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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian 

dengan pengujian laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. Tanah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah lempung ekspansif dari lokasi 

daerah Citra Land Surabaya. Pada penelitian ini bahan campuran yang ditambahkan 

adalah bahan serbuk marmer. 

 

3.2. Rancangan Penelitian 

Metodologi dan prosedur penelitian dibagi menjadi dua tahap, yaitu 

penelitian awal untuk menentukan apakah tanah lempung yang akan diteliti benar-

benar merupakan tanah lempung ekspansif. Pengujian awal meliputi: pengujian 

analisis saringan dan pengujian sifat fisik (indeks properties). Setelah diketahui 

bahwa tanah sampel adalah tanah lempung ekspansif, maka dilakukan penelitian 

lanjutan dengan menambah bahan serbuk marmer yang kemudian diuji sifat-sifat 

mekaniknya. Pengujian lanjutan meliputi : pengujian kuat tekan bebas, pengujian 

pemadatan, dan pengujian CBR. 

Pengujian awal : 

a. Pengujian Kadar Air (Water Content Test), dilakukan dengan berpedoman 

terhadap standard percobaan ASTM D-2216-71, yang bertujuan untuk 

menentukan kadar air tanah yaitu perbandingan antara berat air yang terkandung 

dalam tanah dengan berat kering yang dinyatakan dalam persen. 

b. Pengujian Berat Jenis Tanah (specific gravity) adalah perbandingan antara berat 

butir tanah dengan volume butir, pada tempratur tertentu. Pengujian ini 

dilakukan dengan berpedoman terhadap standard percobaan AASHTO T 100-

74. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui berat jenis suatu 

tanah.
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c. 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. 

d.  Pengujian Angka Pori dan Derajat Kejenuhan, merupakan parameter yang biasa 

digunakan untuk menunjukkan hubungan antara berat dengan volume 

komponen-komponen tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

parameter yang diperlukan pada pengujian geser langsung (Direct Shear) , kuat 

tekan bebas (Unconfined Compressive Strength ) dimana sebenarnya dipakai 

benda uji asli (undisturb ). Bila tidak diperoleh benda uji yang asli maka dapat 

diganti dengan benda uji buatan / sudah terganggu (disturb). 

e. Pengujian Analisa Saringan, pengujian ini dilakukan dengan berpedoman 

terhadap standard percobaan AASHTO T 88-72. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah tanah yang tertahan dan lolos dalam saringan yang telah 

ditentukan, serta menentukan pembagian ukuran butir suatu tanah. 

f. Analisa Hidrometer, pengujian ini dilakukan dengan berpedoman terhadap 

standard percobaan AASHTO T 88-72. Penelitian ini dilakukan untuk 

menentukan pembagian ukuran butir dari tanah yang lewat saringan No.200. 

Pengujian Lanjutan: 

a. Pengujian sifat fisik (indeks properties) tanah dan bahan serbuk marmer 

dilakukan dengan penambahan bahan serbuk marmer pada tanah asli yang 

diharapkan untuk menurunkan indeks plastisitas tanah. Variasi kadar serbuk 

marmer diambil: 5, 10, 15, 20, 25%. 

Kombinasi campuran yang dibuat untuk melakukan stabilisasi adalah sebagai 

berikut : 

- 100% Tanah Asli + 0% Serbuk Marmer 

- 100% Tanah Asli + 5% Serbuk Marmer 

- 100% Tanah Asli + 10% Serbuk Marmer 

- 100% Tanah Asli + 15% Serbuk Marmer 

- 100% Tanah asli  + 20% Serbuk Marmer 

- 100% Tanah Asli + 25% Serbuk Marmer 



50 
 

 
 

b. Pengujian kepadatan standar dan CBR. Pengujian ini dilakukan pada kondisi 

terendam. Kondisi terendam mempresentasikan tanah dalam keadaan jenuh air. 

