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Modul dengan judul “Praktikum Laboratorium Uji Tanah” merupakan bahan ajar yang
digunakan sebagai panduan praktek Mahasiswa Program Studi Diploma III Jurusan Teknik
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Modul ini mencakup semua jenis pengujian dasar dalam Praktikum Laboratorium Uji
Tanah, baik untuk pengujian lapangan maupun untuk pengujian laboratorium.
Dengan modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam penguasaan tata cara
pelaksanaan percobaan sebelum melakukan praktikum di laboratorium
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Deskripsi
Modul ini akan membahas tentang semua jenis pengujian dasar, penguasaan tata cara
pelaksanaan pengujian, pengisian data lapangan/laboratoriun dan penggambaran grafik
hasil pengujian pada Laboratorium Uji Tanah
B. Kompetensi yang dikembangkan
1. Melaksanakan, menguji dan melaporkan pengujian tanah di lapangan
2. Melaksanakan, menguji dan melaporkan pengujian tanah di laboratorium.
C. Waktu
Laboratorium Uji Tanah ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada semester
yang berjalan.
D. Tata Tertib Praktikum
1. Menaati peraturan yang berlaku di Laboratorium Uji Tanah
2. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh dosen atau asisten laboratorium
3. Memelihara kebersihan laboratorium dan bertanggung jawab atas keutuhan alat-alat
praktikum.
4. Berperilaku dan berpakaian sopan selama mengikuti praktikum.
5. Menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan seperti tas dan alat komunikasi
selama akan mengikuti kegiatan praktikum.
6. Praktikum harus diikuti sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah total pertemuan yang
diberikan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka praktikan dinyatakan TIDAK
LULUS
7. Nilai praktikum ditentukan oleh kehadiran, nilai laporan dan nilai ujian akhir
8. Mahasiswa dilarang merusak, memecahkan dan atau menghilangkan alat. Apabila
mahasiswa melanggarnya, maka mahasiswa tersebut wajib mengganti alat yang
dirusak/dipecahkan/dihilangkan sesuai dengan spesifikasi alat.
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BAB II
JOB SHEET LABORATORIUM UJI TANAH

Job Sheet yang akan dikerjakan terdiri dari:
1.

Pengujian Sondir

2.

Pengujian Hand Bor

3.

Pengujian DCP

4.

Pengujian Kerucut Pasir

5.

Pengujian Kadar Air

6.

Pengujian Berat Isi

7.

Pengujian Berat Jenis

8.

Pengujian Analisa Ukuran Butir

9.

Pengujian Penentuan Batas Atterberg

10. Pengujian Pemadatan Tanah
11. Pengujian CBR
12. Pengujian Geser Langsung
13. Pengujian Kuat Tekan Bebas
14. Pengujian Konsolidasi
15. Pengujian Triaxial
16. Pengujian Permeabilitas
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PROGRAM STUDI
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Subjek :

PENGUJIAN LAPANGAN

Topik :

Uji Sondir (Cone Penetration
Test) – ASTM D 3441-86

A. Tujuan
1. Untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat setiap kedalaman tanah
2. Untuk menentukan kedalaman tanah keras
3. Agar mahasiswa dapat melaksanakan pengujian penetrasi konus (sondir) dengan prosedur
yang benar
4. Agar mahasiswa dapat menggambarkan grafik hubungan antara nilai konus, jumlah
hambatan lekat, serta rasio gesekan terhadap kedalaman
5. Agar mahasiswa dapat Menghitung dan melaporkan hasil pengujian sondir
B. Teori Dasar
Pengujian ini merupakan salah satu jenis pengujian langsung di lapangan yang sejak lama telah
dikembangkan dan sangat luas penggunaannya. Pengujian penetrasi konus (cone penetration test
– CPT) secara umum dikenal sebagai pengujian sondir, dimana pengujian ini adalah uji statis
yang berkaitan dengan cara memasukkan konus melalui penekanan dengan kecepatan tertentu,
untuk menentukan daya dukung ujung (end bearing) dan perlawanan keliling (friction/adhesion
resistance) dari tanah untuk perencanaan pondasi dan struktur geoteknik. Selain itu percobaan
ini sangat praktis untuk mengetahui dengan cepat letak kedalaman lapisan tanah keras, bahkan
dengan mengevaluasi nilai rasio gesekan (friction ratio), dapat pula dilakukan deskripsi jenis
lapisan tanah. Pada penggunaan friction sleeve atau adhesion jacket type (bikonus), nilai konus
dan hambatan lekat keduanya dapat diukur. Hasil penyelidikan ini dinyatakan dalam bentuk
grafis, nilai konus digambar dalam kg/cm2 dan hambatan lekat (skin friction) digambar sebagai
jumlah kedalaman yang bersangkutan per cm keliling, yaitu dalam kg/cm. Perlawanan penetrasi
konus adalah perlawanan tanah terhadap kedua ujung yang dinyatakan dalam gaya persatuan
luas. Hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus. Akan tetapi ada
pula kerugian pada penggunaan alat ini yaitu tidak dapat dipergunakan untuk lapisan tanah yang
berbutir kasar, terutama untuk lapisan tanah yang mengandung kerikil dan batu. Juga hasil
penyondiran sangat meragukan apabila letak alat tidak vertikal, atau jika konus/bikonus tidak
bekerja dengan baik.
Alat yang digunakan adalah sondir mekanis tipe Begemann Friction Sleeve – Cone
(Bikonus), dengan:

