
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Sifat I mum Tanah

Tanah dapat didefinisikan sebagai material yang terdiri dari semua bahan,

organik dan anorganik, yang ada diatas lapisan batuan tetap. Berdasarkan asalnya,

tanah dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tanah organik dan anorganik. Tanah

organik adaiah campuranyang mengandung bagian-bagian yang cukup berarti berasal

dari pelapukan dan sisa tanaman dan kadang-kadang dari kumpulan kerangka dan

kulit orgasme kecil. Tanah anorganik berasal dari pelapukan batuan secara kimia

ataupun fisis. (Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa, Karl Terzaghi, 1987).

Tanah mempunyai sifat untuk meningkatkan kepadatan dan kekakuan

gesemya apabila mendapatkan tekanan. Pada percobaan pemadatan tanah dapat

diketahui berapa proses kadar air yang diperlukan untuk mencapai kepadatan

maksimum sehingga pada kepadatan tersebut tercapai kekuatan tanah yang

maksimum. Kadar air dalam keadaan tersebut adaiah kadar air optimum. (Mekanika

Tanah dan Teknik Pondasi, Suyono Sosrodarsono, 1990).

Secara sederhana tanah disusun atas 3 bagian, yang terdiri dari :

1. Pori atau ruang kosong (voids), yang merupakan ruang-ruangterbuka antara butir-

butir tanah, dengan berbagai ukuran.

2. Butir-butir tanah, yang mungkin makroskopis atau mikroskopis dalam ukurannya.



3. Kelembaban tanah, yang akan menyebabkan tanah terlihat basah, lembab,

ataupun kering. Air dalam pori mungkin ada dalam kuantitas yang cukup untuk

memenuhi ruang kosong atau hanya sebagian saja.

(Sifat-sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah, Joseph E. Bowles, 1986)

Hubungan antar fase tersebut dapat digambar dalam diagram fase seperti Gambar 3.1.

berikut ini.
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Gambar 3.1 Diagram fase tanah

Ketiga bagian tanah tersebut memberikan beberapa pengertian penting yang

menggambarkan sifat-sifat tanah sebagai berikut:

a. Kadar air (w)

Yaitu perbandingan berat air dan berat padat tanah, dinyatakan dalam persen atau

desimal.

w = Ww/Ws (3.1)

b. Berat volume basah (yb)

Yaitu perbandingan berat total dengan volume total, dinyatakan dalam persen atau

desimal.

yb = W / V
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(3.2)



c. Berat volume kering (yk)

Yaitu perbandingan berat volume padat dengan volume total, dinyatakan dalam

persen atau desimal.

yk = Ws/V (3.3)

d. Berat volume jenuh air (y^,,)

Ysat = Yk-n (3.4)

e. Berat volume tanah terendam air (y')

y' = 7sat-Yw (3.5)

f. Porositas (n)

Yaitu perbandingan antara volume pori dengan volume total, dinyatakan dalam

persen atau desimal.

n =Vv / V (3.6)

g. Angka pori (e)

Yaitu perbandingan antara volume pori dengan volume padat, dinyatakan dalam

persen atau desimal.

e = Vv/Vs (3.7)

h. Derajat kejenuhan (S)

Yaitu perbandingan antara volume air dengan volume pori, dinyatakan dalam

persen atau desimal.

S = Vw/Vv (3.8)



1. Berat Jems (Specific Gravity, Gs)

Yaitu perbandingan antara berat volume butiran tanah dengan berat volume air,

tidak mempunyai satuan.

Gs = ys / y„ = Ws / Vs. yvv (3.9)

j. Konsistensi Tanah

untuk tanah kohesif (tanah yang mengandung mineral lempung), kadar air dalam

tanah sangat berpengaruh terhadap konsistensi tanah.

(Mekanika Tanah f, Hary Chnstady Hardtyatmo,I988)

Nilai kuat tekan bebas, yang berkaitan dengan aneka derajat konsistensi,

diberikan daiam Tabei 3.1.

