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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu 

metode yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan percobaan / pengujian untuk 

mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan hasil 

perbandingan dengan syarat-syarat yang ada. Tempat yang digunakan untuk 

pelaksanaan penelitian ini di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil 

penelitian di laboratorium.Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengujian Kadar Air (Moisture Content ) SNI 03-1965-1990 

2. Pengujian Kadar Abu (Ash Content) SNI 13-6793-2002 

3. Pengujian Kadar Organik ( Organic Content) SNI 13-6793-2002 

4. Pengujian Kadar Serat (Fiber Content) SNI 13-6793-2002 

5. Pengujian Berat Jenis (Specific Gravity) SNI 03-1964-1990 

6. Pengujian Pengujian Berat Isi, Angka Pori dan Derajat Kejenuhan, SNI 03-

3637-1994 

7. Pengujian Batas Konsistensi (Atterberg Limits) SNI 03-1967-1990 

8. Pengujian Pemadatan Standar (Modified Proctor Test) SNI 03-2832-1992 

9. Pengujian Geser Langsung (Direct Shear Test) SNI 03-2813-1992 

10. Pengujian CBR (California Bearing Test) SNI 03-1744-1989 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram 

alur penelitian yang ditampilkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar  3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian, Uji Direct Shear Test  

dan CBR 

 

 

Mulai 

Data Properties Tanah Gambut Asli 

Persiapan sampel : tanah gambut dan bahan 
tambah, dan peralatan 

Pengujian properties tanah gambut asli 
1.Uji kadar air 
2.Uji berat jenis 
3.Uji Kadar Abu dan Serat 
4.Uji Kadar Organik 
5.Uji Berat Isi Pori & Modified  

 

Pembuatan 
Benda uji : 

Tanah gambut 
asli 

Pembuatan Benda uji : 
Tanah gambut + abu cangkang sawit + kapur 

dengan kombinasi campuran : 
9% ACS + 5% Kapur 

9% ACS + 10% Kapur 
9% ACS + 15% Kapur 
9% ACS + 20% Kapur 
9% ACS + 25% Kapur 

 

……………….....Tahap I 

………….……...Tahap II 
Tidak 

…………….....Tahap III 

Pengujian Sifat Mekanis Tanah  
Uji Direct Shear & Uji CBR  

 
………….……Tahap IV 

Analisa hasil dan pembahasan 

Selesai 

Ya 
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3.3.1 Persiapan Bahan dan Alat    

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tanah gambut 

Tanah gambut yang digunakan adalah tanah gambut yang diambil 

dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelum memulai 

penelitian, tanah gambut dijemur atau dioven sampai kering udara 

sampai kondisi yang di inginkan. Proses penghamparan ini dilakukan di 

ruang laboratorium untuk menghindari resiko terkena air hujan bila 

ditinggal di luar ruangan. Setelah proses penghamparan selesai kemudian 

tanah gambut ditumbuk dan disaring. Tanah yang digunakan sebagai 

bahan dalam penelitian ini adalah tanah yang lolos saringan no.4. 

Penyaringan ini di lakukan untuk memisahkan antara serat tumbuhan dan 

tanah gambut. Tanah yang telah disaring kemudian di masukkan dalam 

kantong plastik dan diikat kencang agar kadar air tetap terjaga untuk 

pengujian pemadatan tanah. Proses persiapan tanah gambut diperlihatkan 

pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Proses persiapan tanah gambut 
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b. Abu cangkang sawit 

Abu cangkang sawit yang digunakan yaitu abu cangkang sawit  yang 

berasal dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit Golden Hill Palm 

Oil. PT. Dwie Warna Karya yang lolos saringan no.200. Proses persiapan 

abu cangkang sawit ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Proses persiapan abu cangkang sawit 

 

c. Kapur 

Kapur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kapur dalam 

bentuk bubuk, kapur ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Bahan 

kapur yang telah dipersiapkan ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4. Contoh Kapur yang telah siap digunakan 
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2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

cawan, timbangan, oven, palu penumbuk, saringan, satu set mould, alat 

pemadat, satu set alat geser langsung (direct shear apparatus), dll. 

