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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun menurut penelitian terdahulu dengan adanya penambahan serbuk 

batu bata merah pada tanah lempung yaitu : 

1. Tinjauan Kuat Dukung Tanah Lempung Bayat Klaten dengan Bahan 

Stabilisasi Serbuk Batu Bata Merah (Dega Ramlan, 2017). Pada penelitian ini 

dengan menambahkan serbuk batu bata merah pada tanah lempung  Nilai 

terendah didapat pada persentase 12% yang didapatkan nilai sebesar 6,409%. 

Hal ini dikarenakan serbuk bata merah dimungkinkan memiliki daya serap 

air. Peningkatan maksimum terjadi pada penambahan serbuk bata merah 12% 

sebesar 28% bertambahnya nilai CBR diakibatkan adanya proses sementasi 

yang membuat tanah menggumpal sehingga meningkatkan daya ikat antar 

butiran. Rongga pori akan dikelilingi oleh bahan sementasi yang lebih keras, 

sehingga butiran semakin kuat dan tidak mudah hancur. 

2. Pengaruh Penambahan Serbuk Batu Bata Merah Terhadap Stabilisasi Tanah 

Lempung Sebagai Tanah Dasar Jalan (Moch Sholeh, 2012). Pada penelitian 

ini dengan menambahkan serbuk batu bata merah pada tanah lempung  

didapatkan nilai IP pada 7.5% sebesar 20.31. 

3. Pengaruh Pemakaian Semen dan Serbuk Bata Merah untuk Stabilisasi Tanah 

Lempung Sebagai Subgade Jalan (Desrimaya, 2014). Pada penelitian ini 

menambahkan serbuk batu bata merah (5%, 10% dan 15%) maka hasil yang 

diperoleh nilai CBR soaked 22,09% dan unsoaked 25,07% serta memiliki 

nilai UCST soaked 0,835 kg/cm2 dan unsoaked 1,127 kg/cm2. 

 

Dari penelitian terdahulu untuk penggunaan penambahan serbuk batu bata 

merah lebih menjelaskan ke nilai plastisitas dimana untuk nilai plastisitas di 

penambahan maksimum 12% yang didapat sebesar 6,409% dan penambahan 

serbuk batu bata merah terendah di persentase 7,5% sebesar 20,31%. Selanjutnya 
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penambahan serbuk batu bata merah yang dilakukan dengan persentase 5%, 10% 

dan 15% hasil yang diperoleh nilai CBR soaked  sebesar 22,09% dan unsoaked 

25,07% serta memiliki nilai UCST soaked 0,835 kg/cm2 dan unsoaked 1,127 

kg/cm2. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak hanya menggunakan bahan tambah 

berupa serbuk batu bata merah akan tetapi juga menggunakan penambahan bahan 

tambah berupa semen apabila menggunakan bahan tambah serbuk batu bata merah 

itupun hanya dilihat dari nilai plastisitas dan untuk meningkatkan nilai CBR maka 

harus menggunakan penambahan semen. 

Dengan adanya penjelasan mengenai penelitian terdahulu maka pada 

penelitian ini melakukan pengujian dari sampel tanah dengan penambahan 

persentase serbuk batu bata merah saja sebesar 5%,10% dan 15% hal ini 

dikarenakan kandungan serbuk batu bata merah yang berasal dari lokasi tersebut 

memiliki daya serap yang tinggi serta mempunyai kekerasan terhadap butiran. 

 

2.2 Tanah  

Adapun menurut pandangan beberapa ahli mendefinisikan tanah sebagai 

berikut: 

1. Tanah sebagai material yang terdiri agregat butiran mineral-mineral padat 

yang tidak tersementasi terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan 

organik yang telah melapuk yang berpartikel padat disertai dengan zat cair 

dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat. 

(Das, B.M, 1995) 

2. Tanah didefinisikan sebagai akumulasi partikel mineral yang tidak 

mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, terbentuk karena pelapukan 

dari batuan. Di antara partikel-partikel tanah terdapat ruang kosong yang 

disebut pori-pori void space yang berisi air atau udara, ikatan yang lemah 

antara partikel-partikel tanah disebabkan oleh pengaruh karbonat atau 

oksida yang tersenyawa di antara partikel-partikel tersebut, atau dapat juga 

disebabkan oleh adanya material organik bila hasil dari pelapukan tersebut 

di atas tetap berada pada tempat semula maka bagian ini disebut tanah sisa. 

(Craig, R.F. 1991) 
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3. Tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat 

antara satu dengan yang lain diantaranya mungkin materil orgnik rongga-

rongga diantara materil tersebut berisi udara dan air. (Verhoef, P.N.W. 

