
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanah 

Tanah merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan 

tidak terikat antara satu dengan yang lain, diantaranya mungkin material 

organik rongga-rongga diantara material tersebut berisi udara dan air 

(Verhoef,1994). Sedangkan Tanah (soil) menurut teknik sipil dapat 

didefinisikan sebagai sisa atau produk yang dibawa dari pelapukan batuan 

dalam proses geologi yang dapat digali tanpa peledakan dan dapat ditembus 

dengan peralatan pengambilan contoh (sampling) pada saat pemboran. 

(Hendarsin, 2000). 

Tanah adalah material yang terdiri dari butiran mineral-mineral padat yang 

tidak terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang 

telah melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang 

kosong diantara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1988). Selain itu dalam 

arti lain tanah merupakan akumulasi partikel mineral atau ikatan antar 

partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan (Craig,1991).  

Tanah juga didefinisikan sebagai akumulasi partikel mineral yang tidak 

mempunyai atau lemah ikatan partikelnya, yang terbentuk karena pelapuk
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dari batuan. Diantara partikel-partikel tanah terdapat ruang kosong yang 

disebut pori-pori yang berisi air dan udara. Ikatan yang lemah antara partikel-

partikel tanah disebabkan oleh pengaruh karbonat atau oksida yang 

tersenyawa diantara partikel-partikel tersebut, atau dapat juga disebabkan 

oleh adanya material organik bila hasil dari pelapukan tersebut di atas tetap 

berada pada tempat semula maka bagian ini disebut tanah sisa (residu soil). 

Hasil pelapukan terangkut ke tempat lain dan mengendap di beberapa tempat 

yang berlainan disebut tanah bawaan (transportation soil). Media 

pengangkutan tanah berupa gravitasi, angin, air dan gletsyer. Pada saat akan 

berpindah tempat, ukuran dan bentuk partikel-partikel dapat berubah dan 

terbagi dalam beberapa rentang ukuran. 

Tanah menurut Bowles (1989) adalah campuran partikel-partikel yang terdiri 

dari salah satu atau seluruh jenis berikut : 

1. Berangkal (boulders), merupakan potongan batu yang besar, biasanya 

lebih besar dari  250 mm sampai 300 mm. Untuk kisaran antara 150 mm 

sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (cobbles). 

2. Kerikil (gravel), partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm. 

3. Pasir (sand), partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, 

berkisar dari kasar (3-5 mm) sampai halus (kurang dari 1 mm). 

4. Lanau (silt), partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074 mm. 

Lanau dan lempung dalam jumlah besar ditemukan dalam deposit yang 

disedimentasikan ke dalam danau atau di dekat garis pantai pada muara 

sungai. 
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5. Lempung (clay), partikel mineral berukuran lebih kecil dari 0,002 mm. 

Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang 

kohesif. 

6. Koloid (colloids), partikel mineral yang “diam” yang berukuran lebih kecil 

dari 0,001 mm. 

Istilah tanah dalam bidang mekanika tanah dapat digunakan mencakup semua 

bahan seperti lempung, pasir, kerikil dan batu-batu besar. Metode yang 

dipakai dalam teknik sipil untuk membedakan dan menyatakan berbagai 

tanah, sebenarnya sangat berbeda dibandingkan dengan metode yang dipakai 

dalam bidang geologi atau ilmu tanah. Sistem klasifikasi yang digunakan 

dalam mekanika tanah dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai 

sifat-sifat teknis dari bahan-bahan itu dengan cara yang sama, seperti halnya 

pernyataan-pernyataan secara geologis dimaksudkan untuk memberi 

keterangan mengenai asal geologis dari tanah. 

 

B. Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah 

yang berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-

kelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi memberikan suatu 

bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat sifat-sifat umum tanah 

yang sangat bervariasi tanpa penjelasan yang terinci (Das, 1995). 

Sistem klasifikasi tanah dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang 

karakteristik dan sifat-sifat fisik tanah serta mengelompokkannya sesuai 

dengan perilaku umum dari tanah tersebut. Tanah-tanah yang dikelompokkan 

dalam urutan berdasarkan suatu kondisi fisik tertentu. Tujuan klasifikasi 
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tanah adalah untuk menentukan kesesuaian terhadap pemakaian tertentu, serta 

untuk menginformasikan tentang keadaan tanah dari suatu daerah kepada 

daerah lainnya dalam bentuk berupa data dasar. Klasifikasi tanah juga 

berguna untuk studi yang lebih terinci mengenai keadaan tanah tersebut serta 

kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat teknis tanah seperti 

karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi, dan sebagainya (Bowles, 

1989). 

Jenis dan sifat tanah yang sangat bervariasi ditentukan oleh perbandingan 

banyak fraksi-fraksi (kerikil, pasir, lanau dan lempung), sifat plastisitas butir 

halus. Klasifikasi bermaksud membagi tanah menjadi beberapa golongan 

tanah dengan kondisi dan sifat yang serupa diberi simbol nama yang sama. 

Ada dua cara klasifikasi yang umum yang digunakan : 

1. Sistem Klasifikasi AASTHO 

Sistem Klasifikasi AASHTO (American Association of  State Highway 

and Transportation Official) dikembangkan pada tahun 1929 dan 

mengalami beberapa kali revisi hingga tahun 1945 dan dipergunakan 

hingga sekarang, yang diajukan oleh Commite on Classification of 

Material for Subgrade and Granular Type Road of the Highway Research 

Board (ASTM Standar No. D-3282, AASHTO model M145). Sistem 

klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan kualitas tanah guna pekerjaan 

jalan yaitu lapis dasar (sub-base) dan tanah dasar (subgrade). 