Tabei 3.1. Konsistensi Lempung dalam Bentuk Niiai Kuat Tekan Bebas

Lunak

Sedang

Kaku

Sangat Kaku

Konsistensi Kuat Tekan Bebas

qu (kg/cm2)

0.25 - 0,5

0,5-1,0

1,0-2,0

2.0-4.0

1UUI1! UCtl 1 ~T,W

Sumber: Mekanika tanah dalam Praktek Rekayasa, Kari lerzaghi, 1987
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Niiai-niiai angka pori, kadar air dan berat unit daiam keadaan asii di alam dari

berbagai jenis tanah, dibenkan oieh Terzaghi (1947). Tipikai beberapa tipe tanah

daiam keadaan asii dapat diiihat pada Tabei 3.2

Tabei 3.2. Angka Pori, Kadar Air, Berat Unit untuk Tanah Keadaan Asii Lapangan

Tipe Tanah

Pasir lepas dengan outinin
seragam {loose uniform sand)

Pasir padat dengan butiran seragan
(dense uniform sand)

Pasir berlanau yang lepas dengan
butiran bersudut (loose angular
grained silly sand)

Pasir berlanau yang padat dengan
butiran bersudut [dense angular
grained silly sand)

Lempung kaku (stiffclay)

Lempung lembek (soft clay)

Lempung organik lembek (soft
organic clay)

(jalcial till

Angka Pori, e

0,8

0,45

0,65

Kadar Air

| Daiam
1

I Jenuh, %

-5 A

?S

Berat

Volume

kN/nr

0,4 15 19

0,6 21 17

0,9-1,4 30-50 11,5-14,5

2,5-3.2 90-120 6-8

0,3 1 A 23

Sumber : Mekanika Tanah I, Braja M. Das, 1988



2.2. Komposisi dan Kiasifikasi Tanah

Tanah merupakan campuran dari partikei-partikei yang terdiri dan saiah satu

atau seiuruh jenis berikut:

a. Berangkal (boulders), yaitu potongan batuan yang besar. Biasanya berukuran 150

sampai 250 mm, (ragmen batuan ini dapat disebut kerakal.

b. Kenkii [gravel), yaitu partikei batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.

c. Pasir (sand), yaitu partikei batuan yang berukuran 0,0074 mm sampai 5 mm.

Untuk gradasi kasar 5 sampai 3 mm hingga gradasi halus kurang dari I mm.

d. Lanau (silt), yaitu partikei batuan berukuran 0,002 sampai 0,074 mm. Deposit

loose dihasilkan oleh angin yang mengangkut partikei lanau tersebutke lokasi.

e. Lempung (clay), yaitu partikei mineral yang berukuran lebih kecil dan 0,002 mm.

Partikei-partikei ini merupakan sumber utama dari kohesi di dalam tanah yang

kohesif.

f. Koloid (colloids), yaitu partikei mineral tanah paling kecil, berukuran lebih

kecil dari 0,001 mm. (Sifat-sifat Fisis Dan Geotekms Tanah, Joseph E. B., 1986)

Selanjutnya jenis-jenis tanah diklasifikasikan menurut sifat yang serupa ke

dalam kelompok dan sub kelompok berdasar pemakaiannya. Adapun batas-batas

ukuran goiongan tanah diberikan pada tabel 3.3
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Tabel 3.3. Batas-bacas Ukuran Golongan Tanah

Ukuran Butiran, mm
Nama Golongan

Kerikil

American Socw.lv for Tetin<j < 75 - 4.75
Material (ASTM) " |
Massachusetts Inslituf of
Technology (MIT)

Pasir I Lanau I Lempung
4775"-0.075 j a075-OOO5"'0"005-0.00T

>?

US Departement ofAgriculture ! >2
(USDA) !
American Association of State
Highway and Transportation
Officials (AASHTQ)

76.2 - 2

2 - 0,06

2"d.05

2 - 0.075

I Unified Soils ( lasstfication n._ s .-,- ! *-- ,-,,-,-- Halus
! ,, ,1 'cr^c\ i 't>.2 - 4. /3 i 4./5 -0.0/5 ,, , , ,System (USCS) j 1 (lanau dan Lempung)
! 1 I 0-075
Sumber : Mekanika Tanah I, Braja M. Das, 1988

Sistem kiasifikasi tanah yang palmg terkenal di kaiangan para ahli teknik

tanah dan pondasi adaiah Sistem Kiasifikasi Unified (USCS). Sistem tersebut

didasarkan atas analisa butiran dan keplastisan tanah.