1994) 

 

Adapun guna mempermudah dalam mempelajari dan membicarakan sifat-

sifat tanah yang dipergunakan sebagai bahan dasar jalan konstruksi, maka tanah 

dikelompokan berdasarkan plastisitas dan ukuran butiran nya. Untuk mengetahui 

sifat-sifat tanah maka dapat dilihat dari nilai indeks plastisitas (IP), yang disajikan 

pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai Indeks Plastisitas dan Macam Tanah  

PI Sifat Macam Tanah Kohesi 

0 Non Plastis Pasir Non Kohesif 

<  7 
Plasitisatas 

Rendah 
Lanau Kohesif Sebagian 

17 – 17 Plasitisatas Sedang Lempung Berlanau Kohesif  

> 17 Plastisitas Tinggi Lempung Berlanau Kohesif  

 Sumber: Hardyatmo, 2010 

Daya dukung tanah dasar dapat diperkirakan dengan mepergunakan hasil 

klasifikasi ataupun pemeriksaan CBR (Carlifornia Bearing Ratio), nilai daya 

dukung tanah pada lapisan konstruksi perkerasan jalan, perkerasan jalan terdiri dari 

beberapa lapisan antara lain lapis penutup atau lapis aus, perkerasan dan tanah dasar 

masing-masing mempunyai ketebalan yang berbeda beda. Tebalnya lapis 

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

dukung tanah dasar atau subrage yaitu nilai CBR nya. (Sukirman, 1922) 

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

tanah dasar tersebut dipadatkan terlebih dahulu sehingga mencapai kestabilan yang 

tinggi terhadap perubahan volume. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan 

jalan sangat ditentukan oleh sifat-sifat daya dukung tanah dasar, masalah-masalah 

yang sering ditemui menyangkut tanah dasar. (Sukirman, 1992)  
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Perubahan bentuk tetap dari jenis tanah tertentu akibat beban lalu lintas, 

perubahan bentuk yang besar akan mengakibatkan jalan tersebut rusak tanah 

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

lapisan tanah lunak yang terdapat dibawah tanah dasar harus diperhatikan. 

Termasuk nilai daya dukung tanah dasar yang ditunjukan oleh nilai CBR nya dapat 

merupakan suatu indikasi dari perubahan bentuk yang dapat terjadi. Sifat 

mengembang dan menyusut tanah sangatlah perlu diperhatikan sebab akibatnya 

terjadinya perubahan kadar air. Hal ini dapat dikurangi dengan memadatkan tanah 

pada kadar air optimum sehingga mencapai kepadatan tertentu sehingga perubahan 

volume yang terjadi mungkin dapat dikurangi. Sifat kelembapan tanah 

didefinisikan sebagai rasio dan berat air didalam pori-pori tanah terhadap berat 

butiran tanah. (Bowles, 1989) 

 

2.2.1 Tanah Lempung Ekspansif 

Tanah lempung ekspansif merupakan salah satu jenis tanah yang sangat 

sering bermasalah bagi pengguna jalan tersebut. Tanah ini akan mengalami 

perubahan volume akibat fruktuasi kadar air, perilaku tanah tersebut akan 

mengembang ketika tanah dalam keadaan basah dan akan menyusut ketika dalam 

kondisi kering, sehingga tanah ini sering disebut tanah kembang susut atau tanah 

bergerak. Pengembangan dan penyusutan tanah ekspansif berdampak terhadap 

kerusakan jalan. Kerusakan jalan raya yang terjadi mulainya retak memanjang 

hingga retak longitudinal. Akibat kerusakan ini hampir semua negara yang 

memiliki kandungan tanah ekspansif mengalami kerugian yang lumayan banyak. 

(Sudjianto,2007). Indonesia ditinjau dari kejadian tanahnya, hamper 65% tanah di 

Indonesia merupakan tanah laterit, tanah ini merupakan tanah ekspansif yang 

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

Fungsi dari sistem klasifikasi tanah ialah untuk menentukan dan 

mengindentifikasi tanah dengan cara yang sistematis guna menentukan kesesuaian 

terhadap pemakaian tertentu yang didasarkan pada pengalaman terdahulu. Adapun 

terdapat dua sistem klasifikasi yang sering digunakan yaitu USCS (Unified Soil 

Classification Sytem) dan AASHTO (American Association Of State Highway dan 
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Transportation Officials Classification). Sistem-sistem ini menggunakan sifat-sifat 

indeks tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran butiran, batas cair dan indeks 

plastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan sistem klasifikasi tanah USCS 

(Unified Soil Classification Sytem). 

 

2.2.2 Sistem Klasifikasi Tanah Sistem Unifed (USCS) 

Klasifikasi tanah dari sistem USCS mula pertama diajukan oleh cassagrande  

pada tahun 1942 yang kemudian direvisi oleh kelompok teknisi dari USBR (United 

State Berau Of Reclamation). Dalam sistem ini, cassagrande membagi tanah atas 

tiga kelompok yaitu: 

1. Tanah berbutir kasar yaitu tanah yang mempunyai persentase lolos ayakan 

No. 200 < 50%. Klasifikasi tanah berbutir kasar terutama tergantung pada 

analisa ukuran butiran dan distribusi ukuran partikel. Tanah berbutir kasar 

dapat berupa kerikil G (gravel) apabila lebih dari setengan fraksi kasar 

tertahan pada saringan No. 04 dan pasir S (sand) jika lebih dari fraksi kasar 

berada diantara ukuran saringan No.04 dan No.200. 

