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TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Tinjauan Vmum 

Dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material, 

yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi 

(terikat secara kirnia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah 

melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi 

pori-pori (voil) diantara partikel-partikel padat tersebut. Ruang tersebut dinamakan 

pori (voids). Apabila tanah sudah benar-benar kering (kadar air = 0%), maka tidak 

akan ada air sarna sekali dalam porinya. Keadaan ini jarang ditemukan pada tanah 

yang masih dalam keadaan asli di lapangan. 

Tanah yang beraela eli lapangan sering dijumpai dalam keadaan dimana pori 

tanah tidak mengandung udara sarna sekali, tetapi terisi penuh oleh air. Keadaan ini 

dinamakan tanah jenuh air (fully saturated). 

Berdasarkan asalnya, tanah dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tanah 

organik atau tanah anorganik. Tanah organik berasal dari pelapukan tumbuh

tumbuhan, kerangka dan kulit organisme kecil. Tanah anorganik berasal dari 

pelapukan batuan secara kimia ataupun fisis. 
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Butiran-butiran mineral yang membentuk bagian padat dari tanah merupakan 

hasil pelapukan dari batuan. Pelapukan adalah suatu proses terurainya batuan 

menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat proses mekanik dan fisis. Ukuran 

setiap butiran padat tersebut sangat bervariasi dan sifat-sifat fisis dari tanahbanyak 

tergantung dari faktor-faktor ukuran dan bentuk butiran. 

2.1.1 Ukuran Butiran Tanah 

Tanah umumnya dapat dibagi menjadi kerikil (gravel), p~~ir (sand), lanau 

(silt) dan lempung (clay), tergantung pada ukuran partikel yang paling dominan 

pada tanah tersebut. Untuk menerangkan tentang tanah berdasarkan ukuran 

partikelnya, beberapa telah mengembangkan batasan-batasan ukuran golongan jenis 

tanah (soil-separate-size /imi), seperti terlihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Batasan-batasan Ukuran Golongan Tanah (Das, 1993) 

Nama Ukuran Butiran (mm) 
-

Golong:m Kcrildl Pasir Lanau Lcmpllng 

.. 

MnSSllchl1se!ts Institutes ofTcchnology >2 2-0.06 0.06-0.002 <0.002 
-_.. 

American Dcpnrtcmcl\t of Agriculture >2 2-0.05 0.05-0.002 < 0,002 

(USDA) 

American Associ;llion o~' State Highway 76.2-2 2-0.075 0'<>75-0.002 < 0,002 

nnd Transportation Officials (AASHTO) 

Unified Soil Clasiflcatioll system (U.S. 76.2-4.75 4.75-0.075 h<lllls (yailu lanall dan 
Army Corps of Engineers. U.S. Bureau 
of Reclamation) lempung < 0.075) 

Dari ukuran partikel tanah dan sifat-sifat lain yang menyertainya, maka tanah 

dapat dibagi menjadi : 
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a. Kerikil 

Diameter kerikil lebih besar dari 2 mm. Golongan kerikil seringkali dikenal 

sebagai kelas bahan-bahan yang berbutir kasar atau bahan-bahan tidak 

kohesif. Golongan ini terdiri dari pecahan-pecahan batu dengan berbagai 

ukuran dan bentuk. 

b. Pasir 

Diameter pasir diantara 0,05 mm sampai 2 mill. Pasir juga termasuk kelas 

bahan yang berbutir kasar dan tidak kohesif. Pasir merupak~n bahan dengan 

kepadatan yang rendah. Apabila dikenai beban yang bergetar maka akan 

cenderung memadatkan bahan tersebut, sehingga mengakibatkan adanya 

penunman. 

c.	 Lanau 

Diameter lanau berkisar diantara 0,002 mm sampai 0,05 mm. Lanau 

termasllk kelas bahan yang berbutir hallis. Lanau merupakan bahan peralihan 

antara lempung dan pasir hahls. Kurang plastis dan lebih mudah ditembus air 

dari pada lempung. Tallall lanau menjadi sangat marnpal apabila dalam 

keadaan jenuh air. Hal tersebut sering menimbulkan masalah pada bangunan 

air, seperti saluran dan bendungan. 

d.	 Lempung 

Diameter lempung berkisar di bawah 0,002 mm. Lempung terdiri dari butir

butir yang sangat kecil dan menunjukkan sifat-sifat plastis dan kohesif. Sifat 

plastis tersebut timbul karena adanya partikel-partikel mineral tertentu yang 

menghasilkan sifat-sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air. 
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Plastisitas menunjukkan sifat yang memungkinkan bentuk lempung berubah

ubah tanpa perubahan isi atau tanpa kembali ke bentuk asilnya dan tanpa 

terjadinya retakan atau pecah-pecah. 

Tanah dapat diklasifikasikan da1am suatu sistim pengaturan yang disebut 

sistem kelasifikasi tanah. Sistim klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan 

beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat serupa kedalam 

kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan pemakaiannya. 

. 
Sistim klasifikasi memberikan suatu bahasa yang mudah unLuk rrienjelaskan secara 

singkat sifat-sfat umum tanah yang sangat bervariasi tanpa penjelasan yang terinci. 