Pada pengujian dengan merendam tersebut sekaligus dilakukan pengukuran 

pengembangan (swelling) tanah dengan pengujian CBR. Komposisi campuran 

sama dengan pengujian pemadatan. 

c. Pengujan tekan bebas dilakukan dengan komposisi Tanah + Bahan serbuk 

marmer, seperti pada pengujian pemadatan. Pengujian ini menggunakan alat 

tekan, alat pengeluar contoh tanah, arloji pembacaan, alat pencatat waktu, oven 

dan timbangan. 

 

3.3. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Kajian Pustaka 

Persiapan Material 

Data Tanah Lempung 

Ekspansif 

Data Bahan Serbuk Marmer 

Pengujian sifat fisis tanah : 

Uji kadar air, uji berat jenis, uji 

Atterberg, uji Analisa saringan, uji 

Analisa hidrometer. 

Pembuatan atau pencampuran benda uji (tanah asli dengan bahan serbuk marmer): 
- 100% Tanah Asli + 0% Serbuk Marmer 
- 100% Tanah Asli + 5% Serbuk Marmer 
- 100% Tanah Asli + 10% Serbuk Marmer 
- 100% Tanah Asli + 15% Serbuk Marmer 
- 100% Tanah Asli + 20% Serbuk Marmer 
- 100% Tanah Asli + 25% Serbuk Marmer 

A 
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A 

Pencampuran 

100% Tanah asli + 

5% Serbuk 

marmer dengan 2 

jumlah benda uji 

Pencampuran 

100% Tanah asli + 

10% Serbuk 

marmer dengan 2 

jumlah benda uji 

Pencampuran 

100% Tanah asli + 

15% Serbuk 

marmer dengan 2 

jumlah benda uji 

Pencampuran 

100% Tanah asli + 

20% Serbuk 

marmer dengan 2 

jumlah benda uji 

Pencampuran 

100% Tanah asli + 

25% Serbuk 

marmer dengan 2 

jumlah benda uji 

Pengujian setelah proses pencampuran: 

Uji pemadatan, uji CBR, uji kuat tekan bebas (UCS) 

Analisa dan evaluasi data hasil pengujian 

laboratorium 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 
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3.4.  Bahan dan Alur Penelitian 

3.4.1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air tanah. Yang 

dimaksud kadar air tanah adalah perbandingan antara air yang terkandung dalam 

tanah dengan berat kering tanah tersebut yang dinyatakan dalam persen. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110ºC 

 Cawan kedap udara dan tidak berkarat dengan ukuran yang cukup. Cawan 

dapat dibuat dari gelas atau logam misalnya dari aluminium. 

 Neraca / timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 

 Neraca / timbangan dengan ketelitian   0,1 gram 

 Neraca / timbangan dengan ketelitian      1 gram 

 Desikator (alat pendingin) berisi calsium chlorida. 

 Penjepit (crubicle tongs). 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Benda uji yang mewakili contoh tanah yang diperiksa, ditempatkan dalam 

cawan yang bersih, dan ditimbang beratnya (benda-uji + cawan = W1) 

 Cawan diletakkan dalam oven selama 4 jam (sampai beratnya konstan) 

temperatur 110ºC. 

 Setelah dioven letakkan cawan dalam desikator untuk didinginkan. 

 Timbang cawan beserta isinya (W2) 

 Bersihkan dan keringkan cawan tersebut kemudian timbang (W3) 

 

3.4.2. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis tanah yang 

mempunyai butiran lewat saringan No-4 dengan piknometer. Berat jenis adalah 

perbandingan antara berat isi butiran tanah dengan berat isi air suling yang sama 

pada suhu tertentu. 
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a. Peralatan dan Bahan 

 Piknometer dengan kapasitas minimum 100 ml atau botol ukur dengan 

kapasitas minimum 50 ml. 