Sistem Kiasifikasi Unified (USCS) pada awalnya diuraikan oleh Casagrande

tahun 1942 dan disempumakan tahun 1952. Saat ini sistem USCS banyak dipakai

dalam rekayasa teknik sipil. Sistem limped membagi tanah dalam dua kelompok

besar, yaitu:

a. Tanah berbutir kasar (coarse grained-soil), yaitu tanah kerikil dan pasir yang

kurang dari 50 % berat totai contoh tanah iolos sanngan no. 200.

b. Tanah berbutir halus (fme-gramed-soTl), yaitu tanah yang lebih dari 50 % berat

contoh tanahnya loios sanngan no. 200.

Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

0,006 -0,002 J<0.002

aoo5-"b!6b2l'<d"o(J2

0.075 - 0.002 O.002



Tabei 3.4. Sistem Klasifikasi Tanah <7/7///W(Menuuit .ASTIVl. i 982)

Tanah bcrbu-
lir kasar.
Icbih dari
50% leru-
han pada
ayakan T*ft

Icbih dan

5ff;¥ lolos
ayakan 741

50% iuu
Icbih bagia

buiiran La-
sir teriahan
pada ayakan

507 atau
Icbih pasir
kasar dari
butiran ka
sar lolos

melalui
ayakan 4,70

Kerikil
bcrtih

Kerikil
berikul

Pasir
berikut
butiran
halusny;

.iu dan lempung

Lanau dun lempung
LL > 50

Tanah dengan kadar
organik linggi

pcmbagian ukura

if<J3n pasir, scdi-
aiau lanpa butiran

halul

Kerikil yang mempunyai
pcmbagian ukuran bulir
yang buruk.campuran
kerikil dan pasir, i«-
dikit atau lanpa butir
an halus

Kerikil berlanau, cam
puran kerikil, pasir
dan lanau •

Kerikil berlempung,
campuran kerikil, pa
sir dan lempung

Puir yang mempunyai
pembagian ukuran butir
yang baik, puir dari
pecahan kerikil, tan pi
iliu tcdikil butiran-
halus

Pasir yang mempunyai
pembagian ukuran butii
yang buruk, pasir dari
pecahan kerikil, tanpa
aUu tedikit bulirui-
halui

Pasir berlanau, campur
in pasir dan lanau

Pasir berlempung, cam
purin pasirdanlem
pung

Lanau inorganik, pasir
... sangal halus, debu padas,
ML paur halui berlanauatau

herlempung

dengan plastisitaj rei
atau ledang, lempun
dari kerikil
Lempung berpasir,
lempung berlanau,
lempung dengan
mkoitUs rend ah

L;mau organik dengan
plastisius rendah dan
lempung berlanau
organik

Lanau inorganik, pasir
halus alau lanau dari mika
atau ganggang
(dialomae), lanau el-ilii

Lempung inorganic
dengan plastiiitas tinggi,
lempung dengan
viskositas tinggi

Lempung organik dengan
plaslisilas tedang sampai
tinggt

Oambut, lumpur hiiam
dun tanah berkadar

Organik tinggj lainnyj

I *I-s *

§ ".'".Si

i *'s -• 1
g . ...

i is
I lis
•5 21a.
•3 kJa£

Oaias Auerbcrg tcil
di bawah garis A a
dcx Plasiisitas < dm

Baias Alterbcg lerlctak
di atas garis A dan In
dex Plasiisilas > dari 7

Icbih boar djii 4

bcrmlai jniara I •-3

Bila balas Altciberg ber-
ada pada dacmh yang di-
amr Jari diagram di ba-
wah ini, dipaiai 2 simbol
sehubungan dengan bHasan
pcnggolongan

U, - Dt0/Din Icbih besar dari 6

bcrnilai I-)

Tidak tesuai dengan truer a SW

'.laias Atierbcrg terlcLik
di bswah garis / atau in
dex Plastisitas < dari A

Bill baios Atierbcrg bcr-
ada pada dacrah yang di-
arsir dari diagram di ba-
wah ini, dipaiai 2 simbol
schubunjian dengan batasan
kLuifikaii :

fiatiu Alteibcrg le'lciak
>J nn garis A alau In-
dt( rUstisitas > dari 7

60
Diagram piasiisiias ^ S*—* Uniuk rrvrngkl.nh.il, t.dir

n\U io en '/
"***• djijn. I4»ah N;i -ulir halm Jjn

un;ih ho.liitl.r kyvir

- Haiti Atieil^ig Jang (ernusuk 4- jS
daiam d<C(4h yan { d arnr l<rafli \*jf
batasan klHtifikaM^a nxrng- sS

.S2 M - (unahiindu^Mmr...!

