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2.1 Pendabuluan 

Penye1idikan tanah dilakukan d.engan maksud untuk mendapatkan data:, guna 

suatu perencanaan pondasi bangunan atau sebagai struktur suatu bangunan itu sendiri. 

Untuk: struktur yang sederhana dan ring-an perryelid+karr dtanggap perh.r , karena 

kondisi tanah dapat diketahui berdasarkan penga1aman setempat . Meskipun demikian 

faktor penurunan dan keruntuhan sering terjadi . Oleh karena itu untuk mengetahui 

sifat - sifat teknis tanah secara pasti perlu diadakan penye1idikan tanah dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1.	 Menentukan daya dukung menurut tipe pondasi yang dipilih . 

2.	 Menentukan tipe dan keda1aman pondasi . 

3.	 Memperkirakan besarnya penurunan . 

4.	 Menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan tanah atau pangka1 

jembatan . 

5.	 Menentukan keamanan suatu struktur , bila penyelidikan dilakukan pada 

bangunan yang te1ah ada sebe1umnya . 

ngeboran atau 

penggalian lobang cobaan , pengambi1an contoh tnnnh dan pengujian contoh 

tanahnya. Pengujian tanah dapat dilakukan di lapangan atau di laboratorium . CHary , 

CH, 1996) . 

2.2 Penelitian Sifat Fisik Tanah 

Penelitian terhadap sifat fisik: tanah yang dilaksanakan meliputi sebagai 

berikut: 
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a. Kadar Air Tanah ("Water Content") 

Kadar au adatah pe.r6aD.din gan anrara b.erat ai:t dengau hera!: hlJ:t:i:nm: tai.\ah- )'aBg: 

Alse.ti~ . T..J.!1_"BJ]c 4~.t~t meu.eDtukan besarnya karla! air sejumlah tanah ditempatkan 

da1.a.m caWatl yang. be.r.atn.ya {W1::} gram.. r kemndian dil::lkllbn pen:im.bang~n c;~.WIDl ~1.i<;j_ 

tanah basah (Wz ) gram dan dikeringkan di dalam oven dengan temperatur 105 derajat 

eeleius. selamakurang teh,ih 24. jam.Y:j~ s.elanj.lJ.tnya. dWmbang bentmya- (W3 ). gr:nn. . 

w = Ww x 100% '" , 1) 

Ws 

atau w= Wz- WI X 100% '" 2) 

W3- WI 

b. Berat Volume Tanah (''Unit Weight") 

Berat volume adalah perbandingan berat volume dan volume tanah seluruhnya . 

Berat volume yang digunakan adalah berat volume basah dan volume kering . Berat 

volume basah adalah perbandingan antara berat total tanah termasuk air dan udara (W) 

gram dengan volume total tanah (V) em3 
. 

'Yb =..5E.- (gr/em3
) , 3) 

V 

Berat volume kering (Yd ) adalah perbandingan antara berat butiran tanah (W) gram 

dengan volume tanah (V) em3
. 

_ 3 
'Yd - W (gr/em) '" 4) 

v 
Hubungan berat volume basah dengan berat volume kering 

'Yd = 'Yb (gr/em3
) 5) 

1+w 

Pada penelitian ini Yd yang merupakan berat volume kering tanah , diperoleh dari basil uji 

pemadatan yang selanjutnya sebagai aeuan uji mekanis . 
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c.	 Berat Jenis Tanah ("Specifik Gravity") 

Beratjenis tanah (Gs) adalah perbandingan antara berat volume butiran padat 

(Y5) dengan berat volume air (Yw) . 

Gs= y5IyW 6) 

Berat jenis dari berbagai jcnis tanah berkisar antara 2.65 - 2.75 . Nila! berat 

Jems sebesar 2.67 biasanya digunakan untuk tanah - tanah tidak berkohesi , 

sedangkan untuk tanah berkohesi tak organik berkjsar antara 2.68 - 3.72 (Hary , CH, 

1992) . Nilai - nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel 

,	 berikut: 

Tabel2.1 Nilai berat Jenis Tanah ( Hary , CH, 1992 ) 

I..>MACAMTANAH I BERAT JENTSTANAH(Gs) I 

-1 

.. 

