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BASIL PENELITIAN DAN PEMBABASAN
 

Penelitian di Laboratorium meliputi penelitian yang berkaitan dengan 

bOOan dan penelitian pokok (uji proktor dan uji CBR). Rangkuman hasil 

penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan data detail 

hasil penelitian dan perhitungan dari hasil laboratorium disajikan seeara 

lengkap pada bagian lampiran dari laporan hasil tugas akhir ini. 

5.1	 HasH Penelitian Pada Tanah Asli 

Dari hasil pemeriksaan bOOan dasar di Laboratorium diperoleh suatu 

hasil yang berkaitan dengan karakteristik tanah lempung. Berdasarkan 

klasifikasi AASHTO maka tanOO yang diuji termasuk dalam klasifikasi A-7-5, 

mengingat batas plastisnya >30 %. Sedangkan berdasarkan eara USCS 

termasuk dalam kelompok OH yaitu lempung organik plastisitas sedang 

sampai tinggi, mengingat batas eaimya >50 % serta plot batas-batas Atterberg 

pada garis plastisitas berada dibawah garis A. Hasil penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel5.1 berikut ini. 

No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tabel5.1 Karakteristik tauah lempung-
Pemeriksaan 

Kadar air tanah 
Berat volume tanah 
Berat jenis tanah 
Batas eair 
Batas plastis 
Index plastis 

. 
Nilai Satuan 

41,092 % 
1,606 gr/ee 
2,54 
52.08 % 
32.04 % 
20.04 % 

5.2	 Hasil Pengujian Analisis Granuler 

Pada penelitian ini diperoleh data seperti dibawOO ini : 

Pasir (Sand) : 2,52 % 

Lanau (Silt) : 29,09 % 
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Lempung (Clay) : 68,39 % 

Berdasarkan pada persentase butiran tersebut, menurut sistem 

klasifikasi AASHTO menunjukkan bahwa tanah ini termasuk jenis tanah 

lempung lanau berpasir. 

5.3 Hasil Pengujian Kepadatan (proctor test) 

Basil pengujian kepadatan tanah baik itu Tanah + Asbuton maupun 

Tanah + PC dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3, sedangkan hubungan 

kadar air dengan berat volume pada Gambar 5.1 . 

Tabel 5.2 HasH P Keoadatan Tanah + Asb 
~ 

Kadar 
Asbuton 

(%) 

Bernt Volume Kering Maksimum 
(MDD), 
(gr/cm) 

Kadar Air Optimum 
(OMC) 

(%) 
0 1.48957 24.54 
2 1.53378 22.01 
4 1.56818 21.11 
6 1.59564 20.75 

Tabel 5.3 Basil P Keoadatan Tanah + PC 
Kadar PC 

(%) 
Bernt Volume Kering Maksimum 

(MDD) 
(gr/cm3

) 

Kadar air Optimum 
(OMC) 

(%) 
0 1.48957 24.54 
2 1.5360 22.44 
4 1.55464 21.81 ....._
6 1.59676 

.._
21.43 

Perhitungan 

2% Asbuton = 2% x 2000 = 40 gr 

4% Asbuton = 4% x 2000 = 80 gr 

6% Asbuton = 6% x 2000 = 120 gr 

Berat total kebutuhan Asbuton yaitu 240 gr 

Perhitungan di atas berlaku juga untuk menghitung total kebutuhan PC. 
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Gambar 5.1 Grafik Hubungan antara Kadar dengan Berat Volume Kering 

Kepadatan tanah biasanya diukur dengan berat kering tanah dan 

memperhatikan angka pori tanah. Semakin tinggi berat kering tanah maka 

semakin keeil angka porinya dan lebih tinggi nilai derajat kepadatannya. 

Kepadatan tanah dapat dilihat atau ditinjau dari kadar air optimumnya, 

sehingga dieapai keadaan yang paling padat. 

Pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa penambahan Asbuton akan 

berpengarnh pada berat isi kering, semakin besar penambahan kadar Asbuton 

maka nilai berat kering tanah semakin meningkat. Peningkatan nilai berat isi 

kering terjadi kerena Asbuton dapat bereampur dengan baik disela-sela tanah 

lempung dan mengikat butiran-butiran tanah sehingga pori-pori tanah semakin 

keeil. 