 

3.3.2 Pengujian sifat fisik tanah gambut  

Pemeriksaan tanah gambut meliputi pengujian indeks properties tanah yang 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Tahapan ini merupakan pengujian properties tanah untuk menentukan 

klasifikasi tanah sebelumnya melakukan pengujian utama. Pengujian yang 

dilakukan antara lain :  

 

 Pengujian Kadar Air (Moisture Content Test) SNI 03-1965-1990 

Adapun tujuannya adalah untuk menentukan kadar air tanah yaitu 

perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat 

kering yang dinyatakan dalam persen. 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Membersihkan cawan kemudian menimbangnya. 

b. Tanah yang akan diperiksa ditempatkan dalam cawan bersih yang telah 

diketahui beratnya. 

c. Cawan dan isinya kemudian ditimbang dan beratnya dicatat. 

d. Masukkan cawan dan isinya kedalam oven pengering selama 24 jam 

atau berat contoh tanah konstan. 

e. Setelah 24 jam, lalu mendinginkan cawan + tanah kering dalam 

desikator, kemudian menimbangnya. 

f. Diambil 4 (empat) contoh tanah yang diperlakukan sama seperti 

langkah-langkah sebelumnya untuk mendapatkan nilai kadar air rata-

rata. 

 



38 
 

 Pengujian kadar abu (Ash Content) SNI 13-6793-2002 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Sampel tanah kering yang telah dioven pada pengujian kadar air 

kemudian dioven kembali pada suhu ≤400° selama ± 3 jam. 

b. Setelah 3 jam lalu mendinginkan cawan + tanah kering kemudian 

ditimbang beratnya dan dicatat. 

 

 Pengujian kadar organik (Organic Content) SNI 13-6793-2002 

Untuk kadar organik = 100% - kadar abu (%).  

 

 Pengujian Berat Jenis (Specific Gravity Test) SNI 03-1964-1990 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya berat jenis tanah yang 

merupakan perbandingan antara berat butir tanah dengan berat air diudara 

pada volume yang sama dan pada temperatur tertentu. 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Kalibrasi Piknometer 

1. Timbang piknometer dalam keadaan bersih dan kering 

2. Isi piknometer dengan air suling dalam suhu ruang, kemudian timbang 

beratnya dan ukur suhu air tersebut. 

b. Benda Uji 

1. Siapakan sampel tanah sebanyak ± 25 gram dan kemudian keringkan 

dalam oven. 

2. Timbang sampel tanah tersebut 

3. Rendam sampel tanah dalam air suling selama minimal 12 jam. 

4. Masukkan sampel tanah dalam piknometer dan tambahkan air suling 

sampai mencapai batas leher. 

5. Didihkan sampel tanah tersebut untuk menghilangkan udara yang 

terperangkap dalam contoh tanah atau dengan menghisap udara yang 

terperangkap dalam pompa vakum. 
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6. Diamkan piknometer sampai mencapai suhu konstan dan tambah air 

suling sampai batas leher. Bersihkan bagian luar piknometer dan 

keringkan kemudian timbang. 

 

 Pengujian Berat Isi, Angka Pori dan Derajat Kejenuhan SNI 03-3637-

1994 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai berat isi atau berat volume 

tanah asli yang merupakan perbandingan antara berat butiran tanah termasuk 

air dan udara dengan volumenya total tanah dalam gr/cm. 

  Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Cincin dalam keadaan bersih ditimbang. 

b. Benda uji disiapkan dengan menekan cincin pada tabung contoh sampai     

cincin terisi penuh. 

c. Ratakan kedua permukaan dan bersihkan cincin sebelah luar. 

d. Timbang cincin dan contoh dengan ketelitian 0,01 gram 

e. Hitung volume tanah dengan mengukur ukuran dalam cincin dengan 

ketelitian 0,01 cm. 

f. Kemudian sampel tanah tersebut kita oven selama 24 jam. 

g. Diambil 3 (tiga) contoh tanah yang diperlakukan sama seperti langkah-

langkah sebelumnya untuk mendapatkan nilai kadar air rata-rata. 

h. Setelah 24 jam, kita keluarkan sampel tanah tersebut dari oven dan 

kemudian didinginkan lalu ditimbang berat keringnya. 

