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Gamba!" 3 1 Diagram Ease Tanah ( He HarcJiyatmo, 1992 )

Istilah-istilah mnmn yang dipakai untuk hublIDgan bera! adalah kadar air (moisture

content) dan bera! volmne (unit weight). Definisi dari istilah-istilah tersebut adalah
sebagai berikut :
a Kadar Air (w)
Kadar air (w), juga disebut water content dideilnisikan sebagai perbandingan
antara bera! air dan bera! butiran pada! dari volume tanah yang diselidiki.
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W.
dengan : w

= kadar air

Ww = berat air
W6 = berat butiran
b. Berat Volume Tanah
Berat VohIDle (1) adalah berat tanah per satuall volwn~, dengan nunus dasar :
1= Ww + Ws
V

(3.2)

.

dengan: 1 = berat volume

v = volwue total
c. Berat Jenis (Spesifie Gravity, Os)
Berat jenis adalah perbandingan antan volwne butiran tanah dengan berm
volwne air.
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(3.3)

dengan: 18 = berat volume tanah

1w = berat volwne air

vs = volwne tanah
Berat jenis tidak mempwlyai satuan.
d. Konsistensi Tallah
Apabila tanah berbutir halus mengandwlg mineral lempung, maka tanah tersebut
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dapat diremas-remas (remolded)

t~Ulpa

menimbulkan retakatl. Sifat kohesif lDl

disebabkan karena adanya air yang terserap (absorbed water) di keliling partikel
lempllllg. Seorang ilmuwatl dari Swedia bematna Atterberg mengembangkan suatu
metode lllltuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir haJus pada kadar air yang
bervariasi. Bilamana kOOar aimya tinggi, campUratl tatlah datl air akatl menjadi sangat
lembek seperti cairan. Atas dasar air yang dikandllllg tanah, tanah dapat dipisahkan ke
dalatn empat keadaan dasar yaitu : padat, semi padat, plastis datl eair, seperti dalam
gambar 3.2.
Kadar air dinyatakall dalam perseu, dimana teljadi tratlsisi dat'i kew.bJaIl padat
ke keadaan semi padat didefinisikan sabagai batas susut (shrinkage limit). Kadar air
dilllana transisi dat"i keadaatl semi pOOSt ke dalatn plastis dinamakan batas plastis

(plastic limit) dan dari keadaan plastis ke keadaan eair dinamakan batas eair (liquid
limit).
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Gambar 3.2 Batas-batas Atterberg (BrajaM. Dss, 1988)

Batas eair tanah ;
Batas eair tanah atau liquid limit adalah kadar air pada kondisi dimana tanah
mulai berubah dari plastis menjadi eair atau sebaliknya yaitu batas antara
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keadaan air dan keadaan plestis.
Balas plastis tanah ;
Batas plastis tallah atooplastic limit adalah kadar air pads. kondisi dimana tanah
mulai berubah dari kondisi semi padat menjadi kondisi plastis atoo sebaliknya
yaitu batas antara kondisi plastis dan kondisi semi parlato Kadar air ini
ditentukan dengan menggiling tanah pads. pelat kaca sehingga diameter dari
batang tanah yang dibentuk mencapai 1/8 inehi (3,2 nun). Bilamana tallah mulai
menjadi peeab saa! diametemya mencapai 1/8 inehi, maIm tooab itu berada
dalanl kondisi batas plastis.
Batas susut tanah ;
Suatu kondisi tanah akan mulai menyusut apabila air yang dikandungnya seew"a
perlahan-Iaban hilang di dalam tanah. Dengan hilangnya air secara terns
menerus, tanah akau meneapai suam tingkat keseimbangan dimana penambahan
kehilangan air tidal<: akoo menyebabkan perubaban volume.
Indeks plastisitas tauah ;
Irideks plashsltas tanah atanplasfIclty Index adala1l selisih antara batas cair dWl
batas plastis atoo perbedaan 9ntara batas eair dan batas plastis suam tanah.
Indeks plastisitas didapat didasarkan rumus :
PI = LL - PL
dengan

(3.4)

PI = indeks plastisitas
LL

= bates eair

PL

= batas plastis
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3.2 Penelitian Sifat Mekanik Tanah
i

3.2.1 Vji Proktor Standar

!

