
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Bahan Penelitian

1. Tanah

Dalam penelitian ini sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung
yang berasal dari daerah Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah Sampel tanah yang
diambil meliputi tanah terganggu (disturbed soil) dan tanah tidak terganggu
(undisturbed soil),

2. Limbah Gipsum

Limbah gipsum yang digunakan adalah limbah yang dihasilkan pabrik/home
industry list, papan berserat, dan hiasan interior berbahan dasar gipsum. Limbah
gipsum diperoleh dari Emerald Gypsum Jl. Monumen Jogja Kembali No. 42
Yogyakarta,

3. Air

Air yang dipakai adalah air baku pada Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan
Teknik Sipil, FTSP Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

4.2 Spesifikasi Pengujian

Spesifikasi pengujian dan peralatan yang dipakai dalam penelitian ini mengacu
pada standar dari American Society of Testing Materials (ASTM).
1. Pengujian Distribusi Ukuran Butiran (Grain Size Analysis) mengacu pada standar

ASTM D-423-72.

2. Pengujian Kadar Air (Water Content, w) mengacu pada standar ASTM D-2216-
71.

3. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity,Gs) mengacu pada standar ASTM D-854-
58.

4. Pengujian Batas-batas Konsistensi (Atterberg Limits) :

• Pengujian batas cair mengacu pada standar ASTM D-423-66,
- Pengujian batas plastis mengacu pada standar ASTM D-424-74,

• Pengujian batas susut mengacu pada standar ASTM D-427-74.
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5. Pengujian pemadatan tanah menggunakan pemadatan proktor standar

(StandardProctorTest) dengan mengacu pada standar ASTM D-698-74.

6. Pengujian Tekan Bebas (Unconfined Compression Test, UCT) mengacu pada
standar ASTM D-2166-85,

7. Pengujian Triaksiai tipe UU (Triaxial Test Type UU) mengacu pada standar ASTM

D-2850.

4.3 Prosedur Pencampuran Tanah Rekayasa

Tanah rekayasa yang dimaksud adalah sampel tanah lempung Kaliwiro yang

dicampur dan diaduk hingga rata dengan limbah gipsum, dengan prosentase kadar

limbah gipsum sebagai berikut:

1. Sampel Adengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 0%,

2. Sampel Bdengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 3%,

3. Sampel C dengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 6%,

4. Sampel Ddengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 9%,

5. Sampel E dengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 12%,

6. Sampel F dengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 15%.

Tanah asli remolded atau tanah asli terganggu (disturbed) merupakan tanah

rekayasa dengan kadar campuran limbah gipsum sebesar 0% yang mempunyai

kadar air optimum (wopt)6ar\ berat volume kering maksimum (ykmax) sesuai dengan
kondisi pada saat pemadatan proktor standar.

Cara pembuatan sampel tanah rekayasa berdasarkan prosentase yang telah
ditentukan dengan acuan formula di bawah ini.

( N A
"V* =»'*><

100

dengan:

W|9yp= berat limbah gipsum (gram)

Wk = berat tanah kering (gram)

N = Prosentase campuran limbah gipsum (%)

(4.1)
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Berikut ini merupakan rincian sampel tanah yang digunakan pada masing-

masing pengujian.

1. Pengujian Proktor Standar

Sampel diambil dari tanah rekayasa sebanyak 30 buah masing-masing

beratnya 2 kg. Pemadatan standar dilakukan pada masing-masing vanasi campuran

limbah gipsum dengan sampel 5 buah yang mempunyai kadar ai> berbeda-beda

dengan selisih berkisar antara 5% hingga 7,5% (tabel 4.1)

Tabel 4.1 Campuran untuk pengujian Proktor Standar
1 Tanah Rekayasa Penambahan a r (mi) pada benda uji ke- i

L— 1 2 3 4

400 ml

5

\- 0% (Tanah Asli) 100 ml 200 ml ; 300 ml

300 ml

500 ml
3% 100 ml 200 ml 400 ml 500 ml
6% 200 ml 350 ml : 450 ml 550 ml i 650 ml ;
9% 250 ml 350 ml j 450 ml