 

 Pengujian Kadar Serat (Fiber Content) SNI 13-6793-2002 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar serat pada tanah gambut. 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Mengambil contoh tanah gambut 100 gram dan direndam dalam zat 

pengurai (5% sodium hexametaphosphate) selama ± 15 jam  

b. Membersihkan dengan air keran secara perlahan pada saringan no.100. 

c. Merendam dengan 2% larutan HCL selama 10 menit untuk 

menguraikan karbonat yang ada. 



40 
 

d. Membersihkan dengan air kran  ± 5 menit untuk menghilangkan sisa-

sisa HCL. 

e. Memasukkan cawan dan sampel tanah gambut kedalam oven kemudian 

dioven selama 24 jam. 

f. Setelah 24 jam, lalu dinginkan cawan dan seratnya kemudian 

menimbangnya. 

g. Diambil 3 (tiga) contoh tanah yang diperlakukan sama seperti langkah-

langkah sebelumnya untuk mendapatkan nilai kadar air rata-rata. 

 

 Pengujian Batas Konsistensi (Atterberg Limits) SNI 03-1967-1990 

Pengujian batas konsistensi (Atterberg Limit), pengujian ini dilakukan 

dengan berpedoman terhadap Standard Percobaan AASHTO T 89-74. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengeahui batas cair dan batas plastis dari 

suatu tanah.  

Batas – batas konsistensi tanah terdiri dari : 

1. Batas cair (Liquid Limits) adalah kadar air dimana tanah berada dalam 

batas keadaan plastis dan cair. 

2. Batas plastis (Plastic Limits) adalah nilai kadar air terendah dari suatu 

tanah dimana tanah tersebut masih dalam keadaan plastis. 

3. Batas Susut (Shrinkage Limits) adalah untuk menentukan kadar air dari 

contoh tanah pada batas mengkerut, dimana sudah tidak ada lagi 

pengurangan volume apabila air diluapkan atau dikeringkan.  

4. Indeks Plastisitas (IP) adalah nilai batas cair yang di kurangi nilai batas 

plastis. 

 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Batas Cair (Liquid Limit) 

1. Ambil contoh tanah ± 150 – 200 gram 

2. Tempatkan dalam cawan porselen dan campurkan dengan air suling 

sebanyak 15 – 20 ml. Campur dengan merata dengan bantuan spatula. 
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3. Ambil contoh tanah yang telah tercampur dengan homogen dan taruh 

dalam cawan batas cair. 

4. Ratakan permukaan contoh dalam cawan sehingga sejajar dengan 

alas. 

5. Buat alur pada contoh tanah tersebut dengan menggunakan grooving 

tool. Cara membuat alur adalah dengan memegang alat alat grooving 

tool tegak lurus permukaan contoh. 

6. Dengan bantuan alat pemutar, angkat dan turunkan cawan tersebut 

dengan kecepatan 2 putaran/detik. 

7. Hentikan aksi tersebut jika jalur sudah tertutup sepanjang ± 1.25 cm 

dan hitung berapa ketukan yang dibutuhkan. 

8. Ambil contoh tersebut sebagian untuk diperiksa kadar airnya. 

9. Ulangi percobaan di atas dengan kadar air yang berbeda. 

 

b. Batas Plastis (Plastic Limit)  

1. Ambil contoh tanah dan campur dengan air suling sampai merata 

dengan bantuan spatula. 

2. Jika tanah sudah homogen, ambil contoh ± 8 gram dan buat gulungan 

tanah di atas plat kaca sampai mencapai batangan – batangan dengan 

diameter 3 mm. Contoh tanah yang tepat pada diameter 3 mm mulai 

menunjukkan retak – retak menunjukkan tanah dalam keadaan batas 

plastis. 

3. Ambil contoh tanah tersebut dan periksa kadar airnya. 

4. Jika batangan tanah belum mencapai diameter 3 mm sudah 

menunjukkan retak maka tanah tersebut terlalu kering dan percobaan 

harus diulang dengan menabahkan kadar airnya dan sebaliknya jika 

batangan tanah sudah menacapai diameter 3 mm dan belum 

menunjukkan retak maka tanah tersebut terlalu basah dan perlu 

dikeringkan dengan jalan didiamkan / di aduk-aduk dalam cawan 

pencampur. 
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c. Batas Susut (Srinkage Limit) 

1. Tempatkan contoh dalam cawan pencampur dan campurkan dengan 

air suling sehingga contoh tanah jenuh dan tidak terdapat lagi 

gelembung udara. Kadar air yang dibutuhkan minimal sama dengan 

kadar air batas cair. 

