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ABSTRAK

STUDI ANALISA PENURUNAN PONDASI TIANG KAYU GELAM
AKIBAT ADANYA PEMBEBANAN MERATA DIATAS

TANAH LEMPUNG LUNAK

Oleh
Wendy Raditya

Kondisi tanah pada suatu daerah tidak akan memiliki sifat tanah yang sama dengan daerah
lainnya. Ada yang mempunyai daya dukung sangat baik dan adapula yang mempunyai daya
dukung sangat buruk, salah satunya jenis tanah lempung, mendirikan bangunan di atas tanah
lempung akan menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya kuat tekan tanah dan
penurunan tanah. Tujuan dari penelitian ini mengetahui penurunan tanah akibat pembebanan
awal secara periodik dengan menggunakan perkuatan anyaman bambu, bendrat dan plat baja
sebagai tulangan terhadap daya dukung tanah lempung lunak.

Penelitian ini menguji penurunan tanah dan  perlakuan pengujian tersebut pada tanah diberi
perkuatan menggunakan matras bambu, bendrat dan plat baja dengan tiang pancang kayu
gelam pada  tanah lempung lunak. Yang akan diberi beban  mulai dari 0,2 kg/cm2, 0,3
kg/cm2, 0,4 kg/cm2, 0,5 kg/cm2.  Pengujian secara sifat fisik yaitu  kadar air, berat jenis,
analisa saringan, batas atterberg, hidrometri, dan pengujian secara mekanik  yaitu pemadatan
tanah dan konsolidasi.

Pada hasil penelitian  dari pengujian  sifat fisik tanah dari Desa Belimbing Sari adalah tanah
lempung lunak. Berdasarkan hasil dari pengujian mekanik  pada konsolidasi lab  uji dengan
box uji bahwa hasil tersebut menyatakan dari nilai Cc bahwa perbadingan antara lab dan box
ternyata lebih besar penurunan pada pengujian lab dan  pengujian box lebih kecil
penurunannya karena pengujian box mempunyai tiang pancang dengan kayu gelam,
sedangkan di lab tidak ada tiang pancang, dan daya dukung tanah lempung lunak akan
meningkat apabila diberi perkuatan berupa matras bambu, bendrat, dan plat baja dengan tiang
dapat digunakan sebagai solusi perkuatan tanah yang berbutir halus, khususnya tanah
lempung lunak.

Kata kunci : Penurunan Tanah, Tanah Lempung Lunak, Konsolidasi



ABSTRACT

STUDI ANALISA PENURUNAN PONDASI TIANG KAYU GELAM
AKIBAT ADANYA PEMBEBANAN MERATA DIATAS

TANAH LEMPUNG LUNAK

Oleh
Wendy Raditya

Soil conditions in an area will not have the same soil properties as other regions. There are
those who have a very good carrying capacity and there are those who have very bad
carrying capacity, one of which is the type of clay soil, building on clay soil will cause
several problems, including soil compressive strength and soil degradation. The purpose of
this study is to determine the decrease in soil due to periodic initial loading by using woven
bamboo reinforcement, bendrat and steel plate as reinforcement to the bearing capacity of
soft clay.

This study tested the soil degradation and the treatment of the test on the ground was
strengthened using bamboo mattresses, bendrat and steel plates with wood poles in soft clay
soil. The load will be from 0.2 kg / cm2, 0.3 kg / cm2, 0.4 kg / cm2, 0.5 kg / cm2. Testing of
physical properties, namely moisture content, specific gravity, sieve analysis, atterberg
boundary, hydrometry, and mechanical testing, namely soil compaction and consolidation.

In the research results from testing the physical properties of soil from Belimbing Sari
Village is soft clay soil. Based on the results of mechanical testing on the test lab
consolidation with the test box that the results stated from the Cc value that the difference
between the lab and the box turned out to be a greater decrease in lab testing and box testing
had a smaller decrease because the test box had a stake with wood, while in the lab has no
pile, and the carrying capacity of soft clay soils will increase when given reinforcement in the
form of bamboo mattresses, bendrat, and steel plates with poles can be used as fine-grained
soil reinforcement solutions, especially soft clay soils.

Keywords : soil consolidation, soft clay soil, Consolidation
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu konstruksi atau bangunan sangat erat kaitannya dengan 

kondisi fisik dan mekanis dari tanah. Hal ini disebabkan karena tanah 

merupakan salah satu material yang memegang peranan penting dalam 

mendukung suatu konstruksi. Kondisi tanah pada suatu daerah tidak akan 

memiliki sifat tanah yang sama dengan daerah lainnya. Ada yang mempunyai 

daya dukung sangat baik dan adapula yang mempunyai daya dukung sangat 

buruk. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh jenis tanahnya, sehingga dalam 

suatu pekerjaan konstruksi perlu adanya penguasaan yang lebih mendalam 

mengenai masalah Mekanika Tanah, baik itu secara analitis mengenai 

perilaku tanah, sifat fisik dan mekanis tanah. 

Salah satu persoalan yang mungkin dihadapi oleh para perencana dan 

pelaksana pembangunan (khususnya untuk sebuah pembangunan perkerasan 

jalan), adalah cara menangani tanah atau bahan yang buruk agar dapat 

digunakan sebagai bahan perkerasan.  

Salah satu tanah yang biasa ditemukan pada suatu konstruksi yaitu jenis tanah 

lempung. Mendirikan bangunan di atas tanah lempung akan menimbulkan 

beberapa permasalahan, diantaranya kuat tekan tanah dan penurunan tanah. 
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Terjadinya penurunan (konsolidasi) tanah apabila mengalami pembebanan 

diatasnya maka tekanan air pori akan naik sehingga air-pori ke luar yang 

menyebabkan berkurangnya volume tanah, oleh karena itu akan terjadi 

penurunan signifikan pada tanah yang akan mempengaruhi berkurangnya 

daya dukung tanah untuk menahan beban yang ada di atas tanah tersebut. 

Pada tanah lempung jika menerima beban diatasnya akan mengalami 

penurunan yang tinggi.  Dalam waktu lama hal ini dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan pada bangunan akibat penurunan yang berlebihan.  

Tanah lempung  merupakan jenis tanah  yang berbutir halus yang  

mempunyai nilai daya dukung  yang  rendah  dan  sangat  sensitif  terhadap  

perubahan  kadar  air,  yaitu  mudah  terjadi  perubahan volume dan kembang 

susut. 

Umumnya perbaikan tanah dilakukan pada tanah lempung karena tanah 

lempung memiliki sifat fisik dan mekanis yang khusus, diantara kadar air 

yang tinggi, angka pori yang besar, berat volume yang kecil, plastisitas indek 

yang besar, sehingga ini semua menyebabkan daya dukung tanah lempung 

menjadi rendah dan pemampatan yang besar. Secara teknis tidak layak untuk 

konstruksi jalan dan bangunan tanpa pondasi dalam. Masalah yang mungkin 

sering terjadi adalah retak-retak bahkan runtuh, pada jalan terjadi penurunan 

yang tidak seragam bahkan amblas. Maka penelitian kali ini mencoba 

perbaikan tanah lempung dengan menggunakan matras beton bambu, matras 

beton bendrat, dan matras pelat baja yang semuanya menggunakan tiang kayu 

gelam sebagai material perkuatan tanah lempung lunak untuk mecoba apakah 

daya dukung tanah lempung akan naik dengan perbaikan tersebut. 
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Selain itu, matras beton bambu, matras beton bendrat dan matras pelat baja 

juga dimaksud guna menambah kekakuan lateral lapisan basecoarse 

dibawahnya, dan sekaligus akan mampu mencegah naiknya butiran halus 

tanah ke lapisan permukaan akibat tekanan keatas dari air tanah.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang teridentifikasi dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Bagaimanakah sifat fisik tanah lempung yang  berlokasi di desa Belimbing 

Sari, kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan 

mencari berapa besar penurunan pondasi dari pemodelan matras beton 

bendrat, beton anyaman bambu dan pelat baja dengan menggunakan tiang  

dengan beban awal, secara periodik dari tanah lempung lunak didaerah 

tersebut. 

C. Pembatasan Masalah 

 

Masalah Pada penelitian ini dibatasi pada sifat fisik dan sifat mekanik tanah 

lempung lunak sebelum dan sesudah adanya tiang pondasi kayu gelam, 

berdasarkan uji di lapangan dan di laboratorium. Adapun ruang lingkup dan 

batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sampel tanah yang digunakan merupakan sampel tanah terganggu 

(disturb) pada jenis tanah lempung lunak di desa Belimbing 

Sari,Kecamatan Jabung,Kabupaten Lampung Timur – Provinsi Lampung. 