(3 X
a. 20 ci. y
V) CL-ML X

/ /ML
10 / y< dan MU dan OH

C 7
4-

\"'vfamr ol
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Batas cair WL (%)

DapK dib«dakan dengan mala .
ungan ASTM lihal U 24gg-66T.

Sumber: Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi, Suyono Sosrodarsono, 1990



2.3. Tanah Lempung

Lempung merupakan agregat tanah agak plastis, berbutir haius dengan

campuran panikei-partikei bahan organik terpisah secara haius. Mungkin puia

dijumpai adanya kuiit-kuiit dan fragmen. Lempung merupakan agregat partikei-

partikei berukuran mikroskopis dan submikroskopis yang berasai dari pembusukan

kimiavvi unsur-unsur penyusun batuan dan bersitat plastis dalam selang kadar air

sedang sampai luas. Permeabilitas lempung sangat rendah, pada kadar air yang lebih

tinggi (basah) lempung tersebut bersitat lengket. (Mekanika Tanah dalam Praktek

Rekayasa, KARL TERZAGHI, 1987)

Umumnya partikei-partikei tanah lempung mempunyai muatan negatif pada

permukaannya. Hai ini disebabkan oleh adanya substitusi isomorf dan oleh karena

pecahnya kepingan partikei peiat tersebut ditepi-tepinya. Muatan negatif yang lebih

besar dijumpai pada partikei-partikei yang mempunyai iuasan spesifik yang lebih

besar. Beberapamuatan positifjuga terjadi pada tepi-tepi lempeng partikei.

Pada lempung yang kering, muatan negatif di permukaan dinetralkan oleh

adanya exchangeable cations (ion-ion positif yang mudah berganti dengan yang lain)

seperti ion CarT~, Mg++, NaT, dan Ka" yang mengeliiingi partikei lempung tersebut dan

terikat pada partikei oleh gaya tank menarik elektrostastik. Bila air kemudian

ditambahkan pada lempung tersebut, kation-kation tersebut dan sejumlah kecil anion-

anion (ion bermuatan negatif) akan berenang di antara partikei-partikei itu. Keadaan

ini disebut sebagai lapisan ganda terdifusi sepertri pada Gambar 3.2a. Konsentrasi



kation pada larulan akan berkurang biiajaraknya dari permukaan partikei makin jauh

seperti pada Gambar 3.2b.
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Gambar 3.2. Lapisan ganda terdifusi

Molekui-moiekul air membentuk kutub-kutub (poiar). Hal mi karena atom-

atom hidrogen pada molekui air tidak tersusun secara simetris sekeliling atom

oksigen, meiamkan membentuk sudut ikatan sebesar 105°. Akibatnya moiekui-

molekui air berkelakuan seperti batang-batang kecil yang mempunyai muatan positif

disatu sisi dan muatan negatif disisi yang lam (Gambar 3.3)
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Uambar 3.3. Sifat berkutub dua (dipoiar) dari air



Molekui air yang berkuiup dua tersebut ieriarik oleh partikei lempung yang

bermuatan negatif dan oieh adanya kation-kation dalam iapisan ganda yang

menempei dipermukaan partikei yang bennuatan negatif. Mekanisme tersebut ialah

karena adanya ikatan hidrogen, dimana setiap hidrogen atom pada molekui air

dipakai bersama oieh atom oksigen pada permukaan lempung, Sebagian kation yang

terhidrasi juga tertarik meiekat pada permukaan iempung yang kemudian menarik

molekui air yang berkutub dua yang "lain. Mekanisme tersebut dapat diiihat pada

Gambar 3.4. Air yang terikat pada permukaan tanah lempung akibat gaya tank

menarik ini disebut air lapisan ganda. Bagian paling dalam yang terikat sangat kuat

pada pennukaan partikei dinamai air terserap. (Mekanika Tanah i, Braja M. Das,

1988)

l • -
T —

Partikei .~\'©.
4g£

Lempung Dipole

j;,S "SKation
4-

A_m__t

i\p) 'Kabon

( 0:^5x
I::-::: *^^ Hidrogen

Gamoar J.4. i ank - menank molekui dipolar pada iapisan ganda terditusi

3,4. Batas Konsistensi I anah

Batas konsistensi tanah menurut Atterberg meiiputi lima keadaan konsistensi

tanah berikut mi.



