
BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Alat dan Bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapur

Digunakan hidrat kapur (hydrated lime) yang secara kimia disebut Ca(OH)2 yang

merupakan hasil reaksi kimia dari kalsium oksida dengan air (CaO + H20) yang

berupa serbuk.

2. Lempung lunak (soft clay)

Lempung diambil dari Salaman, Jawa Tengah, yang dibuat (remolded). Dengan

syarat nilai kuat tekan bebasnya (qu) antara 0.25 kg/cm2 - 0.50 kg/cm2

3. Air

Air diambil dari PDAM yang ada pada Laboratorium Mekanika Tanah FTSP,

Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

4.2 Data yang diperiukan

1. Kadar air ( w ), dalam persen ( % )

2. Berat jenis ( Gs )

3. Batas cair ( LL ), dalam persen ( % )
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4. Batas Plastis ( PL ), dalam persen ( % )

5. Indeks Plastis (IP \ dalam persen ( % )

4.3 Metode Pengujian

Tanah yang akan distabilisasi memeriukan pengujian-pengujian yang akan

dapat menentukan sesuai tidaknya jcnis stabilisator tersebut, rasio stabilisator yang

optimum dan efisien pada tanah bersangkutan. Jenis pengujian ini biasanya dilakukan

di laboratorium, sedangkan untuk kasus-kasus tertentu pengujian dilakukan

dilapangan.

Pengujian yang dilakukan di laboratorium dibagi menjadi dua, yakni

pengujian sifat fisik tanah dan pengujian sifat mekanik tanah.

4.3.1 Pengujian Sifat Fisik Tanah

Pengujian sifat fisik tanah dilakukan agar dapat diketahui karakteristik

awal dan tanah sebelum dilakukan perubahan, karena tanah lempung yang dipakai

dibuat (remolded). Pengujian ini terdiri dari :

• Pengujian kadar air tanah (ASTM D 2216-71)

• Pengujian berat jenis tanah (ASTM D 854-72)

• Pengujian batas susut tanah (ASTM D 427-74)

• Penguj ian batas cair tanah (ASTM D 423-66)

• Pengujian batas plastis tanah (ASTM D 424-74)

" Analisis hidrometer (ASTM D 421-72)

• Analisis saringan (ASTM D 422-72)



4.3.2 Pengujian Sifat Mekanik Tanah

Pengujian sifat mekanik tanah yang dilakukan adalah pengujian

"pembebanan" terhadap tanah yang menggunakan kolom kapur (lime column).

4.4 Pemodelan Benda Uji

Benda uji berupa kubus terbuat dan triplek yang dilapisi kayu dibagian

luarnya pada ketiga sisi dan di satu sisi terbuat dari kaca 5 mm serta bagian bawah

juga terbuat dari triplek. Semua sisi berukuran 30 cm, dengan diameter kolom kapur

berukuran 32 mm serta konfigurasi kolom kapur seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Bentuk konfigurasi segi empat
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Gambar 4.2 lime column dengan tinggi 30cm (sampai dasar benda uji / end bearing)

Gambar 4.3 Lime column 2/3 tinggi benda uji ( 20 cm )
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4.5 Variasi sampel

Benda uji untuk masing-masing sampel yang akan diuji sebagai berikut:

* Sampel dengan limecolumn mencapai dasar benda uji (30 cm) adalah :

a. Sampel lime column dengan campuran 0 %

b. Sampel lime column dengan campuran 8 %

c. Sampel lime column dengan campuran 12 %

d. Sampel lime column dengan campuran 20 %

e. Sampel lime column dengan campuran 100 %

* Sampel dengan lime column 2/3 benda uji (20 cm) adalah ;

a. Sampel lime column dengan campuran kapur 0 %

b. Sampel time column dengan campuran kapur 8 %

c. Sampel lime column dengan campuran kapur 12 %

d. Sampel time column dengan campuran kapur 20 %

e. Sampel lime column dengan campuran kapur 100 %

Jumlah sampel yang dibuat masing-masing prosentase dibuat sebanyak 4

sampel yaitu :

1). 1 sampel untuk konfigurasi segiempat dengan tinggi kolom kapur 30 cm di uji

pada Ojam.

2). 1 sampel untuk konfigurasi segiempat dengan tinggi kolom kapur 30 cm di uji

pada 48 jam.

3). 1 sampel untuk konfigurasi segiempat dengan tinggi kolom kapur 20 cm di uji

pada Ojam.
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4). 1 sampel untuk konfigurasi segiempat dengan tinggi kolom kapur 20 cm di uji

pada 48 jam.

4.6 Teknik Pencampuran

Lempung lunak yang dibuat (remolded), dilakukan penambahan air

terlebih dahulu agar mencapai kadar air yang diinginkan, yaitu 50 % (konstan).

Pencampuran kolom kapur dilakukan dengan prosentase terhadap berat jenis.