Sebagian besar sistim klasifikasi tanah yang telah dikembangkan untuk tujuan 

rekayasa didasarkan pada sifat-sifat indeks tanah yang sederhana seperti distribusi 

ukuran butiran dan plastisitas. Walaupun sehingga terdapat berbagai sistim 

klasifikasi tanah, tetapi tidak ada satupun dari sistim-sistim tersebut yang benar

benar memberikan penjelasan yang tegas mengenai segala kemungkinan 

pt:llIakaiannya. llal ini discbnbknn karena sifat-sifat tanah yang sangat b~rvariasi. 

2.1.2 Sistem KJasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi berdasarkan tekstur tanah adalah cara meIIlLagi tanah 

dengan memberi nama berdasarkan komponen utama yang dikandungnya, misalnya 

lempllng berpasir (sandy clay), lempung berlanau (silty c1ayI) dan seterusnya. 

Departemen Pertanian Amerika (USDA) adalah salah satu organi~asi yang telah 

mengembangkan sistim klasifikasi berdasarkan tekstur, seperti yang ditllnjukkan 

pada gambar 2. 1. 
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Gambar 2.1 Klasifikasi berdasarkan tekstur oleh USDA (Das, 1991) 

1.	 Sistirn KJasifikasi AASHTO 

Umumnya sistim klasifikasi AASHTO dipakai dalam perencanaan jalan raya. 

Pada sistim ini tanah diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu A-I 

sampai dengan A-7. Tanah yang diklasifikasikan dari A-I sampai A-3 adalah tanah 

berbutir dimana butiran yang lolos saringan No. 200 kurang dari 35%, sedangkan 

tanah dimana lebih dari 35% butirnya lolos saringan No. 200 diklasifikasikan dari 

A-4 sampai A-7 yang sehagian bcsnr adaJah [anau dan lempung. Sistim kll'1sitikasi 

ini dapat dilihat pada tabe! 2.2. yang berdasarkan kriteria: 

a.	 Ukuran butir : 

Kerikil Butiran tanah yang lolos saringan ~ 75 mm dan tertahan sanngan 

No.20. 

Pasir : Butiran tanah yang [olos saringan No. 10 dan tertahan saringan No. 200. 

Lanau dan lempung : Butiran tanah yang 10105 saringan No. 200. 
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b.	 P1astisitas: 

Lanau : Bi1a butiran yang 1010s saringan No.200 mempunyai Ip ~10 

Lempung : Butiran yang 1010s saringan NO.200 mempunyai Ip 2: 11. 

c. Bi1a ditemukan batuan di da1am contoh tanah, maka batuan itu hams 

dike1uarkan terlebih dahu1u dan persentasenya dicatat. 

Pada gambar 2.2. ditunjukkan rentang batas cair dan indeks p1astisitas untuk 

mengklasifikasikan tanah yang masuk ke10mpok A-2, A-4, A-5, A-6 dan A-7. 

70 

60 
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Plastisi tas 

40 
('X,) 
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20 
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o 
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Gambar 2.2 Grafik K1asifikasi Tanah Berdasarkan Batas cair dan indeks 

plastisitas (Das, 1991) 
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2.	 Sistem Klasifikasi Unified (Unified Soil Classification System) 

Sama seperti sistem AASHTO, sistem USCS juga mempertimbangkan 

pengaruh plastisitas dalam mengklasifikasikan tanah yang pada awalnya 

diperkenalkan oleh Casagrande pada tahun 1942. Pada tahun 1952, dalam rangka 

kerja sama dengan Uniteed States Bereall of Reclamation Sistim tersebut 

disempurnakan. Sistim Klasifikasi Unified ditunjukkan pada tabel 2.3. atau gambar 

2.3. yang membagi tanah ke dalam dua kelompok besar, yaitu : 

a.	 Tanah berbutir kasar (coarse grained soil) : 

Tanah kerikil dan pasir dimana kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos 

saringan No. 200. Simbol kelompok ini G untuk kerikil atau tanah berkerikil 

dan S untuk pasir atau tanah berpasir. 

b.	 Tanah berbutir halus (filled grained soil) : 

Tanah dimana lebih dari 50% berat total contoh tanah lolos saringan No. 200. 

Simbol untuk kelompok ini adalah M untuk lanau anorganik, C untuk lempung 

anorganik, 0 untuk lanau organik dan lempung organik. Simbol PT dipakai 

untuk tanah gambut (peat), mlick dan tanah lain dengan kadar organik yang 

tinggi. 

Simbol-simbollain yang dipakai pada klasifikasi Unified (UseS) adalah :
 

W =well graded (tanah gradasi baik)
 

P :::: poorly graded (tanah gradasi buruk)
 

L :::: lOll' plasticity (plastisitas rendah), LL < 50
 

H = h/~f5h plasticity (plastisitas tinggi), LL > 50
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Tabel 2.2 Klasiftkusi Tanah Sistim Unified (Das, 1991) 

Kcrikil bcrgradasi baik dan campuT-an 
bcrbulir 

Kcrikil GWTanah 
kcrikil pasir, scdikil alau sarna sc-kali 
Lidak mcngandung bUliran halus 

bcrsih 

GP(han)'a Kerikil bergrddasi buruk dan campurnn 
50% butiran 

PdSir lebih kasar lebih 
kerikil) kerikil pasir, sed.ikit atau s.ama sekalidati 50010 frdksi 

tidak menga.lldung butiran halustertallall sa kasar lolos 
ringan 

No. 200 

saringan No.4. Kcrikil GM Kcrikil bcrlanau., campuran kerikil
dcngan pasir-Ianau 

GC Kerikil berlempung. campuran kerikil 
halus 

butiran 
pasir-lempung. 

