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ABSTRAK 
 

 

HUBUNGAN NILAI CBR LABORATORIUM DENGAN PEMADATAN 

MODIFIED DAN NILAI DYNAMIC CONE PENETROMETER (DCP) DI 

LAPANGAN  

 

 

Oleh 
 

RIANT PANDU PRATOMO 

 

 

 Tanah merupakan salah satu bagian penting dalam pekerjaan konstruksi 

teknik sipil. Kekuatan tanah dasar sangat penting guna menopang beban konstruksi. 

Salah satu cara untuk mengetahui nilai CBR adalah melakukan pengujian CBR di 

laboratorium dengan sampel tanah yang diambil dari lapangan. Namun pada 

kenyataannya di lapangan, banyak kendala yang dihadapi maka seringkali 

dilakukan uji DCP (Dynamic Cone Penetrometer). Penelitian ini menghasilkan 

persamaan hubungan antara CBR laboratorium dan DCP serta perbandingannya 

dengan persamaan SNI.  

 Hasil dari penelitian ini didapatkan dengan menguji tanah di Teluk Ratai 

Kabupaten Pesawaran pada tiga titik. Pengujian yang dilakukan meliputi uji CBR 

laboratorium (Unsoaked), uji DCP mould, uji DCP lapangan dan uji sand cone. 

Sampel tanah dipadatkan dengan variasi pemadatan 10, 25, dan 56 tumbukan dan 

kadar air optimum sebesar 22,95% yang didapat dari uji pemadatan dengan proctor 

modified. Hasil penelitian menunjukkan persamaan korelasi CBR laboratorium 

dengan γd adalah y = 30,878x – 26,98 dan korelasi persamaan CBR dan DCP 

didapatkan Log (CBR) = 2,26557 – 0,807 Log (DCP). Bila dibandingkan, nilai 

CBR dari persamaan CBR dan DCP memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai 

CBR dengan menggunakan persamaan SNI. 

.  

 
Kata kunci : Tanah, Sand Cone, Daya Dukung, CBR Laboratorium, DCP Lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

CORRELATION OF LABORATORY CBR VALUES WITH MODIFIED 

COMPACTION AND DYNAMIC CONE PENETROMETER (DCP) VALUE 

IN THE FIELD 
 
 

By 
 

RIANT PANDU PRATOMO 
 

 
 
 Soil is one of the important parts in civil engineering work. The shear 

strength of the soil is essential to sustain the load. One of the ways to find out the 

CBR value is CBR testing in a laboratory with soil samples derived from the field. 

In the other hand, the fact is there are some difficulties, so that DCP is performed. 

This research is conducted to find out the relationship between CBR laboratory and 

DCP, and also the comparison based on SNI equations.  

 The result was obtained by testing the soil in three areas at Teluk Ratai 

Kabupaten Pesawaran. The tests included CBR Laboratory test (unsoaked), DCP 

mould test, DCP on the field test and sand cone test. Furthermore, the soil samples 

were compacted under the compaction variations of 10, 25 and 56, and the optimum 

water content is 22,95%, and followed by modified proctor test. The result exhibited 

the correlations between CBR laboratory with dry density is y=30,878x – 26,98 and 

correlation CBR and DCP with logarithmic correlation equation is Log (CBR) = 

2,26557 – 0,807 Log (DCP). From the correlation equation, the CBR value from 

laboratory test is better than CBR from SNI.   

 

Keywords: soil, sand cone, bearing capacity, CBR Laboratories, DCP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Hampir dalam setiap aspek pembangunan, tanah selalu memiliki peran penting. 

Tanah sendiri melakukan perannya dalam bidang konstruksi sebagai salah satu 

komponen maupun sebagai tempat suatu konstruksi berdiri. Begitu pentingnya 

peranan tanah, maka perlu dipastikan bahwa tanah tempat konstruksi berdiri 

harus memiliki kemampuan untuk mendukung/memikul beban konstruksi 

diatasnya (daya dukung tanah), dan juga setiap tanah pun memliiki komponen, 

sifat - sifat yang beda-beda serta kondisi lingkungan yang turut berpengaruh. 

 

Untuk mengetahui nilai daya dukung tanah dasar salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah dengan melakukan pengujian CBR (California Bearing 

Ratio). CBR merupakan perbandingan antara beban penetrasi pada suatu bahan 

(test load) terhadap bahan standar (standard load) dengan kedalaman dan 

kecepatan penetrasi yang sama. Fungsi dari pengujian CBR adalah untuk 

mengevaluasi potensi kekuatan material lapis tanah dasar. Pengujian CBR 

dapat dilakukan di laboratorium dengan mengambil beberapa sampel tanah di 

lapangan.  
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Meski pengujian CBR dapat dilakukan di laboratorium, namun pada saat 

proses pengambilan sampel tanah di lapangan seringkali menemui beberapa 

kesulitan terkait dengan kondisi wilayah, jarak lokasi dengan laboratorium, 

keterbatasan transportasi dan ketersediaan alat pengujian. Maka dari itu, 

diperlukan alternatif pengujian untuk mendapatkan nilai CBR dengan cepat 

dan efisien di lapangan. Salah satu alternatif adalah dengan menggunakan alat 

DCP (Dynamic Cone Penetrometer). DCP merupakan alat yang dirancang 

untuk menguji kekuatan lapisan granular dan tanah dasar secara tepat. Uji DCP 

tergolong salah satu prosedur yang cepat untuk mengevaluasi kekuatan tanah, 

dan memiliki biaya yang relatif kecil dibandingkan CBR laboratorium yang 

memiliki prosedur yang lebih panjang. 

 

Untuk menentukan nilai CBR pada uji DCP, maka nilai DCP akan 

dikorelasikan ke dalam rumusan hubungan CBR-DCP. Untuk di Indonesia 

sendiri umumnya digunakan rumusan hubungan CBR-DCP dari Kementrian 

PUPR yang berlaku umum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Namun 

karena kawasan wilayah Indonesia cukup luas dan berupa suatu kawasan 

kepulauan dengan karakteristik tanah yang berbeda. Oleh karena itu dirasa 

perlu untuk melakukan penelitian tentang persamaan hubungan nilai CBR 

laboratorium dan pengujian DCP. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, uji DCP merupakan pengujian cepat 

untuk menguji kekuatan tanah dasar dan tanpa memerlukan peralatan lengkap 

seperti CBR laboratorium. Pengujian DCP dan CBR laboratorium memiliki 
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persamaan tujuan yaitu utuk menentukan nilai daya dukung tanah. Maka dari 

itu perlu untuk mengetahui persamaan hubungan antara CBR laboratorium dan 

DCP. Pada penelitian ini akan digunakan proctor modified pada proses 

pemadatan dengan harapan semakin besar energi dan usaha yang dilakukan 

maka akan mendapatkan nilai kepadatan dan daya dukung yang lebih baik. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan terfokus pada penelitian yang dilakukan maka pada 

penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Tanah yang diteliti adalah tanah dasar yang tepat berada di Kecamatan 

Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran. 

2. Data parameter tanah yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari pengujian yang dilakukan di lapangan dan di laboratorium. 

