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3.1 Tanah Dasar 

Tanah dasar mempunyai penman yang S311gat pentillg dalam perencanaan 

atau pelaksanaan suatu konstruksi karena tanah dasaJ berfungsi sebagai 

pendukung beban, baik itu beban kontruksi atauplill beban diatasnya, lilltuk itu 

tanah dasar barns benar-benar mampu menahannya dan dipersiapkan untuk 

konstruksi yang dimaksud. 

Tanah dasar (8ubgrade) adalah bagian terbawah dati konstruksi perkerasal1 

yang dibuat secara berlapis-lapis seperti yang lazim dimanfaatkan didalam 

konstruksijenisflexible pavement yang menjadi dasar konstruksi. 

Karakteristik tanah dasar (subgrade) akan banyak berpengaruh terbadap 

perkerasan di atasnya, karcna itu mempersiapkan tanah dasar merupakan 

pekerjaan yang hams dikeIjakan dengan sebaik mlmgkin dalam pembanglman 

jalau raya. Olch karena itu jika da:lam suatu proyek jalan dtjumpai tanah dasar 

yang kurang baik, pemilik proyek hams terlebih dahulu memperbaiki kualitas 

tanah, baik dengan mengganti lapisan tanah dasar lersebut dengan tanah yang 

lebib baik ataupun dengan stabilisasi (stabilisasi mekanis atau chemis). 
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3.2 Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Pasir Putih Pantai 

Daya dukung konstrtlksi perkerasan tiap lapisan hams optimal, hal ini 

dihi.kukan agarkonstnikSl diatasnya dibuat dengan tebal seminlmal mungkin 

karena pembuatan konstniksi perkerasan semakin keatas semaJcin mahal biaya 

yang dibutuhkan. 

Usaha-usaha yang tclah dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar 

sudah banyak kita saksikan salah satunya dengan stabilisasi. Diantara sekian 

macam usaba stabilisasi tanah adalah stabilisasi secara mekanis. Stabilisasi 

mekanis secara garis besar bisa dikatakan sebagai usaha perkuatan tanah dengan 

bahan lain (stabilisator) yang tidak teIjadi perubahan atau reaksi kimia antara 

tanah asli dengan stabilisator, contol1nya stabilisasi dengan pasir biasa, jam 

stabilisasi dengan pasir putih telIDasuk stabilisasi secara mekanis. 

3.3 Jenis-jenis Pengujian 

3.3.1 Pengujian Sifat-sifat Umum dan Sifat-sifat Indeks 

Pengujian sifat-sifat umum dan sifat-sifat indeks meliputi uji: kadar air, 

berat .lenis, distribusi ukuran butir, batas cair, batas plastis dan batas susut. 

Kadar air tanah didefinisikan sebagai perbandingan antara berat air yang ada 

daIam tanah dengan berat kering tanID1. Berat jenis tanaI1 adaIall nilai banding 

antara berat butur-butir dengan berat air dengan volume yang;-sama-pada 

temperatur tartentu, temperatur tersebut biasanya adalah 27,S°C. 

Sifat-sifat indeks tanal1 adalab batas-batas konsistensi dan mstribusi ukuran 

butir tanall. Batas-batas konsistensi tanaI1 adaIab sifat-sifat indeks yang penting 
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untuk tanah berbutir halus, sedangkan distribusi ukuran butir tanah adalah sifat 

penting pada tanah berbutir kasar. 

Batas~bataskonsistensi meliputi batas cair, batas plastis danbatas susut. 

Batas cair didefinisikan sebagai kadar air pada batas antara keadaan cair dan 

keadaan plastis. Nilai batas cair dapat diperoleh dari pengujian kemcut jatuh (jail 

cone test) atau dengan mangkuk Casagrande. 

Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah 

plastis dan semi padat. 

Batas susut didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah 

semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air yang akan membuat tanah tidak 

akan mengalami perubahan volmne walaupun ada pengurangan kadar aimya. 

Batas-batas tersebut disebut batas Atterberg yang berglma lilltuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasi tanah. 

Hubungan variasi kadar air dan volume tanah total pada kedudukan batas 

eair, batas plastis dan batas susut, seperti pada gambar 3.1. 

tradat g~tas _ . >:l~da.tpl~_~ti~,< ,_ Cac-ir__ 
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~ 
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( Pengurangan kadar air 

Gambar 3.1 Variasi Volume dan Kadar air 
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Selisih batas cair dan bams plastis disebut indeks plastisitas (IP). Indeks 

astisitas adalah interval kada! air yang menyebabkan tanah daiam kondisi plastis,' 

dan indeks plastisitas menunjukkan sifat keplastisan suatu tanah. 

3.3.2 Pengujian Pemadatan 

Pemadatan sering didefinisikan sebagai usalla meningkatkan berat volume 

kering dengan cara dinarnis. 'Pernadatan tanah dapat berpengaruh terhadap 

kualitas tanah, yaitu: 

a.	 mempertinggi kuat geser tanah, 

b.	 mengurangi sifat mudah parnpat ( kompresibilitas ), 

c.	 mengurangi penneabilitas, 

d.	 mengurangi perubahan volume sebagai akibat pengurangan kandlmgan air 

maksimum yang dapat mengisi pori-pori. 

Uji pemadatan bertujuan untuk mel1cari Imblll1gan antara kadar air dan 

kepadatan tanab ( 'berat volume 'kering ) lmhik tanab tertentu yang dipadatkan 

dengan tenaga pemadatan tertenhl. Kemudian dari grafik hublmgan antara kadar 

air dan berat volume kering ditentukan kepadatan maksimum dan kadar air 

optimwn pada tel1aga pemadat tertel1tu ( liliat gambar3.2 ) 

yk (mak) 

Wopt kadar air w, (%)
 

Gambar 3.2. Grafik hubungan berat volume kering dengan kadar air
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Hubungan aIltara berat volume kering (Yk) dengan berat volume basah 

('¥b) dan kadar air (w), dinyatakan dalam persamaan berikut: 

_ Ybrk -1+11 (3.1) 
1 

3.3.3Pengujian CDR 

Uji CBR dipakai untuk menilai kekuatan lanah uasm alau baban lain yang 

akan dipakai pada pembuatan perkerasan jalan raya. Nilai CBR selanjutnya 

dipakai untuk penentuan tebal perkerasan. 

"Prinsip pengujian CBR aoahlh dengan menembus sampel tanah dengan 

kepadatan tertentu daIam suatu tabung menggunakan alat penekan standar. 

Nilai CBR dinyatakan dalam persentase dan dihitung berdasarkan 

perbandingan antara beban penetrasi suatu piston CBR pada suatu bahan uji 

dengan beban penetasi standar pada kedalaman dan kecepatan penetrasi yang 

sarna. 

Kekuatan subgrade dipengaruhi oleh kadar airnya Semakin meningkat 

kadar air dalam subgrade akan semakin keeil nilai CBR-nya, untuk 

memperhitungkan pcngaruh air terhadap kekuatan subgrade sete1ah dioprasikan, 

tooah sampel pada pengujian CBR biasanya direndam dalam air se1ama 4 hari 

untuk mengamati pengembangan volume sampel dan pengurangan nilai CBR 

akibat rendaman. 


