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METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 METODE PENELITIAN 

Untuk mendapatkan data basil penelitian yang tepat , maka dalaril penelitian 

ini digunakan metode eksperimen dimana dilakukan minimal dua kali percobaan 

untuk satu jenis parameter dan jenis uji . Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

alat uji geser langsung , tekan bebas dan triaksial . Pelaksanaan pengujian 

dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Is1an Indonesia. Sebelum 

pelaksanaan penelitian di Laboratorium , dilaksanakan pekerjaan persiapan , 

pekerjaan lapangan dan yang terakhir pekerjaan di laboratorium . Penjelasan tentang 

pekerjaan - pekerjaan tersebutyaitu : 

3.1.1 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan awal sebagai rangkaian 

pelaksanaan penelitian . Persiapan awal meliputi pembuatan proposal, koordinasi 

untuk pengambilan benda uji lapangan dan persiapan pekerjan laboratorium. 

3.1.2,Pekerjaan LapsBgsn 

Pekerjaan lapangan yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah yang 

meliputi tanah terganggu dan tidak terganggu . Sampel tanah lempung diambil dari 

Godean,Sleman dan Kasongan , Bantul. , Daerah Istimewa Yogyakarta . Pengambilan 

sampel tanab tidak terganggu , kadar air dan susunan tanahmya diusabakan tetap 

sarna d.engan kondisi lapangan sehingga masih menunjukkan sifat -sifat aslinya. 

Sampel tanah terganggu adalab sampel taoah yang memiliki distribusi 

susunan partikel sarna dengan kondisi lapangan tetapi struktur tanahnya telah rusak 

atau bahkan hancur seluruhnya . Biasanya kadar air sampel tanab berbeda dengan 
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kaaM air ash laflQngaJl . PeR:~aRbilat1 t3mb tergauggl! di1akllkan dengan cara 

menggali tanah dalam bentuk bongkahan yang langsung dimasukkan dalam karung 

plastik . 

Pengambilan sampel tidak terganggu atau yang benar - benar asli harus 

dengan pelaksanaan dan pengamatan yang tepat . Pada penelitian ini pengambilan 

sampel dilaksanakan dengan menggunakan tabung yang mempunyai diameter 6.83 

em dan panjang 45 em . Adapun langkah - langkah pengambilan sampel - sampel 

tidak terganggu adalah sebagai berikut ini : 

a.	 Menentukan lokasi yang akan diambil . 

b.	 Disekelilingi tanah yang akan diambil , digali sedalam satu setengah meter. 

e.	 Tabung disiapkan terlebih dahulu . 

d.	 Tabung ditekan ke dalam tanah sampai alat tabung rata dengan permukaan tanah . 

e.	 Tanah di sekitar tabung digali untuk memudahkan pengambilan tabung . 

f.	 Tabung diangkat dan pennukaan mulut tabung diratakan dengan pisau . 

g.	 Pennukaan mulut tabung dilapisi dengan lilin , kemudian tabung ditutup rapat . 

3.1.3 Pekerjaan Laboratorium 

Pclaksnnnn pengujian di laboratorium meliputi beberapa jenis pengujian dan 

dilakukan dalam bcbcrapa tahapan berikut ini : I 
a.	 Pengujian kepadatan standar uutllk mencari kadar air optimum dan berat kering ! 

maksimum tanah. 

b.	 Penentuan plastisitas tanah . 

e.	 1. Pengujian Geser Langsung yang meliputi pengujian tanah asli dengan tanah 

terganggu dan dengan kadar ait yang berbeda berdasarkan kadar air optimum. 

2.	 Pengujian Tekan Bebas yang meliputi pengujian tanah asli dengan tanah
 

terganggu dengan kadar air yang berbeda .
 

3.	 Pengujian Triaksial yang meliputi pengujian tanah asli dengan tanah
 

terganggu dengan kadar air yang berbeda .
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., "I'altal! Bahan dan Alat Peoelititto 

a.	 Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari lokasi Godean , 

Sleman dan Kasongan , Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta . 

c.	 Air yang digunakan adalah air dari Laboratorium Mekanika Tanah , Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan . 

d.	 Air yang digunakan adalah peralatan penelitian tanah yang ada di laboratorium 

Mekanika Tanah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan , UII Yogyakarta . 