Pasir bcrgradasi. bail'., pasir· kcrkcrikil, 
a1aU lcbih dati 

SWKcrikil, 50% Pasir 
scdikit alau sama sckali tidak 
Olcngandung buliran halus. 

bcrsih 

SP Pasir bergradas.i buruk dan pasir 
tertahan 

(hanyafraksi kasar 
pasir) berkerikiI. sedikit atau sarna sekali 

saringan No.4. tidak mengandung butiran halU5. 

Pasir bcrlanau., campuran pasir dcngan ,. 
dcngan 
Pasir SM 

lanau. 

SC Pasir berlempung. campurJ.n pasir 
balus 

bUtirdll 
dengan kmpung. 

ML Lanau anorganik, pasi r halus sckali, 
scrbuk baluan, pasir halus bcrlanau 
ainu bcrlcmpung.. 

Lanau dan lempung dengan Lempung anorganik dengan plastisitas 
batas cair 50% atau kur-dllg 

CL 
rendal\ sa.mpa.i sedallg. Lempung 
berkerikil, lempllllg berpasir, lempung 
berlanau, /empung bmJs (Ican clays) 

OL Lanau organik dan Icmpung bCrlanau 
bcrbulir 
Tanah 

organik dcngan plastisitas rendall. 

halus. 500/., Lanau anorganik atau pas.ir halus 
alan lebih 

MH 
<liato,""", atau lanau <liatom"e, 1= I 

10105 yang elastis. 

tempung anorganik dcngan plasisi-las. 
No. 200 

CHLanau dan lcmpung c1cngan saringan 
linggi, /empwzg gemuk (fal clays) 

Oli 

oolas cair Icbih cbri 50% 

Lempung organik deng.na pIastisitas. 
sedallg sampai dengan tinggi 

Tanah dcngan kandwlgan organik yang PT Peal (gambul), muck dan tanah-ta-nah 
sang:llllinggi lain, dcngan kandungan o:,ganik Linggi. 

15 



-0\ 

lJJls__ ap;.~lI'lI!IlIlI!lIII 

li1ah ~QIll,lII~ le1lIllilaw iai 
lI'lI!IlielpI8Ih••1 

I 
I I I 

lll'Z1orgft ,!,~ D!1Iu:1UII' lanali berlldiIhllUi 

lltt ~:\IOi:lI~~ .50tltl1DO lO!I 
Elu.WI:;l'JI:ll;Jlling~. 

~n,"SoSIl:ml'JlWullli 

I I 
~~'l~·d!!!: 5 Iu.dll PlIIIU 104'1 

- ., I .

I I I I 
4..•:. ' ' Ieol~"50 I',lr"~(GI _. fowtSj L 

.:!.~ l!.r.r. '0 4 ( $;\ l~oTa' na 4 eetal eI' (50 

. I I I I 
I I I I I I I I I ' I I 

::\i::l :·l:\klo! )~\~:: (~\ !·1~ .1;\ [)llI01h gIlS 'A' Padaglftl'A' [ibaolhp'A' [)bl\lm'~' [) aas \l2nl'A' 
": ~: ,; :'00 llQ ~:r. .:tm :00 !:r.:s no ~Z kiD! nc ;.); t pad.lV.'~ padaLJIA I!a:aV"t~ PI:!: Vt,\' paDlll't~' 

Casagrande casaglillld! caugran:l! casr,liln~ Cmiranet 

I I I I 
~E~·.S; - 1C!':~s:taJ5 UJIL!. ~efU..sa fa,O! ta~1 U!'LL ~Il'lla,tau Wl1ll.t:l!~ 

.!~;;..:."; rr,~ ..',1 ~smt¢. CI"P. 1e-·I;~U~g !T!"":,.r.J2-S~~ I2~P. mungloln 1l&Fi.i mlll',g>!nL!.&PI.: 
:;~:~;!. ~·~a~Si l.:MJ~ u.,J"', tt~,ta ....~ 2'.a:.l1 ::a~ unwk 1lI'~ lIl',lIna1i~ennD dan tantl linn. 

t·, ca't'!I:I':IS l~cs,C ~1 t"JLf D!5~S~!! ~~ n: :~ 

I I L. . .. - - - ,-, ·1--- . .. .. I AI -L I I I I I I I I I I . 
?,2~.!! -,-x; 0: t"'l' Fi2G!'! :. :·tl! G·!2~ ':;'121 ; elA!:: ?a:: iZ":S ;. [);Il! O:~.. Ino.-gan;k" ..... 
:a· :'..,;~ ~nnpl:a pI:!!g'!',. ;!'"!I." :!:: :1 D,;0,' ;!·,5 .~. pal! \ll~I~ 

"II", Cllag"':' .... :12 ;!'~ ,I'. N~'I'· Inir,w )~cr:;,r_,t 

:t!.~ra~je ::H;;-":: ::!!;,~O! C!S2;"!~): :~5!Jf!·::: 

-l -L -L -l 1.. .l --L 1- .l .l .l .l '~ ............ .... ...... 

