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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Definisi Tanah 

Menurut Das (1985), tanah di alam terdiri dari campuran butiran-butiran 

mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Butiran-butiran tersebut 

dengan mudah dipisahkan satu sama lain dengan campuran air yang dikocok. 

Material ini berasal dari pelapukan batuan, baik secara fisik maupun kimia. Sifat-

sifat teknis tanah, kecuali oleh sifat batuan induk yang merupakan material asal, 

juga dipengaruhi oleh kandungan-kandungan bagian luar yang menjadi penyebab 

terjadinya pelapukan batuan tersebut. Istilah-istilah seperti kerikil, pasir, lanau, dan 

lempung digunakan dalam Teknik Sipil untuk membedakan jenis-jenis tanah. Pada 

kondisi alam, tanah terdiri dari dua atau lebih campuran jenis-jenis tanah dan 

kadang-kadang terdapat pula kandungan bahan organik. Material campurannya 

kemudian dipakai sebagai nama tambahan di belakang material unsur utamanya. 

Sebagai contoh, lempung berlanau adalah tanah lempung yang mengandung lanau 

dengan material utamanya adalah lempung dan sebagainya. Tanah terdiri dari 3 

komponen, yaitu udara, air, dan bahan padat. Ruang di antara butiran-butiran, 

sebagian atau seluruhnya dapat terisi oleh air atau udara. Bila rongga tersebut terisi 

air seluruhnya, tanah dikatakan dalam kondisi jenuh. Bila rongga terisi udara dan 

air, tanah pada kondisi jenuh sebagian (partially saturated). Tanah kering adalah 

tanah yang tidak mengandung air sama sekali atau kadar airnya nol. 

 

2.2.  Tanah Ekspansif 

Banyak faktor yang mengatur perilaku perluasan tanah. Faktor utama adalah 

perubahan dalam kadar air dan jumlah serta jenis partikel ukuran lempung dalam 

tanah. Terdapat banyak jenis keplastisan dari lempung yang mengalami 

pengembangan ketika ditambahkan air dan kemudian mengalami penyusutan ketika
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kehilangan air. Pondasi yang dibangun pada lempung ini mengalami gaya angkat 

disebabkan oleh pengembangan. Gaya angkat ini akan dapat menginduksi naik-

turun, meretakkan, dan menghancurkan seluruh bangunan pondasi. Peningkatan 

kadar air juga dapat menyebabkan lempung mengembang. 

Tanah lempung ekspansif adalah tanah yang mempunyai kriteria 

pengembangan dan penyusutan tanah yang tinggi akibat adanya perubahan kadar 

air, sehingga nilai daya dukung tanahnya sangat dipengaruhi oleh perubahan kadar 

air. Indonesia atau khususnya Pulau Jawa tidak dapat dilepaskan dari musim 

kemarau dan musim hujan yang sangat berpengaruh terhadap kadar air tanah. 

Kandungan butiran halus yang sangat besar, adalah salah satu kondisi yang 

mengakibatkan adanya penyerapan air yang cukup tinggi, karena rongga yang besar 

dalam struktur tanah lempung ekspansif inilah mengakibatkan tersedianya ruang 

untuk masuk atau keluarnya air. Penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki gradasi 

tanah dengan cara mencampur tanah asli dengan campuran bahan stabilisasi yang 

mempunyai ukuran butir lebih besar, dengan demikian diharapkan akan terjadi 

pengurangan volume pengembangan tanah dan nilai daya dukung tanah dapat 

dipertahankan atau dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan antara kondisi 

kering dan kondisi terendam.  

Lempung ekspansif adalah tanah yang mempunyai sifat kembang susut 

yang besar, sifat kembang susut ini sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada 

di dalam tanah tersebut. Jika kandungan air dalam tanah cukup banyak maka tanah 

tersebut akan mengembang dan kekuatan daya dukungnya akan berkurang. 

Demikian  sebaliknya, jika kadar airnya berkurang atau kering maka tanah itu akan 

menyusut  dan mengakibatkan tanah pecah-pecah di permukaannya sedangkan daya 

dukungnya akan meningkat (Seta, 2010). Tanah lempung merupakan tanah yang 

memiliki ukuran mikronis sampai dengan submikronis yang berasal dari pelapukan 

unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung memiliki tekstur yang 

sangat keras dalam keadaan kering. Permeabilitas lempung sangat rendah sehingga 

tanah lempung bersifat plastis. 
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2.2.1.  Karakteristik Tanah Ekspansif 

Tanah lempung ekspansif adalah salah satu jenis tanah berbutir halus 

berukuran dua atau lebih bentuk campuran yang terbentuk dari mineral-mineral 

ekspansif yaitu: montmorillonite, illite, kaolinite, halloysite, chlorite, vermiculite, 

dan attapulgite (Sudjianto, 2015, dalam Chen, 1975). Tanah lempung ekspansif ini 

memiliki potensi kembang-susut yang tinggi, apabila terjadi perubahan kadar air. 

Sifat kembang-susut ini berhubungan langsung dengan kadar mineral lempung 

khususnya mineral montmorillonite dan illite. Bila kadar mineral lempung naik, 

maka luas permukaan akan naik, dan batas cair serta indeks plastisitas akan naik, 

sehingga potensi kembang-susut akan naik. 

Potensi mengembang tanah ekspansif sangat erat hubungannya dengan 

indeks plastisitas sehingga Chen membuat klasifikasi potensi pengembangan pada 

tanah lempung berdasarkan indeks plastisitas (IP) seperti yang tercantum dalam 

Tabel 2.1 (Hardiyati, 2003, dalam Chen, 1975). 

 

Tabel 2.1 Hubungan Potensi Mengembang dengan Indeks Plastisitas 

(Chen, 1975) 

Potensi mengembang Indeks Plastisitas ,IP (%) 

Rendah 0 – 15 

Sedang 10 – 35 

Tinggi 20 – 55 

Sangat tinggi > 35 

 

Menurut sistem klasisifikasi tanah dengan USCS, tanah lempung ekspansif 

memiliki batas cair (LL) > 50% dan indeks plastisitas (IP) > 30% dengan simbol 

CH atau Clay with High Plasticity (plastisitas tinggi) seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Grafik Hubungan Batas Cair LL dan Indeks Plastisitas IP 

(Sumber: Bowles) 

 

2.2.2.  Identifikasi Tanah Ekspansif 

Identifikasi tanah ini sangat berhubungan dengan hasil pengujian dari 

laboratorium dan pengujian lapangan serta tingkat pengembangannya. Untuk 

melakukan identifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu; cara tidak langsung 

dan cara langsung.  Cara langsung adalah dengan mengukur susut tanah dari contoh 

tanah yang ada,  sedangkan cara tidak langsung adalah dengan melakukan analisis 

dari parameter-parameter tanah antara lain, batas-batas konsistensi tanah dan 

aktivitas tanah. 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. 
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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 

 

2.3.  Pengambilan Contoh Tanah (Sampling) 

Pengambilan contoh (sampling) dari sejumlah kecil tanah untuk pengujian 

fisis dan indeks untuk klasifikasi, hubungan kekuatan, atau untuk pengujian sifat-

sifat teknis biasanya dikategorikan sebagai pengambilan contoh tanah terganggu 
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(disturbed) dan tanah tak terganggu (undisturbed). Jelas bahwa semua contoh itu 

harus merupakan wakil dari keadaan tanah yang sebenarnya (Bowles, 1984). 

Contoh tanah terganggu didapatkan apabila sifat-sifat dan indeks tanah 

ingin diketahui dan keadaan struktur tanah yang ada di lapangan yang sebenarnya 

(dan sejarah tegangannya) tidak diperlukan. Dengan pengertian lain, tanah di lokasi 

tempat pengambilan sebagai material untuk konstruksi sebelum dipindahkan dan 

ditempatkan pada sebuah wadah merupakan tanah yang “tidak terganggu” dan 

mengandung sejumlah air didalamnya. 

Contoh tanah tidak terganggu harus didapatkan apabila kita ingin 

mengurangi perubahan-perubahan dalam struktur tanah. Contoh ini dibutuhkan 

untuk memperkirakan sifat-sifat teknis tanah unutk analisis kekuatan dan stabilitas 

serta studi aliran air. Contoh tanah tidak terganggu biasanya diperoleh dari: 

1. Sumur uji. Ini akan menghasilkan kualitas tanah yang terbaik. 

2. Tabung contoh berdinding tipis merupakan sumber yang paling banyak untuk 

contoh-contoh tanah yang tidak terganggu. 

3. Berbagai jenis alat pengambilan contoh piston. 

4. Berbagai jenis alat pengambil contoh dari kertas logam. 

Sudah dapat dipastikan sampai sekarang belum ada contoh tanah yang 

benar-benar dapat dianggap tidak terganggu. Paling tidak suatu contoh tanah yang 

diambil telah tidak dibebani lagi oleh tanah yang berada di atasnya seperti pada 

keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

 

2.4.  Struktur Tanah dan Tekstur 

Struktur tanah adalah susunan geometrik dan kerangka dari partikel atau 

butiran mineral dan gaya antarpartikel yang mungkin bekerja padanya. Struktur 

tanah antara lain meliputi gradasi, susunan partikel, angka pori, bahan perekat, dan 

gaya elektris yang berhubungan dengan itu. Struktur adalah suatu sifat yang 

menghasilkan reaksi terhadap perubahan eksternal di dalam lingkungan, seperti 

beban, air, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Tekstur tanah adalah istilah yang 

baru-baru ini saja diperkenalkan (pertengahan tahun 1960-an) untuk menerangkan 
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struktur tanah lempung. Tekstur merupakan susunan geometrik dari partikel-

partikel mineral di dalam suatu massa lempung sebagaimana diamati lewat 

mikroskop optik atau elektron. Susunan geometrik ini meliputi jarak antarpartikel 

dan distribusi ukuran pori. 

 

2.5.  Sistem Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah adalah sistem penggolongan yang diuraikan secara 

teratur dan logis dari jenis–jenis tanah yang mempunyai sifat–sifat yang sama ke 

dalam kelompok–kelompok dan sub kelompok berdasarkan pemakaiannya 

(Das,1995). Sistem klasifikasi tanah dibuat pada dasarnya untuk memberikan 

informasi tentang karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi kriteria dan 

perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum 

mengelompokan tanah ke dalam kategori tanah yang memiliki kesamaan sifat fisis. 

Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang lebih terperinci mengenai keadaan 

tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat teknis tanah 

seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi dan sebagainya (Bowles, 

1989). 