1.	 Alat uji pemeriksaan kadar air tanah :
 

-Cawan
 

-Timbangan ketelitian 0.01 gr
 

-Oven
 

-Desikator
 

2.	 Alat uji pemeriksaan berat volume tanah :
 

-Timbangan ketelitian berat volume tanah
 

-Jangka sorong
 

-Pisau perata
 

3.	 Alat pemeriksaan beratjenis tanah ("Specifik Gravity")
 

-Picnometer
 

-Timbangan ketelitian 0.01 gr
 

-Air destilasi bebas udara
 

-Tennometer
 

-Mortal dan spatel
 

-ayakan
 

-Kompor pemanas
 

4.	 Alat uji pemeriksaan batas cair jatuh dan batas plastis tanah :
 

-Saringan no. 40
 

-Air destilasi
 

-Alat Cassagrade
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Alai uji disliibtlsi pembagiaH elitiftaBaft: 

-Hidrometertipe 152 H atau 151 H 

-Mixer 

-Gelas ukur kapasitas 1000 cc 

_Tabung pengendapan kapasitas 1000 cc 

-Oven pengering 

-Timbangan 

-Tennometer 

-Cawan pengaduk 

-Stop wacth 

-Laruran Naz Si03 

6.	 Alat uji geser langsung : 

-Mesin Penggeser 

-Alat pengeluar contoh tanah ("extuder") 

-Ring pencetak sampel 

-Timbangan ketelitian 0.01 gr 

-Stop watch 

-Jungka sorong ("Schuit matt") 

-Pisau 

7.	 AIM tekan bebas 

-Alat uji tekan bebas 

-Silimler pencetak contoh tanah 

-Timbangan ketelitian 0.0 I gr 

-Stop watch 

-Jangka sorong 

-Pisau 

8.	 Alat uji proctor standar
 

-Alat pemeriksaan kadar air
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9.	 Alat uji triaksial
 

-Alat uji triaksia1
 

-Silinder pencetak tanah
 

-Timbangan ketelitian 0.01 gr
 

-11ernbrarn karet
 

-Pisau
 

3.3 Prosedur Pelaksanaan 

a.	 Pengujian Kadar Air Tanah 

1.	 Cawan dibersihkan , dikeringkan kemudian ditimbang beserta tutupnya 

dan dicatat beratnya (WI) gram. 

2.	 Masukkan sampe1 tanah kedalam cawan yang akan diperiksa kemudian 

ditimbang beratnya (W2) gram. 

3.	 Da1am Keadaan terbuka dimasukkan kedalam oven selama 16 - 24 jam 

dengan suhu konstan antara 105 - 110 derajat celcius . 

4.	 Setelah dioven tanah didinginkan dalam keadaan desikator , kemudian 

bersamaan tutupnya ditimbang (W3) gram. 

5.	 Hitung kadar air (w) dengan menggunakan rumus . 

b.	 Pengujian BeTat Volume Tanah 

1.	 Ring dibersihkan kemudian ditimbang dengan timbangan ketelitian 

0.0 1gram (WI) gram. 

2.	 Ukur diameter (d) dan tinggi (t) kemudian dihitung volumenya (v) em. 

3.	 Oli dioleskan pada sisi ring sebelah dalam kemudian ring dimasukkan ke 

dalam sampel tanah dengan cara menekan . 

4.	 Ratakan pennukaan tanah dengan permukaan ring, serta bersihkan sisi 

luamya kemudian timbang (W2) gram. 

5.	 Hitung berat volume tanah dengan menggunakan rumus . 
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Pcnggjian Bel'fli Jeflis TaflaB 

1.	 Picnometer dibersihkan bagian luar dan dalam , keringkan kemudian 

ditimbang beratnya (WI) gram. 

