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2.1 Tanah 

Tanah didalam rekayasa sipil merupakan material yang terdiri dari butiran 

mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sarna 

lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk. Diantara butiran-butiran 

tanah terdapat ruang kosong yang disebut pori-pori (void space) yang berisi air 

dan udara. Secara umum tanah terbentuk karena pelapukan dari batuan. 

Proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan teIjadi secara 

fisis atau kimiawi. Proses fisis antara lain berupa erosi akibat tiupan angin, 

pengikisan oleh air dan gletsyer. Tanah yang teIjadi akibat penghancuran tersebut 

di atas tetap mempunyai komposisi yang sarna dengan batuan asalnya. Proses 

kimiawi menghasilkan perubahan pada susunan mineral batuan asalnya. Salah 

satu penyebabnya adalah air yang mengandung asam atau alkali, oksigcn dan 

karbondioksida. Pelapukan kimiawi menghasilkan pembentukan kelompok

kelompok partikel kristal berukuran koloid « 0,002 mm) yang dikenal sebagai 

mineral lempung (clay mineral). 

Butiran-butiran mineral yang membentuk bagian pactat dari tanah 

merupakan basil pelapukan dari batuan. Ukuran setiap butiran padat tersebut 

sangat betvariasi dan sifat-sifat fisik dari tanah banyak tergantung dari faktor

fak"1or ukuran, bentuk. dan komposisi kimia dan bOOran. 

4 



5 

2.1.1 Mineral Lempung 

Dari segi mineral, yang disebut tanah lempung dan mineral lempung ialah 

tanah yang mempunyai partikel-partikel mineral tertentu yang menghasilkan sifat

sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air (Grim, 1953). Jadi tanah dapat 

juga disebut sebagai tanah bukan lempung (non-clay soils) meskipun terdiri dari 

partikel-partikel yang berukuran lebih kecil dari 2 mikron (= 2J.!) apabila partikel

partikel tanahnya tidak dapat menyebabkan terjadinya sifat plastis dari tanah. 

Mineral lempung menunjukkan karakteristik gaya tarik menarik dengan air dan 

menghasilkan plastisitas yang tidak ditunjukkan oleh materiallainnya. 

Mineral lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang kompleks 

yang terdiri dari satu atau dua unit dasar yaitu silika tetrahedra dan aluminium 

oktahedra. Beberapa mineral lempung yang penting yaitu Kaolinite, Illite, 

Montmorillonite. 

a.	 Mineral Kaolinite, terdiri dari tumpukan lapisan-Iapisan dasar lembaran

lembaran kombinasi silika-gibbsite. Setiap lapisan dasar mempunyai tebal 

kira-kira 7,2 A (lA=IO-1O m). Mineral kaolinite berujud seperti lempengan

lempengan tipis. 

b.	 Mineral Illite, terdiri dari sebuah lembaran gibbsite yang diapit oleh dua 

lernbaran silika. Partikel-partikel illite urnumnya rnempunyai dimensi 

mendatar dan berbentuk lempengan-Iempengan tipis. 

c.	 Mineral Montmorillonite, mernpunyai bentuk struktur yang sarna dengan illite 

yaitu satu lembarangibbsite diapit oleh dua lembaran silika. 
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Disamping kaolinite, illite, dan montmorillonite, mineral-mineral tanah 

lempung yang lain yang umum dijumpai adalah chlorite, halloysite, vermiculite, 

dan attapulgite. 

Masing-masing struktur mineral lempung yang penting di atas dapat 

dilihat pacta gambar berikut. 

Lembaran gibbsite Lembaran silika
 

Lembaran silika Lembaran gibbsite
 

7,zA
T

Lembaran gibbsite 

1. / Lembaran silika T 
(a) 

Lembaran silika 

Lembaran silika 

Lembaran gibbsite 

\ 

10 A 

1 

T nH20 dan kation yang mudah 

s~ing,~~~~~!~~enganyang !ain 
Jarak antara basal I:. 

bervariasi - dari 9,6A Lembaran silika
 
sampai benar-benar
 
tcrpisah
 Lcmbaran gibbsite
 

1 Lembaran silika
 

(c) 

Gambar 2.1 Gambar struktur: (a) kaolinite; (b) illite; (c) montmorillonite 

Lembaran gibbsite 

(b) 

Lembaran silika 

Lembaran silika 
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2.1.2 Ukuran Partikel Tanah 

Tanah umumnya dapat disebut sebagai kerikil (gravel), pasir (sand), lanau 

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

pada tanah tersebut (Braja M. Das, 1988). Masing-masing kelompok tanah 

tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1.	 Kerikil adalah kepingan-kepingan dari batuan yang kadang-kadang juga 

mengandung partikel-partike1 mineral quart=, feldspar, dan mineral-mineral 

lain. 

2.	 Pasir adalah sebagian besar terdiri dari mineral quartz danfeldspar. 

3.	 Lanau adalah sebagian besar merupakan fraksi mikroskopis (berukuran sangat 

kecil) dari tanah yang terdiri dari butiran-butiran quartz yang sangat halus dan 

sejumlah partikel berbentuk lempengan-lempengan pipih yang merupakan 

pecahan dari mineral-mineral mika. 

4.	 Lempung adalah sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan 

submikroskopis yang berbentuk lempengan-Iempengan pipih merupakan 

partikel-partikel dari mika, mineral-mineral lempung (clay minerals), dan 

mineral-mineral yang sangat halus lain. Lempung juga didcfinisikan scbagai 

golongan partikel yang berukuran kurang ·dari 0,002 mm (= 2 mikron). 