2. Pengujian-pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Fakultas Teknik Universitas Lampung antara lain, sebagai berikut : 
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a. Pengujian pada tanah asli meliputi : 

1. Uji Kadar Air 

2. Uji Berat Volume 

3. Uji Berat Jenis 

4. Uji Analisa Saringan 

5. Uji Batas-Batas Atterberg 

b. Pengujian sifat mekanik tanah yang dilakukan adalah: 

1. Pengujian pemadatan tanah (Compaction Test). 

2. Pengujian konsolidasi 

D. Lokasi 

1. Pengujian  sifat  fisik  tanah  untuk  menentukan  karakterisktik  tanah    

lempung dilakukan di Laboratorium  Mekanika  Tanah  Fakultas  Teknik  

Universitas  Lampung. 

2. Pengujian  sifat  mekanik  tanah untuk  menentukan  hubungan  nilai  

konsolidasi  tanah lempung   dengan  kuat  tekan  dilakukan  di 

Laboratorium  Mekanika  Tanah  Fakultas  Teknik  Universitas  

Lampung. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui penurunan tanah akibat pembebanan awal secara periodik. 

2. Mengetahui pengaruh anyaman bambu, anyaman bendrat sebagai 

tulangannya dan plat baja terhadap daya dukung tanah lempung lunak. 

3. Mengetahui pengaruh tiang terhadap penurunan pada tanah lempung 

lunak. 
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4. Mengetahui besar penurunan dan waktu penurunan pada tanah lempung 

lunak dari kecamatan Jabung, Lampung Timur 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu 

pengetahuan tentang sifat – sifat fisik dan mekanik tanah lempung. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga 

informasi mengenai penggunaan tulangan bambu dan tulangan bendrat 

sebagai alternatif pengganti tulangan baja pada struktur beton bertulang. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dibidang teknik sipil untuk penerapan di 

lapangan khususnya untuk perkuatan pondasi pada tanah yang berbutir 

halus. 

4. Sebagai model pendekatan untuk kondisi penurunan tanah yang tidak 

stabil di lapangan sehingga dapat menjadi acuan dasar pekerjaan fisik, 

perencanaan jalan dan bangunan struktur lainnya. 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tanah 

1. Definisi Tanah 

Dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai 

material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang 

tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-

bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai 

dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara 

partikel-partikel padat tersebut. Tanah  merupakan material yang sangat 

penting dalam bidang Teknik Sipil. Semua sistem pembebanan produk 

Teknik Sipil berhubungan langsung dengan tanah serta sifat – sifatnya, 

baik itu sifat fisik, mekanis, maupun kimiawi. Adapun menurut para ahli 

teknik sipil, tanah dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Pengertian tanah menurut Bowles (1984), tanah merupakan campuran 

partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis unsur-

unsur sebagai berikut : 

1) Berangkal (Boulder) adalah potongan batuan batu besar, 

biasanya lebih besar dari 200 mm - 300 mm dan untuk kisaran 

ukuran-ukuran 150 mm - 250 mm, batuan ini disebut kerakal 

(cobbles/pebbles). 



7 
 

2) Pasir (sand) adalah partikel batuan yang berukuran 0,074 mm – 5 

mm, yang berkisar dari kasar (3 mm – 5 mm) sampai halus (< 1 

mm). 

3) Lanau (silt) adalah partikel batuan yang berukuran dari 0,002 

mm – 0,074 mm. 

4) Lempung (clay) adalah partikel yang berukuran lebih dari 0,002 

mm, partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi dari tanah 

yang kohesif. 

5) Koloid (colloids) adalah partikel mineral yang diam, berukuran 

lebih dari 0,01 mm. 

b. Tanah merupakan suatu benda alam yang tersusun dari padatan 

(bahan mineral dan bahan organik), cairan dan gas, yang menempati 

permukaan daratan, menempati ruang, dan dicirikan oleh salah satu 

atau kedua berikut: horison-horison, atau lapisan-lapisan, yang dapat 

dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari suatu proses 

penambahan, kehilangan, pemindahan dan transformasi energi dan 

materi, atau berkemampuan mendukung tanaman berakar di dalam 

suatu lingkungan alami (Soil Survey Staff, 1999). 

c. Tanah adalah akumulasi partikel mineral yang tidak 

mempunyai/lemah ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena 

pelapukan dari batuan (Craig, 1987) 

d. Tanah  adalah material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-

mineral padat yang terikat secara kimia satu dengan yang lain dan 

dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (partikel padat) disertai 
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zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara parikel-

partikel padat tersebut (Das, 1995). 

e. Tanah didefinisikan sebagai suatu lapisan kerak bumi yang tidak 

menjadi satu dengan ketebalan beragam yang berbeda dengan bahan-

bahan dibawahnya, juga tidak beku dalam hal warna, bangunan fisik, 

struktur susunan kimiawi, sifat biologi, proses kimiawi ataupun 

reaksi-reaksi (Sutedjo, 1988) 

f. Secara umum tanah terdiri dari tiga bahan, yaitu butir tanahnya 

sendiri serta air dan udara yang terdapat dalam ruangan antar butir-

butir tersebut (Wesley, 1997). 

B. Klasifikasi Tanah  

1. Tanah Lempung 

Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran 

mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi 

unsur-unsur penyusun batuan, dan bersifat plastis dalam selang kadar air 

sedang sampai luas. Dalam keadaan kering sangat keras, dan tidak mudah 

terkelupas hanya dengan jari tangan. Selain itu, permeabilitas lempung 

sangat rendah (Terzaghi dan Peck, 1987).  

Warna tanah pada tanah lempung tidak dipengaruhi oleh unsur kimia 

yang terkandung di dalamnya, karena tidak adanya perbedaan yang 

dominan dimana kesemuanya hanya dipengaruhi oleh unsur Natrium saja 

yang paling mendominasi. Semakin tinggi plastisitas, grafik yang 

dihasilkan pada masing-masing unsur kimia belum tentu sama. Hal ini 

disebabkan karena unsur-unsur warna tanah dipengaruhi oleh nilai Liquid 
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Limit (LL) yang berbeda-beda (Marindo, 2005 dalam Afryana, 2009). 

Sifat khas yang dimiliki oleh tanah lempung adalah dalam keadaan kering 

akan bersifat keras, dan jika basah akan bersifat lunak plastis, dan kohesif, 

mengembang dan menyusut dengan cepat, sehingga mempunyai 

perubahan volume yang besar dan itu terjadi karena pengaruh air. 

Sedangkan untuk jenis tanah lempung lunak mempunyai karakteristik 

yang khusus diantaranya daya dukung yang rendah, kemampatan yang 

tinggi, indeks plastisitas yang tinggi, kadar air yang relatif tinggi dan 

mempunyai gaya geser yang kecil. Kondisi tanah seperti itu akan 

menimbulkan masalah jika dibangun konstruksi diatasnya. 

Tanah lempung terdiri dari berbagai golongan tekstur yang agak susah 

dicirikan secara umum. Sifat fisika tanah lempung umumnya terletak di 

antara sifat tanah pasir dan liat. Pengolahan tanah tidak terlampau berat, 

sifat merembeskan airnya sedang dan tidak terlalu melekat. 

Tanah lempung terdiri dari butir – butir yang sangat kecil ( < 0.002 mm) 

dan menunjukkan sifat – sifat plastisitas dan kohesi. Kohesi 

menunjukkan kenyataan bahwa bagian – bagian itu melekat satu sama 

lainnya, sedangkan plastisitas adalah sifat yang memungkinkan bentuk 

bahan itu dirubah – rubah tanpa perubahan isi atau tanpa kembali ke 

bentuk aslinya, dan tanpa terjadi retakan – retakan atau terpecah – pecah 

(L.D Wesley, 1977).  

Mineral lempung merupakan senyawa alumunium silikat yang kompleks 

yang terdiri dari satu atau dua unit dasar, yaitu silica tetrahedral dan 

alumunium octahedral. Silicon dan alumunium mungkin juga diganti 
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sebagian dengan unsur lain yang disebut dengan substitusi isomorfis. 

a. Sifat – Sifat Tanah Lempung 

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm.  

2) Permeabilitas rendah.  

3) Kenaikan air kapiler tinggi. 

4) Bersifat sangat kohesif.  

5) Kadar kembang susut yang tinggi. 

6) Proses konsolidasi lambat. 

Tanah butiran halus khususnya tanah lempung akan banyak  

dipengaruhi oleh air. Sifat pengembangan tanah lempung yang 

dipadatkan akan lebih  besar   pada  lempung   yang   dipadatkan  

pada kering  optimum  daripada   yang  dipadatkan   pada basah  

optimum.  Lempung  yang   dipadatkan  pada kering optimum relatif 

kekurangan air, oleh karena itu lempung  ini  mempunyai 

kecenderungan yang  lebih besar untuk meresap air sebagai hasilnya 

adalah sifat mudah mengembang (Hardiyatmo, 1999). 

Partikel lempung dapat berbentuk seperti lembaran yang mempunyai 

permukaan khusus.Karena itu, tanah lempung mempunyai sifat 

sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya permukaan.Umumnya, terdapat 

kira-kira 15 macam mineral yang diklasifikasikan sebagai mineral 

lempung. Beberapa mineral yang diklasifikasikan sebagia mineral 

lempung yakni : montmorrillonite, illite, kaolinite, dan polygorskite 

(Hardiyatmo, 2006). 
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b. Jenis  Mineral  Lempung 

1) Kaolinite 

Kaolinite merupakan anggota kelompok kaolinite serpentin, 

yaitu hidrus alumino silikat dengan rumus kimia Al2 

Si2O5(OH)4.  Kekokohan sifat struktur dari partikel kaolinite 

menyebabkan sifat-sifat plastisitas dan daya pengembangan atau 

menyusut kaolinite menjadi rendah. 