IKerikil	 I 2.6?~2.(j8 ·-"·~r I 

Pasir . ..' .... ...	 I 2.65~2.68 I 
Limau takorgariik: I . 2.62~2.68 I
 
....., , ,..,"., ,,,.,.., ,,.,.•...........,..,,' .. '... . , '. I ";.' . c· •• ·•· .. :;;
 

I :Lempunggrgall1kl,.empungtak orgamk I 2.)8~2.6? I
 
IIH .. u.s	 2.68- "..urn.'	 . .2.75 I' 

H~s I ~n
 
Ganibut l .··1.2S;.il.$
 

d.	 Analisis {Jkuran Butiran 

Analisis ukuran butiran tanah merupakan penentuan persentase berat butiran 

pada suatu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu . Besamya butiran 

dan persentase berat butiran dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi 

tanah . Berdasarkan hasil dan analisis mekanik (analisis ayakan) selanjutnya 

digambarkan dalam bentuk grafik , merupakan grafik lengkung gradasi atau disebut 

juga grafik lengkung pembagian butiran . Pada umumnya suatu macam tanah tertentu 

terdiri butir - butir yang tennasuk beberapa golongan , misalnya kerikil sering 
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iIleilgaadtll1t l'tlsir aan f)Qsir s@ring ~etlga:cdung JanAn Mml lempun~ . Kurva 

distribusi ukuran butiran dapat juga digunakan untuk membandingkan beberapa jenis 

tanah yang berbeda . Ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan tanah berbutir kasar berdasarkan kurva tersebut . Parameter 

parameter tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran efektif 

2. Koefisien keseragaman 

3. Koefisien gradasi 

Ukuran efektif dinotasikan dengan D lO , didefinisikan sebagai 10% dari berat 

butiran total yang mempunyai diameter butiran lebih baik dari uk.-uran butiran 

tertentu. Koefisien keseragaman dan koefisien gradasi diberikan dengan hubungan : 

eu = D60 I DlO " 7) 

Cc= D111 2 .......... ,.. ,. '" 8)
 

D60 X 010 

Dimana : eu = Koefisien keseragaman. 

Cc = Koefisien gradasi 

D60 = Diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan yang ditentukan 

dari kurva distribusi ukuran butiran . 

D30 Diameter yang berseslJaian dengan 30% lotos ayakan yang ditentukan 

dari kurva distribusi ukuran butiran . 

Kurva distribusi ukuran butiran tidak hanya menunjukan rentang dad" ukuran 

butir yang dikandung dalam tanah , tetapi juga menunjukan ripe dan kurva distribusi 

ukuran butiran tersebut . Tanah yang ukuran burimya berpersentasi rata - rata yang 

sangat kecil sampai yang besar dikatakan bergradasi baik . Bilaman sebagian besar 

dari butiran ini mempunyai ukuran yang sarna dinamakan tanah bergradasi buruk , 

jika besar sernua butiran hampir sarna maka dipakai istiJah tanah bergradasi seragam . 
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e.	 Konsistensi dan Plastisitas 

Konsistensi dapat diartikan suatu ukuran relatif di mana tanah dapat berubah 

bentuk , yang banyak digunakan untuk tanah berbutir halus . Konsistensi banyak 

dihubungkan dengan kadar air, yang menunjukan kekentalan tanah itu . Tanah 

berbutir halus dicampur air akan berbentuk pasta plastis dan dapat dicetak dengan 

berbagai bentuk . Penambahan air alan mengurangi kohesinya dan tetap mudah untuk 

dibentuk . Penambahan air seterusnya akan mengurangi kohesi tanah sampai tanah 

tidak dapat bertahan pada bentuknya , tetapi akan mengalir dengan beratnya sendiri 

seperti liquid . Kadar air di mana massa tanah berubah dan suatu bentuk ke bentuk 

lain disebut batas konsistensi . Atterberg seorang ahli tanah dari Swedia membagi 

bentuk batas konsistensi tanah dalam beberapa bagian . Batas Arterberg 

rnemperlihatkan bagaimana tanah dapat berubah dari padat sampai cairan kental 

sesuai dengan kadar aimya . Dari tes batas atterberg akan didapatkan parameter 

parameter sebagai berikut ini : 

1.	 Batas cair ("liquid limit") , LL , adalah kadar air di mana untuk nilai - nilai di atas 

nya tanah akan berperilaku sebagai cairan kental ( pada batas antara keadaan cair 

dan keadaan plastis ) . 

