
BAB III 

METODA PENELITIAN 

3.1 Rencana Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu; persiapan, pekerjaan 

lapangan dan pekerjaan laboratorium. Tahap persiapan meliputi stud; pendahuluan, 

konsultasi dengan beberapa narasumber, pengajuan proposal .dan mengurus 

perijinan untuk kegiatan penelitian. Pekerjaan lapangan adalah pengambilan sampel 

tanah dan limbah elektroplating, sedangkan kegiatan laboratorium adalah pengujian 

sifat-sifat tanah asli dan campuran limbah. 

Pekerjaan lapangan dilakukan dalam dua tahap, pemilihan lokasi dan 

pengambilan sampel tanah. Lokasi sampel dipilih berdasarkan jenis tanah dan tebal 

lapisan Icmpung, sedangkan pengambilan sampel dilakukan untuk tanah 

taktarganggu (undisturhed) dan sampe1 tanah terp;anggu (di.\,turberl ). 

Pekerjaan laboratorium dilaksanakan dalam tiga tahap berikul : Pertama, 

untuk sampel tanah asli dilakukan pengujian Kadar Air, Berat lenis, Batas-batas 

Atterberg, Pengujian Tekan Bebas . 

Kedua, lempung dicampur limbah Elektroplating dengan kadar 2, 4, 6, dan 8 

persen (%), terdapat berat kering lempung . Kemudian dilakukan pemadatan 

dengan alat pemadat standar pada kadar air optimum tanah asli. Dilakukan 

pengujian tekan bebas terhadap campuran tanah yang telah dipadatkan tersebut 

untuk mendapat persentase limbah yang memberikan kekuatan maksimum yang 

disebut sebagai limbah optimum. Ketiga, dilakukan pemeraman (curing time) 

terhadap sampel campuran tanah dan limbah untuk tiap kadar limbah yang telah 
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dipadatkan (remolded), kemudian dilakukan pengujian tekan bebas pada umur 

pemeraman 3, 7, 14,21 dan 28 hari. 

3.2 Prosedur Sampling 

PengambiJan sampel tanah tak terganggu adalah dalam keadaan bongkahan 

(block sample). Perlakuan tersebut untuk menghindari terganggunya sample 

sehingga pada waktu pengujian di laboratorium masih mendekati keadaan aslinya. 

Untuk pengambiJan bongkahan ini diperlukan peti kayu berukuran 30 em X 30 em 

X 30 em yang eukup kuat dan bagian daJamnya dilapisi plastik kedap, air dan udara. 

Prosedur pengambilan tanah bongkahan di lapangan adalah sebagai berikut ; 

a.	 menentukan lokasi yang akan diambil 

b.	 disekililing tanah yang akan diambiJ, digali sedaJam satu sampai dua meter, 

c. sample tanah yang akan diambil dibentuk sesui ukuranpeti kayu, kemudian 

tanah disungkupi dengan plastik, kemudian peti kayu dimasukan dari atas, setelah 

peti masuk bagian bawah tanah dipotong. Sisi atas, sebelum menutup saple tanah 

dengan plastik terlebih dahulu sisi atas tanah dilapisi lilin, kemudian kayu ditutup 

rapat. 

Sample tanah untuk pemadatan dan pencampuran dengan limbah diambil dari 

lokasi yang sarna, kemudian dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur pada 

sinar matahari. 

3.3	 Prosedur Pengujian Laboratorium 

Pelaksanaan pengujian di laboratorium meliputi beberapa jenis pengujian dan 

dilakukan dalam beberapa tahapan berikut : 

a.	 Pengujian sifat fisik tanah asli takterganggu meliputi pengujian Kadar Air, 

Berat lenis, Analisa Saringan dan Batas-batas Atterberg yang mencakup batas 
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cair, baLas plastis dan batas $uSul, juga dilakukan pengujian tekan bebas dan
 

pengujian CBR.
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nlaksimUffi taGa11 asli da.r~ tal~ah di~aalbal~ d.engar~ lirnbah dengan va.asi
 

persentasi 2, 4, 6, dan S persen (~·o). Kadar air optimum tersebut akan
 

digunakan untuk standar pengujian selanjutnya (VeT dan CBR).
 

c,	 Pencampuran tanah lcmpung dan limbah dektropleting dengan varaSl 

persentasi 2, 4, 6, dan S persen (~o) terhadap berat kering lempung. Percobaan 

Berat Jenis dan Atterberg juga dilakukan pada campuran tanah dan Iimbah ini, 

untuk mengetahui pengaruh kadar limbah terhadap kOilsistensi tanah. 