Ukuran dari partike1 tanah adalah sangat beragam dengan variasi yang 

cukup besar. Untuk menggambarkan tanah berdasarkan ukuran partikel 

penyusunnya, beberapa sistem telah dikembangkan untuk: mendapatkan batasan

batasan ukuran golonganjenis tanah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

. i 
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Tabel2.1 Batasan-batasan Ukuran Golongan Tanah 
(Braja M. Das, 1988) 

Ukuran Butiran (mm) 
I Nama Golongan 

Kerikil Pasir Lanau .Lempung 

American Society for 
0,005 I75 -4,75 4,75 - 0,075 0,075 - 0,005 Testing Materials 
0,001

(ASTM) 
Massachusetts 

I Institute of 2 - 0,06 0,06 - 0,002 <0,002>2 I 
I Technology (MIT) J 

!U.S. Department of I0,05 - 0,0022 - 0,05 <0,002>2Agriculture (USDA) I 
American Association 

I 

of State Highway and I76,2 - 2 2 - 0,075 0,075 - 0,002 <0,002 ITransportation 
IOfficials (AASHTO) ---l

I Unified Soils Halus (lanau & lempung) I
4,75 - 0,075 Classification System 76,2 - 4,75 . 

<0,0075 Ii (USCS) I 

Pada saat sekarang, sistem unified (USeS) telah diterima di seluruh dunia. 

Sistem ini sekarang telah dipakai pula oleh American Society of Testing and 

Materials (ASTM). 

Penggolongan berdasar ukuran butiran tanah pada kenyataannya tidak 

dapat menggambarkan sifat-sifat fisis tanah, karena selain dipengaruhi oleh 

distribusi butiran sifat-sifat tanah juga dipengaruhi oleh jenis mineralnya. Oleh 

karena itu, diperlukan sistem penggolongan tanah berdasarkan uktiran butiran dan . 

plastisitas 13nah. 

2.2 Sistem Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah adalah sistem penggolongan beberapa jenis 13nah . 

yang berbeda-beda te13pi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok
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kelompok dan subkelompok-subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sekarang 

dikenal dua sistem klasifikasi yang selalu dipakai dalam rekayasa sipil, yaitu 

Sistem Klasifikasi AASHTO dan Sistem Klasifikasi Unified. Kedua sistem 

tersebut didasarkan atas analisa butiran dan keplastisan tanah. 

2.2.1 Sistem Klasifikasi AASHTO 

Sistem klasifikasi AASHTO didasarkan pada kriteria berikut: 

1.	 Ukuran butir, dibagi menjadi kerikil, pasir, lanau dan lempung. 

Kerikil : bagian tanah yang lolos ayakan dengan diameter 75 mm dan tertahan 

pada ayakan nomer 10 (2 mm). 

Pasir : bagian tanah yang lolos ayakan nomer 10 (2 mm) dan tertahan pada 

ayakan nomer 200 (0,075 mm). 

Lanau dan Lempung : bagian tanah yang lolos ayakan nomer 200 (0,075 mm). 

2.	 Plastisitas, nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian yang halus dari tanah 

mempunyai indeks plastisitas (lP) sebesar 10 atau kurang. Nama berlempung 

dipakai bila bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastisitas 

(lP) sebesar 11 atau lebih. 

3.	 Apabila batuan (ukuran lebih besar dari 75 rom) ditemllkan dalam contoh 

tanah yang akan diuji, maka batuan-batuan tersebut harns dikeluarkan terlebih 

dahulu, tetapi persentase dari batuan yang dikeluarkan tersebut hams dicatat. 

Apabila sistem klasifikasi AASHTO dipakai untuk mengklasifikasikan 

tanah., maka data dari hasil uji dicocokkan dengan angka-angka yang diberikan 

dalam tabel 2.2 dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan hingga ditemukan 

angka-angka yang sesuai. 



------

-- -------

--

Kalsifikasi Umum 

Klasifikasi kelompok 

-------- ._---
Klasifika!;j kclompok 

Analisis ayakan 

(% lolos) 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

Sifat fraksi yang lolos 

ayakan No. 40 
I, Batas cair (II) 

Indeks plastisitas (IP)_.
 
Tipe material yang 

paling dominan 

Penilaian sebagai 

bahan tanah dasar 
------_._------_., 

A-I
 

A-I-a
 A-I-b 

Maks 50
 

Maks 30
 Maks50 

Maks 15 Maks25 

Maks6
 

Batu pecah, kerikil
 

dan pa~ir
 

II< Untuk A-7-5, IP <.:.LL - 30 

# Untuk A-7·6, IP > LL - 30 
'--. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO
 
(Braja M. Das, 1988)
 

Tanah lanau - lempungTanah berbutir 

(Iebih dari 35% 1010s ayakan No.200) 
----_._-- -~ 

A-7 

(35% atal: kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan No.20D) 

I 
I A-6 A-7-S"
 
i-- 

A-4 A-SA-3 A-2 

A-7-6#A-2-5 A-2-6 A-2-7A-2-4 

Min 51 

Maks 10 Maks 35 

, 

I Maks40 

Maks 10NP 

Pasir Kerikil dan pasir yang berlanau atau 
Tanah berlanau 

berlempunghalus 

Baik sekali sampai baik Biasa sampai jelek 

I 

--

Maks 35 Maks 35 Maks 3S Min 36 Min 36 Min 36 Min 36 

Min41 Maks 40 Min41 Maks 40 Maks 41 Maks 40 Min 41 

Maks 10 Min 11 Min II Maks 10 Maks 10 Min 11 Min II 

Tanah berJempung 

-o 
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Gambar 2.2 Rentang dan batas cair (LL) dan indeks plastisitas (IP) untuk tanah 
dalam kelompok A-2, A-4, A-5, A-6, dan A-7 (Braja M. Das, 1988) 

Sistem Klasifikasi AASHTO dikembangkan tahoo 1929 sebagai Public 

Road Administration Classification System. Sistem AASHTO telah beberapa kali 

diperbaiki, versi yang berlaku sekarang adalah yang diajukan oleh Committee on 

classification ofMaterials for Subgrade and Granular T}pe Road ofthe Highway 

Research Boardtahun 1945. 

2.2.2 Sistem Klasifikasi Unified (USCS) 

Sistem ini diperkenalkan oleh Casagrande pada tahun 1942, kemudian 

disempumakan lagi tahun 1952 atas keIjasama United States Bureau of 

Reclamation. Saat sekarang sistem unified banyak dipakai oleh para ahli rekayasa 

sipil. 
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Sistem Unified membagi tanah da1am' dua ke10mpok besar, yaitu tanah 

berbutir kasar dan tanah berbutir ha1us. 

