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BABIII 

LANDASAN TEORI 

3.1 Lapisao Taoah Dasar 

Subgrade atau lapisan tanah dasar merupakan lapisan tanah di bawah 

konstruksi perkerasan jalan raya . Sebagai tanah dasar maka ia harus memiliki 

kemampuan untuk mendukung beban konstruksi maupun beban lalu lintas 

yang lewat di atasnya. 

Untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar diantaranya adalah 

dengan pemadatan atau memberikan campuran dengan bahan stabilisator. 

Daya dukung tanah yang baik atau memenuhi syarat, akan memberikan 

tingkat efisiensi yang tinggi terhadap struktur di atasnya. Salah satu ukuran 

untuk menyatakan daya dukung tanah dasar adalah dengan CBR 

(Silvia,1999). 

3.2 Pengertian Tailah 

Onlnm pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan 

organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak di atas 

batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat 

disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap 

diantara partikel-partikel. Ruang diantara partikel dapat berisi air, udara 

ataupun keduanya. Proses pelapukan batuan atau proses geologi yang terjadi 

di permukaan bumi membentuk tanah. Pembentukan tanah dari batuan 

induknya, dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses pembentukan 

tanah secara fisik terjadi akibat pengaruh erosi, angin, air, es, manusia, atau, 

hancumya partikel tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Pelapukan akibat 

proses kimia dapat terjadi akibat pengaruh oksigen, karbondioksida, dan air 

(Bowles, 1986). 
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Istilah pasir, lempung, lanau atau lumpur digunakan untuk 

menggambarkan ukuran partikel pada batas ukuran yang telah ditentukan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 Kebanyakan jenis tanah 

terdiri dari banyak campuran atau lebih dari satu macam ukuran partikel. 

Tanah lempung belum tentu terdiri dari partikellempung saja, akan tetapi bisa 

saja bercampur dengan butir-butir ukuran lanau, pasir atau mungkin saja 

terdapat campuran bahan organik. 

Tabel3.1 Jenis Tanah Berdasar Ukuran Partikel 

Jenis Tanah Kisaran Ukuran Parlikel 

Kerikil 2 mm-0,15m 

Pasir 0,075-2 mm 

Lanau 0,002-0,075 mm 

Lempung <0,002 mm 

Sumber : Dunn, Anderson, dan Kiefer., 1980. 

3.3 Tanah Lempung 

Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel yang mempunyai 

ukuran-ukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dan 

pembusukan kimiawi yang merupakan unsur-unsur penyusun batuan, dan 

bersifat plastis dalam selang kadar air sedang sampai luas. Pelapukan tanah 

nkibnt renksi kimia tersebut nknn menghnsilknn susunan ke10rnpuk parlikcl 

yang berukuran koloid dengan diameter akuran butiran lebih kedl dari 0,002 

mm. Partikel lempung berbentuk seperti lembaran yang memeliki lembaran 

khusus sehingga lempung mempunyai sifat yang sangat dipengaruhi oleh 

gaya-gaya permukaan (Hardiyatmo H.C, 1992). 
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3.3.1 Mineralogi Tanah Lempung 

Mineral lempung tersusun oleh alumina silica hidrat. Bentuk dasamya 

berupa tetrahedral silica oksigen dan octahedral aluminat hidrat. Bentuk

bentuk dasar berikatan satu sarna lain berbentuk lembaran (sheet). 

Karekteristik lempung yang terjadi ditentukan oleh susunan dan komposisi 

tetrahedral silika dan oktahedral alumina. 

Ii ~ Oksigen 

• Silih 

a. tetrahedral 

o ~ Ijjdral 

• Aluminhul! 

r.. oktahcdral 

Gambar 3.1 Bentuk-bentuk dasar minerallempung 

(Lambe dan Whitman, 1969) 
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Berdasarkan susunan bentuk dasamya dibedakan tiga jenis lempung 

yaitu kelompok kolinite, kelompok montmorillonite dan kelompok illite. 