Untuk mempelajari hubungan antar jenis tanah maka sistem klasifikasi 

tanah dibagi menjadi sistem klasifikasi alami dan sistem klasifikasi teknis (Sutanto, 

2005). Klasifikasi alami yaitu klasifikasi tanah yang didasarkan atas sifat tanah 

yang dimiliki tanpa menghubungkan sama sekali dengan tujuan penggunaannya. 

Klasifikasi ini memberikan pandangan dasar terhadap sifat fisik, kimia, dan 

mineralogi tanah yang dimiliki oleh masing-masing golongan dan selanjutnya dapat 

digunakan sebagai dasar pengelolaan bagi berbagai penggunaan tanah. Klasifikasi 

teknis yaitu klasifikasi tanah yang didasarkan atas sifat-sifat tanah yang 

mempengaruhi kemampuan untuk penggunaan tertentu. Sebagai contoh, untuk 

menanam tanaman semusim, tanah dapat diklasifikasikan atas dasar kriteria-kriteria 

tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman semusim seperti kelerengan, 

tekstur, pH, da lainnya. Dalam praktiknya untuk mempelajari jenis tanah maka 

sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem klasifikasi alami. 
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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). 

 

2.5.1. Sistem klasifikasi tanah dengan USCS 

Dalam sistem ini, Cassagrande membagi tanah atas 3 (tiga) kelompok 

(Sukirman, 1992) yaitu : 

1. Tanah berbutir kasar, < 50% lolos saringan No. 200. 

2. Tanah berbutir halus, > 50% lolos saringan No. 200. 

3. Tanah organik yang dapat dikenal dari warna, aroma, dan sisa-sisa tumbuh-

tumbuhan yang terkandung di dalamnya. 

Tanah berbutir kasar adalah tanah yang mengandung 50 persen atau kurang 

butiran yang lolos saringan 0,075 mm (No. 200), sedangkan tanah berbutir halus 

adalah tanah yang mengandung lebih dari 50 persen butiran yang lolos saringan 

0,075 mm (No.200). Lebih lanjut sistem unified membagi tanah menjadi 15 

kelompok seperti pada Tabel 2.3. Masing-masing kelompok diberi nama dan 

simbol dengan huruf serta ditentukan berdasarkan istilah yang digunakan pada 

fraksi tanah, nilai relatif batas cair (tinggi atau rendah), atau gradasi relatif (gradasi 

menerus atau gradasi buruk). 

 

Tabel 2.3 Sistem Klasifikasi Tanah USCS (Bowles, 1989) 

Jenis Tanah Prefiks Sub Kelompok Sufiks 

Kerikil 
G Gradasi  Baik W 

 Gradasi Buruk P 

Pasir 
S Berlanau M 

 Berlempung C 

Lanau M   

Lempung C wL < 50% L 

Organik O wL > 50% H 

Gambut Pt   
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Dimana : 

G = Kerikil 

S = Pasir 

M = Lanau 

C = Lempung 

O = Organik 

Pt = Peat 

W = Well Graded (tanah dengan gradasi baik),  

P = Poorly Graded (tanah dengan gradasi buruk),  

L = Low Plasticity (plastisitas rendah, LL<50),  

H = High Plasticity (plastisitas tinggi, LL> 50). 

 

2.5.1.1. Tanah berbutir kasar 

Tanah berbutir kasar dibagi menjadi kerikil dan tanah mengandung kerikil 

(G) serta pasir dan tanah mengandung pasir (S). Kerikil adalah tanah berbutir kasar 

dimana persentase butiran yang tertahan saringan 4,75 mm (No.4) lebih besar 

daripada persentase butiran yang lolos saringan 4,75 mm (No. ); pasir adalah tanah 

berbutir kasar dimana persentase butiran yang tertahan saringan 4,75 mm (No.4) 

lebih kecil daripada persentase butiran yang lolos saringan 4,75 mm (No. ). Masing-

masing kelompok di atas dibagi menjadi empat sub kelompok sebagaimana 

diuraikan di bawah. 

1. GW dan SW 

Tanah ini terdiri atas kerikil dan pasir bergradasi menerus yang tidak atau 

sedikit mengandung bahan halus non plastis (butiran yang lolos saringan No.200 

kurang dari 5 persen). Keberadaan bahan halus tidak mempengaruhi kekuatan dan 

tidak mengganggu karakteristik drainase fraksi kasar. 

2. GP dan SP 

Tanah ini terdiri atas kerikil dan pasir yang mempunyai gradasi yang jelek 

dan sedikit atau tidak mengandung bahan halus non plastis. Ditinjau dari 
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gradasinya, tanah ini dapat dibagi lagi menjadi kerikil dan pasir bergradasi senjang 

serta kerikil dan pasir bergradasi seragam. 

3. GM dan SM 

Tanah pada kelompok ini terdiri atas kerikil kelanauan dan pasir kelanauan 

dimana bahan halusnya (lebih dari 12 persen lolos saringan No. 200) mempunyai 

sifat agak plastis. 

4. GC dan SC 

Kelompok ini terdiri atas tanah mengandung kerikil atau tanah mengandung 

pasir dimana bahan halusnya (lebih dari 12 persen lolos saringan No. 200) bersifat 

lempung dengan plastisitas mulai dari rendah sampai dengan tinggi. Titik-titik batas 

cair dan indeks plastis tanah ini terletak di atas Garis-A pada grafik plastisitas. 

Tanah bergradasi menerus dan bergradasi buruk termasuk pada kelompok ini. 

 

2.5.1.2. Tanah berbutir halus 

Berdasarkan batas cair dan indeks plastisitasnya, tanah berbutir halus dibagi 

menjadi lanau (M) dan lempung (C). Disamping itu, tanah organik (O) dimasukkan 

juga pada kelompok ini. Lanau adalah tanah berbutir halus dimana batas cair dan 

indeks plastisnya terletak di bawah Garis-A pada grafik plastisitas; sedangkan 

lempung adalah tanah berbutir halus dimana batas cair dan indeks plastisitasnya 

terletak di atas Garis-A pada grafik plastisitas di Gambar 2.2. Lempung organik 

merupakan pengecualian ketentuan tersebut, karena batas cair dan indeks plastisitas 

tanah tersebut terletak di bawah Garis-A. Lanau, lempung dan tanah organik dibagi 

lagi menjadi sub kelompok berdasarkan nilai relatif batas cairnya (tinggi dan 

rendah). Garis pembatas antara batas cair rendah dan batas cair tinggi adalah batas 

cair 50.  

1. ML dan MH 

Kelompok ini terdiri atas lanau kepasiran, lanau kelempungan atau lanau 

anorganik yang mempunyai plastisitas relatif rendah, tanah jenis serbuk batuan 

serta tanah bersifat diatoma dan mika. Lempung kaolin dan lempung ilit termasuk 

juga dalam kelompok ini. 
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2. CH danCL 

Kelompok ini terutama terdiri atas lempung anorganik. Lempung plastisitas 

medium dan tinggi termasuk pada kelompok CH dan mencakup lempung gemuk, 

lempung gumbo (gumbo clays), bentonite dan beberapa lempung vulkanik. 

Lempung plastisitas rendah termasuk pada kelompok CL dan biasanya mencakup 

lempung kurus, lempung kepasiran atau lempung kelanauan. 

3. OL dan OH 

Kelompok ini ditandai oleh keberadaan bahan organik. Lanau dan lempung 

organik termasuk pada kelompok ini dan mempunyai rentang plastisitas yang sesuai 

dengan rentang plastisitas ML dan MH. 

 

 

Gambar 2.2 Grafik Hubungan Batas Cair LL dan Indeks Plastisitas IP 

(Sumber: Bowles) 

 

Tanah yang mengandung banyak bahan organik umumnya dapat dikenali 

melalui pengujian secara visual. Lebih lanjut sistem unified membagi tanah menjadi 

beberapa kelompok seperti yang terlihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Sistem Klasifikasi Tanah USCS 

Jenis Simbol Nama Kelompok Kriteria 

Lanau dan 
lempung 

dengan batas 
cair, LL < 

50%. 

ML 
Lanau anorganik dan pasir 

sangat halus atau pasir halus 
berlanau atau berlempung. 

PI < 4 atau berada di 
bawah garis-A dalam 

Grafik Plastisitas. 

CL 

Lempung anorganik dengan 
plastisitas rendah hingga 

sedang, lempung berkerikil, 
lempung berpasir, lempung 
berlanau, lempung kurus. 

PI > 7 dan berada pada 
atau di bawah garis-A 

dalam Grafik Plastisitas. 

CL-ML 
Lanau berlempung anorganik 

dengan pasir halus atau sedikit 
kerikil. 

PI berada dalam daerah 
yang diarsir dalam 

Gambar 1. 

OL 
Lanau organik dan lempung 

berlanau organik dengan 
plastisitas rendah. 

PI berada dalam daerah 
OL dan 

{[LL(…)]/[LL(…)]} < 
0,75 

Lanau dan 
lempung 

dengan batas 
cair, LL > 

50%. 

MH 
Lanau anorganik atau pasir 

halus diatomase, lanau elastis. 

PI berada di bawah garis-
A dalam Grafik 

Plastisitas 

CH 
Lempung anorganik dengan 
plastisitas tinggi, lempung 

gemuk. 