2.	 Batas plastis ("plastic limit"), PL , adalah kadar air di mana untuk nilai - nilai di 
1 

Bavvalmya tanah tidak bt}rperilaku sebagai bahan yang plastic ( kadar air berkisar
 

antara batas cair dan batas plastis ) atau kadar air ketika tanah mulai retak jika
 

digiling dengan jari pada diameter 3 mm . Plastis limit merupakan peralihan dari
 

semi solid menjadi plastis .
 

3.	 Batas susut ("shrinkage limit") , adalah kadar air di mana untuk nilai - nilai di 

bawahnya tidak akan terdapat perubahan volume tanah kering apabila dikeringkan 

terus ( tidak disertai penyusutan volume tanah ) . 

Sedangkan hubungan antara batas tidak plastis , batas plastis dan batas cairan kental 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

I,
i 
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Basah • makin kering • Kering 

Keadaan Cair 

("Liquid) 

I Keadaan Plastis I 

("Plastic") 

Keadaan Semi Plastis 

("Semi - Plastic") 

I Keadaan Kaku 

("Solid") 

Batas Cair Batas Plastis Batas Pengerutan 

("Liquid Limit") ("Plastic Limit") ("Shrinkage Limit") 

Gambar 2.1 Batas - batas Atterberg Tanah Lempung 

( LD. Wesley) 

Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana perilaku konsistensi tanah pada 

batas tidak plastis , batas plastis dan batas cairan kental . 

Hubungan variasi kadar air dan volume total dari tanah sangat mempengaruhi 

perilaku tanah berbutir halus . Tingkatan plastis tanah dapat ditentukan apabila batas 

plastis dan dan batas cairannya telah diketahui seperti di atas . Dengan melihat 

perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah dapat ditentukan plastisitas 

indeksnya (PI) , yaitu selisih antara batas cair (LL} dan batas plastis (PL) . 

Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : 

PI - LL PL ...9) 

Dimana : - PI = Plastisitas Indeks 

- LL = Batas Cair ("Liquid Limit") 

- PL = Batas Plastis ("Plastisitas Limit") 

Pada tiap jenis tanah lempung , batas cair dan batas plastis tanah bervariasi , 

dimana harga batas cair lebih besar dari batas plastis . Besaran plastisitas 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai numeriknya , semakin besar tetjadinya susut 

pada waktu proses menjadi kering. 

Konsistensi dari tanah natural , ditentukan berdasarkan indeks cair yang 

dinyatakan sebagai berikut ini : 
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LI=(LN-LL)/PI I0) 

Dimana :11 = Indeks keeaintn ("Liquid Tndeks") 

LL = Batas eair ("Liquid Limit") 

LN = Kadar air ash tanah ("Liquid NaturaL") 

Tanah dalam keadaan plastis apabila 0 < LI < L Kadang - kadang dipakai hubimgan 

lain yaitu indeks konsistensi yang didefinisikansebagai berikut ini : 

IC "" (LL .. -LI ) I PI '" '" .,. 11) 

Dimana IC = Konsistensi Indeks ("Indeks Consistensi") 

Perbedaan nilai numerik yang penting adalah antara LI dan IC adalah Ll 

ditinjau apabila tanah di lapangan mempunyai kadar air natural yang lebih besar dari 

batas eair , sedangkan IC kadar air naturallebih keeil dari batas eair (Bowles, 1974) . 

Tiga nilai kadar air merupakan indikasi sangat penting untuk memperkirakan 

perilaku tanah , masing - masing kedudukan kadar aimya dipisahkan oleh batas 

susut, batas plastis dan batas cair . Konsistensi tanah kohesif pada kondisi alamnya 

dinyatakan dalam istilah lunak , sedang dan keras . Kondisi ini dapat dikaitkan 

dengan nilai kuat geser dan tekan bebas (qu) . (Peck, dkk) . 