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

kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos saringan nomer 200. Simbo1 

ke10mpok ini ada1ah G (untuk tanah berkerikii) dan S (untuk tanah berpasir). 

Kemudian juga dinyatakan gradasi tanah dengan simbol W (untuk tanah 

bergradasi baik) dan P (untuk tanah bergradasi buruk). 

2.	 Tanah berbutir ha1us (fine-grained-soil), yaitu tanah yang lebih dari 50% berat 

contoh tanahnya 1010s saringan nomer 200. Simbo1 ke10mpok ini ada1ah C 

(untuk: 1empung anorganik), M (untuk 1anau anorganik) dan 0 (untuk lanau 

organik dan 1empung organik). P1astisitas dinyatakan dengan L (p1astisitas 

rendah) dan H (plastisitas tinggi). 

Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbo1-simbo1 kelompok seperti 

GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, dan SC. Cara menentukan sebagai berikut 

1.	 Persentase butiran yang 1010s ayakan nomer 200 ~fraksi ha1us) 

2.	 Persentase butiran yang 1010s ayakan nomer 40 lfraksi kasar) 

3.	 Koefisien keseragaman (Cu) dan kocfisicn gradasi (Cc) untuk tanah dimana 0

12 % 1010s ayakan nomer 200 

4.	 Batas cair dan indeks p1astisitas bagian tanah yang 1010s ayakan nomer 40 

(untuk: tanah 5% atau 1ebih 1010s ayakan nomer 1(0) 

Tanah berbutir ha1us ditandai dengan simbol \1L, CL, OL, MH, CH, dan 

OH didapat dengan cara menggambar batas cair dan indeks p1astisitas tanah pada 

bagan p1astisitas (Casagrande, 1948) yang diberikan dalam tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Klasifikasi Tanah Sistem Unified 
(Braja M. Das, 1988) 

Divisi utama Simbol Namaumum 
Kelomook 

GW Kerikil bergradasi-baik dan campuran kerikil
';;:j : ,-.. pasir, sedikit atau sama sekali tidak 
~ Z .;;; ~ ~:Q mengandung butiran halus 
; ] ~ ~ 6 '5 GP Kerikil bergradasi-buruk dan campuran I 

.~ 0 ~ ~ kerikil- pasir, sedikit atau sama sekali tidak 

~ 

a:: on a:: 
~'C '" 

~ -5 i GM 
mengandung butiran halus 
Kerikil berlanau, 

«I .. t:: 0
a:: Q) 0 
~ -;; N 

~ .~ £. 
.5.E c: 

- - I:E = 
Q) W I 

- ~ I 
..:.:! 

..; 

c: c: '".;;; ~ e :;j
a:: C:.  -
~ Q) "5 II 

-0 .e 

,-.. 

GC 

SW 

C °k'l - 0ampuran ken I -uaslr-Ianau 
Kerikil berlempung, 
Ca~puran keri~il-~asir-Ie~pung . . .. 
Paslr bergradasl-baik, pam berkenkll, sedlklt 

I 

I1 
I t ~ ~ ~ ""'" I _ .;;; atau sarna sekali tidak mengandung butiran I 

,-0
I 0....... Go) .....


! ~ ..... 1.5 Campuran pasir-Iempung 

eo ML Lanau anorganik, pasir halus sekali, serbuk 
c:I ::l 00 batuan, oasir halus berlanau atau berJempuOll 
C. c: 

Lempung anorganik dengan plastisitas rendah E.!:: e 
Q) «I ::lI ~ ~G":': CL sampai dengan sedang lempung berkerikil,
 

I *. C '" :;j lempung berpasir, lempung berlanau, lempung
 '" «I «I-o1<i'SI '" c: "kurus" (lean c1avs) ::l «I aco~ 

j
c: 0

onI
~.~ OL Lanau - organik dan lempung berlanau .. ~ ·z til organik dengan plastisitas rendah 

I ~ ~ ~ =0 I ;.g ~ ~ halus I 
I ~.~ ~ ~ ~ I ~] ~ sp Pasir bergradasi-buruk dan pasir berkerikil, 
j ;:;:s ~ _~ ~ 6 sed!kit atau sama sekali tidak mengandung I

I 

'I ~ ;.g «I ~ i butlran halus ~ 
~ .. "0 a:: 1 • I 

I ~ :5 "0 I '" SM Paslr berlanau, I 
I .0 «I:;j C . I
i ~ c. I _ c: ta ampuran paslr- anau 
I ::l~ :£<i«l..c ! 
I «I ~ I .- eo c:i 1<i«l ~~«I. I 
I t:: I ~ -0 .!:: SC Paslr berlempung,'I 

t 

I ::l '"
 
! t~ MH Lanau anorganik atau pasir halus diatomae,
 
I lIl~ ~ alau lanau diatom"e,~anau yang c11Uili!i .__..c: ._ 

«I.e a ~ 
a~ E.!::~ CH Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, 

Q) «I
E-<~ ~ G'C Jempung "gemuk" (fat clays) 

c: '" «I1<i «I:l-o 
"O«I..c:~ 

~ ::I co :.0 
«I G) OH Lempung organik dengan plastisitas sedang on 
c:  sampai dengan tinggi j 

I anah-tanah dengan kandungan PI Peat (gambut), muck, dan tanah-tanah lain
 
organik sangat tinggi dengan kandungan organik tinggi
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Tabel 2.3 (Lanjutan) 
Klasifikasi Tanah Sistem Unified 

Kriteria klasifikasi 

00 
I:: I:: 
~~ 
I:: I:: 
g;l 6b 
<IS 01}

~U1;j1::u: 00. -e 8
~~ 8-~_ 
00 00 0- ~ 0 

'" • '::i::3.o
::3~u~"C E 
-; 0 0 '-5(1)e 0til 
...c:: • .0", (I) '" 

0: ~ ~ ~ e ::3 
.D"500::0:: '"0 

~ooo
<lSooO 
ENN~ 
<U • • 0 
<llOOz
 
t;z Z I::
 
C. I:: I:: nl 
l:nl",.l<: 
nl -a -a nl 
-t: >. >. ~ 
'" <IS nl '" 

"0 ~ '" 0 0_0'" 
G.> __ 0"'°0..9

.D ,0 0 a:: 
0;;'; 0'- a:: N 
nlV'lN.