2.	 Setelah tanah dihancurkan dalam ca"van poselin dengan menggunakan 

pastel, kemudian dikeringkan dalam oven selama kurang lebih 24 jam. 

3.	 Setelah sampel tanah kering , diambil dan didinginkan dalam desikator 

selama kurang lebih 10 menit , setelah dimasukkan dalam picnometer 

sebanyak 10 gram, picnometer dan tutupnya ditimbang beratnya (W2) 

gram. 

4.	 Selanjutnya ditambah destilasi sampai setengah atau dua pertiga penuh , 

kemudian picnometer dipanaskan dengan hati - hati selama 10 menit 

dengan sesekali picnometer dimiringkan untuk membantu keluamya udara 

terperangkap antara butir - butir tanah kemudian didinginkan . 

5.	 Picnometer yang sudah dingin ditambah air destilasi sampai penuh dan 

ditutup kemudian ditimbang beratnya (W3) , air dalam picnometer diukur 

suhunya (tOC) . 

6.	 Picnometer dikosongkan dan dibersihkan kemudian diisi dengan aIr 

destilasi sampai pelluh ditimbang dengun beratnya (W4) gram. 

7.	 Hitung berat jenis tanah dengan menggunakan mmus . 

d.	 Peng~lian Batas Cair Tanah 

1.	 Sampel tanah yang lolos saringan no. 40 dicampur dengan air dalam 

cawan dan diaduk dengan sepatel hingga homogen . 

2.	 Setelah itu dimasukkan ke dalam mangkok Casagrande dan diratakan 

dengan spateI . 

3.	 Dengan alat pembarut , tanah dibelah di tengah - tengah sehingga menjadi 

dua bagian. 

4.	 Mangkok Casagrande diputar dengan kecepatan kurang lebih 2 pukulan 

perdetik sampai kedua belahan tanah bertemu sepanjang kurang lebih 12.7 

mm , banyaknya pukuklan dihitung dan dicatat . 
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5.	 821mi'd diamBil seeagiaB €laB €litimbang 5 a:etelab ito dimas!!kkan ke dalam 

oven untuk mencati kadar aimya . 

6.	 Untuk mengetahui batas cair dilakukan 4 kali percobaan dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga didapat dua percobaan di bawah 25 kali 

pukulan dan dua percobaan di atas 25 kali . 

7.	 Buat kurva hubungan kadar air danjumlah pukulan . 

e.	 Penguiian Batas Plastis 

1.	 Tanah dicampur dengan air sampai merata dalam cawan poselin , 

ditambah air hingga tanah bersifat plastis dan mudah dibentuk menjadi 

bulatan serta tidak terlalu lekat bila ditekan dengan jan tangan . 

2.	 Tanah dibentuk menjadi batangan dengan berat kurang lebih 8 gram dan 

diameter 3 rom sebanyak 8 buah . 

3.	 Bila masih tampak licin tanah dipotong menjadi 8 bagian dan diremas 

hingga homogen . 

4.	 Ulangi pekerjaan ini sampai tanah mengalami retak - retak dan tidak dapat 

digelintir lagi menjadi batangan yang lebih kecil lagi diametemya . 

5.	 Satang tanah tersebut dicari kadar aimya sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan kadar air tanah . 

f.	 Pengujian Distribusi Pembagian Butir Tanah 

1.	 Membuat larutan standart 

Ambil reagen (water glass) sebanyak 2 gram, larutkan dalam 250 cc air 

Destilasi hingga larut . 

larutan standar ini dibagi dua bagian , yang satu laruan di masukan dalam 

tabung kapasitas 100 cc sedangkan yang sebagian lagi tetap barada dalam 

gelas ukur semula . 

2.	 Membuat suspensi ( campuran sampel tanah dengan larutan standart ) 

Ambil sampel tanah sebanyak 50 gram kering , masukan ke dalam gelas 

ukur berkapasitas 500 cc , kemudian dimixer selama 10 menit . 

Masukan suspensi ke dalam gelas pengendapan . 



