
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Sampe Tanah 

Tanah yang akan di gunakan untuk penguujian adalah jenis tanah lempung 

yang diambil dari Belimbing Sari, Lampung Timur, dengan titik kordinat 105
o
 

30
o
 10.74

o
”U” dan 5

o
 31’ 44.26

o
”S”.  

 

Gambar 6. Lokasi Pengambilan Sampel 

dengan cara pengambilan sampel yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk contoh tanah asli (Undisturb) diambil dari kedalaman kira – kira 50 

cm di bawah permukaan tanah guna menghilangkan sisa – sisa kotoran 

tanah. Contoh tanah asli dapat diambil dengan memakai tabung contoh 

(samples tubes). Tabung contoh ini dimasukkan ke dalam dasar lubang 

bor. Tabung-tabung contoh yang biasanya dipakai memiliki diameter 6 

sampai dengan 7 cm. 

LOKASI PENGAMBILAN 

SAMPEL 
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Gambar 7. Pengambilan sampel undisturb 

2. Untuk contoh tanah terganggu (disturb), sampel tanah diambil secara 

bongkahan permukaan tanah. 

 

Gambar 8. Pengambilan Sampel Disturb 

Sampel tanah yang diambil tidak perlu adanya usaha yang dilakukan untuk 

melindungi sifat dari tanah tersebut. Sampel tanah tersebut digunakan untuk 

pengujian analisis saringan, batas-batas konsistensi, pemadatan (proctor 

standard dan modified) dan CBR Rendaman. Pengambilan sampel tanah 

terganggu (disturb) cukup dimasukan kedalam karung plastik atau 

pembungkus lainnya. 

 

B. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat untuk uji analisis 

saringan, uji berat jenis, uji kadar air, uji batas-batas konsistensi, uji proctor 

standard dan modified, uji CBR dan peralatan lainnya yang ada di 
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Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung 

yang telah sesuai dengan standarisasi American Society for Testing Material 

(ASTM). 

 

C.  Pelaksanaan Pengujian 

 

Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan 

Teknik Sipil, Universitas Lampung. Pengujian yang dilakukan dibagi menjadi 

2 bagian pengujian yaitu pengujian untuk tanah asli dan tanah yang telah 

distabilisasi, adapun pengujian-pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengujian Sampel Tanah Asli 

a. Pengujian Analisis Saringan 

b. Pengujian Berat Jenis 

c. Pengujian Kadar Air 

d. Pengujian Batas Atterberg 

e. Pengujian Pemadatan Tanah 

f. Pengujian CBR 

2. Pengujian pada tanah yang telah distabilisasi zeolit 

a. Pengujian Berat Jenis 

b. Pengujian Kadar Air 

c. Pengujian Batas Atterberg 

d. Pengujian Pemadatan Tanah 

e. Pengujian CBR 

Pada pengujian tanah stabilisasi setiap sampel tanah dibuat campuran dengan 

zeolit yaitu 6%, 8%, 10%, 12% dan 14% dari berat sampel dengan dilakukan 
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masa pemeraman yang sama yaitu selama 14 hari sebelum dilakukan 

pengujian CBR dan pengujian yang lainnya. 

 

1. Uji Kadar Air 

   

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kadar air suatu sampel tanah 

yaitu perbandingan antara berat air dengan berat tanah kering. Pengujian 

ini menggunakan standar ASTM D-2216.  

 

2. Uji Analisis Saringan 

 

Analisis saringan adalah mengayak atau menggetarkan contoh tanah 

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

kecil secara berurutan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui 

prosentase ukuran butir sampel tanah yang dipakai. Pengujian ini 

menggunakan standar ASTM D-422, AASHTO T88 (Bowles, 1991). 

 

3. Uji Batas Atterberg 

 a. Batas Cair (Liquid Limit) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis 

tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian 

ini menggunakan standar ASTM D-4318.  

b. Batas Plastis (Plastic limit) 

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada 

keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat. Nilai 
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batas plastis adalah nilai dari kadar air rata-rata sampel. Pengujian ini 

menggunakan standar ASTM D-4318.  