~ o~ 0<a:;; 

°til "0 nl ~ 
<IS eo"O <:;

Q t::...c:: ~ 
e:E ,0
::3 Q) 0'
~~V'l 

Cu =D60 / D IO Lebih besar dan 4 
(D30 i 

Cc = Antara I dan 3 
DlOx Dw 

Tidak memenuhi kedua kriteria untuk GW 

Batas-batas Atterberg di bawah 
Garis A atau PI < 4 

Batas-batas Atterberg di atas 
Garis A dengan PI >7 

CII = Dw / D w Lebih besar dari 6 
(D30 i 

Cc = Antara I dan 3 
D10x Dw 

Tidak rnemenuhi kedua kriteria untuk SW 

Batas-batas Atterberg di bawah 
garis A atau PI < 4 

Batas-batas Aterberg di atas 
Garis A dellgan 1'1 ::-7 

Batas-batas Atterberg yang 
digambar dalam daerah 
yang diarsir rnerupakan 
klasifikasi batas yang 
membutuhkan simbol 
ganda 

Batas-batas Atterberg yang 
digarnbar dalarn daerah 
yang diarsir merupakan 
klasifikasi batas yang 
membutuhkan simbol 
ganda 

60 • i J i i J i j iii 

50 L-t---4-+--+-~+--i-t=:IT= 
<ll 
<IS 

01:: 
CH 

o~ 
t;:; 40 
<IS 

0:; PI=O.73 (LL-20) 
<ll 
~ 
Q) 

"0 
I::-

30 

20 

10 
./v 

CL v 
MHIOH 

17 
71 CT.-Ml.~IMLIOL4 

I I 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Batas Cair 

Manual untuk identifikasi secara visual dapat dilihat dalam ASTM Designation 0-2488 
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2.3 Sifat-sifat Rekayasa Mineral Lempung 

Sifat-sifat minerallempung yang berhubungan dengan kegunaannya dalam 

rekayasa teknik sipil akan diuraikan secara singkat berikut ini. 

2.3.1 Batas-batas Atterberg 

Hatas-batas konsistensi tanah menurut Atterberg meliputi lima keadaan 

konsistensi tanah sebagai berikut. 

1.	 Hatas Cair (Liquid Limit), LI, adalah kadar air dimana untuk nilai-nilai di 

atasnya tanah berperilaku sebagai cairan kental (campuran tanah-air tanpa 

kuat geser yang dapat diukur). 

2.	 Batas Plastis (Plastic Limit), PL, adalah kadar air dimana untuk nilai-nilai di 

bawahnya tanah tidak berperilaku sebagai bahan yang plastis. 

. 3. Batas Susut (Shrinkage Limit), ~L, adalah kadar air dimana untuk nilai-nilai di 

bawahnya pengurangan kadar air tidak disertai adanya penyusutan volume 

tanah. Semakin kecil hatas susut suatu tanah, semakin mudah mengembang 

bila terkena air. 

4.	 Batas Lengket (Sticky Limit), adalah kadar air dimana tanah kehilangan sifat 

adhesinya dan tidak lengket lagi pada benda lainnya seperti jari, permukaan 

logam dan sebagainya. 

5.	 Batas Kohesi (Cohetion Limit), CL, adalah kadar air dimana tanah kehilangan 

sifat kohesinya, yaitu gaya lekatan antar butiran-butiran tanah. 

Dari lima keadaan konsistensi tanah, tiga diantaranya sangat penting 

dalam rekayasa sipil, yaitu batas plastis, batas cair dan batas susut. 
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Konsistensi suatu tanah dapat digambarkan dengan indeks konsistensi 

yang diturunkan dari tiga keadaan tersebut, antara lain: 

a.	 lndeks Plastisitas (Plasticity Index), IP 

Adalah rentang kadar air dimana tanah bersifat plastis. Indeks plastisitas 

dihitung sebagai: 

IP=LL-PL (2.1) 

lndeks plastisitas merupakan parameter penting dalam rekayasa sipil, pada 

umumnya semakin besar nilai IP, semakin banyak masalah rekayasa yang 

timbul, seperti tegangan tanah, tekanan tanah horizontal dan potensi 

pengembangan atau penyusutan. 

b.	 lndeks Kecairan (Liquidity Index), !L 

lndeks kecairan ditentukan melalui hubungan:
 

IL = w.," -Wp
 (2.2)
IP 

lndeks kccairan berguna untuk menentukan keadaan tanah ill lapangan.
 

Apabila kelembaban tanah ash diketahui sebagai WN dan batas plastis serta
 

indeks plastisitas diketahui, maka:
 

Jika 0 < IL < tanah bersifat sebagai bahan plastis,
 

Jika IL ~ 1,0 tanah berada dalam keadaan cair,
 

Jika IL < 0 tanah berada dalam keadaan padat.
 

2.3.2 Kemampuail Mengembang 

Kemampuan mengembang tanah sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah 

dari mineral lempung yang dikandungnya. Apabila beberapa tanah mengandung 
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jumlah mineral lempung yang sarna, indeks plastisitasnya akan berbeda sesuai 

jenis mineral lempung yang dikandungnya. Menurut penyelidikan Skempton jika 

kandungan lempung bertambah, indeks plastisitas akan bertambah (Braja M. Das, 

1988). 

Parameter yang dipakai sebagai indeks untuk mengidentifikasi 

kemampuan mengembang tanah lempung adalah aktivitas yang secara numerik 

dinyatakan dengan: 

IP
Aktivitas =-----~--~--- (2.3)

persen herat butiran < 0,002 mm 

Aktivitas menyatakan kemampuan mengembang tanah lempung, semakin 

besar aktivitas suatu tanah semakin besar kemampuan mengembangnya. 

2.3.3 Daya Resap Tanab (Permeabilitas) 

Permeabilltas didefinisikan sebagai bahan berongga yang memungkinkan 

cairan untuk menemhus melalui ruang antar pori. Bahan yang mempunyai sifat 

penneabilitas adalah bahan yang mempunyai rongga-rongga yang saling 

berhubwlgan. Untuk. masalah gcoteknik cairan itu adalah air dan bahan berongga 

adalah tanah. 

