
BABVI
 

ANALISIS HASIL PENELITIAN
 

6.1 Pendahuluan 

Bab ini akan membahas karakteristik lempung dari Salaman, Magelang, 

Jawa Tengah berdasarkan hasi1 penelitian 1aboratorium. Selain itu akan dibahas 

pengaruh tanah yang diperbaiki daya dukungnya dengan menggunakan kolom 

pasir (sand column). 

6.2 Klasifikasi Lempung Asli (undisturb) 

Klasifikasi tanah dari hasH pengujian fisik dan mekanis berdasarkan 

beberapa sistem yang ada yaitu : 

1.	 Sistem American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), berdasarkan hasil uji mekanis tanah diperoleh 

data sebagai berikut: 

•	 % tanah 10los ayakan no.200 > 35%, 

Di tunjukan (Lampiran7) bahwa % butiran 1empung dan lanau 

= 73,74% + 21,63% = 95,37% > 35% 

•	 Batas Cair (LL) = 55,91 % (>41 %) di tunjukan (Lampiran5) 

•	 Batas P1astis = 24,68 % di tunjukan (Lampiran5) 

•	 Indeks Plastisitas (PI) = 31,23% (>11 %) 

II Indeks kelompok GI = 33.935% (>20%) di tunjukan (Lampiran5) 

68 
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Dari hasil pengujian analisis distribusi butiran maka tanah yang berasal
 

dari Salaman, Magelang, Jawa Tengah tersebut dapat dikelompokkan
 

dalam kelompok A-7-6.( Lampiran 9 ).
 

Tipikal tanah kelompok A-7-6 adalah :
 

a.	 Memiliki butiran yang halus yang ditunjukan dengan material yang 

mempunyai kandungan tanah yang lolos ayakan No.200 nilai lebih 

dari 35%. 

b.	 Mencakup tanah dengan Indeks Plastisitas tinggi dengan 

ditunjukan batas cair dari tanah sangat besar yaitu 55,91% 

sedangkan batas plastisnya 24,68%, dan Indeks kelompok 33.935% 

Sehingga Indeks Plastisitasnya 31,23% lebih dari 11%.yaitu syarat 

batas minimum untuk tipikal tanah dengan kelompok A-7-6 

menurut AASTHO. 

2.	 Sistem Unified (Unified Soil Clasification System) menurut ASTM 

(1982), berdasarkan hasil uji mekanis tunah dipcroleh data sebagai 

berikut: 

•	 Batas Cair (LL) = 55,91 % (sumbu x) 

• Indeks Plastisitas (PI) = 31,23% (sumbu y) 

Berdasarkan data diatas, pada grafik unified didapat titik pertemuan 

yang diplotkan antara batas cair dan batas Plastis di dapat diatas garis 

A, yaitu pada kelompok CH (Lampiran 11) dengan nama umum 

yaitu: 

j~ 
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CH = Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, lempung 

"gemuk" (fat clays). 

Tipikal Tanah dengan kelompok CH (USBR,1963) sebagai berikut: 

a.	 Penyesuaian sebagai pengisi agak stabil pada lereng yang landai, 

dipakai untuk inti yang tipis, selimut dan tanah tanggul. 

b.	 Koefesien permeabilitasnya (k) = 10-6 
- 10-8 emldetik. 

c.	 Karakteristik pemadatan untuk memperoleh kerapatan dapat 

menggunakan mesin penggilas (sheep-foot roller) 

d.	 Berat volume kering (Yd) = 1,20 t/m3 -1,68 tlm3
• 

e. Penyesuaian untuk tanah pondasi daya dukungnya kurang baik.
 

Dari analisis ukuran butiran tanah diperoleh data prosentase sebagai
 

berikut:
 

% pasir = 4,63 %
 

% lanau = 21,63 %
 

% lempung = 73,74 %
 

Dari data porsentase butiran tanah tersebut klasifikasi berdasarkan
 

"segitiga" USCS dapat di lihat di bawah ini.
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Klasiftkasi tanah berdasarkan uses
 

Gambar 6.1 Klasifikasi tanah berdasarkan uses 

Dad hasil kajian diatas maka dapat di simpulkan bahwa tanah uji dari 

Salaman, Jawa Tengah adalah tanah yang lempung termasuk dalam kategori 

lempung (clay). 

6.3Analisis Tanah AsH atau Tanpa Kolom Pasir Terhadap Tegangan dan 

Penurunan pada Pengujian 

Dalam analisis ini mcngkaji bo.gaimana pengujian pcnurunan taupa kolom 

pasir baik untuk waktu peram Ojam dan 48 jam. Hal ini akan menjukan perbedaan 

pada ke dua pengujian tersebut. 

a. Analisis Pengujian Tanah AsH atau Tanpa Kolom Pasir 

Hasil pengujian pembebanan tanpa kolom pasir pada waktu Qiam dan 48 

jam dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan grafik perubahan load displacement pada 

Gambar6.2. 
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Tabel 6.1 Hasil pengujian pembebanan tanpa kolom pasir dengan waktu peram 0 
jam dan 48jam. 

Seban (Kg) 
Tanpa kolom pasir 

Penurunan (mm) 
Ojam 

Penurunan (mm) 
48 jam 

0,00 0,00 0,00 
8,00 12,24 10,51 

12,00 16,60 14,69 
13,99 21,43 19,71 
15,97 25,63 23,60 
20,00 27,77 26,10 
25,00 28,62 27,14 
30,00 29,22 27,40 

r--- ------.-.-.--~-..-----.--.. -.. ---...-.-"-.--.-..-..---.- ...--.".-----.---..----... ---------. 
! 

