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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

1. Pengertian Tanah

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 (Das, 1995). Selain

itu, tanah dalam pandangan Teknik Sipil adalah himpunan mineral, bahan

organik dan endapan-endapan yang relative lepas (loose) yang terletak di

atas batu dasar (bedrock) (Hardiyatmo, H.C., 1992).

Sedangkan menurut Dunn, 1980 berdasarkan asalnya, tanah

diklasifikasikan secara luas menjadi 2 macam yaitu :

a. Tanah organik adalah campuran yang mengandung bagian-bagian

yang cukup berarti berasal dari lapukan dan sisa tanaman dan kadang-

kadang dari kumpulan kerangka dan kulit organisme.

b. Tanah anorganik adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan

secara kimia ataupun fisis.
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2. Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis

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

kelompok-kelompok dan subkelompok-subkelompok 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 dibuat pada dasarnya untuk memberikan informasi tentang

karakteristik dan sifat-sifat fisis tanah. Karena variasi sifat dan perilaku

tanah yang begitu beragam, sistem klasifikasi secara umum

mengelompokan tanah kedalam kategori yang umum dimana tanah

memiliki kesamaan sifat fisis.

Terdapat dua sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan untuk

mengelompokkan tanah. Kedua sistem tersebut memperhitungkan

distribusi ukuran butiran dan batas-batas Atterberg, sistem-sistem tersebut

adalah :

a. Sistem Klasifikasi AASTHO

Sistem klasifikasi AASHTO (American Association of State Highway

and Transportation Official) ini dikembangkan dalam tahun 1929

sebagai Public Road Administrasion Classification System. Sistem ini

telah mengalami beberapa perbaikan, yang berlaku saat ini adalah

yang diajukan oleh Commite on Classification of Material for

Subgrade and Granular Type Road of the Highway Research Board
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pada tahun 1945 (ASTM Standar No. D-3282, AASHTO model

M145).

Sistem klasifikasi AASHTO bermanfaat untuk menentukan kualitas

tanah guna pekerjaan jalan yaitu lapis dasar (subbase) dan tanah dasar

(subgrade). Karena sistem ini ditujukan untuk pekerjaan jalan

tersebut, maka penggunaan sistem ini dalam prakteknya harus

dipertimbangkan terhadap maksud aslinya. Sistem klasifikasi ini

didasarkan pada kriteria di bawah ini :

1) Ukuran Butir

Kerikil : bagian tanah yang lolos ayakan diameter 75 mm (3 in)

dan yang tertahan pada ayakan No. 10 (2 mm).

Pasir : bagian tanah yang lolos ayakan No. 10 (2 mm) dan yang

tertahan pada ayakan No. 200 (0.075 mm).

Lanau dan lempung : bagian tanah yang lolos ayakan No. 200.

2) Plastisitas

Nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian yang halus dari

tanah mempunyai indeks plastis sebesar 10 atau kurang. Nama

berlempung dipakai bilamana bagian-bagian yang halus dari tanah

mempunyai indeks plastis sebesar 11 atau lebih.
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Gambar 1. Nilai-nilai batas Atterberg untuk subkelompok tanah

3) Apabila batuan (ukuran lebih besar dari 75 mm) di temukan di

dalam contoh tanah yang akan ditentukan klasifikasi tanahnya,

maka batuan-batuan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Tetapi, persentase dari batuan yang dileluarkan tersebut harus

dicatat.

Apabila sistem klasifikasi AASHTO dipakai untuk

mengklasifikasikan tanah, maka data dari hasil uji dicocokkan dengan

angka-angka yang diberikan dalam Tabel 1 dari kolom sebelah kiri ke

kolom sebelah kanan hingga ditemukan angka-angka yang sesuai.
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Tabel 1. Klasifikasi Tanah untuk Lapisan Tanah Dasar Jalan Raya (Sistem AASHTO)

Klasifikasi Umum
Tanah berbutir

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

Tanah lanau - lempung
(lebih dari 35 % dari seluruh contoh

tanah lolos ayakan No. 200)