2) Illite 

Illite adalah mineral bermika yang sering dikenal sebagai mika 

tanha dan merupakan mika yang berukuran lempung. Istilah 

illite dipakai untuk tanah berbutir halus, sedangkan tanah 

berbutir kasar disebut mika hidrus. 

3) Montmorillonite  

Mineral ini memiliki potensi plastisitas dan mengembang atau 

menyusut yang tinggi sehingga bersifat plastis pada keadaan 

basah dan keras pada keadaan kering. 

c. Sifat-Sifat Umum Mineral Lempung : 

1) Hidrasi 

Partikel mineral lempung biasanya bermuatan negatif sehingga 

partikel lempung hampir selalu mengalami hidrasi, yaitu 

dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air dalam jumlah yang 

besar.Lapisan ini sering mempunyai tebal dua molekul dan 

disebut lapisan difusi, lapisan difusi ganda atau lapisan ganda 

adalah lapisan yang dapat menarik molekul air atau kation yang 



12 
 

disekitarnya. Lapisan ini akan hilang pada temperature yang 

lebih tinggi dari 60º sampai 100º C dan akan mengurangi 

plastisitas alamiah, tetapi sebagian air juga dapat menghilang 

cukup dengan pengeringan udara saja.  

2) Aktivitas (A)  

Mendefinisikan aktivitas tanah lempung sebagai perbandingan 

antara Indeks Plastisitas (PI) dengan presentase butiran yang 

lebih kecil dari 0,002 mm atau dapat pula dituliskan sebagai 

persamaan berikut:  

A =  
  

                                
  

 

  

Aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi 

kemampuan mengembang dari suatu tanah lempung.Ketebalan 

air mengelilingi butiran tanah lempung tergantung dari macam 

mineralnya. Jadi dapat disimpulkan plastisitas tanah lempung 

tergantung dari : 

1) Sifat mineral lempung yang ada pada butiran 

2) Jumlah mineral  

Bila ukuran butiran semakin kecil, maka luas permukaan butiran 

akan semakin besar. Pada konsep Atterberg, jumlah air yang 

tertarik oleh permukaan partikel tanah akan bergantung pada 

jumlah partikel lempung yang ada di dalam tanah. 
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Gambar 2.1. Variasi indeks plastisitas dengan persen fraksi 

lempung (Hary Christady, 2006). 

 

Gambar di atas mengklasifikasikan mineral lempung berdasarkan 

nilai aktivitasnya, yaitu : 

1) Montmorrillonite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 

7,2 

2) Illite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 0,9dan< 

7,2 

3) Kaolinite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 

0,38dan < 0,9  

4) Polygorskite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) < 

0,38 

d. Flokulasi dan Disversi  

Apabila mineral lempung terkontaminasi dengan substansi yang tidak 

mempunyai bentuk tertentu atau tidak berkristal (amophous) maka 

daya negatif netto, ion-ion H+ di dalam air, gaya Van der Walls, dan 
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partikel berukuran kecil akan bersama-sama tertarik dan 

bersinggungan atau bertabrakan di dalam larutan tanah dan air. 

Beberapa partikel yang tertarik akan membentuk flok (flock) yang 

berorientasi secara acak, atau struktur yang berukuran lebih besar 

akan turun dari larutan itu dengan cepatnya dan membentuk sendimen 

yang sangat lepas. Flokulasi larutan dapat dinetralisir dengan 

menambahkan bahan-bahan yang mengandung asam (ion H+), 

sedangkan penambahan.bahan-bahan alkali akan mempercepat 

flokulasi. Lempung yang baru saja berflokulasi dengan mudah 

tersebar kembali dalam larutan semula apabila digoncangkan, tetapi 

apabila telah lama terpisah penyebarannya menjadi lebih sukar karena 

adanya gejala, dimana kekuatan didapatkan dari lamanya waktu. 

e. Pengaruh Zat Cair  

Fase air yang berada di dalam struktur tanah lempung adalah air yang 

tidak murni secara kimiawi. Pada pengujian di laboratorium untuk 

batas Atterberg, ASTM menentukan bahwa air suling ditambahkan 

sesuai dengan keperluan. Pemakaian air suling yang relatif bebas ion 

dapat membuat hasil yang cukup berbeda dari apa yang didapatkan 

dari tanah di lapangan dengan air yang telah terkontaminasi. Air 

berfungsi sebagai penentu sifat plastisitas dari lempung.Satu molekul 

air memiliki muatan positif dan muatan negatif pada ujung yang 

berbeda (dipolar).Fenomena hanya terjadi pada air yang molekulnya 

dipolar dan tidak terjadi pada cairan yang tidak dipolar seperti karbon 

tetrakolrida yang jika dicampur lempung tidak akan terjadi apapun.  
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2. Tanah Lempung Lunak 

Menurut Panduan Geoteknik 1, (2001) Tanah lempung lunak adalah tanah 

yang mengandung mineral-mineral lempung dan memiliki kadar air yang 

tinggi, yang menyebabkan kuat geser yang rendah. Dalam rekayasa 

geoteknik istilah 'lunak' dan 'sangat lunak' khusus didefinisikan untuk 

lempung dengan kuat geser seperti ditunjukkan pada Tabel. 2.1 berikut : 

Tabel 2.1. Definisi kuat geser lempung lunak 

Konsistensi Kuat Geser (kN/m
2
) 

Lunak 12.5 – 25 

Sangat Lunak < 12.5 

Sumber : Panduan Geoteknik 1, 2001. 

Sebagai indikasi dari kekuatan lempung-lempung tersebut prosedur 

identifikasi lapangan pada Tabel 2.2 memberikan beberapa petunjuk. 

        Tabel 2.2. Indikator kuat geser tak terdrainase tanah-tanah lempung lunak 

Konsistensi Indikasi Lapangan 

Lunak Bisa dibentuk dengan mudah dengan jari tangan 

Sangat Lunak 
Keluar di antara jari tangan jika diremas dalam 

kepalan tangan 

   Sumber : Panduan Geoteknik 1, 2001. 

Lempung lunak atau juga yang dikenal lempung expansive merupakan 

jenis tanah lempung yang di klasifikasikan kedalam jenis tanah yang 
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memiliki nilai pengembangan dan nilai penyusutan yang besar, sehingga 

dapat menimbulkan kerusakan pada struktur yang berada diatasnya. Hal 

tersebut dikarenakan besarnya nilai aktivitas (A) tanah lempung, besar 

kecilnya nilai aktivitas tanah lempung dipengaruhi oleh nilai indeks 

plastisitas (PI) tanah.  

Untuk lempung yang dapat dikategorikan kedalam tanah lempung yang 

expansive yakni tanah yang memiliki potensi pengembangan yang sangat 

tinggi batasan nilai indeks plastisitasnya atau PI > 35 %, selain itu nilai 

aktivitas tanah lempung juga dapat dipengaruhi oleh jenis mineral yang 

terkandung pada tanah tersebut semakin plastis mineral lempung semakin 

potensial untuk menyusut dan mengembang. Tanah-tanah yang banyak 

mengandung lempung mengalami perubahan volume atau mengalami 

pengembangan atau penyusutan ketika kadar air berubah, maka dari itu 

air berfungsi sebagai penentu sifat plastisitas dari lempung. 

Tabel 2.3.Potensi Pengembangan 

Potensi 

Pengembangan 

Pengembangan  Persen Indek Batas Batas 

(akibat tekanan Koloid Plastisitas Susut Cair 

6,9 KPa) (<0,001mm) PI SL  LL  

(%) (%) (%) (%) (%) 

Sangat tinggi >30 >28 >35 >11 >65 

Tinggi 20-30 20-31 25-41 7-12 50-63 

Sedang 10-20 13-23 15-28 
10-

16 
39-50 

Rendah <10 <15 <18 <15 39 

Sumber : Usman, Taufik. 2008. 
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Tanah lempung lunak merupakan tanah kohesif yang terdiri dari tanah 

yang sebagian terbesar terdiri dari butir-butir yang sangat kecil seperti 

lempung atau lanau. Sifat lapisan tanah lempung lunak adalah gaya 

gesernya yang kecil, kemampatan yang besar, koefisien permeabilitas yang 

kecil dan mempunyai daya dukung rendah dibandingkan tanah lempung 

lainnya.  

a. Sifat – Sifat Tanah Lempung Lunak 

Tanah-tanah lempung lunak secara umum mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1) Kuat geser rendah 

2) Berkurang kuat gesernya bila kadar air bertambah 

3) Berkurang kuat gesernya bila struktur tanahnya terganggu 

4) Bila basah bersifat plastis dan mudah mampat 

5) Menyusut bila kering dan mengembang bila basah 

6) Kompresibilitasnya besar (Tabel 2.4) 

Tabel 2.4.  Klasifikasi Kompresibilitas Tanah  

Nilai kompresibilitas, C Klasifikasi 

0 – 0,05 Kompresibelitas sangat kecil  

0,05 – 0,1 Kompresibilitas kecil 

0,1 – 0,2 Kompresibilitas sedang 

0,2 – 0,35 Kompresibilitas tinggi 

> 0,35 Kompresibilitas sangat tinggi 

 Sumber : Coduto, 1994 
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 Berubah volumenya dengan bertambahnya waktu akibat rangkak 

pada beban yang konstan 

 Merupakan material kedap air Menurut Terzaghi (1967) tanah 

lempung kohesif diklasifikasikan sebagai tanah lempung lunak 

apabila mempunyai daya dukung ultimit lebih kecil dari 0,5 

kg/cm2 dan nilai standar penetrasi tes lebih kecil dari 4 (N-value < 

4). Berdasarkan uji lapangan, lempung lunak secara fisik dapat 

diremas dengan mudah oleh jari-jari tangan. Toha (1989) 

menguraikan sifat umum lempung lunak seperti dalam Tabel 2.5. 