PI berada di atas garis-A 
dalam Grafik Plastisitas 

OH 
Lempung organik dengan 

plastitas sedang sampai tinggi 

PI berada dalam daerah 
OH dalam Gambar 1 dan 
{[LL(…)]/[LL(…)]} < 

0,75 

Tanah dengan 
kadar organik 

tinggi 
Pt 

Gambut dan tanah lain 
kandungan organik tinggi 
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2.5.2. Sistem klasifikasi tanah dengan AASHTO 

 Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Hoentogler dan Terzaghi, yang 

akhirnya diambil oleh Bureau Of Public Roads. Pengklasifikasian sistem ini 

berdasarkan kriteria ukuran butir dan plastisitas. Maka dalam mengklasifikasikan 

tanah membutuhkan pengujian analisis ukuran butiran, pengujian batas cair dan 

batas plastis. Sistem ini membedakan tanah dalam 8 ( delapan ) kelompok yang 

diberi nama dari A-1 sampai A-8. A-8 adalah kelompok tanah organik yang bersifat 

tidak stabil sebagai bahan lapisan struktur jalan raya, maka pada revisi terakhir oleh 

AASHTO diabaikan (Sukirman, 1992). Menurut versi tahun 1945, tanah dibagi 

menjadi tujuh kelompok dimana tanah yang memiliki daya dukung dan 

karakteristik pelayanan hampir sama dimasukkan dalam satu kelompok. Ketujuh 

kelompok tersebut dinyatakan dengan A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 dan 

A-7. Secara umum, tanah yang paling baik untuk tanah dasar adalah A-1, sedangkan 

yang paling buruk adalah A-7.  Dengan demikian, maka tebal perkerasan yang 

diperlukan akan makin meningkat sesuai dengan nomor kelas yang 

makin besar. Untuk klasifikasi menurut AASHTO, pengujian yang diperlukan 

adalah sebagai berikut: 

- Analisis saringan butir halus dan butir kasar: SNl 03-1968-1994 (AASHTOT27) 

- Analisis ukuran butir tanah: SNI 03-3423-1994 (AASHTOT 88) 

- Kandungan bahan lebih halus dari 0,075 mm (No.200): SNI 03-4142-1996 

(AASHTOT 11) 

- Pengujian batas cair: SNI-03-1967-1990 (AASHTOT 89) 

- Pengujian batas plastis dan indeks plastis: SNI 03-1966-1990 (AASHTOT 90) 

 

2.5.2.1. Tanah granular (berbutir) 

1. Kelompok A-1 

Kelompok ini terdiri atas bagian-bagian dari batuan atau kerikil bergradasi 

menerus yang tidak mengandung bahan perekat atau mengandung bahan perekat 

tidak plastis atau agak plastis. 

 Sub kelompok A-1-a 
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Sub kelompok ini adalah tanah yang didominasi oleh fragmen-fragmen 

batuan atau kerikil, dengan atau tanpa bahan perekat yang bergradasi 

menerus. 

 Sub kelompok A-1-b 

Sub kelompok ini adalah tanah yang didominasi oleh pasir kasir, dengan 

atau tanpa bahan perekat yang bergradasi menerus. 

2. Kelompok A-3 

Kelompok ini terdiri atas pasir dengan sedikit atau tanpa butiran kasar dan 

bahan perekat. Pasir pantai halus atau pasir gurun halus tanpa butiran lanau atau 

lempung atau dengan sangat sedikit lanau tidak plastis merupakan contoh tanah 

yang termasuk pada kelas ini. Kelompok ini mencakup juga campuran pasir halus 

bergradasi buruk dengan sedikit pasir kasar dan kerikil sebagai hasil pengendapan 

oleh arus. Tanah jenis ini cocok sebagai tanah dasar pada semua jenis perkerasan, 

asalkan dalam keadaan terkurung (confined) dan lembab serta dapat dipadatkan 

dengan menggunakan mesin pemadat getar, mesin pemadatan roda karet dan mesin 

pemadat roda besi, tetapi tidak dengan mesin pemadat kaki kambing. Namun 

demikian, tanah jenis ini mudah tererosi dan mudah terpompa apabila digunakan di 

bawah perkerasan kaku. 

3. Kelompok A-2 

Kelompok ini mencakup berbagai jenis tanah "granular" yang merupakan 

batas antara tanah yang termasuk A-1 dan A-3 dengan lempung kelanauan pada 

kelompok A-4, A-5, 4-6 dan A-7. Kelompok ini mencakup semua jenis tanah yang 

mengandung 35 persen atau kurang butiran yang lolos saringan No.200, yang tidak 

termasuk pada kelompok A-1 atauA-3. 

 Sub kelompok A-2-4 dan A-2-5 

Sub kelompok ini terdiri atas berbagai jenis tanah granular yang 

mengandung 35 persen atau kurang butiran yang lolos saringan No. 200 

dimana butiran yang lolos saringan No.40 berturut-turut mempunyai 

karakteristik yang sama dengan karakteristik A-4 dan A-5. Kelompok ini 

mencakup kerikil dan pasir kasar dengan kandungan lanau atau indeks 

plastis yang lebih besar dari batas untuk kelompok A-1, serta pasir halus 
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dengan kandungan lanau tidak plastis  yang lebih besar dari batas untuk 

kelompok A-3. Sub kelompok 4-2-6 dan A-2-7. Sub kelompok ini terdiri 

atas tanah  yang mirip dengan tanah yang dideskripsikan pada A-2-4 dan A-

2-5, kecuali porsi halusnya mengandung  lempung plastis yang mempunyai 

karakteristik yang sama dengan karakteristik pada kelompok 4-6 atau A-7. 

Perkiraan pengaruh gabungan indeks plastis yang lebih dari 10 dan 

persentase berat butir lolos saringan No.200 yang lebih dari 15 persen 

dicerminkan oleh indeks kelompok yang berkisar antara 0 dan 4. Tanah A-

2 dinilai mempunyai mutu yang lebih rendah daripada tanah A-1, karena 

tanah tersebut mempunyai ikatan yang lemah atau bergradasi jelek atau 

gabungan kedua-duanya. Apabila digunakan sebagai lapis permukaan 

perkerasan, tanah A-2 dapat menjadi lunak pada cuaca basah dan menjadi 

lepas dan berdebu pada cuaca kering, tergantung pada karakter dan jumlah 

bahan pengikat. Namun demikian, apabila dilindungi terhadap perubahan 

kadar air yang ekstrim tersebut, tanah ini dapat sangat stabil. Apabila 

dipadatkan secara seksama dan diberi sistem drainase yang memadai, tanah 

A-2-4 dan A-2-5 cocok untuk lapis pondasi atas, sedangkan tanah A-2-6 dan 

A-2-7 dapat kehilangan stabilitasnya apabila akibat air kapiler menjadi 

jenuh atau akibat sistem drainase yang jelek. Tanah A-2-6 dan A-2-7 yang 

mengandung butiran lolos saringan No.200 yang rendah dipandang cocok 

sebagai lapis pondasi atas; sedangkan tanah A-2-6 dan A-2-7 yang 

mengandung butiran lolos saringan No. 200 yang tinggi dan indeks 

plastisnya 10 atau lebih diragukan sebagai lapis pondasi atas. Tanah A-2 

sering kali digunakan sebagai lapis penutup tanah dasar yang sangat plastis. 

Untuk klasifikasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 

2.3. 
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Tabel 2.5 Sistem Klasifikasi Tanah AASHTO 

1. Persen lolos saringan No. 200 ≤ 35% 

Klasifikasi Umum Bahan-bahan berbutir (35% atau kurang lolos No.200) 

Klasifikasi 
Kelompok 

A-1 A-3 A-2 

A-1a A-1b  A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

Analisis Saringan 
Persen Lolos: 

       

No.10 ≤ 50       

No.40 ≤ 30 ≤ 50 ≤ 51     

No.200 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 

Karakteristik fraksi 
lolos No.40   

    

Batas Cair ≤ 40 ≤ 41 ≤ 40 ≤ 41 

Indeks Plastisitas ≤ 50 N.P ≤ 10 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 10 

Indeks Kelompok 0 0 0 ≤ 4 

Jenis-jenis bahan 
pendukung utama 

Fragmen batu 
kerikil dan pasir 

Pasir 
halus 

Kerikil dan pasir berlanau atau 
berlempung 

Tingkatan umum 
sebagai tanah dasar 

Sangat baik sampai baik 

 

2. Persen lolos saringan No. 200 > 35% 

Klasifikasi Umum 
Tanah 

Granuler 
Tanah Mengandung Lanau-Lempung 

Kelompok A-2 A-4 A-5 A-6 A-7  

A-2-7    A-7-5b A-7-5c 
 Persen lolos saringan 

N.10       

No.40       

No.200 35 max 36 36 36 min 36 36 min 

Batas cair 41 min 40 41 40 min 40 41 min 

Indeks Plastisitas 11 min 10 min 10 10 min 10 11 min 

Fraksi Tanah Kerikil, Pasir Lanau Lempung 

Kondisi Kuat Sangat Baik Kurang baik hingga jelek 
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Keterangan :        1. Persen lolos saringan No. 200 ≤ 35%,  

     2. Persen lolos saringan No. 200 > 35%,  

a Tanah yang lolos saringan No. 40,  

b Untuk A-7-5, PI ≤ LL – 30,  

c Untuk A-7-6, PI > LL – 30. 

 

 

Gambar 2.3. Rentang batas cair dan indeks plastis untuk tanah lanau lempung 

(Sumber: Asphalt Institute, 1993) 

 

2.5.2.2. Tanah lanau-lempung 

1. Kelompok A-4 

Tanah tipikal pada kelompok ini adalah lanau tidak plastis atau agak plastis 

yang biasanya mempunyai kandungan 75 persen atau lebih butiran yang lolos 

saringan No.200. Kelompok ini mencakup juga campuran antara tanah berbutir 

halus mengandung lanau dengan pasir dan kerikil dimana butiran yang tertahan 

saringan No.200 maksimum 64 persen. Indeks kelompok tanah ini berkisar antara 

1 sampai 8 dimana peningkatan kandungan butiran kasar dicerminkan oleh makin 
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menurunnya indeks kelompok. Tanah yang didominasi oleh lanau ini sering 

dijumpai di lapangan dimana teksturnya bervariasi mulai dari tanah kepasiran  

sampai tanah kelanauan dan tanah kelempungan. Meskipun pada kadar air yang 

tepat tanah ini mempunyai kinerja yang baik sebagai komponen perkerasan, 

seringkali tanah ini mudah mengikat air sehingga akan memuai dan kehilangan 

stabilitasnya, kecuali apabila dipadatkan dengan seksama dan diberi sistem drainase 

yang memadai. Tanah ini juga mudah dipengaruhi pembekuan. Karena tanah ini 

sulit mengalirkan air dan mudah menyerap air kapiler sehingga mengakibatkan 

hilangnya kekuatan, maka desain struktur perkerasan perlu didasarkan kekuatan 

tanah dalam keadaan jenuh. Lom kelanauan sering kali sulit dipadatkan; oleh 

karena itu maka pemadatan perlu dilakukan dengan pengendalian kadar air yang 

seksama dan sebaiknya menggunakan mesin pemadat roda karet. 

2. Kelompok A-5 

Tanah tipikal pada kelompok ini adalah sama dengan  yang diuraikan pada 

kelompok A-4, kecuali karakternya yang biasanya mirip dengan karakter diatoma 

atau mika dan dapat mempunyai sifat elastis yang tinggi sebagaimana ditunjukkan 

oleh batas cair yang tinggi. lndeks kelompok tanah ini berkisar antara 1 sampai 12, 

dimana nilainya yang makin meningkat merupakan pengaruh gabungan dari makin 

meningkatnya batas cair dan makin menurunnya persentase butiran kasar. 