._.. --- 

4e __
 
2
 
~~--:= .---- . -. ..---,- ... ... 

o 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

SETTLEMENT (mm) 

[~~--=~=~~}~~=~_~~_-__·~.~ •.~._·-=n!~~~~~i~-] 

Gambar 6.2 Grafik perubahan load displacement pada sampel tanpa kolom pasir 
dengan waktu peram (curring time) 0 jam dan 48 jam. 

Dari tabel 6.1 dan gambar 6.2 dari hasil pengujian yang ada seeara umum 

menggambarkan bahwa beban semakin besar menunjukan keneenderungan 

penurunan yang semakin besar pula baik pada uji tanpa pemeraman maupun 

dengan tanah yang diperam selama 48jam. 

Penurunan yang terjadi pada tanah yang diperam relatif lebih keeil 

dibandingkan dengan pemeraman yang terjadi pada tanah tanpa pemeraman, 
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pemeraman yang terjadi di tanah lempung memungkinkan butiran tanah akan 

salaing berkdekatan sehingga menaikan nilai dari kohesi. Sehingga pengujian 

tanpa kolom pasir dengan pemeraman 48jam maka penurunan lebih besar dan 

pada gambar 6.2 grafik kenderungannya lebih landai. 

6.4 Analisis Panjang Kolom Pasir Sarna, Diameter Kolom Pasir Berbeda. 

Besar kecilnya diameter kolom pasir akan berpengaruh terhadap settlement 

yang terjadi pada benda uji selama pengujian pemhehanan. Hal ini berkaitan 

dengan luasan dari masing-masing diameter kolom pasir yang digunakan berbeda

beda. 

a. Panjang kolom pasir 33,33cm. 

Hasil pengujian pembebanan dengan panjang kolom pasir 33,33cm pada 

diameter kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan grafik 

pcrubahan load displacement pada Gambar 6.3. 

Tabel 6.2 Hasil pengujian pembebananpada panjang kolom pasir 33,33cm 
diameter kolom pasir berbeda dengan waktu peram 0 jam. 

Beban (Kg) 

Diameter sand kolom 
Tanpa 
kolom 

1/2 " 3/4 " 1" 11 
/4" 

Pl'nurumtn 
(mml 

Penurunlln 
(mm) 

Pl'nurunlln 
(mm) 

Penurllnlln 
(mm) 

Penurlmlln 
(mm) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,00 12,24 10,94 11,10 9,89 9,54 

12,00 16,60 13,82 12,73 12,68 11,60 

13,99 21,43 16,84 15,11 13,98 13,43 

15,97 25,63 22,03 17,61 16,65 16,01 

20,00 27,77 23,54 20,28 19,26 17,79 

25,00 28,62 24,97 22,65 20,92 18,65 

30,00, 29,22 25,32 23,16 21,49 19,81 



74 

~j_. .._-~ 
30 
28 

26:24 
-22 -1--
~ 20 

m~~ +-------
1412 
10 

~ 
42 
~ 

~ ____ ------- 
--------- --- -----

o 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

I 

~ A " '1
I 7 I 

~.. / _~ -i 

~r~-
-

c-------

SElTLEMENT (mm) 

II 0" 1/2" __ 3/4" 1" 11-/4"1
 
I-+- _- "-"__ - --- I
 

Gambar 6.3 Grafik perubahan load displacement dengan panjang ko1om pasir 
33,33em waktu peram 0 jam pada setiap diameter ko1om pasir berbeda. 

Dari Tabel 6.2 diketahui bahwa terjadi penurunan yang berbeda-beda pada 

setiap benda uji dengan diameter ko1om pasir masing-masing 1/2,,; 3/4,,; 1"; 11
/ 4" 

yaitu sebesar 2,532 em; 2,316 em; 2,149 em; 1,981 em.Penurunan paling besar 

terjadi pada benda uji dengan diameter ko1om pasir 1/2" yaitu sebesar 2,532em. 
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b. Panjang kolom pasir 50em. 

HasH pengujian pembebanan dengan panjang kolom pasir 50em pada 

diameter kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.2 dan grafik 

perubahan load displacement pada Gambar 6.4 

Tabel 6.3 HasH pengujian pembebanan pada panjang kolom pasir 50em diameter 
kolom pasir berbeda dengan waktu peram 0 jam. 

Seban (Kg) 

Diameter sand kolom 
Tanpa 
kolom 

1/2 " 3/4 " 1" 11
/ 4" 

Penuruuau 
(Ium) 

Penuruuan 
(mm) 

Penurunan 
(mm) 

Penurunan 
(mm) 

Penurunau 
(mm) 

0,00 

6,71 

10,78 

12,43 

13,90 

15,09 

16,59 

17,55 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,00 12,24 10,48 9,62 7,78 

12,00 16,60 13,32 12,37 10,69 

13,99 21,43 17,52 14,64 12,93 

15,97 25,63 20,63 17,05 15,27 

20,00 27,77 22,08 18,80 18,08 

25,00 28,62 23,05 21,07 19,50 

30,00 29,22 23,23 21,68 20,00 
..... .. . ... ... 

1-- Ii-+- 0" -tr- 314" __1/2" 1" ......-11/4"1 
__ 000_- I 

Gambar 6.4 Grafik perubahan load displacement dengan panjang kolom pasir 

50 em waktu peram 0 jam pada setiap diameter kolom pasir berbeda. 
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Dari Tabel6.3 diketahui bahwa tet:jadi penurunan yang berbeda-beda pada 

setiap benda uji dengan diameter kolom pasir masing-masing 1/2,,; 3 4,,; 1"; 11
/4" 

yaitu sebesar 2,323 em; 2,168 cm; 2,000 em; 1,755 cm. Penurunan paling besar 

terjadi pada benda uji dengan diameter kolom pasir 1/2" yaitu sebesar 2,323em. 