Gambar'2.3 Klasifikasi Tanah Sistim Unified oleh Liu dan Evett (1987) 
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Faktor-faktor lain yaFg harus diperhatikan pada saat melakukan klasifikasi tanah 

adalah: 

a.	 Persentase butiran yang lolos ayakan No. 200. 

b.	 Persentase butiran yang lolos saringan No. 40. 

c.	 Koefisien keseragaman (Cu) dan koefisien gradasi (Cc) untuk tanah di mana 

0% - 12% lolos saringan No. 200. 

d.	 Batas cair (LL) dan indeks plastisitas (PI) bagian tanah yang lolos saringan No. 

40 (untuk tanah di mana 5% atau lebih lolos saringan No. 200):' 

Klasifikasi tanah berbutir halus dengan simbol ML, CL, OL, l\.1H, CH dan OH 

didapat dengan cara menggambar batas cair dan indeks plastisitas tanah tersebut 

pada bagan plastisitas (Casagrande, 1948) seperti terlihat pada gambar 2.4. Hal 

yang penting pada bagan tersebut adalah garis A dengan persamaan PI = 0,73 (LL

20) dimana garis tersebut memisahkan tanah lempung anorganik (inorganic clay 

di atas garis A) dari tanah lanau anorganik (inorganic silt - di bawah garis A). 

2.1.3 Sifat-Sifat Tanah 

Kejadiannya tanah terdiri dari tiga rase yaitu: butiran padat (so/hf), air dan udara. 

Bagian tersebut membahas tentang hubungan volume-berat agregat tanah, 

struktur tanah dan plastisitasnya. 
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Gambar 2.4 Bagian-bagian Tanah 

Hubungan volume yang umum dipakai untuk suatu elemen tanah adalah 

angka pori (void ratio), porositas (porosity) dan derajat kejenuhan (degree of . 

saturation). Angka pori didefinisikan sebagai perbandingan antara vulume pori dan 

volume butiran padat, seperti: 

a. Angka pori (e) 

e- Vv ........................................ (2.1.)
V·········· 
• 

dengan: e = angka pori 

vv = volume pori 

Vs = volume butiran padat 

b. Porositas ( n ) 
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Porositas didefinisikan sebagai perbandingan antara volume pori dengan 

volume tanah total, yaitu : 

n = Vv 
••••••••••••.••••••••..••••••••.•••••.•••••••••••••.• (2.2.)

V 

dengan: n = porositas 

·V = volume total 

c. Derajat kejenuhan ( S ) 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai perbandingan antara volume aIr 

dengan volume pori dimana Va = 0, yaitu: 

s = Vw 
•••••••••••..••..••••••.•••.••••••.•••••••••••••••••••••••. (2.3.)

Vv 

dengan: S = derajat kejenuhan, dinyatakan dalam persen 

vw = volume air 

Pada saat tanah berada dalam kondisi jenuh air maka S=1 (100%), sedangkan bila 

tnnnh dalarn kondisi kering S = 0 (0%). 

Hubungan angka pori dan porositas dapat diturunkan dari pcrsamaan (2. 1.) 

dan (2.2.), scbagai berikut: 

_ V". _ 'Iv _ ('Iv/V) _. n 
e--- - ( )-- . (2.4.)

V V - V 1- V!V 1- ns v v 

Juga dan persamaan (2.1), didapat: 

e 
n=--+ e (25.)

l 
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Istilah-istilah yang umum dipakai untuk hubungan berat adalah kadar air (moisture 

content) dan breat volume (unit weight). Definisi dari istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

d. Kadar Air ( w ) 

Kadar air (w), yang juga disebut water content didefinisikan sebagai 

perbandingan antara berat air dan berat butiran padat dari volume tanah yang 

diselidiki. 

Ww 
.•.•..•••••......•.•......•• (2.6)w=- . 

W. 

dengan: w = kadar air 

ww = berat air 

ws = berat butiran padat 

e. Berat volume tanah 

Berat volume (y) adalah berat tanah per satuan volume, dengan rumus dasar: 

r = Ww •.+ VI. . . (2.7) 

f. Berat jenis (Spesifific Gravity, Gs) 

Berat jcnis adalah perbandingan antara berat volume butiran tanah dengan 

berat volume air, 

w. r. =y.. 
r x BjairpadatO5

Gs B"~alrpada27,5" (2.8)
5 
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g. Konsistensi Tanah 

Apabiia tanah berbutir halus mengandung mineral lempung, maka tanah 

tersebut dapat diremas-remas (remolded) tanpa menimbulkan retakan. Sifat kohesif 

tersebut disebabkan karena adanya air yang terserap (absorbed water) di keliling 

panikel lempung. Seorang ilmuwan dari Swedia bernama Atterberg 

mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir 

halus pada kadar air yang bervariasi. Bilamana kadar airnya sangat tinggi, 

campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cair~n. Atas dasar air 

yang dikandung tanah, tanah dapat dipisahkan ke dalam empat keadaan dasar 

yaitu: padat, semi padat, plastis dan cair, seperti dalam gambar 2.7. 