43 

3.	 Pemeaeatffi Hi€lFsmeteF 

Pembacaan dilakukan pada setiap interval waktu 2,5,30,60,250,140 menit 

dari To. 

Lakukan pembacaan Hidrometer setelah suspensi dikocok sebanyak 60 

kali ,jam pada waktu meletakan suspensi tersebut dianggap sebagai To. 

Cara melakukan pembacaan : 

a.	 Kira - kira 20 atau 25 detik sebelum pembacaan ambil hidrometer dari 

tabung gelas ketiga , celupkan secara hati - hati dan pelan - pelan 

sampai mencapai ke dalaman taksiran yang akan terbaca , kemudian 

lepaskan (jangan sampai timbul goncangan ) . Kemudian pada saatnya 

bacalah skala yang ditunjukan oleh puncak minikus muka air = Rl . 

b.	 Setelah dibaca pindahkan secara pelan - pelan ke dalam silinder 

kedua. Dengan air tabung gelas kedua ini bacalah skala Hidrometer = 

R2 ( koreksi pembacaan ) . 

c.	 Setelah pembacaan Hidrometer selesai lakukan pengamatan suhu 

suspensi dengan terrnometer . 

4.	 Setelah pembacaan terakhir , tuangkan larutan diayakan no. 200 . 

kemudian cucilah sampel tanah yang tertahan di atas ayakan ini dibantu 

dengan menggunakan kuas samapi air yung keluar dari ayakan benar 

benar bersih . HasH pencucian ini digl\oakao sebagai sampel pada analisa 

sanngan. 

g.	 Pengujian KepadalHfl Tanah 

1.	 Persiapan benda ui i 

Tanah lempung yang sudah dikeringkan dihancurkan dengan palu di atas 

loyang. 

Tanah disaring dengan menggunakan saringan no. 40 . 

Tanah disiapkan 12 bungkus plastik masing - masing dengan berat 2 kg. 

Menambahkan air tiap 2 bungkus plastik sampel tanah dengan prosentase 

masing - masing 10% ,15% , 20% , 26% , 30% , 35% yaitu sebanyak 
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1093 ee ,250.3 ee , 357.1 ee , 4g;~ GG , 56125 cc dan 641 36 cc !lutuk 

sampel tanah Godean . Sedangkan untuk sampel tanah Kasongan 

prosentase masing - masing 15% , 20% , 30% , 33% ,35% , 37.5% yaitu 

sebanyak 40.894 cc , 98.344 cc , 318.787 cc , 328.578 cc , 362.36 cc dan 

416.23 cc. 

Tanah yang sudah dicampur air diberi tanda supaya tidak tertukar 

kemudian disimpan selama 24 jam . 

2. Prosedur pelaksanaan 

l.Menimbang mold standart (WI) kg dan memasang collar dengan mema

sang penjepit serta diletakan pada tempat yang kokoh . 

2.Mengisi mold standar dengan sampel tanah , kemudian dipadatkan da i·. 
! 

lam tiga lapisan ,tiap lapisan ditumbuk 25 kali . 

3.Melepaskan collar dan meratakan tanah yang telah dipadatkan dengan 

menggunakan pisau . 

4.Menimbang mold dan tanah yang telah dipadatkan dengan berat (W2) 

kg. 

5.Mengeluarkan tanah dan mold dan memeriksa kadar aimya dengan . 

menggunakan rumus. 

h. Penguj ian Geser langsung 

1. Senctum dilakukan pemadatan , terlebih dub!llu dilakukan perubahan 

kadar air sampel tanah menjadi kadar air optimum. 

2.	 Sampcl tanah dipadatkan dcngan mold. 

3.	 Sampel tanah dikeluarkan dengan alat bantu extruder. 

4.	 Sampel tanah dibagi menjadi 3 bagian ( atas , tengah , bawah ) kemudian 

dicetak dalam ring. 

5.	 Sampel tanah dimasukkan ke dalam cincin alat uji gcscr dengan bantuan 

alat penekan . 