3. Pengujian karakteristik tanah yang dilakukan di laboratorium antara lain 

sebagai berikut : 

a. Pengujian Kadar Air 

b. Pengujian Analisa Saringan 

c. Pengujian Batas Atterberg 

d. Pengujian Berat Jenis 

e. Pengujian Berat Volume 

f. Pengujian pemadatan tanah modified 

g. Pengujian CBR  

h. Pengujian DCP Mould 

4. Pengujian yang dilakukan di lapangan adalah uji DCP dan uji sand cone 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan 

hubungan nilai CBR laboratorium dengan pemadatan modified dan uji DCP 

pada tanah timbunan dan juga untuk mengetahui hasil perbandingan nilai CBR 

dari persamaan korelasi yang didapat dengan hasil dari persamaan pada SNI 

Kementrian PUPR. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang 

akan datang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui hubungan nilai CBR 

laboratorium dengan pemadatan modified dan DCP pada tanah  di 

Kecamatan Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai daya dukung tanah 

dalam suatu konstruksi.  

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1. Studi Literatur 

 

Selain dari beberapa jurnal dan buku, penelitian kali ini juga mengambil 

referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang paling mendekati. Dengan 

mengambil referensi dari beberapa penelitian tersebut, diharapkan 

mempermudah dalam menyusun penelitian. Penelitian pertama yang ditinjau 

berjudul korelasi nilai California Bearing Ratio (CBR) dan Dynamic Cone 

Penetrometer ((DCP) pada tanah ekspansif yang distabilisasi dengan pasir, 

semen, dan kapur (Lesayuti,2011). Tanah ekpansif merupakan jenis tanah 

khusus yang memerlukan penanganan tertentu sebelum digunakan sehingga 

banyak menimbulkan masalah apabila digunakan sebagai lapisan dasar pada 

proyek jalan. Tanah ekspansif yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

lempung ekspansif. Tanah ini memiliki sifat-sifat yang kurang 

menguntungkan misalnya, tanah akan mengembang pada saat kadar air 

bertambah dan akan menyusut bila kadar air berkurang. Maka dari itu 

diperlukan bahan campuran guna menstabilikan tanah dasar, dalam hal ini 

bahan yang digunakan adalah semen, pasir dan kapur. Untuk mengetahui 

kekuatan tanah lempung ekspansif yang sudah dicampur dengan bahan 

stabilisasi maka dilakukan uji CBR. Selain uji CBR, dilakukan juga uji DCP 

untuk mendapatkan korelasi diantara keduanya.  
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Material tanah lempung ekspansif yang digunakan diambil dari Kawasan 

Lippo Cikarang. Tanah akan distabiliasi dengan campuran pasir (10%) 

dengan semen (5%) dan pasir (10%) dengan kapur (15%). Metode penelitian 

dilakukan di laboratorium, dengan melakukan pengujian fisik serta mekanis 

terlebih dahulu terhadap tanah lempung ekspansif yang telah distabilisasi 

menggunakan dua jenis kombinasi campuran (pasir dengan semen dan pasir 

dengan kapur). Tahapan selanjutnya mengatur kadar air optimum yang 

didapatkan dari uji pemadatan standard proctor. Sample tanah yang telah 

dipadatkan diuji nilai CBR dalam kondisi unsoaked setelah sebelumnya 

dilakukan proses pemeraman selama 7 hari. Selanjutnya dilakukan uji DCP 

yang dilakukan diatas mould dan berlanjut dengan mengkorelasikan nilai 

CBR dan DCP sehingga didapatkan persamaan. 

 

Setelah pengujian dilakukan didapatkan kesimpulan dari kurva korelasi CBR 

dan DCP pada tanah lempung ekspansif yang distabilisasi dengan pasir (10%) 

dan semen (5%) didapatkan persamaan log (CBR) = -0,457 log (DCP) + 1,76. 

Sedangkan pada tanah lempung ekspansif yang distabilisasi dengan pasir 

(10%) dan kapur (15%) didapatkan persamaan log (CBR) = -0,037 log (DCP) 

+ 1,85. Disimpulkan bahwa dengan bahan stabilisasi semen dan kapur dapat 

meningkatkan nilai CBR pada tanah lempung ekspansif, yang mana 

peningkatan nilai CBR dengan stabilisasi semen lebih besar dibandingkan 

peningkatan nilai CBR dengan stabilisasi kapur. 

 

Penelitian selanjutnya yang ditinjau adalah penelitian dengan penulis Saputra 

(2020) berjudul korelasi nilai California Bearing Ratio dari uji laboratorium 
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dan Dynamic Cone Penetrometer pada tanah residual tufa. Tanah residual 

tufa adalah jenis tanah keras, sehingga memiliki potesi sebagai tanah 

timbunan dengan nilai CBR yang tinggi. Namun untuk digunakan sebagai 

tanah timbunan, diharuskan memiliki kepadatan tanah yang baik agar dapat 

mempengaruhi daya dukung tanah. Maka dari itu untuk mengetahui nilai daya 

dukung tanah residual tufa, dilakukan uji CBR di laboratorium dan uji DCP 

di lapangan lalu mengkorelasikan keduanya agar didapatkan persamaan. 

Selain itu dilakukan juga uji sand cone di lapangan untuk mengetahui tingkat 

kepadatan tanah. Material tanah yang digunakan diambil dari Kawasan 

Institut Teknologi Sumatra. 

 

Pada penelitian ini metode penelitian dilakukan di lapangan dan di 

laboratorium. Untuk di laboratorium dilakukan uji CBR setelah sebelumnya 

dilakukan uji fisik dan mekanis pada sampel tanah. Selain uji CBR, pengujian 

DCP dilakukan di lapangan dan di laboratorium.  Untuk pengujian DCP di 

laboratorium, dilakukan pada molud setelah uji CBR dengan membalik 

mould. 

 

Pengujian ini membandingkan nilai CBR yang didapat dari korelasi 

persamaan nilai CBR laboratorium dengan DCP mould dan korelasi nilai 

CBR laboratorium dengan pengujian γd mould. Dengan begitu didapat nilai 

CBR lapangan yang berasal dari uji DCP dan sand cone yang akan 

dibandingkan dengan persamaan umum dari SNI. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa didapatkan hasil korelasi 

dari CBR dan γd laboratorium dengan persamaan y = 126,67x – 107,27. 



  8 

 

 

Sementara itu, pada korelasi CBR laboratorium dan DCP mould didapatkan 

persamaan log (CBR) = 3,21 – 1,45 log (DCP). Sehingga diketahui bahwa 

garis persamaan korelasi persamaan CBR dan DCP laboratorium menyerupai 

garis persamaan SNI namun dengan nilai yang lebih tinggi. 

 

Selain kedua penelitian diatas, Lengkong, P.I.L, dkk (2013) juga melakukan 

penelitian serupa dengan judul penelitian hubungan nilai CBR laboratorium 

dan DCP pada tanah yang dipadatkan pada ruas jalan Wori-Likupang 

Kabupaten Minahasa Utara.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai 

hubungan CBR laboratorium dan DCP sehingga dapat diketahui seberapa 

akurat korelasi nilainya untuk digunakan di lapangan tanpa harus 

membawanya ke laboratorium. Penelitian ini dilakukan dengan menguji 

sampel tanah di lima titik yang berbeda, dan didapatkan kesimpulan sekitar 

80% karena dari hasil tersebut diperoleh empat data hasil yang hampir sama 

yaitu pada STA 28+200; STA 28+300; STA 28+400; dan STA 29+000, 

sehingga hal ini membuktikan penggunaan alat DCP untuk penentuan CBR 

tanah di lapangan berdasarkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk suatu 

data perencanaan konstruksi jalan tanpa harus melakukan pengujian CBR 

lebih lanjut di laboratorium. 