Kadar air dinyatakan dalam persen, di mana terjadi transisi dari keadaan 

padat ke keadaan semi padat didefinisikan sebagai batas susut (shrinkage limit). 

Kadar air di mana transisi dari keadaan seni padat ke dalam plastis dinamakan batas 

plastis (plastic limit) dan dari keadaan plastis ke keadaan cair dinamakan batas cair 

I1iquid limit}. Batas-batas ini dikenal sebagai batas-batas Atterberg (Allerberg i 
I· 

limit). 

Padal Semi Padal Plaslis Cair 
Kadar air bertambah 

Balas susul Balas plaslis Balas cair 

Gambar 2.5 Batas-batas Atterberg 
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Batas eair tanah : 

Batas eair tanah atau liquid limit adalah kadar air pada kondisi dimana tanah 

mulai berubah dari plastis menjadi eair atau sebaliknya yaitu batas antara 

keadaan air dan keadaan plastis. 

Batas plastis tanah : 

Batas plastis tanah atau plastis limit adalah kadar air pada kondisi dimana 

tanah mulai bcrubah dari kondisi semi padat menjadi kondisi plastis atau 

sebaliknya yaitu batas antara kondisi plastis dan kondisi semi padat. Kadar air 

ini ditentukan dengan menggiling tanah pada pelat kaca sehingga diameter 

dari batang tanah yang dibentuk mencapai 118 inci (3,2 rom). Bilamana tanah 

mulai menjadi pecah pada saat diametemya mencapai 118 inci, maka tanah itu 

berada dalam kondisi batas plastis. 

Batas susut tanah : 

Suatu kondisi dimana tanah akan mulai menyusut apabila mr yang 

dikandungnya secara perIahan-lahan hilang di dalam tanah. Dengan hilangnya 

air secara terus menerus, tanah akan mencapai suatu tingkat keseimbangan 

dimana penambahan kehilangan air tidak akan menyebabkan perubahan 

. volume. 

Indeks plastisitas tanah : 

Indeks plastisitas tanah atau plasticity index adalah selisih antara batas cair 

dan batas plastis atau perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu 

tanah. Indeks plastisitas didapat di dasarkan rumus : 
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PI = LL-PL (2.9) 

dengan: 

PI = Indeks plastisitas 

LL = batas cair 

PL = batas plastis 

2.2 Mineral Lempung 

Dalam klasifikasi tanah lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang 

berukuran kurang dari 0,002 mm. Namun dari segi mineralnya, lempung dipakai 

untuk menyebut partikel-partikel mineral tertentu yang menghasilkan sifat plastis 

pada tanah bila bercampur dengan air ( Grim, 1953). 

Mineral lempung secara kimiawi merupakan ikatan dari hydrosa -llumino

silicate yaitu ikatan antara air, alumunium atau magnesium dan silica ditambah ion

ion logam. Bentuk fisik mineral lempung dilihat dari mikroskop elektron, adalah 

krital yang berbentuk lempengan dan lembaran. Dilihat dari difraksi sinar -X, 

rnineral-minaral lempung bcrupn Icrnutu all k.ristal dengan struktur Ylln['; benJlnng ( 

A.Halim HasmClr , J995). 

2.2.1 Struktur lYIineral Lempung 

Struktur mineral lempung adalah variasi kombinasi dari dua unit kristalin 

dasar lempung yaitu, tetrahedra silika-oksigen atau Silica dan oktahedra aluminium 

atau Alumina. 
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• 
Silica terdiri dari sebuah atom Silica (Si) dikelilingi 4 atom Oksigen (0) yang 

berjarak sama terhadap atom Silica. Tiga atom Oksigen terletak pada dasar, 

dipakai bersama oleh 2 tetrahedra yang berdekatan. Gabungan Silica membentuk 

lempeng Silica yang mempunyai tebal4,93 AO. 

Dari variasi kombinasi antara lempeng Silica dan lempeng Alumina, terbentuk 

mineral-mineral lempung yang penting, diataranya adalah sebagai berikut : 

:I. Kaolinite 

Kaolinte merupakan mineral lempung yang terdiri dari lapisan berulang, satu 

lempeng Silica dan satu lempeng Alumina, dengan tebal 7,2 AO . Kaolinite 

dihasilkan oleh pelapukan beberapa mineral lempung yang lebih aktif atau dapat 

juga terbentuk dari pruduk sampingan pelapukan batuan. 

b. Illite 

Mineral Illite merupakan lapisan berulang, terdiri dari dua Jempeng Silica 

mengapit satu lempeng Alumina dan disebut 2: 1. Lapisan Silica satu sarna lainnya ' 

terikat oleh atom Potassium (K) dan mempunyai tebal lOA0. Dalam lempeng 

Alumina terdapat subsitusi parsial Aluminium oleh Magnesium dan Desi, dan dalam 

lempeng Silica terdapat subsutusi Silica o/eh Aluminium. lkalan tersebut 

menghasilkan kondisi yang kurang stabil dibandingkan Kaolinte sehingga Illite lebih 

mudah mengembang dan menyusut. 

c. Montmorillonite 

Struktllr mineral montmorillonite sarna dengan Illite, yaitll merupakan lapisan 

berulang yang terdiri dari dua lempeng Silica mengapit satu lempeng Alumina 
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(mineral 2: 1), Lapisan montmorillonite mempunyai tebal 7,9 AO, diantara lapisan
 

terdapat lapisan NH20 dan kation yang dapat bertukar, dengan ketebalan 1,7-40
 

AO.
 

d. Halloysite 

Halloysite adalah mineral 1: 1 yang lernbaran-Iembarannya tertumpuk secara 

acak sehingga satu molukel air dapat masuk di antara lembaran mineralnya. 