2. Lapisi bagian cawan porselen dengan vaselin untuk mencegah tanah 

menempel pada dinding cawan. Tempatkan contoh tanah sampai kira-

kira 1/3 bagian cawan porselen dan ketuk-ketuk kembali. Terakhir isi 

sampai penuh dan sampai ada yang tertumpah keluar. Ratakan 

permukaan tanah dengan mistar sehingga permukaan tanah benar-

benar rata. 

3. Timbang contoh dan cawan. 

4. Diamkan tanah dalam suhu udara sampai warnanya berubah menjadi 

lebih muda, kemudian masukkan dalam oven sampai kering. 

5. Timbang tanah dalam keadaan kering dan kemudian keluarkan tanah 

dan cawan porselen tersebut. 

6. Ukur volume cawan porselen dengan menuangkan air raksa sampai 

penuh dan rata dan tuang isi air raksa tersebut dalam gelas ukur. 

7. Tempatkan cawan gelas dalam cawan penguap dan isi cawan gelas 

dengan air raksa sampai penuh rata permukaan. 

8. Tutup cawan gelas dengan pelat kaca, sehingga kelebihan air raksa 

akibat dimasukkannya contoh tanah akan tumpah dalam cawan. 

9. Tuang air raksa yang berlebihan kedalam gelas ukur yang 

menunjukkan volume tanah kering. 

 

 Pengujian Pemadatan (Modified Proctor Test) SNI 03-2832-1992 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat isi tanah kering maksimum 

(γd maks) dan kadar air optimum (Wopt). 

Prosedur pelaksanaannya yaitu (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) : 

a. Contoh tanah dikeringkan sehingga menjadi gembur kemudian ditumbuk 

dengan alat penumbuk . 
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b. Tanah yang sudah gembur disaring dengan saringan No.4. Jumlah tanah 

yang harus disiapkan sebanyak 15kg. 

c. Benda uji dibagi menjadi 6 bagian dan tiap-tiap bagian dicampur air yang 

sudah ditentukan dan diaduk sampai rata. 

Penambahan air diatur sehingga didapat benda uji sebagai berikut : 

3 contoh dengan air kurang lebih di bawah w optimum 

3 contoh dengan kadar air kurang lebih di atas w optimum. 

Perbedaan kadar air benda uji masing-masing 1-3%. 

d. Masing-masing benda uji dimasukkan dalam kantong plastik dan 

disimpan selama 12 jam atau sampai tanah jenuh. 

e. Timbang cetakan dan alasnya dengan ketelitian 5 gram. 

f. Cetakan leher dan keping dijadikan satu dan tempatkan pada alas yang 

kokoh. 

g. Ambil salah satu dan contoh tanah diaduk dan dipadatkan dengan cara : 

Pemadatan dilakukan dengan alat penumbuk standar 2,5 kg dengan tinggi 

jatuh 30,5 cm. Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan dan tiap lapisan 

dipadatkan dengan 25 tumbukan. 

h. Potong kelebihan tanah dan bagian keliling leher dengan pisau dan 

lepaskan leher sambung. 

i. Pergunakan alat perata untuk meratakan kelebihan tanah sehingga betul-

betul rata denagn permukaan cetakan. 

j. Timbang cetakan berisi benda uji dengan ketelitian 5 gram. 

k. Menyiapkan 3 buah cawan dan menimbangnya. 

l. Keluarkan benda uji tersebut dengan dongkrak dan ambil sebagian 

tanahnya dan ditimbang dengan cawan yang telah disiapkan sebelumnya 

dan kemudian di oven selama 24 jam, setelah itu baru ditimbang untuk 

memdapatkan kadar airnya. 
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3.3.3   Pembuatan Benda Uji 

Benda uji dalam penelitian ini dibuat dengan berbagai variasi campuran 

antara tanah gambut dan bahan tambah abu cangkang sawit dan kapur. Cara 

pencampuran benda uji ini yaitu menambahkan bahan tambah berupa abu cangkang 

sawit dan kapur dengan persentase yang telah ditetapkan terhadap berat tanah 

kering kemudian ditambah air. Besar nilai kadar air didapat dari perhitungan kadar 

optimum pada pengujian modified  proctor test. 

