pemadatan awal, dan 

penggilas roda karet untuk penggilasan final pada tanah berbutir halus. Ferguson 

dan leverson (1999), pemadatan awal sebaiknya digunakan mesin pemadat tipe 

padfoot roller yang bergerak langsung di belakang mesin penghancur/pencampur 

(pulvamixer) dan harus diselesaikan dalam waktu 15 menit sesudah pencampuran 

final.  

Perawatan setelah pekerjaan stabilisasi meliputi penutupan permukaan 

stabilisasi sebelum pekerjaan penutupan dengan perkerasan di atasnya. Umumnya 

perawatan dilakukan dengan cara menyemprotnya dengan air atau cara lain, 

permukaan material yang telah distabilisasi ditutup dengan aspal emulsi atau aspal 

cutback (Hardiyatmo,2010) . FHWA menyarankan penutupan permukaan tersebut 

dilakukan setelah 1 hari pekerjaan stabilisasi dan mungkin lapis penutup yang 

berlapis mungkin diperlukan.    

 

1.4. Prosedur Pengujian Laboratorium 

Dalam Suatu pengujian laboratorium terdapat beberap prosedur kerja yang 

harus diikuti sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ada di buku 

panduan, sehingga pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai yang sebenarnya 

tanpa adanya sesuatu yang di rekayasa. 

 

1.5. Pengujian Indeks Properties 
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Pada pengujian ini dilakukan pada sampel tanah yang akan digunakan 

yaitu pengujian pengidentifikasian tanah lempumg ekspansif. Adapun pengujian 

ini terdiri dari : 

a. Pengujian Kadar Air (Water Content)  

Kadar air sangat mempengaruhi perilaku tanah. Khususnya proses 

pengembangannya. Lempung dengan kadar air rendah memiliki potensi 

pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lempung berkadar air 

tinggi. Hal ini disebabkan karena lempung dengan kadar air alami rendah 

lebih berpotensi untuk menyerap air lebih banyak.  

Rumus  : 

Kadar Air (%)   =   
              

                       
 x100%  ..…………………..(2.1) 

b. Pengujian Berat Jenis (GS) Specific Gravity 

Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat butir tanah dengan 

berat air yang mempunyai volume sama dalam temperature tertentu. Berat 

jenis tanah diperlukan untuk menghitung indeks properties tanah (misalnya 

angka pori, berat isi tanah, derajat kejenuhan, karakteristik pemampatan) dan 

sifat-sifat lainnya . 

Rumus  :  

Berat Jenis  =   
       

                 
 ………..….……………………(2.2) 

Keterangan  : 

        W1  : Berat piknometer kosong + tutup 

        W2  : Berat piknometer kosong + tanah kering + tutup 

        W3  : Berat piknometer kosong + tanah kering + air + tutup 
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        W4  : Berat piknometer kosong + air + tutup 

c. Analisa Saringan  

Analisa Saringan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butiran 

pada sampel tanah yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menentukan 

pembagian ukuran butiran suatu contoh tanah.  

Perhitungan  : 

Persentase yang tertahan (%) pada masing-masing ayakan  : 

                              

                
  x 100% ………………………………..(2.3) 

Persentase yang lewat (%) pada masing-masing ayakan  : 

100% - Persentase Tertahan (%) …………………………………….........(2.4) 

d. Atterberg Limits 

Atterberg Limits merupakan metode yang dikembangkan untuk 

menjelaskan sifat konsistensi tanah butir halus pada kadar air yang bervariasi. 

Karena setiap tingkat mempunyai kepadatan dan tingkah laku tanah yang 

berbeda dan begitu juga property teknisnya. Batas perbedaan antara setiap 

bentuk dapat di tentukan berdasarkan perubahan kebiasaan tanah tersebut. 

Atterberg dibedakan lagi menjadi beberapa bagian pada setiap jenisnya.  

1. Batas Susut ( Shrinkage Limit )  

Menyatakan batas dimana sesudah kehilangan kadar air, selanjutnya tidak 

menyebabkan penyusutan tanah lagi (Sunggono,1982). Dengan hilangnya air 

terus – menerus, tanah akan mencapai suatu tingkat keseimbangan dimana 

penambahan kehilangan air tidak akan menyebabkan perubahan volume. 