Tanah jenis ini terbentuk tidak seluas seperti A-4 dan biasanya pada kondisi lembab 

dan agak kering bersifat elastis atau resilien. Disamping itu, tanah ini mudah 

dipengaruhi pembekuan, erosi dan kehilangan kekuatan apabila tidak diberi sistem 

drainase yang memadai. Karena tanah ini sulit mengalirkan air dan mudah 

menyerap air kapiler sehingga mengakibatkan hilangnya kekuatan, maka desain 

struktur perkerasan perlu didasarkan kekuatan tanah dalam keadaan jenuh. 

Tanah ini seringkali sulit dipadatkan; oleh karena itu maka pemadatan perlu 

dilakukan dengan pengendalian kadar air yang seksama. 

3. Kelompok A-6 

Tanah tipikal pada kelompok ini adalah lempung plastis yang biasanya 

mengandung 75 persen atau lebih butiran yang lolos saringan No. 200.  Kelompok 

ini mencakup juga campuran antara tanah berbutir halus mengandung lempung 
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dengan pasir dan kerikil dimana butiran yang tertahan saringan No. 200 maksimum 

64 persen. Tanah pada kelompok ini biasanya mempunyai perubahan volume yang 

besar apabila kadar air berubah. Indeks kelompok tanah ini berkisar antara 1 sampai 

16, dimana nilainya yang makin meningkat merupakan pengaruh gabungan dari 

makin meningkatnya batas cair dan makin menurunnya persentase butiran kasar. 

Tanah pada kelompok ini sering dijumpai dan digunakan secara luas sebagai 

timbunan. Apabila kadar airnya dikendalikan dengan seksama, maka tanah jenis ini 

mudah dipadatkan, baik dengan mesin pemadat kaki kambing atau mesin pemadat 

roda karet. Dalam keadaan kering,tanah ini mempunyai kekuatan yang tinggi, 

namun kekuatan tersebut akan turun apabila tanah dalam keadaan basah (menyerap 

air). Disamping itu, tanah ini akan memampat bila dalam keadaan basah dan 

memuai atau menyusut bila kadar airnya berubah. Apabila digunakan sebagai bahan 

baku dan kemudian mengering, tanah ini akan menyusut dan cenderung menjauh 

dari tepi perkerasan sehingga terbentuk celah yang mudah dimasuki air. 

Karena tanah ini sulit mengalirkan air dan mudah menyerap air kapiler sehingga 

mengakibatkan hilangnya kekuatan, maka disain struktur perkerasan perlu 

didasarkan kekuatan tanah dalam keadaan jenuh. 

4. Kelompok A-7 

Tanah tipikal dan persoalan yang dihadapi tanah ini adalah sama dengan 

yang diuraikan pada tanah A-6, kecuali batas cairnya yang sama dengan batas cair 

A-5 serta bersifat elastis dan mudah mengalami perubahan volume yang tinggi. 

Indeks kelompok tanah ini berkisar antara 1 sampai 20, dimana nilainya yang makin 

meningkat merupakan pengaruh gabungan dari makin meningkatnya batas cair dan 

indeks plastis serta makin menurunnya persentase butiran kasar. 

 Sub kelompok A-7-5 

Sub kelompok ini terdiri atas tanah yang mempunyai indeks  plastis yang 

moderat (bila dibandingkan dengan batas cair) dan kemungkinan bersifat 

elastis dan mudah mengalami perubahan volume yang besar. 

 Sub kelompok A-7-6 

Sub kelompok ini mencakup tanah yang mempunyai indeks plastis yang 

tinggi (bila dibandingkan dengan batas cair) dan mudah mengalami 
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perubahan volume yang sangatbesar. Tanah yang mengandung banyak 

bahan organik (missal gambut) tidak dimasukkan dalam kelompok di atas, 

karena tanah tersebut mempunyai sifat-sifat yang tidak diperlukan untuk 

rekayasa, sehingga sebaiknya penggunaannya dihindarkan (bila mungkin 

untuk setiap jenis konstruksi). 

 

2.6.  Deformasi Tanah Atau Penurunan 

Apabila suatu beban dikerjakan pada beban yang elastis, akan dihasilkan 

suatu regangan. Jumlah regangan pada panjang yang mengalami tegangan disebut 

deformasi atau penurunan (settlement). Pada tanah, regangan terutama dihasilkan 

oleh kombinasi dari berguling dan menggelincirnya partikel yang dipindahkan, dan 

setidaknya disebabkan oleh distorsi elastis dari partikel-partikel. Deformasi ΔH 

merupakan penjumlahan stastistik dari regangan pada arah yang ditinjau sepanjang 

kedalaman yang mengalami tegangan (Bowles, 1984). 

Bila suatu lapisan tanah mengalami pembebanan akibat beban di atasnya, 

maka tanah dibawah beban yang bekerja tersebut akan mengalami kenaikan 

tegangan yang dimana ini adalah terjadinya penurunan elevasi tanah dasar 

(settlement). Pembebanan ini mengakibatkan adanya penurunan partikel tanah, 

relokasi partikel tanah, dan keluarnya air pori dari tanah yang disertai berkurangnya 

volume tanah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan tanah. Karena 

tegangan efektif menghasilkan regangan dan penurunan, tekanan pori dan koefisien 

permeabilitas k yang mengontrol drainase pori merupakan parameter yang dapat 

menunjukkan kapan penurunan ΔH itu terjadi. Telah terbukti bahwa penurunan 

yang tergantung pada k ini juga tergantung pada waktu. Penurunan dimana k bukan 

merupakan suatu faktor akan terjadi secara cepat. Dalam pekerjaan geoteknik kita 

bedakan jenis-jenis penurunan ini sebagai: 

1. Konsolidasi yang tergantung pada waktu yang terjadi pada tanah berbutir 

halus yang jenuh atau jenuh sebagian yang mempunyai koefisien permeabilitas 

relatif rendah. Perkiraan waktu untuk penurunan ini berlangsung dari beberapa 

bulan sampai beberapa ratus tahun. 



26 
 

 
 

2.  Penurunan yang segera yang terjadi dalam beberapa jam sampai satu bulan 

sesudah bekerjanya beban. Tanah dimana penurunan jenis ini biasanya terjadi 

adalah pasir, kerikil berpasir, pasir berlanau, dan tanah berbutir halus dengan 

derajat kejenuhan S yang rendah. Derajat kejenuhan biasanya tidak penting untuk 

pasir dan tanah yang mengandung pasir. Pada tanah jenis ini, drainase pori 

berlangsung dengan cepat sehingga penurunan akan terjadi segera sesudah 

bekerjanya beban. 

3.  Rangkak (creep)-penurunan jangka panjang yang cenderung terjadi pada 

akhir penurunan konsolidasi, tetapi dapat juga terjadi sesudah penurunan segera. 

Penurunan ini menunjukkan posisi akhir dari matriks butiran tanah yang mengalami 

pembebanan. Tanah yang biasa mengalami hal ini biasanya tanah berbutir halus 

dan/atau tanah organik. 

 

2.7.  Penyusutan dan Pemuaian (Shrinkage and Swelling) 

Penyusutan dan pemuaian lebih nyata terjadi pada tanah berbutir halus, 

terutama tanah lempung. Penyusutan dan pemuaian terjadi sebagai akibat terbentuk 

dan terlepasnya tegangan tarik kapiler pada air pori tanah serta tingkat penyerapan 

air (thirst for water) oleh mineral lempung yang terdapat pada tanah. Apabila 

memungkinkan, penggunaan tanah yang mempunyai perubahan volume besar 

untuk pembangunan jalan raya hendaknya dihindarkan. Pada kasus dimana 

penggunaan tanah tersebut tidak dapat dihindarkan, maka perlu dilakukan upaya-

upaya untuk mengurangi potensi pemuaian, atau mengurangi fluktuasi kandungan 

air. Lempung yang mempunyai perubahan volume besar sering kali mempunyai 

batas cair dan indeks plastis yang tinggi. Pengujian di laboratorium dapat 

membantu dalam mengidentifikasi dan menentukan pemuaian tanah. lstilah 

penyusutan dan pemuaian yang mempunyai pengertian berbeda dengan pengertian 

di atas dikenal pula pada pekerjaan tanah. Pada pekerjaan tersebut, penyusutan 

dikaitkan dengan volume tanah dalam keadaan lepas dan volume tanah setelah 

dipadatkan, sedangkan pemuaian diartikan dikaitkan dengan volume tanah dalam 

keadaan asli dan volume setelah digali (dalam keadaan lepas). 
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2.8.  Konsistensi Tanah Asli 

Tanah akan tetap dalam keadaan seimbang secara alami untuk beberapa 

waktu, jika struktur yang telah terbentuk dan tersusun oleh air dalam tanah tidak 

diganggu. Tanah berbutir halus yang dibebani, digeser, dimanipulasi atau 

dikerjakan akan terganggu, setidaknya sebagian. Tanah yang terganggu dapat 

terjadi secara alami (misal longsor pada tanah tidak stabil), namun demikian, 

sebagian besar tanah akan tetap dalam keadaan asli, sampai pada kegiatan manusia 

itu sendiri yang merubahnya. Meskipun sebagian besar pembangunan jalan 

menyangkut bahkan terganggu, namun tanah asli akan dijumpai pada galian dan 

sering digunakan sebagai pondasi bagi tanah dasar, timbunan dan struktur (misal 

jembatan). Apabila dikaitkan dengan tanah asli, konsistensi mengandung arti 

sebagai besar relatif kohesi antara partikel-partikel tanah serta tahanan tanah 

terhadap gaya yang akan berubah bentuk atau meruntuhkan tanah. 