d,	 Pengujian Durabilitas pada tanah campuran limbah untuk tiap variasi persentase 

Kadar limbah. Pengujian ini di!akukan dengan cam pemeramman terhadap 

sample tanah terpadat dengan pemadatan standar. Pada ..vaktu pemeramman 3, 

7, 14, 21 dan 28 hari dilakukan pengujian tekan bebas umuk mengetahui 

kekuatan tanah pada umur pemeramman tersebut. Pemeramman dilakukan 

dengan membungku5 sample tanah dengall plastik dan disimpan dalarn alar 

pendingin desikator agar kadar air taI1ah sample tidak berubal~. Penyinlpanan 

se!an1a masa pemerarnman hams di!akul..:a;~ dalam ruang yang tidak !a.'1gsung 

mendapatkan sinar matahari, 
II 
II 
I, 

3.3.1 Pencampuran Tanah Lempung Deugan Limbah	 j 

Campuran tanah lempung dengan limbah elektropleting menggunakan variasi 

persentase limbah antara 2, 4, 6, dan S perscn (~iO). Prosedur pencampuran tanah 

lempung sesui dengan ketentuan dari S'i':I nomer 1743-1989, 1989 tentang 

panduan Pengujian Kepadatan Berat Untuk Tanah, yang diterbitkai'1 oleh Yayasan 

Bidang Pekerja.a.n Umum, Depanemel1 Pekcljaan Gmum Republik Ii1donesia tahun 

1989. Prosedur pencampuran tersebut adaldh sebagai berikut ini : 
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a.	 Sebelum meneampur limbah dengan lempung terlebih dahulu dilakukan 

pengujian pamadatan dengan standar untuk meneari kadar air optimum dan 

. berat kering maksimum tanah asli. 

b.	 Dari hasil pengujian pemadatan standar diketahui kadar air optimum misalkan 

sebesar wop persen, maka berat kering tanah dan berat kering limbah yang akan 

dieampuf dapat dieari dengan persamaan ( A. Halim Hasmar, 1995) berikut : 

100·We
berat kering tanah (3. 1) 

- (100 + w Opl ) 

a·100· We
berat kering limbah = (3.2)

100+ Wopt 

dengan:
 

Wop = kadar air optimum tanah asli (%),
 

We = berat eampuran tanah dan limbah (gr),
 

a - persentase limbah (%),
 

e.	 Pada penelitian ini kadar air optimum pemadatan standar tanah asli sebesar 33,15 

persen, maka berat limbah yang digunakan untuk berat tanah eampuran limbah 

2,50 kg dapat dilihat dalam tabel 3.1. 
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.-_ Tabel 3.1 Proporsi penggunaan limbah elektroplating campuran tanah dan 

1 

2 

... 
oJ 

4 

5 

100 

98 

96 

94 

92 

o 

2 

4 

6 

8 

2500 

2450 

2400 

2350 

2300 

o 

50 

100 

150 

200 

d.	 Untuk pengujian berat jenis dan konsistensi tanah benda uji diambil dari sampel 

tanah 1010s ayakan No. 40. Untuk pengujian batas plastis, batas cair, batas 

susut dan Berat Jenis diperlakukan campuran limbah dan tanah dengan berat 

masing-masing seperti tabel berikut. 

Tabel 3.2 Berat tanah dan limbah yang diperlukan untuk pengujian 

N() 
Camo~ran 

1 

._1 :/,:·,~~mpu~g·':·· 
":" - % _::':; 

100 0 

; :~, .. , 

'.' 
ran 

400 

-; -I ..·;:Bi~~ah::' 

0 

2 98 2 392 I 8 

... 
oJ 96 4 384 I 16 

4 94 6 376 24 

5 92 8 368 32 
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3.3.2 Pengujian Sifat Fisik Tanah Lempung 

Pengujian sifat fisik tanah lempung asli meliputi pengujian kadar Air tanah 

asli di lapangan, Berat lenis, Batas Cair, Batas Plastis dan Batas Susut, analisa 

Saringan dan analisa Hidrometer. 

Untuk tanah lempung yang telah distabilisasi dilakukan pengujian Berat lenis, 

Batas Plastis, Batas Cair dan Batas Susut. Dari pengujian sifat fisik terhadap tanah 

asli dan tanah yang telah distabilisasi dapat diketahui pengaruh penambahan 

elektroplating terhadap perubahan sifat-sifat fisik tanah lempung Sungai Kali 
, 

Progo. 