2. Tanah berbutir halus yaitu tanah dengan persentase lolos ayakan No.200 > 

50%. Tanah berbutir halus dibagi menjadi (lanau dan lempung) tanah 

berbutir halus terbagi atas lanau dengan simbol M (silt), lempung dengan 

simbol C (clay), serta lanau dan lempung organic dengan simbol O, 

bergantung pada tanah itu terletak pada grafik plastisitas. Tanda L untuk 

plastisitas rendah dan tanda H untuk plastisitas tinggi. Jika lebih dari 50% 

lolos saringan No. 200 maka tanah tersebut termasuk dalam tanah berbutir 

halus (lanau dan lempung). 

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

tumbuhan yang terkandung didalamnya.  

Data yang akan didapat dari percobaan laboraturium telah ditabulasikan 

pada Tabel 2.2  
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Tabel 2.2 Sistem Klasifikasi Tanah 

Jenis Tanah Simbol Sub Kelompok Simbol 

Kerikil G Gradasi Baik W 

    Gradasi Buruk P 

Pasir S Berlanau M 

    Berlempung C 

Lanau M     

Lempung       

Organik C WL < 50% L 

  O WL > 50% H 

Gambut Pt     

Sumber: Bowles, 1989 

Keterangan: 

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) 

 

Lanau adalah tanah berbutir halus yang mempunyai batas cair dan indeks 

plastisitas terletak dibawah garis A dan lempung berada diatas garis A. Lempung 

organis pengecualian dari peraturan diatas karena batas cair dan indeks 

plastisitasnya berada dibawah garis A. Lanau, lempung dan tanah organis dibagi 

menjadi batas cair yang rendah (L) dan tinggi (H). Garis pembagi antara batas cair 

yang rendah dan  tinggi dientukan pada angka 50 seperti: 

1. Kelompok ML dan MH adalah tanah yang diklasifikasikan sebagai lanau 

pasir, lanau lempung atau lanau organik dengan plastisitas relatif rendah. 

Juga termasuk tanah jenis butiran lepas, tanah yang mengandung beberapa 

jenis lempung kaolinite dan illite. 

2. Kelompok CH dan CL terutama adalah lempung organik. Kelompok CH 

adalah lempung dengan plastisitas sedang sampai tinggi mencakup lempung 

gemuk. Lempung dengan plastisitas rendah yang diklasifikasikan CL 

biasanya adalah lempung kurus, lempung kepasiran atau lempung lanau. 
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3. Kelompok OL dan OH adalah tanah yang ditunjukan sifat-sifatnya dengan 

adanya bahan organik. Lempung dan lanau organik termasuk dalam 

kelompok ini dan mereka mempunyai plastisitas pada kelompok ML dan 

MH.  

Setelah dilakukannya pengujian dilaboraturium maka karakteristik tanah 

asli dikatakan tanah lempung dapat dilihat dari Tabel 2.2 dan Gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Unified Classfication 
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Tabel 2.3 Sistem Klasifikasi Unifed 

Divisi Utama 
Simbol 

Kelompok 
Nama Umum 

Tanah 

berbutir kasar 

lebih dari 50 

% 

Pasir lebih dari 50 

% fraksi kasar lolos 

Kerikil 

bersih 

(hanya 

kerikil) 

GW 

Kerikil bergradasi baik dan campuran 

kerikil pasir, sedikit atau sama sekali 

tidak mengandung butiran halus 

GP 

Kerikil bergradasi buruk dan campuran 

kerikil pasir, sedikit sama sekali tidak 

mengandung butiran halus 

Kerikil 

dengan 

butiran 

halus 

GM 
Kerikil berlanau, campuran kerikil pasir 

lanau 

GC 
Kerikil berlempung campuran kerikil 

pasir lempung 

Kerikil atau lebih 

dari fraksi kasar 

tertahan pada 

ayakan No. 4 

Pasir bersih 

(hanya 

pasir) 

SW 

Pasir bergradasi baik, pasir berkerikil, 

sedikit atau sama sekali tidak 

mengandung butiran halus 

SP 

Pasir bergradasi buruk, pasir berkerikil, 

sedikit atau sama sekali tidak 

mengandung butiran halus  

  

Pasir 

dengan 

butiran 

halus 

SM Pasir berlanau, campuran pasir lanau 

SC 
Pasir berlempung, campuran pasir 

lempung 

Tanah 

berbutir kasar 

lebih dari 50 

% Lanau dan lempung batas cair 

50% atau kurang 

ML 

Lanau anorhanik, pasir halus sekali, 

sekbuk batuan, pasir halus berlanau 

atau berlempung 

CL 

Lempung anorganik dengan plastisitas 

rendah sampai sedang, lempung 

berkerikil, lempung berpasir, lempung 

berlanau, lempung “kurus” 