Dengan perkataan lain, konsistensi dapat diartikan sebagai sifat tanah yang 

menunjukkan kemudahan relatif untuk dirubah bentuknya. Istilah tersebut biasa 

digunakan terhadap tanah berbutir halus. Contoh beberapa istilah yang dapat 

digunakan konsistensi tanah adalah lunak (soft), kokoh (firm), teguh (stiff), keras 

(hard). Meskipun konsistensi sering dihubungkan dengan kuat tekan bebas, namun 

karena pada saat pengujian, contoh biasanya terganggu, maka korelasi konsistensi 

dengan kuat tekan bebas kurang dapat dipercaya. Disamping itu, hasil pengujian 

penetrasi standar (standard penetration fesf) juga dapat digunakan untuk 

menyatakan konsitensi. Cara lain untuk memperkirakan konsistensi adalah 

berdasarkan perilakunya apabila dimanipulasi dengan tangan. Pada Tabel 2.6 

ditunjukkan konsistensi tanah kohesif asli berdasarkan beberapa parameter serta 

cara pengujian praktis. Pada setiap konsistensi, jumlah tumbukan adalah lebih kecil 

untuk lempung plastisitas tinggi dan lebih besar untuk lempung kelanauan 

plastisitas rendah. Untuk menunjukkan karakteristi kondisi khusus yang dipandang 

penting, mungkin perlu ditambah penjelasan (deskripsi) sebagaimana ditunjukkan 

pada Tabel 2.7. Hal tersebut sangat berguna dalam melukiskan kondisi yang tidak 

biasa. 
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Tanah berbutir halus dapat terbentuk pada hampir semua tangkat 

konsistensi, tergantung pada modus pembentukannya, sejarah geologi dan kadar 

air. Tanah keras dapat terbentuk melalui pemadatan, pengawetan (desiccation), 

sementasi partikel, atau melalui pembebanan yang besar. Tanah sangat lunak sering 

dijumpai pada sedimen baru yang terkait dengan muka air tinggi. Tanah residual 

jarang mempunyai konsitensi lunak. 

 

Tabel 2.6. Konsistensi tanah kohesif asli dan cara pengujian praktis 

KONSISTENSI 
KUAT TEKAN 

BEBAS (kg/cm²) 
PENETRASI 

(TUMBUKAN/ft) 
PENGUJIAN PRAKTIS 

Sangat lunak 
(very soft) 

< 0,27 0 - 1 

Contoh (tinggi = 2 x diameter) melorot 
akibat berat sendiri. 

Mudah ditembus kepal. 

Lunak (soft) 0,27 - 0,55  2 - 4 

Mudah dicuil dengan ibu jari dan telunjuk. 

Mudah ditembus beberapa cm dengan ibu 
jari. 

Teguh 
(medium 

firm) 
0,55 - 1,09  5 - 8 

Mudah digores oleh jari, atau 

Mudah ditembus ibu jari yang diberi 
kekuatan moderat. 

Kokoh (stiff) 1,09 - 2,19  9 - 15 

Dapat digores jari, tapi dengan tenaga 
cukup besar. 

Dapat ditembusdengan ibu jari, tapi 
dengan tenaga besar. 

Sangat kokoh 
(very stiff) 

2,19 - 4,38 16 - 30 
Sulit digores dengan  jari. 

Dapat ditembus dengan kuku. 

Keras (hard) > 4,38  > 30 

Tidak dapat digores jari. 

Dapat digores kuku ibu jari denqan 
susah. 

*Sumber: Krebs, 1971 
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Tabel 2.7. Deskripsi khusus untuk konsistensi tanah berbutir halus 

DESKRIPSI KONDISI TANAH 

Rapuh (brittle) 
Runtuh dengan sedikit deformasi. 

Merupakan karakteristik tanah tersementasi. 

Sangat keras 
(indurated) 

Sangat keras; tersementasi sangat kuat; tidak lunak 
melalui pembasahan lama. 

Membentuk lapisan dan disebut harapan. 

Mudah hancur (friable) 

Pada keadaan lembab, mudah dihancurkan ibu jari dan 
telunjuk dengan kekuatan lemah sampai moderat dan 
menyatu kembali bila ditekan bersama; bila kering, mudah 
dijadikan serbuk atau dihancurkan dengan tangan. 

Sering berlaku pada tanah kohesif yang lekatannya kurang, 
bersifat seperti mika, atau mempunyai gugus struktur yang 
terbentuk akibat sementasi lemah dengan bahan organik. 

Elastis (elastic) 

Bila beban dilepas, mudah melendut balik (rebound); 
kembali ke bentuk asal setelah dilendutkan kecil. 

Merupakan karakteristik lanau dengan kandungan tinggi 
kimika. 

Keropos (spongy) Porus, lepas-lepas dan elastis, mempunyai kandungan 
tinggi bahan organik dan bahan berserat. 

*Sumber: Krebs, 1971 

 

2.9.  Sensitifitas (Sensitivity) 

Tanah berbutir halus dapat kehilangan kekuatannya dan kekakuannya 

apabila diganggu dan dibentuk kembali (remolded) pada kadar air dan kepadatan 

atau angka pori yang tetap, terutama pada kadar air tinggi. Fenomena tersebut 

disebut sensitivitas, dimana untuk lempung, sensitifitas merupakan perbandingan 

antara kuat tekan bebas pada keadaan asli dengan kuat tekan bebas setelah dibentuk 

kembali. Sensitifitas biasa dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Lempung dapat 

kehilangan setengah kekuatannya dan masih dikatagorikan sebagai lempung tidak 

sensistif, atau dapat kehilangan hampir seluruh kekuatannya sehingga 

dikatagorikan sebagai lempung "hidup" (quick). Dalam praktek, lempung hidup 
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akan menjadi encer apabila dibentuk kembali. Apabila lempung sensitive diganggu, 

stabilitasnya dapat menurun yang diserta dengan deformasi geser progresif yang 

kemudian diikuti dengan terjadinya longsor. Gangguan umumnya merupakan ulah 

manusia. Sebagai prinsip dasar kiranya perlu diingat bahwa pelemahan progresif 

bersama deformasi terjadi pada tanah berbutir halus yang basah. Hal tersebut 

mengakibatkan sangat sulitnya rehabilitasi lereng galian dan timbunan, pondasi 

timbunan dan tanah dasar setelah longsor. 

 

2.10.  Stabilisasi Tanah 

Pengertian stabilisasi adalah pencampuran tanah dengan bahan tertentu 

guna memperbaiki sifat-sifat teknis tanah, atau dapat pula stabilisasi tanah adalah 

usaha untuk merubah atau memperbaiki sifat-sifat teknis tanah agar memenuhi 

syarat teknis tertentu. Proses perbaikan tanah mencakup pencampuran tanah dengan 

tanah lain untuk memeproleh susunan campuran tanah yang diinginkan, atau 

pencampuran tanah dengan bahan tambah buatan pabrik, sehingga karakteristik 

secara teknis yang terdapat dalam tanah menjadi lebih baik. Guna merubah sifat-

sifat teknis tanah, maka dapat dilakukan dengan cara penanganan seperi pemadatan 

sampai teknik yang lebih mahal, seperti mencampur tanah dengan semen, kapur, 

abu terbang, injeksi semen, dan bahan aditif lainnya. Secara umum stabilisasi tanah 

dapat diartikan sebagai proses memperbaiki sifat tanah dengan penambahan bahan 

kimia atau dengan perlakuan yang mendukung agar kekuatan tanah meningkat dan 

kekuatan geser dapat dipertahankan. Tujuannya untuk mengikat dan menyatukan 

agregat tanah sehingga dapat membentuk struktur jalan yang kuat. Menurut Bowles 

(1991) tindakan yang dilakukan untuk stabilitas tanah berupa menambah material 

yang tidak aktif agar bisa meningkatkan kohesi atau tahanan gesek yang muncul, 

meningkatkan kerapatan tanah, menambah bahan yang menyebabkan perubahan 

kimiawi atau fisis tanah, menurunkan muka air tanah, serta mengganti tanah yang 

buruk. Metode stabilisasi tanah yang sering digunakan adalah stabilisasi kimia, 

fisik, termal, dan mekanis. Apabila suatu tanah yang terdapat di lapangan bersifat 

sangat lepas atau sangat mudah tertekan, atau jika tanah memiliki batas-batas 

konsistensi tanah yang tidak sesuai, permeabilitas yang terlalu tinggi, atau sifat lain 
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yang tidak diinginkan sehingga tidak sesuai untuk suatu proyek pembangunan, 

maka tanah tersebut harus distabilisasikan (Bowles, 1984). 

Setiap perubahan sifat fisis atau teknis pada massa tanah akan membutuhkan 

penyelidikan atas alternatif-alternatif ekonomis seperti relokasi tempat bangunan 

atau menggunakan lokasi bangunan alternatif. Sekarang, sebagian besar lokasi 

bangunan di daerah perkotaan telah digunakan sehingga lokasi alternatif mungkin 

tidak akan praktis. Akhir-akhir ini, tempat-tempat seperti bekas penimbunan 

sampah, rawa-rawa teluk, semak belukar, tepi bukit, dan areal yang kurang baik 

lainnya telah dipakai sebagai lokasi konstruksi, dan gejala ini terlihat cenderung 

berlangsung terus dan bahkan makin banyak terjadi. Apabila tempat alternatif tidak 

tersedia atau pertimbangan-pertimbangan lingkungan, oposisi dari masyarakat, dan 

pengaturan zona telah sangat membatasi pilihan yang tersedia, maka makin 

dibutuhkan modifikasi atau stabilisasi terhadap tanah pada lokasi bangunan guna 

mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Penyelesaian yang secara ekonomis 

menguntungkan merupakan suatu tantangan bagi para insinyur geoteknik. 

Stabilisasi tanah dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi dari pekerjaan-

pekerjaan berikut: 

 Mekanis-pemadatan dengan berbagai jenis peralatan mekanis seperti mesin 

gilas (roller), benda berat yang dijatuhkan, ledakan, tekanan statis, tekstur, 

pembekuan, pemanasan, dan sebagainya. 

 Bahan pencampur-kerikil uuntuk tanah kohesif, lempung untuk tanah berbutir, 

dan pencampur kimiawi seperti semen, gamping, abu batubara (produk 

sampingan dari pembakaran batubara)-sering dengan gamping dan/atau semen, 

semen aspal, sodium, dan kalsium klorida, limbah pabrik kertas, dan lain-

lainnya (sodium silikat, polifosfat, dan sebagainya). 