Kadar air (%) dimana perubahan volume suatu massa tanah berhenti 

didefinisikan sebagai batas susut. Tanah lempung pada kondisi akan menjadi 

sangat keras. 
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 Rumus : 

S.L =   
                

  
 …………………………………………(2.5) 

Keterangan :  

      W : Berat Contoh (gr) 

     Ws : Berat Butir Tanah (gr) 

      V : Volume Keseluruhan (cm3) 

    V1 : Volume Tanah Kering (cm3) 

         : Berat Isi Air  

2. Batas Cair (Liquid Limit) 

Menyatakan kadar air minimum dimana tanah asli masih dapat mengalir 

dibawah beratnya atau kadar air tanah pada batas antara keadaan cair ke 

keadaan plastis (Sunggono,1982). Pada pengujian batas cair ini adalah untuk 

menentukan dimana tanah berada dalam batas keadaan cair. Untuk cara 

menentukan yaitu dimulai dari : 

a. Tentukan kadar air tiap-tiap contoh dan gambar dalam grafik. 

b. Tarik garis lurus melalui titik – titik tersebut 

c. Kemudian kadar air didapatkan pada jumlah ketukan 25 kali adalah 

nilai batas cairnya. 

 

3. Batas Plastis (Plastis Limit) 

Menyatakan kadar air minimum dimana tanah masih dalam keadaan 

plastis atau kadar air minimum dimana tanah dapat digulung-gulung sampai 

diameter 3,1 mm (1/8 inchi) (Sunggono,1982). Batas plastis merupakan batas 

terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah.  

 

4. Indeks Plastisitas ( Plasticity Index ) 
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Menunjukan sejumlah kadar pada saat tanah dalam kondisi plastis, dimana 

harga ini adalah selisih antara batas cair dan batas plastis (Sunggono,1982). 

Harga ini banyak dipakai sebagai indicator dari masalah stabilitas terutama 

terhadap pengembangan (swelling) dan penyusutan (shrinkage). 

PI =  LL – PL ……………………………………………………...(2.6) 

 

e. Hidrometer 

Pada dasarnya tanah memiliki berbagai macam ukuran butiran tanah yang 

beraneka ragam baik tanah kohesif maupun tanah non kohesif. Sifat tanah 

banyak ditentukan oleh ukuran butiran tanah, sehingga ukuran butiran tanah 

banyak dipakai sebagai acuan dalam mekanika tanah (Laboratorium Mekanika 

Tanah UMM,2014). Pada percobaan Hidrometer analysis, diselidiki sifat sifat 

butiran tanah halus dengan cara mengukur specific gravity yang berubah-ubah 

dari sebuah suspensi tanah pada saat butiran tanah sedang mengalami proses 

pengendapan. Dalam pengujian kali ini sample yang digunakan adalah tanah 

yang lolos ayakan no.200, hal ini berarti diklasifikasikan dalam tanah berbutir 

halus. (Laboratorium Mekanika Tanah UMM,2014). Maka dari itu untuk 

menganalisa butir tanah ini digunakan pengujian analisa hidrometer. Yang 

dimaksud dengan hidrometer adalah alat yang dicemplungkan ke dalam suatu 

larutan untuk mengetahui berat jenis larutan, dan kemudiadapat dipakai untuk 

menentukan density larutan tanah dan air dari waktu kewaktu sebagai fungsi 

dari diameter butiran ekivalen. (Laboratorium Mekanika Tanah UMM,2014).  

Selanjutnya  perhitungan dari pengujian hidrometer ini. Untuk perhitungan 

diameter efektif (D) yaitu : 

D = k x 
  

 
  ……………………………………………………….(2.7) 

Dimana : 

k = Faktor korelasi total (di lihat pada lampiran tabel) 

Hr = Dalam efektif hidrometer ( di lihat pada lampiran tabel ) 
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t =  Waktu pengamatan  

2.6 Pemadatan Tanah 

 Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan 

pemakaian energy mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel. Teori 

pemadatan pertama kalinya dikembangkan oleh R.R. Proctor. Metode yang 

orisinil dilaporkan melalui serangkaian artikel dalam Engineering New Record. 