 

Penelitian terakhir yang ditinjau adalah penelitian tentang korelasi CBR 

laboratorium modified terhadap tekanan pada roda kendaraan alat berat 

lapangan berdasarkan metode tekanan (Elisa, 2019).  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kepadatan tanah yang dihasilkan dari tekanan alat berat 

dilapangan menggunakan alat tekan modifikasi, selain itu juga untuk 
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mengetahui nilai dan korelasi CBR laboratorium tumbukan dengan nilai CBR 

laboratorium modified yang dihasilkan oleh alat tekan modifikasi dengan 

menggunakan tekanan alat pemadat di lapangan. Dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahawa, nilai kepadatan tanah pada CBR modified metode 

tekanan bertambah seiring pertambahan tekanan yang diberikan yaitu pada 

tekanan 2,7 MPa; 7 MPa; dan 8,4 MPa secara berturut turut adalah sebesar 

1,40 gr/cm
3
; 1,62 gr/cm3;

 
dan 1,66 gr/cm

3 
untuk kondisi tanpa rendaman dan 

1,44 gr/cm
3
; 1,56 gr/cm3;

 
dan 1,62 gr/cm

3 
pada kondisi rendaman, yang 

disebabkan  oleh udara yang berada di dalam rongga tanah keluar sehingga 

kerapatan tanah meningkat dan jarak antar partikel semakin mengecil. Nilai 

CBR modified metode tekanan pun semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan tekanan yang diberikan. Sementara itu untuk korelasi nilai CBR 

modified metode tekan dan metode tumbukan diketahui lebih kecil dibanding 

dengan nilai CBR modified metode tekanan. Sedangakan untuk nilai CBR 

tekanan rendaman lebih kecil dibanding dengan CBR tumbukan. 

 

2. Landasan Teori 

 

1. Tanah 

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). 

Menurut Rares (2018), tanah merupakan bahan bangunan yang berasal 

dari alam, berupa bumi ini, yang terdiri dari air, udara dan butir-butir 
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tanah yang padat, dimana bagian yang berisi dengan air dan udara disebut 

dengan rongga atau pori. 

 

Sementara Hardiyatmo (2002) berpendapat tanah adalah himpunan 

mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), 

yang terletak di atas batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang 

relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-

oksida yang mengendap di antara partikel-partikel. Ruang diantara 

partikel-partikel dapat berisi air, udara maupun keduanya. Proses 

penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan terjadi secara fisis 

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

pengikisan oleh air dan gletser, atau perpecahan akibat pembekuan dan 

pencairan es dalam batuan sedangkan proses kimiawi menghasilkan 

perubahan pada susunan mineral batuan asalnya. Salah satu penyebabnya 

adalah air yang mengandung asam alkali, oksigen dan karbondioksida. 

 

Secara garis besar, dari definisi-definisi tanah diatas dapat disimpulkan 

bahwa tanah merupakan gabungan dari beberapa material yang tidak 

tersedimentasi dan terbentuk karena pelapukan batuan. 

 

Banyak faktor yang mendorong pelapukan batuan yang juga turut 

berperan dalam pembentukan tanah. Faktor-faktor tersebut antara lain 

adalah iklim, organisme, bahan induk dan topografi. Akibat dinamika 

faktor-faktor tersebut, maka terbentuklah berbagai jenis tanah yang 

beragam, sehingga dilakukanlah sistem klasifikasi tanah. 
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Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis 

tanah yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa kedalam 

kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya (Santoso, 2019). 

 

Sistem klasifikasi tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan 

informasi karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena sifat dan 

perilaku tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi mengelompokan 

tanah ke dalam kategori yang umum dimana tanah memiliki kesamaan 

sifat fisik. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang terperinci 

mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan penguji untuk 

menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan 

tanah, berat isi dan sebagainya. Ada banyak sistem klasifikasi tanah yang 

telah disusun, namun yang paling umum digunakan adalah : 

a. Sistem Unified Soil Clasification System (USCS)  

Sistem ini pada mulanya diperkenalkan oleh Casagrande pada tahun 

1942 untuk dipergunakan pada pekerjaan pembuatan lapangan 

terbang yang dilaksanakan oleh The Army Corps of Engineers 

selama Perang Dunia II. Dalam rangka kerja sama dengan United 

States Bureau of Reclamation tahun 1952, sistem ini disempurnakan. 

Pada masa kini, sistem klasifikasi tersebut digunakan secara luas 

oleh para ahli teknik. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam 

dua kelompok besar, yaitu : 

1) Tanah berbutir kasar adalah tanah yang memiliki presentase lolos 

saringan No.200 < 50%. Tanah berbutir kasar terdiri atas kerikil 
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dan pasir, dengan simbol masing – masing G (gravel) dan S 

(Sand). 

2) Tanah berbutir halus adalah tanah yang memiliki presentase lolos 

saringan No.200 > 50%. Tanah berbutir halus terdiri atas lempung 

dengan simbol M (silt), lempung dengan simbol C (clay), lanau 

dan lempung organik dengan simbol O, bergantung pada tanah itu 

terletak pada grafik plastisitas. Simbol H untuk plastisitas tinggi, 

sementara simbol L untuk plastisitas rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Klasifikasi Tanah berdasarkan USCS

Sumber : Hardiyatmo, 2002
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Untuk mengklasifikasi kadar Butiran halus yang
terkandung dalam tanah berbutir halus dan kasar. Batas
Atterberg yang termasuk kedalam daerah yang diarsir
berarti batasan klasifikasinya menggunakan dua simbol.
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MH Lanau anorganic atau pasir halus
diatomic, atau lanau diatomic, lanau
yang elastic
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OH Lempung organik dengan plastisitas
sedang sampai dengan tinggi

Tanah-tanah dengan
kandungan organic sangat
tinggi

PT Peat (gambut), muck, dan tanah-tanah
lain dengan kandungan organik tinggi

Manual identivikasi secara visual dapat dilihat di ASTM
Designation D-2488

Pandu
Typewritten text
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Tabel 2. Simbol Pada Klasifikasi Tanah Unified 

Jenis Tanah Prefiks Sub Kelompok Sufiks 

Kerikil G Gradasi baik Gradasi 
Buruk 

W 
P 

Pasir S Berlanau 
Berlempung 

M 
C 

Lanau M   
Lempung C WL<50% L 

Organik O WL>50% H 

Gambut Pt   

Sumber : Bowles (1989) 

Keterangan : 
 
W = Well Graded (tanah dengan gradasi baik). 
 
P = Poorly Graded (tanah dengan gradasi buruk).  

L= Low Plasticity (plastisitas rendah, LL<50). 

H = High Plasticity (plastisitas tinggi, LL> 50). 