Klasifikasi Kelompok
A-1

A-3
A-2

A-4 A-5 A-6
A-7

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

Analisis ayakan
(% lolos)
No. 10 ≤ 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
No. 40 ≤ 30 ≤ 50 ≥ 51 --- --- --- --- --- --- --- ---
No. 200 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36
Sifat fraksi yang lolos
ayakan No. 40
Batas Cair (LL) --- --- ≤ 40 ≥ 41 ≤ 40 ≥ 41 ≤ 40 ≥ 40 ≤ 40 ≥ 41
Indek Plastisitas (PI) ≤ 6 NP ≤ 10 ≤ 10 ≥ 11 ≥ 11 ≤ 10 ≤ 10 ≥ 11 ≥ 11

Tipe material yang
paling dominan

Batu pecah,
kerikil dan pasir

Pasir
halus

Kerikil dan pasir yang berlanau
atau berlempung Tanah berlanau Tanah berlempung

Penilaian sebagai
bahan tanah dasar Baik sekali sampai baik Biasa sampai jelek

Keterangan : ** Untuk A-7-5, PI ≤ LL – 30
** Untuk A-7-6, PI > LL – 30

Sumber : Das, 1995.
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b. Sistem Klasifikasi Tanah Unified (USCS)

Klasifikasi tanah sistem ini 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) telah

memakai USCS sebagai metode standar guna mengklasifikasikan

tanah. Dalam bentuk yang sekarang, sistem ini banyak digunakan

dalam berbagai pekerjaan geoteknik. Dalam USCS, suatu tanah

diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu :

1) Tanah berbutir kasar (coarse-grained soils) yang terdiri atas

kerikil dan pasir yang mana kurang dari 50% tanah yang lolos

saringan No. 200 (F200 < 50). Simbol kelompok diawali dengan G

untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil (gravelly soil) atau S

untuk pasir (sand) atau tanah berpasir (sandy soil).

2) Tanah berbutir halus (fine-grained soils) yang mana lebih dari

50% tanah lolos saringan No. 200 (F200 ≥ 50). Simbol kelompok

diawali dengan M untuk lanau inorganik (inorganic silt), atau C

untuk lempung inorganik (inorganic clay), atau O untuk lanau dan

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

tanah dengan kandungan organik tinggi.

Simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi adalah W - untuk

gradasi baik (well graded), P - gradasi buruk (poorly graded), L -

plastisitas rendah (low plasticity) dan H - plastisitas tinggi (high

plasticity).
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Adapun menurut Bowles, 1991 kelompok-kelompok tanah utama pada

sistem klasifikasi Unified diperlihatkan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. 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

Sumber : Bowles, 1991.

Klasifikasi sistem tanah unified secara visual di lapangan sebaiknya

dilakukan pada setiap pengambilan contoh tanah. Hal ini berguna di

samping untuk dapat menentukan pemeriksaan yang mungkin perlu

ditambahkan, juga sebagai pelengkap klasifikasi yang di lakukan di

laboratorium agar tidak terjadi kesalahan label.
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Tabel 3. Sistem Klasifikasi Berdasarkan Unified
Divisi Utama Simbol Nama Umum Kriteria Klasifikasi

Ta
na

h 
be

rb
ut

ir 
ka

sa
r≥

 5
0%

 b
ut

ira
n

te
rta

ha
n 

sa
rin

ga
n 

N
o.

 2
00 K

er
ik

il 
50

%
≥ 

fr
ak

si
 k

as
ar

te
rta

ha
n 

sa
rin

ga
n 

N
o.

 4

K
er

ik
il

be
rs

ih
(h

an
ya

 k
er

ik
il) GW

Kerikil bergradasi-baik dan
campuran kerikil-pasir, sedikit

atau sama sekali tidak
mengandung butiran halus

K
la

si
fik

as
i b

er
da

sa
rk

an
 p

ro
se

nt
as

e 
bu

tir
an

 h
al

us
 ; 

K
ur

an
g 

da
ri 

5%
 lo

lo
s s

ar
in

ga
n 

no
.2

00
: G

M
,

G
P,

 S
W

, S
P.