Besamya nilai penneabilitas suatu tanah dinyatakan dalam koefisien 

penneabilitas (k) dalam satuan cm/detik. Tanah lempung mempunyai koefisien 

penneabilitas yang sangat keeil, untuk lempung murni umumnya berkisar antara 

1 x 10-6 sampai 1 x 10-8
. 
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2.3.4 Kemampatan (Kompresibilitas) 

Tanah mempunyai sifat kemampatan yang besar jika dibanding bahan 

bangunan yang lain seperti baja dan beton. Walaupun kemampatanbutiran tanah 

dan air relatif kecil, tetapi karena tanah mempunyai pori-pori yang besar 

kemampatan dapat diakibatkan oleh penyusutan pori-pori tanah. 

Pada saat beban bekerja pada tanah, susunan butir-butir tanah bernbah 

sehingga pori-pori menyusut. Akibat penyusutan pori tersebut air pori dipaksa 

keluar dari ruang pori. Pada tanah berpasir yang bersifat permeabel pengaliran air 

pori berlangsung cepat sehingga proses pemampatan segera selesai. Tetapi untuk 

tanah berbutir halus (tempung) yang mempunyai koefisien permeabilitas kecil, 

proses pengaliran air pori berlangsung sangat lambat, sehingga proses 

pemampatan memakan waktu yang lama. 

2.4 Konsolidasi dan Penurunan 

Jika di atas tanah didirikan bangunan, roaka perlu ditinjau persyaratan 

yang harns dipenuhi, yaitu: 

1.	 Tekanan tanah yang timbul harus lebih kecil dari daya dukung tanah. 

2.	 Penurunan karena konsolidasi tanah tidak boleh membahayakan konstruksi, 

yaitu: 

a.	 penurunan maksimum 

b.	 penurunan differensial 

Jika di bawah bangunan ada lapisan tanah mampwriampat (compressibef), 

tambahan tekanan efektif menyebabkan tanah berkonsolidasi dan mengalami 
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penurunan. Tanah dianggap compressibel terutama adalah lempung, atau lempung 

lanau yang lunak dalam keadaan kenyang air. 

Sebenarnya penurunan bangunan dapat teIjadi karena: 

1. Penurunan seketika karena elastisitas tanah
 

2. Karena konsolidasi primer
 

3. Karena konsolidasi sekunder
 

Pengaruh terbesar dan yang akan dianalisis adalah konsolidasi primer.
 

2.4.1 Konsolidasi
 

Konsolidasi adaJah mampatnya tanah karena menderita tambahan tckanan 

efektif. Pada peristiwa konsolidasi akan dipelajari 2 hal, yaitu: 

1. Besarnya penurunan yang akan teIjadi, ditentukan oleh: 

a. kompressibilitas tanah 

b. tebal tanah kompressibel 

c. besamya tambahan tekanan efektif 

2. Laju konsolidasi atau, kecepatan proses konsolidasi, dipengaruhi oleh: 

a. penneabilitas tanah 

b. tebal tanah kompressibel 

c. kondisi drainasi di atas dan di bawah lapisan tanah kompressibel 

Untuk bisa mampat, air yang ada di dalam pori tanah (tanah kenyang air) 

harus ditekan dengan cara memberikan beban tambahan agar dapat keluar. 

Kecepatan memampat dipengaruhi oleh kecepatan keluamya air, dan kecepatan 

keluarnya air dipengaruhi oleh penneabilitas tanah. 

I· 
___J 



20 

Pasir tennasuk tanah yang sangat permeabel, dan tanah yang tidak 

compressibel, maka proses penurunan berlangsung cepat (hampir seketika) dan 

penurunannya kecil. 

Lempung tennasuk tanah rapat air dan bersifat sangat compressibel, maka 

laju penurunan sangat lambat dan penurunannya sangat besar. Kondisi daTi kedua 

macam tanah diatas dapat dilihat pada gambar 2.3. 

waktu proses,' t 

paSlf Sz ...... S] 

penuruna 

t2 ...... tl 

•S t2 

Gambar 2.3 Grafik hubungan penurunan dan waktu pada tanah pasir dan 
lempung (H. Daruslan, 1994) 

2.4.2 Penurunan 

Jika lapisan tanah mengalami pembebanan maka lapisan tanah akan 

mengalami regangan atau penurunan (settlement). Regangan yang teIjadi dalam 

tanah ini disebabkan. oleh berubahnya susunan tanah maupun oleh pengurangan 

rongga pori! air didalam tanah tersebut. Jumlah daTi regangan sepanjang 

kedalaman lapisan merupakan penurunan total tanahnya. Penurunan akibat beban 

adalah jumlah total dari penurunan segera (immediate settlement) dan penurunan 

konsolidasi (consolidation settlement). 

\
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Penurunan yang teIjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus 

yang kering atau tak jenuh teIjadi dengan segera sesudah penerapan bebannya. 

Penurunan pada kondisi ini disebut penurunan segera. Penurunan segera 

merupakan bentuk penurunan elastis. 

Penurunan konsolidasi teIjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di 

bawah muka air tanah. Penurunan yang teIjadi memerlukan waktu, yang lamanya 

tergantung pada kondisi lapisan tanahnya. 

Penurunan konsolidasi dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu: 

1.	 Fase awal, yaitu fase di mana penurunan teIjadi dengan segera sesudah beban 

bekeIja. Penurunan di sini teIjadi akibat proses penekanan udara ke loor dari 

dalam pori tanahnya. Pada lempung jenuh, kemungkinan ini sangat kecil. 

Tetapi dalam lempung yang tak jenuh, hal ini sangat besar pengaruhnya 

terhadap penurunan. 

2.	 Fase konsolidasi primer atau konsolidasi hidrodinamis, yaitu penurunan yang 

dipengaruhi oleh kecepatan aliran air yang meninggalkan tanahnya akibat 

adanya tekanan. 

3.	 Fase konsolidasi sekunder, merupakan proses lanjutan dari konsolidasi primer, 

di mana prosesnya beIjalan sangat lambat. Penurunannya Jarang 

diperhitungkan karena pengaruhnya biasanya sangat kecil. 