 Neraca dengan ketelitian 0,01 gram 

 Desikator 

 Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110ºC 

 Termometer dengan ukuran 0 - 50 ºC dengan ketelitian 1 C 

 Saringan No. 4, No. 10, No. 40 dan penadahnya. 

 Botol berisi air suling. 

 Bak perendam. 

 Pompa hampa udara (vacum 1 - 1,5 PK) atau tungku listrik (hot-plate). 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Cuci piknometer dengan air suling yang dikeringkan. Timbang piknometer 

dan tutupnya dengan ketelitian 0,01 gram (W1). 

 Masukan benda uji ke dalam piknomter dan timbang bersama tutupnya 

dengan ketelitian 0,01 gram (W2).  

 Tambahkan air suling sehingga piknometer terisi dua pertiga volumenya. 

Untuk bahan yang mengandung lempung, diamkan benda uji terendam 

paling sedikit         24 jam. 

 Didihkan isi piknometer dengan hati-hati minimal 10 menit dan miringkan 

botol tersebut sekali-sekali untuk mempercepat pengeluaran udara yang 

tersekap dalam benda uji. 

 Jika menggunakan pompa vakum, tekanan udara dalam piknometer atau 

botol ukur tidak boleh dibawah 100 ml. Kemudian isi piknometer dengan 

air suling dan biarkan piknometer beserta isinya untuk mencapai suhu 

konstan di dalam bejana air atau dalam kamar. Sesudah suhunya konstan 

tambahkan air suling secukupnya sampai tanda batas atau sampai penuh. 

Tutuplah piknometer, keringkan bagian luarnya dan timbang sampai 
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mencapai ketelitian 0,01 gram (W3). Ukur suhu dari isi piknometer dengan 

ketelitian 10 C 

 Bila isi piknomter belum diketahui, maka tentukan harga sebagai berikut :     

kosongkan piknometer dan bersihkan. Isi piknometer dengan air suling yang 

suhunya sama dengan suhu pada (c) dengan ketelitian 1 C dan pasang 

tutupnya. Keringkan bagian luarnya dan timbang dengan ketelitian 0,01 

gram, dan dikoreksi terhadap suhu (W4). (Lihat catatan a.ii) 

 Pemeriksaan dilakukan dua kali. 

 

3.4.3. Pemeriksaan Batas Konsistensi Tanah 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan batas cair, batas plastis, 

dan indeks plastisitas pada suatu keadaan tanah. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Alat batas cair standart. 

 Alat pembuat alur (grooving tool). 

 Neraca dengan ketelitian 0,01 gram. 

 Cawan kadar air minimal 4 buah. 

 Plat kaca 45 x 45 x 0,9 cm. 

 Spatula dengan panjang 12,5 cm. 

 Botol tempat air suling  

 Oven  yang  dilengkapi  dengan  pengukur  suhu  untuk  memanasi  contoh 

tanah sampai  (110 ± 5) oC. 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Letakan benda uji 100 gram yang sudah dipersiapkan dalam pelat kaca 

pengaduk. 

 Dengan menggunakan spatula, aduklah benda uji tersebut dengan air suling 

sedikit   demi sedikit sampai homogen. 

 Setelah sampel menjadi campuran yang merata, diambil sebagian benda uji 

ini dan letakkan diatas mangkok alat batas cair, ratakan permukaannya 
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sampai sedemikian sehingga sejajar dengan dasar alat, bagian yang paling 

tebal harus  1 cm. 

 Buatlah alur dengan alat pembuat alur (grooving tool) tanah hingga 

membagi dua benda uji tersebut. Pada waktu membuat alur posisi grooving 

tool harus tegak lurus dengan permukaan mangkok. 

 Putarlah alat itu sedemikian sehingga mangkok naik dan jatuh dengan 

kecepatan      2 putaran/detik, sampai dasar alur benda uji bersinggungan 

sepanjang kira-kira     1,25 cm dan catatlah jumlah ketukan pada waktu 

bersinggungan. 