  L
eb

ih
 d

ar
i 1

2%
lo

lo
s s

ar
in

ga
n 

no
.2

00
 : 

G
M

, G
C

, S
M

, S
C

. 5
%

-1
2%

 lo
lo

s
sa

rin
ga

n 
N

o.
20

0 
: B

at
as

an
 k

la
sif

ik
as

i y
an

g 
m

em
pu

ny
ai

 si
m

bo
l d

ob
el

Cu = D60 > 4
D10

Cc = (D30)2 Antara 1 dan 3
D10 x D60

GP

Kerikil bergradasi-buruk dan
campuran kerikil-pasir, sedikit

atau sama sekali tidak
mengandung butiran halus

Tidak memenuhi kedua  kriteria untuk
GW

K
er

ik
il 

de
ng

an
B

ut
ira

n 
ha

lu
s GM Kerikil berlanau, campuran

kerikil-pasir-lanau

Batas-batas
Atterberg di

bawah garis A
atau PI < 4

Bila batas
Atterberg berada

didaerah arsir
dari diagram

plastisitas, maka
dipakai dobel

simbol
GC Kerikil berlempung, campuran

kerikil-pasir-lempung

Batas-batas
Atterberg di

bawah garis A
atau PI > 7

Pa
si

r≥
 5

0%
 fr

ak
si 

ka
sa

r
lo

lo
s s

ar
in

ga
n 

N
o.

 4

Pa
si

r b
er

si
h

(h
an

ya
pa

sir
) SW

Pasir bergradasi-baik , pasir
berkerikil, sedikit atau sama

sekali tidak mengandung butiran
halus

Cu = D60 > 6
D10

Cc = (D30)2 Antara 1 dan 3
D10 x D60

SP

Pasir bergradasi-buruk, pasir
berkerikil, sedikit atau sama

sekali tidak mengandung butiran
halus

Tidak memenuhi kedua kriteria untuk
SW

Pa
si

r
de

ng
an

 b
ut

ira
n

ha
lu

s

SM Pasir berlanau, campuran pasir-
lanau

Batas-batas
Atterberg di

bawah garis A
atau PI < 4

Bila batas
Atterberg berada

didaerah arsir
dari diagram

plastisitas, maka
dipakai dobel

simbol
SC Pasir berlempung, campuran

pasir-lempung

Batas-batas
Atterberg di

bawah garis A
atau PI > 7

Ta
na

h 
be

rb
ut

ir 
ha

lu
s

50
%

 a
ta

u 
le

bi
h 

lo
lo

s a
ya

ka
n 

N
o.

 2
00

La
na

u 
da

n 
le

m
pu

ng
ba

ta
s c

ai
r≤

 5
0%

ML
Lanau anorganik, pasir halus

sekali, serbuk batuan, pasir halus
berlanau atau berlempung Diagram Plastisitas:

Untuk mengklasifikasi kadar butiran halus yang
terkandung dalam tanah berbutir halus dan kasar.

Batas Atterberg yang termasuk dalam daerah yang
di arsir berarti batasan klasifikasinya menggunakan

dua simbol.
60

50 CH

40 CL

30 Garis A
CL-ML

20

4 ML              ML atau OH

0    10      20     30      40    50     60    70    80

Garis A : PI = 0.73 (LL-20)

CL

Lempung anorganik dengan
plastisitas rendah sampai dengan

sedang lempung berkerikil,
lempung berpasir, lempung

berlanau, lempung “kurus” (lean
clays)

OL
Lanau-organik dan lempung

berlanau organik dengan
plastisitas rendah

La
na

u 
da

n 
le

m
pu

ng
 b

at
as

 c
ai

r≥
 5

0%

MH
Lanau anorganik atau pasir halus
diatomae, atau lanau diatomae,

lanau yang elastis

CH
Lempung anorganik dengan
plastisitas tinggi, lempung

“gemuk” (fat clays)

OH
Lempung organik dengan

plastisitas sedang sampai dengan
tinggi

Tanah-tanah dengan
kandungan organik sangat

tinggi
PT

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

organik tinggi

Manual untuk identifikasi secara visual dapat
dilihat di ASTM Designation D-2488

Sumber : Hary Christady, 1996.

In
de

x
Pl

as
tis

ita
s(

%
)

Batas Cair (%)



14

B. Tanah Lempung

1. Definifi 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 tak mudah

terkelupas hanya dengan jari tangan. Selain itu, permeabilitas lempung

sangat rendah (Terzaghi dan Peck, 1987).