Berbeda dari Kaolinite yang berbentuk pipih memanjang, elemen-elemen Halloysite 

tergulung membentuk silinder 

e. Vermikulite 

Vermikulite termasuk mineral 2: 1 yangstrukturnya mirip dengan Illite. 

Perbedaannya terletak pada adanya 2 lapisan air yang disengi ion-ion Magnesium 

atau Calsium, dengan subsitusi oleh Brucite pada lapisan oktahedra. 

2.2.2 Sifat-Sifat Umum Mineral Lempung 

a. Hidrasi 

Perrnukaan mineral lempung biasanya bermuatan negatif sehingga menarik t 

kation-kation bermuatan positif. Selain itu air pori juga tertarik karena air 

!merupakan molukul dipole. Kation-kation dan kutub positif air membentuk lapisan 
" 

positif, sehingga bersama dengan permukaan lempung membentuk lapisan listrik 

ganda dan disebut lapisan difusi. 

Lapisan difusi tersebut dapat menarik molekul air atau kation di sekitarnya 

sehingga partikel mineral dapat menyerap air dalam jumlah besar. Gaya tarik antara 
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partikel lempung dengan molekul air dan kation positif lainnya relatif kuat sehingga 

lempung bersifat kohesif 

+ - + kation 

+ 
lempung 1,+ - + dipole 

- + - + 
+ 
+ - + 

+ - + + kation 
dipole 

Gambar 2.6 Interaksi air dengan minerallempung 

(Baraja M. Das,1988) 

b. Susunan partikellempung 

Partikel tempung berbentuk lempeng-Iempeng yang pipih atau bulat dan 

memanjang. Muatan negatif terkonsentrasi pada bagian permukaan lempung, 

sedangkan muatan positif terjadi di bagian-bagian tepi (ujung). Apabila lempung 

terlarut dalam air dan membenluk koloid, akan bekerja gaya tolcle menola.1e antara 

partikel, gaya tarik menarik Van cler Waals gaya gravitasi bumi. Gaya-gaya 

teIsebut menyebabkan scbagian partikel mengendap ke baw(lh dHlanI Sl1sunan 

terdispersi yang partikel-pertikelnya berorentasi sejajar, sebagaian lainnya akan 

tinggal dalam larutan dan menggalami gerakan Brown (gerakan zig~zag yang acak 

dan butiran koloid). 
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Gambar 2.7 Struktur endapan Iempung ( Braja M. bas, 1988) 

c. Aktivitas 

Permukaan mineral lempung mempunyai muatn negatif netto, sehingga 

mengakibatkan terjadinya usaha untuk menyeimbangkan muatan ini dengan tarikan 

kation (ion-ion positit). Besar tarikan kation sebanding dengan besarnya muatan 

dan kapasitas penggatian katian. Dengan mcnambah bahan yang mengandung 

katiuII aktiYitas lempung dapat diturunkan sehingga potensi pengembangannya 

berkurang. Ion-ion dari Iogam dalam lempung dapat saling berganti dengan ion-ion 

logam dari tingkat yang dapat lebih tinggi. Urutan penggantian adalah sebagai 

berikut: 

Li < NH4 < k < Mg < Rb < Ca < Co < Al 

Sesuai dengan sekala di atas Ca akan menggantikan Na atau Mg Iebih mudah 

dibandingkan Na atau Mg menggantikan Ca. Dalam stabilisasi Jempung dicampur 
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dengan bahan-bahan yang rnengandung Ca atau Al yang rnempunyai skala 

pengantian lebih basar. 

d. Pengaruh zat cair pada lempung 

Air selain berpengaruh pada konsistensi mineral lempung juga berpengaruh 

pada sifat kohesi dan kekuatannya. Pada keadaan kering (S=O) lempung berbentuk 

padat dengan kekuatan yang sangat tinggi. Lernpung kering yang dihaluskan 

menjadi butiran-butiran kecil tidak bersifat kohesif, narnun bola kontak dengan air 

akan berubah menjadiplastis dan kohesif 

e. Struktur tanah berlempung 

Struktur tanah adalah pengaruh geometri partikel-partikel (fabric) tanah 

beserta pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya gaya inter partikel yang bekerja di 

antara partikel. 

Macrosfmctlire lebih mernpunyai pengaruh penting terhadap sifat-sifattanah 

untuk pernakean dalam bidang rekayasa. Karena adanya retakan, sambungan, urat 

(fissure), lubang akar, lapisan-lapisan lipis dan diskontinuitas lainnya, akan sangat 

.' 
berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah sebagai bahan konstruksi. Oleh karena itu 

dalam rnasalah rekayasa geoteknis seperti stabilitas, penurunan dan drainasi harus 

ditinjau secara cennat macrostructure dan tanah lernpung tersebut. 
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(a) susunan domain-domain dan cluster-cluster (b) susunan ped-ped dengan 

dengan butiran berukuran lanau makro ruang pori-pori 

Gambar 2. 8 Struktur tanah berbutir halus (Baraja M. Das, 1988) 

2.3 Sifat-Sifat Rekayasa lVIineral Lempung 

Berikut akan dibabas secara singkat sifat-sifat mineral lempung yang 

berhubungan dengan kcgunnannya dalam rekayasa sipil. 