Tabel2.2 Nilai kuat Geser dan Tekan Bebas (qu) . (Peck, dkk) 

V-A"rrnC'T - I JTYI::;'l\TTT~Tk" Ii c;:,T I 1lI1 
I""'-'..l~ 

I 
TANAH LEMPUNG (kg/cm2

) 

Sangal 1unak 

DILAPANGAN 

D~ngall mudnh ditembus f· 

beberapa inehi dengan < 0.25 

kepalan tangan
 

Lunak
 Dengan mudah ditembus 

beberapa inchi dengan ibu I
i 

0.25 - 0.5 

Jan 11 
Sedang 

~-
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~~, T~T~TV A QT rOil 

I	 I ., 

TANAH LEl'v1PUNG i DI LAPANGAN 1 (kglcm-)
I	 I "IInchi -pada kekuatan-i 0.5 - 1.0 

Kaku 

! sedang dengan ibu jari, 

I 
I Melekuk bila ditekan 

dengan ibu jari , tapi! 1.0 - 2.0 

Sangat kaku -I 

dengan kekuatan besar 

Melekuk bila ditekuk I 

Keras 

. dengan kuku ibujari 
I 

"I Dengan kesulitan 

Iditekan dengan ibu jari 

bila 

I 2.0 - 4.0 

I > 4 

2.3 Kuat Geser Tanah Langsung 

Kuat geser tanah merupakan suatu gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir 

- butir tanah terhadap desakan dan tarikan . Keruntuhan geser dalam tanah 

diakibatkan oleh gerakan relatif antara butir yang berarti kekuatan geser bergantung 

pada gaya - gaya yang bekerja antar butirnya . 

Kekuatan geser tanah dapat terdiri dari dua bagian , yaitu : 

1.	 Bersifat kohcsifynng tergantung pada kepadatan tanah dan kepadatan butirnya ." 

2.	 Mempunyai sifat gesekali yang sebanding dengan tegangan vertikal yang bekeria 

pada bidang gesernya . 

Hipotesa pertama mengenai kuat geser tanah diuraikan oleh Coulomb (sekitar 

1773) adalah sebagai berikut : 

't = C + an tg~ , '" 12) 

dimana : 't = kuat geser tanah ," 

an = tegangan normal pada bidang runtuh 

c = kohesi tanah 

~ = sudut gesek dalam tanah 
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.1Y+lUI--

f!elS3iiiddO di atas el:ise13l:it leiteria k@rl.lRtuQav atau kegaga1an Mohr Coulomb yang 

menyatakan bahwa keruntuhan akibat geser akan terjadi bila tegangan geser pada 

suatu bidang mencapai syarat tertentu (Hary , CH , 1992) . 

C~I garis kerunruhan " = c.,+ 0"" tg4> 

Hukum keruntuhan 

A 

-----~=:::;:nb~~ ern 
Gambar 2.2 Garis Keruntuhan Menurut Mohr - Coulomb dan
 

Hukum Keruntuhan dari Mohr - Coulomb
 

2.4 Daya Dukung 

Daya dukung merupakan pendukung pondasi , di mana suatu pondasi 

merupakan bagian dari struk.1ur yang menyalurkan beban langsung ke lapisan tanah di 

bawahnya . Bila tanah di dekat permukaan mampu mendukung beban - beban 

struktur maka dapat digunakan pondasi tapak ("Footing") atau pondasi rakit . Pondasi 

tapak adalah suatu plat yang relatif kecil yang memberikan dukungan terhadap bagian 

dari strukiur secara terpisah . Pondasi tapak yang mendukung kolom tunggal disebut 

pondasi tapak tunggal , sedangkan pondasi tapak yang mendukung satu kelompok 

disebut pondasi tapak gabungan dan yang mendukung dinding disebut pondasi jalur 

("strip footing") . Pondasi Raft adalah plat tunggal yang relatif besar , biasanya 

diperkaku , yang mendukung keseluruhan struktur . Bila tanah di dekat permukaan 

tidak mampu mendukung beban - beban struktural , maka dipakai tiang pancang 

--------'1 

mailto:k@rl.lRtuQav
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("'pile ) atau liang pier l!lltok iIIcoyalmkan beban ke ttmEta yaag le1;}iu hlat pada ke
 

dalaman yang lebih besar . Untuk Tugas Akhir ini pondasi yang akan dipakai adalah
 

pondasi tapah . Pondasi hams memenuhi dua persyaratan dasar :
 