Tanah lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang berukuran

kurang dari 0,002 mm (= 2 mikron). Namun demikian, dibeberapa kasus,

partikel berukuran antara 0,002 mm sampai 0,005 mm juga masih

digolongkan sebagai partikel lempung. Disini tanah di klasifikasikan

sebagai lempung hanya berdasarkan pada ukurannya saja. Belum tentu

tanah dengan ukuran partikel lempung tersebut juga mengandung mineral-

mineral lempung (clay mineral).

2. Kriteria Tanah Lempung

Suatu tanah dapat digolongkan sebagai tanah lempung jika memenuhi

syarat sebagai berikut :

a. Mengandung 30% pasir, 40% butiran-butiran ukuran lanau, dan 30%

butiran-butiran ukuran lempung.

b. Butiran yang lolos saringan No. 200 (0,075 mm) berdasarkan ASTM

standar dan berukuran < 0,002 mm.

c. Suatu bahan yang hampir seluruhnya terdiri dari pasir, tetapi ada yang

mengandung sejumlah lempung.
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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 lanau tersusun 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) Potensi kembang susut rendah sampai sedang.

6) Proses penurunan lambat.

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
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kandungan air yang berada di dalamnya dan 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 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 :
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PI = LL - PL

dengan,

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

PI % Sifat Tanah Kohesif

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 halus 50% atau lebih, lolos ayakan No. 200 dan

memiliki batas cair (LL) ≤ 50 %.
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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) Memiliki nilai koefisien permeabilitas antara 1,0 – 0,001 cm/det.

5) 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 alas an 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 lainnya akan berbeda
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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 urugan dan tanah pondasi, Sistim Klasifikasi Unified

mengklasifikasikan tanah lempung berpasir sebagai (Sosrodarsono dan

Nakazawa, 1988).:

1) Stabil atau cocok untuk inti dan selimut kedap air.

2) Memiliki koefisien permeabilitas.

3) Efektif menggunakan penggilas kaki domba dan penggilas dengan

ban bertekanan untuk pemadatan di lapangan.

4) Berat volume kering 1,52-1,92 t/m3.

5) Daya dukung tanah baik sampai buruk.

Penggunaan untuk saluran dan jalan, Sistim Klasifikasi Unified

mengklasifikasikan tanah lempung berpasir sebagai (Sosrodarsono dan

Nakazawa, 1988). :

1) Cukup baik sampai baik sebagai pondasi jika tidak ada pembekuan.

2) Tidak cocok sebagai lapisan tanah dasar untuk perkerasan jalan.
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3) Sedang sampai tinggi kemungkinan terjadi pembekuan.

4) Memiliki tingkat kompresibilitas dan pengembangan yang sedang.

5) Sifat drainase kedap air.

6) Alat pemadatan lapangan yang cocok digunakan penggilas kaki

domba dan penggilas dengan ban bertekanan.

7) Berat volume kering antara 1,6 – 2 t/m3.

8) Memiliki nilai CBR lapangan antara 5-15 %.

9) Koefisien reaksi permukaan bawah 2,8 – 5,5 kg/cm3.

3. Sifat - Sifat Mineral Lempung

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.

Adapun sifat-sifat umum dari mineral lempung, yaitu :

a. 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
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ganda atau lapisan ganda adalah lapisan yang dapat menarik molekul air

atau kation yang disekitarnya. Lapisan ini akan hilang pada temperatur

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

plastisitas alamiah, tetapi sebagian air juga dapat menghilang cukup

dengan pengeringan udara saja.

b. Aktivitas

Aktivitas tanah lempung merupakan perbandingan antara indeks

plastisitas (PI) dengan prosentase butiran yang lebih kecil dari 2 µm

yang dinotasikan dengan huruf C dan disederhanakan dalam persamaan

berikut :

Aktivitas digunakan sebagai indeks untuk mengidentifikasi kemampuan

mengembang dari suatu tanah lempung. Gambar 2 dibawah berikut

mengklasifikasikan mineral lempung berdasarkan nilai aktivitasnya

yakni :