6.	 Cincin dipasang pada alat uji geser . 



45
 

7.	 Posisi stang 13121ftekaH Qiamr ~eQ,i14gga herada daJam keadarm yertikal dan
 

tepat menyentuh pennukaan bidang datar ( bola baja ) .
 

8.	 Engkol pendorong diputar sehingga menyentuh cincin geser . 

9.	 Dial pada penunjuk beban distel sampai menunjukan angka nol , demikian
 

juga dengan dial pengukur regangan .
 

10. Melalalkan pelaksanaan penggeseran dengan mengatur kecepatannya ,
 

sehingga mendekati 1 - 1.5 mmldet .
 . .. 
11. Mencatat beban geser pada interval waktu 15 detik , penggeseran
 

dihentikan apabila tanah sudah pecah atau menunjukkan defonnasi 10%
 

dari diameter benda uj i ..
 

12. Uji geser diulangi sebanyak 3 kali pada masing - masing kadar air yang	 ~-

sarna. 

I.	 Pengujian Tekan Bebas 

1.	 Kadar air optimum ditentukan terlebih dahulu . 

2.	 Sampel tanah dipadatkan / dicetak dalam cincin belah dengan pemadatan
 

setiap 3 lapis.
 

3.	 Sampel tanah dikeluarkan dari cincin belah , selanjutnya dipasang secara
 

sentris pada plat dasar alat tekan .
 

4.	 Sampel tanah menyentuh plat atas , dial diatur sampai menunjukkan angka
 

ool.
 

5.	 Pemben'ian tekanan dcngan mengatur kecepatan pembebanan dengan
 

kecepatan 0.5% tiap menit atau 1.2 mm / menit dilakukan pembacaan pada
 

interval 30 detik .
 

6.	 Menghentikan pembebanan ketika dial regangan dianggap maksimum atau
 

sampel tanah telah mengalami pemendekan .
 

7. Uji tekan beban diulangi sebanyak 3 kali pada kadar air yang sama . 

.J. Pengujian Triaksial 

1.	 Tentukan kadar air optimum terlebih dahulu . 

2.	 Silinder diukur tinggi , diametemya dan beratnya . 

,\·~;·!!:~Jqf.~ 
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3.	 A4agH1r.k~ saR4pel t90gb ke da1am sjljnder ) setelab itl! dikeJuarkan secara 

pelan - pelan dan ditimbang . 

4.	 Letakkan batu pori yang telah dibersihkan di ata plat dasar alat uji , 

kemudian letakan sampel tanah di atas batu pori dalam alat LUi triaksial 

yang bebentuk silinder . 

5.	 Bungkus sampel tanah dengan membram , agar air tidak :masuk dan 

ditutup dengan piringan silinder ( batu pori) dan diikat dengan karet . 

6.. Kemudian masukkan badan aJat uji yang berbentuk silinder yang tembus 

pandang dan atur batang pembebanan di atas sampel tanah , sehingga 

menyentuh sampel tanah sehingga tidak miring. Kencangkan baut . 

7.	 lsi ruang sel triaksial dengan air pada tekanan 0.5 kglcm2 untuk pengujian 

yang pertama dan untuk pengujian yang kedua tekananya 1 kg/cm2 dan 

pengujian yang ketiga sebesar 2 kg/cm 2 . 

8.	 Tutup katup udara di atas alat uji agar air tidak keluar . 

9.	 Atur arloji cincin beban sehingga dial pada titik nol dan putar alat 

pengatur tekanan . 

10. Dibaca tekanan pada tiap kelipatan 60 detik , sarnpai sampel tanah sudah 

memendek karena tekanan ( pembacaan tidak bembah atau sudah makin 

turun ) , atau sampel telah mengalami pemendekan 20 % . 