Gambar 6.3 dan Gambar 6.4 menunjukkan perubahan load displacement 

pada benda uji dengan diameter kolom pasir yang berbeda. Seeara umum grafik 

penurunan menunjukkan bahwa semakin besar beban maka penurunan juga 

semakin besar. Pada benda uji tanpa kolom pasir terjadi penurunan yang lebih 

besar dibandingkan penurunan pada benda uji yang menggunakan kolom pasir. 

Hal tersebut disebabkan karena pada kondisi tanpa kolom pasir beban yang 

bekerja langsung diterima oleh benda uji sedangkan pada benda uji yang 

menggunakan kolom pasir beban yang bekerja diterima oleh kolom pasir terlebih 

dahulu sebelum didistribusikan ke benda uji sehingga tegangan yang terjadi lebih 

kecil dibanding pada benda uji lanpa kolom pasir. Kemudian pengaruh diameter 

kolom pasir yang berbeda terhadap peflillwlilll yang teljadi yaitu pada luas bidang 

gesek antara kolom pasir dengan benda uji pada kolom pasir yang berdiameter 

11h" lebih luas dibanding diametcr 1/2". Hal ini terjadi perbedaan akibat luasan 

selimut kolom pasir pada diameter yang besar maka tahanan selimut pada kolom 

pasir juga akan bertambah. Dari Gambar 6.3 dapat dilihat grafik penurunan dari 0 

sampai 16,84mm yang terjadi pada benda uji dengan diameter kolom pasir 1/2" 

naik dengan landai hal ini menunjukkan sedang terjadi proses pemadatan tanah 

yang ada diba~ah kolom pasir. Kemudian grafik penurunannya menanjak lebih 
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euram antara 16,84mm sampai 25,32mm pada saat ini tanah yang ada di bawah 

kolom pasir kondisinya lebih padat dari keadaan semula. 

Dengan bentuk dan dimensi apapun penggunaan kolom pasir dapat 

mengurangi penurunan yang tetjadi pada benda uji. Hal ini karena kolom pasir 

padat yang digunakan pada penelitian ini berfungsi juga sebagai bahan tambahan 

yang menggantikan sebagian dari tanah uji untuk memikul beban. 

Suatu tanah yang mengalami tegangan akan mendapatkan regangan di 

dalam kerangka tanah tersebut. Regangan ini disebabkan oleh gulingan, geseran 

dan juga kehaneuran partikel-partikel tanah pada titik-titik kontak serta distorsi. 

Intergrasi dari regangan atau deformasi persatuan panj ang merupakan suatu 

penurunan yang teljadi pada tanah tersebut. 

Dari analisis pengujian diatas diketahui bahwa semakin besar diameter 

kolom pasir maka makin kecil penurunan yang terjadi pada benda uji. Kalau 

diameter kolom pasir besar maka luas penampangnyajuga besar jika pada kondisi 

beban yang SClmFl mFlkn tegangan kontak yang terjadi akan kecil sehingga 

penurunannya juga keeil. Hal ini dapat dilihat hubungannya pada rumus tegangan
 

sebagai berikut :
 

() = PIA, dimana:
 

() = Tegangan kontak (kg/m2
)
 

P = Beban (kg)
 

A = Luas penampang (em2
)
 

Bila suatu beban dikerjakan pada setiap benda yang elastis, akan 

menghasilkan suatu regangan. Jumlah regangan pada panjang yang mengalami 

1
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tegangan disebut deformasi atau penurunan. Untuk tanah, regangan (deformasi 

satuan panjang) terutama dihasilkan oleh kombinasi dari berguling dan 

menggelincimya pmiikel yang pindahkan dan paling tidak disebabkan oleh 

distrosi elastis dari pertikel-pmtikel tanah tersebut. 

Penurunan kelompok kolom pasir selalu lebih kecil daripada penurunan 

tanpa menggunakan kolom pasir terhadap beban yang sama, sama halnya jika 

memperbesar diameter kolom akan menambah jarak antar kolom yang satu 

dengan kolom yang lainnya dalam kelompok kolom menjadi lebih kecil, maka 

penurunan kelompok kolom pasir akan cenderung berkurang. Yang menyebabkan 

terjadinya penurunan pada kolom pasir ini ialah teljadi akibat pembebanan dari 

atas, besamya penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya tahan selimut pada 

kolom pasir dengan pembesaran diameter maka akan teljadi luasan untuk friction 

juga akan besar juga sehingga penurunan ymlg menjadi mengecil. 

Perbedaan yang siknifikan dari diameter dari kelompok pasir 1111 

mempengaruhi dari penurunan, dapat di lihat dengan hasil pengujian data di 

laboratorium di atas. Kolom pasir dengan pengaruh diameter berbeda dapat di 

tunjukan dengan gambar 6.5. Pengaruh perbedaan luasan diameter kolom pasir 
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6.5. Pengaruh perbedaan iuasan diameter kolom pasir 

Dari gambar diatas clapat di simpulkan dengan diameter kolom pasir yang 

liz inch maka jarak antara kolom lebih besar dan luasan penampangnya juga lebih 

keeil. Hal ini dihandingkan dengan gambar dengan kolom pasir dengan diameter 

1,25ineh selain memperkeeil jarak antar kolom pasir juga penampang luasaan dari 

tiap kolom pasir lebih besar. Sehingga dapat di simpulkan penurunan yang terjadi 

1_
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dengan beban yang sama dan porpertis tanah yang sama maka akan lebih lebih 

besar dengan diameter kolom pasir yang lebih besar. 