400 ml

450 ml

550 ml

500 ml

550 ml

650 ml
12% 200 ml 300 ml • 600 ml
15% 250 ml 350 ml 650 ml

2. Pengujian Tekan Bebas

Pengujian tekan bebas tanpa pemeraman dilakukan pada sampel tanah asli

tak terganggu (undisturbed) dan tanah rekayasa sebanyak 2 buah pada setiap

variasinya. Pengujian tekan bebas pada tanah rekayasa dimaksudkan untuk

mendapatkan kadar limbah gipsum yang optimum. Pada pengujian dengan

pemeraman (curing time) sampel yang digunakan hanya sampel tanah rekayasa

yang memiliki karakteristik campuran optimum pada pengujian tanpa pemeraman

sebanyak 2 buah (tabel 4.2)

Tabel 4.2 Campuran untuk pengujian kuat tekan bebas
Waktu

pemeraman

Prosentase Kadar limbah gipsum
0% 3% 6°/o 9% 12% 15%

0 hari
"

2 buah 2 buah 2 buah j 2 buah | 2 buah ;
3 hari

7 hari

14 hari

21 hari

campuran optimum (2 buah)
campuran optimum (2 buah)
campuran optimum (2 buah)
campuran optimum (2 buah)

;

3. Pengujian Triaksiai tipe UU.

Pengujian ini dilakukan dengan pemeraman (curing time) sampel yang memiliki

karakteristik campuran optimum pada pengujian tekan bebas tanpa pemeraman
sebanyak 3 buah (tabel 4.3)

Tabel 4.3 Campuran untuk pengujian Triaksiai tipe UU
Prosentase Kadar limbah gipsumWaktu

pemeraman

7

_H

2l"~

0% 3% 6% 9%

ca rn£uj3n_^tirnimi_(3_bj:^h)
jamguran optimum (3 buah)

campuran optimum (3_buah)
campuran optimum (3_buah)
campuran optimum (3 buah)

12% 15%
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4.4 Prosedur Pengujian di Laboratorium

Pengujian di laboratorium meliputi beberapa jenis pengujian yang dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut (Ibnu Sudarmadji, dkk, 1997):

1. Pengujian Distribusi Ukuran Butiran {Grain SizeAnalysis)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui gradasi dari sampel tanah

sehingga dapat digunakan untuk menentukan jenis dan klasifikasi tanah

tersebut. Pengujian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Pengujian hidrometer untuk mengetahui prosentase butiran tanah yang lolos

saringan no. 200. Pengujian hidrometer dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut :

- membuat larutan standar dengan cara melarutkan 300 cc air destilasi ke

dalam reagen (water glass) sebanyak 2 gram. Larutan ini kemudian

dibagi dua bagian. Larutan yang pertama dimasukkan dalam tabung

kapasitas 1000 cc (tabung A) sedangkan yang lainnya tetap berada
dalam gelas ukur semula (tabung B),

• membuat suspensi (campuran sampel tanah dengan larutan standar)

dengan cara memasukkan sebanyak 50-60 gram kering oven ke dalam

tabung B dan direndam 30 menit kemudian dimixer seiama 10 menit.

Suspensi tersebut dimasukkan ke dalam tabung pengendapan dan
dikocok 60 kali (tabung C),

• pembacaan hidrometer dilakukan setelah suspensi dikocok dengan cara

tabung Cdiletakan di meja dan saat itu dihitung sebagai T0. Kira-kira 20-

25 detik sebelum pembacaan suspensi, ambil hidrometer dari tabung A
dan dicelupkan secara hati-hati di tabung Cdengan pelan-pelan sampai
kedalaman taksiran yang akan terbaca. Kemudian lepaskan (jangan

sampai timbul goncangan) dan dibaca skala yang ditunjuk oleh puncak

miniskus muka air (R:). Setelah itu pindahkan secara pelan-pelan ke

dalam tabung A dan dibaca skala hidrometer (R2). Bila pembacaan

hidrometer selesai lalu ukur suhu suspensi dengan dengan termometer,

•' pembacaan dilakukan pada setiap menit (T) ke 2, 5, 30, 60, 250, dan

1440 menit dari T0. Setelah pembacaan terakhir (menit ke 1440),

tuangkan suspensi pada tabung C di atas saringan no. 200. Kemudian
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cucilah sampel tanah yang tertahan di atas saringan ini dengan bantuan

kuas sampai air yang keluar dari ayakan benar-benar bersih. Hasil

pencucian ini digunakan sebagai sampel pada analisa saringan setelah

dijemur hingga kering.