1. Montmorrillonite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 7,2

2. Illite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 0,9 dan < 7,2

3. Kaolinite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) ≥ 0,38 dan <

0,9

4. Polygorskite : Tanah lempung dengan nilai aktivitas (A) < 0,38

c. Flokulasi dan Dispersi

Apabila mineral lempung terkontaminasi dengan substansi yang tidak

mempunyai bentuk tertentu atau tidak berkristal (”amophus”) maka

daya negatif netto, ion-ion H+ di dalam air, gaya Van der Waals, dan

C
PIA 
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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 thiksotropic (”Thixopic”),

dimana kekuatan didapatkan dari lamanya waktu.

d. Pengaruh Air

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 (Ccl 4)

yang jika dicampur lempung tidak akan terjadi apapun.
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e. Sifat Kembang Susut

Tanah-tanah yang banyak mengandung lempung mengalami perubahan

volume ketika kadar air berubah. Perubahan itulah yang membahayakan

bangunan. Tingkat pengembangan secara umum bergantung pada

beberapa faktor, yaitu :

a. Tipe dan jumlah mineral yang ada di dalam tanah.

b. Kadar air.

c. Susunan tanah.

d. Konsentrasi garam dalam air pori.

e. Sementasi.

f. Adanya bahan organik, dll.

Secara umum sifat kembang susut tanah lempung tergantung pada sifat

plastisitasnya, semakin plastis mineral lempung semakin potensial

untuk mengembang dan menyusut.

C. Stabilisasi Tanah

Stabilisasi tanah adalah suatu proses untuk memperbaiki sifat-sifat tanah

dengan menambahkan sesuatu pada tanah tersebut, agar dapat menaikkan

kekuatan tanah dan mempertahankan kekuatan geser. Adapun tujuan

stabilisasi tanah adalah untuk mengikat dan menyatukan agregat material yang

ada. Sifat-sifat tanah yang dapat diperbaiki dengan cara stabilisasi dapat

meliputi : kestabilan volume, kekuatan atau daya dukung, permeabilitas, dan

kekekalan atau keawetan.
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Menurut Bowles, 1991 beberapa tindakan yang dilakukan untuk

menstabilisasikan tanah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerapatan tanah.

2. Menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi

dan/atau  tahanan gesek yang timbul.

3. Menambah bahan untuk menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi

dan/atau fisis pada tanah.

4. Menurunkan muka air tanah (drainase tanah).

5. Mengganti tanah yang buruk.

Pada umumnya cara yang digunakan untuk menstabilisasi tanah terdiri dari

salah satu atau kombinasi dari pekerjaan-pekerjaan berikut (Bowles, 1991) :

1. Mekanis, yaitu pemadatan dengan berbagai jenis peralatan mekanis seperti

mesin gilas (roller), benda berat yang dijatuhkan, ledakan, tekanan statis,

tekstur, pembekuan, pemanasan dan sebagainya.

2. Bahan Pencampur (Additiver), yaitu penambahan kerikil untuk tanah

kohesif, lempung untuk tanah berbutir, dan pencampur kimiawi seperti

semen, gamping, abu batubara, abu vulkanik, batuan kapur, gamping

dan/atau semen, semen aspal, sodium dan kalsium klorida, limbah pabrik

kertas dan lain-lainnya.

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 additive untuk bereaksi.
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D. Karakteristik Pasir

Secara partikel, ukuran partikel pasir besar dan sama atau seragam, bentuknya

bervariasi dari bulat sampai persegi. Bentuk-bentuk yang dihasilkan dari

abrasi dan pelarutan adalah sehubungan dengan jarak transportasi sedimen.

Perilaku terjadinya massa disebabkan oleh jarak pori di antara butiran masing-

masing yang bersentuhan. Mineral pasir yang lebih dominan adalah kwarsa

yang pada dasarnya stabil, lemah dan tidak dapat merubah bentuk. Pada suatu

saat, pasir dapat meliputi granit, magnetit dan hornblende. Karena perubahan

cuaca di mana akan cepat terjadi pelapukan mekanis dan terjadi sedikit

pelapukan kimiawi, mungkin akan ditemui mika, feldspar atau gypsum,

tergantung pada batuan asal.

Secara permeabilitas, pasir merupakan material yang mempunyai

permeabilitas tinggi, mudah ditembus air. Kapilaritas pasir dapat dikatakan

rendah, sehingga dapat diabaikan. Kekuatan hancur pasir diperoleh dari

gesekan antar butiran. Dan berkenaan dengan kekuatan hancur, perlu

diperhatikan bahwa pada pasir lepas sedikit tersementasi dapat menyebabkan

keruntuhan struktur tanah.