I

Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan
pemakaian energi mekanik untuk menghasilkan pemampatan partikel. Beberapa
keuntungan dari pekerjaan pemadatan tanah antara lain:

1. Berkurangnya penurunan pennukaan tanah (subsidence), yaitu gerakan vertikal di
dalam massa tanah akibat berkurangnya angka pori,
2. Bertambahnya kckustan stoo daya dukung tanah,
3. Berkurangnya penyusutan, yaitu berkurangnya volume akibat berkurangnya kadar
air dari nilai patokan saal pengeringan.
Spesitikasi pengendalian untuk pemadatan tanah kohesiftelah dikembangkan oleh
R.R. Proctor pada tahWl 1920. Proctor mendetillisikan empat variabel pemadatan tanah

yaitu:

1. Usaha pemadatan (energi pemadatan),

2. Jenis tanah (81 adasi, kohesif-non kohesif, ukuran partikel dan lainnya),
3. Kadar air,
4. Berat volume kering.
Usaha pemadatan dan energi pemadatan (compaction effort and energy) adalah
tolok ukur energi mekanis yang dikerjakan terhadap suatu massa tanah. Di lapangan,
usaha pemadatan ini dihubungkan dengan jumlah gilasan dari mesin gilas, jwnlah
jatuhan dari benda-benda yang dijatuhkan, energi dalam suatu ledakan dan hal-hal yang
serupa untuk suatu volume tanah tertentu. Energi pemadatan jarang merupakan bagian
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dari spesitlkasi Ulltuk pekeljaan tanah karena sangat sukar diukur. Energi pemadatan
merupakanjumlah gilasan.
Pada penglljian di labol'atol'iwn, enel'gi pemadatsn didapatkan dari twnbukan.
PemOOatan twnbukan dengan menjatuhkan palu dari ketinggian tertentu beberapa kali
pOOa bebel'apa lapis tanah eli dalam guatu cetakan (mold).
Hasil pemOOatWl dari beberapa sampel tanah akan diperoleh berat volume kering
tanah (rd) dan kadar air (w) yang ditwijukkall dalam suam kurva pemadatan yang
menggambarkan kurva berdasarkan berat volume kering terhadap kadar air. Nilai
puncak dad berat isi kering disebut kel'apatan kering maksimwll (rd maks). Kadar ait'
pada kerapatan kering maksimum disebllt kadar air optimum (Optimum Moisture
Content, QMC).

Pada kadar air yang tinggi, efisiensi pemadatan akan turun dengan cepat, tetapi
tidak akan menghasilkWl tanah yang jenuh karena gerakan partikel yang menerus dan
pengembangan akibat tekanan air pori yang berlebihan.

3.2.2 Kekuatan Geser
Kllat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butiran-butiran
tanah terhadap desakan atoo tarikan (He Hardiyatmo, !992). Dengan dasar pengertian
ini, kuat geser berhllbwlgan erat dengan kondisi kerwltuhan tanah.
Nilai kuat geser sukar ditentukan secal'a pasti (Bowles, 1993) karena sangat
tel'gantung pada banyak faktor seperti:
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a. Keadaan tan911 (wlgka pori. ukuran dan bentuk butirwl).

b. Jenis tanah (kerikil, pasir. dan komposisinya),
c. Kadar air, yang dapat bervariasi setiap sam,

d. Anisotropis. sifat tanah yWlg tidak smna arah lateral dWl vertikal.
Mengingat kondisi tersebut, di laboratorium telah dikembangkWl beberapa macam
pengujiWl untuk mengetahui kekuatWl geser tWlah, Wltara lain:
a. Uji kuat geser Unconsolidated Undrained (00)
Kuat geser tanah lempung hasil pengttjiWl 00 digunakWl pada kasus dengan
kOlldisi p~lllbebwmJl l~Ijadi begilu cep::U. sehillgga belwll teljadi kOJlsolidasi atau
drainasi pada lapisWl tWlahnya. Kondisi ini dijmnpai pada akhir pelaksWlaaD
bendungWl urugan, pondasi untuk t9n911 timbwmll dWl tiWlg pWlCWlg pada tanah lempwlg
terkonsolidasi nonnal'
b. Uji kuat geser Consolidated Drained (CD)
Kuat geser CD dapat digunakWl pada perencWlaan stabilitas bendungWl urugan
yang mengalmni rembesan secw"a tetap dalam jangka pWljang. Penggunaan yang lain
untuk perencanaan stabilitas jWlgka panjWlg dari tanah &tan lereng.
c. Uji kuat geser Consolidated Undrained (CD)
Kuat geser CD digunakan dalam perencanaan stabilitas tWlah dimana tanah mula
mula telab terkonsolidasi penuh dan telah daJam kedudukan seimbang dengWl tegWlgan
y~mg

ada., nmnun karena alasWl tertentu tambahWl tegWlgan diterapkan dengWl cepa!

tWlpa adWlya drainasi air pori dari tanahnya. Contoh keadaan ini adalah kondisi
turwmya pennukaWl air secara cepat pada bendungWl. lereng waduk atau SalurWl air.
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Dalam pellelitian ini dipakai salah sam yaitu uji kuat geser Unconsolidated

Undrained (00).