b. Pengujian analisa saringan untuk mengetahui prosentase butiran tanah yang
tertahan pada saringan no. 200, dengan prosedur sebagai berikut:

• dari pengujian analisis hidrometer didapatkan butiran tanah yang

tertinggal pada saringan no. 200 yang sudah dikeringkan,

- butiran tanah yang tertahan pada saringan no. 200 disaring dengan satu

set saringan yang disusun dengan urutan dari atas mulai no. 10, 20, 40,

60, 140, 200, dan pan. Letakkan susunan saringan tersebut pada mesin
penggetar dan digetarkan selama 3-5 menit,

• timbang butir-butir tanah yang tertahan pada masing-masing saringan

(di, d2, d3, d4, d5, dan d6). Masukan nilai-nilai tersebut dalam tabel

analisis saringan.

2. Pengujian Kadar Air (Water ContentAnalysis)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kadar air yang terkandung
dalam tanah, dengan prosedur sebagai berikut :

• setelah cawan timbang dibersihkan dengan kain kemudian ditimbang beserta

tutupnya (Wx gram). Masukkan contoh tanah ke dalam cawan timbang dan
ditimbang beserta tutupnya (W2 gram),

- dalam keadaan terbuka, cawan timbang dimasukkan ke dalam oven. Atur

suhu oven konstan antara 105°-110° C selama 16-24 jam. Perhatikan agar
tutup cawan timbang tidak tertukar,

- kemudian tanah didinginkan dalam desikator dan setelah dingin ditimbang
bersama tutupnya (W3 gram).

3. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity Analysis)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berat jenis tanah,
dengan prosedur pengujian sebagai berikut:

• setelah dibersihkan bagian luar dan dalamnya, piknometer ditimbang beserta
tutupnya (W, gram). Masukkan sampel tanah ke dalam piknometer lalu

ditimbang beserta tutupnya (W2 gram),
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masukkan air destilasi ke dalam piknometer sampai sepertiga dari isinya

kemudian didiamkan sampai ± 30 menit. Keluarkan udara yan terperangkap

di antara butir-butir tanah dengan cara merebus piknometer dengan hati-

hati ± 10 menit dengan sesekali piknometer digoyang-goyangkan untuk

membantu keluarnya gelembung udara. Setelah itu piknometer didinginkan

sampai mencapai suhu ruangan sekitar ± 20 jam,

• tambahkan air destilasi ke dalam piknometer sampai penuh dan ditutup.

Setelah itu bagian luar piknometer dikeringkan dengan kain kering dan

ditimbang (W3 gram). Air dalam piknometer diukur suhunya dengan

termometer (t°C),

• kosongkan piknometer kemudian isikan air destilasi bebas udara sampai

penuh. Setelah itu ditutup bagian luarnya dan dikeringkan, lalu ditimbang

(W4 gram). Hal ini dikerjakan segera setelah selesai mengukur suhu air

dalam piknometer, agar suhu udara masih sama keadaannya.

Pengujian Batas-batas Konsistensi Tanah {Atterberg LimitsAnalysis)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui batas cair (liquid limit,

LL), batas plastis (Plastic Limit, PL), dan batas susut (shrinkagelimit, SL).

Prosedur dari pengujian batas-batas konsistensi adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Batas Cair (LiquidLimit, LL)

• sampel tanah yang sudah disaring dengan saringan no. 40 dimasukkan

dalam mangkok porselin. Tambahkan air ke dalam mangkok sedikit demi

sedikit sambil diaduk sampai homogen. Pada adukan pertama ini tanah

supaya agak encer,

• adukan tanah tadi dimasukkan ke mangkok Cassagrande kemudian

ratakan dan hilangkan gelembung udara yang terperangkap dalam tanah

dengan spatel. Permukaan sampel tanah harus rata dan horizontal

dengan permukaan mangkok bagian depan dan bagian bawah. Apabila

tanahnya keiebihan dapat diambil, atau sebaliknya bila kurang,

- dengan alat pembarut buatlah alur lurus pada garis tengah mangkuk

searah dengan sumbu alat sehingga tanah terbelah dua dengan simetris,

« lakukan gerakan putar alat sehingga mangkuk terangkat setinggi 1 cm

dan jatuh pada alasnya dengan kecepatan putar 2 putaran/detik.
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Putaran dihentikan bila kedua bagian tanah sudah terlihat berhimpit