 

4. Uji Berat Jenis 

 

Pengujian ini mencakup penentuan berat jenis (specific gravity) tanah 

dengan menggunakan botol piknometer. Tanah yang diuji harus lolos 

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

perhitungan untuk uji hydrometer, maka tanah harus lolos saringan # 200 

(diameter = 0.074 mm). Uji berat jenis ini menggunakan standar ASTM 

D-854. 

 

5. Uji Pemadatan Tanah  

   

Tujuannya adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah dengan 

cara tumbukan yaitu dengan mengetahui hubungan antara kadar air 

dengan kepadatan tanah. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-

1557.  

 

6. Pencampuran Bahan Additive 

 

Metode pencampuran untuk masing-masing kadar zeolit adalah : 

a. Zeolit dicampur dengan sampel tanah yang telah ditumbuk (butir 

aslinya tidak pecah) dan lolos saringan No. 4 (4,75 mm) dengan variasi 

kadar campuran zeolit antara lain adalah 6%, 8%, 10%, 12% dan 14% 

dari berat tanah. 
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7. Uji CBR (California Bearing Ratio) 

 

Tujuannya adalah untuk menentukan nilai CBR dengan mengetahui kuat 

hambatan campuran tanah dengan zeolit terhadap penetrasi kadar air 

optimum. 

Bahan-bahan : -  Sampel tanah lempung 

                                    -  Air suling 

Peralatan yang digunakan: 

a. Mold CBR 6” 

b. Hammer seberat 4.5 kg 

c. Mesin pemadat elektrik mekanik 

d. Pan besar / talam 

e. Gelas ukur 

f. Saringan No. 4 

g. Timbangan 

h. Extruder 

i. Container 

 

Langkah Kerja: 

a. Menyiapkan 3 sampel tanah yang lolos saringan No. 4 masing-masing 

sebanyak 5 kg ditambah sedikit untuk mengetahui kadar airnya. 

b. Mencampur tanah dengan kapur sesuai dengan kadar yang telah 

ditentukan. 

c. Menentukan penambahan air dengan rumus: 
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Penambahan Air :      Berat sampel x (OMC X MC) 

                         100 + MC 

 dimana: 

 OMC : Kadar air optimum dari hasil uji pemadatan 

 MC    : Kadar air sekarang 

d. Menambahkan air yang didapat tadi pada campuran dan diaduk hingga 

merata. 

e. Memasukkan sampel kedalam mold lalu menumbuk secara merata. 

Melakukan penumbukan sampel dalam mold dengan 5 lapisan dan 

banyaknya tumbukan pada masing-masing sampel adalah: 

Sampel 1 : Setiap lapisan ditumbuk 10 kali 

Sampel 2 : Setiap lapisan ditumbuk 25 kali 

Sampel 3 : Setiap lapisan ditumbuk 55 kali 

f. Melepaskan collar dan meratakan sampel dengan mold lalu 

menimbang mold berikut sampel tersebut. 

g. Mengambil sebagian sampel yang tidak terpakai untuk memeriksa 

kadar air. 

h. Melembabkan sampel dan setelah itu merendam sampel di dalam bak 

air, setelah itu dilakukan pengujian CBR. 
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      Gambar 9. Bagan Alir Penelitian 

Mulai 

Pengambilan Sampel Tanah Asli 

Pencampuaran Bahan additive Zeolit sebanyak  

6%, 8% dan 10% 

 

Kadar Air 

Analisa Saringan 

Berat Jenis 

Batas Atterberg 

Pemadatan tanah  

 

Pengujian Awal (Tanah Asli)  

Uji CBR 

Uji Berat Jenis  

Uji Batas Atterberg 

 

Pengujian 

Analisis Hasil 

Kesimpulan 

Selesai 

Klasifikasi Tanah 

 

Uji Compact Test 

 

Pemeraman  

7 hari tanpa  

Perendaman 