17

a. Batas Cair (liquid limit) wL, adaiah kadar air dimana untuk nilai-nilai di atasnya

tanah akan bersifat sebagai cairan kental (campuran tanah-air tanpa kuat geser

yang dapat diukur).

b. Batas Plastis (plastis limit) wp, adaiah kadar air dimana untuk nilai-nilai di

bawahnya tanah tidak berperilaku sebagai bahan yang plastis. Tanah akan bersifat

sebagai bahan yang plastis untuk kadar air yang berkisar antara w,. dan wp, yang

disebut dengan Indeks Plastisitas (plasticity index) dan dihiting sebagai berikut:

Ip =wL-wp (3-n)

c. Batas Susut (srinkage limit) ws, adaiah kadar air yang didefinisikan untuk derajat

kejenuhan = 100 %, dimana untuk nilai-nilai dibawahnya tidak akan terdapat

perubahan volume tanah apabila dikeringkan lagi.

d. Batas Lengket (sticky limit), adaiah kadar air dimana suatu tanah kehilangan sifat

adhesinya dan tidak lengket lagi pada benda lainnya.

e. Batas Kohesi (cohetion limit), adaiah kadar air dimana tanah kehilangan sifat

kohesinya , sehinga butir-butir tanah tidak dapat bersatu lagi.

(Mekanika Tanah I, Hary Christady Hardiyatmo,1988)

3.5. Kapur Karbid

Pada umumnya jenis kapur yang sering digunakan adaiah kalsium oksida dan

kalsium hidroksida. Kalsium Oksida (CaO) atau yang biasa disebut Quick Lime

didapat dan pemanasan batu kapur (CaCOj). Sedangkan kalsium hidroksida atau

Hidrated Lime merupakan hasil reaksi kimia kalsium oksida dengan air.

CaO + H20—• Ca(OH)2



Kapur Karbid adaiah sisa proses pembuatan gas asetelin yang berupa kapur

kalsium tinggi, dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut:

CaC2 + 2H2G->- C2H2 + Ca(OH)2

Sifat-sifat fisis yang dipunyai kapur karbid mirip dengan kalsium hidroksida,

antara lain:

a. Mempunyai daya ikat air yang cukup tinggi,

c. Bersifat non plastis, karena merupakan bahan berbutir,

d. Berdiameter butiran relatif lebih besar daripada tanah lempung,

e. Mempunyai kemampuan yang cepat untuk mengendapkan lumpur yang terlarut

dalam air.

Secara garis besar, stabilisasi dengan kapur akan menaikkan kekuatan,

kekakuan, dan tahan lama dan tanah-tanah berbutir halus. Lagipula kapur kadang-

kadang digunakan untuk menaikkan sifat-sifat fraksi halus dari tanah-tanah granular.

Kapur juga telah digunakan sebagai stabilaser bagi tanah-tanah di bawah lapis dasar

dari sistem lapisan perkerasan, di bawah pondasi beton pada lereng embankmen dan

pelapis saluran. Penambahan kapur pada tanah akan menghasilkan kepadatan

maksimum yang lebih rendah dan kadar air optimum yang lebih tinggi dari pada bagi

tanah yang tidak diperbaiki. Lebih lagi, kapur menghasilkan penurunan indeks

plastisitas. Stabilisasi dengan kapur digunakan untuk menurunkan potensi dan
tekanan pengembangan pada tanah lempung. Penambahan kapur menghasilkan

konsentrasi ion-ion kalsium yang tinggi dalam lapis ganda sekeliling partikei-partikei

lempung, sehingga mengurangi tarikan bagi air. Tanah-tanah yang diperbaiki dengan
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kapur pada umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dan modulus elastis

yang lebih tinggi dari pada tanah-tanah yang tidak diperbaiki. Kenaikan kekuatan ini

diakibatkan sebagian oleh penurunan sifat-sifat plastis dan lempung dan sebagian

oleh reaksi pozzolanis dari kapur dengan tanah, yang menghasilkan bahan tersemen

yang kenaikan kekuatannya dipengatuhi waktu, (Dasar-dasar Analisis Geoteknik, IS.