3.2.3 Uji CBR

Alat pengujian untuk menelltukan besrul1ya nilai CBR bempa alat yang mempunyai
piston dengan luas 3 inchi. Piston digerakkrul dellgan kecepatan 0,05 illChi per menit,
vertikal ke bawah. Proving ring digwlakan ulltuk mengukw' beban yang dibutuhkan
pada penetrasi tel1:entu yang diukw" dengan arloji pengukur (dial).
Duri hasil pengujian dibuat grafik hUbWlgan rultara beban dan penetrasi. Nilai
CBR dari llilai perbandillgan beball benda uj i yang dibuat dengan nilai CBR standa!',
dinyatakan dalrun persen. Besrunya beban standar Wltuk penetrasi 0,1" sebesar 3000
Ibs, penetrasi 0,2" sebesar 4500 lbs, dan penetrasi 0,3" sebesar 5700 lbs. Nilai CBR
diambil nilai terbesru' pada masillg-masing penetrasi (penetrasi 0,1",0,2" dan 0,3").

3.3 Perkllotan Tanah Dasar Pondasi
Untuk mellingkatkwI daya dukmlg tanah pada stabilisasi tanah lempung di coha
dengan mellggunakan geotekstil sebagai altematif perkuatan tanah bawah telapak
pondasi. Penguatan lapisan tanah daBar pondasi ini dilakukan dengan cara pengerukan
tanah dasar pondasi lalu dipadatkall dan kemudian diberi lapisan-Iapisan geotekstil
kemudian

diuruk lagi dengan tanah lempung dan dipadatkan, ini dibuat dengan

beberapa lapis agar mendapatkan kekuatan yang besar.
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Gambar 3.3 Pemadatan tanah dasar pondasi (Colin Jl<""P Jones, 1985)

Dengan mengharapkan hasil yang memuaskan kita Inuut:l meugiugm uuu
mempelajari cara pemakaian daJam menggunakan geotekstil di dalam penguatan
lapisan tanah. Bila terjadi kesalahan dalam pekel:iaan maIm akan menyebabkan
kegagalan, oleh karena itu harns dilakukan dengan benar dan teliti supaya tidak tet:iadi
kegagalan.
Bentuk kegagalan yang hams betul-betul di perhatikan OOalah :

a. Penguatan tegangan tarik pOOa geotekstil gaga! yang mengakibatkan putus akibat
gaya tekan strUktUr pondasl.
b. Kegagalan penguatan tarik geotekstil dan pemOOatan sehingga ter:iOOi lendutan
akibat gaya tekan struktur pondasi.
c. Kegagalan tanah atas pOOa lapisan tanah lempung akibat gaya tekan struktur
pondasi.

_
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a) Kegagalan tegangan tarik geotekstil. b) Kegagalan lendutan. c) Kegagalan geser.
Gambar 3.4 Jenis kegagalan ( Colin JFP Jones, 1985 )

Menetapkan pada leguugHll besa.. dan pada tegangan normal dengan bentuk
dimensi yaitu :

6(q,Z) ={~)qb

(3.5)

J(iJ= J (~)dx
. .

(3.6)

S(q,z) ={~)q.Mf

(3.7)
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hli berlaku bila keadaan nonnaJ dan tegangan besw·.

~~...~.;;,"",

C~-l

I

22
Tegangan nonnal :
On

= (Jv (q,z) + A X '1 X (lo·Xo )x (2+ D)

(3.10)

Pada koefisien gesekan diantara tanah dan elemen penguman (geotekstil)
ditetapkan dellgan J.L Kekuatan geser berJawanall dengan Tf per unit panjang pada
telapak z dalam masa moo kapasitas rasio akibm pada :
Penguman bidang dasar

Tr

i

(z)bqo(q)
. l
~ +Y(L o - xo)[z+ D)

J Mlb"
= 2.tl.AstriIL

J(3.11)