Oleh karena itu,  prosedur dinamik laboratorium yang standar biasanya disebut 

dengan uji proctor (Bowles, 1989). Empat variable pemadatan tanah yang di 

definisikan oleh proctor, yaitu usaha pemadatan atau energy pemadatan, jenis 

tanah (gradasi, kohesif atau tidak kohesif, ukuran partikel sebagainya), kadar air, 

dan berat isi kering. Apabila diketahui berat tanah basah di dalam cetakan yang 

volumenya diketahui, maka berat isi basah dapat langsung dihitung sebagai: 

       
                                  

              
 ……………………………(2.7) 

Contoh-contoh kadar air diperoleh dari tanah yang dipadatkan, dan berat isi kering 

di hitung sebagai. 

        
      

   
 …………………………………………………………(2.8) 

Dengan:   = berat volume butir tanah dan w = kadar air 

Berat volume kering jenuh taah dapat dituliskan ke dalam persamaan berikut :  

   
  

     
   ……………………………………………………………(2.9) 

Dengan Gs = berat spesifik butiran tanah padat dan    = berat jenis air. 

(Bowles,1989). 

2.7  CBR (California Bearing Ratio) 

 Daya dukung tanah dasar (subgrade) pada perencanaan perkerasan lentur 

dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio). CBR untuk pertama 
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kalinya diperkenalkan oleh California Division of Highways pada tahun 1928. 

Sedangkan metode CBR ini di populerkan oleh O.J. Porter. CBR dipergunakan 

untuk menilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang hendak dipakai untuk 

pembuatan perkerasan. (sukirman,1995) 

 Jadi nilai CBR didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara beban 

percobaan (test load) dengan beban standar (standartd load) dan dinyatakan 

dalam prosentase. Tujuan dari percobaan CBR adalah untuk menentukan daya 

dukung tanah dalam kepadatan maksimum. Harga CBR adalah nilai  yang 

menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu 

pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100% dalam memikul beban lalu 

lintas. Berikut klasifikasi tanah berdasarkan CBR, pada tabel 2.10. 

Tabel 2.4 Klasfikasi Tanah Berdasarkan CBR 

CBR General 
Rating Uses Clasification System 

Unified AASHTO 
0 – 3 Very poor Subgrade OH, CH, MH, OL A5, A6, A7 
3 – 7 Poor to fair Subgrade OH, CH, MH, OL A4, A5, A6, A7 

7 – 20 Fair Subbase OL, CL, ML, SC, SM, SP A2, A4, A6, A7 
20 – 50 Good Base, subbase GM, GC, SW, SM, SP, GI A1b, A2-5, A3, A2-6 

> 50 Excellent Base, subbase GW, GM A1a, A2-4, A3 
(Sumber : Braja M.Das.(1995)) 

 

Gambar 2.1. Alat Pemeriksa Nilai CBR di Laboratorium (Sukirman,1995) 
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Hasil pengujian CBR ini dapat diperoleh dengan mengukur besarnya 

beban pada penetrasi tertentu. Besarnya penetrasi sebagai dasar menentukan CBR 

adalah penetrasi 0,1” dan 0,2”. Dari kedua nilai perhitungan tersebut digunakan 

nilai terbesar dihitung dengan persamaan berikut : 

 Penetrasi 0,1” (0,254 cm) 

CBR (%) = 
  

        
 x 100% ………………………………………(2.10) 

 

 Penetrasi 0,2” (0,508 cm) 

CBR (%) = 
  

        
 x 100% ………………………………………(2.11) 

 

Dengan keterangan: 

 P1        : Tekanan pada penetrasi 0,1 

 P2        : Tekanan pada penetrasi 0,2 

 1000psi       : Angka standar tegangan penetrasi pada penetrasi 0,1 in 

 1500psi       : Angka standar tegangan penetrasi pada penetrasi 0,2 in 

 