 Ulangi pekerjaan (c) sampai (e) beberapa kali sampai diperoleh jumlah 

ketukan yang sama. Hal ini untuk meyakinkan apakah adukan tersebut 

benar-benar merata kadar airnya.  Jika dalam 3 (tiga) kali percobaan 

diperoleh hasil jumlah ketukan yang sama maka ambilah sebagian benda uji 

dari dalam mangkuk dan masukkan kedalam cawan yang telah disiapkan 

untuk mendapatkan kadar airnya. 

 Kembalikan benda uji tersebut ke atas kaca pengaduk dan mangkok alat 

batas cair dibersihkan. Benda uji tadi diaduk kembali dengan merubah kadar 

airnya kemudian ulangi langkah diatas minimal 3 kali berturut-turut. 

 

3.4.4. Pemeriksaan Angka Pori, Berat Isi, Derajat Kejenuhan 

Selain pemeriksaan kadar air, tidak kalah pentingnya juga adalah 

pemeriksaan berat isi tanah, untuk mengetahui beratnya tanah persatuan volume. 

Selain itu berat isi, angka pori dan derajat kejenuhan merupakan parameter yang 

diperlukan pada pengujian geser langsung (Direct Shear), kuat tekan bebas 

(Unconfined Compressive Strength) dimana sebenarnya dipakai benda uji asli 

(undisturb). 

a. Peralatan dan Bahan 

 Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram 

 Ring cetakan 

 Alat pemotong untuk tanah / spatula 

 Jangka sorong 
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b. Prosedur Penelitian 

 Ring / cincin cetakan ditimbang beratnya (W1). 

 Ukur diameter dan tinggi ring untuk menghitung volume tanah dalam ring. 

 Bagian yang tajam diletakkan pada permukaan tanah dan dorong hati-hati 

sampai   tanahnya masuk serta mempunyai sedikit kelebihan. 

 Kemudian ratakan permukaan tanah yang mempunyai kelebihan tadi 

menggunakan pisau / spatula  

 Kemudian timbang ring yang berisi tanah tadi (W2)  

 Kadar air dan berat jenis ditentukan dengan percobaan PB-0106-76 dan PB-

0108-76. 

 

3.4.5. Pemeriksaan Analisa Saringan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan distribusi ukuran butir 

tanah, hingga ukuran pasir (saringan No.10). Penentuan dan analisa butiran tanah 

yang lebih kecil dari 0,075 atau lolos dari saringan No.10  digunakan analisa 

dengan hidrometer. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. 

  Saringan 3 inchi  ; 1 inchi ; 3/4 inchi ; 1/2 inchi ; No.4 ; No.8 dan No.10 

 Alat penumbuk. 

 Oven 

 Talam / baki. 

 Sikat pembersih saringan 

 Shieve shaker 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Ukuran butiran halus  (lebih kecil dari No.10) 

 Ukuran butiran sedang (3/4 inchi sampai No.10) 

 Ukuran butiran kasar (3/4 inchi) 
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3.4.6. Pemeriksaan Analisa Hidrometer 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan susunan ukuran butiran 

tanah yang mempunyai diameter lebih kecil dari 0,075 atau yang lolos saringan 

No.10 dengan menggunakan alat hidrometer. Hidrometer tersebut berfungsi untuk 

mengetahui specific gravity larutan setiap waktu pengamatan. Dari data data 

tersebut dapat digambarkan grafik distribusi butiran yang merupakan hubungan 

antara diameter dan prosentase yang lolos. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Hidrometer dengan skala-skala konsentrasi (5 - 60 gram/liter) atau untuk 

pembacaan berat jenis campuran (0,995 - 1,038). 

 Tabung-tabung gelas kapasitas 1000 ml, dengan diameter 6,5 cm. 

 Termometer 0 - 50  C dengan ketelitian 1 C. 

 Pengaduk mekanis dan mangkok dispresi / mechanical stirer. 