Sebagian besar penurunan diakibatkan oleh pengurangan nilai angka pori. 

Hampir semuajenis tanah akan berkurang angka pori tanah (e) bila beban vertikal 

bertambah dan akan bertambah angka pori tanah bila beban dikurangi. 
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primer 
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Fase III: Konsolidasi 
sekunder 

Waktu (skala log) 

Gambar 2.4 Grafik waktu-penurunan selama konsolidasi 
(Braja M Das, 1988) 

Penurunan total adalah jurnlah dari penurunan segera (immediate 

settlement) dan penurunan konsolidasi' (consolidation settlement). Penurunan 

konsolidasi masih dapat dibedakan lagi menjadi penurunan akibat konsolidasi 

pimer dan penurunan konsolidasi sekunder (Hary Cristady, 1994). Bila dinyatakan 

dalam bentuk persamaan, penurunan total adalah: 

S = Sj + Sc+ Ss (2.4) 

dengan: 

S = Penurunan total 

Sj = Penurunan segera 

Sc = Penurunan akibat konsolidasi primer 

Ss = Penurunan akibat konsolidasi sekunder 
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2.5	 Drainasi 

Drainasi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk 

mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. 

Drainasi berasal dan kata drain yang berarti pengeringan tanah. Pengeringan 

tanah pada area tertentu dibagi atas 2 sistem, yaitu: 

1. S.istem drainasi perrnukaan tanah (Surface Drainage System) 

2. Sistem drainasi bawah tanah (Sub Surface Drainage System) 
I· 

2.5.1	 Drainasi Permukaan Tanab 

Drainasi perrnJ,lkaan tanah meliputi: 

1. Drainasi perkotaan 

2. Drainasi jalan raya 

3. Drainasi lapangan terbang 

4. Drainasi lapangan olah raga 

5. Drainasi untuk: pertanian dan persawahan 

2.5.2	 Drainasi Bawab Tanab 

Drainasi bawah tanah meliputi: 

1. Drainasi vertikal 

2. Drainasi horizontal 

2.6 Drainasi Vertikal 

Jika dikehendaki mempercepat proses konsolidasi maka dapat digunakan 

konstruksi drainasi vertikal ke lapisan lempung lunak. Drainasi vertikal dapat 

berupa tiang-tiang pasir atau pita-pita geotextile yang dimasukkan dalam tanah 
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lempung. Percepatan dilakukan misalnya pada pembangunan jalan di atas tanah 

sangat lunak, atau kompleks industri didaerah tanah lunak. 

Proses pe1aksanaan drainasi vertikal, mula-mula dipancang drainasi 

vertikal, kemudian ditimbun urugan pasir/ tanah dengan tebal yang beratnya 

hampir sarna dengan berat konstruksi yang akan dibangun. Jarak dan uh.'Ufan 

drainasi vertikal direncanakan sedemikian rupa sehingga dalam waktu 2 - 6 bulan 

konsolidasi telah mencapai sekitar 80% - 90% dan sisa penurunan tinggal 2 - 3 em 

(H. Daruslan, 1994). 

Jika pada keadaan tanpa drainasi vertikal, aliran air pori tanah hanya ke 

arah vertikal ke bawah atau vertikal ke atas, maka dengan adanya drainasi 

vertikal, aliran air pori tanah juga ke arah horisontal menuju ke tiang-tiang pasir. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5 dan gambar 2.6. 

Vertical drain dengan pemberian beban awal (preloading) berupa 

embankment di permukaan, terjadi konsolidasi riga dimensi. Tambahan tekanan 

efektif (M) menyebabkan naiknya tekanan air pori, sehingga air bergerak 

mengalir pada 3 arah x, y, dan z. Pada arah z adalah proses konsolidasi biasa, air 

mengalir ke arah vertikal. Jika drainasi 2 arah, ke atas dan ke bawah. Jika drainasi 

1 arah ke bawah saja atau ke atas saja. Pada arah x dan y adalah arah aliran 

horisontal menuju drainasi vertikal (H Daruslan, 1994). 

Metoda drainasi vertikal (vertical drain) sangat efektifuntuk mempercepat 

konsolidasi dati tanah kompresif (seperti lempung atau lempung berlanau) 

sehingga memperpendek waktu untuk menyelesaikan pemampatan tanah. 
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Turun (setlement) 

.............................•..•..•.........•......• 

Aliran air pori tanah dalam 
masa konsolidasi 

Rumus Viaktu: t = T.H2/Cv 
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Gambar 2.5 Proses konsolidasi tanpa vertical drain 
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Gambar 2.6 Proses konsolidasi dengan vertical drain 
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Vertical drain pada lapisa.n tanah, umumnya dikenal dalam dua bentuk, 

yaitu: 

1.	 Vertical Sand Drain 

Vertical drain dibuat dari tiang-tiang pasir yang dimasukkan ke dalam tanah 

dengan bantuan pipa yang bergetar. 

2.	 Prefabricated Vertical Drain (PV-drain) 

PV-drain terbuat dari bahan-bahan yang dibuat di pabrik dan bahan ini dapat 

mengalirkan air dengan baik. 

2.6.1 Vertical Sand Drain (Drainasi Pasir Vertikal) 

:.-
Keeepatan konsolidasi yang rendah pada tanah-tanah lempung dan tanah 

yang mudah mampat lainnya, dapat dipereepat dengan menggunakan drainasi 

pasir vertikal yang dipancang secara vertikal. Drainasi pasir vertikal memberikan 

lintasan air pori yang lebih pendek ke arab horisontal. Jarak drainasi arab 

borisontal yang lebih pendek menambah kecepatan proses konsolidasi beberapa 

kali lebih ccpat. 

Drainasi pasir vertikal biasanya terdiri dari Iubang bor vertikal yang 

menembus lapisan lempung jenuh yang relatif tebal, dimana lapisan lempung ini 

terletak pada lapisan batu, eadas, atau lapisan kedap air lain. Lubang bor diisi 

dengan pasir dengan gradasi tertentu. 