Tanah lempung kelompok montmorillonite sangat sensitif terhadap air. 

Permukaan lapisan sheet yang bermuatan negatif membutuhkan ion positif 

(kation) untuk menetralkannya. 

""" /7
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J. bolinilc b. monlllol iJlolli~'rk:Jl)lill ile c. llIile 

Gambar 3.2 Struktur kristal berbagijenis lempung 

(Lambe dan Whitman, 1969) 

Kenaikan volume akibat peristiwa swelling bergantung pada ukuran 

ion terhidrasi, kadar air dan jenis lempung. Semakin besar ion penetral, 

semakin besar pula kenaikan volume lempung. Montmorillonite merupakan 

kelompok lempung yang paling mudah swelling, sedangkan kaolinite yang 

j: 
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paling sulit. Kemudahan swelling menurut kelompok lempung sebagai berikut 

: montmorillonite> campuran > illite> kaolinite. 

~ :c!r.lhcJr<lllaycl 

6 hidrogcn .. 0 ',, 
oksigc=1 ~ .~"~.., M u.ten PC(J;III~·;-,:l.llleBidi((-)

V hjtfrose:p 

""-/ TClr.thcrfr.lllavcr 

a. tid:-lk swelling b. swelling 

Gambar 3.3 Fenomena swelling 

(Lambe dan Whitman, 1969) 

3.3.2	 Sifat Mineral Lempung 

Menurut Bowles J.E (1984), sifat mineral lempung dibedakan atas : 

I.	 Hidrasi 

Hidrasi adalah dimana partikel lempung dikelilingi oleh lapisan-Iapisan 

molekul air yang disebut air terabsorpsi. Lnpisnn tcrscbut umumnya 

mempunyai dua molekul yang disebut difusi, lapisan difusi gnndn, Inpisan 

ganda. Air tertarik kelapisan ini dengan cukup kuat, danJatau mengandung 

ion-ion logam. Difusi kation terabsorbsi dari mineral lempung meluas keluar 

dari permukaan sampai ke lapisan air. Pengaruhnya adalah pengadaan muatan 

netto (+) didekat partikel mineral dan mineral (-) padajarak yang lebihjauh. 
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2.	 Aktivitas 

Di bagian-bagian tepi mineral lempung terdapat muatan negatif netlo yang 

mengakibatkan terjadinya usaha untuk menyeimbangkan muatan ini dengan 

tarikan kation. Tarikan ini akan sebanding dengan kekurangan muatan-muatan 

netlo dan dapat dihubungkan dengan aktivitas lempung. 

3.	 Flokulasi dan Dispersi 

Hampir semua mineral lempung menghasilkan larutan tanah-air yang bersifat 

alkali (ph > 7) sebagai akibat muatan negatif netlo pada satuan mineral. 

Akibat adanya muatan ini, ion H+ di dalam air dan partikel berukuran kecil 

akan bersama-sama tertarik dan bersinggungan atau bertabrakan di dalam 

larutan itu. Beberapa partikel yang tertarik tersebut akan membentuk "flok" 

yang berorientasi secara acak atau stuktur yang berukuran lebih besar yang 

akan mengendap di dalam larutan dengan cepat dan membentuk sedimen yang 

sangat lepas. Flokulasi tanah yang terdispersi dapat dinetralisasikan dengan 

menambah ion H+ yang diperoleh dari bahan yang mengandung asam. 

4.	 Pengaruh Air 

Fase air yang berada di dalam tanah lempung sangat menentukan sifat plastis 

tanah lempung. Massa tanah yang sudah mengering dari suatu kadar air awal 

mempunyai kekuatan yang cukup besar. Apabila bongkahan tanah tersebut 

dipecah-pecah menjadi partikel yang kecil-kecil, maka tanah tersebut akan 

berperilaku suatu bahan yang tidak kohesif. Nllmun jika ditambahkan air 

maka bahan tersebut akan menjadi plastis dengan kekllatan y<Ulg l~bih r~ndah 

dibandingkan bongkahan tanah-tanah yang kering. 