 Saringan-saringan No.10 ; No.20 ; No.40 ; No.80 ; No.100 ; No.200. 

 Neraca dengan ketelitian 0,01 gram 

 Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 

 5 ). 

 Tabung-tabung gelas dengan ukuran 50 ml dan 100 ml. 

 Batang pengaduk dari gelas. 

 Stop watch. 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Rendamlah benda uji tersebut dengan 100 ml air suling dan bahan dispersi 

waterglass sebanyak 20 ml, atau 50 ml air suling dan bahan dispersi SHP 

(sodium hexametaphospat) sebanyak 100 ml, aduk sampai merata dengan 

pengaduk gelas dan biarkan terendam selama 24 jam. 

 Sesudah perendaman, pindahkan campuran semua ke dalam mangkok 

pengaduk dan tambahkan air suling sampai kira-kira setengah penuh. 

Aduklah campuran selama 15 menit. 



58 
 

 
 

 Pindahkan campuran semuanya ke dalam tabung gelas ukur dan tambahkan 

air suling atau air bebas mineral sampai campuran menjadi 1000 ml. 

Tutuplah rapat-rapat mulut tabung tersebut dengan telapak tangan dan 

kocoklah dalam arah mendatar selama 1 menit. 

 Segera setelah dikocok letakan tabung dan dengan hati-hati masukkan 

hidrometer. Biarkan hidrometer terapung bebas, dan tekanlah stop watch. 

Bacalah  angka   skalanya   pada saat stopwatch menunjukkan 0,5 menit ; 1 

menit dan 2  menit  dan  catatlah  pada  Form No.06. Bacalah pada puncak 

meniscus nya dan catatlah pembacaan itu sampai 0,5 gram per liter yang 

terdekat atau 0,001 berat jenis (Rh). Sesudah pembacaan pada menit kedua, 

angkatlah hidrometer dengan hati-hati, cuci dengan air suling dan masukkan 

ke dalam air tabung yang berisi air suling yang bersuhu sama seperti suhu 

tabung percobaan. 

 Masukkan kembali hidrometer dengan hati-hati ke dalam tabung dan 

lakukan pembacaan hidrometer pada saat-saat 5, 15, 30 menit, 1, 4, 24 

jam.Sesudah setiap pembacaan dan kembalikan hidrometer ke dalam air 

suling. Lakukan proses memasukkan dan mengangkat hidrometer masing-

masing selama 10 detik. 

 Ukur suhu campuran tersebut sekali dalam 15 menit yang pertama, 

kemudian pada setiap pembacaan berikutnya. 

 Sesudah pembacaan terakhir, pindahkan campuran tersebut ke dalam 

saringan No. 200 dan cucilah air pencucinya hingga jernih dan biarkan air 

ini mengalir terbuang. Fraksi yang tertinggal diatas saringan No. 200 harus 

dikeringkan dan dilakukan pemeriksaan analisa saringan agregat halus dan 

kasar. 

 

3.4.7. Pengujian Pemadatan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan hubungan antara kadar 

air dan berat isi kering suatu contoh tanah dengan memadatkan di dalam cetakan 

silinder berukuran tertentu dengan menggunakan alat penumbuk 4,5 kg dan tinggi 

jatuh 45,7 cm. 
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a. Peralatan dan Bahan 

 Cetakan diameter 102 mm (4"), kapasitas 0, 000943  0, 000008 m3, 

dengan diameter dalam 101,6  0,406 mm, tinggi 116,43  0,1270 mm. 

 Cetakan diameter 152 mm (6 ), kapasitas 0, 002124  0,000021 m3, 

dengan diameter dalam 152,4  0,660 mm, tinggi 116,43  0,1270 mm 

(Lihat gambar No. 3).  

 Alat tumbuk tangan dari logam yang mempunyai permukaan tumbuk rata 

diameter 50,8  0,127 mm, berat 2,496  0,009 kg dilengkapi dengan 

selubung yang bisa mengatur tinggi jatuh secara bebas setinggi 304,8  

1,524 mm. 