Dunn, 1980).

3.6. Clean Set Cement

Clean set cement adaiah suatu jenis bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik,

yang merupakan material stabilisasi tanah dengan bahan dasar semen, diperuntukkan

bagi pengerasan tanah atau lumpur. Penggunaan clean set cement pada tanah

lempung untuk mencegah penurunan (settlement) beban yang secara terus menerus

pada tanah asli. Adapun bahan-bahan dasar clean set cement terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3,5, Komposisi kimia clean set cement

Komponen % berat

"si02~"' 15.09 21.68

A1203 4.25-7.61

Fe203 2.03-4.26

CaO ^1 OA ^ QO

MgO
S03

1.77-3.22

1.52-9,87

Sumher : PT, Indo Clean Set Cement, Metode Clean Set Cement untuk Stabilisasi
Tanah Lunak.

Clean set cement memiliki hidrat yang disebut Ettnngiie yang bersifat ekspansif dan

menyerap air dalam jumlah banyak dan karena bentuknya yang menyerupai jarum-

jarum kristal yang teranyam, maka bila bereaksi dengan tanah akan meningkatkan
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daya dukung tanah. Semakin besar prosentase penambahan clean set cement maka

semakin meningkat daya dukung tanahnya.

(Pedoman-Teknis "Clean Set CemenU, PT.1NDO CLEAN SET CEMENTJ990).

Penggunaan Semen sebagai bahan stabilisasi tanah sudah banyak digunakan

secara meningkat dari tahun ke tahun. Mitchell dan Freitag telah menguraikan tiga

kategori semen-tanah sebagai berikui ini.

1. Tanah-semen normal biasanya mengandung 5 sampai 14% pada volume semen

dan pada umumnya digunakan untuk menstabilisasikan tanah dengan plastisitas

rendah dan tanah-tanah berpasir.

2. Tanah-semen plastis mempunyai cukup air untuk menghasilkan konsistensi yang

basah menyerupai adukan. Bahan ini sesuai untuk digunakan sebagai lapisan

kedap air pada saluran dan untuk lindungan erosi pada lereng-lereng curam

dimana tidak dipergunakan alat-alat pembangun jalan.

3. Tanah-semen modifikasi adaiah suatu campuran yang pada umumnya

mengandung semen kurang dari 5 % pada volume. Bahan ini merupakan bahan

yang kurang dibanding dengan yang lain, tetapi memperbaiki sifat-sifat teknis

dari tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk mengembang karena menarik

air.

(Dasar-dasar Analisis Geoteknik, l.S. Dunn, 1980).

3.7. Kekuatan Geser

Teori mengenai kuat geser pertama kali diuraikan oleh Coulomb (1773)

dengan persamaan berikut :
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T= 6' + o/a«<j> (-5-12)

dengan :

t ^ kuat geser tanah (kg cm")

c = kohesi tanah (kg/cm')

cr = tegangan normal padabidang runtuh (kg/cm")

(j) = sudut geser dalam (°)

Kekuatan geser suatu massa tanah merupakan perlawanan internal tanah

persatuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang btdang geser daiam

tanah yang dimaksud. Daiam ha'i ini, kuat geser berhubungan erat dengan kondisi

keruntuhan tanah. Seluruh keruntuhan yang diperiihatkan daiam Gambar 3.5 adaiah

merupakan "Keruntuhan Geser oieh karena gerakan yang terjadi adaiah merupakan

gelincir antara dua permukaan. Sebenarnya bidang geimcir ini dianggap dan

diidealkan dan terdiri dari geiincir, geser dan gulingan partikei-partikei di dalam zone

yang diperiihatkan sebagai permukaan. Arah dari akumulasi gerakan statistik yang

terbesar menentukanbidang dan gelincir yangterjadi Oieh karena keruntuhan tanah

yang teqadi adaiah berupa geser, maka kekuatan tanah yang perlu ditmjau lalah kuat

gesemya.
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(e) Ternbok penahan tanah dengan dua mode geser
yang mungkin terjadi. Bidang gelincir tanah
timbunan kembali mendorong tetnbok ke depan.
Gelincir rotast juga mungkin tetjadi tergantung
kepada tanali dasar

Gambar 3.5. Mode keruntuhan yang biasa terjadi

Pada gambar diatas terlihat bahvva geser yang terjadi adaiah berbeda untuk ihik-ii'iik

1, 2, 3 pada bagiab-bagian a, dan b, disamping juga d4, eA dan d5.