Lanau dan lempung batas cair 

lebih dari 50%  

OL 
Lanau organic dan lempung berlanau 

organic dengan plastisitas rendah  

MH 

Lanau anorganic atau pasir halus 

diatomae atau lanau diatomae lanau 

yang elastis 

CH 
Lempung organic dengan plastisitas 

tinggi lempung “gemuk” 

OH 
Lempung organic dengan plastisitas 

sedang sampai dengan tinggi 

Tanah dengan kandungan organic sangat tinggi 

PT 
Peat (gambut), muck dan tanah lain 

dengan kandungan organic tinggi 

SC 
Pasir berlempung, campuran pasir 

lempung 

Sumber: Bowles, 1952 
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2.3 Batu Bata 

Pada umumnya standar mutu batu-bata sebagai bahan bangunan yang harus 

dipenuhi sesuai SII-0021-78, PUBI-1982 dan NI-10-1978, sebagai berikut:  

1. Warna pada penampang belahan atau patahan merata dan dinyatakan 

dengan warna merah tua, merah muda kekuning-kuningan, kemerah-

merahan, dan sebagainya. 

2. Bentuk bidang-bidang sisinya harus datar, rusuknya tajam dan siku, 

permukaan rata dan tidak retak. 

3. Ukuran standar batu bata. Adapun menurut Ukuran standar batu bata 

menurut SNI-15-2094-2000 dapat dilihat pada Tabel 2.4  

 

Tabel 2.4 Ukuran standar menurut SNI-15-2094-2000 

Modul Ukuran Bata (mm) Panjang 

Tebal Lebar 

M - 5a 65 90 190 

M - 5b 65 140 190 

M – 6 65 110 230 

Sumber: Ukuran standar menurut SNI-15-2094-2000 

Batu-bata merah secara umum ialah material bangunan yang terbuat dari 

tanah yang dicetak kemudian dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi benar 

benar kering, mengeras dan berwarna kemerah-merahan, tanah yang terbakar akan 

berubah sifat fisiknya dari tanah liat menjadi benda padat dan mempunyai 

kekerasan serta butiran yang baik, jadi kekasaran tersebut tidak menyerap air dalam 

waktu yang sangat lama. Bentuk umum batu-bata merah persegi panjang bersudut, 

siku dan tajam  panjang bata dua kali lebar bata, adapun keuntungan dari 

penggunaan batu-bata ini adalah lebih tahan bakar. (Putri, P.Y. 2016)  

 

2.4 Stabilisasi Tanah 

Stabilisasi tanah adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah atau 

memperbaiki sifat tanah dasar sehingga diharapkan tanah dasar tersebut memenuhi 
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syarat teknis tertentu. (Bowles, 1989) mejelaskan apabila suatu tanah yang terdapat 

dilapangan besifat sangat lepas atau sangat mudah tertekan atau apabila tanah 

tersebut mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, permeabilitas yang 

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

proyek pembangunan maka tanah tersebut harus distabilisasikan. Tanah lempung 

yang dipadatkan dengan cara yang benar akan memberikan kuat geser yang tinggi. 

Stabilitas terhadap sifat kembang susut tergantung dari jenis kandungan miniralnya. 

Lempung padat mempunyai permeabilitas yang rendah dan tanah ini tidak dapat 

dipadatkan dengan baik pada waktu basah. Peristiwa bertambahnya berat volume 

kering oleh beban dinamis. Stabilisasi terdiri dari salah satu tindakan berikut: 

1. Meningkatkan kerapatan tanah. 

2. Menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi dan 

tanahan gesek yang timbul. 

3. Menurunkan muka air tanah. 

4. Menambah bahan untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi atau 

fisis pada tanah 

5. Mengganti tanah yang buruk. 

Hal tersebut juga dimaksudkan dapat meningkatkan kemampuan daya 

dukung tanah terhadap konstruksi yang akan di bangun di atasnya. Ada beberapa 

metode stabilisasi tanah yang biasanya digunakan dalam upaya untuk memperbaiki 

mutu tanah dasar yang kurang baik mutunya. Metode tersebut antara lain yaitu 

stabilisasi mekanik dan stabilisasi kimiawi. Stabilisasi mekanik ini untuk 

mendapatkan tanah bergradasi baik (well graded) sehingga tanah dasar tersebut 

dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Stabilisasi dengan cara mekanik 

ini biasanya dilakukan dengan cara mencampur berbagai jenis tanah, namun yang 

perlu diingatkan adalah tanah yang diambil untuk campuran haruslah yang 

lokasinya berdekatan sehingga ekonomis. Gradasi dari campuran tanah tersebut 

harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Serta memperhatikan sifat-