Diameter drainasi pasir vertikal bervariasi dari kim-kira 25 em sampai45 

em. Diameter yang terlalu kecil dihindarkan, karena kesulitan pengisian pasir 

pada pipa mandrel. Lagi pula., diameter yang terlalu kecil dapat menyebabkan 

pembengkokan akibat gesekan antara kolom pasir dengan dinding dalam dari pipa 
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mandrel. Keberhasilan perancangan drainasi pasir vertikal tergantung pada faktor 

pemilihan parameter-parameter tanah, karena itu koefisien konsolidasi arah 

vertikal (Cv) dan arah horisontal (Ch) harus ditentukan dengan cermat. 

Kedalaman drainasi vertikal tergantung dari kondisi geologi lapisan 

tanahnya, yaitu oleh kedalaman lapisan tanah keras di bawah permukaan tanah. 

Drainasi pasir vertikal dapat diatur dengan posisi segiempat atau segitiga. Jarak 

dari drainasi vertikal tergantung pada macam dan permeabilitas tanahnya. Dalam 

prakteknya, jarak drainasi pasir diantara 1,5 sampai 3 m dari pusat ke pusat 

kolom. Terzaghi (1945) merekomendasikan untuk memilihjarak sedemikian rupa 

sehingga 80% dari konsolidasi total te1ah dicapai selama pembangunan tanah 

timbunannya (embankment), (Hary Christady, 1994). 

2.6.2 Prefabricated Vertical Drain (PV-drain) 

Geocomposites adalah perpaduan antara material geotextile non woven 

(geotextile tidak dianyam) dengan material polypropylene yang berbentuk pipih 

yang berfungsi mengalirkan air pori dalam tanah. Dengan adanya material 

Prefabricated Vertical Drain, maka tanah diberi media untuk mengeluarkan air 

tanah sehingga tanah mudah memampat jika diberi beban. Masalah penW'lU13l1 

(settlement) yang terjadi pada lapisan tanah lunak dalam waktu yang lama 

merupakan kendala yang sangat sering dijumpai dalam mendirikan suatu 

konstruksi bangunan. Dengan adanya material PV-drain, maka penurunan dapat 

dipercepat sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi yang akan dibangun 

di atas lapisan tanah lunak tersebut. 

I 
I ~ 

I 

I 
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Material P V-drain merupakan bahan sintetis yang lebih tahan terhadap 

kerusakan akibat pengaruh cuaca, bakteri pembusu~ maupun zat kimia tanah. 

Merupakan bahan yang siap pakai dengan spesifikasi tertentu sehingga mudah 

disesuaikan dengan permasalahan tanah yang ada (Geomat Indonesia, 1998). 

2.7 Geosintetik 

Menurut ICI Fibers tahun 1986, geosintetik adalah bahan sintetik (buatan) 

yang digunakan dalam lingkungan tanah, tentunya pengertian tanah mencakup air. 

Disebut bahan sintetis karena bahan tersebut dibuat dari suatu proses, bukan dari 

bahan alami. Geosynthetics atau Geofabrics adalah sebutan umum untuk 

bermacam-macam jenis bahan (textile) yang digunakan dalam bidang geoteknik. 

Bahan dasar geosintetik pada umumnya adalah pohmer yang berbentuk 

serat-serat sintetis seperti: polypropylene, polyethylene, polyester, polyamide 

(nylon), dan polyvinyl chlorida (PVC). Bahan-bahan tersebut mempunyai 

ketahanan yang sangat tinggi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh: 

1. Pengaruh perubahan cuaca 

2. Pengaruh bakteri pembusuk dalam tanah 

3. Pengaruh sinar ultraviolet 

4. Pengaruh zat-zat kimia 

5. Pengaruh tarikan, coblosan dan sobekan 

Berdasarkan bentuk dan bahan pembuatnya, jenis-jenis geosintetik yang 

cukup umum digunakan dalam pekeIjaan sipil di Indonesia adalah: 
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1.	 GeotextiLe 

Berbentuk rnenyerupai textile (seperti rajutan kain) yang dari metode 

pernbuatnya dibedakan menjadi dua rnacam yaitu: 

a. Geotekstil anyarnan (woven geotextile) 

b. Geotekstil tidak dianyarn (non woven geotextile)
 

Bahan pembuatnya: polypropylene, polyester.
 

2.	 Geogrid 

Berbentuk seperti anyarnan dalam grid yang besar-besar hingga rnenyerupai 

jaring (net). 

Bahan pembuatnya: high density polyethylene (HOPE). 

3.	 Geomembrane 

Berupa lembaran yang kedap air dan berfungsi menyerupai membrane atau 

pelapis. 

Bahan pernbuatnya: HOPE, LDPE, PVc. 

4.	 Geocomposite 

Bahan sintetis yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih bahan-bahan
 

geosintetik yang berbeda.
 

Bahan pernbuatnya: sernua bahan pernbuat geosintetik.
 

Se1anjutnya jenis geosintetik diatas berkembang menurut bentuk dan 

fungsinya seperti: armoform, vertical drain, strip drain, geoweb, dU. 
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2.7.1 Geosintetik dan Aplikasinya di Lapangan 

1.	 Geotextile 

a.	 Pada Embankment Jalan. 

Geotextile woven! non woven dihamparkan di atas tanah dasar atau subgrade 

yang lunak kemudian diatasnya ditimbun dengan tanah dan bahan-bahan 

perkerasan jalan lainnya. Fungsi geotextile disini adalah sebagai separator 

(pemisah), reinforce (penguat) danfilter (penyaring). 

Sebagai separator, akan mencegah bercampurnya bahan timbunan yang baik 

dengan tanah dasar atau subgrade yang lunak sehingga tidak teIjadi 

kehilangan volwne material timbunan yang berlebihan pada awal-awal 

pekeIjaan penimbunan. 

Sebagai reinforce, berfungsi sebagai lapisan penahan tegangan tarik yang 

terjadi pada lapisan perkerasan akibat adanya deformasi dati lapisan 

perkera.C\an yang disebahkan oleh hehan-hehan kendarnan 

Sebagai filter, akan menahan atau menyaring butiran tanah dasar yang lunak 

(lumpur). 

b.	 Pada Lereng atau Talud Buatan. 