 Luas proyeksi ujung konus 10 cm2 dan
3
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 Luas bidang geser = 100 cm2.

 Pemberian gaya menggunakan sistem hidrolis dengan luas torak (piston) 10 cm2.
Pembacaan gaya (tegangan) pada setiap interval kedalaman 20 cm, menggunakan 2 (dua)
buah manometer masing-masing berskala 0 – 60 kg/cm2 dan 0 - 250 kg/cm2.

C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mesin sondir ringan kapasitas 2,5 ton

2.

Perangkat batang tekan stang luar (push rods) dan stang dalam (inner rods).

3.

Dua buah manometer kecil dan besar masing-masing berkapasitas 0 – 60 kg/cm2 dan 0 – 250
kg/cm2

4.

Penetrometer bikonus (friction – cone penetrometer)

5.

Angker sebanyak 4 buah, yang dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan untuk
pemasangan.

6.

Kunci pipa

7.

Oli pelumas, dan minyak hidrolis

8.

Rol meter

9.

Penyipat datar (waterpass)

D. Prosedur Pengujian
1.

Tentukan lokasi yang akan di sondir, bersihkan permukaannya tanah dari rerumputan.

2.

Pasang angker sebanyak 2 buah bila tanah permukaannya cukup keras. Apabila tanah
permukaannya lunak, pasang angker sebanyak 4 buah.

3.

Buat lubang di tengah angker-angker yang terpasang sedalam 20 cm.

4.

Pasang besi-besi pengalas alat sondir, lalu letakkan alat sondir di atasnya dan kunci dengan
mur dari angker tersebut.

5.

Atur mesin sondir mendatar dengan menggunakan waterpass.

6.

Pasang kedua manometer serta lakukan pengecekan pompa hidrolis guna mengetahui
kemungkinan adanya udara yang terperangkap, serta tambahkan oli pada pompa hidrolis bila
kurang.

7.

Rangkai konus (bikonus) dengan stang luar dan stang dalam serta kepala stang luar.
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Letakan rangkaian alat pada point (7) di atas, tepat di bawah pompa hidrolis serta dalam
keadaan vertikal dengan pengunci pompa hidrolis pada posisi tertutup.

9.

Beri tanda pada tiang vertikal setiap 20 cm ke arah bawah.

10. Putar engkol hingga stang luar terdorong ke dalam tanah sedalam 20 cm, lalu buka pengunci
pompa hidrolis dan tepatkan stang dalam pada piston pompa hidrolis.
11. Beri tanda 4 cm pertama dan 4 cm kedua ke arah bawah, lalu buka tutup katup manometer
kecil (0 – 60 kg/cm2).
12. Putar engkol secara konstan dengan kecepatan 10 sampai 20 mm/dtk, dan baca manometer
bila telah mencapai 4 cm pertama dan teruskan sehingga 4 cm kedua.
13. Bacaan pertama merupakan nilai perlawanan konus (PK) dan bacaan kedua merupakan
jumlah perlawanan (JP).
14. Setelah itu naikkan pompa hidrolis sampai posisi pengunci dapat ditutup.
15. Ulangi langkah pada point (10) sampai (14), apabila pembacaan pada manometer kecil telah
hampir terlewati, tutup katup pada manometer kecil dan bersamaan dengan itu buka katup
manometer besar.
16. Percobaan dihentikan apabila telah tercapai keadaan sebagai berikut:
- Bacaan pertama pada manometer besar telah mencapai 150 kg/cm2. Dan pembacaan
tersebut telah tiga kali berturut-turut.
- Kedalaman yang dikehendaki telah dicapai.
E. Pengolahan Data
1.

Dimensi alat bikonus

 Diameter ujung bikonus (Dc) = _______ cm
 Diameter selimut geser (Dg) = _______ cm

 Tinggi selimut geser (Hg) = _______ cm
2.