1.	 Faktor keamanan terhadap keruntuhan geser dari tanah pendukung harns
 

memadai, biasanya sebesar 2.5 sampai 3 .
 

2.	 Penurunan pondasi dapat terjadi dalam batas toleransi dan penurunan sebagian
 

("differential settlement") tidak boleh menyebabkan kerusakan serius atau
 

mempengaruhi struktur .
 

Daya dukung izin (qa) didefinisikan sebagai tekanan maksimum yang boleh
 

dikerjakan pada tanah sedemikian rupa sehingga kedua kebutuhan dasar di atas
 

terpenuhi . Suatu persyaratan tidak langsung menetapkan bahwa pondasi dan kegiatan
 

- kegiatanyang terlibat dalam pembangunannya, tidak boleh menimbulkan pengaruh
 

yang kurang baik terhadap struktur - struktur serta fasilitas - fasilitas pelayanannya .
 

Untuk desain pendahuluan , BS 8004 memberikan nilai - nilai perkiraan daya dukung
 

yaitu besarnya tekanan yanf akan terjadi dengan faktor keamanan. terhadap
 

kerun.tuhan geser yang cukup memadai , tanpa memperhitungkan penurunan .
 

~I	 I 
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Tabe12.3 Perlciraan Nilai - nilai Daya Dukung (BS 8004 , 1986) 

TIPE TANAH NILAI DAYA DUKUNG 

(kN/m2 
) 

TANDA-TANDA 

Dapat dipengamhi oleh 

penumnan konsolidasi 

jangka panjang 

Idem 

Idem 

Idem 

Lempung berangkal 

sangat kaku dan lempung 

keras 

Lempung kaku 

Lempung kuat 

Lempung dan lanau lunak 

300- 600 

150- 300 

75·· 150 

< 75 

I 

I 
I 

I 

I
 
I
 
! 

Persamaan - persamaan yang digunakan pada pondasi tapak (lajur) pada 

Tugas Akhir ini adalah persamaan Terzaghi . Persamaan - persamaan ini juga 

tergantung pada bentuk dari pondasi tapak itu sendiri , misalnya berbentuk Engkaran 

atau bujur sangkar . Pada penelitian ini kami memakai pondasi bujur sangkar dengan 

persamaan : 

Q= 1.3 c'N'c + Yb Dr N'q + 0.4 Yb B N'y 13) 

Di mana: Df - Kcdalaman pondasi 

B = Lebar pondasi 

Yb =Berat isi efektif 

c' = 2/3 c = kohesi 

N'q , N'c , N'y adalah faktor daya dukung lokal shear yang tergantung dari sudut 

geser dari tanah tersebut . 

Dalam perencanaan pondasi , kita hams mengetahui bagaimana daya dukung 

tersebut terhadap gaya geser seperti yang telah disebut di atas . Parameter - parameter 
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gaya gese! dal'aJ dipeiOleh file]&ltti f'eree~aaR Qi laeQmtQI:iuQ;l , salah satH percohaan 

tersebut adalah percobaan geser langsung . Dari hasil percobaan geser langsung 

diperoleh sudut geser tanah dan kohesifitasnya , yang berpengaruh pacta kemampuan 

tanah untuk menahan. gaya geser , di mana semakin padat suatu tanah berarti semakin 

tinggi daya dukung terhadap gaya geser . 