2.3.1 Batas-batas Atterberg 

Batas-batas konsistensi tansh menurut Atterberg meliputi lima keadaan 

konsistensi tanah berikut ini. 

Lanau pori makro 

29 



./ 

Batas plastis (plastic limit), w p, adalah kadar air dimana untuk nilai-nilai 

dibawahnya tidak berpenlaku sebagai bahan yang plastis. 

Batas susut (srinkage limit), adalah kadar air dimana untuk nilai-nilai 

dibawahnya pengurangan kadar air tidak disertai adanya penyusutan volume tanah. 

Semakin kecil batas susut suatu tanah, semakin mudah mengembang bila terkena 

aIr. 

Batas lengket (sticky limit), adalah kadar air di mana tanah kehilangan sifat 

adhesinya dan tidak lengket lagi pada benda lainya seperti jan, permukaan logam 

dan sebagainya. 

Batas kohesi (cohetion limit), adalah kadar air di mana tanah kehilangan sifat 

kohesinya, yakni gaya lekatan antara butiran-butiran tanah. 

Dan lima keadaan konsiatensi tanah, tiga diantaranya sangat penting dalanl 

rekayasa sipil, yaitu batas plastis, batas eair dan batas susut. Konsistensi suatu 

tanah dapat digarnbarkan dengan indeks konsistensi yang diturunkan dari tiga 

keadaan tersebut, antara lain: 

3. Indeks plastisitas (plasticity index), lp 

Adalah rcntnng kudar air di mana tanah bersifat plastis. Indeks pli'lstisltas (lp) 

dihitung sebagai : 

I p = WL - wp .......................................................... (2.10) 

lndeks plastisitas merupakan parameter penting dalam rekayasa sipil, pada 

umwrtnya semakin besar nilai Ip, semakin banyak masalah rekayasa yang timbul, 

seperti tegangan tanah, tekanan tanah. horizontal dan potensi pengembangan atau 

pcnyusutnn. 
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b. Indeks kecairan (Liquidity inde'C) , Ip 

Indeks kecairan ditentukan melalui hubungan : 

W N -w pI L =----' (2. 11)
I p 

Indeks kecairan berguna untuk menentukan keadaan tanah di lapangan. Apabila 

kelembaban tanah asli diketahui sebagai wN dan batas plastis dan indeks plastisitas 

diketahui, maka : 

jika °< !L < 1 tanah bersifat sebagai bahan yang plastis, 

jika IL ~ 1,0 tanah bcrada dalam keadaan cair, 

juka h < ° tanah berada dalam keadaan padat. 

Indeks konsistensi dihitung sebagai : 

W L -wpIe = ----'::....--..:... (2. 12) 
I p 

Perbedaan antara indeks konsistensi dengan indeks kecairan hanya pada nilai 

numerik. 

2.4 Stabilisasi Tanah Lempung 

Stabilisasi tanah adalah usaha perbaikan sifat-sifat teknis tanah sehingga 

dapat memenuhi persyaratan tertentu sesui manfaat yang diharapkan. Untuk tanah 

berJempung stabilisasi tanah dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dan 

metoda berikut : 
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a. Stabilisasi mekanis 

Adalah stabilisasi yang dilakukan dengan meningkatkan kerapatan tanah. 

Metoda yang dilakukan adalah pemadatan, baik dengan mesin gilas, ledakan atau 

tumbukan dan sebagainya. 

b. Stabilisasi dengan bahan aditif 

Stabilisasi ini dapat dilakukan secara fisik dengan jalan memperbaiki gradasi 

atau secara kimiawi dengan menambah bahan yang bersifat mengikat tanah 

• 
sehingga membentuk butiran-butiran yang lebih besar. 

Pada umumnya stabilisasi tanah lempung memakai kombinasi kedua metoda 

tersebut. Pertama tanah lempung dicampur dengan bahan aditif pada kadar 

optimum kemudian dipadatkan pada kadar air optimum tanah asli ( A. Halim 

Hasmar, 1995 ). 

2.4.1 Pemadatan Tanah 

Pemadatan dilakukan untuk meningkatkan kerapatan tanah yang dinyatakan 

dalam berat volume keringnya. Rerat volume kering dapat ditentukan di 

laboratorium dengan pengujian Pemadatan Proctor Stnndar. Dari pengujian 

Pemadatan Proctor Standar dapat ditentukan kepadatan kering maksimum dan 

kadar air maksimum. Kedua nilai tersebut selanjutnya dipakai sebagai acuan untuk 

melakukan pemadatan di lapangan. 

Dari proses pemadatan akan diperoleh beberapa keuntungan yaitu ; 

a. meningkatnya kekuatan geser tanah, 

b. menurunnya permeabilitas tanah, 
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c. menurunnya nilai kemampatan tanah. 