3.4 Tahapan Penelitiall 

Untuk mendapatkan tujuan penelitian maka pelaksanaan percobaan pengujian 

sampel melalui prosedur - prosedur laboratorium yang ditentukan oleh standart 

ASTM . Adapun langkah - langkah pelaksanaan penelitian adalah : 

1.	 Pengambilan sampel tanah dari lokasi . 

2.	 Pengujian klasifikasi tanah . 

3.	 Pembuatan dan pelaksanaan pemadatan proctor standar untuk mendapatkan nilai 

ydry maksimum dan Kadar air (w) optimum. 
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4	 Felaksallddli pel eobaafi uji geser laflgsoog , l:l;ji t@kaR bebas dan lIJi triaksia1!Jotllk 

mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah . 

5.	 Analisis dan pembahasan terhadap hasil percobaan kemudian diambil kesimpulan. 

3.5 Klasifikasi Tanah 

Sampel tanah dari lokasi dianalisis terlebih dahulu untuk mengbtabui jenis 

atau klasifikasi tanah tersebut . Adapun pengujian yang dilak-ukan adalah sebagai 

berikut ini . 

1.	 "Grain Size Analysis" 

Percobaan ini untuk mengetahui gradasi dari sampel tanah sehingga dapat 

digunakan untuk menetukan jenis dan klasifikasi dari tanah tersebut . Pengujian 

ini terdiri dari dua macam pengujian yaitu : 

a.	 Pengujian hidrometer untuk mengetahui prosentase butiran tanah yang lolos
 

saringan no. 200 . Pengujian ini mengacu pada standar ASTM D-423-72 .
 

b.	 Pengujian analisis saringan untuk mengetahui prosentase butiran tanah yang
 

tertahan pada saringan no. 200 . Pengujian ini mengacu pada standar ASTM
 

D-423-72 .
 

2.	 "Water Content Analysis" (w) 

Untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam tanah . Pelaksanaan 1m 

mengaeu pacta standart A:STM D 2216-71 . 
I

13.	 "Spesifik Gravity Analysis" ( Os) 
I, 

I' 

Tujuan untuk mengetahui berat jenis tanah sampel tersebut . Pelaksanaan
 

pengujian ini mengacu pada standar ASTM D-854-58 .
 

4.	 "Atterberg Limit Analysis" 

Untuk mengetahui batas cair ("Liquid Limit") yang mengacu pada standar ASTM 

0-423-66 dan batas plastis ("Plastic Limit") yang mengacu pada standar ASTM 

0-424-74. 

Dalam menentukan jenis / klasifikasi tanah ini , digunakan sistem "United 
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Classificatjoll ~ietl~a" , seeaaglffiR j31=QS@Q\,lf until], mepetJlKan kJasifikasi taoah pada 

sistem "unified" adalah sebagai berikut: 

1.	 Dari hasil pengujian "grain size analysis" dapat ditentukanjika : 

a. Lebih dari 50% lolos saringan no. 200 atau saringan berdiameter lubang 0.75 

mm diklasifikasikan sebagai bahan berbutir halus ( lanau dao lempung) . 

b.	 Lebih dari 50% tertahan disariogan no. 200 atau saringan berdiameter lubang 

0.075 mm maka diklasifikasi sebagai tanah berbutir kasar ( krikil dan pasir) . 

2. Jika tanah berbutir halus , selaI1jutnya dilak.'Ukan langkah -langkah berik.'Ut : 

a.	 Dari data hasil pengujian batas - batas Atterberg dapat diketahui : 

-Jika batas cair (LL) lebih dari 50%, maka tanah diklasifikasikan mempunyai 

plastisitas tinggi (H) . 

-Jika batas cair (LL) kurang dari 50% maka tanah diklasifikasikan mempunyai 

plastisitas rendah . 

b.	 Untuk tanah dengan plastisitas tinggi , jika harga batas cair (LL) dan iodeks 

plastis (lP) diplotkan pada grafik terletak di bawah garis A , maka dapat 

sebagai tanah organik ( OR) diplotkan pada grafik terletak di bawah garis A, 

maka dapat sebagai tanah organik (OH) atau anorganik (11H) . Jika plotnya 

jatuh di atas garis A , diklasifikasikan sebagai CH . 

c.	 Untuk tanah dengan plastisitas rendah • jika harga batas cair (LL) dan indeks 

is A dan area van 

diarsir . maka tanah tersebut diklasifikasikan sebagai organik (OL) atau 

anorganik. 