 

b. Sistem American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO) 

Sistem klasifikasi AASHTO pada dasarnya digunakan untuk 

menentukan kualitas tanah guna pekerjaan jalan yaitu lapisan dasar (sub-

base) dan tanah dasar (subgrade). Sistem AASHTO membagi tanah 

berdasarkan sifatnya kedalam dua bagian besar, yaitu : 

1) Tanah Berbutir Kasar 

Merupakan tanah yang 35% atau kurang dari jumlah butiran tanah 

tersebut lolos saringan No. 200. Kompok tanah ini diklasifikasikan 

kedalam kelompok A-1, A-2, A-3, sebagaimana yang akan 

dijelaskan pada tabel 3 tentang klasifikasi tanah berdasarkan 

AASHTO. 
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2) Tanah Berbutir Halus 

Kelompok tanah ini didefiniskan sebagai tanah yang lebih dari 35% 

butirannya lolos saringan No. 200. Didalam Tabel 4 tentang 

klasifikasi tanah berdasarkan AASHTO, kelompok tanah berbutir 

halus diklasifikasikan kedalam kelompok A-4 sampai dengan A-7 

yang sebagian besar merupakan lanau dan lempung. Sistem 

klasifikasi dalam kelompok ini berdasarkan pada : 

a) Ukuran Butiran 

Terdapat beberapa ukuran butiran dengan kriteria yang dilihat 

dari bagian tanah lolos dan bagian tanah tertahan sesuai dengan 

nomor saringan masing – masing : 

o Kerikil: lolos saringan diameter 75 mm dan tertahan pada 

saringan nomor 10 (2 mm) 

o Pasir lolos saringan nomor 10 (2 mm) dan tertahan pada 

saringan nomor 200 (0,075 mm) 

o Lanau dan lempung lolos saringan nomor 200 (0,075 mm) 

b) Plastisitas 

Tanah dengan indeks plastisitas < 10 adalah termasuk tanah 

berlanau, sedangkan tanah dengan indeks plastisitas > 11 

termasuk tanah berlempung. 

 

  

 

 



  16 

 

 

Tabel 3. Klasifikasi tanah berdasarkan AASHTO 

 
Klasifikasi umum 

Tanah Berbutir 

(35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan No.200) 

 
Klasifikasi kelompok 

A-1  
A-3 

A-2 

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

Analisis Ayakan (% 

Lolos) 
No.10 

No.40 

No.200 

 

 
Maks 50 

Maks 30 

Maks 15 

 

 
 
 

Maks 50 

Maks 25 

 

 
 
 

Min 51 

Maks 10 

 
 
 
 

 
Maks 35 

 
 
 
 

 
Maks 35 

 
 
 
 

 
Maks 35 

 
 
 
 

 
Maks 35 

Sifat fraksi yang lolos 
ayakan No.40 
Batas cair (LL) 

Indeks plastisitas (PI) 

 

 
 
 

Maks 6 

 

 
 
 

NP 

 

 
Maks 40 

Maks 10 

 

 
Min 41 

Maks 10 

 

 
Maks 40 

Min 11 

 

 
Min 41 

Min 11 

Tipe material yang 
paling dominan 

Batu pecah, kerikil 
dan pasir 

Pasir 
Halus 

kerikil dan pasir yang berlanau atau 

berlumpur 
Penilaian sebagai bahan 

tanah dasar 

 

Baik sekali sampai baik 

 

Klasifikasi umum 
Tanah Berbutir (35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos 

ayakan No.200) 

 

Klasifikasi kelompok 
 

A-4 
 

A-5 
 

A-6 
A-7 {(A-7-5*) 

dan (A-7-6")} 

Analisis Ayakan (% 
Lolos) 

No.10 

No.40 

No.200 

 
 
 
 

 
Min 36 

 
 
 
 

 
Min 36 

 
 
 
 

 
Min 36 

 
 
 
 

 
Min 36 

Sifat fraksi yang lolos 
ayakan No.40 

Batas cair (LL) 

Indeks plastisitas (PI) 

 

 
Maks 40 

Maks 10 

 

 
Maks 41 

Maks 10 

 

 
Maks 40 

Min 11 

 

 
Min 41 

Min 11 

Tipe material yang 
paling dominan 

 

Tanah Berlanau 
 

Tanah Belumpur 

Penilaian sebagai 
bahan tanah dasar 

 

Biasa sampai jelek 

Sumber : Hadiyatmo (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  17 

 

 

2. Pemadatan Tanah 

a. Definisi Pemadatan Tanah 

Pemadatan tanah didefinisikan sebagai proses naiknya kerapatan 

tanah dengan memperkecil jarak antar partikel sehingga terjadi 

reduksi volume udara tidak terjadi perubahan volume air yang cukup 

berarti pada tanah tersebut. Volume tanah akan berkurang, volume 

pori berkurang namun volume butir tidak berubah. Hal ini bisa 

dilakukan dengan menggilas atau menumbuk. Manfaat dari 

pemadatan tanah adalah memperbaiki beberapa sifat teknik tanah : 

1) Memperbaiki kuat geser tanah yaitu menaikan Ɵ dan C 

(memperkuat tanah) 

2) Mengurangi komprebilitas yaitu mengurangi penurunan oleh 

beban 

3) Mengurangi permeabilitas yaitu mengurangi nilai k 

4) Mengurangi sifat kembang susut tanah (lempung) 

b. Dasar – dasar Teori Pemadatan Tanah 

1) Prinsip Pemadatan Tanah 

Tingkat pemadatan tanah diukur dari berat volume kering tanah 

yang dipadatkan. Bila air ditambahkan kepada suatu tanah yang 

sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur 

pembasah (pelumas) pada partikel-partikel tanah. Karena adanya 

air, partikel - partikel tanah tersebut akan lebih mudah bergerak dan 

bergeseran satu sama lain dan membentuk kedudukan yang lebih 

rapat/padat. Untuk usaha pemadatan yang sama, berat volume 
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kering dari tanah akan naik bila kadar air dalam tanah (pada saat 

dipadatkan) meningkat. Harap dicatat bahwa pada saat kadar air w 

= 0, berat volume basah dari tanah (γb) adalah sama dengan berat 

volume kering (γd). 

Semakin kadar air ditingkatkan secara bertahap dengan usaha 

pemadatan yang sama, semakin meningkat juga berat dari jumlah 

bahan padat dalam tanah persatuan volume. 

2) Pengujian Modifed Proctor 

Pada prinsipnya pengujian pemadatan tanah dengan sama dengan 

yang dilakukan pada pemadatan tanah standar. Hanya saja terdapat 

beberapa perbedaan diantaranya, digunakan penumbuk seberat 4,5 

kg dan tinggi jatuh 45,7 cm. Selain itu jumlah lapisan yang 

digunakan sebanyak lima lapis dengan tumbukan sebanyak 25 kali 

pada setiap lapisan. Sementara untuk mould, digunakan ukuran 

yang sama dengan uji pemadatan standard yaitu mould silinder 

dengan diameter 10,2 cm dan tinggi 11,6 cm. Untuk 

memperjelasnya, alat uji pemadatan tanah modified dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Alat Pengujian Pemadatan Proctor Modified 

 

Sejatinya uji pemadatan dilakukan untuk menentukan hubungan 

kadar air dan berat volume, dan untuk mengevaluasi tanah agar 

memenuhi persyaratan kepadatan. (Hardiyatmo, 2002). Untuk itu, 

hubungan berat volume kering (γd) dengan berat volume basah (γd) 

dan kadar air (w) diterjemahkan kedalam persamaan : 

γd = 
��.ɣw

���
  ..................................................................................... (1) 

Dimana :    

γd = Berat volume kering (gr/cm3) 

γw = Berat volume basah (gr/cm3) 

w  = Kadar air sampel tanah (%) 

Dalam uji pemadatan, setelah percobaan dilakukan berulang dan 

dengan variasi kadar air yang berbeda kemudian akan digambarkan 

dalam sebuah grafik hubungan kadar air dan berat volume 

keringnya. 
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3. California Bearing Ratio (CBR) 

  

Lapisan tanah yang akan dipakai sebagai lapisan sub-base atau sub-grade 

suatu konstruksi jalan pada umumnya memerlukan proses pemadatan 

sesuai yang direncanakan. Salah satu cara untuk mengatur kekokohan 

lapisan tanah adalah dengan pengujian California Bearing Ratio (CBR). 