Pemadatan tanah di laboratorium dilakukan dengan cara memadatkan 

beberapa contoh tanah dengan kadar air yang berbeda-beda pada cetakan dengan 

ukuran tertentu dan energi pamadatan yang tertentu pula. Kurva pemadatan tanah 

untuk tiap jenis tanah mempunyai corakjenis tanah sebagai berikut : 

120 

115 -

Lanau bcrpasir 

lempung kadar tinggi 

Lempung berlanau 

110 

pasir bergradasi
 
buruk
 

105
 I I I 
5 10 15 20 Kadar air ( % ) 

Gambar 2.9 Bentuk umum kurva pemadatan tanah berbagai jenis tanah 

(Braja M. Das, 1988) 

Untuk tanah kohesif, apa bila pemadatan dilakukan pada kadar air di sisi 

kering kadar air optimum tanah akan mempunyai struktur terflokulasi ( acak). Bila 

kadar air bel1ambah struktur tanah makin terdispersi. 
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2.4.2 Stabilisasi Dengan Bahan Aditif 

Tujuan stabilisasi dengan bahan aditif adalah untuk memperbaiki gradasi. Hal 

tersebut dapat dilakukan secara fisik dengan mencampur tanah dengan tanah yang 

mempunyai ukuran butiran yang berbeda, misalnya mencampur pasir pada tanah 

lempung atau mencampur lempung pada tanah berpasir. 

Metoda lain untuk stabilisasi dengan bahan aditifini adalah mencampur tanah 

dengan bahan yang bersifat mengikat, seperti semen, kapur, kapu,r batubara (lime 
I 

fly as"), limbah karbit, limbah tekstil atau dengan limbah industri lainnya. 

Sekarang stabilisasi dengan bahan aditif telah dikenal secara luas. Beberapa 

standar telah disusun dan digunakan sebagai acuan di laboratorium, antara lain; 

a.	 Stabilisasi semen oleh ASTM (American Society for Testing Materials), 

b.	 Stabilisasi semen oleh AASHTO (American Association of State Higway alld 

Tramportation Official) 

c.	 Stabilisasi semen oleh PCA (Porland Cemen Association), 

d.	 Stabilisasi gamping batubara oleh USDOT 1976 (US.Deparlemen of 

li'anportation). 

2.5 Limbah Elektropleting 

Limbah elektropleting merupakan sisa dari pengeboran-pengeboran dari 

perakitan/pembuatan pesawat terbang di pabrik pesawat terbang IPTN , Bandung 

lawa Barat. 

34
 



2.5.1 Terjadinya Limbah Electroplating 

Secara umum limbah electroplating didefinisikan sebagai meteri sisa atau 

pengotor dan perakitanlpembuatan pesawat terbang. Pengolahan air limbah 

electroplating PT. lPTN Bandung Jawa Barat. Lihat lampiran pada gambar 1. 

2.6 Uji CBR 

Uji CBR dipakai untuk rnenentukan nilai kekuatan tanah dasar atau bahan 

lain yang akan dipakai pada pembuatan perkerasan jalan raya. Nilai CBR 

selanjutnya dipakai untuk menentukan teba! perkerasan. 

Alat pengujian untuk menentukan besamya nilai CBR berupa alat yang 

mempunyai piston dengan luas 3 inehi. Piston digerakkan dengan kecepatan 0,05 

inehi per menit, vertikal ke bawah. Proving ring digunakan untuk mengukllr beban 

yang dibutuhkan pada penetrasi tertentu yang diukur dengan arloji penguk'Ur (dial) 

Dan hasil pengujian dibuat grafik hubungan antara beban dan penetrasi. Nitai 

CBR dan nilai perbandingan behan benda uji yang dibuaL tlellgall uilai CBR 

!standar, dinyatakan dalam persen. besamya beban standar untuk penertasi 0,1 .. 

sebesar 3000 lbs, penetrasi 0,2' sebesar 4500 Ibs, penetrasi 0,3 sebesar 5700 lbs. 

nilai CBR diambil nilai terbesar pada masing-masing penetrasi (penetrasi 0,1", 0,2" 

dan 0,3"). 
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2.7 Uji Kuat Tekan Bebas .4 i 

Pengujian kuat tekan bebas adalah bentuk khusus yang dilakukan terhadap 

sampel tanah lempung. Tujuan pengujian adalah untuk menentukan besarnya kuat 

tekan bebas (gu), kohesi tanah (c), serta serta menentukan sudut geser dalam tanah 

(cp ). 

Kuat tekan bebas (gu) adalah besarnya tekanan aksial (kg/cm2
) yang 

diperlukan untuk menekan silinder tanah hingga mencapai keruntuhan atau 
,, 

besarnya tekanan yang memberikan perpendekan tanah hingga mencapai 20% 

apabila hingga 20% tanah tersebut tidak mengalami keruntuhan. 

Besarnya kuat tekan bebas (qu), kohesi (c) dan sudut geser dalam (cp) 

ditentukan dengan rumus : 

p 
gu::: A (2.13) 

C ::: gu. tga (2 14.........................)

2 

cp=(a.-45)x2 (2.15) 

dengan: 

P = gaya aksial tekan bebas 

a. = sedut keruntuhan tanah
 

A = luas penampang benda uji
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