2.5 Pemadatan 

Pemadatan dilak-ukan untuk meningkatkan kerapatan tanah yang dapat 

dinyatakan dalam berat volume keringnya . Berat volume kering dapat ditentukan di 

laboratorium dengan pengujjan Pemadatan Proctor Standar . Dan pengujian 

Pemadatan Proctor Standar dapat ditentukan kepadatan kering dan kadar air optimum, 

Kedua nilai tersebut selanjutnya dipakai sebagai acuan untuk melakukan pemadatan 

di lapangan . 

Dari proses pemadatan akan diperoleh beberapa keuntungan yaitu : 

1. Mningkatkan kekuatan geser tanah . 

2. Menurunkan permeabilitas tanah . 

3. Menurunkan nilai kemampatan tanah . 

Pemadatan tanah di laboratorium dilakukan dengan cara memadatkan 

b~b~rapa contoh tanah dcngan kadar air yang berbeda - heda pada cetakan dengan 

ukuran tertentu dan energi pemadatan yang tertentu pula Dati beberapa kadar air 

tersebut akan didapatkan kepadatan yang berbeda sehingga dapat disusun kurva 

hubungan kadar air k.epada kepadatan . Kurvu pemadatan untuk tiup jenis tanah 

mempunyai corak yang berbeda untuk tiap jenis seperti pada gambar 2.3 . 

Pemadatanjuga merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah. 

_dengan pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel . Di 

mana udara yang terdapat pada pori - pori tanah. dikeluarkan dengan salah satu cara 

mekanis. Cara yang digunakan untuk memadatkan tanah dapat bennacam - macam , 

di lapangan dapat dipakai cara menggilas , sedangkan di laboratorium digunakan cara 

memukul . Untuk setiap daya pemadatan tertentu kepadatan yang dicapai tergantung 
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palla bmljaLl)a Mf yaag ~eFGapat Qi Qalam tanah tersebut Mall kadar aimya . Bila 

kadar air suatu tanah tertentu rendah , maka tanah tersebut keras atau kaku , jadi sukar 

untuk dipadatkan , dan apabila kadar airnya ditambah , maka air itu berlaku sebagai 

pelumas , sehingga tanah tersebut akan lebih mudah uutuk dipadatkan dan ruang 

kosong antar butir akan rnenjadi lebih kecil . Pada kadar air tertentu tanah tersebut 

akan mencapai kepadatan yang maksimal dan apabila kadar aimya dinaikkan: maka 

kepadatannya akan turon lagi , hal iui disebabkan karena pori - pori tanah me~ladi 

jenuh dan penuh terisi oleh air yang tidak dapat dikeluarkan dengan cara pemadatan . 

Untuk mencari hubungan kadar air dan untuk mengevaluasi tanah agar 

menurut persyaratan kepadatan , perlu diadakan pengujian kepadatan tanah . Proctor 

(1933) telah mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara kadar dan berat 

volume kering dalam proses pemadatan tanah . Derajat kepadatan tanah diukur dan 

berat kering (Yd) . Selanjutnya terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk 

mencapai nilai berat volume basah (Yb) dan kadar air (w) , dinyatakan dalam 

persamaan berikut ini : 

Yd=Yb/(l+w) 14) 

Karakteristik kepadatan taoah dapat diketahui dari pengujian standart 

laboratorium yang disebut dengan. pengujian Proctor. Dalam pengujian. pemadatan. , 

percobaan diulangi paling sedikit lima kali dengan kadar air yang berbeda - beda . 

SelallJutnya dlgambarkan dalam sebuah glafik hubungan kadar air dan berat volume 

kering terbaik untuk tercapainya kepadatan maksimum . Kadar air pada keadaan ini 

disebut kadar air optimum. Jenis tanah yang diwakili oleh distribusi ukuran butiran , 

berat spesifik bagian padat tanah dan jumlah serta jenis mineral lempung yang ada 

pada tanah mempunyai pengaruh besar terhadap harga berat volume kering 

maksimum dan kadar air optimum dari tanah tersebut . 