  Alat pengeluar contoh (sample extruder). 

  Alat perata dari besi sepanjang 25 cm, salah satu sisi memanjang  harus 

tajam dan sisi lain datar. 

 Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 

± 5)ºC. 

 Timbangan kapasitas 11,5 kg dengan ketelitian 5 gram. 

 Saringan 50 mm (2"), 19 mm (3/4") dan 4,75 mm (No. 4). 

 Talam, alat pengaduk dan sendok. 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Timbang cetakan (mold) diameter 152 mm dan keping alasnya dengan 

ketelitian 5 gram. 

 Cetakan leher (mold collar) dan keping alasnya (base plate) dipasang jadi 

satu dan ditempatkan pada landasan yang kuat. 

 Ambil salah satu dari ke enam contoh diaduk dan dipadatkan di dalam 

cetakan dengan cara sebagai berikut  :  

Jumlah keseluruhan tanah yang digunakan harus tepat sehingga tinggi 

kelebihan  tanah yang diratakan setelah leher dilepas tidak lebih dari 0,5 

cm. Pemadatan dilakukan dengan alat penumbuk standar 4,54 kg dengan 
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tinggi jatuh 45,7 cm. Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan dengan 56 kali 

tumbukan. 

 Potong kelebihan dari bagian kelebihan keliling dengan pisau dan lepaskan 

leher sambung (mold collar). 

 Pergunakan alat perata untuk meratakan kelebihan bahan sehingga betul-

betul rata dengan permukaan cetakan (mold). Lubang-lubang yang terjadi 

pada permukaan karena lepasnya butir-butir kasar, harus ditambal dengan 

bahan-bahan yang berbutir lebih halus. 

 Timbang cetakan yang berisi benda uji beserta keping alasnya dengan 

ketelitian  5 gram. 

 

3.4.7. Pengujian Daya Dukung Tanah dengan CBR Laboratorium 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan CBR (California Bearing 

Ratio) tanah dan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada 

kadar air tertentu. CBR ialah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan 

terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Mesin penetrasi (loading machine) berkapasitas sekurang-kurangnya 4,45 

ton (10.000 lb) dengan kecepatan penetrsi sebesar 1,27 mm (0,05 ) per 

menit. 

 Cetakan logam yang berbentuk silinder dengan diameter dalam 152,4  

0,6609 mm (6   0,0026 ) dengan tinggi 117,8  0,130 mm. Cetakan 

harus dilengkapi dengan leher sambung dengan tinggi 50, 8 mm (2”) dan 

keping atas logam yang berlubang-lubang dengan tebal 9, 53 mm (3/8”) dan 

diameter lubang tidak lebih dari 1, 59 mm (1/16”). 

 Piring pemisah dari logam (spacer disk) dengan diameter 150, 8 mm (5 

15/16”) dan tebal 61, 4 mm. 

 Alat penumbuk sesuai dengan cara pemeriksaan pemadatan PB-0111-76 

atau       PB-0112-76. 
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 Alat ukur pengembangan (swell) yang terdiri dari keping pengembangan 

yang berlubang-lubang dengan batang pengatur, tripot logam dan arloji 

penunjuk. 

 Keping beban dengan berat 2,27 kg (5 pound), diameter 194,2 mm (5 7/8 ) 

dengan lubang tengah diameter 54 mm (2 1/8 ). 

 Torak penetrasi dari logam berdiameter 49,5 mm (1,95")  luas 1935 mm2 (3 

sqinchi) dan panjang tidak kurang dari 101,6 mm. 

 Satu buah arloji beban dan satu buah arloji pengukur penetrasi peralatan lain 

seperti talam, alat perata, alat untuk merendam. 

 Alat timbang sesuai dengan PB - 0111 - 76 atau PB - 0112 - 76. 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Letakkan keping pemberat di atas permukaan benda uji seberat minimal 4, 

5 kg (10 pound) atau sesuai dengan beban perkerasan. 