 

 

 



8 

 

Sistem ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut :  

a. Ukuran butir 

Kerikil : bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter       

75 mm dan tertahan pada saringan diameter 2 mm 

(No.10). 

Pasir : bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 

2 mm dan tertahan pada saringan diameter 0,0075 

mm (No.200). 

Lanau & lempung : bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter   

0,0075 mm (No.200). 

b. Plastisitas 

Nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian yang halus dari tanah 

mempunyai indeks plastisitas (PI) sebesar 10 atau kurang. Nama 

berlempung dipakai bila bagian-bagian yang halus dari tanah 

mempunyai indeks plastisitas sebesar 11 atau lebih. 

c. Apabila ditemukan batuan (ukuran lebih besar dari 75 mm) dalam 

contoh tanah yang akan diuji maka batuan-batuan tersebut harus 

dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi persentasi dari batuan yang 

dikeluarkan tersebut harus dicatat. 

Sistem klasifikasi AASTHO membagi tanah ke dalam 7 kelompok utama 

yaitu A-1 sampai dengan A-7. Tanah berbutir yang 35 % atau kurang dari 

jumlah butiran tanah tersebut lolos ayakan No.200 diklasifikasikan ke 

dalam kelompok A-1, A-2, dan A-3. Tanah berbutir yang lebih dari 35 % 

butiran tanah tersebut lolos ayakan No.200 diklasifikasikan ke dalam 
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kelompok A-4, A-5 A-6, dan A-7. Butiran dalam kelompok A-4 sampai 

dengan A-7 tersebut sebagian besar adalah lanau dan lempung. 

 

Gambar 1. Menunjukkan rentang dari batas cair (LL) dan Indeks 

Plastisitas (PI) untuk tanah data kelompok A-2, A-4, A-5, A-6, dan A-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Nilai-nilai batas Atterberg untuk subkelompok tanah. (Hary 

Christady, 1992) 

 

2. Sistem Klasifikasi Tanah Unified (USCS) 

Sistem klasifikasi tanah unified atau Unified Soil Classification System 

(USCS) diajukan pertama kali oleh Casagrande dan selanjutnya 

dikembangkan oleh United State Bureau of Reclamation (USBR) dan 

United State Army Corps of Engineer (USACE). Kemudian American 

Society for Testing and Materials (ASTM) memakai USCS sebagai 

metode standar untuk mengklasifikasikan tanah. Dalam bentuk sekarang, 

sistem ini banyak digunakan dalam berbagai pekerjaan geoteknik. 
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Sistem klasifikasi USCS mengklasifikasikan tanah ke dalam dua kategori 

utama yaitu : 

a. Tanah berbutir kasar (coarse-grained soil), yaitu tanah kerikil dan 

pasir yang kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos saringan 

No.200. Simbol untuk kelompok ini adalah G untuk tanah berkerikil 

dan S untuk tanah berpasir. Selain itu juga dinyatakan gradasi tanah 

dengan simbol W untuk tanah bergradasi baik dan P untuk tanah 

bergradasi buruk. 

b. Tanah berbutir halus (fine-grained soil), yaitu tanah yang lebih dari 

50% berat total contoh tanahnya lolos dari saringan No.200. Simbol 

kelompok ini adalah C untuk lempung anorganik dan O untuk lanau 

organik. Simbol Pt digunakan untuk gambut (peat), dan tanah dengan 

kandungan organik tinggi. Plastisitas dinyatakan dengan L untuk 

plastisitas rendah dan H untuk plastisitas tinggi. 

 

Tabel 1.  Sistem klasifikasi tanah unified (Bowles, 1991) 

Jenis Tanah Prefiks Sub Kelompok Sufiks 

Kerikil G Gradasi baik W 

  Gradasi buruk P 

Pasir S Berlanau M 

  Berlempung C 

Lanau M   

Lempung C wL < 50 % L 

Organik O wL > 50 % H 

Gambut Pt   
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Tabel 2. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Unified 

Divisi Utama Simbol Nama Umum  Kriteria Klasifikasi 
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C. Tanah Lempung 

1. Definisi Tanah Lempung 

Merupakan tanah dengan ukuran mikrokonis sampai dengan sub 

mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun 

batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering, dan tak mudah 

terkelupas hanya dengan jari tangan. Permeabilitas lempung sangat rendah, 

bersifat plastis pada kadar air sedang. Di Amerika bagian barat, untuk 

lempung yang keadaan plastisnya ditandai dengan wujudnya yang 

bersabun atau seperti terbuat dari lilin disebut “gumbo”. Sedangkan pada 

keadaan air yang lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket 

(kohesif) dan sangat lunak. (Terzaghi 1987). Merupakan tanah yang terdiri 

dari partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat plastis apabila 

dalam kondisi basah. (DAS 1988). Mendefinisikan tanah lempung sebagai 

deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau sama dengan 

0,002 mm dalam jumlah lebih dari 50 %. (Bowles 1991). Mengatakan 

sifat-sifat yang dimiliki dari tanah lempung yaitu antara lain ukuran 

butiran halus lebih kecil dari 0,002 mm, permeabilitas rendah, kenaikan air 

kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, kadar kembang susut yang tinggi 

dan proses konsolidasi lambat. Dengan adanya pengetahuan mengenai 

mineral tanah tersebut, pemahaman mengenai perilaku tanah lempung 

dapat diamati. (Hardiyatmo 1992).  