(Budi, 2001). CBR didefinisikan sebagai perbandingan antara beban 

penetrasi suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standar 

dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Berdasarkan cara 

mendapatkan sampel tanah, CBR dibagi kedalam : 

a. CBR lapangan 

CBR lapangan digunakan untuk memperoleh nilai CBR asli 

berdasarkan kondisi tanah dasar pada saat di lapangan. Pemeriksaan 

dilakukan pada tanah dalam kondisi tanah tinggi atau dalam kondisi 

terburuk yang mungkin terjadi. Selain itu, CBR ini digunakan juga 

untuk memeriksa kesesuaiaan kepadatan tanah dengan yang 

direncanakan. Untuk metode pemeriksaannya dilakukan dengan 

piston yang dipeneterasi menggunakan beban yang dilimpahkan 

melalui garden truk pada kedalaman dimana nilai CBR akan 

ditentukan. 

b. CBR lapangan rendaman 

CBR ini bertujuan untuk mendapatkan nilai CBR asli di lapangan 

dalam kondisi tanah jenuh dan mengembang (swell) maksimum. Pada 

daerah yang memiliki kondisi tanah dasar yang tidak bisa dipadatkan 
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lagi, CBR lapangan rendaman digunakan untuk menentukan nilai 

daya dukung tanah. 

 

Pemeriksaan dilakukan dengan menekan mould kedalam tanah hingga 

kedalaman yang diinginkan, lalu tabung yang bersisi sampel tanah 

dikeluarkan dan direndam selama beberapa hari serta diukur 

pengembangannya sampai tidak terjadi lagi pengembangan. Setelah 

itu baru dilakukan pemerikasaan CBR. 

c. CBR Laboratorium 

CBR laboratorium atau disebut juga CBR rencana titik merupakan 

nilai CBR yang diperoleh dari sampel tanah yang dibuat untuk 

mewakili keadaan tanah di lapangan setelah dipadatkan. Subgrade 

pada jalan baru dapat berupa tanah asli, tanah galian atau tanah 

timbunan yang dipadatkan sampai 95% kepadatan maksimum. 

Dengan begitu daya dukung tanah dasar merupakan kemampuan 

lapisan tanah memikul beban setelah tanah tersebut dipadatkan. Pada 

uji CBR laboratorium, untuk menentukan besarannya CBR digunakan 

alat yang memiliki piston dengan luas 3 inch, dengan kecepatan gerak 

vertikal kebawah sebesar 0,05 inch/menit. Selain itu, terdapat juga 

proving ring yang berguna untuk mengukur beban yang dibutuhkan 

pada penetrasi tertentu yang diukur dengan alroji pengukur (dial). 

Perhitungan kekokohan tanah dihitung dengan perumusan : 

NIlai CBR penetrasi 0,1” = 
X

3000
  x 100% .................................. (2) 

NIlai CBR penetrasi 0,2” = 
Y

4500
  x 100%................................... (3) 
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Dimana : 

X : pembacaan dial pada penetrasi 0,01” 

Y : pembacaan dial pada penetrasi 0,02” 

Nilai CBR yang diambil adalah nilai yang terkecil diantara hasil 

perhitungan kedua nilai CBR 

Tabel 4. Beban Penetrasi Bahan Standar 

Penetrasi 

(inch) 

Bebasn Standar 

(lbs) 

Bebasn Standar 

(lbs/inch) 

0,1 3000 1000 

0,2 4500 1500 

0,3 5700 1900 

0,4 6900 2300 

0,5 78 6000 

Sumber : Budi, G.S. (2011) 

4. Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Untuk mendapatkan nilai CBR lapangan dilakukan dengan beberapa 

cara, salah satunya diperoleh dengan menggunakan hasil pemeriksaan 

Dynamic Cone Penetrometer (DCP). Digunakan di Indonesia sejak 

1985/1986, DCP menghasilkan data kekuatan tanah sampai kedalaman 

90 cm dibawah tanah dasar. 

 

Pengujian DCP dilakukan dengan mencatat jumlah tumbukan dan 

penetrasi dari konus dengan dimensi dan sudut tertentu melalui mistar. 

Kemudian pembacaan penetrometer diubah menjadi pembacaan yang 

setara nilai CBR dengan menggunakan grafik dan rumus. Prinsip kerja 

pada alat DCP ini, yaitu dengan menumbuk coupling dengan hammer 
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dari ketinggian tertentu sehingga konus masuk kedalam tanah kemudian 

untuk mengetahui angka penetrasi dapat dilihat pada mistar. 

 

5. Sand Cone 

 

Sand cone merupakan alat uji yang bertujan untuk menguji derajat 

kepadatan lapangan tanah yang dilakukan dengan cara menggali lubang 

lalu mengisinya dengan pasir yang sudah diketahui berat isinya. Derajat 

kepadatan lapangan didefinisikan sebagai perbandingan antar berat isi 

kering tanah di lapangan dengan berat isi kering tanah di laboratorium 

yang dinyatakan dalam persen. 

Percobaan ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan 

pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat pemadatan yaitu 

perbandingan antara γd lapangan dengan γd maks hasil percobaan 

pemadatan di laboratorium dalam persentase lapangan. 

 

Kerucut pasir (sand cone) terdiri dari sebuah botol plastik atau kaca 

dengan sebuah kerucut logam dipasang diatasnya. Botol kaca dan kerucut 

ini diisi dengan pasir ottawa kering yang bergradasi buruk, yang berat 

isinya sudah diketahui. Apabila berat tanah yang telah digali dari lubang 

tersebut dapat ditentukan (Wwet) dan kadar air dari tanah galian itu juga 

diketahui, maka berat kering dari tanah (Wdry) dapat dicari dengan 

persamaan: 
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Wdry = 
	�
�

��
	

���

  ...................................................................................... (4) 

Dimana : 

W  : kadar air 

Setelah lubang tersebut digali (tanah asli ditimbang seluruhnya), kerucut 

dengan botol berisi pasir diletakkan di atas lubang itu. Pasir dibiarkan 

mengalir keluar dari botol mengisi seluruh lubang dan kerucut. Sesudah 

itu, berat dari botol, kerucut, dan sisa pasir dalam botol ditimbang. 