Dalam hal kemampuan berdeformasi, pasir bereaksi terhadap beban cepat

seperti tertutupnya pori-pori dan padatnya butiran akibat pengaturan kembali.

Deformasi atau perubahan bentuk pasir pada dasarnya plastis, dengan

beberapa pemampatan elastis yang terjadi di dalam butiran-butiran. Jumlah

pemampatan dihubungkan dengan gradasi kerapatan relatif dan besarnya

tegangan yang bekerja. Kepekaan dan terjadinya kerapatan pasir disebabkan

getaran keras dan material-material yang siap dipadatkan. Kehancuran dapat
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terjadi pada butiranbutiran pada saat tegangan-regangan yang bekerja relatif

rendah.

E. Kuat Geser Tanah

1. Definisi Kuat Geser Tanah

Suatu beban yang dikerjakan pada suatu masa tanah akan selalu

menghasilkan tegangan dengan intesitas yang berbeda – beda di dalam

zona berbentuk bola lampu di bawah beban tersebut (Bowles,1993).

Kekuatan geser suatu tanah dapat juga didefinsikan sebagai tahanan

maksimum dari tanah terhadap tegangan geser di bawah suatu kondisi

yang diberikan (Smith, 1992).

Kuat geser tanah sebagai perlawanan internal tanah terhadap persatuan

luas terhadap keruntuhan atau pengerasan sepanjang bidang geser dalam

tanah yang dimaksud (Das, 1994).

2. Teori Kuat Geser Tanah

Menurut teori Mohr ( 1910 ) kondisi keruntuhan suatu bahan terjadi akibat

adanya kombinasi keadaan kritis dari tegangan normal dan tegangan geser.

Hubungan fungsi antara tegangan normal dan tegangan geser pada bidang

runtuhnya, dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

τ  = ƒ(σ)

dimana :

τ =  Tegangan geser pada saat terjadinya keruntuhan

atau kegagalan (failure)

σ =  Tegangan normal pada saat kondisi tersebut
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Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir-butir

tanah terhadap desakan atau tarikan (Hary Cristady, 2002).

Coulomb (1776) mendefinisikan ƒ(σ)  seperti pada persamaan sebagai

berikut :

τ = C + σ tg ø

dengan :

τ =  Kuat geser tanah ( kN/m2 )

C  = Kohesi tanah ( kN/m2 )

ø =  Sudut gesek dalam tanah atau sudut gesek internal  ( derajat )

σ = Tegangan normal pada bidang runtuh ( kN/m2 )

Garis keruntuhan (failure envelope) menurut Coulomb (1776) berbentuk

garis lengkung seperti pada gambar 3 dimana untuk sebagian besar

masalah – masalah mekanika tanah, garis tersebut cukup didekati dengan

sebuah garis lurus yang menunjukkan hubungan linear antara tegangan

normal dan kekuatan geser (Das,1995). Tanah, seperti halnya bahan padat,

akan runtuh karena tarikan maupun geseran. Tegangan tarik dapat

menyebabkan retakan pada suatu keadaan praktis yang penting. Walaupun

demikian, sebagian besar masalah dalam teknik sipil dikarenakan hanya

memperhatikan tahanan terhadap keruntuhan oleh geseran.
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Gambar 3. Garis keruntuhan menurut Mohr dan Hukum keruntuhan
Mohr – Coulomb (Hary Cristady, 2002)

Jika  tegangan – tegangan baru mencapai titik P, keruntuhan tanah akibat

geser tidak akan terjadi. Keruntuhan geser akan terjadi jika tegangan –

tegangan mencapai titik Q yang terletak pada garis selubung kegagalan

(failure envelope). Kedudukan tegangan yang ditunjukkan oleh titik R

tidak akan pernah terjadi, karena sebelum tegangan yang terjadi mencapai

titik R, bahan sudah mengalami keruntuhan.