Dalam klasifikasi tanah secara umum, partikel tanah lempung memiliki 

diameter 2 µm atau sekitar 0,002 mm (USDA, AASHTO, USCS). Namun 

demikian, dibeberapa kasus partikel berukuran antara 0,002 mm sampai 
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0,005 mm masih digolongkan sebagai partikel lempung (ASTM-D-653). 

Disini tanah diklasifikasikan sebagai lempung hanya berdasarkan ukuran 

saja, namun belum tentu tanah dengan ukuran partikel lempung tersebut 

juga mengandung mineral- mineral lempung. Jadi, dari segi mineral tanah 

dapat juga disebut sebagai tanah bukan lempung (non clay soil) meskipun 

terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil (partikel-partikel quartz, 

feldspar, mika dapat berukuran sub mikroskopis tetapi umumnya tidak 

bersifat plastis). Partikel-partikel dari mineral lempung umumnya 

berukuran koloid, merupakan gugusan kristal berukuran mikro, yaitu < 1 

µm (2 µm merupakan batas atasnya). Tanah lempung merupakan hasil 

proses pelapukan mineral batuan induknya, yang salah satu penyebabnya 

adalah air yang mengandung asam atau alkali, oksigen, dan 

karbondioksida.  

2. Sifat Tanah Lempung. 

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung (Hardiyatmo, 1999) adalah sebagai 

berikut: 

a. Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm 

b. Permeabilitas rendah 

c. Kenaikan air kapiler tinggi 

d. Bersifat sangat kohesif 

e.  Kadar kembang susut yang tinggi 

f. Proses konsolidasi lambat. 

Kebanyakan jenis tanah terdiri dari banyak campuran atau lebih dari satu 

macam ukuran partikel. Tanah lempung belum tentu terdiri dari partikel 

lempung saja, akan tetapi dapat bercampur butir-butiran ukuran lanau 
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maupun pasir dan mungkin juga terdapat campuran bahan organik. Guna 

menunjang pengkajian dan penelitian terhadap ”Pengaruh Penambahan 

Abu Cangkang sawit Terhadap Daya Dukung dan Kuat Tekan Pada Tanah 

Lempung Ditinjau Dari Uji UCT dan CBR Laboratorium“, maka 

dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang sifat-sifat 

tanah berdasarkan teori yang ada terdiri dari sifat fisik (Index Properties) 

dan sifat keteknikan (Enginering Properties), pemahaman kedua sifat ini 

sangatlah penting untuk diketahui sebagai dasar dalam mengambil suatu 

keputusan yang berkaitan dengan perekayasaan pondasi (jalan, jembatan, 

bendungan dan lainnya). 

Sifat fisik dan sifat keteknikan tanah, lebih ditentukan oleh jenis dari 

klasifikasi tanah itu sendiri. Pengklasifikasian tanah dimaksudkan untuk 

mempermudah pengelompokkan berbagai jenis tanah ke dalam kelompok 

tanah yang sesuai dengan sifat teknik dan karakteristiknya. 

Pengelompokkan tanah menempatkan tanah dalam 3 kelompok, tanah 

berbutir kasar, tanah berbutir halus dan tanah organis. 

Berdasarkan USCS tanah berbutir kasar adalah yang mempunyai 

persentase lolos saringan nomor 200<50%, dan tanah berbutir halus 

(lanau/lempung) jika lebih dari 50% lolos saringan nomor 200. Tanah ini 

dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok kerikil dan tanah kerikil serta 

pasir dan tanah kepasiran. 

Tanah berbutir halus dibagi dalam Lanau (M), Lempung (C) yang 

didasarkan pada batas cair dan indeks plastisitasnya. Tanah Organis juga 

termasuk dalam kelompok tanah berbutir halus. 
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Konsistensi dari tanah lempung dan tanah kohesif lainnya sangat 

dipengaruhi oleh kadar air. Indeks plastisitas dan batas cair dapat 

digunakan untuk menentukan karateristik pengembangan. Karakteristik 

pengembangan hanya dapat diperkirakan dengan menggunakan indeks 

plastisitas, ( Holtz dan Gibbs, 1962 ). 

Dikarenakan sifat plastis dari suatu tanah adalah disebabkan oleh air yang 

terserap disekeliling permukaan partikel lempung, maka dapat diharapkan 

bahwa tipe dan jumlah mineral lempung yang dikandung didalam suatu 

tanah akan mempengaruhi batas plastis dan batas cair tanah yang 

bersangkutan. 

3. Tanah Lempung mempunyai beberapa jenis, antara lain : 

a. Tanah Lempung Berlanau 

Lanau adalah tanah atau butiran penyusun tanah/batuan yang berukuran 

di antara pasir dan lempung. Sebagian besar lanautersusun dari butiran-

butiran quartz yang sangat halus dan sejumlah partikel berbentuk 

lempengan-lempengan pipih yang merupakan pecahan dari mineral-

mineral mika. Sifat-sifat yang dimiliki tanah lanau adalah sebagai 

berikut (Das, 1991) : 

1. Ukuran butir halus, antara 0,002 – 0,05 mm. 

2. Bersifat kohesif. 

3. Kenaikan air kapiler yang cukup tinggi, antara 0,76 – 7,6 m. 

4. Permeabilitas rendah. 

5. Potensikembangsusutrendah sampai sedang. 

6. Proses penurunan lambat. 
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Lempung berlanau adalah tanah lempung yang mengandung lanau dengan 

material utamanya adalah lempung. Tanah lempung berlanau merupakan 

tanah yang memiliki sifat plastisitas sedang dengan Indeks Plastisitas 7-17 

dan kohesif. 

b. Tanah Lempung Plastisitas Rendah. 