Volume dari tanah yang digali dapat ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

V = 
(	���	�)

��
  .................................................................................. (5) 

Dimana : 

Wch  : Berat pasir yang mengisi kerucut pad lubang tanah 

Wc  : Berat pasir yang mengisi kerucut 

γd  : Berat isi kering (pasir) 



   

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. BAGAN ALIR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Diagram Alir 

 

 

PENGUJIAN SIFAT-SIFAT FISIK TANAH 

SAMPEL TANAH TERGANGGU (DISTURBED) SAMPEL TANAH TIDAK TERGANGGU (UNDISTURBED) 

PENGUJIAN SIFAT-SIFAT FISIK TANAH 

MULAI 

PENGAMBILAN SAMPEL 

TANAH 

CEK SYARAT 

TANAH 

KESIMPULAN 

UJI DCP DILAPANGAN UJI PEMADATAN DENGAN 

PROCTOR MODIFIED 

UJI SAND CONE 

PENGUJIAN CBR DI 

LABORATORIUM  

HUBUNGAN CBR LABORATORIUM DENGAN PROCTOR MODIFIED DAN DCP LAPANGAN 

      UJI DCP Mould 

SELESAI 
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B. Penjelasan Penelitian 

Pengambilan sampel tanah dilakukan secara langsung, sampel tanah yang 

berasal dari Kecamatan Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran. Sampel tanah 

yang diambil adalah sampel tanah tidak terganggu (undisturb) dan sampel 

tanah terganggu (disturbed). 

 

Gambar 3.  Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 

 

 

Pengambilan sampel tanah dilakukan pada tiga titik yang berbeda. Untuk 

pengambilan sampel tanah tidak terganggu, digunakan tabung sampel lalu 

ditekan kedalam tanah sampai tabung penuh. Setelah penuh, angkat tabung 

dan tutup kedua ujung tabung agar kelembaban sampel terjaga. Sampel tanah 

tidak tergangu digunakan untuk pengujian kadar air, berat jenis dan berat 

volume. Sementara untuk pengambilan sampel tanah terganggu, dilakukan 

dengan mencangkul tanah dan memasukannya kedalam karung. Sampel tanah 

terganggu digunakan untuk pengujian batas atterberg, analisis saringan, dan 

pemadatan tanah dengan proctor modified. Selanjutnya sampel tanah yang 
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telah diambil akan dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui 

jenis tanah tersebut.  

 

Setelah dilakukan pengujian fisik dan mekanis, pada tahap selanjutnya akan 

dilakukan uji CBR dan DCP mould di laboratorium. Sementara untuk 

pengujian di lapangan, dilakukan uji DCP dan uji sand cone. Pengujian CBR 

di laboratorium menggunakan tiga variasi tumbukan yaitu 10; 25; dan 56 

dengan menggunakan proctor modified. Setelah uji CBR selesai dilakukan, 

mould CBR akan dibalik agar sisi sebaliknya dapat digunakan untuk 

melaksanakan uji DCP mould.  

 

Pengolahan data dilakukan setelah semua pengujian selesai dengan 

menggunakan bantuan program Microsoft Excel untuk mendapatkan korelasi 

CBR laboratorium dengan DCP mould dan CBR laboratorium dengan γd 

mould. Dengan begitu akan didapatkan dua persamaan yang akan diterapkan 

pada nilai DCP lapangan dan uji sand cone. Sehingga akan didapat dua nilai 

CBR yang akan dibandingkan dengan hasil CBR dari persamaan umum SNI 

DCP. 
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Gambar 4.  Grafik Umum Persamaan DCP SNI 

 

C. Pelaksanaan Pengujian 

Pelaksanaan pengujian dilakukan pada dua lokasi, yaitu laboratorium dan 

lapangan. Untuk pengujian laboratorium dilakukan di Laboratorium 

Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung, sementara untuk 

pengujian lapangan dilakukan di Kecamatan Teluk Ratai Kabupaten 

Pesawaran. 

 

Pada Laboraturium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung, 

dilakukan pengujian sifat mekanis tanah dengan menggunakan sampel tanah 

terganggu (disturbed) yang diambil dari lapangan dan dihamparkan lalu 

dijemur kering. Sementara sampel tanah tak terganggu (undisturb) yang berada 

dalam tabung untuk digunakan untuk pengujian kadar air, berat jenis dan berat 

volume. 



  29 

 

1. Pengujian Laboratorium 

Pengujian laboratorium dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. Adapun pelaksanaan uji yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian Fisik 

1) Pengujian Kadar Air 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara berat 

air yang terkandung dalam butiran tanah dengan butiran tanah kering 

yang dinyatakan dalam persen (kadar air). Pengujian berdasarkan 

ASTM D-2216-98. Uji kadar air dilakukan dengan cara menimbang 

cawan kosong terlebih dahulu kemudian cawan diisi dengan tanah 

basah lalu ditimbang kembali. Setelah ditimbang, cawan berisi tanah 

basah dimasukan kedalam oven selama 24 jam. Cawan dikeluarkan 

dari oven kemudian ditimbang. Nilai kadar air tanah didapatkan 

melalui perhitungan dengan perumusan sebagai berikutt : 

� = 
Ww

Ws
 x 100% ........................................................................... (6) 

Dimana : 

Ww = Berat air 

Ws = Berat tanah kering 

2) Pengujian Analisa Saringan 

Pengujian analisa saringan bertujuan untuk mengetahui persentase 

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

jenis tanah yang tertahan di atas saringan no. 200. Sebelum 

pengujian dimulai, persiapkan saringan dan bersihkan terlebih 
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dahulu. Susun (tumpuk) saringan diatas mesin penggetar dengan 

urutan saringan yang memiliki lubang terkecil ditaruh dibagian 

bawah dan saringan yang memiliki lubang terbesar dibagian atas. 

Kemudian ambil sampel tanah yang telah diuji kadar airnya 

sebanyak 500 gr dan diletakan diatas susunan saringan. Hidupkan 

mesin penggetar dan getarkan selama + 15 menit. Setelah selesai, 

timbang tiap saringan beserta tanah yang tertahan diatasnya. Untuk 

dapat melihat hasil dari pengujian analisa saringan, maka akan 

dibuat grafik yang menunjukan distribusi ukuran butiran tanah. 

Prosedur pengujian ini dilakukan menurut ASTM D 422 dan SNI 

3423 2008. 

3) Pengujian Batas Atterberg 

Pada pengujian batas atterberg bertujuan untuk menentukan kadar 

air suatu jenis tanah pada batasan antara keadaan plastis dan keadaan 

cair, sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Atterberg. Pengujian 

berdasarkan ASTM D 4318-00 dan SNI 1967-2008. Pengujian 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu : 

a) Pengujian Batas Plastis (Plastic Limit Test)  

Batas plastis merupakan kadar air pada batas kedudukan antara 

plastis dan semi padat. Pengujian batas plastis menggunakan 

sampel tanah yang telah dicampurkan air suling sampai menjadi 

cukup plastis untuk dibentuk menjadi bola. Kemudian sampel 

tanah diambil sebanyak 1,5 - 2 gr lalu digelintir sampai retak 

hingga mencapai diameter 3mm. Kemudian sampel ditimbang 
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sebelum dioven selama 24 jam, setelah itu ditimbang kembali. 