6.5 Analisis Diameter kolom Pasir Sarna, Panjang Kolom Pasir Beda. 

Besar kecilnya panjang kolom pasir akan berpengaruh terhadap settlement 

yang terjadi pada benda uji selama pengujian pembebanan. Hal ini berkaitan 

dengan luasan dari masing-masing selimut kolom pasir yang digunakan berbeda

beda. 

a. Diameter liz" dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm. 

Hasil pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 1/2" pada 

panjang kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.4 dan grafik 

perubahan load displacement pada Gambar 6.6 

Tabel 6.4 Hasil 
J 

dad' kol ~". 

Beban (Kg) 
Diameter kolom pasir '/2" 

33,33cm(Ojam) 50cm(Ojam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 

8,00 10,94 mm 10,48 mm 

12,00 13,82 mm 13,32 mm 

13,99 16,84 mm 17,52 mm 

15,97 22,03 mm 20,63 mm 

20,00 23,54 mm 22,08 mm 

25,00 24,97 mm 23,05 mm 

30,00 25,32 mm 23,23 mm 

r 
j" 

_~_i' 
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Gambar 6.6 Grafik perubahan load displacement dengan diameter kolom pasir 
W' waktu peram 0 jam pada panjang kolom pasir berbeda. 

Dari Tabel6.4 diketahui bahwa terjadi penunman yang herheda-heda pada 

setiap henda uji dcngan panjang kolom pasir masing-masing 33,33elll dan 50em 

yaitu sebesar 2,532 em; 2,323 em.Penurunan paling besar terjadi pada benda uji 

dengan panjang kolom pasir 33,33ern yaitu sebesar 2,532em dan diameter kolom 

paslr yang sarna. 

b. Diameter %" dengan panjang kolom pasir 33,33em dan 50em. 

HasH pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 3/4" pada 

p~iang kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.5 dan grafik 

perubahan load displacement pada Gambar 6.7 
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Tabel 6.5 HasH penguji~I"lJ)a4aclia.I'J:leter kolom pasir %". 

Beban (Kg) 
Diameter kolom pasir 3/4 " 

33,33cm(Ojam) 50cm(Ojam) 
0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 11,10 mm 9,62 mm 
12,00 12,73 mm 12,37 mm 
13,99 15,11 mm 14,64 mm 
15,97 17,61 mm 17,05 mm 
20,00 20,28 mm 18,80 mm 
25,00 22,65 mm 21,07 mm 
30,00 23,16 mm 21,68 mm 

Gambar 6.7 Grafik perubahan load displacement dengan diameter kolom pasir 
%" waktu peram 0 jam pada panjang kolom pasir berbeda. 

Dari Tabel6.5 diketahui bahwa terjadi penurunan yang berbeda-beda pada 

setiap benda uji dengan panjang kolom pasir masing-masing 33,33em dan 50em 

yaitu sebesar 2,316 em; 2,168 em.Penurunan paling besar tet:iadi pada bendauji 
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dengan panjang kolom pasir 33,33cm yaitu sebesar 2,316cm dan diameter kolom 

pasir yang sarna. 

c. Diameter 1" dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm. 

Hasil pengujian pembebanan dengan diameter koloID pasir 1" pada panjang 

kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.5 dan grafik perubahan load 

displacement pada Gambar 6.8 

Tabel6.6 Hasil pengujian pada diameter koloID pasir 1". 

Beban (Kg) 
Diameter kolom pasir 1" 

33,33cm(Ojam) 50cm(Ojam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 9,89 mm 7,78 mm 
12,00 12,68 mm 10,69 mm 
13,99 13,98 mm 12,93 mm 
15,97 16,65 mm 15,27 mm 
20,00 19,26 mm 18,08 mm 
25,00 20,92 mm 19,50 mm 
30,00 21,49 mm 20,00 mm 
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Gambar 6.8 Grafik perubahan load displacement dengan diameter kolom pasir 
1" waktu peram 0 jarn pada panjang kolom pasir berbeda. 

Dari Tabel6.6 diketahui bahwa terjadi penurunan yang berbeda-beda pada 

setiap benda uji dengan panjang kolom pasir masing-masing 33,33cm dan 50cm 

yaitu sebesar 2,149 em; 2,000 em.Penurunan paling besar terjadi pada benda uji 

dengan panjang kolom pasir 33,33cm yaitu sebesar 2,14gem dan diameter kolom 

pasir yang sarna. 

d. Diameter 17'4" dengan panjang kolom pasir 33,33em dan 50em. 

Hasil pengujian pembebanan dengan diameter kolol11 pasir 11
// pada 

panjang kolom pasir yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.7 dan grafik 

perubahan load displacement pada Gambar 6.9 
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Tabel 6.7 HasH pengujian pada diameter kolom pasir 11;4". 

Beban (Kg) 
Diameter kolom pasir 11 

/ 4 " 

33,33cm(Ojam) 50cm(Ojam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 

8,00 9,54 mm 6,71 mm 

12,00 11,60 mm 10,78 mm 

13,99 13,43 mm 12,43 mm 

15,97 16,01 mm 13,90 mm 

20,00 17,79 mm 15,09 mm 

25,00 18,65 mm 16,59 mm 

30,00 19,81 mm 17,55 mm 
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Gambar 6.9 Grafik perubahan load di5placement dengan diameter kolom pasir 
11;4" waktu peram 0 jam pada panjang kolom pasir berbeda. 

Dari Tabel 6.7 diketahui bahwa terjadi penurunan yang berbeda-beda pada 

setiap benda uji dengan panjang kolom pasir masing-masing 33,33cm dan 50cm 

yaitu scbcsar 1,981 em; 1,755 cm.Penurunan paling besar terjadi pada benda uji 
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dengan panjang kolorn pasir 33,33crn yaitu sebesar 1,981cm dan diameter kolom 

pasir yang sama. 