Plastisitas merupakan kemampuan tanah dalam menyesuaikan perubahan 

bentuk pada volume yang konstan tanpa retak-retak/remuk. Sifat dari 

plastisitas  tanah  lempung sangat di pengaruhi oleh besarnya kandungan 

air yang berada di dalamnyadan juga disebabkan adanya partikel mineral 

lempung dalam tanah.  

Sifat dari plastisitas tanah lempung sangat di pengaruhi oleh besarnya 

kandungan air yang berada di dalamnya. Atas dasar air yang terkandung 

didalamnya (konsistensinya) tanah dibedakan atau dipisahkan menjadi 4 

keadaan dasar yaitu padat, semi padat, plastis, cair. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Batas Konsistensi 

Bila pada tanah yang berada pada kondisi cair (titik P) kemudian kadar 

airnya berkurang hingga titik Q, maka tanah menjadi lebih kaku dan 

tidak lagi mengalir seperti cairan. Kadar air pada titik Q ini disebut 

dengan batas cair (liquid limit) yang disimbolkan dengan LL.Bila tanah 
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terus menjadi kering hingga titik R, tanah yang dibentuk mulai 

mengalami retak-retak yang mana kadar air pada batas ini disebut 

dengan batas plastis (plastic limit), PL.Rentang kadar air dimana tanah 

berada dalam kondisi plastis, antara titik Q dan R, disebut dengan indek 

plastisitas (plasticity index), PI, yang dirumuskan : 

PI = LL - PL 

LL = Batas Cair (Liquid Limit) 

PL = Batas Plastis (Liquid Plastic) 

Dari Nilai PI yang dihitung dengan persamaan diatas akan ditentukan 

berdasarkan Atterberg (1911). Adapun batasan mengenai indeks 

plastisitas tanah ditinjau dari; sifat, dan kohesi. Seperti pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3. Nilai indeks plastisitas dan sifat tanah (Hardiyatmo, 2002) 

PI % Sifat Tanah Kohesi 

0 Non Plastis Non Kohesif 

< 7 Plastisitas Rendah Kohesi Sebagian 

7 - 17 Plastisitas Sedang Kohesif 

> 17 Plastisitas Tinggi Kohesif 

   

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa lempung plastisitas rendah 

memiliki nilai index plastisitas (PI) < 7 % dan memiliki sifat kohesi 

sebagian yang disebabkan oleh mineral yang terkandung didalamnya. 

Dalam sistem klasifikasi Unified (Das, 1995). tanah lempung 

plastisitas rendah memiliki simbol kelompok CL yaitu  Tanah berbutir 
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halus 50% atau lebih, lolos ayakan No. 200 dan memiliki batas cair 

(LL) ≤ 50 %. 

c. Tanah Lempung Berpasir 

Pasir merupakan partikel penyusun tanah yang sebagian besar terdiri 

dari mineral quartz dan feldspar. Sifat-sifat yang dimiliki tanah pasir 

adalah sebagai berikut (Das, 1991): 

1. Ukuran butiran antara 2 mm – 0,075 mm. 

2. Bersifat non kohesif. 

3. Kenaikan air kapiler yang rendah, antara 0,12 – 1,2 m. 

4. Proses penurunan sedang sampai cepat. 

Klasifikasi tanah tergantung pada analisis ukuran butiran, distribusi 

ukuran butiran dan batas konsistensi tanah. Perubahan klasifikasi 

utama dengan penambahan ataupun pengurangan persentase yang 

lolos saringan no.4 atau no.200 adalah alasan diperlukannya 

mengikutsertakan deskripsi verbal beserta simbol-simbolnya, seperti 

pasir berlempung, lempung berlanau, lempung berpasir dan 

sebagainya. 

Pada tanah lempung berpasir persentase didominasi oleh partikel 

lempung dan pasir walaupun terkadang juga terdapat sedikit 

kandungan kerikil ataupun lanau. Identifikasi tanah lempung berpasir 

dapat ditinjau dari ukuran butiran, distribusi ukuran butiran dan 

observasi secara visual. Sedangkan untuk batas konsistensi tanah 

digunakan sebagai data pendukung identifikasi karena batas 

konsistensi tanah lempung berpasir disuatu daerah dengan daerah 
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lainnya akan berbeda tergantung jenis dan jumlah mineral lempung 

yang terkandung di dalamnya. 

Suatu tanah dapat dikatakan lempung berpasir bila lebih dari 50% 

mengandung butiran lebih kecil dari 0,002 mm dan sebagian besar 

lainnya mengandung butiran antara 2 – 0,075 mm. Pada Sistim 

Klasifikasi Unified (ASTM D 2487- 66T) tanah lempung berpasir 

digolongkan pada tanah dengan simbol CL yang artinya tanah 

lempung berpasir memiliki sifat kohesi sebagian karena nilai 

plastisitasnya rendah ( PI < 7). 

