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III. METODE PENELITIAN

A. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung yang terdapat di

Daerah Jati Agung Lampung Selatan, Karang Anyar Lampung Selatan

dan Daerah Jabung Lampung Timur.

2. Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Mekanika Tanah dan

Mushalla Fakultas Teknik Universitas Lampung.

B. Metode Pengambilan Sampel

1. Pengambilan sampel tanah menggunakan tabung besi. Terlebih dahulu

membersihkan dan mengupas permukaan tanah lalu tabung ditekan

perlahan-lahan sampai kedalaman kira-kira 50 cm, kemudian diangkat ke

permukaan sehingga terisi penuh oleh tanah dan ditutup dengan plastik

agar terjaga kadar air aslinya. Sampel yang sudah diambil ini selanjutnya

digunakan sebagai sampel untuk pengujian awal, dimana sampel ini

disebut tanah tidak terganggu.

2. Pengambilan sampel untuk tanah terganggu, dilakukan dengan cara

penggalian dengan menggunakan cangkul kemudian dimasukkan ke

dalam karung.
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C. Pelaksanaan Pengujian Sampel

Pelaksanaan pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sifat fisik dan pengujian kuat

geser langsung pada tanah lempung. Tahap pengujian tersebut dilakukan di

laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Dilakukan 3

kali percobaan pada masing-masing pengujian dan campuran. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui keakuratan data.

1. Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli

Pengujian-pengujian yang dilakukan antara lain:

a. Kadar air (Moisture Content)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air suatu sampel

tanah, yaitu perbandingan antara berat air yang terkandung dalam

tanah dengan berat butir kering tanah tersebut yang dinyatakan dalam

persen. Pengujian berdasarkan ASTM D 2216-98.

Perhitungan:

 Berat air (Ww) =  Wcs – Wds

 Berat tanah kering (Ws) =  Wds – Wc

 Kadar air (ω) = %100x
Ws
Ww

Dimana:

Wc =  Berat cawan yang akan digunakan

Wcs =  Berat benda uji + cawan

Wds =  Berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven.

Perbedaan kadar air diantara ketiga sampel tersebut maksimum sebesar 5%

dengan nilai rata-rata.



38

b. Berat Volume (Unit Weight)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat volume tanah basah dalam

keadaan asli (undisturbed sample), yaitu perbadingan antara berat tanah

dengan volume tanah. Pengujian berdasarkan ASTM D 2167.

Perhitungan:

1) Berat ring (Wc).

2) Volume ring bagian dalam (V).

3) Berat ring dan tanah (Wcs).

4) Berat tanah (W) = Wcs – Wc.

5) Berat Volume (γ).
V
W
 (gr/cm3 atau t/m3)

c. Berat Jenis (Specific Gravity)

Percobaan ini dilakukan untuk menentukan kepadatan massa butiran

atau partikel tanah yaitu perbandingan antara berat butiran tanah dan

berat air suling dengan volume yang sama pada suhu tertentu.

Pengujian berdasarkan ASTM D 854-02.

Perhitungan :

)()( 2314

12

WWWW
WWGs





Dimana : Gs = Berat jenis

W1 = Berat picnometer (gram)

W2 = Berat picnometer dan tanah kering (gram).

W3 = Berat picnometer, tanah dan air (gram)
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W4 = Berat picnometer dan air bersih (gram)

d. Batas Cair (Liquid Limit)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis

tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian

berdasarkan ASTM D 4318-00.

Perhitungan :

1) Menghitung kadar air (w) masing-masing sampel sesuai dengan  jumlah

ketukan

2) Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada grafik

semi logaritma, yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan sumbu y

sebagai kadar air.

3) Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar.

4) Menentukan nilai batas cair pada ketukan ke-25 atau x = log 25

e. Batas Plastis (Plastic Limit)

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada

keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat.

Pengujian berdasarkan ASTM D 4318-00.

Perhitungan :

1) Nilai batas plastik (PL) adalah kadar air rata-rata dari ketiga benda uji

2) Plastik Indek (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga sampel tanah yang

diuji, dengan rumus:

PI = LL – PL
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f. Analisis Saringan (Sieve Analysis)

Tujuan pengujian analisis saringan adalah untuk mengetahui persentasi

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

yang tertahan di atas saringan No. 200 (Ø 0,075 mm). Pengujian

berdasarkan ASTM D 422.