3.4 Sistem Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan tanah-tanah 

sesuai dengan prilaku umum dari tanah pada kondisi fisis tertentu. Secara 

umum tanah lempung dapat diklasifikasikan sebagai tanah kohesif, namun 
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juga dapat didasarkan a13s ukuran butiran 13nah yang diperoleh dari analisis 

saringan dan indeks plastisi13snya. 

Terdapat dua sistem klasifikasi yang sering digunakan, yaitu sistem 

klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System dan AASHTO 

(American Association o/State Highway and Transportation Officials). 

3.4.1 Sistem Klasifikasi Tanah Terpadu 

Sistem klasifikasi 13nah terpadu (Unified Soil Classification Sytem) 

pertama kali diperkenalkan oleh Cassgrande (1942), kemudian direvisi oleh 

ke1ompok teknisi usBR (United State Bureau 0/ Reclamation). Jika lebih dari 

50% tertahan dalam saringan No.200 maka diklasifikasikan ke dalam 13nah 

berbutir kasar (kerikil dan pasir) te13pi jika 50% lolos saringan No.200 maka 

diklasifikasikan ke dalam 13nah berbutir halus (lanau dan lempung). 

Tabel3.2 Sistem Klasifikasi Tanah Unified Untuk Tanah Lempung 

ML Lanau 13k organik dan pasir sangat halus, serbuk batuan 

Lanau dan 
atau pasir halus berlanau atau berlempung. 

CL Lempung 13k organik dengan plastisi13s rendah sampai 
lempung ba13s 

sedang, lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung 
cair 50% a13u 

berlanau. 
kurang 

OL Lanau organik dan lempung berlanau organik dengan 

plastisitas rendah. 

MH Lanau 13k organik atau pasir halus diatemae, lanau elastis 
Lanau dan 

Lempung batas 
CH Lempung 13k organik dengan pasir plastisi13s tinggi. 

cair>50% 
OH Lempung organik dengan plastisi13s sedang sampai tinggi. 

Sumber : Bowles, 1986 
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3.4.2 Sistem Klasifikasi AASHTO 

Sistem ini berguna untuk menentukan kualitas tanah untuk 

perencanaan timbunan jalan, subbase dan subgrade. Sistem ini ditujukan 

untuk maksud-maksud dalam lingkup tersebut. 

Secara umum, sistem klasifikasi ini menilai tanah sebagai : 

1.	 Lebih buruk untuk dipakai dalam pembangunan jalan apabila 

kelompoknya berada lebih ke kanan dalam Tabel 3.3, yaitu tanah A-6 

lebih tidak memuaskanjika dibanding dengan tanah A-5. 

2.	 Lebih buruk untuk dipakai dalam pembangunan jalan apabila indeks 

kelompoknya bertambah untuk sub kelompok tertentu, misal tanah A-6 (3) 

lebih tidak memuaskan dari pada tanah A-6 (1). 

Dalam sistem ini tanah diklasifikasikan dalam tujuh kelompok besar 

yaitu A-I, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, dan A-7. Tanah A-I sampai A-3 adalah 

tanah berbutir (granular) dengan tidak lebih 35% bahan melalui saringan 

No.200. Sedangkan tanah yang lebih dari 35% lolos saringan No.200 

diklasifikasikan kedalam A-4 sampai A-7. Sistem klasifikasi ini berdasarkan 

kriteria: 

1.	 Ukuran butir 

a. Kerikil, butiran tilhah yang lolos saringan diameter 75 mm dan tertahan 

saringan No.1 0 (2 mm). 