Mengapa tanah harus di stabilisasi? Tanah merupakan salah satu material 

yang memegang peranan penting dalam konstruksi bangunan atau pondasinya, 

sehingga sangat penting diperlukan pengetahuan tentang tanah dengan beberapa 

karakteristik tanah secara teknis yang memadai. Dalam kenyataan sering dijumpai 

sifat tanah yang tidak memadai, misalnya kekuatan, kompresibilitas, permeabilitas 

atau plastisitas. Proses perbaikan sifat dan karakteristik tanah tersebut merupakan 
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stabilisasi tanah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan 

tanah, pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan jenis tanah dan karakteristik 

tanah yang akan diperbaiki. Prinsip usaha perbaikan tanah ialah menambah 

kekuatan lapisan tanah tempat dimana bangunan akan didirikan sehingga bahaya 

keruntuhan yang akan terjadi dapat diperkecil. Untuk mendapatkan berapa besar 

perubahan yang terjadi setelah dilakukannya stabilisasi tanah maka biasanya 

dilakukan penelitian secara intensif di labotarium. Pada tanah lunak permasalahan 

yang umumnya muncul adalah stabilitas akibat penurunan muka tanah yang 

disebabkan pembebanan diatas lapisan terjadi proses pemerasan air mengingat 

tanah lunak mempunyai persentase air yang cukup tinggi. Metode perbaikan tanah 

yang dilakukan pada studi kasus ini adalah dengan menggunakan bahan aditif yaitu 

abu ampas tebu dan bahan serbuk marmer untuk stabilisasi tanah. Pemakaian bahan 

tambah kimia disini mengingat banyak kelebihannya, pemakaiannya dapat 

dilakukan pada kondisi tanah lunak maupun keras misalnya : tanah merah, tanah 

pasir, tanah liat dengan mempertimbangkan tingkat humiditas tanah, konstruksi 

bersifat tidak mudah terkena erosi, dapat membentuk kristal-kristal yang mengikat 

partikel tanah yang kemudian membentuk rongga-rongga mikron yang dapat 

menyerap air (porositas) sehingga tidak akan terjadi keretakan, pengerjaan 

konstruksi tidak memakan waktu lama. 

 

2.11.  Stabilisasi Dengan Bahan Campuran 

2.11.1. Kapur 

Bahan dasar pada kapur adalah batu kapur, yang mengandung kalsium 

karbonat (CaCO3). Dengan pemanasan ± 980oC karbondioksidanya keluar dan 

tinggal kapurnya saja (CaO). Kalsium oksida yang diperoleh biasanya disebut quick 

lime. Kapur dari hasil pembakaran ini bila ditambah air akan mengembang dan 

retak – retak. Banyak panas yang keluar (seperti mendidih) selama proses ini, dan 

hasilnya adalah kalsium hidroksida (Ca(OH)2). Proses ini disebut slaking, adapun 

sebagai hasilnya yaitu kalsium hidroksida disebut slaked lime atau  hydrated lime. 

Bila kalsium hidrat ini dicampur air akan diperoleh mortel kapur. Mortel kapur di 

udara terbuka menyerap kapur di udara terbuka menyerap karbondioksida (CO2), 
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dengan proses kimia menghasilkan CaCO3 yang bersifat keras dan tidak larut dalam 

air. Pada reaksi hidrasi semen, akan dihasilkan kapur bebas Ca (OH)2 (kapur 

padam). Kapur bebas ini bila direaksikan atau ditambah silikat atau aluminat akan 

membentuk suatu gel sebagai bahan ikat. 

Kapur telah dikenal sebagai salah satu bahan stabilisasi tanah yang baik, 

terutama bagi stabilisasi tanah lempung yang memiliki sifat kembang-susut yang 

besar. Tanah-tanah seperti ini, yang lebih dikenal dengan “tanah mengembang”, 

umumnya mengandung kadar lempung montmorillonite yang cukup tinggi, akan 

tetapi sifat kembang-susut tersebut akan banyak berkurang, bahkan dapat 

dihilangkan, bila tanah tersebut dicampur dengan kapur (Ingles dan Metealf, 1972). 

Adanya unsur cation Ca2+ pada kapur dapat memberikan ikatan antar partikel yang 

lebih besar yang melawan sifat mengembang dari tanah (Mochtar 1994). Pada 

kenyataannya di Indonesia, sampai pada dekade tahun 70-an banyak digunakan 

stabilisasi tanah dengan kapur, akan tetapi setelah itu mulai jarang dilakukan karena 

antara lain biayanya makin lama makin kurang ekonomis. Selain itu stabilisasi 

tanah dengan kapur telah menjadi relaif mahal bagi stabilisasi tanah mengembang 

(Consultant, 1992). 

 

2.11.2. Serbuk Marmer 

Salah satu jenis batuan yang ada di Bumi adalah batu marmer. Batuan 

marmer ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana 

proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis 

batu kapur atau batu gamping. Batu marmer adalah batu gamping (CaCO3) yang 

telah mengalami proses metamorfosa (suatu proses yang diakibatkan oleh adanya 

kenaikan temperatur dan tekanan atau keduanya yang terjadi dalam tubuh bumi). 

Batu Marmer secara kimiawi masih tersusun oleh Calsium Karbonat (CaCO3) 

dalam bentuk batuan yang jauh lebih keras dengan tekstur dan struktur yang 

berbeda dibandingkan batuan aslinya (batu gamping). Hasil penelitian PT. 

Sucofindo Jakarta menyebutkan bahwa komposisi yang terkandung dalam 

limbah marmer adalah senyawa CaO dengan kadar 52.69% , CaCO3 41.92% , MgO 

0.84% , MgCO3 1.76% , SiO2 1.62%, Al2O3 + Fe2O3 0.37%, dari hasil ini terlihat 
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komposisi utama limbah marmer adalah zat kapur (Subekti, 2007, jurnal penelitian 

Harianto dan Masri 2016). Marmer banyak digunakan untuk bangunan seperti ubin 

lantai, dinding, dekorasi atau hiasan, ornamen dan perabot rumah tangga. Dalam 

proses pembuatan kerajinan itulah batu marmer yang semula berukuran besar 

dipotong menjadi berbagai ukuran menurut kebutuhan dengan menggunakan 

gergaji. Dalam penggergajian inilah menghasilkan serbuk marmer yang dianggap 

tidak dapat lagi dimanfaatkan (limbah). Sebagai bahan stabilisasi untuk tanah 

mengembang, yakni serbuk marmer di Jawa Timur banyak didapat sebagai hasil 

buangan (limbah) dari pabrik pengolahan/pemotongan marmer. Saat ini limbah 

serbuk marmer dijual dipasaran dengan harga berkisar antara Rp.25,-s/d Rp.35,-per 

kg, sangat murah bila dibandingkan harga kapur antara Rp.100,-a/d Rp.125,- per 

kg. 

Jadi besar kemungkinan bahwa stabilisasi tanah dengan serbuk marmer 

akan menjadi salah satu alternatif yang murah, apalagi didukung dengan 

keberadaan sedikitnya 3 (tiga) pabrik pengolahan marmer yang besar di Jawa Timur 

dan banyaknya pusat-pusat kerajinan marmer rumah tangga/desa di daerah 

Tulungagung. Jadi pasokan serbuk marmer relatif cukup banyak dari limbah 

tempat-tempat pengolahan tersebut. Pada dasarnya limbah serbuk marmer ini 

memiliki unsur dominan yang sama dengan kapur. Meskipun memiliki unsur yang 

sama, bangun kristal marmer tidak sama dengan batu kapur biasa. Selain itu, setelah 

mengalami proses metamorfosa batuan selama berpuluh-puluh tahun, tentunya ada 

beberapa perubahan sifat dari batuan marmer dibanding dengan batuan kapur. Jadi 

tentunya sifat reaktif marmer terhadap tanah lempung juga berbeda. 

 

2.12.  Unconfined Compressive Strength ( UCS ) 

Percobaan ini dilakukan untuk mengukur daya dukung vertikal tanah pada 

posisi terbuka (tidak ada tekanan horisontal). Percobaan dilakukan dengan 

membuat contoh dalam cetakan berbentuk silinder dengan diameter 2“ dan panjang 

12 cm, contoh diletakkan pada media penekan dan ditekan dengan kecepatan 1,5 

mm/menit, dicatat penurunan dan perlawanannya sampai tanah mengalami 

keruntuhan. Dibuat grafik hubungan antara perlawanan (kg/cm2) dan penurunan 
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(cm), sehingga diperoleh harga perlawanan maksimum sebelum tanah mengalami 

keruntuhan. (Seta, 2010: IV-15). Uji tekan bebas atau sering dikenal dengan kuat 

tekan bebas adalah besarnya tekanan axial  (kg/cm²), yang diperlukan untuk 

menekan suatu silinder tanah sampai pecah atau besarnya tekanan yang 

memberikan perpendekan tanah sebesar 20%, apabila sampai dengan perpendekan 

20% tersebut tanah tidak pecah.  

Jajali (2014) menerangkan bahwa uji kuat tekan bebas ini terutama 

dimaksudkan untuk mendapatkan dengan cepat kuat tekan bebas tanah berkohesi 

sehingga dapat dilakukan pengujian tanpa tahanan keliling. Tujuan dari 

pemeriksaan kuat tekan tanah ini adalah untuk menentukan dan mengetahui nilai 

kuat tekan bebas (qu) dari suatu tanah. Untuk menentukan kekuatan tanah pada 

percobaan ini dapat ditentukan dengan  memasukkan benda uji sedikit demi sedikit 

kedalam tabung yang diberi oli sambil ditekan-tekan dengan air lalu dikeluarkan 

dan diletakkan di bawah mesin tekan dan untuk selanjutnya dilakukan pembacaan 

pada jarum dial dan jarum proving ring sampai sampel benda uji mengalami 

keruntuhan. Dari percobaan kuat tekan bebas ini akan didapat kuat tekan bebas qu 

=…. Kg/cm². 

 

2.13.  Pemadatan (Compaction) 

Pemadatan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan tanah 

dengan cara memberikan beban sehingga udara keluar dari rongga antara butir – 

butir tanah, dan rongga tersebut diisi oleh butiran dan air, mengingat bahwa suatu 

massa tanah terdiri dari butiran tanah, air, dan udara. R.R. Proctor menurut Krebs 

& Walker (1971), menyatakan bahwa ukuran kepadatan tanah adalah berat isi 

keringnya (γ dry ), yaitu perbandingan antara berat butiran tanah dibandingkan 

dengan volumenya. Dengan demikian dalam suatu volume tertentu semakin besar 

rongga maka akan semakin kecil volume butiran dan semakin kecil harga kepadatan 

keringnya, pun demikian sebaliknya. Harga kepadatan kering yang dapat dicapai 

oleh suatu jenis tanah dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu : 

1. Berat isi kering ( kepadatan kering ) (∂d) 
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2. Kadar air pada saat pemadatan (ω) 

3. Daya pemadatan ( compactive effort ) ( C.E ) 

4. Jenis tanah 

Jadi besarnya kepadatan kering tergantung dari jenis tanah meskipun tanah 

dipadatkan dengan daya pemadatan dan metode yang sama, harga kepadatan 

kering yang diperoleh akan berbeda bila jenis tanahnya berbeda. (Seta, 2010: IV-

15). 

Daya pemadatan ini tergantung pada jumlah kadar air, meskipun digunakan 

energi yang sama, tetapi nilai kepadatan yang akan diperoleh akan berbeda-beda. 