sepanjang 12,7 mm {VA). Catat jumlah ketukannya dengan interval

ketukan antara 10 sampai 45 ketukan. Ambil sedikit sampel tanah dalam

mangkuk cassagrande kemudian uji kadar airnya,

- ulangi semua pekerjaan di atas sehingga diperoleh 4 sampai 5 data

hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan. Untuk mendapatkan

jumlah ketukan dan kadar air berbeda sampel tanah ditambah dengan

air sedikit demi sedikit.

Pengujian Batas Plastis (Plasticity Limit, PL)

• buat boia tanah dengan diameter tanah sekitar 1 cm. Giling-giiing tanah

di atas plat kaca dengan telapak tangan berkecepatan giling 1,5 detik

setiap gerakan maju mundur,

• setelah tercapai 3 mm dan tanah mulai kelihatan retak, sampel tanah

tersebut menunjukkan dalam kondisi batas plastis,

• masukkan gilingan tanah tersebut ke dalam cawan timbang sebanyak

± 10 gram kemudian lakukan pengujian kadar air.

Pengujian Batas Susut (Shrinkage Limit, SL)

' tentukan volume ring (V) dengan cara cawan susut dibersihkan lalu

ditimbang {Wt gram). Kemudian tuangkan air raksa ke dalam cawan

susut, ratakan permukaannya dengan plat kaca, dan ditimbang berat air

raksanya (W2gram),

- isikan tanah ke dalam cawan susut dengan cara mengoleskan oli ke

dalam cawan susut sampai merata, kemudian masukkan adukan tanah

yang sudah dipersiapkan tadi ke dalam cawan susut sedikit demi sedikit

sambil diketok-ketokkan di lantai agar tidak ada udara yang

terperangkap oleh tanah. Bersihkan sisi luar cawan yang terkena tanah

kemudian timbang beratnya (W3 gram). Keringkan tanah tersebut dalam

oven yang dihidupkan 60°C sampai beberapa jam, kemudian suhu

dinaikan lagi sampai 100°C . Cawan dan tanah kering didinginkan lalu

ditimbang (W4 gram),

• tentukan volume tanah kering dengan cara mengeluarkan tanah kering

dari cawan susut dengan hati-hati agar tidak pecah. Tempatkan



mangkuk kaca dalam mangkuk porselin yang lebih besar. Tuangkan air

- raksa ke dalam mangkuk kaca sampai penuh, kemudian ratakan

permukaan air raksa dengan plat kaca berpaku dengan posisi paku ikut

dicelupkan ke dalam air raksa. Pindahkan mangkuk kaca tadi ke dalam

mangkuk porselin kosong satunya lagi kemudian masukkan contoh tanah

kering ke dalam mangkuk kaca lalu tekan dengan plat kaca berpaku

sampai tenggelam. Angkat plat kaca dan pindahkan mangkuk kaca ke

mangkuk porselin pertama. Tuangkan air raksa yang berada dalam

mangkuk porselin kedua ke dalam geias ukur lalu ditimbang. Volume

tanah kering sama dengan berat air raksa yang tertumpah karena

terdesak tanah dibagi dengan berat jenisnya.

Pengujian Pemadatan Proktor Standar (StandardProctor Test)

Pengujian pemadatan tanah dilakukan dengan metode Proktor Standar.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan maksimum

(Maximum Dry Density, MDD) dan kadar air yang optimum (Opt/mum Moisture

Content, OMC). Tingkat kepadatan maksimum dapat dilihat dari berat volume

kering yang terbesar pada tanah yang dipadatkan.

Prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut ini:

- timbang cetakan dan keping alas dengan ketelitian 5 gram (Wi gram).

Cetakan, leher, dan keping alas dipasang jadi satu dan ditempatKan pada

landasan yang kokoh.