(Sifat-sifat Fisis Dan Geotekms Tanah, Joseph E. Bowies, 1986)



3.8. Pengujian Pemadatan

Peristiwa bertambahnya berat volume kermg oleh beban dinamis disebut

pemadatan. Untuk mencari hubungan kadar air dan berat volume, dan untuk

mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan kepadatan, perlu dilakukan pengujian

pemadatan. Pemadatan sering dilakukan dengan maksud.

1. Mempertinggi kuat geser tanah.

2. Mengurangi sifat mudah mampat.

3. Mengurangi permeabilitas.

4. Mengutangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air, dan lam-lam.

Proctor (1933) telah mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara kadar

air dan berat volume kering supaya tanah padat, Selanjutnya, terdapat satu nilai kadar

air optimum tertentu untuk mencapat nilai berat volume kermg maksimumnya

Hubungan berat volume kermg (yd) dengan berat volume basah (yb) dan kadar air (w),

dinyatakan dalam persamaan:

Tb (3.13)
7 + w

Dan berat volume basah (yb) berhubungan dengan berat tanah yang dipadatkan di

dalam cetakan (W) dan volume eetakan (V(m)) seberat 943,3 cm5 =1/30 ft3, sebagai:

W
(3.14)

Yb"

V(m>

Alat pemadat berupa silinder mould. Untuk standar Proctor digunakan berat

penumbuk 2,5 kg dengan tinggi jatuh 30,5 cm dan tanah dipadatkan dalam tiga
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lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk 25 kali pukulan, sedangkan untuk uji Proctor

modifikasi digunakan berat penumbuk 4,5 kg dengan tinggi jatuh 40,8 cm dan tanah

dipadatkan dalam lima lapisan. Dalam uji pemadatan, percobaan diulang paling

sedikit 5 kali dengan kadar air tiap percobaan divanasikan.

(Mekanika Tanah I, Hary Christady Hardiyatmo,1988)

3.9. Pengujian Tekan Bebas

Pengujian tekan bebas temiasuk dal yang khusus dan pengujian triaksial

imconsolidaied-imdrained. Kondisi pembebanannya sama dengan uji triaksial, hanya

tegangan selnya nol (a^ = 0). Pengujian ini hanya cocok untuk jenis tanah lempung

jenuh, dimana pada pembebanan cepat, air tidak sempat mengalir ke luar dan benda

ujinya. Pada lempung jenuh, tekanan air pori dalam benda uji pada awal pengujian

negatif, Tegangan aksial yang diterapkan di atas benda uji berangsur-angsur

ditambahkan sampai benda uji mengalami keruntuhan. Pada saat keruntuhannya,

karena a 3= 0 maka:

oi = CT3 + Aar = Aor = qu (3-] 5)

dengan qu adaiah kuat geser tanah pada pengujian tekan bebas. qu dapat dihitung

sebagai berikut:

n = P A (3.16)
4u ' mav '^

di mana Pma, adaiah berat pembebanan maksimum dan A adaiah luas penampang.

Untuk kuat geser undramed dan tanah (su cLl) dicari dengan rumus:
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c = (3.17)
^u

2 tan a

Karena sudut keruntuhan (a) untuk lempung murni adaiah 45°, maka sudut geser

dalam ialah:

(j)-(a-450)x2 (3-,8>

Agar uji tekan bebas dan uji triaksial pada kondisi keruntuhan yang sama,

beberapa hal harus dipenuhi, antara lain:

1. Benda uji harus 100 % jenuh, kalau tidak, akan terjadi desakan udara di dalam

ruang pori yang menyebabkan angka pori berkurang sehingga kekuatan benda uji

bertambah.

2. Benda uji tidak boleh mengandung retakan atau kerusakan lain, harus utuh dan

merupakan lempung homogen.