sifat tanah ekspansif bila dipadatkan. Kenaikan pemadatan ini yaitu pada kadar air 

tentu akan menambah atau mengurangi pengembangan yang bergantung pada 

kisaran pemadatannya. (Hardiyatmo, 2014). 
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 Sedangkan metode kimiawi dilakukan dengan cara menambahkan 

stabilizazing agents pada tanah dasar yang akan ditingkatkan mutunya. Stabilisasi 

secara kimia yang sering dilakukan misalnya, pencampuran tanah dengan kapur, 

tanah dengan semen, tanah dengan abu terbang (fly ash), stabilisasi dengan bahan 

tambah, injeksi larutan kapur dan semen, struktur penghalang kelembapan dan 

pengendalian kepadatan dan kadar air dari material tanah dasar dan lain-lain. 

(Hardiyatmo, 2014). 

 

2.5 Dasar Perhitungan Pengujian Tanah 

Pada pengujian ini dilakukan pada sampel tanah yang digunakan yaitu 

pengujian pengidentifikasi tanah lempung. Adapun pengujian ini terdiri dari: 

2.5.1 Uji Penentuan Kadar Air (Water Content) 

Menurut SNI 1965:2008 penentuan kadar air untuk tanah dan batuan 

dilakukan di laboratorium terhadap contoh tanah atau batuan yang diambil dari 

lapangan. Kegunaan hasil uji kadar air ini dapat diterapkan untuk menentukan 

konsistensi perilaku material dan sifatnya, pada tanah kohesif konsisteni tanah 

tergantung dari nilai kadar airnya. Kadar air sangat mempengaruhi perilaku tanah. 

Khususnya proses pengembangannya. Lempung dengan kadar air rendah memiliki 

potensi pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lempung berkadar 

air tingi. Hal ini disebabkan karena lempung dengan kadar air alami rendah lebih 

potensi untuk menyerap air lebih banyak. 

Rumus: 

Kadar Air =
Berat Air (gr)

Berat Tanah Kering
 𝑥 100% …………………………...……….....(2.1) 

 

2.5.2 Pengujian Berat Jenis Tanah 

Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat butir tanah dengan 

volume tanah padat atau berat air dengan ini sama dengan isi tanah padat tersebut 

pada suhu tertentu. Berat jenis tanah di perlukan untuk menghitung indeks propertis 

tanah (misalnya angka pori, berat isi tanah, derajat kejenuhan, karakteristik 
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pemampatan) dan sifat lainya. Untuk mengetahui berat jenis tanah maka dapat 

dilihat pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Berat Jenis Tanah 

Macam Tanah Berat Jenis Gs 

Kerikil 2,65 - 2,68 

Pasir 2,65 - 2,68 

Lanau tak organic 2,62 - 2,68 

Lempung organic 2,58 - 2,65 

lempung tak organic 2,68 - 2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25 - 1,80 

Sumber: Hardyatmo, 2010 

 

Rumus: 

Berat Jenis =  
Berat jenis,tx

200C
=  

Wt

(W1+(W4−W3)
…………..…..…………....……..(2.2) 

Keterangan: 

W1  : Berat contoh tanah kering (gram) 

W4 : Berat piknometer berisi air pada temperature Tx (gram) 

W5 : Berat piknometer berisi air dan tanah pada temperature Tx (gram) 

Tx  : Temperatur air dalam piknometer ketika  w3 ditentukan (℃) 

 

2.5.3 Uji Penentuan Batas Atterberg Limits 

Atterberg Limit merupakah metode yang dikembangkan untuk menjelaskan 

sifat konsistensi tanah butir halus pada kadar air yang berbeda-beda. Karena setiap 

tingkat mempunyai kepadatan dan tikah laku tanah yang berbeda dan begitu juga 

properti teknisnya. Batas perbedaan antara setiap bentuk dapat ditentukan 

berdasarkan perubahan kebiasaan tanah tersebut. Atterberg dibedakan lagi mejadi 

beberapa bagian pada setiap jenisnya. 
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1. Batas Susut (Shrinkage Limit) 

Batas susut (SL) didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan daerah 

semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air dimana penguranagan kadar 

air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan pada volume tanahnya. 

Batas ini cukup penting didaerah yang kering dan untuk tanah jenis tertentu 

yang mengalami berubahan volume yang cukup besar dengan berubahnya  

kadar air. Harus diketahui bahwa apabila batas susut ini makin kecil, maka 

tanah akan lebih mudah mengalami perubahan volume yaitu terhadap nilai 

𝑤𝑠, semakin sedikit air yang dibutuhkan untuk mengubah volume tersebut. 