Perhitungan :

1) Berat masing-masing saringan (Wci).

2) Berat masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atas

saringan (Wbi).

3) Berat tanah yang tertahan (Wai) = Wbi – Wci.

4) Jumlah seluruh berat tanah yang tertahan di atas saringan ( Wai 

Wtot.).

5) Persentase berat tanah yang tertahan di atas masing-masing saringan (Pi)

  %100x
W

WciWbiPi
total








 


6) Persentase berat tanah yang lolos masing-masing saringan (q):

%%100 piqi 

   111  ipqiq

Dimana : i = l  (saringan yang dipakai dari saringan dengan diameter

maksimum sampai saringan nomor 200).
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Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas

Teknik Universitas Lampung. Ada 3 tahap yang dilakukan dalam

pengujian, yaitu :

a. Pengujian sifat fisik tanah asli

b. Pembuatan komposisi campuran tanah lempung dan pasir

c. Pengujian sifat fisik dan kepadatan masing-masing komposisi

campuran

d. Pengujian Direct Shear  masing-masing campuran pada Optimum

Moisture Content (OMC)

2. Pengujian pada Tanah yang telah disubstitusi Pasir

a. Pencampuran Sampel Tanah

Tanah yang telah diketahui karakteristiknya yaitu yang sesuai dengan

karakteristik dari tanah lempung akan digunakan dalam pencampuran.

Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pencampuran dari

tanah dan pasir. Pada penelitian ini digunakan benda uji dalam 3 variasi

campuran yang berbeda yaitu yaitu Sampel A, Sampel B, Sampel C,

dan Sampel D yang masing-masing terdiri dari 3 sampel yang bertujuan

untuk melihat pengaruh dari jumlah komposisi tanah dan pasir dengan

nilai kohesi dan sudut geser dari benda uji.

Pencampuran dan pencetakan dilakukan di laboratorium mekanika

tanah fakultas teknik universitas lampung. Untuk kebutuhan bahan

tanah lempung dan pasir pada masing-masing campuran dimisalkan

satu buah benda uji seberat 2500 gram.
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Adapun metode pelaksanaan dari pencampuran dan pembuatan benda

uji untuk masing-masing komposisi campuran :

1. Setelah dijemur dan dihancurkan tanah lempung di saring dengan

saringan no. 4 ( 4,75 mm ) untuk memisahkan antara material kasar

dan halus kemudian diambil material yang lolos saringan.

2. Kemudian mencampur tanah lempung dengan pasir yang lolos

saringan no.40 (0,43 mm) sesuai dengan presentase yang di

butuhkan dengan variasi kadar pasir  0%, 5%, 10%, dan 15%.

campuran agar merata pencampuran di lakuan menggunakan alat

mixer dan ditambahkan untuk menentukan nilai kadar air rencana.

b. Pengujian Pemadatan Tanah

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan kadar air optimum dengan

cara :

1. Menyiapkan sampel tanah asli seberat 2000 gr

2. Menyiapkan gelas ukur yang berisi air seberat 1000 ml

3. Mencampur tanah yang telah disubtitusi pasir dengan air sampai

didapatkannya kadar air optimum rencana.

4. Setelah air dicampur dengan sampel tanah diamkan selama ± 24

jam.

5. Setelah didiamkan atau diperam  ± 24 jam masukkan sampel tanah

ke dalam mol untuk dilakukannya pemadatan standar.

6. Pemadatan dilakukan dengan 3 lapisan dimana pada setiap masing-

masing lapisan ditumbuk atau dipadatkan sebanyak 25 kali

tumbukan.
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7. Setelah ditumbuk dan dipadatkan, menimbang berat mol + tanah

lalu ambil beberapa untuk melihat kadar air mula-mula sampel

tersebut

D. Pengujian Geser Langsung (Direct Shear Test)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan sudut geser dalam (Ø) dan nilai

kohesi (c) dari suatu jenis tanah.

 Langkah kerja

1. Mengeluarkan sampel dari tabung sampel, kemudian memasukkan

sampel ke dalam cetakan benda uji dengan menekan ke sampel tanah

sehingga cetakan penuh dengan sampel.

2. Memotong dan meratakan kedua permuakaan cetakan dengan pisau

potong.

3. Mengeluarkan benda uji dari cetakkan dengan extruder.

4. Menimbang benda uji.

5. Memasukkan benda uji ke dalam cinicn geser yang masih terkunci dan

menutup kedua cincin geser sehingga menjadi satu bagian, posisi benda

uji berada di antara dua batu pori dan kertas saring.