3.3.3 Pengujian Sifat Rel{ayasa Tanah Lempung 

Pengujian sifat rekayasa dengan Pengujian Tekan Bebas (Unconfined 

Compressive Test ). Pengujian ini merupakan pengujian tanah dengan kondisi 

takterkonsolidasi-takterdrainasi (Unconsolidated Undrained). Pengujian dilakukan 

terhadap sample tanah takterganggu dan sample tanah yang telah distabilisasi. 

Kreteria perbandingan sample tanah, panjang terhadap diameter ( LID ) adalah 2 < 

LID < 3 , Pada penelitian ini digunakan rasio 72,0 mm dan tinggi 144,0 mm, 

secIangkan untuk tanah stabilisasi digunakan ukuran diameter 38,0 mm dan tinggi 

76,0 mm. Pelaksanaan penglljian adalah dengan mengontrol kecepatan deformasi 

antara 0,5 sampai 2,0 persen per menit. Pengujian dihentikan jika. tanah teIah 

mencapai keruntuhan atall jika regangan telah mencapai 20 persen meskipun tanah 

belum runtuh. Dari hasil pengujian Tekan Bebas menurut Braja M. Das (1988 ) 

nilai kuat geser Cu dihitung dengan persamaan, 

c = 0,5 qll ( 3. 3 ) 
P

qll = fA ................................... (.3.4)
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dengan, 

e = kohesi tanah ( kglcm2 
) 

qu = kuat tekan bebas ( kg! em2) 

p = beban maksimum ( kg ) 

A	 = luas tampang sample tanah ( em2 
) 

Pengujian tekan bebas dilakukan untuk tanah asH remoleded dan tanah 

stabilisasi pada umur pemeraman 0, 3, 7, 14, 21 dan 28 hari. Pengujian tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penambahan limbah elektroplating 
, 

terhadap tanah asli, sedangkan pemeramman dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh perawatan kering terhadap peningkatan kekuatan tanah asli maupun 

tanah stabilisasi. 

Maksud dari pemeramman adalah untuk menjaga agar kadar air sample tanah 

tidak berubah sehingga mendekati kenyataan di lapangan. Pemeramman tersebut 

dilakukan dengan cara berikut ini : 

a.	 Sample tanah yang telah didapatkan dengan pemadatan standar dan telah 

dibentuk sesui ukuran, dibungkus pJastik dengan rapat, kedap air dan kedap 

udara, 

b.	 Sample tanah yang telah dibungkus plastik tersebut disimpan dalam alat 

pendingin, 

e.	 Desikator ditempatkan dalam ruangan yang tidak mendapatkan sinar matahari 

secara langsung selama masa pemeraman. 
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KONSULTASU DOSEN PEMBIMBlNG 

STUDI PENDAHULUAN 

KONSULTASI DOSEN PEMBIMBlNG 

PENINJAUAN LOKASI 

Gambar 3.1 Diagram Alir Persiapan 

PROGRAM LABORATORIUM 

I SAMPLING I 

LEMPUNGl 
DISTURBEDI l
 

UllPROKTOR 
(w opt. & 'Y mak) 

ILIMBAH OPTIMUM ~ 

I LEMPUNG 
UNDISTIJRBED 

un BERAT JENIS 
KADAR AIR 
A'ITERBERG LIMIT 
TEKANBEBAS 

ILIMBAH IPTNI 

LEMPUNG + Lh\lliAH 
2%, 4%, 6%, & 8% 
PROKTOR 
TEKAN BEBAS 

un DURABILITAS
 
CURlNG:O, 3, 7, 14,21,28
 

TEKANBEBAS
 
CBR
 

-

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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· 3.4 Spesifikasi Pengujian 

Spesifikasi pengujian dan peralatan yang dipakai dalam penelitian ini 

mengacu pada standar American Society Testing Materials (ASTM). Jenis 

pengujian yang dilakukan dan standar yang dipakai tercantum dalam tabeI berikut : 

Tabel 3.3 Metoda Standar Pelaksanaan Pengujian 

( J.E. Bowles, 1993 ) 

1. Sampling (pengambilan sample) 

2. Properties tanah 

Kadar air D22I6-7I 

Batas Cair D423 

Batas Plastis 

Spesifikasi Gravity 

D424 

D854-58 (1972) 
I 

,, 

Analisis butiran tanah I D42l-422 

3. Kekuatan Geser Tanah 

Uji Tekan Bebas I D2166-66( 1979) 

4. Pemadatan (Proctor) I D2435-70 

5. Pencampuran tanah dan limbah SNI I743-1989-F 

6. CBR ASTM D 1883 - 73 
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