• ambil salah satu dari sampel yang sudah disiapkan, diaduk, dan dipadatkan

dalam cetakan dengan cara tanah dipadatkan dalam tiga lapis, tiap lapis

ditumbuk dengan 25 kali tumbukan (gambar 4.1.). Jumlah seluruh tanah

harus tepat sehingga tinggi keiebihan tanah yang diratakan setelah leher

dilepas tidak lebih dari 5 mm.

- setelah leher sambung dilepas, potong keiebihan tanah dari bagian keliling

dengan pisau perata. Timbang cetakan yang berisi benda uji beserta keping
alas dengan ketelitian 5 gram.

- benda uji dikeluarkan dengan alat ekstruder dan ambil sebagian kecil dari

benda uji untuk pengujian kadar air. Lakukan pengujian yang sama

untuk sampel tanah lainnya.
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Pengujian Tekan Bebas (UnconfinedCompression Test, UCT)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan besarnya sudut gesek

dalam ($) dan kohesi tanah (c). Kuat tekan bebas tanah adalah besarnya

tekanan aksial (kg/cm2) yang diperlukan untuk menekan suatu silinder tanah

sampai pecah atau besarnya tekanan yang memberikan pemendekan tanah

hingga 20% apabila tanah belum juga pecah.

Prosedur pengujian tekan bebas adalah sebagai berikut :

• ukur dengan teliti diameter dan tinggi benda uji. Timbang benda uji untuk

menghitung berat volumenya,

• tempatkan sampel tanah di atas mesin penekan secara vertikal dan sentris

pada plat dasar alat tekan. Atur alat tekan sehingga menunjukan nol.

Demikian pula pada dial pengukur regangannya,

• lakukan penekanan dengan mengatur kecepatan pembebanan dengan

kecepatan 1% tiap menit atau 1,4 mm/menit. Pembacaan dilakukan pada
interval waktu 30 detik,

• pembebanan dihentikan apabila dial penunjuk beban sudah mengalami

penurunan dua kali, atau regangan sudah mencapai 20% dari tinggi semuia,

• ambil sampel tanah tadi kemudian diukur sudut pecahnya dengan

pengukur sudut (a).

Pengujian Triaksiai Tipe UU (Triaxial Type UU Test)

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kohesi (cu) dan sudut

geser dalam (<j>u) dari suatu contoh tanah. Pengujian Triaksiai yang digunakan

adalah tipe Undrained Unconsolidation dengan prosedur sebagai berikut:

" sampel berbentuk silinder diukur tinggi, diameter, dan beratnya,

• letakkan batu pori yang telah dibersihkan di atas plat dasar alat uji,

kemudian letakkan sampel tanah di atas batu pori dalam alat uji triaksiai,

- bungkus sampel tanah dengan membran agar air tidak masuk. Pasang
kertas saring dan batu pori di atas sampel tanah, ikat dengan karet,

- pasang tabung sel triaksiai dan keraskan baut pengencangnya. Isi ruang sel

triaksiai denagn air, dengan cara memutar regulator pengatur tekanan sel

sehingga tekanan menunjukan 0,2 kg/cm2. Kemudian buka kran yang
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menghubungkan tanki air dengan sel triaksiai tersebut. Berikan tekanan sel

(<t3) sesuai dengan harga yang diinginkan,

• jalankan/atur piston beban dengan pemutar tangan sehingga hampir

menyentuh benda uji dengan kecepatan 0,5-1,0 persen/menit. Baca dan

catat arloji cincin beban yang akan mengukur gaya akibat tekanan ke atas

oleh air sel dalam piston pada setiap kelipatan 60 detik sampai sampel tanah

mendekati pecah. Selama pembacaan selalu diamati manometer tekanan sel

dan aturlah agar tekanan selalu dalam keadaan konstan,

- setelah pembebanan selesai hentikan mesin pembebanan. Keluarkan air

dalam sel untuk mengambil benda uji. Catat dan gambar sket bentuk

pecahnya tanah,

• timbang dan catat berat benda uji. Kerjakan benda uji kedua dan ketiga

sesuai prosedur yang sama dengan menaikkan harga tekanan selnya.

4.5 Flowchart Peneiitian

Prosedur penelitian yang telah dijelaskan mengikuti gambar 4.2.
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