Untuk tanah urugkan dan tanah pondasi, Sistim Klasifikasi Unified 

mengklasifikasikan tanah lempung berpasir sebagai (Sosrodarsono 

dan Nakazawa, 1988): 

a. Stabil atau cocok untuk inti dan selimut kedap air. 

b. Memiliki koefisien permeabilitas antara 10
-6

 – 10
-8

 cm/det. 

c. Efektif menggunakan penggilas kaki domba dan penggilas dengan 

ban bertekanan untuk pemadatan di lapangan. 

d. Berat volume kering 1,52-1,92 t/m
3
. 

e. Daya dukung tanah baik sampai buruk. 

Penggunaan untuk saluran dan jalan, Sistim Klasifikasi Unified 

mengklasifikasikan tanah lempung berpasir sebagai (Sosrodarsono 

dan Nakazawa, 1988) : 

a. Cukup baik sampai baik sebagai pondasi jika tidak ada pembekuan. 

b. Tidak cocok sebagai lapisan tanah dasar untuk perkerasan jalan. 
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c. Sedang sampai tinggi kemungkinan terjadi pembekuan. 

d. Memiliki tingkat kompresibilitas dan pengembangan yang sedang. 

e. Sifat drainase kedap air. 

f. Alat pemadatan lapangan yang cocok digunakan penggilas kaki 

domba dan penggilas dengan ban bertekanan. 

g. Berat volume kering antara 1,6 – 2 t/m
3
. 

h. Memiliki nilai CBR lapangan antara 5-15 %.          

i. Koefisien reaksi permukaan bawah 2,8 – 5,5 kg/cm
3
. 

 

D. Identifikasi Tanah Lempung 

Terdapat dua sistem penggolongan utama yang dilakukan, yakni sistem 

penggolongan AASHTO (metode AASHTO M 145 atau penandaan (ASTM 

D-3282) dan sistem penggolongan tanah bersatu (penandaan ASTM D-2487). 

Dalam metode AASHTO, tidak tercantum untuk gambut dan tanah yang 

lempung, sehingga ASTM D-2487 harus digunakan sebagai langkah pertama 

pada pengidentifikasian gambut. 

 

E. Stabilisasi Tanah 

Istilah modifikasi digunakan untuk menggambarkan suatu proses stabilisasi 

yang hanya ditujukan untuk perbaikan sifat-sifat tanah, tapi tidak ditujukan 

untuk menambah kekuatan maupun keawetan tanah. Tujuan dilakukan 

modifikasi tanah dasar adalah untuk menciptakan landasan kerja bagi alat 

berat, dengan tanpa memperhatikan pengaruh modifikasi tanah tersebut 

terhadap hitungan perancangan perkerasan. Walaupun sebenarnya modifikasi 

tanah juga menunjukkan proses stabilisasi, namun tujuan utamanya lebih 
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mengarah untuk perbaikan sifat-sifat teknis tanah, misalnya mereduksi 

plastisitas, mempertinggi kemudahan dikerjakan dan mengurangi potensi 

pengembangan. 

 

F. Stabilisasi Tanah Lempung 

Maksud dari stabilisasi tanah adalah untuk menambah kapasitas dukung tanah 

dan kenaikan kekuatan yang akan diperhitungkan pada proses perancangan 

tebal perkerasan. Karena itu, stabilisasi tanah membutuhkan metode 

perancangan dan pelaksanaan yang lebih teliti dibandingkan dengan 

modifikasi tanah. 

Banyak material tanah di lapangan tidak dapat digunakan sebagai bahan dasar 

dalam pengerjaan konstruksi. Kondisi material tanah yang tidak memenuhi 

syarat ini dapat diperbaiki sifat teknisnya sehingga kekuatannya meningkat. 

Memperbaiki sifatsifat tanah dapat dilakukan dengan cara, yaitu cara 

pemadatan (secara teknis), mencampur dengan tanah lain, mencampur dengan 

semen, kapur atau belerang (secara kimiawi), pemanasan dengan temperatur 

tinggi, dan lain sebagainya. 

Usaha-usaha stabilisasi tanah telah lama dilakukan penelitian dan 

pelaksanaan baik secara tradisional maupun dengan beberapa teknologi. 

Stabilisasi tanah biasanya dilakukan untuk perbaikan lapisan tanah lantai 

kerja, badan jalan, bendungan, konstruksi timbunan dan sebagainya. 

Prinsip usaha stabilisasi tanah ialah menambah kekuatan lapisan tanah 

sehingga bahaya keruntuhan diperkecil. Peningkatan kekuatan ini dikaji dari 

perubahan tegangan. Menurut Ingels dan Metcalf (1972), sifat-sifat tanah 

yang diperbaiki dengan stabilisasi dapat meliputi : kestabilan volume, 
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kekuatan/daya dukung, permeabilitas, dan kekekalan/keawetan. Dan menurut 

Ingles dan Metcalf (1972) stabilisasi kapur dapat mengubah tanah menjadi 

gumpalan-gumpalan partikel. 

Banyaknya kapur yang digunakan berkisar antara 5-10%, yang menghasilkan 

konsentrasi ion kalsium lebih besar dari yang diperlukan sebenarnya. 