Tabel 2.5.  Sifat-Sifat Umum Lempung Lunak 

Parameter Nilai 

Kadar air 80 – 100% 

Batas Cair 80 – 110% 

Batas plastis 30 – 45% 

Parameter Nilai 

Lolos saringan no.200 > 80 % 

Kuat geser 20 – 40 kN/m
2
 

 

 Sumber : Toha, 1989 

C. Konsolidasi (Consolidation Settlement) 

Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan–lahan 

pada tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran 

sebagian air pori. Proses tersebut  berlangsung terus–menerus sampai 
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kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh kenaikan tegangan total 

benar–benar hilang. 

Penambahan beban di atas suatu permukaan tanah dapat menyebabkan lapisan 

tanah dibawahnya mengalami pemampatan. Pemampatan tersebut disebabkan 

oleh adanya deformasi partikel tanah, relokasi partikel, keluarnya air atau 

udara dari dalam pori, dan sebab–sebab lain. Beberapa atau semua faktor 

tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan tanah yang bersangkutan. 

Secara umum, penurunan (settlement) pada tanah yang disebabkan oleh 

pembebanan dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : 

a. Penurunan konsolidasi (consolidation settlement), yang merupakan hasil 

dari perubahan volume tanah jenuh air sebagai akibat dari keluarnya air 

yang menempati pori–pori tanah. 

b. Penurunan segera (immediate settlement), yang merupakan akibat dari 

deformasi elastis tanah kering, basah, dan jenuh air tanpa adanya 

perubahan kadar air. 

Bilamana suatu lapisan tanah gambut yang mampu mampat (compressible) 

diberi penambahan tegangan, maka penurunan (settlement) akan terjadi 

dengan segera. Tanah gambut merupakan tanah yang mempunyai kandungan 

organik dan kadar air yang tinggi, yang terbentuk dari fragmen-fragmen 

material organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dalam proses 

pembusukan menjadi tanah, yang telah berubah sifatnya secara kimiawi dan 

telah menjadi fosil, dimana tanah gambut ini memiliki sifat yang tidak 

menguntungkan bagi konstruksi yaitu daya dukung yang rendah serta 

kompresibilitas yang tinggi.  
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Oleh karena itu harus dilakukan usaha perbaikan tanah agar tidak terjadi 

penurunan konsolidasi kembali saat konstruksi bangunan mulai dibangun 

bahkan setelah selesai dibangun diatasnya, sehingga resiko kerusakan struktur 

bangunan karena  penurunan  tanah  yang  terlalu  besar  dapat  dihindari.  

Usaha  perbaikan tanah dilakukan untuk meningkatkan kuat geser tanah, 

mengurangi compressibility tanah dan mengurangi permeabilitas tanah 

(Stapelfeldt, 2006). 

D. Jenis Matras Yang Digunakan 

1. Matras Beton Bambu 

Saat ini beton bertulang masih banyak digunakan di masyarakat sebagai 

struktur utama bangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan 

prasarana lainnya. Tulangan yang digunakan umumnya berupa tulangan 

baja, yang ternyata harganya pun terus melambung seiring dengan 

peningkatan pembuatan beton bertulang.Ketersediaan bahan dasar 

pembuatan baja (bijih besi) juga semakin terbatas dan tidak mungkin 

diupayakan peningkatan produksinya karena termasuk sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui. 

Kondisi demikian tentunya menuntut adanya alternatif material tulangan 

lain yang lebih murah dan dapat digunakan sebagai tulangan struktur 

beton bertulang. 

Salah satu material memungkinkan untuk dijadikan sebagai tulangan 

adalah material bambu, dimana bambu dapat diperoleh cukup banyak 

dimasyarakat, harganya relatif murah dan mempunyai kekuatan tarik yang 

cukup memadai. 
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Para ahli struktur telah meneliti kemungkinan penggunaan bambu sebagai 

tulangan seperti yang pernah dilakukan oleh Morisco (1996) yaitu dengan 

memanfaatkan bambu sebagai tulangan beton. 

Bambu mempunyai kuat tarik cukup tinggi, yang mana setara dengan kuat 

tarik baja lunak. Kuat tarik bambu dapat mencapai 1280 kg/cm2. 

Pengujian yang dilakukan terhadap bambu dari spesies Bambu Blumcana 

berumur 3 tahun diperoleh kekuatan tarik bambu sejajar serat antara 200-

300 MPa, kekuatan lentur rata-rata 84 MPa, modulus elastisitas 200.000 

MPa. Batang bambu pada umumnya berupa silinder cembung dengan 

diameter 1 cm  hingga  25  cm  dan  mempunyai  ketinggian  bervariasi  1  

m  hingga  40  m. Diameter  bambu  berkurang  sejalan  dengan  

panjangnya,  dari  pangkal  hingga ujung. Bambu yang cembung ini secara 

total dipisahkan pada buku-bukunya oleh diafragma transversal. 

Namun demikian, karena bambu mempunyai sifat higroskopis yang cukup 

besar, yaitu mempunyai kembang susut yang cukup besar. Penyusutan 

tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi lekatan antar bambu dengan 

beton, sehingga pemakaian bambu tanpa perlakuan khusus sebagai 

tulangan beton sangat tidak dianjurkan. Para peneliti mengusulkan usaha 

untuk mengatasi kelemahan di atas dengan cara antara lain, menggunakan 

bambu yang sudah tua usianya sehingga daya serap dan kelembabannya 

kecil, melapisi batang bambu dengan bahan kedap air seperti vernis, cat 

dan cairan aspal, tetapi harus dihindari licinnya permukaan bambu akibat 

pemakaian bahan-bahan tersebut, karena hal itu akan mengurangi daya 

lekat. 
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2. Matras Beton Bendrat 

Matras beton bendrat adalah beton pracetak dengan menggunakan sebagai 

tulangan agar bersifat ekonomis, digunakannya pada kontruksi gedung. 

Tujuan dari pengggunaan matras bendrat pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui penurunan tanah, jika tanah lempung tersebut di bebani oleh 

kawat bendrat yg di satukan oleh beton sehingga kita dapat mengetahui 

kecepatan penurunan tanah nya. 

Ada beberapa keuntungan penggunaan matras beton bagi konstruksi teknik 

sipil antara lain sebagai berikut: 

a. Lebih kuat terhadap cuaca dan sesuai dengan keperluan.  

b. Dapat dibuat dalam bentuk kaku atau lentur.  

c. Instalasi di bawah air juga dimungkinkan.  

d. Tidak diperlukan predraining. 

e. Penyederhanaan prosedur pelaksanaan karena hanya menggunakan 

satu proses dan satu bahan (buatan) saja.  

f. Berbagai tipe matras dapat dikombinasikan sesuai dengan keperluan.  

3. Matras Pelat Baja  

Pelat baja merupakan lembaran baja dengan ketebalan yang relatif kecil 

dibandingkan ukuran panjang dan lebar lembarnya. Lembaran baja setelah 

dirol mumpunyai sifat-sifat yang mudah dilas dan dibentuk. Dalam 

konstuksi baja, plat baja banyak digunakan untuk konstruksi jembatan. 

Pelat baja merupakan bahan bangunan yang sangat kuat dan liat dengan 

struktur butir yang halus, dan dapat dilakukan pengerjaan dalam keadaan 
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panas maupun pengerjaan dingin. Matras pelat baja yang digunakan pada 

penelitian ini sendiri mempunyai ketebalan 6 mm. 

E. Tiang Kayu Gelam 

Pohon gelam (Melaleuca sp.) adalah salah satu jenis tumbuhan dari suku 

Myrtaceae yang diketahui tumbuh pada areal dataran rendah berawa di 

beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan 

Australia bagian utara. Keluarga Melaleuca sendiri yang meliputi lebih dari 

200 jenis, mempunyai sebaran tempat tumbuh yang cukup luas, sebagian besar 

merupakan jenis endemik di Australia, beberapa jenis tumbuh di Malaysia dan 

New Kaledonia (Quinn dkk., 1998).  