Geotextile woven ditempatkan pada timbunan .lereng atau talud buatan lapis 

demi lapis sesuai ketinggian dan kemiringan lereng. Kuat tarik geotextile 

disini berfungsi seperti tulangan tarik pada konstruksi beton bertulang. 

c.	 Pada Saluran Drainasi. 

Adapun yang wnum digunakan dalam drainasi adalah tipe geotextile non 

woven. Untuk drainasi bawah tanah, geotextile berfungsi sebagai pengganti 
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ijuk. Batu-batu agregate dibungkus dengan geotextile, yang mana geotextile 

akan berfungsi sebagai penyaring air terhadap butiran tanah dan batu-batu 

agregate berfungsi sebagai media pengaliran air yang terdrainasi. 

2.	 Geogrid 

Geogrid pada prinsipnya hampir sarna dengan geotextile, hanya memiliki 

jaring-jaring (net) yang besar. Untuk aplikasinya di lapangan geogrid ini lebih 

tepatjika dikornbinasikan dengan batu-batuan untuk mengikat antara grid-grid 

geogrid dengan lapisan tanab. Aplikasinya di lapangan antara lain untuk 

perkuatan Iereng dan jalan. 

3.	 Geomembrane 

a.	 Geomembrane Sebagai Penutup Lapisan Tanah. 

Terutama pada bangWlan jalan yang terletak di atas tanab yang mempunyai 

sifat kembang susut yang besar. Jika tanab terkena air maka tanab akan 

mengembang schingga kuat dukung tanah berkurang, yang mengakibatkan 

rusaknya lapisan perkerasan jalan, Jika tanah kekeringan, maka tallah akan 

menyusut yang mengakibatkan teJjadinya retak-retak. Geomembrane 

ditempatkan di atas dan di sisi bangunan jalan dengan tujuan menghindari 

teIjadinya interupsi air pada musirn hujan ke tanab. Pada musim kemarau, 

geomembrane juga mencegah teJjadinya penguapan yang berlebihan sehingga 

retak-retak pada tanab dapat dicegab. 

b.	 Geomembrane Sebagai Pelapis Dinding Beton. 

Bahan geomembrane dikombinasikan dengan konstruksi beton Wltuk 

rnencegab kebocoran pada dinding beton penarnpung zat cairo 
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4.	 Geocomposite 

a.	 Vertical Drain. 

Adalah perpaduan antara material geotextile non woven dengan material 

.polypropylene yang berbentuk pipih yang berfungsi mengalirkan air pori-pori 

dalam tanah. Dengan adanya material Prefabricated Vertical Drain, maka 

tanah diberi media untuk mengeluarkan air pori-pori tanah sehingga tanah 

mudah memampat jika diberi beban. Masalah penurunan yang teIjadi pada 

lapisan tanah lunak dalam waktu yang lama merupakan kendala yang sangat 

sering dijumpai dalam mendirikan suatu bangunan. Dengan adanya material 

PV-drain maka penurunan dapat dipercepat sehingga tidak mengganggu 

keamanan konstruksi yang akan dibangun di atas lapisan tanah lunak tersebut. 

b.	 Horizontal Drain. 

Bahan dasamya sarna dengan vertical drain yaitu geotextile non woven 

dengan material polypropylene, hanya bentuknya lebih tebal dan lebih lebar. 

Aplikasinya antara lain untuk drainasi bawah tanah yang sering ditempatkan 

di lapangan sepak bola, lapangan golf atau pada bahu-bahu jalan pennanen. 

2.7.2 Karakteristik Geotextile 

Bahan geotextile terdiri dari serat-serat, oleh sebab itu karakteristik dari 

serat-serat tersebut perlu diperhatikan. Adapun karakteristik yang dimaksud 

adalah yang meliputi karakteristik fisik, mekanik, hydrolik dan ketahanan. 

1.	 Karakteristik fisiko 

Karakteristik fisik meliputi: 
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a.	 Massa per satuan volume (specific gravity), didefinisikan sebagai 

perbandingan antara massa bahan sintetik dengan volume bahan sintetik. 

b.	 Massa per satuan luas (mass per unit area), adalah massa dari lembaran 

geosintetik persatuan luas dengan satuan yang digunakan g/m2
. Massa per 

satuan luas geotextile umumnya berkisar 50 - 70 g/m2 untuk kelas ringan 

dan bahkan sampai 700 - 800 g/m2 untuk yang lebih berat. 

c.	 Tebal (thickness), merupakan jarak antara pennukaan ke bagian bawah 

geosintetik yang diukur dengan tekanan tertentu. 

2.	 Karakteristik Mekanik. 

Karaktcristik mckanik mcliputi: 

a.	 Kompressibilitas 

b.	 Kuat tarik (tensile strength) 

3.	 Karakteristik Hidrolik 

Karakteristik hidrolik meliputi: 

a.	 Porositas (porosity or opening size of fabrics). Sifat penting yang 

berhubungan dengan fungsi drainasi dari geotextile adalah porositas atau 

ulruran lubang bukaan pada geotextile. 

b.	 Apparent Opening Size (ADS), adalah sebuah ukuran yang menunjukkan 

diameter tertentu pada lubang-Iubang geosintetik. 

c.	 Percent Open Area (PDA), yaitu perbandingan antara total open area 

(lubang antara benang seluruhnya) dengan total fjpecimen area (seluruh 

permukaan). Permeability, adalah koefisien rembesan air tanah arah 

nonnal bidang geosintetik (tegak lurus bidang geosintetik). 
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d.	 Permittivity, adalah harga koefisien permeabilitas arah normal bidang 

untuk: tiap satuan tebal geosintetik. 

e.	 Transmissivity, adalah koefisien rembesan air arah sejajar bidang 

geosintetik, untuk tebal tertentu clan geosintetik yang digunakan. 

4.	 Karakteristik Ketahanan (Endurance Properties). 

Yaitu, untuk: mengetahui perilaku geotextile terhadap waktu. Biasanya 

dilakukan beberapa uji antara lain: 

a.	 Resistance to chemical reagent. 

b.	 Resistance 10 light and weather. 

c.	 Resistance to temperature. 

d.	 Burial deterioration offabrics. 