Sedangkan pada penelitian ini pada abu cangkang sawit terdapat unsur CaO 

yang kadar kapurnya sebesar 1,54%, sedangkan pencampuran lempung dan 

abu cangkang sawit memiliki kadar CaO sebesar 1,74% ini menunjukkan 

kenaikan yang hanya sedikit sekitar 20%. 

Metode atau cara memperbaiki sifat-sifat tanah ini juga sangat bergantung 

pada lama waktu pemeraman, hal ini disebabkan karena didalam proses 

perbaikan sifat-sifat tanah terjadi proses kimia yang dimana memerlukan 

waktu untuk zat kimia yang ada didalam aditif untuk bereaksi. Pada 

penelitian ini peneliti mencoba melakukan stabilisasi tanah dengan 

menggunakan bahan aditif yaitu abu cangkang sawit dimana komposisi kimia 

yang terkandung dalam abu cangkang sawit salah satunya silika (SiO2) yang 

merupakan unsure pembentuk utama dalam pembuatan semen. Hasil 

penelitian unsur kimia yang terdapat didalam tanah lempung dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi unsur kimia pada tanah lempung  

(Lab kimia FMIPA USU,2011) 

 

Unsur/senyawa Lempung(%) 

Silica (SiO2) 

Kalsium Oksida (CaO) 

Magnesium Oksida (MgO) 

Besi Oksida (Fe2O3) 

Aluminium Karbonat (Al2O3) 

75,40 

0,70 

0,71 

0,01 

14,10 
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G. Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah adalah besarnya tekanan atau kemampuan tanah untuk 

menerima beban dari luar sehingga menjadi labil. Daya dukung tanah dasar 

dipengaruhi oleh jenis tanah, tingkat kepadatan, kadar air, kondisi drainase, 

dan lain-lain. Tingkat kepadatan dinyatakan dengan persentase berat volume 

kering (γk) tanah terhadap berat volume kering maksimum (γk maks).   

Daya dukung tanah bisa kita dapat dengan cara mekanis seperti dengan 

bantuan alat berat. Ada beberapa cara seperti melakukan penggilasan dengan 

alat penggilas, menjatuhkan benda berat, ledakan, melakukan tekanan stastis, 

melakukan proses pembekuan, pemanasan dan sebagainya.  

Tanah yang memiliki daya dukung yang baik memiliki tingkat kerapatan 

yang besar. Tanah pada kondisi ini memiliki penurunan tanah yang sangat 

kecil dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Penurunan muka air tanah 

juga sangat besar sehingga pada drainase tanah kondisinya tidak terlalu 

tergenang air. 

Tujuan perbaikan daya dukung tanah yang paling utama adalah untuk 

memadatkan tanah yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan tertentu. Perbaikan daya dukung juga merupakan usaha untuk 

mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi mekanis untuk 

menghasilkan pemampatan partikel (Bowless, 1989). Energi pemadatan 

dilapangan dapat diperoleh dari alat-alat berat, pemadat getaran, mesin gilas 

dan dari benda-benda berat yang dijatuhkan. Di laboratorium untuk 

mendapatkan daya dukung dilakukan dengan gaya tumbukan (dinamik), alat 

penekan, alat tekan statik yang memakai piston dan mesin tekan. 
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Rumus daya dukung tanah :  

qu = Cu x Nc + γ x D   

dimana :  

Cu : Kuat geser undrained (undrained shear strength) 

Nc : Faktor daya dukung yang tergantung pada sudut geser 

γ : Berat isi tanah 

D : Kedalaman tanah 

 

Menurut Bowless (1989), ada beberapa keuntungan pemadatan : 

1. Berkurangnya penurunan permukaan tanah (subsidence) yaitu gaya 

vertikal pada massa tanah akibat berkurangnya angka pori. 

2. Bertambahnya kekuatan tanah. 

3. Berkurangnya penyusutan, berkurangnya volume akibat berkurangnya 

kadar air dari nilai patokan pada saat pengeringan. 

 

Kerugian utamanya adalah bahwa pemuaian (bertambahnya kadar air dari 

nilai patokannya) dan kemungkinan pembekuan tanah itu akan membesar. 

 

H. Batas-Batas Atterberg  

Batas kadar air yang mengakibatkan perubahan kondisi dan bentuk tanah 

dikenal pula sebagai batas-batas konsistensi atau batas-batas Atterberg (yang 

mana diambil dari nama peneliti pertamanya yaitu Atterberg pada tahun 

(1911). Pada kebanyakan tanah di alam, berada dalam kondisi plastis. 

Kadar air yang terkandung dalam tanah berbeda-beda pada setiap kondisi 

tersebut yang mana bergantung pada interaksi antara partikel mineral 

lempung. Bila kandungan air berkurang maka ketebalan lapisan kation akan 
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berkurang pula yang mengakibatkan bertambahnya gaya-gaya tarik antara 

partikel-partikel. Sedangkan jika kadar airnya sangat tinggi, campuran tanah 

dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Oleh karena itu, atas dasar 

air yang dikandung tanah, tanah dapat dibedakan ke dalam empat (4) keadaan 

dasar, yaitu : padat (solid), semi padat (semi solid), plastis (plastic), dan cair 

(liquid), seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.  Batas-batas Atterberg 

Adapun yang termasuk ke dalam batas-batas Atterberg antara lain : 

1. Batas Cair (Liquid Limit) 

Batas cair (LL) adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan 

keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis. 