Gambar 6.6 sampai Gambar 6.9 menunjukkan grafik perubahan load 

displacement benda uj i yang menggunakan diameter kolom pasir sama dan 

panjang kolom pasir berbeda. Secara umum grafik penurunan menunjukkan 

bahwa semakin besar beban maka penurunan juga semakin besar. Pada 

Gambar 6.6 penurunan dari 0 sampai 22,03mm menunjukkan proses pemadatan 

tanah yang ada di bawah kolom pasir hal ini dapat dilihat secara umum grafik 

cenderung naik secara landai dan setelah itu pada penurunan 22,03mm sampai 

25,32mm menunjukkan kondisi tanah lebih padat hal ini dapat dilihat grafik 

cenderung menanjak agak curam.Gratik menunjukkan bahwa perilaku hubungan 

beban dengan penurunan untuk panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm adalah 

sama. Penurunan pada kolom pasir 33,33cm pada beban yang sama menunjukkan 

nilai lebih besar dibandingkan dengan panjang kolom pasir 50cm. Hal tersebut 

bisa disebabkan oleh karena kepadatan tanah yang ada dibawah kolom pasir 

tersebut semakin padat. Pada kolom pasir 33,33cm memiliki ketebalan lapisan 

benda uji dibawah kolom pasir lebih besar (16,67cm) dibandingkan dengan 

ketebalan pada kolom pasir 50cm (3cm) sehingga proses pemadatan tanah 

dibawah kolorn pasir 33,33crn akan lebih lama dibanding kolorn pasir 50crn. 

Pengaruh panjang kolom pasir yang berbeda terhadap penurunan yang terjadi 

yaitu pada luas bidang gesek antara kolorn pasir dengan benda uji pada panjang 

kolorn pasir 50crn lebih luas dibanding panjang kolorn pasir 33,33crn. 
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Sebuah tiang kolom dengan dukungan ujung mendapat seluruh daya 

dukungnya dari tanah di ujung tiang kolom, dan hanya sebagian kedl berasal dari 

tanah diatasnya. Sedangkan tiang kolom dengan dukungan gesek daya dukungnya 

berasal dari tanah yang mengelilingi tiang, yaitu berasal dari gesekan antara tanah 

dan selimut tiang. Sebagian kecil beban didukung oleh tanah disekitar ujung dari 

tiang. 

Pada penelitian kali ini, perilaku seluruh kolom pasir dalam menerima 

beban diasumsikan mengalami tahanan gesek (friction pile). Pada kolom pasir 

dengan panjang 50cm memiliki luas selimut yang lebih besar dibandingkan 

dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan diameter yang sama. Semakin panjang 

suatu kolom maka luas selimut kolom juga akan semakin luas, hal ini akan 

mempengaruhi besar tegangan gesek yang terjadi antara kolom pasir dengan tanah 

yang mengelilingi selimut kolom. 

Gaya antara tiang dan tanah pada dukungan gesek (friction pile) bukan 

hanya herasal dari gesekkan tapi juga berasal dari adhesi" yflitu peristiwa tmik 

menarik antar partikel yang berbeda, sehingga terjadi gaya tarik menarik di 

sepanjang permubrln selimut kolom. Dengan semakin besarnya gaya tal'ik 

menarik yang teljadi maka penurunannya akan semakin kecil. 

Kesimpulan dari pengujian yang menggunakan diameter kolom pasir sama 

dan panjang kolom pasir berbeda adalah semakin panjang kolom pasir yang 

digunakan maka penurunannya semakin kecil, hal ini ditinjau dari kontribusi 

friksi makin besar. Tahanan selimut kolom pasir lebih besar daripada tahanan 

ujung kolom pasir yang cenderung lebih kecil nilainya sehingga penurunannya 
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kecil. Hal ini juga berkaitan dengan jenis benda uji yang digunakan pada 

penelitian kali ini yaitu beljenis lempung lunak. Dimana akan terjadi peristiwa 

pelekatan antar partikel pasir dengan partikel tanah uji yang akan menyebabkan 

tahanan gesek lebih besar nilainya daripada tahanan ujung kolom pasir. 

6.6 Analisis	 Waktu Peram Pada Panjang Kolom Pasir Sarna dan Diameter 

kolom Pasir Sarna. 

Waktu peram (curring time) akan berpengaruh terhadap settlement yang 

terjadi pada benda uji selama pengujian pembebanan. Hal ini berkaitan dengan 

peristiwa yang terjadi selama benda uji diperam. 

6.6.l.Waktu peram 0 jam dan 48 jam pada Panjang kolom sarna, Diameter 

kolom sarna. 

Pengujian dilakukan pada benda uji dengan menggunakan diameter kolom 

pasir 1/2" dan panjang masing-masing kolom pasir pada setiap benda uji 33,33cm ; 

50cm. 

a. Diameter kolom pasir 1/2",panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm. 

Basil pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 1/2" pada 

panjang kolom pasir yang sarna selama 0 jam dan 48 jam dapat dilihat pada 

Tabel6.8 dan grafik perubahan load displacement pada Gambar 6.10. 

1
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Tabel 6.8 HasH pengujian benda uji dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 

50cm , diameter kolom pasir 1/2" pada waktu peram 0 jam dan 48 jam. 