Pada kadar air yang cukup rendah tanah sukar dipadatkan, sedangkan pada kadar 

air yanag cukup tinggi nilai kepadatannya akan menurun, sampai suatu kadar air 

tinggi sekali sehingga air tidak dapat dikeluarkan dengan pemadatan. Pada 

pemadatan dengan kadar air yang berbeda-beda ini akan didapatkan nilai kepadatan 

yang berbeda-beda pula. Sehingga jumlah kadar air tertentu akan didapat keadaan 

yang paling padat atau nilai angka pori yang paling rendah. Kadar air dimana tanah 

mencapai keadaan yang paling padat disebut kadat air optimum. Untuk menentukan 

kadar air optimum ini biasanya dibuat grafik hubungan antara kadar air dan berat 

isi kering. Volume berat kering ini digunakan untuk menentukan jumlah kadar air 

optimium dimana mencapai keadaan paling padat. 

Apabila tanah dipadatkan (dengan menggunakan daya pemadatan tertentu) 

pada berbagai kadar air yang makin meningkat, maka kepadatan tanah akan 

mencapai nilai maksimum dan kemudian menurun sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 2.4. Apabila tanah kering dipadatkan, maka gesekan antara butir akan 

menahan pergeseran antara butir-butir tersebut sehingga perubahn volume tanah 

menjadi kecil. Apabila pemadatan dilakukan pada  tanahyang telah ditambah air, 

maka air akan melumasi butir-butir tanah sehingga butir-butir tersebut akan 

merapat lebih dekat dan tanah menjadi padat. Apabila tanah terus ditambah air, 

maka mulai kadar air tertentu, tanah akan menjadi jenuh sehingga pemadatan akan 

menghasilkan kepadatan yang lebih rendah. 
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Gambar 2.4. Hubungan kepadatan dengan kadar air. 

 

2.14.  California Bearing Ratio ( CBR ) 

Harga CBR merupakan ukuran daya dukung tanah yang dipadatkan 

dengan daya pemadatan tertentu dan kadar air tertentu dibandingkan dengan 

beban standard pada batu pecah. Dengan demikian besaran CBR adalah prosentase 

atau perbandingan antara daya dukung tanah yang diteliti dibandingkan dengan 

daya dukung batu pecah standard pada nilai penetrasi yang sama (0,1 inch dan 0,2 

inch). CBR laboratorium diukur dalam 2 kondisi, yaitu pada kondisi tidak 

terendam disebut CBR Unsoaked dan pada konsisi terendam atau disebut CBR 

Soaked, pada umumnya harga CBR Soaked lebih rendah dari CBR Unsoaked. 

Namum demikian kondisi Soaked adalah kondisi yang sering dialami di lapangan, 

sehingga di dalam perhitungan konstruksi bangunan, harga CBR Soaked yang 

dipergunakan sebagai dasar perhitungan karena dalam kenyataannya air selalu 

mempengaruhi konstruksi bangunan. (Seta, 2010: IV-16). 

 

2.15.  Kadar Air, Berat Jenis, Berat Isi, Angka Pori, dan Derajat Kejenuhan 

Kadar air, berat jenis, berat isi, angka pori, porositas dan derajat kejenuhan 

merupakan parameter yang biasa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 

berat dengan volume komponen-komponen tanah. Perbandingan antara berat air 
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yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah yang biasa dinyatakan 

dalam persen. Di laboratorium, kadar  air biasanya ditentukan dengan 

menempatkan contoh tanah dalam wadah (container) dan kemudian menimbang 

contoh basah, mengeringkan dan menimbang contoh keringtanah. Dengan 

demikian, maka volume berat  kering dan berat air (selisih antara volume berat 

basah dengan volume berat kering). Pengeringan biasanya dilakukan dalam tungku 

(oven) pada suhu 100-105ºC dalam waktu sampai berat contoh tetap. Berat jenis 

tanah yang biasa dinyatakan dengan simbol G, adalah perbandingan antara berat 

bahan padat dengan berat air pada suhu tertentu (biasanya 4 uC), untuk volume 

yang sama. Berat jenis tanah biasanya berkisar  antara 2,60 sampai 2,80, dimana 

secara umum, nilai yang rendah adalah untuk bahan berbutir kasar, sedangkan nilai 

yang tinggi adalah untuk tanah berbutir halus. 

Meskipun demikian, kadang-kadang dijumpai jenis tanah yang mempunyai 

berat jenis di luar rentang yang disebutkan, yaitu jenis tanah yang berasal dari 

batuan induk sangat ringan atau sangat berat. Penentuan beratjenisdi laboratorium 

biasa dilakukan dengan menggunakan piknometer. Berat isi tanah didefinisikan 

sebagai berat masa tanah per satuan volume. Dalam teknik jalan raya, dikenal istilah 

"berat isi basah", yaitu satuan berat masa tanah yang mengandung berbagai tingkat 

kadar air, serta "berat isi kering", yaitu satuan berat masa tanah setelah dikeringkan 

dalam tungku (tidak mengandung air). Berat isi kering dapat diperoleh dengan 

membagi berat isi basah oleh kadar air. Angka pori didefinisikan sebagai 

perbandingan antara volume rongga (udara dan air) dengan volume bahan padat; 

porositas adalah istilah yang mirip dengan angka pori, yaitu perbandingan antara 

volume rongga dengan volume total; sedangkan derajat kejenuhan merupakan 

perbandingan antara volume air terhadap volume total (biasa dinyatakan dalam 

persen). 

Berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar antara 2,65 sampai 2,75. Nilai 

berat jenis sebesar 2,67 biasanya digunakan untuk tanah-tanah tak berekspansif. 

Sedangkan untuk tanah yang berekspansif tak organik berkisar di antara 2,68 

sampai 2,72. Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam Tabel 

2.8 serta nilai derajat kejenuhannya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut ini. 
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Tabel. 2.8. Berat Jenis Tanah 

Macam Tanah Berat Jenis  Gs 

Kerikil 2,65  -  2,68 

Pasir 2,65  -  2,68 

Lanau tak organik 2,62  -  2,68 

Lempung organik 2,58  -  2,65 

Lempung tak 
organik 

2,68  -  2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25  -  1,80 

*Sumber: Bowles, 1984 

Berbagai macam derajat kejenuhan tanah ditampilkan pada Tabel 2.9 di 

bawah ini. 

Tabel. 2.9. Derajat Kejenuhan dan Kondisi Tanah 

 

 

 

 

 

 

*Sumber: Bowles, 1984 

 

Berbagai macam nilai angka pori , kadar air dalam keadaan jenuh, serta 

berat volume kering untuk beberapa tipe tanah yang masih dalam keadaan asli 

ditampilkan pada Tabel 2.10. 

 

 

 

 

 

 

Keadaan Tanah Derajat Kejenuhan  S 

Tanah kering 0 

Tanah agak lembab >  0  -  0,25 

Tanah lembab 0,26  -  0,50 

Tanah sangat lembab 0,51  -  0,75 

Tanah basah 0,76  -  0,99 

Tanah Jenuh 1 
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Tabel. 2.10. Angka Pori, Kadar air, dan Berat Volume Kering 

Tipe Tanah 
Angka Pori, 

e 
Kadar Air, 

% 
Berat Volume 

Kering ( kN/m³) 

Pasir lepas dengan butiran seragam 0,8 30 14,5 

Pasir padat dengan butiran seragam 0,45 16 18 

Pasir berlanau yang lepas dengan 
butiran bersudut 

0,65 25 16 

Pasir berlanau yang padat dengan 
butiran bersudut 

0,4 15 19 

Lempung kaku 0,6 21 17 

Lempung lembek 0,9 - 1,4 30 - 50 11,5 - 14,5 

Tanah 0,9 25 13,5 

Lempung organik lembek 2,5 - 3,2 90 - 120  6 - 8 

Glacial till 0,3 10 21 

*Sumber: Das, 1985 

 

2.16.  Batas Konsistensi Tanah (Atterberg) 

Konsistensi merupakan ungkapan mekanik daya ikat antar partikel yang 

berkaitan dengan tingkat dan macam kohesi dan adhesi. Ini berarti konsistensi oleh 

kadar air tanah. Faktor-faktor lain yang berpengaruh adalah bahan-bahan penyemen 

agregat tanah, bentuk dan ukuran agregat, serta tingkat agregasi. Konsistensi tanah 

sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur tanah, 

seperti tekstur, dan kadar bahan organik. Tanah yang memiliki tekstur sama dapat 

berbeda konsistensinya karena berbeda macam liatnya. 

Apabila tanah berbutir halus mengandung mineral lempung, maka tanah 

tersebut dapat diremas-remas tanpa menimbulkan retakan. Sifat kohesif ini 

disebabkan karena adanya air yang terserap di sekililing permukaan dari partikel 

lempung. Pada awal tahun 1900, seorang ilmuwan dari Swedia bernama Atterberg 

mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir 

halus pada kadar air yang bervariasi. Bilamana kadar airnya sangat tinggi, 

campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Oleh karena itu, 

atas dasar air yang terkandung dalam tanah, tanah dapat dipisahkan ke dalam empat 

keadaan dasar, yaitu; padat, semi padat, plastis, dan cair. Kadar air, dinyatakan 
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dalam persen, dimana terjadi transisi dari keadaan padat ke keadaan semi-padat 

didefinisikan sebagai batas susut (shrinkage limit). Kadar air dimana peralihan dari 

keadaan semi-padat ke keadaan plastis terjadi dinamakan batas plastis (plastic 

limit), dan dari keadaan plastis ke keadaan cair dinamakan batas cair (liquid limit). 

Batas-batas ini dikenal juga sebagai batas-batas konsistensi tanah (Atterberg Limit). 

Meskipun proses penyusutan pada tanah lempung mungkin merupakan 

akibat dari beban luar (konsolidasi), namun hal tersebut sering terkait dengan 

hilangnya jumlah kadar air dalam tanah akibat penguapan atau penyerapan oleh 

tumbuhan. Grafik tipikal yang menunjukkan hubungan antara volume tanah dengan 

kadar air ditunjukkan pada Gambar 2.5. Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa grafik 

terdiri atas dua bagian; bagian pertama adalah garis linear, sedangkan bagian ke dua 

adalah garis non-linear dimana untuk penurunan kadar air yang sama dengan 

penurunan kadar air pada bagian pertama, penurunan volume adalah lebih kecil. 

 

Gambar 2.5. Hubungan volume dengan kadar air. 