2. Batas Plastis (Plastic Limit) 

Batas plastis (PL) adalah kadar air pada kedudukan antara daerah plastis 

dan semi padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah yang di buat 

menyerupai lidi-lidi sampai dengan diameter silinder 3 mm mulai retak-

retak, putus atau terpisah ketika digulung. 
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3. Batas Susut (Shrinkage Limit) 

Batas susut (SL) adalah kadar air yang didefinisikan pada derajat 

kejenuhan 100%, dimana untuk nilai-nilai dibawahnya tidak akan terdapat 

perubahan volume tanah apabila dikeringkan terus. Harus diketahui bahwa 

batas susut makin kecil maka tanah akan lebih mudah mengalami 

perubahan volume. 

4. Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 

Indeks plastisitas (PI) adalah selisih antara batas cair dan batas plastis. 

Indeks plastisitas merupakan interval kadar air tanah yang masih bersifat 

plastis.  

 

I. Dasar Teori Pemadatan 

1. Prinsip-prinsip pemadatan 

Pada awal proses pemadatan, berat volume tanah kering(γd) bertambah 

seiring dengan ditambahnya kadar air. Pada kadar air nol(w=0), berat 

volume tanah basah(γb) sama dengan berat volume tanah kering(γd). 

Ketika kadar air berangsur-angsur ditambah(dengan usaha pemadatan 

yang sama), berat butiran tanah padat per volume satuan(γd) juga 

bertambah. Pada kadar air lebih besar dari kadar air tertentu, yaitu saat 

kadar air optimum, kenaikan kadar air justru mengurangi berat volume 

keringnya. Hal ini karena, air mengisi rongga pori yang sebelumnya diisi 

oleh butiran padat. Kadar air pada saat berat volume kering mencapai 

maksimum(γdmak) disebut kadar air optimum. (Hardiyatmo:2004) 
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2. Pengujian pemadatan 

Untuk menentukan hubungan kadar air dan berat volume, dan untuk 

mengevaluasi tanah agar memenuhi persyaratan kepadatan, maka 

umumnya dilakukan pengujian pemadatan. 

Proctor (1933) telah mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara 

kadar air dan berat volume kering tanah padat. Untuk berbagai jenis tanah 

pada umumnya, terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk 

mencapai berat volume kering maksimumnya (gdmaks). 

Hubungan berat volume kering (gd) dengan berat volume basah (gb) dan 

kadar air (w), dinyatakan dalam persamaan : 

Berat volume kering setelah pemadatan bergantung pada jenis tanah, kadar 

air, dan usaha yang diberikan oleh alat penumbuknya. Karakteristik 

kepadatan tanah dapat dinilai dari pengujian standar laboratorium yang 

disebut uji Proctor.  

Prinsip pengujiannya diterangkan dibawah ini. 

Alat pemadat berupa silinder (mould) yang mempunyai volume 9,44 x 10-

4 m3. Tanah di dalam mould dipadatkan dengan penumbuk yang beratnya 

2,5 kg dengan tinggi jatuh 30,5 cm (1 ft). Tanah dipadatkan dalam 3 (tiga) 

lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali pukulan.  

a. Uji Pemadatan Standar Proctor 

Uji pemadatan ini dilakukan dengan mengacu pada ASTM D 698. 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan hubungan antara kadar 

air dan kepadatan tanah dengan cara memadatkan sampel dalam 
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cetakan silinder berukuran tertentu dengan menggunakan alat 

penumbuk 2,5 kg dan tinggi jatuh 30 cm.  

b. Uji Pemadatan Modified Proctor 

Di dalam uji Proctor dimodifikasi (Modified Proctor), mould yang 

digunakan masih tetap sama, hanya berat penumbuknya diganti dengan 

yang 4,54 kg dengan tinggi jatuh penumbuk 45,72 cm. Pada pengujian 

ini, tanah di dalam mould ditumbuk dalam 5 (lima) lapisan. 

(Novianto:2012 ). 

Dalam uji pemadatan, percobaan diulang paling sedikit 5 (lima) kali 

dengan kadar air tiap percobaan divariasikan. Kemudian, digambarkan 

sebuah grafik hubungan kadar air dan berat volume keringnya. Kurva 

yang dihasilkan dari pengujian memperlihatkan nilai kadar air yang 

terbaik (wopt) untuk mencapai berat volume kering terbesar atau 

kepadatan maksimum (gdmaks). Pada nilai kadar air rendah, untuk 

kebanyakan tanah, tanah cenderung bersifat kaku dan sulit dipadatkan. 

Setelah kadar air ditambah, tanah menjadi lebih lunak. Pada kadar air 

yang tinggi, berat volume kering berkurang. Bila seluruh udara di dalam 

tanah dapat dipaksa keluar pada waktu pemadatan, tanah akan berada 

dalam kedudukan jenuh dan nilai berat volume kering akan menjadi 

maksimum. Akan tetapi, dalam praktek, kondisi ini sulit dicapai. 