Hal yang sarna juga terjadi pada eampuran tanah + PC yang dapat 

dilihat pada gambar 5.1. Pada kadar 0% berat volume kering hanya 1.48957 

gr/em3 sete1ah kadar PC ditambah berat volume kering terns meningkat 

menjadi 1.59676 gr/em3 pada kadar 6%. Proses bertambahnya berat volume 

.~ 
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Gambar 5.2 Grafik Hubungan antara Kadar aditif dengan Kadar Air Optimum 

Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa penambahan Asbuton dan juga 

penambahan PC mengakibatkan penurunan nilai kadar air optimum. Dari 

grafik dapat dilihat bahwa kadar air optimum pada kadar asbuton lebih 

rendah jika dibandingkan dengan kadar air optimum pada kadar PC. Hal in i 

disebabkan oleh sifat asbuton yang kedap air sehingga air tidak mudah 

tercampur. Sedangkan pada PC kadar air lebih tinggi karena sifat PC yang 

banyak menyerap air agar Tanah + PC bisa tercampur dengan baik. 

Sifat air ditambahkan pada pemadatan ini, air ini tercarnpur pada PC 

serta melunakkan partikel-partikel tanah. Partikel-partikel tanah menggelincir 

satu sarna lain dan bergerak pada posisi yang lebih rapat. Kadar air 

mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kepadatan yang dicapai oleh 

tanah. Pada nilai kadar air rendah, tanah cenderung bersifat kaku dan sulit 
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dipadatkan. Setelah kadar air ditambah, tanah menjadi lunak. Bila seluruh 

udara di dalam tanah dapat dipaksa keluar pada waktu pemadatan, tanah akan 

berada pada keadaan sangat rapat dan nilai berat volume akan menjadi 

maksimum. 

5.4 HasH Pengujian CDR 

Hasil pengujian CBR dengan variasi Asbuton pada kondisi kadar air 

optimum dapat dilihat pada Tabel 5.4 sedangkan nilai CBR dengan variasi PC 

dilihat pada TabeI5.5. 

Bila nilai CBR pada penetrasi 0,1 inch lebih kecil dari nilai CBR pada 

penetrasi 0,2 inch maka percobaan hams diulang. Apabila pada pengujian 

yang kedua ini masih lebih kedl pada 0,1 inch, maka nilai CBR yang dipakai 

adalah yang terbesar. 

Pada percobaan ini dikehendaki nilai CBR pada berat volume kering 

tertentu, dicari dengan membuat grafik hubungan antara nilai CBR berat 

volume kering yang berlainan minimal 3 sampel (variasi pukulan). Untuk 

menentukan nilai CBR rencana maka dipakai cara AASHTO T -193. 

Tabel 5.4 Nilai CBR (%)
Kadar Asbuton (%) 

, , 

0 

2 

4 

6 

. d kadar Asb 
Nilai CBR (%) 

11.519 

14.16 

15.085 

15.234 
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Tabel5.5 Nitai CBR (%) 'd kadarPC, , 

Kadar PC (%)
 

0
 

2
 

4
 

6
 

Nitai CBR (%) 

11.519 

14.31 

15.07 

16.445 

Perhitungan 

2% Asbuton = 2% x 5000 = 100 gr 

4% Asbuton = 4% x 5000 = 200 gr 

6% Asbuton = 6% x 5000 = 300 gr 

Berat total Asbuton = 600 gr 

Perhitungan ini berlaku juga untuk menghiting kebutuhan PC. 
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Gambar 5.3 Grafik hubungan antara nitai CBR dengan kadar aditif 
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Dari grafik 5.3 tampak bahwa nilai CBR semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya kadar variasi bahan aditifuya. Peningkatan ini 

disebabkan karena baik Asbuton maupun PC dapat mengikat butiran tanah, 

ikatan antara butiran tanah menyebabkan rongga udara keeil sehingga ikatan 

antara butiran tanah meningkat. 

Pada kadar asbuton 0%, 2%, dan 4% nilai CBR tidak jauh berbeda 

dengan nilai CBR pada kadar PC. Tetapi pada kadar Asbuton 6% nilai CBR 

sebesar 15.234% dan pada kadar 6% PC nilai CBR lebih besar yaitu 16.445%. 

Dalam hal ini, pada kadar asbuton terjadi peningkatan sebesar 32.251% dan 

pada kadar PC peningkatan nitai CBR sebesar 42.764%. Nilai CBR yang 

lebih besar pada eampuran tanah + PC dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dari 

PC yang setelah berhidrasi dengan air dapat mengikat partikel tanah sehingga 

meningkatkan kepadatan tanah dan meningkatkan nilai CBR. Sedangkan 

bahan Asbuton dicampur dengan tanah lempung, membuat tanah menjadi 

kedap air dan meneegah kadar air yang tinggi sehingga kemampuan untuk 

memadatkan tanah berkurang, yang berpengaruh pada nilai CBR. 