3.6 Pemadatan Standar 

3.6.1 Pengujian Pemadatan Proctor Standar 

Peoguj ian pemadatan dengan metode standar proctor bertlli uan untuk 

mengetahui tingkat kepadatan maksimum dengan kadar air yang optimum. Tingkat 

kepadatan maksimum dapat dilihat dari berat isi kering yang terbesar pada taoah yang 

dipadatkan . Percobaan ini mengacu pada ASTM 0-698-74 . 
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3.6.2 Peugolaban Bata Pemiu:lfttftD 

Dari pereobaan pemadatan tanah dapat dicari besarnya kadar air optimum dan 

berat isi kering maksimum • dimana pada keadaan ini kekuatan struktur tanah yang 

dipadatkan akan mencapai angka yang paling besar . Untuk mendapatkan kondisi 

seperti di atas dibuat persamaan regresi kurva dari data - data pemadatan tanah . 

Untuk persamaan garis regresi kurva dari data - data pemadatan tariah . Untuk 

persamaan garis regresi yang berbentuk lengkung mempunvai bentuk umum . 

Y = a + bx + ex. '" " " 15) 

Mempunyai tiga buah persamaan •yaitu : 

na + hLX + cLx2 = LV. ." .. . . .. .. . . '" n , 

aLX + bLX2 + C.LX3 = LXy 2) 

aLx2 + I3Lx2+ eLx4 = .LX2y '" '" .3) 

dimana : n = jumlah sampel 

x = kadar air (w) 

y = berat isi kering (y dry ) 

Ni1ai a. b , c dapat dieari dengan tiga persamaan di atas sehingga didapatkan 

persamaan regresi untuk setiap variasi penambahan air selanjutnya digambar . 

Besamya kadar air optimum (w) dan berat isi kering maksimum (y dry maks) 

dipero1eh melalui salah satu cara berikut ini : 

menarik garis ke arah sumbu x dan sumbu y dan puneak parabola. 

Menurunkan persamaan regresi tersebut. sehingga y' = 0 . 

3.7 Pengujian Geser Langsung, Tekan Bebas dan Triaksial 

Dari hasil percobaan - pereobaan pemadatan standar • dapat ditentukan berat 

isi kering dan kadar air optimum. Penambahan air untuk tanah dari Godean , Sleman 

adalah 10%. 15%.20% .26% .30% .35% dan dari hasil rata - rata didapat kadar air 

optimum 24.2255% dan berat isi keringnya 1.575 gr/cc . Sedangkan untuk tanah dan 

Kasongan • bantul dengan penambahan air 15% • 20% • 30% .33% • 35% • 37.5% • 
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didapaL kadm a±t optimttm 3§.2~'" ttim 1,)@Fat isi kemtg 1 2775 gr/cc Dan sebagai 

perbandingan diambil juga data di atas dan di bawah kadar air optimum ( dalam 

keadaan solid dan cair) untuk tanah Kasongan dan Godean . Perbandingan kadar air 

yang diambil <SL ~. SL , >SL , WOPt.2% ( lempung Godean ) , wopt-S% (lempung 

Kasongan) wopt+2% wopt+S%, wopt+~/o , WOP412% , <LL , LL , >LL dari kedua tanah 

tersebut _ 

Tujuan dari ketiga pengujian ini adalah untuk mengetahui besamya sudut 

geser dalam (~ ) dan kohesi (c) , yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

perhitung-an daya dukung _Pada pengnjian triaksial untuk mendapat nilai sudut ge.ser 

dalam (lj» dan kohesi (c) dengan menetl1kan perpotongan garis keruntuhan pada 

sumbuvertika1 pada lingkaran Mohr ~.Potongangaris keruntuhan pada sumbu. vertikal 

untuk: mendapat nilai kohesi ( c ) dan sudut garis selubung dengan swnbu mendatar 

untuk menetukaa sudut gesek dalam <+). 