Dan gratik dapat dilihat bentuk umum kurva - kurva pemadatan yang didapat 

dari empat jenis tanah . Uji laboratoriurn dilaksanakan sesuai dengan prosedur ASTM 

Test Design D - 69S . Pengujian di laboratorium untuk mendapatkan energi 
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dengan eara menjatuhkan palu dari ketinggian tertentu sebanyak 25 

(pukulan) pada tiga lapisan tanah dalam suatu eetakan (mold) . 

kali jatuhan 

2.6 Penelitian Sifat Mekanis Tanah 

Tanah lempung diuji dengan menggunakan alat uji geser la,ung , alat uji 

tekan bebas dan ~ji triaksial . __/ 

2.6.1 Uji Geser Langsung ("Direct Shear Test") 

Peng~jian geser langsung merupakan bentuk yang paling sederhana dari uji 

geser . Alat uji geser dari sebuah kotak logam yang dapat diisi dengan sampel tanah 

benda uji . Sampel tanah berupa lingkaran dengan luas penampang sampel yang 

digunakan sekitar tiga sampai empat inehi dan ukuran tingginya dua inehi (dipakai 

A=31.95 em dan 2.3gern) . Kotak uji dibagi dua sisi dalam arah horizontal , gaya 

!.... 
; 

geser yang didapat dengan rnemberikan dorongan pada sisi kotak sebelah atas sarnpai 

terjadi keruntuhan geser . Uji geser langsung dapat dilakukan dengan cara tegangan 

geser terkendali , dimana penambahan gaya geser dibuat konstan dan teratur atau 

dengan eara regangan terkendali dengan keeepatan geser yang diatur . Untuk lebih 

jelasnya pcngertian dad uji geser tersebut adalah : 

eo 

Pengujian ini tegangan geser diberikan dengan penambahan beban seeara 

bertahap dan dengan penarnbahan yang sarna setiap penambahan sampai keadaan 

runtuh . Selanjutnya pen~ukuran dapat dilakukan baik terhadap penggeseran seeara 

horizontal maupun perubahan total sampel . 

2. Uji Regangan Terkendali 

Pengujian ini kecepatan geraknya mendatar diatur dan tertentu dilakukan pada 

belahan atas kotak uji dan diukur dengan sebuah arloji horizontal . Besamya gaya 

hambatan dari tanah bergeser dapat dibaca pada arloji ukur sedangkan perubahan 
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volume sampel tanah selama pengujian berlangsung diukur seperti pada UJI 

terkendali. 

2.6.2 Vji Tekan Bebas 

Uji tekan bebas dimaksudkan terutama untuk tanah lempung jenuh yang pada 

pembebanannya eepat , air tidak sempat mengalir keluar dari benda uji . Uji tekan 

bebas ini didapat hasil nilai sudut gesek dalam , kohesi tanah dan kuat tekan bebas 

tanah yang didapat persamaan berikut : 

a = (45 + <1>/2) , 15) 

e = qu I 2tga 16) 

qu= PIA 17) 

dimana: a = Sudut peeah sampel tanah 

~ = Sudut gesek dalam 

P = Beban rnaksirnum 

A = Luas penampang sampel tanah 

qu = Kuat tekan bebas tanah 

Kuat tekan bebas tanah adalah besarnya tekanan axial (kg/em) yang diperlukan untuk 

menekan tanah silinder sampai peeah atau besarnya tekanan yang memberikan 

pemendekan tanah hingga 20% . Apabila tanah sampai 20% tersebut tidak peeah , 

tegangan aksial di atas benda uji mengalami keruntuhan . Dengan demikian proses 

pengujian hams berlangsllug cepat sampai meneapai keruntuhan . Pada tanah 

lempung yang mempunyai permeabilitas tinggi , setiap tambahan tegangan yang 

diterapkan pada waktu singkat , diikuti oleh mengharnburnya seluruh kelebihan 

tekanan pori , sehingga tambahan seeara tepat tidak mengakibatkan timbulnya 

kelebihan tekanan air pori dalam tanah . 

I, 
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2.63 ITji 'f. iaksial 

Pada pengujian TriaksiaI , benda uji akan rnenerirna tegangan normal UI dan 

tegangan sel G'} , yang sebenarnya adalab menerima tegangan pada arab tiga dirnensi , 

arab x , y, dan z dengan tegangan utama O'j , 0'2 dan O'} . Besamya tegangan (J2 akan 

sarna besar dengan tegangan O'} , sebingga yang dipandang hanya tegangan G'j dan O'}. 