Tanah lempung pada kondisi akan menjadi keras. (Bowles,1984) 

 

Rumus: 

S. L
(W−WS)−(V−V1) ∂w

WS
………….……….………….……………...……(2.3) 

Keterangan: 

W  : Berat Contoh (gr) 

Ws  : Berat Butir Tanah (gr) 

V  : Volume keseluruhan (cm3) 

𝜕w  : Berat Isi Air 

 

2. Batas Cair (Liguid Limit) 

Batas cair (LL) didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara 

keadaan cair dan keaadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis. Batas 

cair bianya ditentukan dari pengujian Cassagrande (1948). Pada pengujian 

batas cair ini adalah untuk menentukan dimana tanah berada dalam keadaan 

batas cair.untuk cara menentukan yaitu dimulai dari: 

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

b. Tarik garis lurus melalui titik-titik tersebut. 
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c. Kemudian kadar air didapatkan pada jumlah ketukan 25 kali adalah 

nilai batas cairnya. 

Karena sulitnya mengatur kadar air pada waktu celah menutup 25 kali 

pukulan, maka biasanya percobaan ini dilakukan beberapa kali, yaitu 

dengan kadar air yang berbeda- beda dan dengan jumlah pukulan yang 

berkisar antara 15 sampai 35. Kemudian, hubungan kadar air dan jumlah 

pukulan, digambarkan dalam grafik semilogatimis untuk menentukan kadar 

air pada 25 kali pukulannya. 

3. Batas Plastis (Plastic Limit) 

Batas plastis (PL) didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan 

antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah 

dengan diameter silinder 3 mm mulai retak ketika digulung. Pengujian ini 

lebih tergantung pada penilaian operator dari pengujian batas cair. Batas 

plastis merupakan batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah. 

(Bowles 19,84) 

4. Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 

Indeks plastisitas merupakan interval kadar air dimana tanah masih 

bersifat plastis, karena itu indeks plastis menunjukan sifat keplastisan 

tanahnya. Jika tanah memepunyai interval kadar air daerah plastis yang 

kecil, maka keadaan ini disebut dengan tanah kurus. Sebaliknya, jika tanah 

mempunyai interval kadar air daerah plastis yang besar disebut tanah 

gemuk. (Hardiyatmo,1955)  

Rumus: 

PI  = LL – PL…………………….………..….………...….(2.4) 

Ketengan: 

PI  : Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 

LL  : Batas Cair (Liguid Limit) 

PL  : Batas Plastis (Plastic Limit) 
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2.5.4 Analisa Saringan 

Analisa saringan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butiran 

pada sampel tanah yang digunakan. Tujuan dari analisa saringan ini adalah untuk 

menentuka pembagian ukuran butiran suatu contoh tanah. 

Perhitungan: 

 

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

Berat tanah yang tertahan (gr)

berat total tanah (gr)
 𝑥 100% …………………………………………...(2.5) 

 

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

100% - Persentase Tertahan (%) ……………………………….…………...….(2.6) 

 

2.5.5 Hidrometer 

Pada dasarnya tanah memiliki berbagai macam ukuran butiran tanah yang 

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

ditentukan oleh ukuran butiran tanh, sehingga ukuran butiran tanah banyak dipakai 

sebgai acuan mekanika tanah (Laboraturium Mekanika Tanah UMM, 2017). Pada 

percobaan hidrometer analisis, diselidiki sifat-sifat butiran tanah yang halus dengan 

mengukur specific gravity yang berubah -ubah dari sebuah suspense tanah pada saat 

butiran tanh sedang mengalami proses pengendapan. Dalam pengujian ini sample 

yang digunakan yang lolos ayakan no. 200, hal ini berarti tanah berbutir halus. 

Maka dari itu untuk menganalisa butir tanah ini digunakan pengujian analisa 

hidrometer, yang dimkasud hidrometer adalah alat yang dicempungkan kedalam 

suatu larutan untuk mengetahui berat jenis larutan dan kemudian dapat dipakai 

untuk menentukan density larutan tanah dan air dari waktu kewaktu sebagai fungsi 

dari diameter ekivalen. (Laboraturium Mekanika Tanah UMM, 2017) 

Selajutnya perhitungan dari pengujian hidrometer ini. Untuk perhitungan 

diameter efektif (D) yaitu : 

Rumus: 
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D  = 𝑘 𝑥√
𝐻𝑟

𝑡
 …………………………………………….…..(2.7) 

Keterangan: 

K  : Faktor korelasi total (dilihat pada table lampiran) 

Hr  : Dalam efektif hydrometer (dilihat pada lampiran table) 

T  : Waktu pengamatan 

 

2.5.6 Pemadatan Tanah (Compaction) 

Pemadatan tanah (compaction) merupakan usaha untuk mempertinggi tanah 

dengan pemakaian energy mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel. 

Tanah dapat dikerjakan mulanya dengan pengeringan, penambahan air, agregat 

(butir-butir) atau dengan penambahan bahan stabilitas seperti semen, gamping, 

serbuk bata bata atau bahan lainnya. Peristiwa bertambahnya berat volume kering 

oleh beban dinamis disebut pemadatan. 