Beban Diameter kolom pasir 1/2 " 

(Kg) 33,33cm(Ojam) 33,33cm(48jam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 10,94 mm 9,75 mm 
12,00 13,82 mm 13,34 mm 
13,99 16,84 mm 16,11 mm 
15,97 22,03 mm 19,35 mm 
20,00 23,54 mm 21,87 mm 
25,00 24,97 mm 23,62 mm 
30,00 25,32 mm 23,89 mm 

Beban Diameter kolom pasir 1/2 " 

(Kg) 50cm(Ojam) 50cm(48jam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 10,48 mm 9,10mm 
12,00 13,32 mm 12,17 mm 

13,99 17,52 mm 15,58 mm 
15,97 20,63 mm 18,55 mm 

20,00 22,08 mm 20,97 mm 

25,00 23,05 mm 22,20 mm 

30,00 23,23 mm 22,48 mm 
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Gambar 6.10 Grafik perubahan load di!Jplacernent dengan diameter kolom pasir 
1/2" waktu peram 0 jam dan 48 jam pada panjang kolom pasir yang sama. 
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b. Diameter kolom pasir 3/4", panjang kolom pasir 33,33em dan 50em. 

Hasil pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 3/4" pada 

panjang kolom pasir yang sarna selama 0 jam dan 48 jam dapat dilihat pada 

Tabel6.9 dan grafik perubahan load displacement pada Gambar 6.11. 

Tabel 6.9 Hasil pengujian benda uji dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 

50cm , diameter kolom pasir 3h" pada waktu peram 0 jam dan 48 jam. 

Beban Diameter kolom pasir 3/4 " 

(Kg) 33,33em(Ojam) 33,33em(48jam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 11,10 mm 9,79 mm 
12,00 12,73 mm 11,92 mm 
13,99 15,11 mm 14,56 mm 
15,97 17,61 mm 16,68 mm 
20,00 20,28 mm 19,56 mm 
25,00 22,65 mm 21,59 mm 
30,00 23,16 mm 22,19 mm 

Beban Diameter kolom pasir 3/4 " 

(Kg) 50em(Ojam) 50em(48jam) 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 
8,00 9,62 mm 8,08 mm 
12,00 12,37 mm 10,51 mm 
13,99 14,64 mm 13,27 mm 
15,97 17,05 mm 15,16 mm 
20,00 18,80 mm 17,54 mm 
25,00 21,07 mm 19,65 mm 
30,00 21,68 mm 20,70 mm 
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Gambar 6.11 Grafik perubahan load displacement dengan diameter kolom pasir 
3/4" waktu peram 0 jam dan 48 jam pada panjang kolom pasir yang sama. 
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c. Diameter kolom pasir 1",panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm. 

Hasil pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 1" pada panjang 

kolom pasir yang sama selama 0 jam dan 48 jam dapat dilihat pada Tabe16.10 

dan grafik perubahan load displacement pada Gambar 6.12. 

Tabel 6.10 Hasil pengujian benda uji dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 

50cm ,diameter kolom pasir 1" pada waktu pt:ram 0 jam dan 48 jam. 

Beban Diameter sand kolom 1" 
(Kg) 33,33cm(Ojam) 33,33cm(48jam) 

0,00 0,00 0,00 
8,00 9,89 8,56 
12,00 12,68 11,50 
13,99 13,98 13,36 
15,97 16,65 14,67 
20,00 19,26 17,17 
25,00 20,92 19,30 
30,00 21,49 20,03 

Beban Diameter sand kolom 1" 
(Kg) 50cm(Ojam) 50cm(48jam) 

0,00 0,00 0,00 
8,00 7,78 4,87 

12,00 10,69 10,22 

13,99 12,93 13,04 
15,97 15,27 14,54 
20,00 18,08 16,71 
25,00 19,50 18,08 
30,00 20,00 18,43 
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Gambar 6.12 Grafik perubahan load displacement dengan diameter kolom pasir 
1" waktu peram 0 jam dan 48 jam pada panjang kolom pasir yang sama. 
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d. Diameter kolom pasir 11
/ 4", panjang kolom pasir 33,33cm dan 50cm. 

HasH pengujian pembebanan dengan diameter kolom pasir 11
/4" pada 

panjang kolom pasir yang sarna selarna 0 jam dan 48 jam dapat dilihat pada 

TabeI6.11 dan grafik perubahan load displacement pada Gambar 6.13. 

Tabel 6.11 Hasil pengujian benda uji dengan panjang kolom pasir 33,33cm dan 

50cm , diameter kolom pasir 11
/4" pada waktu peram 0 jarn dan 48 jam. 

Beban Diameter kolom pasir 11 
/ 4" 

(Kg) 33,33cm(Ojam) 33,33cm(48jam) 

0,00 0,00 0,00 
8,00 9,54 6,53 
12,00 11,60 8,60 
13,99 13,43 10,62 
15,97 16,01 11,84 
20,00 17,79 12,99 
25,00 18,65 14,28 
30,00 19,81 15,38 

Beban Diameter kolom pasir 11
/4 " 

(Kg) 50cm(Ojam) 50cm(48jam) 

0,00 0,00 0,00 
8,00 6,71 4,73 

12,00 10,78 8,39 
13,99 12,43 9,94 

15,97 13,90 12,11 

20,00 15,09 13,62 

25,00 16,59 14,56 
30,00 17,55 14,80 
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Gambar 6.13 Grafik perubahan load di~placement dengan diameter kolom pasir 
11

/4" waktu perarn 0 jam dan 48 jarn pada panjang kolom pasir yang sarna. 
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Analisis dari waktu peram merupakan suatu proses dari hasil perubahan 

volume pada tanah jenuh air, akibat dari keluamya air dari pori-pori tanah. Hal ini 

sesuai dengan sifat lempung yang mempunyai konsistensi. Dengan berkurangnya 

kadar air, lempung akan menembus batas cair menjadi kondisi plastis, kemudian 

keadaan semi padat sampai keras. Dan sifat aktifitas yang memutiukan suatu gaya 

tarik menarik untuk menghasilkan kelengasan pada perubahan volume yang kecil 

dengan pengurang kadar air (shrinking) yang berhubungan dengan struktur kristal 

dan kimia. 