Tegangan – tegangan efektif yang terjadi di dalam tanah sangat

dipengaruhi oleh tekanan air pori. Terzaghi (1925) mengubah persamaan

Coulomb seperti pada persamaan 9 dan persamaan 10 dalam bentuk

tegangan efektif sebagai berikut :

τ = C’ + (σ – u) tg ø’

τ = C + σ’ tg ø’

dengan :

C’ = kohesi tanah efektif (kN/m2)

σ’ =  tegangan normal efektif  (kN/m2)
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u =  tekanan air pori (kN/m2)

ø’ =  sudut gesek dalam tanah efektif (derajat)

Kekuatan geser (shear strength) tanah merupakan gaya tahanan internal yang

bekerja per satuan luas masa tanah untuk menahan keruntuhan atau kegagalan

sepanjang bidang runtuh dalam masa tanah tersebut.

Pemahaman terhadap proses dari perlawanan geser sangat diperlukan untuk

analisis stabilitas tanah seperti kuat dukung, stabilitas lereng, tekanan tanah

lateral pada struktur penahan tanah.

Parameter kuat geser tanah diperlukan untuk analisis-analisis antara lain :

• Kapasitas dukung tanah

• Stabilitas lereng

• Gaya dorong pada dinding penahan

Menurut Mohr (1910) keruntuhan terjadi akibat adanya kombinasi keadaan

kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Hubungan fungsi tersebut

dinyatakan :

τ = f (σ )

dimana :

τ = tegangan geser (kN/m2)

σ = tegangan normal (kN/m2)

Kuat geser tanah adalah gaya perlawanan yang dilakukan oleh butir tanah

terhadap desakan atau tarikan. Bila`tanah mengalami pembebanan akan

ditahan oleh :

• Kohesi tanah yang tergantung pada jenis tanah dan kepadatannya

• Gesekan antar butir – butir tanah
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Coulomb (1776) mendefinisikan :

τ = c +σ tgϕ

dengan ;

τ = kuat geser tanah (kN/m2)

σ = tegangan normal pada bidang runtuh (kN/m2)

c = kohesi tanah (kN/m2)

ϕ = sudut gesek dalam tanah (derajad)

F. Pengujian Kuat Geser Langsung (Direct Shear Test)

Percobaan geser langsung merupakan salah satu jenis pengujian tertua dan

sangat sederhana untuk menentukan parameter kuat geser tanah (shear

strength parameter) c dan ϕ di laboratorium. Dalam percobaan ini dapat

dilakukan pengukuran secara langsung dan cepat nilai kekuatan geser tanah

dengan kondisi tanpa pengaliran (undrained), atau dalam konsep tegangan

total (total stress). Pengujian ini pertama-tama diperuntukkan bagi jenis tanah

non-kohesif, namun dalam perkembangannya dapat pula diterapkan pada

jenis tanah kohesif.

Bidang keruntuhan geser yang terjadi dalam pengujian geser langsung adalah

bidang yang dipaksakan, bukan merupakan bidang terlemah seperti yang

terjadi pada pengujian kuat tekan bebas ataupun triaksial. Dengan demikian

selama proses pembebanan horisontal, tegangan yang timbul dalam bidang

geser sangat kompleks, hal ini sekaligus merupakan salah satu kelemahan

utama dalam percobaan geser langsung.

Analisis Perhitungan Kuat Geser Langsung :
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Nilai Kuat Geser Langsung di peroleh dari nilai tegangan geser

maksimum.

1. Hitung gaya geser Ph :

Ph  =  bacaan arloji x kalibrasi proving ring

2. Hitung kekuatan geser   ( )

Ac
Ph



3. Hitung tegangan normal  ( n )

Ac
Pv

n 

4. Gambarkan grafik hubungan B
B versus  , kemudian dari masing-

masing benda uji dapatkan max

5. Gambarkan garis lurus melalui titik-titik hubungan nversus 

dapatkan pula parameter c dan  .