b.	 Pasir, butiran tanah yang lolos saringan No. 10 (2 mm) dan tertahan 

saringan No.200 (0,074 mm) 

c. Lanau dan lempung, butiran tanah yang lolos saringan No.200 

2.	 Plastisitas 

a. Berlanau, butiran yang lolos saringan No.200 mempunyai PI :s 10 

b. Berlempung, butiran yang lolos saringan No. 200 mempunyai PI 2: 11 

3.	 Bila ditemukan batuan (> 75 mm) di dalam contoh tanah, maka batuan 

tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dan prosentasenya dicatat. 
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Untuk menentukan tingkatan relatif dad bahan suatu sub kelompok 

maka dipakai indeks kelompok AASHTO ( Group Indeks, GI ). Indeks 

kelompok dapat dihitung dengan perSamaan 3.1 dibawah ini : 

GI = (F- 35) (0,2 + 0,05 (LL - 40» + (F - 15) (PI - 10) ( 3.1 ) 

Dimana: 

GI = Indeks kelompok 

F = Persentase butir yang lolos saringan No.200 

LL = Batas Cair 

PI = Indeks Plastisitas 



I 
Tllhe13.3 Sistem klasifikasi tanah AA.SHTO 

r Klasifikasi Bahan-bahanI 
wnum. (35% atau kurang melalUi No.200) 

A-I A-2A-3 

A-2-5Klasifik..i kelompok 1_ A-I. ~ A-Ib I i A-2-4 

Anmisissaringan : I I I I 
Persen melalui :
 

No.1 0
 

NoAO 

No.200
 

Karakteristik fraksi
 

Melalui NoAO
 

Batas eair
 

Indeks plastisitas
 

Indeks kelompok
 

Jenis-jenis bahan
 

Pendukung utama
 

Tingkatan umum 


Sebagai tanah
 

Sumber: Bowles,J.E., 1986 

I 

50 maks I 
30 maks 50 maks I 51 .maks 

15 maks I 25 maks I 10 maks 35 maks 

6maks 

o 
Fragmen batuan,
 

Kerikil, dan pasir
 

40 maks 

N.P 10 maks 

o o 
Pasir I 

35 maks 

41 maks 

10 maks 

A-2-6 

35 maks 

40 maks 

11 min 

4maks 

35 maks 

41 maks 

10 maks 

Kerikil dan pasir berlanau atau berlempung 

halus 

Sangat baik sampai baik 
....' 

Bahan- bahan lanau-lempung 

(lebih dari 35% melalui No.200) 

A-4 A-5 A-6 

IA-2-7 
I 

36 min I 36 min 36 min 

40 maks 141 maks I 41 maks 

11 min 10 maks 11 min 

8 maks I 12 maks I 16 maks 

A-7
 

A-.7-5;
 

A-7-6 

36 min 

40 maks 

11 min 

20 maks 

Tanah berlanau Tanah berlempung 

Sedang sampai 
~..) 

o 

bumk 



3.5 Stabilisasi Tanah 

Stabilisasi tanah dasar bertujuan untuk merubah struktur tanah atau 

sifat tanah sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam meningkatkan daya 

dukung tanah. Apabila suatu tanah yang terdapat di lapangan bersifat sangat 

lepas, sifat merembes tinggi, daya dukung sangat rendah atau sifat lain yang 

tidak diinginkan maka tanah tersebut distabilisasikan. 

Stabilisasi tanah dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut (Bowles, 

1986): 

I.	 menambah kerapatan tanah, 

2.	 menambah material yang tidak aktif sehingga mempertinggi kohesi dan 

atau tahanan geser yang timbul, 

3.	 menambah material untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi 

dan fisis dari material tanah, 

4.	 menurunkan muka air tanah (drainase tanah), dan 

5.	 mengganti tanah-tanah yang buruk. 

3.6 Pemadatan Tanah 

Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah 

dengan pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel. 