Di Indonesia, gelam mempunyai sebaran tempat tumbuh yang cukup luas 

meliputi pesisir timur Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan perhitungan 

dotgrid pada peta arahan dan fungsi kawasan yang dilakukan Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan (2007), diperkirakan 

luas asosiasi gelam di Kalimantan Tengah lebih dari 75.000 ha. 

Penggunaan kayu atau pohon gelam untuk tiang pancang tidak saja 

berkembang oleh karena praktek dan pengalaman tradisional, namun juga oleh 

karena persediaan sumber daya yang melimpah dibanding bahan yang lain. 

Berdasarkan data uji sifat kayu, kayu gelam termasuk kelas kuat II dan kelas 

awet 3 (Kementerian Kehutanan, 2013). Kelas awet ini menunjukkan 

kemampuan kayu untuk bertahan dalam suatu kondisi pemakaian yaitu 

mampu bertahan selama 3 tahun dalam penggunaan yang berhubungan dengan 

tanah lembab (Departemen Pertanian, 1976).  
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Bila hal ini dicocokkan dengan penggunaan kayu sebagai pancang tersebut 

maka ada informasi yang belum diketahui yaitu mengapa kayu gelam dapat 

bertahan sangat lama sebagai tiang pancang di tanah rawa gambut. Secara 

lebih luas penggunaan sebagai tiang pancang sudah dilakukan untuk 

konstruksi jalan di tanah rawa, bangunan bertingkat dan semi permanen. 

Gelam dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di Kalimantan sebagai tiang 

pancang secara tradisional.  

Masyarakat lokal di daerah rawa gambut menyatakan bahwa kayu gelam 

beserta kulit mampu bertahan digunakan sebagai tiang pancang hingga lebih 

dari 40 tahun di tanah rawa. Menurut teori pengawetan kayu, kondisi 

tertimbun dalam tanah tanpa oksigen tidak memungkinkan organisme perusak 

kayu untuk hidup dan merusak kayu. Sementara itu kondisi lingkungan dalam 

pemakaian dapat mempengaruhi kualitas kayu (Eaton dan Hale, 1993). 

Secara umum, untuk pondasi cerucuk kayu yang dipergunakan harus 

mengikuti persyaratan teknis yaitu : 

1. Kayu harus mempunyai diameter yang seragam yaitu antara 8 – 15 cm, 

dimana pada ujung terkecil tidak boleh kurang dari 8 cm dan pada ujung 

terbesar tidak melebihi 15 cm, Sementara kayu gelam yang dipakai pada 

penelitian ini hampir rata berdiameter 8 cm. 

2. Kayu harus dalam bentang yang lurus  untuk kemudahan penancapan dan 

juga daya dukung yang makin besar. 

3. Jenis kayu harus merupakan kayu yang tidak busuk jika terendam air, kayu 

tidak dalam kondisi busuk dan tidak dalam keadaan mudah patah jika ada 
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pembebanan, Oleh karena itu kayu gelam sangat cocok digunakan sebagai 

cerucuk dalam penelitian ini. 

F. Penurunan Tanah (Settlement) 

Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami penurunan 

(settlement). Penurunan yang terjadi dalam tanah disebabkan oleh 

berubahnya susunan tanah maupun oleh pengurangan rongga pori/air di dalam 

tanah tersebut. Jumlah dari penurunan sepanjang kedalaman lapisan 

merupakan penurunan total tanah. Penurunan akibat beban adalah jumlah total 

dari penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Pada tanah berpasir yang 

sangat tembus air (permeable),air dapat mengalir dengan cepat sehingga 

pengaliran air pori keluar sebagai akibat dari kenaikan tekanan air pori dapat 

selesai dengan cepat. Keluarnya air dari dalam pori selalu disertai dengan 

berkurangnya volume tanah,berkurangnya volume tanah tersebut dapat 

menyebabkan penurunan lapis tanah itu karena air pori didalam tanah berpasir 

dapat mengalir keluar dengan cepat,maka penurunan segera dan penurunan 

konsolidasi terjadi secara bersamaan (Das, 1995). 

Hal ini berbeda dengan lapis tanah lempung jenuh air yang compressible 

(mampu mampat).Koefisien rembesan lempung adalah sangat kecil 

dibandingkan dengan koefisi rembesan ijuk sehingga penambahan tekanan air 

pori yang disebabkan oleh pembebanan akan berkurang secara lambat dalam 

waktu yang sangat lama.Untuk tanah lempung perubahan volume yang di 

Sebabkan oleh keluarnya air dari dalam pori (yaitu konsolidasi) akan terjadi 

sesudah penurunan segera. 
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 Penurunan konsolidasi biasanya jauh lebih besar dan lebih lambat serta lama 

dibandingkan dengan penurunan segera (Das, 1995). Bilamana suatu lapisan 

tanah gambut yang mampu mampat (compressible) diberi penambahan 

tegangan, maka penurunan (settlement) akan terjadi dengan segera. Tanah 

gambut merupakan tanah yang mempunyai kandungan organik dan kadar air 

yang tinggi, yang terbentuk dari fragmen-fragmen material organik yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dalam proses pembusukan menjadi tanah, 

yang telah berubah sifatnya secara kimiawi dan telah menjadi fosil, dimana 

tanah lempung ini memiliki sifat yang tidak menguntungkan bagi konstruksi 

yaitu daya dukung yang rendah serta kompresibilitas yang tinggi.  

Oleh karena itu harus dilakukan usaha perbaikan tanah agar tidak terjadi 

penurunan konsolidasi kembali saat konstruksi bangunan mulai dibangun 

bahkan setelah selesai dibangun diatasnya, sehingga resiko kerusakan struktur 

bangunan karena  penurunan  tanah  yang  terlalu  besar  dapat  dihindari.  

Usaha  perbaikan tanah dilakukan untuk meningkatkan kuat geser tanah, 

mengurangi compressibility tanah dan mengurangi permeabilitas tanah 

(Stapelfeldt, 2006). 

G. Penurunan Tanah Terhadap Tiang Pancang    

Pondasi tiang pancang (pile foundation) adalah bagian dari struktur yang 

digunakan untuk menerima dan mentransfer (menyalurkan) beban dari 

struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. 

Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang menyalurkan beban ke 

tanah yang lebih dalam. Tergantung juga pada tipe tanah, material dan 

karakteistik penyebaran beban tiang pancang di klasifikasikan berbeda-beda. 
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1.  Penurunan Konsolidasi Pada Kelompok Tiang 

Bilamana suatu lapisan tanah jenuh air diberi penambahan beban, angka 

tekanan air pori akan naik secara mendadak. Pada tanah berpasir yang 

sangat tembus air (permeable), air dapat mengalir dengan cepat sehingga 

pengaliran air pori keluar sebagai akibat dari kenaikan tekanan air pori 

dapat selesai dengan cepat.  

Keluarnya air dalam pori selalu disertai dengan berkurangnya volume 

tanah, berkurangnya volume tanah tersebut dapat menyebabkan 

penurunan lapisan tanah itu. Karena air pori di dalam tanah berpasir dapat 

mengalir keluar dengan cepat, maka penurunan segera dan penurunan 

konsolidasi terjadi bersamaan. 

 Pada lapisan tanah lempung jenuh air yang mampu di beri penambahan 

tegangan, maka penurunan akan terjadi dengan segera. Koefesien 

rembesan lempung adalah sangat kecil di bandingkan dengan koefesien 

rembesan pasir sehingga penambahan tekanan air pori yang disebabkan 

oleh pembebanan akan berkurang secara lambat dalam waktu yang sangat 

lama.  

Jadi untuk tanah lempung lembek perubahan volume yang disebabkan oleh 

keluarnya air dari dalam pori yaitu konsolidasi akan terjadi penurunan. 

Penurunan konsolidasi tersebut biasanya jauh lebih besar dan lebih lambat 

serta lama dibandingkan dengan penurunan. 

H. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang (pile foundation) adalah bagian dari struktur yang 

digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah 
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penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu.Pondasi tiang pancang 

merupakan pondasi yang biasanya dipergunakan pada tanah - tanah lembek , 

tanah berawa dengan kondisi daya dukung tanah kecil. Jadi pondasi tiang 

pancang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya 

orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan.  

Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang menyalurkan beban ke 

tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang adalah kayu, baja (steel), dan 

beton. Tiang pancang yang terbuat dari bahan ini adalah dipukul, di bor atau di 

dongkrak ke dalam tanah dan dihubungkan dengan Pile cap. Tergantung juga 

pada tipe tanah, material dan karakteistik penyebaran beban tiang pancang di 

klasifikasikan berbeda-beda. Pondasi tiang sudah digunakan sebagai penerima 

beban dan sistem transfer beban bertahun-tahun. Pada awal peradaban, dari 

komunikasi, pertahananan, dan hal-hal yang strategik dari desa dan kota yang 

terletak dekat sungai dan danau. Oleh sebab itu perlu memperkuat tanah 

penunjang dengan beberapa tiang. 