Tujuan pemadatan adalah memperbaiki sifat-sifat teknis massa tanah. 

Beberapa keuntungan yang didapatkan dengan adnya pemadatan yaitu: 

1. Berkurangnya penurunan permukaan tanah (subsidence) yaitu gerakan 

vertikal didalam masa tanah itu sendiri akibat berkurangnya angka pori. 

2. Bertambahya kekuatan tanah. 

3. Berkurangnya penyusutan serta berkurangya volume akibat berkurangnya 

kadar air dari nilai patokan padaa saat pengeringan. 

4. Mengurangi permeabilitas. 

5. Mempertinggi kuat geser tanah. 

Tanah yang didefinisikan oleh proctor, yaitu usaha pemadatan atau energi 

pemadatan, jenis tanah (gradasi, kohesif atau tidak kohesif, ukuran partikel 

sebagainya), kadar air dan berat isi kering. (Bowles, 1989) 

Adapun pengujian pemadatan tanah ini menggunakan cara uji kepadatan 

ringan dengan cara A. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.6 
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Tabel 2.6 Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah 

Uraian Cara A Cara B Cara C Cara D 

Diameter cetakan (mm) 101,60 152,40 106,60 152,40 

Tinggi cetakan (mm) 116,43 116,43 116,43 116,43 

Volume cetakan (cm3) 943 2124 943 2124 

Massa penumbuk (kg) 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tinggi jatuh penumbuk (mm) 305 305 305 305 

Jumlah lapis 3 3 3 3 

Jumlah tumbukan per lapis 25 56 25 56 

Bahan lolos saringan No. 4 (4,75 No. 4 19,00 mm 19,00 mm 

 mm) (4.75 mm) (3/4”) (3/4”) 

Sumber: SNI 03-1743-2008 

 

Adapun perhitungan pemadatan dilakukan dengan menentukan suatu nilai 

berat isi kering (γdmaks) dengan kadar air tertentu (Woptimum). Nilai ini didapatkan 

dengan kurva uji pemadatan suatu sempel tanah dengan variasi nilai kadar air (𝑤). 

 

Rumus: 

Berat isi basah: 

 

.𝛾 =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑜𝑙𝑑

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑
 (

𝑔𝑟

𝑐𝑚3
) ………………………………………….…(2.8) 

 

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

dihitung sebagai : 

Berat isi kering: 

 

𝛾𝑑 =  
𝛾

100+𝑤
 𝑥 100 …………………………………..……………….…….…(2.9) 

Keterangan: 

.𝛾 : berat volume butir tanah (gr/𝑐𝑚3) 

w : kadar air (%) 
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Berat volume kering jenuh tanah dapat dituliskan kedalam persamaan berikut: 

𝛾𝑑 =  
𝐺𝑠

1 +𝑤 𝐺𝑠
 𝑥 𝛾𝑤 …………………….……………..……………….……...(2.10) 

 

Keterangan: 

Gs : berat specifik butiran tanah padat  

.𝛾 : berat jenis air  

 

2.5.7 CBR (California Bearing Ratio) 

Daya dukung tanah dasar (subgrade) pada perencanaan perkerasan lentur 

dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio). CBR pertama kali 

diperkenalkan oleh California of Highway pada tahun 1928. Orang yang banyak 

mempopulerkan metode ini adalah O.J. Porter. CBR di pergunakan untuk menilai 

kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang hendakdipakai untuk pembuatan 

perkerasaan. (Sukirman, 1995) 

Jadi nilai CBR adalah suatu perbandingan antara beban percobaan (test 

load) dengan beban standar (standar load) dan dinyatakan dalam persentase. 

Tujuan dari percobaan CBR adalah untuk menentukan daya dukung tanah dalam 

kepadatan maksimum. Dengan demikian harga CBR adalah nilai yang menyatakan 

kualitas tanah dibandingan dengan standar berupa batu pecah yang mempunyai 

nilai CBR sebesar 100% dalam memikul beban. Alat percobaan untuk menentukan 

besarnya CBR berupa alat yang mempunyai piston dengan luas 3 inch. Piston 

digerakan dengan kecepatan 0.05 inch/menit, vertikal kebawah. Proving ring 

digunakan untuk mengukur beban yang dibutuhkan pada penetrasi yang diukur 

dengan arloji pengukur (dial). Berikut gambar alat pemeriksa CBR di Laboraturium  

dapat dilihat pada Gambar 2.2  
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Gambar 2.2 Alat Pemeriksa Nilai CBR di Laboraturium  

Sumber : Sukirman, 1995 

 

Adapun beban yang digunakan untuk melakukan penetrasi bahan standar 

(standar unit load) dapat dilihat pada Tabel 2.7 

 

Tabel 2.7 Standar Unit Load pada Harga-harga Penetrasi 

Penetrasi ( inchi ) Beban Standar ( Ibs ) Beban Standar ( Ibs ) 