(Novianto:2012 ) 

Untuk suatu kadar air tertentu, berat volume kering maksimum secara 

teoritis didapat bila pada pori-pori tanah sudah tidak ada udaranya lagi, 

yaitu pada saat di mana derajat kejenuhan tanah sama dengan 100 %. 
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Jadi, berat volume kering maksimum (teoritis) pada suatu kadar air 

tertentu dengan kondisi “zero air voids”, gzav (pori-pori tanah tidak 

mengandung udara sama sekali), dapat dihitung dari persamaan : 

Karena saat tanah jenuh 100 % (S = 1) dan e = w Gs, maka : 

dimana : 

gzav          = berat volume pada kondisi zero air voids 

gw           = berat volume air 

e             = angka pori 

Gs          = berat spesifik butiran padat tanah 

Berat volume kering (gd) setelah pemadatan pada kadar air (w) dengan 

kadar udara (air content), A (A = Va/V = volume udara/volume total) 

dapat dihitung dengan persamaan : 

Hubungan berat volume kering pada kadar udara tertentu dengan kadar 

air, dari  hasil uji Standar Proctor dan Proctor dimodifikasi untuk tanah 

dengan berat jenis Gs = 2,65.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan 

Menurut Hardiyatmo(2004) faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan 

antara lain : 

a. Pengaruh macam tanah 

Macam tanah, seperti distribusi ukuran butiran, bentuk butiran, berat 

jenis dan macam mineral lempung yang terdapat dalam tanah sangat 

berpengaruh pada berat volume maksimum dan kadar air optimumnya. 

Pada tanah pasir, berat volume tanah kering cenderung berkurang saat 

kadar air bertambah.Pengurangan berat volume tanah kering ini 
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merupakan akibat dari pengaruh hilangnya tekanan kapiler saat kadar 

air bertambah. Pada kadar air rendah, tekanan kapiler dalam tanah yang 

berada di dalam rongga pori menghalangi kecenderungan partikel tanah 

untuk bergerak sehingga butiran cenderung merapat(padat). 

b. Pengaruh usaha pemadatan 

Jika energi pemadatan ditambah, maka berat volume kering tanah juga 

bertambah. Jika energy pemadatan ditambah, kadar air optimum 

berkurang. Kedua hal tersebut berlaku untuk hamper semua jenis tanah. 

Namun, harus diperhatikan bahwa derajat kepadatan tidak secara 

langsung proposional dengan energi pemadatan. 

Keuntungan yang diperoleh dari tes pemadatan diantarannya : 

1. Meningkatkan kekuatan tanah. 

2. Berkurangnya penyusutan akibat berkurang kadar air dari nilai 

patoakan pada saat pengeringan. 

3. Berkurangnya penurunan permulaan tanah (subsidence), yaitu 

gerakan vertikal di dalam massa tanah itu sendiri akibat 

berkurangnya angka pori. 

4. Kekuatan geser dan daya dukung meningkat. 

5. Pemampatan (compressibility) tanah berkurang. 

Ada dua macam percobaan di laboratorium yang biasa dipakai untuk 

pemadatan tanah, yaitu: 

a. Percobaan pemadatan standar  (standard compaction test). 

b. Percobaan pemadatan modified  (modifed compaction test). 
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Tabel  5.  Elemen-Elemen Pemadatan Standard dan Modified 

   
Proctor Standar 
(ASTM D-698) 

Proctor 

Modifikasi 
(ASTM D-1557) 

Berat palu 24,5 N (5,5 lb) 44,5 N (10 lb) 

Tinggi jatuh palu 305 mm (12 in) 457 mm (18 in) 

Jumlah lapisan 3 5 

Jumlah 

tumbukan/lapisan 
25 25 

Volume cetakan 1/30 ft
3
 

Tanah saringan (-) No. 4 

Energi pemadatan 595 kJ/m
3
 2698 kJ/m

3
 

  Sumber : Joseph E Bowles, 1979:199 

Percobaan pemadatan standar masih banyak dipakai untuk pembuatan 

jalan dan bendungan tanah. Tetapi untuk pembuatan landasan lapangan 

terbang atau jalan raya kepadatan yang tercapai dengan standar belum 

cukup, dalam hal ini dipakai modified compaction test. 

 

J. Uji Kuat Tekan Bebas  

Kuat tekan bebas adalah tekanan aksial benda uji pada saat mengalami 

keruntuhan pada saat regangan aksial mencapai 20%. Pengujian kuat tekan 

bebas termasuk hal khusus dari pengujian Triaksial Unconsolidated 

Undrained. Pengujian Unconfined Compression pada tanah lempung 

jenuh air, biasanya menghasilkan harga cu yang sedikit lebih kecil dari 

harga yang didapat dari pengujian uu (untuk test triaksial) tegangan aksial 

yang diterapkan diatas benda uji berangsur-angsur ditambah sampai benda 

uji mengalami keruntuhan. Pemeriksaan kuat tekan bebas dilakukan 

berfungsi untuk menentukan dan mengetahui nilai kuat tekan bebas (qu) 

dari suatu tanah.  
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1. Maksud dan tujuan  

Pemeriksaan dimaksudkan agar praktikan dapat mengetahui kekuatan 

tekan bebas tanah kohesi dalam keadaan asli (undisturbed) maupun 

keadaan buatan (remoulded).tujuan pemeriksaan ini adalah 

menentukan dan mengetahui nilai kuat tekan bebas (qu) dari suatu 

tanah. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada ASTM D 2166. Uji 

kuat tekan bebas ini adalah untuk mengetahui kuat tekan sampel tanah 

berbentuk silinder yang bebas bagian sampingnya, pecah dalm uji 

tekan sederhana menggunakan aplikasi strain controlledsuatu beban 

axial. Pengujian kuat tekan ini dilakukan pada tanah asli. Pembacaan 

tegangan pada pengujian kuat tekan bebas ini dibatasi sampai regangan 

20%.  