Adapun rumus untuk mendapatkan batas plastis yaitu: 

LI = 
��

��
� ���% ...................................................................... (7) 

PI = PL – LL .............................................................................. (8) 

Dimana : 

PI  = Plastic Index (%) 

LL  = Liquid Limit (%) 

PL  = Plastic Limit (%) 

Ww = Berat Air (gram) 

Wd = Berat tanah kering (gram) 

b) Pengujian Batas Cair (Liquid Limit Test ) 

Batas cair (LL) didefinisikan sebagai kedudukan kadar air tanah 

pada batas antara keadaan cair dan keadaan plastis. Menentukan 

batas cair biasanya dilakukan dengan uji casagrande. Sebelum 

melakukan pengujian, persiapkan sampel tanah yang telah 

disaring menggunakan saringan no.40. Kemudian atur tinggi 

jatuh mangkuk casagrande setinggi 10 mm. Setelah persiapan 

selesai, ambil sampel tanah sebanyak 150 gr, lalu masukan 

kedalam mangkuk pengaduk dan tambahkan air perlahan sembari 

diaduk menggunakan spatula sampai adonan terlihat plastis dan 

merata. Masukan sampel tanah kedalam mangkuk casagrande dan 

ratakan permukaan. Buat alur tepat ditengah mangkuk dengan 

cara mengerukan alat pembuat alur (grooving tool) hingga 

menyentuh dasar. Kemudian dengan alat penggetar, mangkuk di 
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ketuk-ketukan pada landasan dengan tinggi jatuh 1 cm. 

Persentase yang dibutuhkan untuk menutup celah sepanjang 12,7 

mm pada dasar cawan sesudah 25 kali ketukan, didefinisikan 

sebagai batas cair tanah tersebut. Karena sulitnya mengatur kadar 

air saat celah menutup pada 25 kali tumbukan, maka percobaan 

dilakukan beberapa kali dengan kadar air yang berbeda dan 

jumlah pukulan yang berkisar antara 15 sampai 35 kali pukulan. 

Kemudian hubungan kadar air dan jumlah pukulan digambarkan 

dalam grafik semi logaritmik untuk menentukan kadar air pada 

saat 25 kali pukulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alat Uji Batas Cair 

 

 

 

 

Grooving Tool 
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Gambar 6. Kurva pada Batas Cair Penentuan Batas Cair Tanah 

Lempung 

 

4) Pengujian Specific Gravity 

Pengujian specific gravity bertujuan untuk menentukan berat jenis 

tanah yang lolos saringan No. 200 dengan menggunakan picnometer. 

Pengujian dilakukan dengan menimbang picnometer kosong terlebih 

dahulu, lalu masukan sampel tanah yang sebelumnya sudah dioven 

selama 24 jam sebanyak 25-30 gr. Timbang picnometer berisi tanah 

setelah itu masukan air kedalam picnometer hingga terisi dua 

pertiganya. Panaskan picnometer diatas tungku pemanas sampai 

butir-butir udara hilang. Rendam picnometer sampai suhu kembali 

normal, dan tambahkan air suling sampai penuh lalu timbang. 

Kosongkan dan bersihkan picnometer kemudian masukan air suling 

sampai penuh dan timbang kembali. Cara pengujian berdasarkan 

Kurva aliran, (flow curve) 

Kadar air, w (%) 
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ASTM D-854-02 dan SNI 1964-2008, dengan perumusan sebagai 

berikut : 

�� =
�� 

��
 ......................................................................................... (9) 

Dimana : 

Gs = Specific gravity 

γs = Volume butiran padat 

γw = Berat volume air 

5) Pengujian Berat Volume 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat volume tanah 

keadaan asli dengan menggunakan undisturbed sampel yang 

merupakan perbandingan berat tanah dengan volume tanah. 

Sebelum pengujian dimulai, siapkan peralatan berupa ring contoh 

,pisau perata, timbangan dengan ketelitian 0,01 gr, dan sampel tanah 

yang akan diuji. Setelah itu ring contoh akan ditimbang lalu diukur 

diameter dan tinggi permukaan samping. Permukaan ring dan alat 

pendorong sampel akan diolesi oli secara merata agar tanah tidak 

melekat pada ring. Ambil sampel tanah dari tabung contoh yang 

telah dipersiapkan, lalu sampel tersebut dimasukan pada ring dengan 

cara menekan ring ke sampel, hingga tanah tertekan padat pada ring 

dan ratakan dengan pisau perata. Timbang ring dan sampel pada 

timbangan dengan ketelitian 0,01 gr. Pengujian ini berdasarkan 

ASTM D 2167 dan SNI 1973-2008. Untuk mendapatkan nilai berat 

volume dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut : 

γ =
�

�
  .......................................................................................... (10) 
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Dimana : 

W = Berat tanah 

V = Volume tanah 

b. Pengujian Sifat Mekanis 

1) Pengujian Pemadatan Tanah dengan Modified Proctor 

Pengujian pemadatan tanah bertujuan untuk menentukan kepadatan 

maksimum suatu jenis tanah melalui cara tumbukan, yaitu 

mengetahui hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah. Pada 

pengujian kali ini dilakukan pemadatan modified proctor dengan 

lima jumlah lapisan dan tinggi jatuh hammer sejauh 45,7 cm. 

Sebelum dilakukan uji pemadatan, sampel tanah telah dihamparkan 

hingga kering, kemudian disaring menggunakan saringan No.4. 

Sampel tanah diambil sebanyak 12,5 kg dan dibagi menjadi lima 

bagian. Setelah itu tentukan kadar air awal dengan mengambil 

sebagian butiran tanah yang mewakili. Ambil satu bagian sampel 

tanah sebesar 2,5 kg kemudian air ditambahkan sedikit demi sedikit. 

Aduk hingga merata dan tanah tidak hancur serta lengket ketika 

dikepalkan oleh tangan. Dari langkah-langkah sebelumnya, akan 

didapatkan ukuran penambahan air setiap 2,5 kg tanah dengan 

penambahan dan pengurangan air dengan selisih 3%. Tanah 

dimasukan kedalam mould yang telah ditimbang dan diolesi oli 

sebelumnya. Tanah dibagi kedalam 5 lapisan dan ditumbuk 

menggunakan hammer sebanyak 25 kali. Dengan cara yang sama 

dilakukan untuk bagian kedua dan seterusnya. Lalu mould 
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ditimbang bersama sampel tanah yang telah dipadatkan didalamnya. 

Prosedur akan diulangi untuk keempat sampel berikutnya. Setelah 

itu sampel tanah dikeluarkan dari mould menggunakan extruder 

untuk diambil sebagian sampel dan ditimbang untuk uji kadar air, 

kemudian masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Dari hasil uji 

modified proctor didapatkan nilai berat volume kering maksimum 

(γdmax) dan kadar air optimum (Wopt). Cara pengujian berdasarkan 

ASTM D 698-78.  

2) Uji CBR (California Bearing Ratio)  

Pengujian CBR laboratorium bertujuan untuk menentukan nilai 

CBR tanah dengan tanah yang dipadatkan pada kadar air tertentu. 