 

3.3.3.1 Sampel Pengujian Untuk Tanah Gambut Asli 

Penentuan persentase campuran pada pengujian ini bersifat coba-coba 

karena belum ada standarisasi dalam pengujian tanah gambut dengan campuran abu 

cangkang sawit. Percobaan dengan menambahkan tambahan abu cangkang sawit 

tidak lebih dari 15% dari berat tanah aslinya. Tujuannya untuk mengetahui berapa 

besar pengaruh perubahan tanah asli, dengan beberapa percobaan yang persentase 

tambahan abu cangkang sawit dan kapur nya bervariasi. Untuk kebutuhan 

pengujian tanah gambut asli dapat dlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pengujian Tanah Gambut Asli 

No. Pengujian Jumlah Benda Uji 

1 Kadar Air 4 sampel 

2 Kadar Abu 4 sampel 

3 Kadar Organik 4 sampel 

4 Berat Jenis 4 sampel 

5 Pengujian Berat Isi, Angka Pori dan Derajat Kejenuhan 4 sampel 

6 Kadar Serat 4 sampel 

7 Atterberg Limits 1 sampel 

8 Pemadatan 6 sampel 

9 Geser Langsung 3 sampel 

10 CBR (Soaked) 2 sampel 

 Jumlah 36 sampel 
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 3.3.3.2 Rancangan Variasi Campuran dan Pembuatan Benda Uji CBR 

(Soaked) 

1. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 5% = 2 sampel 
2. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 10% = 2 sampel 
3. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 15% = 2 sampel 
4. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 20% = 2 sampel 
5. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 25% = 2 sampel 

(Prosentase penambahan abu cangkang sawit  untuk benda uji mix diperoleh 

dari nilai prosentase optimum pengujian  benda uji sebelumnya). 

 

3.3.3.3 Rancangan Variasi Campuran dan Pembuatan Benda Uji Geser 

Langsung (Direct Shear Test) 

1. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 5% = 3 sampel 
2. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 10% = 3 sampel 
3. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 15% = 3 sampel 
4. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 20% = 3 sampel 
5. Tanah Gambut + Abu Cangkang Sawit 9% + Kapur 25% = 3 sampel 

(Prosentase penambahan abu cangkang sawit  untuk benda uji mix diperoleh 

dari nilai prosentase optimum pengujian  benda uji sebelumnya). 

 

3.3.4 Pengujian Sifat Mekanis Tanah   

3.3.4.1 Uji Kekuatan Geser Langsung (Direct Shear Test) SNI 03-2813-1992 
Uji geser langsung ini bertujuan untuk mengetahui nilai kohesi (c) dan sudut 

geser  (ϕ) dari tanah masing-masing variasi campuran. Parameter ini dipakai untuk 

menghitung daya dukung dan tegangan tanah. Pengujian kuat geser langsung ini 

dilakukan pada campuran tanah asli, kapur dan abu cangkang sawit. 

Pelaksanaan dari pengujian Geser Langsung (Direct Shear) yaitu :  

a. Peralatan yang diguanakan : 

1. Alat geser langsung (direct shear apparatus) 

2. Batu Pori 

3. Alat pemotong contoh 

4. Ring / cetakan 

5. Alat pembebanan 
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6. Stopwatch 

7. Oven pengering 

8. Timbangan denagn ketelitian 0,01 gram 

            Prosedur Pelaksanaan : 

1. Olesi oli pada ring/cetakan 

2. Mencetak sampel tanah dengan cara menekan / ring pada tanah asli. 

3. Ratakan bagian luar atas dan bawah cetakan dengan pisau perata dan 

mengeluarkan contoh tanah dari cetakan. 

4. Setelah mencetak contoh benda ujinya kemuadian pasang alat dan 

kuncinya dalam possisi yang benar. Beri pelumas tipis untuk mencegah 

keluarnya air selama konsolidasi dan mengurangi gaya gesek selama 

geseran. 