Daya dukung yang diperlukan untuk masing-masing lapisan konstruksi jalan 

raya, tidak sepenuhanya tergantung dari ketahanannya gaya-gaya menekan 

oleh muatan, melainkan sebagian terbesar tergantung dari daya mampunya 

untuk melawan tegangan-tegangan (shear) yang dapat mengakibatkan 

deformasi-deformasi pada konstruksi. Daya tahan terhadap "shear stresses" 

juga tergantung dan erat hubungannya dengan kepadatan dari tanah yang 

bersangkutan, yang dipihak lain juga merupakan fungsi dari kadar air dan 

usaha pemadatan (Bowles, 1986). 

Memadatkan suatu massa tanah tidak lain bertujuan untuk 

memperbaiki sifat-sifat teknis massa tanah. Mengingat yang demikian itu, 
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maka beberapa keuntungan yang didapatkan dengan adanya pemadatan lDl 

ialah: 

1.	 pengurangan penurunan tanah (subsidence) akibat gerakan-gerakan 

vertikal di dalam massa tanah sendiri, karena berkurangnya angka pori, 

2.	 bertambahnya kekuatan tanah, dan 

3.	 pengurangan penyusutan volume akibat berkurangnya kadar air dari nilai 

patokan pada saat pengeringan. 

Bilamana kadar air suatu tanah tertentu rendah maka tanah itu kerns 

dan sukar dipadatkan. Sedang bila kadar air ditambah maka air maka air itu 

akan berfungsi sebagai pelumas sehingga tanah tersebut akan lebih mudah 

dipadatkan dan ruangan kosong antar butir menjadi lebih keeil. Pada kadar air 

yang lebih tinggi kepadatannya akan menurun, karena pori-pori menjadi 

penuh terisi air yang tidak dapat dikeluarkan dengan eara pemadatan.Nilai 

kepadatan biasanya ditunjukkan oleh besarnya berat volume keringnya 

(Hardiyatmo, 2002). 

Kepadatah tanah konstruksi yang dijadikan ukuran mengenai daya 

mampunya terhadap gaya-gaya muatan yang menyebabkan deformasi 

konstruksi, di dalam laboratorium didapatkan dellgan menllmbllknya cliclatattl 

suatu cctakan. 

Pengujiari pcmadatan di laboratorium bertujuan untuk menentukatl 

kadar air optimum atau OMC (optimum moisture content) dan berat volume 

kering maksimuttl atau MDD (maximum dry density). Hubungan antara kadar 

air dan berat volume kering dapat dilihat pada persamaan 3.2 : 

'Yd= 'Y/(1 + w ) (3.2) 

Ada dua maeam pereobaan pemadatan di laboratorium yang biasa 

digunakan untuk menentukan kadar air optimum dan berat isi kering 

maksimum yaitu Standar Compaction Test dan Modified Compaction Test. 
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3.7 Standar Compaction Test (SCT) 

Pada uji ini, tanah dipadatkan dalam sebuah eetakan sHinder 

bervolume 943,3 em3 dengan diameter eetakan 101,6 mm. Serat penumbuk 

2,5 kg dengan tinggi jatuh 304,8 mm. Sampel tanah dipadatkan dalam 3 (tiga) 

lapis dengan jumlah tumbukan tiap lapis 25 kali. Kegunaan pengujian untuk 

meneari nilai kepadatan maksimum (Maximum Dry DensitylMDD) dan kadar 

air optimum (Optimum Moisture ContentlOMC) dan suatu sampel tanab 

(Wesley, 1977). Gambar skematis dan alat SCT dapat dilihat pada gambar 

3.4. 

slllnder perpanJangan 

~ 
m r u 

silinder mould 

Gambar 3.4 Alat Uji set 

3.8 Modified Compdction Test (MCT) 

penumbuk 2,5 kg 

Cara metakukan pengujian ini tidak banyak berbeda dengan uji proctor 

standar. Cetakan yang digunakan mempunyai ukuran yang sarna dan 

banyaknya tumbUkan tiap lapisnya juga sarna. Yang membedakannya adnlah 

berat alat pemukulnya lebih besar yaitu 4,5 kg dengan tinggi jatuh 45,72 em 

serta pemadatannya dilakukan dalam 5 (lima) lapis (Wesley, 1977). 