Nilai CBR yang telah didapatkan akan menentukan nilai kepadatan 

lapisan tanah yang akan digunakan sebagai tanah timbunan. Pada 

pelaksanaan pengujian CBR, pertama-tama akan dilakukan 

pengujian pemadatan tanah modified proctor dengan metode yang 

sama seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hanya 

saja sampel yang diambil sebanyak 15 kg dan dibagi menjadi lima 

bagian, masing-masing bagian sebanyak 5 kg. Saat penambahan air, 

digunakan kadar air optimum yang juga telah didapatkan dari proses 

uji pemadatan sebelumnya. Timbang mould beserta tanah yang telah 

dipadatkan didalamnya. Setelah itu letakan mould pada mesin 

penetrasi, mengatur posisi dial beban dan penetrasi pada posisi nol, 

lakukan penetrasi dengan memutar engkol secara konstan. 

Kemudian dilakukan pembacaan dial beban dan penetrasi pada 
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penetrasi 0,0125”; 0,025”; 0,05” sampai 0,5”. Pada pengujian CBR 

laboratorium kali ini terdiri dari 3 titik sampel yang masing-masing 

sampel memiliki jumlah tumbukan yang berbeda yaitu 10; 25; dan 

55 tumbukan pada pengujian pemadatan. Sehingga total jumlah 

sampel pengujian CBR laboratorium sebanyak 9 sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alat Uji CBR Laboratorium 

3) Uji DCP Mould di Laboratorium 

Pengujian DCP mould di laboratorium bertujuan untuk mengetahui 

kuat hambatan tanah terhadap penetrasi konus pada tanah yang telah 

dipadatkan didalam mould. Sebelum melakukan pengujian DCP 

mould, dilakukan uji pemadatan tanah pada mould CBR yang 

berukuran tinggi 18 cm dan diameter 15 cm, dengan menggunakan 

modified proctor yang memiliki tinggi jatuh 45,7 cm. Setelah tanah 

dalam mould dipadatkan, dilakukan uji CBR seperti yang telah 
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dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pengujian DCP mould di 

laboratorium dilakukan tepat setelah dilakukan uji CBR dengan cara 

membalik mould CBR dan melakukan uji DCP pada sisi yang telah 

dibalik. Berbeda seperti uji DCP pada umumnya, pada pengujian ini 

alat DCP dipasang diatas mould lalu dilakukan penumbukan sampai 

konus menyentuh dasar mould yang telah dipasang alas penahan 

guna menghindari kerusakan konus. Penetrasi konus dicatat pada 

setiap tumbukan kemudian data diolah dengan dengan membagi 

setiap besaran penetrasi dengan jumlah tumbukan. Sama seperti uji 

CBR laboratorium, pengujian ini terdiri dari 3 titik sampel dengan 3 

variasi tumbukan pada setiap titik yaitu 10; 25; dan 55 tumbukan. 

. 
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Alat DCP 

Mould CBR 

Alas Penahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alat Uji DCP Mould 

 

2. Pengujian Lapangan 

Pada pengujian lapangan dilakukan di Kecamatan Teluk Ratai Kabupaten 

Pesawaran. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Uji DCP 

Pengujian DCP dilakukan untuk mengetahui kuat hambatan tanah 

terhadap penetrasi di lapangan secara dinamis, khusus untuk tanah 

permukaan atau tanah dasar (subgrade), sampai kedalaman 

maksimum. Pengujian DCP kali ini dilakukan pada 3 titik pengujian 

setelah sebelumnya lahan dibersihkan. Alat DCP ditempatkan pada 

titik yang akan di uji pada posisi vertikal. Lalu dilakukan penumbukan 
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dan dicatat pada setiap lima kali penumbukan atau menghitung jumlah 

pukulan setiap konus masuk 5 cm kedalam tanah. Penumbukan 

dilakukan sampai kedalam ± 90 cm atau sampai stang habis terbenam. 

Setelah selesai stang diangkat dengan cara memukul beban keatas dari 

palu. Hasil dari pengujian DCP akan dihitung dengan membagi setiap 

besaran penetrasi dengan jumlah tumbukan. Pengujian DCP 

berdasarkan ASTM D 6951.  

 

Keterangan : 

1. Handle 

2. Hammer 

3. Hammer shaft 

4. Coupling 

5. Handguard 

6. Clamp ring 

7. Standard shaft 

8.  Ruler 

9. Cone 

 

Gambar 9. Alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

b. Uji Sand Cone 

Uji sand cone adalah pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan dengan 

menggunakan pasir ottawa sebagai parameter kepadatan.  Nilai berat 

isi tanah kering yang diperoleh dari uji sand cone biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yaitu 
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perbandingan antara γd (kerucut pasir) dengan γdmaks hasil pemadatan 

di laboratorium. Prosedur pengujian dilakukan dengan meratakan dan 

membersihkan permukaan tanah yang akan diuji. Setelah itu letakkan 

dan paku plat segi empat pada permukaan tanah yang akan diuji. Buat 

lubang bulat sesuai diameter plat dengan kedalaman 10 cm. Lalu tanah 

bekas galian lubang diambil sedikit untuk pengujian kadar air. Tabung 

(plastik sand) diisi dengan pasir ottawa sampai penuh melalui corong 

dengan membuka keran. Tabung, corong dan pasir ditimbang, 

kemudian pasang tabung dengan membalikkannya pada plat yang 

dilubangi. Buka keran agar pasir mengalir turun. Setelah cukup, 

timbang kembali tabung, corong dan sisa pasir. Ambil kembali pasir 

yang ada didalam lubang sampai bersih dan memasukkan kembali 

kedalam kaleng plastik. Kemudian timbang tanah sebelum dan sesudah 

dioven. 
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Gambar 10. Alat Sand Cone 

Pasir Ottawa 

Keran 

Tabung (Plastic sand) 



   

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan korelasi hasil yang didapatkan antara nilai CBR laboratorium 

dan γd laboratorium menghasilkan persamaan : 

y = 30,878x – 26,98 

Dari hasil persamaan korelasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

setiap 1% nilai CBR setara dengan 0,2565 gr/cm3 nilai γd. 

2. Hasil korelasi antara nilai CBR laboratorium dan DCP mould menghasilkan 

persamaan : 

Log (CBR) = 2,26557 – 0,807 Log (DCP) 

3. Berdasarkan hasil perbandingan nilai CBR yang didapat, diketahui bahwa 

hasil nilai CBR hasil korelasi DCP dilapangan dengan nilai CBR dengan 

menggunakan persamaan SNI tidaklah sama. Nilai CBR hasil korelasi DCP 

dilapangan memiliki hasil yang lebih tinggi dengan nilai pada titik 1 sebesar 

12,01%, titik 2 sebesar 8,04%, titik 3 sebesar 8,32%. Sedangkan nilai  CBR 

dengan menggunakan persamaan SNI memiliki nilai 7,71% pada titik1, 3,98 

pada titik 2, dan 4,27 pada titik 3. 
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B. Saran 

 

Setelah dilakukan penelitian diatas, maka dapat disarankan : 

1. Jumlah sampel serta titik pengujian sebaiknya diperbanyak untuk 

mendapatkan data lebih akurat. 

2. Perlu dilakukan penelitian dengan konus 300 untuk dapat mengetahui 

pengaruh sensitifitas tanah lapangan dengan tanah yang dipadatkan ulang. 

3. Teknis pelaksanaan perlu diperhatikan lebih lagi untuk menanggulangi 

error. 
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