0,1 3000 1000 

0,2 4500 1500 

0,3 5700 1900 

0,4 6900 2300 

0,5 7800 6000 

Sumber: SNI 03-1738-2011 

Adapun spesifikasi umum pekerjaan tanah pada konstruksi jalan dapat 

dilihat pada Tabel 2.8 

 

 



 

24 
 

Tabel 2.8 Spesifikasi Umum Pekerjaan Tanah 

Timbunan Biasa Timbunan Pilihan 

CBR min 6% CBR min 10% 

Tanah tidak berplastisitas tinggi atau 

berplastisitas (A-7-6/CH) 
PI Maks 6% diatas tanah lunak / rawa 

Tanah sangat expansive 

Timbunan batu atau kerikil lempung yang 

bergradasi baik atau lempung pasiran atau 

lempung berplastisitas rendah 

 A > 1.25A = PI % Kadar Lempung  

Very High atau High Tidak Boleh  

A > 1.25A = PI % Kadar Lempung  

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Bina Marga Spesifikasi Umum 2010 (revisi 3) divisi 3 pekerjaan tanah 

 

2.5.8 Kuat Tekan Bebas 

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 bantuan 

(Laboraturium Mekanika Tanah UMM, 2019). Prinsip dasar dari percobaan ini 

adalah pembebanan vertical yang dinaikan secara bertahap bertahap benda uji 

berbentuk silinder yang didirikan bebas, sampai terjadi keruntuhan. Pembacaan 

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

dengan cara mempertahankan kecepatan tertentu pembebanan dengan besaran 

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

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

sebagai percobaan tekan satu arah (unixall test). 

Metode pengujian ini meliputi penentuan nilai kuat tekan bebas 

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

(undisturbed) maupun tidak asli (compacted or remoulded samples). Yang 

dimaksud dengan kuat mengalami keruntuhan pada beban maksimum atau apabila 
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regangan aksial telah mencapai 15%. Selain itu, melalui pengujian ini dapat 

ditentukan nilai kepekaan (sensifity) dari tanah kohesif, yaitu perbandingan antara 

qu tanah asli terhadap qu tanah buatan. Pengujian kuat tekan bebas pada dasarnya 

merupakan keadaan yang khusus pada percobaan triaksial, dimana tegangan sel 

(confining pressure) - 3, besarnya sama dengan nol. Dengan demikian dapat pula 

ditentukan nilai kohesi (c) dalam konsep tegangan total (total preassure), yaitu 

sebesar ½ dari nilai qu. 

Untuk memperoleh nilai kuat tekan maksimum dilakukan beberapa tahapan 

perhitungan dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut: 

1. Regangan aksial (𝜀) 

𝜀 =
∆𝐻

𝐻𝑜
x 100% …..……………………………………………………(2.11) 

Dimana: ∆𝐻  : Perubahan tinggi benda uji sesuai bacaan pada arloji ukur 

deformasi (mm) 

Ho    : Tinggi benda uji semula (mm) 

 

2. Luas penampang benda uji selama pembebanan (Ac) 

.𝐴𝑐 =
𝐴𝑜 𝑥 10−6 

1−𝜀
………………………………………………….…….(2.12) 

 Dimana: 𝐴𝑜 : Luas penampang benda uji mula-mula (𝑚𝑚2) 

      𝜀 : Regangan aksial 

 

3. Tegangan aksial () 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴𝑐
 ………………………………………………………………..(2.13) 

Dimana: 𝐴𝑐 : Luas penampang terkoreksi (𝑚2) 

      𝑃 : Beban aksial, pembacaa arloji beban 

 

4. Kurva tegangan regangan, dibuat dengan menghubungkan data regangan 

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

Kuat tekan aksial ditentukan berdasarkan nilai tegangan aksial maksimum, 

qu = 𝜎𝑚𝑎𝑘𝑠. Regangan yang dicapai pada saat qu adalah regangan runtuh 
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(𝜀𝑓). Garifk ini dapat membantu menginterpretasi hasil yang lebih tepat, 

termasuk grafik tegangan regangan sebagai bagian dari data yang 

dilaporkan. 

 

5. Modulus elastisitas awal (Es) 

Es = 
∆𝜎

∆𝜀
 ……………………...………………...………………………(2.14) 

Dimana: ∆𝜎 : beda tegangan aksial antara dua titik pada garis lurus kurva 

awal.  

∆𝜀 : beda regangan aksial antara dua titik pada garis lurus    

kurva 

 

6. Jika benda uji tidak terganggu dan dicetak ulang ditentukan sensetivitas (𝑆𝑇)  

 

𝑆𝑇= 
𝑞𝑢𝑢

𝑞𝑢𝑟
 …………………………………….…………………………(2.16) 

Dimana: 𝑞𝑢𝑢 : kuat tekan bebas benda uji tidak terganggu  

𝑞𝑢𝑟   : kuat tekan bebas benda uji yang dicetak ulang. 

 