5. Tempatkan contoh tanah dengan hati-hati dan pasang alat pembebanan. 

6. Konsolidasikan contoh tanah pada beban normal. Segera setelah 

pembebanan normal pertama. Isi bak contoh dengan air sampai menutup 

contoh tanah dan jaga supaya permukaan air tetap selama percobaan dan 

biarkan tanah terkonsolidasi. 

7. Setelah tanah terkonsolidasi kunci bingkai dilepas dan mulai diadakan 

penggeseran dengan rat-rata pembebanan 50t50 dimana : t50 adalah 

waktu untuk mencapai 50% konsolidasi. 

8. Beban normal kedua pada benda uji di beri sebesar 2x beban normal 

yang pertama. 

9. Beban normal ketiga sebesar 3x beban normal pertama. 

Data hasil pengujian geser langsung (direct shear test) kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan nilai c dan ϕ dari masing-masing variasi pengujian. Rumus - 

rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya kuat geser tanah adalah : 

 

a.   Tegangan Normal 

   σn = 0,517 x Pn ………….……………………(3.1) 

Dimana : 

σn  =  tegangan normal (kg/cm2) 
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0,157 = factor ketetapan 

Keterangan : 

Pn  = beban normal 

0,157 = factor ketetapan, diperoleh dari perhitungan yang 

diperlihatkan pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5. Cara menghitung Tegangan Normal 

 

P  = Pn x b/a 

σn  = P/A   = (Pn x b/a ) / A 

P  = gaya yang diterima beban 

A  = luas sampel  = 27,340 cm2 dengan, d = 5,9 cm 

b/a  = perbandingan lengan alat direct shear yang dipakai =   

14,1372 

  Sehingga : 

    
[
𝑏

𝑎
]

𝐴
=  

[
14,1372

1
]

27,340
 

          =  0,157 per cm2 

b.  Tegangan Geser ( τ ) 

τ  = SF / A ………………………………………………(3.2) 

τ  = ( LDR x LCR ) / A …………………....…………….(3.3) 

dimana : 

τ  = tegangan geser (kg/cm2) 

SF  = shear force (kg) 

A  = luas contoh tanah (cm2) 

LDR  = load dial reading (kg/dω) 

LRC  = load ring constant (kg/dω) 
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Perhitungan kuat geser tanah keudian disajikan dalam tabel. Adapun cara 

pengisian tabel adalah sebagai berikut : 

[1] Tegangan normal (σn ) dengan σn = 0,517 x Pn 

[2] Interval / waktu saat pembacaan data. 

[3] Perpindahan horizontal. 

[4] Pembacaan horizontal dial. 

[5] Pembacaan load dial. 

[6] Nilai [5] x LRC 

[7] Nilai [6] dibagi area ( A ). 

[8] Nilai [7] diambil nilai terbesar. 

c. Perhitungan kohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ) secara regresi linier. 

1. Hasil perhitungan tegangan normal (σn) dan tegangan geser (τ) dapat 

digambar pada grafik. 

a. Tegangan normal sebagai absis. 

b. Tegangan geser sebagai ordinat. 

2. Hubungan σn1 dan τ1 diperoleh dititik 1. Hubungan σn2 dan τ2 

diperoleh titik 2 dan seterusnya sampai titik 4. 

3. Pada sumbu ke 4 titik tersebut dihubungkan dengan jalan interpolasi 

antara titik tersebut. 

Garis tersebut dipotongkan dengan sumbu vertical, diperoleh nilai 

kohesi (c). Sedangkan nilai sudut geser dalam didapat dari sudut yang 

dibentuk antara garis horizontal dengan garis tersebut. (Afriani, 2014) 

 

3.3.4.2 Pengujian CBR (California Bearing Test) SNI 03-1744-1989 

 Pemeriksaan CBR dimaksudkan untuk menentukan nilai CBR tanah yang 

dipadatkan dilaboratorium pada kadar air tertentu. Untuk mengetahui pengaruh 

kenaikan nilai CBR akibat penambahan bahan stabilisator. Tahap pengujian benda 

uji yang telah diberi beberapa variasi yaitu tanah gambut dengan kapur, tanah 

gambut dengan abu cangkang sawit, dan tanah gambut dengan kapur dan abu 

cangkang sawit.  
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Adapun langkah –langkah atau prosedur pelaksanaan pengujian CBR adalah 

sebagai berikut : 

a. Peralatan yang digunakan : 

1. Mold berbentuk silinder dengan diameter dalam 15 cm, tinggi 17,8 

cm dengan leher sambungan yang tepat dilepas setinggi 5 cm dan 

pelat dasar yang berlubang. 