2.8.  Kuat Tekan Bebas 

Pemeriksaan ini di maksudkan untuk menentukan besarnya kekuatan tekan 

bebas contoh tanah berbentuk silinder yang bersifat kohesif dalam keadaan asli 

(undisturbed) maupun tidak asli (Compacted or remoulded), serta batuan 

(Laboratorium Mekanika Tanah UMM,2014). Prinsip dasar dari percobaan ini 

adalah pembebanan vertikal yang dinaikkan secara bertahap terhadap benda uji 

berbentuk silinder yang didirikan bebas, sampai terjadi keruntuhan. Pembacaan 

beban dilakukan pada interval regangan aksial tetap tertentu, yang dapat dicapai 

dengan cara mempertahankan kecepatan tertentu pembebanan dengan besaran 

tertentu pula selama pengujian berlangsung (strain control). Oleh karena beban 

yang diberikan hanya dalam arah vertical saja, maka percobaan ini dikenal pula 

sebagai percobaan tekan satu arah (uniaxial test). 
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Mode pengujian ini meliputi penentuan nilai kuat tekan bebas (Unconifined 

compressive strength) – qu untuk tanah kohesif dari benda uji asli (undisturbed) 

maupun buatan (remoulded or recompated samples). Yang dimaksud dengan kuat 

tekan bebas (qu) adalah besarnya beban aksial persatuan luas pada saat benda uji 

mengalami keruntuhan (beban maksmimum), atau apabila regangan aksial telah 

mencapai 15%. Nilai qu yang diperoleh dari pengujian ini dapat digunakan untuk 

menentukan konsistensi dari tanah lempung, seperti ditunjukan pada tabel 2.6 

Tabel 2.5 Parameter Konsistensi Tanah 

  (kg/cm
2
) Konsistensi 

<0,24 Very soft 

0,24 – 0,48 Soft 

0,48 – 0,96 Medium Soft 

0,96 – 1,92 Stiff 

1,92 – 3,83 Very Stif 

>3,83 Hard 

Selain itu, melalui pengujian ini dapat ditentukan nilai kepekaan (sensifity) 

dari tanah kohesif, yaitu perbandingan antara qu tanah asli terhadap qu tanah 

buatan. Pengujian kuat tekan bebas pada dasarnya merupakan keadaan yang 

khusus pada percobaan triaksial, dimana tegangan sel (confining pressure) – σ3, 

besarnya sama dengan nol. Dengan demikian dapat pula ditentukan nilai kohesi 

(c) dalam konsep tegangan total (total preassure), yaitu sebesar ½ dari nilai qu.  

Untuk memperoleh nilai kuat tekan maksimum dilakukan beberapa tahapan 

perhitungan dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut : 

1. Regangan aksial ( ) 

  =   
  

 x 100%  ………………………………………………………(2.11) 

Dengan ,    = Perubahan panjang benda uji (m) 
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     Lo = Panjang atau tinggi benda uji mula-mula (m) 

 

2. Luas penampang benda uji selama pembebanan (Ac) 

Ac =   

    
 ……………………………………………………………..(2.12) 

Dengan , Ao = Luas penampang benda uji mula-mula (m2) 

            = Regangan aksial 

 

3. Tegangan aksial ( )  

  = 
 

  
 .................................................................................................(2.13) 

Dengan, Ac =  Luas penampang terkoreksi (m2) 

P        =  Beban aksial = 0,5053X0,9867(kg) dimana X= pembacaan 

arloji beban 

 

4. Kurva tegangan – regangan, dibuat dengan menghubungkan data regangan 

aksial ( ) pada sumbu absis dan tegangan aksial ( ) pada sumbu ordinat. 

Kuat tekan aksial di tentukan berdasarkan nilai tegangan aksial 

maksimum, qu =  maks. Regangan yang dicapai pada saat qu adalah 

regangan runtuh ( f). 

 

5.  Modulus Elastisitas Awal (Es) 

 

Es =   
  

 ………………………………………………………………(2.14) 

Dengan ,    = beda tegangan aksial antara dua titik pada garis lurus kurva 

awal. 

                   = beda regangan aksial antara dua titik pada garis lurus kurva 

 

 

 