3.9 Batas-batas Atterberg 

Konsistensi adalah kedudukan fisik tanab berbutir halus pada kadar air 

tertentu. Konsistensi tergantung pada gaya tarik antara partikel mineral 
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lempungnya. Atterberg seorang ahli tanah Swedia (1911), memberikan cara untuk 

menggambarkan batas-batas konsistensi dari tanah berbutir halus dengan 

mempertimbangkan kandungan kadar aimya. Batas-batas tersebut adalah batas 

cair, batas plastis, dan batas susut. Kedudukan batas konsistensi tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3.5. 

Batas Susut Batas Plastis Batas Cair 

Semi Pada! Plastis CairPadat 

Penambahan Kadar air 

Gambar 3.5 Batas-batas Atterberg 

3.9.1 Batas cair (Liquid Limit) 

Batas cair (LL) adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan cair 

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

ditentukan dari pengujian Cassagrande. Bentuk dari alat uji batas cair dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 

peletakan karet 

Gambar 3.6 Alat Uji Batas Cair 



25 

3.9.2 Batas Plastis (Plastic Limit) 

Batas plastis (PL) adalah kadar air pada kedudukan antara daerah 

plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air tanah dengan diameter 

sHinder 3,2 mm mulai retak-retak (Hardiyatmo, 2002) 

3.9.3 Batas Susut (Shrinkage Limit) 

Batas susut Jdalah kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat 

dan pada, yaitu persentase kadar air dimana pengurangan kadar air selanjutnya 

tidak mengakibatkan perubahan volume tanahnya (Hardiyatmo, 2002). 

3.9.4 Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 

Indeks plastis (PI) adalah selisih atttara batas cair dan batas plastis 

(hardiyatmo, 2002). Bes~tan plastisitas dapat ditentukan apabila nHai batas 

cair dan nilai batas plasHs diketahui, dinyatakan dengan persamadh 3.3 : 

PI = LL - PL (3.3) 

Dimana:	 PI : Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 

LL : Batas Cair (Liquid Limit) 

PL : Batas Plastis (Plastic Limit) 

Indeks~lastisitas akan meru~akan interval kadar air dibana tanab 
masiH bersifat ,,1astis. Jika mnab merrlpunyai interval kadar air dlierah plastts 

yang keeil, mak~ disebut tanah kurus. Kebalikannya, tanah mempunyai kadar 

air daerah plastis yang besar disebut tanah gemuk. 

Batasan tnengenai iildeks plastis, sif~t, dan jenis tanah diherikan oleH 

Atterberg terdaplh dalam Tabel3.3 
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Tabel 3.3 Nilai indeks plastisitas dan jenis tanah 

Indeks Plastisitas (%) Sifat Jenis Tanah 

° Non plastis Pasir 
<7 Plastisitas rendah Lanau 

7 -17 Plastisitas sedang Lempung berlanau 
> 17 Plastisitas tinggi Lempung 

Sunmber : Hardiyatmo , 1992 

3.10 California Dearing Ratio (CDR) 

CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan dengan 

beban penetrasi bahan standar, pada penetrasi dan kecepatan pembebanan 

yang sarna. Beban penetrasi pada bahan standar diperoleh dari percobaan pada 

suatu batu pecah yang dianggap mempunyai CBR 100%. Pembebanan 

dilakukan dengan piston diameter 2 inchi dan kecepatan penetrasi piston 0,05 

inchi/menit (Silvia, 1999). 

Semakin lunak tanah dasar maka nilai CBR semakin rendah, demikian 

juga sebaliknya jika tanah dasar semakin keras maka nilai CBR semakin 

tinggi. Nilai CBR dari subgrade dijadikan acuan dalam rancangan ketebalan 

stmktur di atasnya. Bentuk dari alat uji CBR dapat dilihat pOOa gambar 3.7. 

"- PrcwinQ ring 

~ 
Gambar 3.7 Alat Uji CBR 