Tiang yang terbuat dari kayu (timber pile) dipasang dengan dipukul ke dalam 

tanah dengan tangan atau lubang yang digali dan diisi dengan pasir dan batu. 

Pondasi tiang pancang dipergunakan pada tanah-tanah lembek, tanah berawa, 

dengan kondisi daya dukung tanah (sigma tanah) kecil, kondisi air tanah tinggi 

dan tanah keras pada posisi sangat dalam. Bahan untuk pondasi tiang pancang 

adalah : bamboo, kayu besi/kayu ulin, baja, dan beton bertulang. 

1. Pondasi Tiang Pancang Kayu 

Pondasi tiang pancang kayu di Indonesia, dipergunakan pada rumah-

rumah panggung di daerah Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara, 
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dan pada rumah-rumah nelayan di tepi pantai. Tiang yang terbuat dari 

kayu (timber pile) dipasang dengan dipukul ke dalam tanah dengan 

tangan atau lubang yang digali dan diisi dengan pasir dan batu. 

2. Pondasi Tiang Pancang Beton 

Pondasi tiang beton dipergunakan untuk bangunan-bangunan tinggi (high 

rise building). Pondasi tiang pancang beton, proses pelaksanaannya 

dilakukan sebagai berikut : 

a. Melakukan test “boring” untuk menentukan kedalaman tanah keras 

dan klasifikasi panjang tiang pancang, sesuai pembebanan yang telah 

diperhitungkan. 

b. Melakukan pengeboran tanah dengan mesin pengeboran tiang 

pancang. 

c. Melakukan pemancangan pondasi dengan mesin pondasi tiang 

pancang. 

Pondasi tiang pancang beton pada prinsipnya terdiri dari : pondasi tiang 

pancang beton cor di tempat dan tiang pancang beton system pabrikasi. 

I. Distribusi Tegangan Dalam Tanah 

Hitungan tegangan-tegangan yang terjadi di dalam tanah berguna untuk 

analisis tegangan -regangan (stress-strain) dan penurunan (settlement). Sifat-

sifat tegangan-regangan dan penurunan bergantung pada sifat tanah bila 

mengalami pembebanan. Dalam hitungan tegangan di dalam tanah, tanah 

dianggap bersifat elastis, homogen, isotropis, dan terdapat hubungan linier 

antara tegangan dan regangan. 
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tegangan ini disebabkan ; 

1. Beban yang bekerja dipermukaan tanah, ini berkurang jika kedalam 

bertambah. 

2. Berat sendiri tanah, ini bertambah jika kedalaman bertambah. 

Regangan volume pada material yang bersifat elastis dinyatakan oleh 

persamaan ; 

  

 
 = 

    

 
 (σx + σy + σz ) 

Keterangan : 

   = Perubahan Volume 

  = Angka Poisson 

V= Volume 

E = Modulus elastisitas 

Bila penurunan akibat beban terjadi pada kondisi tanpa drainase (undrained) 

atau volume tetap, maka ∆V/V = 0, maka kondisi ini µ = 0,5 dan jika 

pembebanan menyebabkan terjadi perubahan volume atau ∆V/V > 0, maka µ 

< 0,5. 

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nilai konsolidasi diperoleh dari grafik penurunan dengan waktu (akar waktu). 

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis tanah yang berbeda yaitu tanah 

lempung lunak dan lempung organik, diperkuat dengan pemasangan matras 

beton bendrat tanpa tiang (pondasi dangkal) oleh Syahputra R,(2016). 

Hasil pengamatan terlihat bahwa terjadi penurunan ketinggian tanah secara 

perlahan. Penurunan ini sebanding dengan besarnya beban dan lamanya 
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pembebanan. Penurunan ini dapat terjadi karena keluarnya sejumlah air pori 

yang ada didalam tanah sebagai akibat penambahan tegangan vertical pada 

tanah (prinsip dasar konsolidasi).  

Kurva yang dibentuk pada grafik semi-logaritma dari hasil percobaan 

konsolidasi di laboratorium menunjukkan bahwa tanah tersebut struktur 

tanahnya tidak rusak (Undisturbed), dan terkonsolidasi secara normal 

(Normaly Consolidated) dengan derajat sensitivitas rendah sampai sedang. 

Berdasarkan grafik didapat nilai Cv Lab untuk lempung lunak sebesar 0,0018 

dan nilai angka Pori sebesar 1.81  

 

Gambar 2.2. Grafik Konsolidasi Laboratorium Tanah  Lempung Lunak 

 

Hasil pengujian penurunan tanah yang dilakukan oleh Nawawi,(2016) Pada 

perhitungan penurunan konsolidasi tanah didapatkan besar penurunan tanah 

pada waktu tertentu. Pada penelitian ini waktu yang ditinjau yaitu 20 tahun 
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sebagaimana mengacu pada umur rencana jalan raya perkerasan rigid. 

Penurunan yang terjadi pada tanah lempung lunak dapat diklasifikasikan 

dalam tiga jenis penurunan, yaitu penurunan seketika, penurunan konsolidasi 

primer dan penurunan konsolidasi sekunder. 

Pada tanah lempung lunak penurunan yang terjadi pada penurunan seketika 

sebesar 1,23 cm, penurunan yang terjadi pada penurunan primer sebesar 1,28 

cm dan penurunan yang terjadi pada penurunan konsolidasi sekunder senilai 

0,57 cm. Sehingga apabila dijumlahkan, penurunan total pada tanah lempung 

lunak yang terjadi sebesar 3,08 cm. 

Lalu pada tanah lempung organik juga dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis 

penurunan juga, pada penurunan seketika terjadi penurunan sebesar 0,55 cm, 

pada penurunan konsolidasi primer terjadi penurunan sebesar 3,03 cm, lalu 

pada penurunan tanah sekunder terjadi penurunan sebesar 1,63 cm. Sehingga 

apabila dijumlahkan penurunan yang terjadi pada tanah lempung organik 

sebesar 5,21 cm. 

 

 
 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pengambilan Sampel 

Sampel tanah yang diambil meliputi tanah tidak terganggu (undistrub soil) 

yaitu tanah yang belum terjamah atau masih alami yang tidak terganggu oleh 

lingkungan luar dan tanah terganggu (disturb soil) yaitu tanah yang telah 

terjamah atau sudah tidak alami lagi yang telah terganggu oleh lingkungan 

luar. Akan tetapi dalam penelitian ini cukup dengan pengambilan sampel 

dengan cara disturb soil (tanah terganggu). Sampel tanah diambil di beberapa 

titik pada lokasi pengambilan sampel menggunakan cangkul sedalam 50 cm, 

hal ini dilakukan agar membuang tanah-tanah yang mengandung humus 

danakar-akar tanaman. Sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah 

yang mewakili tanah di lokasi pengambilan sampel. Sampel tanah yang diuji 

pada penelitian ini yaitu tanah lempung lunak yang berasal dari desa 

Belimbing Sari,Kabupaten Lampung Timur – Provinsi Lampung. 

 
Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel 
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B. Metode Pengambilan Sampel Tanah 

1. Pengambilan sampel tanah menggunakan tabung besi dengan diameter 4 

inchi dengan tinggi 15 cm. Terlebih dahulu membersihkan dan mengupas 

permukaan tanah lalu tabung ditekan perlahan-lahan sampai kedalaman 

kira-kira 50 cm, kemudian diangkat kepermukaan sehingga terisi penuh 

oleh tanah dan ditutup dengan plastik agar terjaga kadar air aslinya. 

Sampel yang sudah diambil ini selanjutnya digunakan sebagai sampel 

untuk pengujian awal, dimana sampel ini disebut tanah tidak terganggu. 

2. pengambilan sampel untuk tanah terganggu, dilakukan dengan cara 

penggalian dengan menggunakan cangkul kemudian dimasukkan kedalam 

karung. 

C. Pelaksanaan Pengujian 

 

Pelaksanaan pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sifat fisik dan 

pengujian kuat tekan pada tanah lempung. Tahap pengujian tersebut 

dilakukan di laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik,Universitas 

Lampung. 

1. Pengujian Sifat Fisik Tanah 

Pengujian-pengujian yang dilakukan antara lain : 

a. Uji Kadar Air 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kadar air suatu sampel 

tanah yaitu perbandingan antara berat air dengan berat tanah kering. 

Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-2216.  

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-2216, yaitu : 

1) Menimbang cawan yang akan digunakan dan memasukkan benda 
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uji kedalam cawan dan menimbangnya. 

2) Memasukkan cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan 

suhu 110
o
C selama 24 jam. 

3) Menimbang cawan berisi tanah yang sudah di oven dan 

menghitung prosentase kadar air. 