 Untuk benda uji yang direndam beban harus sama dengan beban yang 

dipergunakan waktu perendaman. Letakkan pertama-tama keping pemberat 

2, 27 kg (5 pound) untuk mencegah pengembangan permukaan benda uji 

pada bagian lubang keping pemberat. Pemberat selanjutnya dipasang 

setelah torak disentuhkan pada permukaan benda uji. 

 Kemudian atur torak penetrasi pada permukaan benda uji sehingga arloji 

beban menunjukkan beban permukaan sebesar 4,5 kg (10 pound). Beban 

permulaan ini diperlukan untuk menjamin bidang sentuh yang sempurna 

antara torak dengan permukaan benda uji. Kemudian arloji penunjuk beban 

dan arloji pengukur penetrasi di nolkan. 

 Berikan pembebanan dengan teratur sehingga kecepatan penetrasi 

mendekati kecepatan 1, 27 mm/menit (0, 05” per menit). Catat pembacaan 

pembebanan pada penetrasi 0, 312 mm (0, 0125”) ; 0, 62 mm (0, 025”) ; 

1,25 mm (0,05") ; 1,87 mm (0,075") ; 2,5 mm (0,10") ; 3,75 mm (0,15") ; 5 

mm ( 0,20") ; 7,5 mm (0,30") ; 10 mm     (0,40") ; dan 12,5 mm (0,50"). 

 Catat beban maksimum dan penetrasinya bila pembebanan maksimum 

terjadi sebelum penetrasi 12, 50 mm (0, 05”). 
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 Keluarkan benda uji dari cetakan dan tentukan kadar air dari lapisan atas 

benda uji setebal 25, 4 mm. 

 Pengambilan benda uji untuk kadar air dapat diambil dari seluruh 

kedalaman bila diperlukan kadar air rata-rata. Benda uji untuk pemeriksaan 

kadar air sekurang-kurangnya 100 gram untuk tanah berbutir halus atau 

sekurang-kurangnya 500 gram untuk tanah berbutir kasar. 

 

3.4.8. Pengujian Kuat Tekan Tanah dengan UCT 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya kekuatan tekan 

bebas contoh tanah berbentuk silinder yang bersifat kohesif dalam keadaan asli 

(undisturbed) maupun tidak asli (compacted or remoulded), serta batuan. Yang 

dimaksud dengan kekuatan tekan bebas adalah besarnya beban aksial persatuan 

luas pada saat regangan aksial mencapai 20 %. 

a. Peralatan dan Bahan 

 Mesin tekan bebas (unconfined compressive machine). 

 Alat untuk mengeluarkan contoh (extruder). 

 Cetakan benda uji berbentuk silinder dengan tinggi 2 kali diameter. 

 Pisau tipis dan rata 

 Pisau kawat   

 Neraca dengan ketelitian 0,1 gram. 

   Stop watch 

 

b. Prosedur Penelitian 

 Pemeriksaan kuat tekan bebas dengan cara mengontrol regangan (strain-

controlled). 

 Timbang benda uji dengan ketelitian 0,1 gram letakkan benda uji pada 

mesin tekan bebas, secara sentris. 

 Atur jarum arloji tegangan (proving ring), atau kedudukan arloji regangan 

(dial gauge) pada angka nol. 
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 Pembacaan beban dilakukan pada regangan-regangan 0,5 %, 1 %, 2 % dan 

seterusnya dengan kecepatan regangan diambil 1/2 % - 2 % per menit, 

biasanya diambil 1 % per menit. 

 Percobaan dilakukan terus sampai benda uji mengalami keruntuhan. 

Keruntuhan ini dapat dilihat dari makin kecilnya beban, walaupun regangan 

makin besar. 

 Jika regangan mencapai 20 %, tetapi benda uji belum runtuh maka 

pekerjaan dihentikan. 