2. Piringan pemisah 15 cm dan tinggi 6 cm. 

3. Alat penumbuk dengan berat 2,5 kg, ϕ 5 cm dengan tinggi jatuh 30,5 

cm. 

4. Alat untuk mengukur pengembangan yang terdiri dari pelat 

pengembangan ϕ 15 cm dan berlubang dengan lubang  ϕ 1,6 mm dan 

tripod untuk menyanggah arloji pembacaan yang dipasang pada 

leher sambungan. 

5. Arloji pembacaan. 

6. Beban permukaan pelat bulat dengan beban ditengah ϕ 5,4 cm dan 

pelat tengah bulatan yang kesemuanya berdiameter 15 cm, dengan 

berat 2,25 kg. 

7. Piston penetrasi ϕ 5 cm, dan panjang 10 cm. 

8. Alat penekan 

9. Bak perendaman 

10. Oven pengering 

11. Perlengkapan lain seperti : baki pencampur, sendok, filter,dll. 

b. Prosedur pelaksanaan (Laboratorium Mekanika Tanah, 2010) :  

1. Pasang mold pada pelat dasar, leher penyambung dan timbang 

beratnya (siapkan 2 buah mold) 

2. Campur contoh tanah pada kadar air optimum ± 3% 

3. Padatkan tanah dalam mold sebanyak 5 lapisan dengan tumbukan 

sejumlah 15x untuk setiap lapisan. 

4. Periksa kadar airnya. 

5. Lepaskan leher penyambung dan ratakan permukaannya 

6. Ambil mold untuk direndam. 
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7. Tempatkan pelat pengembangan dan pasang arloji pembebanan dan 

rendam selama 4 x 24 jam.  

% pengembangan = 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑙𝑎
 𝑥 100% ..……………….(3.4) 

8. Contoh yang lain dan juga contoh yang sudah direndam 4 x 24 jam 

akan diperiksa nilai daya dukungnya sebagai berikut : 

 Pasang beban diatas permukaan tanah. 

 Pasang piston penetrasi pada alat penekan. 

 Bebani dengan kecepatan 1,3 mm/menit. 

Catat beban setiap penetrasi mencapai : 0,64; 1,27; 1,91; 2,54; 

5,08 dan 7,62 mm. 

 Keluarkan benda uji dari cetakan dan tentukan kadar air dari 

lapisan atas benda uji setebal 25,4 mm  

Data hasil pengujian CBR diolah dengan menggunakan rumus – rumus 

perhitungan untuk mendapatkan nilai parameter CBR pada kondisi terendam 

(soaked) sebagai berikut : 

a. Kadar air, w  = 𝑊𝑤

𝑊𝑠
 ………………………………………..….(3.5) 

b. Berat Tanah Basah = Berat Tanah + Mould – Berat Mould …….......(3.6) 

c. Isi Mould  = ¼ π d2 t ………………………………….…....(3.7) 

d. Berat Isi Basah = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ

𝐼𝑠𝑖 𝑀𝑜𝑢𝑙𝑑
 ………………………..……(3.8) 

e. Berat Isi Kering = 𝛾

1+𝑤
 𝑥 100 ………………………………..….(3.9) 

f. Harga Penetrasi CBR 

 0,1” = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑎𝑠

3𝑥1000
𝑥100% …………..…..(3.10) 

 0.2” = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑎𝑠

3𝑥1500
𝑥100% ………..……..(3.11) 

3.3.5 Analisa Data dan Pembahasan 

Data yang telah didapat selama proses penelitian baik berupa pengujian 

Direct Shear dan CBR kemudian direkapitulasi dan dilakukan analisa, kemudian 

dibuat suatu kesimpulan dan saran yang berhubungan denagn tujuan penelitian 

tersebut. 