Unsur minerallempung yaitu kaolinit dengan aktivitas rendah, material 

relatif stabil dengan adanya air. Halloisit dengan aktivitas rendah sarna dengan 

kaolinit kecuali sifatnya berubah dengan radikal akibat kering. Hlit aktifitasnya di 

tengah-tengah antara kaolinit dan halloisit. Montmorillonit terlalu mengembang 

dan paling menyulitkan minerallempung pada lereng dan di bawah pondasi. 

Dad Sifat Kohesi di hasilkan ikatan yang di bentuk karena persentuhan 

permukaan partikc1-partikellempung, hal ini di sebabkan oleh kekuatan daya tarik 

e1ektrokimia, sehingga dapat menghasilkan suatu ikatan yang lebih menyatu. Hal 

ini terjadi pada tanah lempung itu sehingga dari tanah lempung yang ada sudah 

terjadi proses perubahan kimia yang memepengaruhi terjadinya penurunan dengan 

waktu yang lebih lama yaitu 24jam, dan sifat Adhesi yang mempengaruhi tanah 

lempung ini mempunyai daya tarik material me1ekat ke matriallain, pada kolom 

pasir ini terjadi gesekan dan persentuhan antara tanah lempung sehingga 

mengakibatkan unsur kimia dari pasir dan lempung terjadi akumulasi yang 
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menjadikan suatu perubahan susunan partikel yang membedakan setelah terjadi 

pembebanan. 

6.7 Analisis Hubungan Penambahan Beban Terhadap Perbedaan Penurunan 

Yang Terjadi. 

Pembebanan yang bervariasi sangat menentukan perbedaan penurunan 

yang bervariasi juga pada setiap penambahannya, hal ini ditunjukan pada hasil 

pengujian pembebanan di laboratorium. 

Hasil pengujian pembebanan dari 8kg sampai 30 kg menghasilkanj 
interval penurunan yang semakin mengecil,hal ini dapat dilihat hasilnya pada 

Tabe16.12 dan grafik perubahan load displacementnya pada gambar 6.14. 

Tabel 6.12 Hasil pengujian pembebanan pada panjang kolom pasir 33,33cm dan 
kolom Dasir berbeda d .-- -- ----- . - ----.---~----- .. ~---------~-~-

Beban Diameter sand kolom 

(Kg) Tanpa 
kolom 

1/2" 3/4" 1" 11/4" 

0,00 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm 

8,00 10,51 mm 9,75 mm 9,79 mm 8,56 mm 6,53 mm 

12,00 14,69 mm 13,34 mm 11,92 mm 11,5 mm 8,6mm 

13,99 19,71 mm 16,11mm 14,56 mm 13,36 mm 10,62 mm 

15,97 23,6 mm 19,35 mm 16,68 mm 14,67 mm 11,84mm 

20,00 26,1 mm 21,87 mm 19,56 mm 17,17mm 12,99 mm 

25,00 27,14 mm 23,62 mm 21,59 mm 19,3 mm 14,28 mm 

30,00 27,4 mm 23,89 mm 22,19 mm 20,03 mm 15,38 mm 
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Gambar 6.14 Grafik perubahan load displacement dengan panjang kolom pasir 

33,33cm waktu pcram 48 jam pada setiap diameter kolom pasir berbeda. 

Gaillbar 6.14 melllUljukkan perubahan load displacement yang tct:,iadi 

akibat penambahan beban pada benda uji yang mengunakan diameter kolom pasir 

berbeda dan panjang 33,33cm pada waktu peram 48 jam.Secara Ulllum grafik 

penurunan yang Leljadi menunjukkan perilaku yang sarna, yaitu diawali dcngan 

perlahan naik yang menandakan teljadi proses pemadatan benda uji yang ada di 

bawah kolom pasir hal ini dikarenakan berat volume pasir lebih besar daripada 

berat volume benda uji kemudian grafik menanjak naik yang menandakan benda 

uji tersebut sudah semakin padat sehingga penmunan yang terjadi dengan 

penambahan beban yang sarna akan semakin keci!. 
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Dengan adanya pertambahan beban dari mulai 8 kg sampai 30 kg 

diperoleh penurunan yang semakin mengecil, hal ini juga dikarenakan besamya 

tegangan vertikal yang dialami butiran tanah setelah ter:iadi deformasi 

pembebanan dan akan mengalami pemampatan atau jarak antara rongga-rongga 

pori menjadi lebih dekat dan menyatu sehingga susunanaya menjadi rapat dan 

padal. Pemampatan yang terjadi pada tanah akibat pembebanan akan berpengaruh 

kepada besamya kepadatan retif (dalam %). 

Pada pellelitian kali illi penurunan yang terjadi tidak sepenulmya dialami 

olch lempung yang berada dibawah kolom pasir sehingga dari pengamatan 

sesudah pellelitian diketahui bahwa penunman teziadi akibat perpendekkan kolom 

pasir dan penggembungan kolom pasir hal terscbut terjadi akibat kolom pasir 

selama pembebanan mengalami tegangan vertikal yang mengakibatkan 

perpendekkan pada kolom pasir dan tegangall horizontal yang mengakibatkan 

penggembungan kolom pasir. 