(Sumber: TRRL, 1952) 

Pada bagian pertama, penurunan volume tanah adalah ekivalen dengan 

volume air yang hilang, namun tanah tetap dalam keadaan jenuh; sedangkan pada 

bagianke dua, udara mulai memasuki tanah sehingga penurunan volume tanah 
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menjadi relatif kecil. Apabila garis pertama diperpanjang sehingga memotong garis 

mendatar yang melewati titik volume pada kadar air nol, maka kadar air pada 

perpotongan kedua garis tersebut dikenal dengan batas susut (SL), yaitu kadar air 

dimana pada kadar air di bawahnya, tanah hanya mengalami penyusutan yang kecil. 

Pada saat suatu masa tanah diberi tegangan di atas batas elastisnya, maka 

tanah tersebut akan berubah bentuk dan runtuh. Apabila tanah yang bersifat 

ekspensif dan jumlah kadar airnya yang cukup tinggi, maka akan terjadinya 

deformasi atau penurunan tidak diikuti dengan pemisahan struktur, tetapi akan 

diikuti dengan pengaliran plastis. Dengan demikian, plastisitas merupakan 

karakteristik tanah dimana hubungannya dengan sifat-sifat fisik dan kinerja 

mekanis sangat penting dalam klasifikasi tanah. Pengkajian sifat-sifat tanah yang 

dibentuk kembali dalam kaitannya dengan kadar air telah menghasilkan hubungan 

antara konsistensi dengan kadar air yang menjadi dasar untuk berbagai kepentingan 

yang terkait dengan tanah berbutir halus, yaitu klasifikasi, dentifikasi, 

pendeskripsian, pengecekan keseragaman persediaan bahan serta untuk penilaian 

kecocokan penggunaan dan penanganan sebagai bahan jalan. Sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2.6, konsistensi tanah dapat dibagi menjadi empat 

tingkat, yaitu cair, plastis, semi-padat dan padat. Pada gambar tersebut, ditunjukkan 

bahwa melalui penambahan/pengurangan air dan pembentukan kembali, secara 

perlahan-lahan tanah dapat berubah dari satu tingkat konsistensi ke tingkat 

konsistensi yang lain. Berdasarkan metode pengujian standar, kadar air yang 

menjadi batas konsistensi perlu ditentukan. Oleh karena itu, batas-batas kadar air 

yang ditetapkan adalah batas cair (kadar air yang menjadi batas antara kondisi cair 

dan plastis dan batas plastis (kadar air yang menjadi batas antara kondisi plastis dan 

semi padat). Disamping itu, terdapat kadar air di bawah batas plastis dimana 

pengeringanmulai kadar air tersebut, penyusutan tanah berhenti. Kadar air tersebut 

disebut batas susut, yaitu kadar air terendah dimana tanah masih dalam keadaan 

semi padat. 
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Gambar 2.6. Konsistensi tanah yang dibentuk kembali 

(Sumber: Kerbs, 1971) 

 

Baik batas cair maupun batas plastis tergantung pada kandungan lempung 

dalam tanah. Tanah yang mengandung banyak lempung biasanya mempunyai batas 

cair dan batas plastis yang tinggi, sedangkan tanah kurang kohesif berpasir 

mempunyai batas cair dan batas plastis yang lebih rendah. Sebagian besar lempung 

mempunyai batas cair yang berkisar antara 50 sampai 90 persen. Berdasarkan batas 

cairnya, tanah dapat dibagi menjadi lima kelompok sebagai berikut: 

 Batas cair rendah   : batas cair 20 – 25 persen 

 Batas cair menengah   : batas cair 25 – 50 persen 

 Batas cair tinggi      : batas cair 50 – 70 persen 

 Batas cair sangat tinggi  : batas cair 70 - 90 persen 

 Batas cair ekstra tinggi   : batas cair >90 persen 

Untuk menyatakan plastisitas tanah kadang-kadang digunakan istilah 

gemuk (fat), kurus (lean), plastis dan lunak (soft). Namun demikian istilah tersebut 

kurang berguna apabila tidak disertai dengan defi6nisi yang jelas tentang cara 

mengukurnya. Meskipun sejauh ini tidak ada standar, namun definisi plastisitas 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.11 umum digunakan. 
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Tabel 2.11. Derajat Plastisitas 

TINGKAT 
PLASTISITAS 

INDEKS 
PLASTIS 

KEKUATAN KERING PENGUJIAN LAPANGAN 

Tidak Plastis 0 - 5 
Sangat rendah; terlekat lemah 
dan getas; mudah dihancurkan 
dengan ibu jari dan telunjuk. 

Masa tanah mudah dirubah 
bentuk; bentuk bola sulit 
dipertahankan 

Plastis Sedang  5 - 15 

Rendah sampai medium; dapat 
dihancurkan dengan tangantanpa 
kesulitan, tetapi sulit dipecahkan 
dengan ibu jari dan telunjuk. 

Untuk merubah bentuk 
diperlukan tekanan ringan; 
mempunyai kohedi moderat. 

Plastis 16 - 35 

Medium sampai tinggi; dapat 
dipecahkan dengan tangan 
bertenaga; dapat dipecahkan 
dibawah telapak tangan yang 
dibebani dengan badan. 

Untuk merubah bentuk 
diperlukan tekanan agak besar; 
bila digores dengan mata pisau 
atau kuku akan mengkilap; bila 
diremas-remas akan mengering 
secara perlahan-lahan. 

Sangat Plastis > 35 
Sangat tinggi; tidak dapat 
dipecahkan di bawah telapak 
tangan. 

Untuk merubah bentuk 
diperlukan tekanan besar; 
mempunyai kohesi tinggi; 
hilangnya air sangat lambat. 

*Sumber: Kerbs, 1971 

 

2.17.  Analisis Mekanis dari Tanah 

Analisis mekanis dari tanah adalah penentuan variasi ukuran partikel-

partikel yang ada pada tanah. Variasi tersebut dinyatakan dalam presentase dari 

berat kering total. Ada dua cara yang umum digunakan untuk mendapatkan 

distribusi ukuran-ukuran partikel tanah, yaitu: (1) analisis ayakan, untuk ukuran 

partikel-partikel berdiameter lebih besar dari 0,075 mm, dan (2) analisis 

hydrometer, untuk ukuran partikel-partikel berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm. 

prinsip dasar dari analisis ayakan dan hidrometer akan diterangkan secara singkat 

pada uraian berikut. 
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2.17.1. Analisis ayakan 

Analisa ayakan adalah mengayak dan menggetarkan contoh tanah melalui 

satu set ayakan dimana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara 

berurutan. Analisa ayakan (sieve analysis)  adalah  prosedur penelitian yang 

digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel dari suatu bahan. Distribusi 

ukuran partikel  merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat digunakan untuk 

semua jenis non-organik atau organik bahan butiran termasuk pasir, tanah liat, 

granit, batu bara, tanah, dan berbagai produk bubuk, termasuk  untuk gandum dan 

biji-bijian. Sejumlah sampel yang mewakili sampel tertentu dikeringkan terlebih 

dahulu, lalu semua gumpalan tanah ditimbang dan diletakkan di atas ayakan dengan 

ukuran tertentu, ayakan disusun berdasarkan ukuran secara urut mulai dari ukuran 

lubang yang terbesar hingga terkecil, ukuran yang besar ditempatkan pada bagian 

atas dan pada bagian paling bawah ditempatkan pan (wadah) sebagai tempat 

penerimaan/penampungan terakhir, namun tidak selamanya metode seperti tersebut 

diatas selalu digunakan, ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan 

tergantung dari material yang akan dianalisa. 

 

2.17.2. Analisis hidrometer 

Test analisa hidrometer diperlukan jika 90 % atau lebih dari contoh yang 

ditest lolos ayakan no 200; atau untuk manentukan harga activity tanah (apabila dari 

contoh tanah yang lolos ayakan no 200 kurang dari 90 %). Pada analisa hidrometer, 

contoh tanah yang ditest dilarutkan dalam air; dalam keadaan dispersed butir-butir 

tanah akan turun mengendap dengan bebas ke dasar bejana. Kecepatan mengendap 

dari butir-butir tanah yang berbeda-beda tergantung dari ukuran butir tanah 

tersebut. Butiran tanah yang terbesar akan mengalami pengendapan terlebih dahulu 

dengan kecepatan mengendap yang lebih besar. Jika alat ukur didiamkan didalam 

larutan air + tanah dimana butiran-butiran tanahnya dalam keadaan dispersed, alat 

ukur hidrometer akan mengukur specific garavity dari larutan tersebut sampai 

dengan keadaan kedalaman L; kedalaman L dinamakan kedalaman efektif (effective 

depth). Pada saat t = menit dihitung dari saat test dimulai, butir-butir tanah yang 
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akan mengendap diluar daerah pengukuran (yaitu diluar effective depth, L) akan 

mempunyai garis tengah yang bisa dihitung dangan perumusan. 

2.17.3.  Kurva distribusi ukuran butiran 

Hasil dari analisis mekanik (analisis ayakan dan hydrometer) umumnya 

digambarkan dalam kertas semilogaritmik yang dikenal sebagai kurva distribusi 

ukuran-butiran dapat dilihat pada Gambar 2.7. Diameter partikel digambarkan 

dalam skala logaritmik, dan presentase dari butiran yang lolos ayakan digambarkan 

dalam skala hitung biasa. 

 

 

Gambar 2.7. Kurva distribusi ukuran-butiran 

 

2.17.4  Ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien gradasi 

Kurva distribusi ukuran butiran dapat digunakan untuk membandingkan 

beberapa jenis tanah yang berbeda-beda. Selain itu terdapat 3 parameter dasar yang 

dapat ditentukan dari kurva distribusi tersebut yang dapat digunakan untuk 

pengklasifikasian tanah berbutir kasar, yakni: 

 Ukuran efektif  

 Koefisien keseragaman 

 Koefisien gradasi 
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Diameter dalam kurva distribusi ukuran butir yang sesuai dengan10 % lolos ayakan 

(yang lebih halus) didefinsikan sebagai ukuran efektif  atau D10. Kurva distribusi ukuran 

butiran tidak hanya menunjukkan rentang ( range ) dari ukuran butir yang terkandung didalam 

tanahnya saja, tetapi juga menunjukkan tipe dari kurva distribusi ukuran butiran tersebut 

 Kurva I mewaklili poor graded ( bergradasi buruk ) 

 Kurva II well graded (bergradaasi baik) 

 Kurva III gap graded (bergradasi celah) 

Untuk tanah Well Graded; Cu  >  4 (untuk kerikil ), Cu > 6 (untuk pasir ), Cc antara 1 – 3. 

 