3. Tanah harus terdin dan butiran sangat halus, artinya pengujian tekan bebas hanya

cocok untuk tanah lempung.

4. Proses pengujian harus berlangsung sangat cepat sampai mencapai keruntuhan

dengan waktu 5 sampai 10 menit. Merupakan kondisi total dan kondisi harus

tartpa drainase. Bila pengujian terlalu lama mengakibatkan penguapan dan

pengeringan benda uji akan menambah tegangan kelilmg dan dapat menghasilkan

kuat geser yang lebih tinggi.

(Mekanika Tanah I, Hary Chnstady Hardiyatmo,1988)
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3.10. Pengujian Triaksial Tipe Unconsolidated-Undrained

Pengujian dengan cara Unconsolidated-Undrained digunakan untuk

menentukan kuar geser tanah lempung pada kondisi tanah aslinya, di mana angka pori

benda uji pada permulaan pengujian tidak berubah dari nilai aslinya di lokasi pada

tempat kedalaman contohnya.Walaupun pengujian dilakukan dengan tegangan set

yang berbeda, akan menghasilkan nilai-nilai beda tegangan utama (a{ - a3) yang

sama, pada kondisi keruntuhannya. Biasanya keruntuhan dihasilkan dalam periode 5-

10 memt. Tiap pengujian dilaksanakan sampai tercapai nilai maksimum beda

tegangan utama atau regangannya telah melampaui regangan aksial sampai sebesar

20 %.

Pada pengujian mi, dapat digunakan tanah benda uji dengan diameter kira-kira

3,81 cm dan tinggi 7,62 cm. Benda uji dimasukkan dalam selubung karet tipis dan

diletakkan ke dalam tabung kaca.Biasanya, ruang di dalam tabung diisi dengan air

atau gliserm. Benda uji mendapat tegangan sel (cr3), dengan jalan penerapan tekanan

pada cairan di dalam tabung plastiknya. Udara kadang-kadang dapat digunakan

sebagai media untuk penerapan tegangan selnya (tegangan kelilmgnya). Alat

pengujian dihubungkan dengan pengatur drainasi ke dalam maupun ke luar dan

benda uji. Untuk menghasilkan tegangan geser pada benda uji, gaya aksial dikerjakan

melalui bagian atas benda uji.

Pengujian dengan cara tanpa terkonsolidasi-tanpa drainasi atau Quick-test

(pengujian cepat), benda uji mula-mula dmebani dengan penerapan tegangan sel
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(tegangan keliling), kemudian dibebani dengan beban normal, melalui penerapan

tegangan deviator (Act) sampai mengalami keruntuhan.

Untuk pengujian ini:

tegangan utama mayor total = ct? + Acti— ct(

tegangan utama minor total = ct3

Tegangan deviator pada saat keruntuhan (Act,) praktis sama, seolah-olah

mengabaikan tegangan sel ct3 Selubung kegagalan tegangan total dapat dianggap

sebagai garis horizontal <j> = 0. Persamaan kuat geser pada kondisi undrained dapat

dinyatakan dalam persamaan:

CTj - CT3 ACTf
s =c = = (3.19)

2 2

Persamaan (3.19) sering ditulas dalam bentuk:

c _ (3.20)

dengan qu = Aaf atau tegangan deviator ct, - ct3 pada kondisi unconsolidated-

undrained.

Pada penerapan tegangan deviator selama pergeserannya, tidak diijinkan air keluar

dari benda ujinya. Katup drainase ditutup. Beban normal tidak ditransfer ke butiran

tanahnya, Keadaan tanpa drainase ini menyebabkan adanya tekanan kelebihan

tekanan pori dengan tidak adanya tahanan geser hasil perlawanan dan butiran

tanahnya.



Kondisi tanpa drainasei dapat digunakan untuk kondisi pembebanan cepat

pada tanah permeabilitas rendah, sebelum konsolidasi terjadi, sehingga belum terjadi

konsolidasi atau drainasi pada lapisan tanahnya. Contoh kondisi tanpa konsolidasi

dan tanpa drainasi, yaitu akhir pelaksanaan dari pembangunan bendungan urug,

pondasi untuk tanah timbunan, bang pancang dan pondasi pada tanah lempung

normally consolidated.

(Mekanika Tanah I, Hary Chnstady Hardiyatmo,1988)