Penguj ian Triaksial dapat dilaksanakan dengan riga cara , yaitu : 

1.	 Pengujian dengan cara "Unconsolidated - Undrained" (tanpa terkonsolidasi 

tanpa terdrainasi) (cara UU) , 

2.	 Pengujian dengan cara "Consolidated - Undrained" (terkonsolidasi - tanapa 

terdrainasi ) (cara CU) , 

3.	 Pengujian dengan cara "Consolidated - Drained" (terkonsolidasi dengan drainasi) 

(cara CD) . 

Pen~jian dengan cara "Undrained - Undrained" (pengujian cepat) , benda uji 

mula - mula dibebani dengan penerapan tegangan sel (tegangan cepat) , kernudian 

dibebani dengan beban normal , melaIui penerapan tegangan deviator sampai 

mencapai keruntuhan . Pada penerapan tegangan deviator selarna penggeserannya , 

tidak dibolehkan air keluar dari benda uj i dengan menutup katup drainasi . 

Pengujian dengan cara "Consolidated - Undrained" benda uji mula - mula 

dibebani dengan tegangan sel tertentu dengan mengalirkan air keluar sarnpai 

konsolidasi selesaI . Tegangan devIator diterapkan dengan dlainasi dahun keadaan 

tertutup sampai benda uji mengalami keruntuhan . Volume tidak akan berubah selarna 

penggeserannya karena katup drainasi tertutup . 

Penggujian dengan cara "Consolidated - Drained" , mula - mula tegangan sel 

tertentu diterapkan pada benda uji dengan katup drainasi terbuka sampai konsohdasi 

selesai . Dengan katup drainasi tetap terbuka , tegangan deviator diterapkan dengan 

kecepatan yang rendah sampai benda uj i mengalami keruntuhan . 

Kondisi pada pengujian Triaksial yang diterapkan adalah "Uncosolidated 

Undrined" (pengujian cepat) , yaitu tanah tidak dikonsolidasikan terlebih dahulu 
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se5eluID peillheJwi!40 VI . Selama pea§uiian tid'lL- d;l",l--lIh)n drainasi air pori dan 

pergeseran dengan beban a dilaksanakan dengan cepat . Pengujian ini pada kondisi 

total dan yang akan diperoleh adalah nilai sudut gesek dalam (4) ) dan nilai kohesi 

tanah (c) . Jadi langsung setelah cr bekerja , dapat dikerjakan Uj tanpa menunggu 

tanah terkonsolidasi . Rumus - rumus yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 

sebagai berikut ini : 

Ao = O.25.n.d.Lo 18) 

P = O.163.Pr .. _ ' ., .. ,.. ,. '" , .. , .,. '" , , 19) 

8 =8L/Lo 20) 

A = Ao I (1 - E ) , , , , .. .21 ) 

aj - cr3 = PIA , ,.. , , .. , , ., 22) 

0'1 = PIA + 0'3 , ." 23) 
2 

dimana: Ao = Luas benda uji mula - mula (Cm )
 

A = luas benda uji teruji (Cm
2

)
 

d = Diameter benda uji (Cm)
 

Lo = Tinggi benda uji mula - mula (Cm)
 

P = Beban aksial (Kg)
 

Pr = Dial pada proving ring (Kg)
 

E = Regangan 

L\L = Deformasi vertikal (Cm) 

(T! - l'T3 = tegang~m deviator (KglCm
2

) 

O'! = Tegangan I.Itama mayor (Kg/Cm
2 

) 

CJ~ = Tegangan utama minor (Kg/Cm
2

) 

(0'\ - 0'2) 12= Absis ~ (cr 1+ (2) I 2 =Ordinat 
_ ..------

l 



(&S61 " SSll(l 'W l?~a ) 
qmrtn ~aT~tremp~ lM.ffi.1 w.nw.n ~:t~a: rz~ttmO 

O~ Sl 01 

91 

8f 

6t 

t£ 

-~-----, 