Pencampuran dilakukan pada saat tanah dan kapur dalam keadaan kering, sehingga

diharapkan tanah dengan kapur dapat tercampur dengan merata, baru kemudian

dilakukan penambahan air hingga mencapai kadar air yang diinginkan.

Kemudian tanah dimasukkan kedalam benda uji yang berbentuk kubus,

tanah lempung lunak yang terletak disamping dimasukkan terlebih dahulu sedikit

demi sedikit sambil di padatkan dengan bagian tengah tempat konfigurasi yang akan

diberi kolom kapur dimasukkan besi terlebih dahulu sesuai dengan diameter yang

telah ditentukan, kemudian setelah tanah penuh permukaannya diratakan.

Setelah tanah rata kolom kapur yang sudah dicampurkan diluar tadi

dimasukkan kedalam lubang sedikit demi sedikit sambil dipadatkan sampai penuh dan

permukaannya diratakan juga.

Pembuatan tanah lempung lunak :

Tanah lempung kering ditambah air agar dicapai kadar air yang diinginkan-

r 100 + /* i
Penambahan kadar air dalam Cc ~ W, <[ — 1 1

k 100 + A

( Panduan Praktikum Mekanika Tanah FTSP UII, 2000 )

Dengan: Wk = berat tanah kering ( gram )



B = kadar air rencana ( % )

A - kadar air tanah asli ( % )

Pembuatan kolom kapur (lime column ) N % :

Dibuat berdasarkan prosentase yang diinginkan

Ws + Ww Ws WW
yb =

V V V

W...

yb-yd+-y—
W..

w*Wsyb -. yd ,

yb - yd +(w *yd)

yb = yd(\ + w)

Wh Wkl

V V

W = -±-

(Craig. R. F., 1989)

dengan : Wh = berat tanah basah (gram)

w - kadar air (%)

Wk ~ berat tanah kering (gram)

V = volume ( cm )

Ww =• berat air (gram)

Ws = berat solid (gram)

y h = berat volume tanah basah (g/cm)

}' j = berat volume tanah kering (g/cm3)
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4.7 Teknik Pengujian

Benda uji yang telah mengalami proses pencampuran, yang terdiri atas

tanah lempung lunak dan kolom kapur siap untuk dilakukan pengujian terhadap

pembebanan. Adapun prosedur pelaksanaan pengujian pembebanan adalah sebagai

berikut:

1. Siapkan peralatan untuk pengujian seperti dial, beban-beban, penutup kayu dan

stopwatch.

2. Letakkan kayu diatas benda uji yang berlungsi sebagai penulup dan sekaligus

membantu dalam pendistribusian beban agar lebih merata.

3. Pasang dial diatas kayu penutup kayu untuk mengukur penurunan yang terjadi

pada benda uji.

4. Kemudian benda uji diberi beban yang dimulai dengan beban yang terkecil

terlebih dahulu, penambahan beban dilakukan setiap 30 menit. Total waktu

pembebanan adalah selama 2 jam. Pemberian beban dilakukan secara bertumpuk,

adapun variasi beban yang digunakan adalah 7989 gram, 12157 gram, 16332

gram, dan 20157 gram. Usahakan beban diletakkan tepat ditengah-tengah benda

uji agar pendistribusian beban merata.

5. Selama pembebanan dilakukan pencatatan terhadap besarnya penurunan yang

terjadi.

Semua uji yang dilaksanakan pada penelitian ini untuk setiap sampel

dengan prosentase berat kapur dan konfigurasi kapur tertentu dilakukan pada 0 jam

(segera setelah dibuat sampel langsung di uji) dan 48 jam setelah sampel dibuat.



4.8 Sistematika Penelitian

Mulai

Persiapan bahan:

1. Kapur (CaO)

2. Lempung lunak (remolded)

3. Air

Persiapan alat :

1. Untuk uji batas-batas

konsistensi

2. Untuk uji properties tanah

3. Untuk uji gradasi tanah

Pengujian sampel tanah lempung :

1. Uji batas-batas konsistensi tanah

2. Uji properties tanah

3. Uji gradasi tanah

Kadar Air (co), Berat Jenis (Gs\ Batas Plastis (PL), Batas
Cair (LL), Indeks Plastisitas (IP)

Menentukan kadar air yang digunakan

Pembuatan sampel tanah lempung lunak

A
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Pembuatan sampel lime column dengan prosentase

1. 0 %

2. 8 %

3. 12%

4. 20%

5. 100%

Jumlah sampel masing-masing

prosentase dibuat 4 sampel

y dengan konfigurasi segiempat

Pengujian sampel time column dengan konfigurasi

segiempat menggunakan variasi beban 7,989 kg, 12,157 kg,

16,332 kg, dan 20,157 kg

T
Grafik hubungan pembebanan dengan penurunan

Analisis

1
Kesimpulan

Selesai

Gambar 4.4 Urut-urutan pclaksanaan
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