Perhitungan : 

a) Berat air (Ww)  =  Wcs – Wds 

b) Berat tanah kering (Ws) =  Wds – Wc 

c) Kadar air (ω)   =  %100x
Ws

Ww
   

Dimana :  

Wc =  Berat cawan yang akan digunakan 

Wcs  =  Berat benda uji + cawan 

Wds  =  Berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven 

b. Uji Analisa Saringan 

Analisis saringan adalah mengayak atau menggetarkan contoh tanah 

melalui satu set ayakan di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin 

kecil secara berurutan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui presentase ukuran butir sampel tanah yang dipakai. 

Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-422, AASHTO T88 

(Bowles, 1991). 

Langkah Kerja : 

1) Mengambil sampel tanah sebanyak 500 gram, memeriksa kadar 

airnya. 

2) Meletakkan susunan saringan diatas mesin penggetar setelah itu 
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memasukkan sampel tanah pada susunan yang paling atas 

kemudian menutup rapat. 

3) Mengencangkan penjepit mesin dan menghidupkan mesin 

penggetar selama    kira-kira 15 menit. 

4) Menimbang masing-masing saringan beserta sampel tanah yang 

tertahan di atasnya. 

Perhitungan : 

a) Berat masing-masing saringan (Wci) 

b) Berat masing-masing saringan beserta sampel tanah yang 

tertahan diatas    saringan (Wbi) 

c) Berat tanah yang tertahan (Wai) = Wbi – Wci 

d) Jumlah seluruh berat tanah yang tertahan diatas saringan ( ∑ 

Wai ≈ Wtot ) 

e) Persentase berat tanah yang tertahan di atas masing masing 

saringan (Pi) 

 

 Pi = (
(       )

      
)        

f) Persentase berat tanah yang lolos masing masing saringan (q) 

qi = 100% - pi% 

 q(1+1) = qi - p (i+1) 

dimana : i = 1 (saringan yang dipakai dari saringan dengan 

diameter      

maksimum sampai saringan No.200) 
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c. Uji batas Atterberg 

1) Batas Cair (Liquid Limit) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu 

jenis tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. 

Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-4318. 

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318, antara lain : 

a) Mengayak sampel tanah yang sudah dihancurkan dengan 

menggunakan saringan No. 40. 

b) Mengatur tinggi jatuh mangkuk Casagrande setinggi 10 mm. 

c) Mengambil sampel tanah yang lolos saringan No. 40, 

kemudian diberi air sedikit demi sedikit dan aduk hingga 

merata, kemudian dimasukkan kedalam mangkuk 

cassagrande dan meratakan permukaan adonan sehingga 

sejajar dengan alas. 

d) Membuat alur tepat ditengah-tengah dengan membagi benda 

uji dalam mangkuk cassagrande tersebut dengan 

menggunakan grooving tool. 

e) Memutar tuas pemutar sampai kedua sisi tanah bertemu 

sepanjang 13 mm sambil menghitung jumlah ketukan dengan 

jumlah ketukan harus berada diantara 10 – 40 kali. 

f) Mengambil sebagian benda uji di bagian tengah mangkuk 

untuk pemeriksaan kadar air dan melakukan langkah kerja 

yang sama untuk benda uji dengan keadaan adonan benda uji 

yang berbeda sehingga diperoleh 4 macam benda uji dengan 
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jumlah ketukan yang berbeda yaitu 2 buah dibawah 25 

ketukan dan 2 buah di atas 25 ketukan. 

Perhitungan : 

a) Menghitung kadar air masing-masing sampel tanah 

sesuai jumlah pukulan. 

b) Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan 

pada grafik semi logaritma, yaitu sumbu x sebagai 

jumlah pukulan dan sumbu y sebagai kadar air. 

c)  Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar. 

d) Menentukan nilai batas cair pada jumlah pukulan ke-25 

2) Batas Plastis (Plastic limit) 

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah 

pada keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi 

padat. Nilai batas plastis adalah nilai dari kadar air rata-rata 

sampel. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-4318. 

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318 : 

1. Mengayak sampel tanah yang telah dihancurkan dengan 

saringan No. 40. 

2. Mengambil sampel tanah kira-kira sebesar ibu jari kemudian 

digulung-gulung di atas plat kaca hingga mencapai diameter 

3 mm sampai retak-retak atau putus-putus. 

3. Memasukkan benda uji ke dalam container kemudian 

ditimbang 

4. Menentukan kadar air benda uji. 
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Perhitungan : 

a) Nilai batas plastis (PL) adalah kadar air rata-rata dari 

ketiga  benda uji. 

b) Indeks Plastisitas (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga 

sampel tanah yang diuji, dengan rumus: 

PI = LL – PL 

3) Berat Volume (Unit Weight) 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat volume tanah 

basah dalam keadaan asli (undisturbed sample), yaitu 

perbadingan antara berat tanah dengan volume tanah. Pengujian 

berdasarkan ASTM D 2167. 

Bahan-bahan:   Sampel tanah   

Peralatan: 

a) Ring contoh. 

b) Pisau. 

c) Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. 

Perhitungan: 

1. Berat ring (Wc). 

2. Volume ring bagian dalam (V). 

3. Berat ring dan tanah (Wcs). 

4. Berat tanah (W) = Wcs – Wc. 

5. Berat Volume (γ).        
V

W
    (gr/cm

3 
atau t/m

3
) 

d. Uji Berat Jenis 

Pengujian ini mencakup penentuan berat jenis (specific gravity) tanah 
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dengan menggunakan botol piknometer. Tanah yang diuji harus lolos 

saringan No. 40. Bila nilai berat jenis dan uji ini hendak digunakan 

dalam perhitungan untuk uji hydrometer, maka tanah harus lolos 

saringan No. 200 (diameter = 0.074 mm). Uji berat jenis ini 

menggunakan standar ASTM D-854. 

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-854, antara lain : 

1) Menyiapkan benda uji secukupnya dan mengoven pada suhu 

60°C sampai dapat digemburkan atau dengan pengeringan 

matahari. 

2) Mendinginkan tanah dengan Desikator lalu menyaring dengan 

saringan No. 40 dan apabila tanah menggumpal ditumbuk lebih 

dahulu. 

3) Mencuci labu ukur dengan air suling dan mengeringkannya. 

4) Menimbang labu tersebut dalam keadaan kosong. 

5) Mengambil sampel tanah. 

6) Memasukkan sampel tanah kedalam labu ukur dan menambahkan 

air   suling sampai menyentuh garis batas labu ukur. 

7) Mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di 

dalam butiran tanah dengan menggunakan pompa vakum. 

8) Mengeringkan bagian luar labu ukur, menimbang dan mencatat 

hasilnya dalam temperatur tertentu. 

Perhitungan :  

    
     

(     )  (     )
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Dimana : 

Gs = Berat jenis 

W1 = Berat picnometer (gram) 

W2 = Berat picnometer dan tanah kering (gram) 

W3 =Berat picnometer, tanah, dan air (gram) 

W4 = Berat picnometer dan air bersih (gram) 

e. Uji Pemadatan Tanah ( Proctor Modifield) 

Tujuannya adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah 

dengan cara tumbukan yaitu dengan mengetahui hubungan antara 

kadar air dengan kepadatan tanah. Pengujian ini menggunakan standar 

ASTM D-1557. 

Adapun langkah kerja pengujian pemadatan tanah, antara lain : 

1) Pencampuran 

a) Mengambil tanah sebanyak 12,5 kg dengan menggunakan 

karung goni  lalu dijemur. 

b) Setelah kering tanah yang masih menggumpal dihancurkan 

dengan tangan. 

c) Butiran tanah yang telah terpisah diayak dengan saringan No. 

4. 

d) Butiran tanah yang lolos saringan No. 4 dipindahkan atas 5 

bagian, masing-masing 2,5 kg, masukkan masing-masing 

bagian kedalam plastik dan ikat rapat-rapat. 

e) Mengambil sebagian butiran tanah yang mewakili sampel 

tanah untuk  menentukan kadar air awal. 
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f) Mengambil tanah seberat 2,5 kg, menambahkan air sedikit 

demi sedikit sambil diaduk dengan tanah sampai merata. Bila 

tanah yang diaduk telah merata, dikepalkan dengan tangan. 

Bila tangan dibuka, tanah tidak hancur dan tidak lengket 

ditangan. Setelah dapat campuran tanah, mencatat berapa cc 

air yang ditambahkan untuk setiap 2,5 kg tanah. 

g) Penambahan air untuk setiap sampel tanah dalam plastik 

dapat dihitung dengan rumus : 

Wwb =   wb . W 

                          1 + wb 

 

W      = Berat tanah 

Wb    = Kadar air yang dibutuhkan 

Penambahan air : Ww = Wwb – Wwa 

h) Sesuai perhitungan, lalu melakukan penambahan air setiap 

2,5 kg sampel diatas pan dan mengaduknya sampai rata 

dengan sendok pengaduk. 