Pemampatan tanah akibat pembebanan yang semakin bertambah akan 

mengurangi sedikit demi sedikit laju penurunan.Penurunan akibat dari 

pemampatan tanah yang dinamik sangat ditentukan oleh besamya massa tanah, 

besarnya beban, danjenis tanahnya. Tanahjenuh yang dapat di golongkan sebagai 

Iempung berlanau dapat ditingkatkan daya dukullgnya dengall cara perbaikan 

tanah. 
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6.8 Analisis Perhitungan Penurunan Secara Mekanis 

Nilai penurunan dari perhitungan kali ini merupakan secara mekanis untuk 

membandingkan dengan nilai penurunan yang diperoleh dari pengamatan selama 

pengujian di Labortorium Mekanika Tanah FTSP UII. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan yang terjadi adalah 

(Bowles, J.E hal 407) : 

Cc.H 1 Po + /1P (6.1)L..l.a)'A~ =, og .. ~ . . 
1+ eo Po 

Keterangan :
 

AS = Penurunan yang terjadi (cm)
 

Cc = Compression Index.
 

H = Tinggi lapisan lempung (m)
 

eo = angka pori awal
 

Po = Tegangan vertikal effektif (kg/m2
)
 

liP = Tegangan yang terjadi di tengah lapis lempung (kg/m2
)
 

Nilai Cc untuk Jempung yang dibuat kembali (remolded) (Bowles, J.E hal 393)
 

adalah:
 

(~c = 0,007 (WL-7 ) (6.2)
 

WL = 55,91 (batas cair) (Lampiran 5)
 

= 0,007.(55,71-7) = 0~34097 

}1J=1,63639 gr/cm3 (Lampiran 3) 

Po = H. rb = 50.1,63639 = 81,8195 gram/cm2 

eo = 0,39 (LampiraIl14) 
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1. Penurunan Tanpa kolom pasir 

Perhitungan penurul1an benda uji tanpa menggunakan kolom pasir pada 

beban maksimal dapat dihitung berdasarkal1 data sebagai berikut : 

Lebar cap (B ) = 9 em 

z = 25 em 

P = 30 kg = 30000 gr 

P 30000 2 
b.p = -( B-;-;)--~-Ti-+-;) (9 + 25) * (9 + 25) =25,95 gr/em 

t1s = Cc.H. 1og Po + M = 0,34097 *50 log 81,8195 + 25,95 

l+eo Po 1+0,39 81,8195 

1,467 em = 14,67 mm 

Sebagai pembal1ding, pel1urunan dari hasil pengujian pembebanan 

langslll1g (0 jam) pada benda uji tanpa kolom pasir di Laboratorium = 29,22 mm, 

sedangkan perhitungan seeara manual = 14,67 mm sehingga terjadi selisih besar 

penurunan sebesar 15,55 mm. 

..
 



-1 
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2. Penurunan menggunakan kolom pasir dengan H 33,33cm 

Perhitungan penmunan benda uji yang menggunakan kolom pasir dengan 

tinggi 33,33 em dan berdiameter %" pada beban maksimal dapat dihitung 

berdasarkan data sebagai berikut 

Lebar eap (B) = 14 em 

z = 27,78 em 

p= 30 kg 

1 
r l 

~.~.}.~.~..~.'.,.~.l.~.(.r.,.;.~~.~.l~..f.~.·~.:.:.:.,.!.t.I.~.:.~.~.t.;.1\.~.~.~.·~\.~.,1~.t..~:.~.t.I.•..~.t.·.I.f.t.~.·U.f.·~.f.:~.:..~.f.~.f.~.~~.t.~.l.,.~.~..:.:.·.. ;.:.I.'.•.~?~.:.~.~.t.~.·~.~.~.t.t.h.~~.f.~.~.~~.t.lllll.~,."""."",-,/"", [:i~","0.,.,~"~,·,,~,,"''''''''01f)~'"""~i:~",,,,,:,,,,,~· t;.i~~~!0''''''''''~~~R~''':0~,%·''·''''';~ 

= 22,22em 

50 em 

11,11 em 

16,67em 

~ ~ ~~ ~ 

13,8gem 14em 13,89 em 

Gambar 6.15 Skema transfer beban pada benda uji 
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P
 
!1p = (B + z) + (L + z)
 

30000 2 
= _ . _ ·=17,18gr/cm

(l4cm + 27,78cm) * (l4cm + 27,78cm) 

,18 = Cc.Il log Po + ,1p 0,34097 * 50 I 54,5408 + 17,18, og -:...'------'- 
l+eo Po 1+ 0,39 54,5408
 

= 0,972 em = 9,,72 mm 

Sebagai pembanding, penurunan dari hasil pengujian pembebanan 

langsung (0 jam) pada benda uji yang menggunakan kolom pasir dengan tinggi 

33,33cm dan berdiameter %" di Laboratorium = 23,16 mm sedangkan secara 

manual = 9,72 mm sehingga terjadi selisih besar penwunan sebesar 13,43mm. 

Dan untuk mengetahui perbedaan penurunan kolom pasir dan tanpa kolom pasir 

dihitung seeara mekanik dan uji laboratorium dapat di lihat pada Tabel 6.13 

berikut ini : 

Tabe16.13 Tabel PerhitLmgan Penurunan Hitungan Manual dan Uji Laboratorium 
...-_._,,-_...._,._- ._..•.. ... ---,_ .._._- .•._-_._-_._--_. .__.__ ..__ .._-----

Diameter 
KolomPasir 

(inch) 

_
Tinggi 

Knlom pasir 
(em).... 

._~------_.-._ 

Penurunan 
Hitungan Manual 

(mm) 

_._~._---_._-----

Penurunan 
U.ii laboratoriulll 

(mm) 

-

Tanpa 14,675 29,220----------- 
29,220--Kolom Pasir -

__J4,675 

lh 33,33 12,115 
. 

25,320 
50 24,235 23,230_. 

3/4 
33,33 9,7263 23,160 

50 15,729 21,680 

1 
33,33 8,2752 21,490 

50 12,844 20,000 

1 1/4 
33,33 5,9761 19,810 

50 8,6262 17,550 