6. Meletakkan cincin geser beserta sampel tanah pada shear box.

7. Mengatur stang penekan dalam psoisi vertikal dan tepat menyentuh stang

penggeser benda uji (Dial Proving tepat mulai bergerak).

8. Membuka kunci cincin geser.

9. Memberikan beban pertama seberat 3320 gram dan mengisi shear box

dengan air sampai penuh sehingga benda uji terendam.
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10. Memutar enggkol pendorong dengan konstan dan stabil perlahan-lahan

selama 15 detik sambil membaca dial pergeseran.

11. Melakukan terus menerus pembacaan Dial Proving Ring, dalam selisih

waktu 15 menit (waktu dari stopwatch).

12. Setelah pembacaan Proving Ring maksimum dan mulai turun dua kali

atau tiga kali pembacaan, percobaan dihentikan.

13. Membersihkan cincin geser dan shear box dari kotoran sampel tanah

didalamnya.

14. Mengulang langkah kerja 5 sampai langkah 14 untuk sampel tanah yang

kedua dengan berat dua kali beban pertama (6640 gram).

15. Untuk sampel ketiga, berat beban adalah tiga kali beban pertama (9960

gram).

 Perhitungan

1. Perhitungan luas permukaan sampel :

A = ¼ . 3,14 . D2

2. Perhitungan tegangan normal :

T = P / A

3. Pembacaan dial maksimum :

T max = Dial max . kalibrasi alat
Luas

4. Menentukan nilai kohesi (c) dan sudut geser (Ø) dari grafik.

Dimana :

D = Diameter sampel (cm)

P = Beban yang diberikan (gram)

A = Luas permukaan sampel (cm2)
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E. Pengolahan dan Analisis Data

1.  Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium diolah

menurut klasifikasi data dengan menggunakan persamaan-persamaan dan

rumus-rumus yang berlaku. Hasil dari pengolahan data tersebut diuraikan

dalam bentuk tabel dan grafik.

2.  Analisis Data

Dari rangkaian pengujian-pengujian yang dilaksanakan di laboratorium,

maka :

a. Dari pengujian kadar air sampel tanah, diperoleh nilai kadar air tanah

dalam persentase.

b. Dari pengujian berat jenis sampel tanah, diperoleh berat jenis tanah.

c. Dari pengujian batas-batas Attenberg, diperoleh nilai batas cair (liquid

limit), batas plastis (plastis limit), dan indeks plastisitas (plastis indeks)

yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan Sistem

Klasifikasi Unified.

d. Dari pengujian analisis saringan (sieve analysis), diperoleh persentase

pembagian ukuran butiran tanah, yang akan digunakan untuk

mengklasifikasikan tanah dengan Sistem Klasifikasi Unified.

e. Dari Pengujian Pemadatan Tanah Standar, diperoleh harga Optimum

Moisture Content (OMC).

f. Dari pengujian Geser Langsung di laboratorium, diperoleh hubungan

sudut geser dalam (Ø) dan nilai kohesi (c) dari suatu jenis tanah..
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Dari parameter-parameter yang diperoleh dari pengujian Kuat Geser

Langsung pada variasi campuran tanah lempung dan pasir, selanjutnya

dilakukan pengolahan dan analisa data untuk membandingkan hasil

perhitungan antara masing-masing komposisi campuran tersebut. Lalu,

didapatkan nilai konstanta perbandingan antara nilai batas atternberg dengan

nilai kohesi hasil uji masing-masing komposisi campuran tanah lempung dan

pasir.
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Gambar 6. Bagan Alir Penelitian

Mulai

Pengambilan sampel tanah
asli : Tanah 1, Tanah 2,

Tanah 3

Uji Sifat fisik :

1. Uji Kadar Air
2. Uji Berat Jenis
3. Uji Berat Volume
4. Uji Batas-batas Atterberg
5. Uji Analisa Saringan

Klasifikasi Tanah

Analisis Hasil Uji

Kesimpulan
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Pembuatan Benda Uji

1. Tanah + air + 0% Pasir
2. Tanah + air + 5% Pasir
3. Tanah + air + 10% Pasir
4. Tanah + air + 15% Pasir

Uji Direct Shear, Uji Batas
Atterberg,  Uji Berat Jenis