6. Untuk mendapat parameter c dan  dapat diselesaikan dengan cara

matematis (pesamaan regresi linear). Rumus kekuatan geser :

cn   tan

G. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian laboratorium yang menjadi bahan pertimbangan dan

acuan penelitian ini dikarenakan adanya kesamaan metode dan sampel tanah

yang digunakan, tetapi untuk bahan campuran dan variasi yang berbeda,

antara lain:

1. Studi Sifat Mekanik Tanah Organik yang Distabilisasi Menggunakan

Cornice Adhesive yang telah dilakukan oleh Muhammad Syamroni pada

Tahun 2013. Bahan campuran menggunakan Cornice Adhesive dengan

variasi 0% ; 5% ; 10% ; 15% ; dan 20%. Hasil dari pengujian Direct Shear
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terhadap masing-masing sampel tanah dengan kadar Cornice Adhesive 0%

; 5% ; 10% ; 15% ; dan 20% adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai Kohesi Terhadap Prosentase Kadar Aditive

KadarCornice Adhesive
(%)

Kohesi
(kg/cm2)

0 0,166

5 0,270

10 0,289

15 0,305

20 0,397

Hubungan prosentase kadar terhadap nilai kohesi :

Gambar 4. Grafik Hubungan Prosentase Kadar Terhadap Nilai Kohesi

Dari Gambar 8 dapat dijelaskan bahwa penambahan kadar Cornice

Adhesive 0% ; 5% ; 10% ; 15% ; dan 20% pada hasil pengujian Kuat Geser

Langsung, semakin bertambahnya kadar additive maka nilai kohesi

semakin besar dan begitu juga semakin sedikit kadar additive nilai kohesi

semakin kecil. Pemberian additive yang paling efisien adalah pada
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pencampuran cornice adhesive sebesar 5%, karena pada kadar ini sampel

tanah mengalami peningkatan nilai kualitas tanah sangat signifikan dan

kondisi tanah organik menjadi lebih baik. Meskipun pada penambahan

additive dengan kadar 10%, 15%, dan 20% juga mengalami peningkatan

nilai kualitas tanah, akan tetapi peningkatannya tidak terlalu besar bila

dibandingkan dengan kadar additive sebesar 5%.

Hasil pengujian sudut geser pada masing-masing kadar additive adalah :

Tabel 6. Nilai Sudut Geser ( Terhadap Prosentase Kadar Additive

Kadar
(%)

Sudut Geser
() (°)

0 16.121

5 19.130

10 22.030

15 24.818

20 27.485

Gambar 5. Grafik Hubungan Antara Prosentase Kadar Terhadap Sudut
Geser (
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Dari hasil pengujian di laboratorium dapat dilihat bahwa ada kenaikan

nilai sudut geser dalam ( pada tanah organik lunak yang sudah

dicampurkan bahan additive cornice adhesive, meskipun kenaikan nilai

sudut geser dalam tidak terlalu signifikan.  pada kadar additive 20%

didapat nilai sudut geser yang paling besar, karena sampel tanah tersebut

sudah di stabilisasi menggunakan bahan cornice adhesive sehingga

terjadinya peningkatan – peningkatan sifat material dan karakteritik tanah

menjadi lebih baik. Sedangkan pada kadar additive 0% didapat nilai sudut

geser yang paling kecil ini dikarenakan sampel tanah asli yang mempunyai

indeks plastisitas tinggi dan kurang tahan terhadap perubahan cuaca dan

air tanah ini (durabilitas) dan tidak dilakukan perbaikan atau stabilisasi

sehingga memiliki nilai yang kecil untuk sudut gesernya, ini berarti besar

kecilnya nilai sudut geser yang didapat dari hasil pengujian dilaboratorium

tergantung dari jumlah kadar additive yang terkandung dalam sampel

tanah, dan dimana untuk perlakuan yang diberikan pada setiap sampel

sama yaitu pemeraman selama 7 hari.  Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa, semakin besar prosentase kadar cornice additive yang

terkandung pada sampel tanah, maka nilai sudut gesernya semakin besar.

Dan, semakin kecil prosentase kadar cornice adhesive yang terkandung

pada sampel tanah, maka semakin kecil nilai sudut gesernya.

Dari hasil penelitian tentang Uji Kuat Geser langsung di atas dapat

disimpulkan bahwa semakin besar kandungan additive pada sampel tanah,

nilai kohesi yang bekerja semakin besar dan nilai sudut geser semakin

besar, dapat diartikan energi antar partikel tanah yang diberikan lebih
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besar/lebih berpengaruh pada nilai kohesinya. Kekuatan kohesi antar

partikel lebih dominan bekerja yang diimbangi dengan sudut geser antar

partikel tersebut, berarti semakin besar kandungan additive, kekuatan yang

lebih bekerja yaitu antar tanah organik dan cornice adhesive.