2) Pemadatan tanah 

a) Menimbang mold standar beserta alas. 

b) Memasang collar pada mold, lalu meletakkannya di atas 

papan. 

c) Mengambil salah satu sampel yang telah ditambahkan air 

sesuai dengan penambahannya. 

d) Menggunakan modified proctor, tanah dibagi kedalam 5 

bagian. Bagian pertama dimasukkan kedalam mold, ditumbuk 
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25 kali sampai merata. Dengan cara yang sama dilakukan pula 

untuk bagian kedua, ketiga, keempat dan kelima, sehingga 

bagian kelima mengisi sebagian collar (berada sedikit diatas 

bagian mold). 

e) Melepaskan collar dan meratakan permukaan tanah pada mold 

dengan menggunakan pisau pemotong. 

f) Menimbang mold berikut alas dan tanah didalamnya. 

g) Mengeluarkan tanah dari mold dengan extruder, ambil bagian 

tanah (alas dan bawah) dengan menggunakan 2 container 

untuk pemeriksaan kadar air (w). 

h) Mengulangi langkah kerja b.2 sampai b.7 untuk sampel tanah 

lainnya, maka akan didapatkan 6 data pemadatan tanah. 

Perhitungan : 

Kadar air : 

1. Berat cawan + berat tanah basah = W1 (gr) 

2. Berat cawan + berat tanah kering = W2 (gr) 

3. Berat air = W1 – W2 (gr) 

4. Berat cawan = Wc (gr) 

5. Berat tanah kering = W2 – Wc (gr) 

6. Kadar air (w) = W1 – W2 (%) 

  W2 – Wc 

 

Berat isi : 

1. Berat mold = Wm (gr) 

2. Berat mold + sampel = Wms (gr) 

3. Berat tanah (W) = Wms – Wm (gr) 
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4. Volume mold = V (cm3) 

5. Berat volume = W/V (gr/cm3) 

6. Kadar air (w) 

7. Berat volume kering (γd) 

8.   
 

   
         (gr/   ) 

9. Berat volume zero air void (γz) 

   γ  
   γ 

      
   (gr/   ) 

f. Pengujian Hidrometri 

Tujuan pengujian analisis hidrometer adalah untuk mengetahui 

persentasi butiran tanah dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu 

jenis tanah yang lolos saringan No. 200 (Ø 0,075 mm). 

Bahan-bahan: 

1) 50 gram sampel tanah  

2) Air suling  

3) Campuran Calgon 

Peralatan yang diperlukan: 

1) Silinder pengendap 

2) Oven 

3) Gelas ukur 

Perhitungan: 

υ   =  




18

ws   x D
2 

     

D  =  
wsG 



)1(

30


 x 

)(

)(

menitt

cmL
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Dimana:  

υ   =  Kecepatan mengendap 

γs  =  Berat volume partikel tanah 

γw =  Berat volume air 

η   =  Kekentalan air 

D  =  Diameter partikel tanah 

  Gs =  Berat jenis 

K  =  fungsi dari Gs yang tergantung temperatur uji 

 t   =  waktu pengendapan 

g. Pengujian Konsolidasi 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat pemampatan 

(perubahan volume) suatu jenis tanah pada saat menerima beban 

tertentu. Pengujian berdasarkan ASTM D 2435-96. 

Bahan-bahan: 

1) Sampel tanah asli (undisturbed sample) yang diambil melalui  

tabung contoh atau sumur percobaan. 

2) Air bersih secukupnya. 

Peralatan yang digunakan: 

1) Alat konsolidasi  dan  Consolidometer 

2) Cincin (cetakan) benda uji. 

3) Extruder 
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4) Batu pori dan bola baja 

5) Piringan (plat penekan) 

6) Stopwatch 

7) Dial deformasi 

8) Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. 

9) Pisau pemotong dan Oven 

D. Prosedur Pengujian Utama 

1. Menguji Matras Beton Bambu,Matras Beton Bendrat dan Matras 

Plat Baja  Pada Tanah Lempung Lunak 

a. Tanah yang telah di ambil di desa belimbing sari kecamatan Jabung   

    di masukkan kedalam Box Pengujian dan dilakukan penjenuhan     

     selama 3 hari. 

b. Pemansangan tiang kayu gelam dengan diameter 8 cm pada tanah   

   yang akan di uji dengan jarak 24 - 26 cm  

 

Gambar 3.2 Gambar Tampak Samping Box Uji 



47 

 

c. Melakukan pemasangan Matras yang telah di siapkan kedalam  

     pemodelan box uji. 

d. Setelah itu dipasang hidrolick jack dan alat strain gage pada alat 

pemodelan box uji 

e. Melakukan Pembebanan yang dilakukan dengan beban bertahap 

   yaitu : 0,2 kg/cm
2 

; 0,3 kg/cm
2
 ; 0,4 kg/cm

2
 ; 0,5 kg/cm

2
. 

f.   Melakukan Pengukuran penurunan matras beton bambu, matras beton 

bendrat dan pelat baja secara bergantian dengan alat strain gage.  

 

Gambar 3.3 Posisi strain gage didalam Box uji 

g.  Mencatat hasil penurunan dan membuat perbandingan penurunan 

antara Matras Beton Bambu,Matras Beton Bendrat dan Matras Pelat 

Baja. Lalu disimpulkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

E. Analisis Hasil Penelitian 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium diolah menurut 

klasifikasi data dengan menggunakan persamaan-persamaan dan rumus-

rumus yang berlaku. Hasil dari pengolahan data tersebut diuraikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. Kemudian dianalisa dan dibandingkan hasil dengan 

penelitian terahulu. 
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Mulai 

Pengambilan Sampel Tanah Asli 

 
Pengujian Awal (Tanah Asli)  

Pengujian Sifat Fisik 

- Berat Jenis  - Analisa saringan 

- Kadar Air  - Berat volume 

- Batas atterberg 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Selesai 

Gambar 3.4.  Bagan Alir Penelitian. 

Pengujian Sifat Fisik Setelah Pembebanan 

- Berat Jenis  - Analisa saringan 

- Kadar Air  - Berat volume 

- Batas atterberg - Hidrometer 

 

Pengujian Pembebanan Menggunakan Tiang dengan Matras 

Beton Bendrat 

 

Pengujian Sifat Fisik Setelah Pembebanan 

- Berat Jenis  - Analisa saringan 

- Kadar Air  - Berat volume 

- Batas atterberg - Hidrometer 

 

Pengujian Pembebanan Menggunakan Tiang dengan Matras 

Pelat Baja 

 

Pengujian Sifat Fisik Setelah Pembebanan 

- Berat Jenis  - Analisa saringan 

- Kadar Air  - Berat volume 

- Batas atterberg - Hidrometer 

 

Pengujian Pembebanan Menggunakan Tiang dengan Matras 

Beton Bambu 

 

Ya 

Tidak  

  Cek Syarat Tanah 



 

  

 

   

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisa Penurunan Pondasi Tiang 

Kayu Gelam Akibat Adanya Pembebanan Merata Diatas Tanah Lempung 

Lunak” dapat disimpulkan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Pada pengujian sifat fisik  yang telah dilakukkan di laboratorium 

Mekanika Tanah Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil  Universitas 

Lampung  bahwa tanah yang berada di Desa Belimbing Sari tanah 

tersebut adalah tanah lempung lunak  yang berdasarkan pengujian dari 

kadar air, berat jenis, berat volume, analisa saringan, hidrometri dan 

batas atterberg. 

2. Berdasarkan pada hasil pengujian Cc konsolidas lab dengan kosolidasi 

box bahwa pengujian lab lebih kecil penurunannya dari pengujian box 

karena pengujian  box mempunyai tiang pancang kelompok dengan  

kayu gelam sendangkan di lab tidak ada tiang pancang, jadi 

perbadingan antara lab dan box ternyata lebih besar penurunan pada 

pengujian lab dan  pengujian box lebih kecil penurunannya. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan di laboratorium nilai kecepatan 

waktu konsolidasi diperoleh dari grafik hubungan penurunan dengan 



111 

 

 

waktu (akar waktu) dan dari grafik ini waktu untuk mencapai 

konsolidasi adalah 90% (T90)  dapat ditentukan. 

4. Dari hasil penelitian diketahui bahwa daya dukung tanah lempung 

lunak akan meningkat apabila diberi perkuatan berupa matras beton 

bambu, bendrat dan matras plat baja dengan tiang hal ini berarti matras 

beton bambu, bendrat dan matras plat baja dengan tiang dapat 

digunakan sebagai solusi perkuatan tanah yang berbutir halus, 

khususnya tanah lempung. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut : 

1. Sampel tanah yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya 

diharapkan berasal dari jenis tanah yang berbeda seperti tanah yang 

mengandung lanau, pasir atau kerikil. 

2. Pemodelan alat yang digunakan dapat dikembangkan dengan bentuk 

bangun ruang lain, salah satu contohnya yaitu tabung atau silinder. 

3. Setting alat konsolidoemeter dan dial penurunan harus dalam kondisi 

baik (seimbang)  dan terhindar dari gangguan sehingga pembacaan dial 

tidak berubah-ubah dan lebih akurat. 

4. Matras plat baja pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memilih 

plat yang lebih tebal agar plat dapat menahan beban yang diberikan, 

karena jika menggunakan plat baja yang tipis akan terjadi lendutan 

sehingga beban tidak bisa tersebar secara merata. 
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