Hasil Pengujian

 Tekanan konus (qc) (kg/cm2)

 Jumlah hambatan (qc + f) (kg/cm2)
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Perhitungan
a. Nilai perlawanan konus, qc (kg/cm2)

qc 

A pl
Ac

 PK (kg/cm2)

b. Nilai hambatan lekat setempat (HL)

HL 

JP - PK   X
Y

(kg/cm2)

c. Nilai jumlah hambatan pelekat (JHP)

JHP =  (Lf  interval pembacaan), dalam kg/cm

d. Rasio gesekan (Fr)

Fr 

HL
 100%
PK

dimana:
-

PK

= Bacaan perlawanan penetrasi konus (bacaan pertama) dalam
kg/cm2

-

JP

= Bacaan manometer dari nilai perlawanan total (bacaan kedua)
dalam kg/cm2

-

qc

= Nilai satuan perlawanan ujung konus – kg/cm2

-

HL

= Nilai satuan perlawanan geser setempat – kg/cm2

-

JHP

= Jumlah total perlawanan geser – kg/cm

-

Apl

= Luas penampang torak – cm2

-

Ac

= Luas proyeksi horisontal penampang ujung konus – cm2

-

As

= Luas keliling permukaan selubung geser (sleeve) – cm2

-

X

= Tahap pembacaan (20 cm)

-

Y

= Faktor alat, yang diperoleh dari:

Luas jacket
Luas torak

6
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Gambar 1 : Dimensi Peralatan Sondir
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 2 : Tabel Pengujian Sondir
8
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Gambar 3 : Grafik Pengujian Sondir
9
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G. Gambar Alat

Gambar 4 : Alat Sondir dan Perlengkapannya
H. Referensi
1.

ASTM D 3441 – 86

2.

Manual Penyelidikan Geoteknik untuk Perencanaan Jembatan no. 02/MN/B/1983 bagian 3.5

3.

Manual Pemeriksaan Bahan Jalan no. 01/MN/BM/1976, PB-0101-76
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A. Tujuan
1. Untuk mengetahui keadaan lapisan tanah yang ada di bawah yang akan menjadi lapisan
pondasi
2. Untuk mengetahui keadaan lapisan tanah dan jenis tanah tiap kedalaman tertentu secara
visual
3. Mengumpulkan data/informasi untuk menggambarkan profil lapisan tanah
4. Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undisturbed) dan terganggu (disturbed) pada
kedalaman tertentu untuk pengujian lebih lanjut di laboratorium
B. Teori Dasar
Penyelidikan tanah ini disebut bor tangan, karena pengujian ini dilakukan dengan tangan, dimana
pengujian ini dimaksudkan untuk membedakan lapisan-lapisan tanah yang ada guna
mendeskripsikan tanah di lokasi yang ditinjau. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendapatkan
contoh tanah, dimana hasil dari pengujian ini dapat berbentuk bor log.
Pengambilan contoh tanah merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam pelaksanaan
praktikum mekanika tanah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan contoh tanah yang asli/tak
terganggu (undisturbed) atau contoh tanah yang terganggu (disturbed), yang akan digunakan
dalam percobaan-percobaan selanjutnya di laboratorium.
Contoh tanah asli dapat diperoleh dengan menggunakan tabung contoh (tube sampler), tabung
belah (split spoon sampler) atau untuk contoh tanah yang berbentuk kubus (block sampler).
Ada beberapa cara pengambilan contoh tanah di lapangan yang umum digunakan, yaitu:
1.

Cara sumur uji (test pit)

2.

Cara pemboran dangkal/tangan (shallow/hand boring)

3.

Cara bor dalam (deep boring)

Cara pengambilan contoh tanah yang akan diuraikan dalam tulisan ini, hanya melalui cara hand
boring atau bor tangan.
Adapun beberapa batasan dalam penggunaan bor tangan ini, yaitu sebagai berikut:
1.

Tergantung dari jenis tanah di lokasi penyelidikan, jenis tanah berbatu tidak dapat di lakukan
penetrasi dengan alat ini.

2.

Tergantung dari tinggi muka air tanah, dimana jika muka air tanah tinggi, maka penyelidikan
dengan cara bor tangan akan mengalami berbagai kendala.
11

LABORATORIUM UJI TANAH
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN TEKNIK SIPIL

PROGRAM STUDI
DIPLOMA III

Subjek :

PENGUJIAN LAPANGAN

Topik :

Uji Bor Tangan (Hand Boring
Test) – ASTM D 1452-65

C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mata bor (iwan besar/kecil, helical, spiral).

2.

Pipa/stang bor yang dapat disambung, panjang @ 1 m.

3.

Tangkai pemutar dan kunci pipa.

4.

Tabung contoh dengan tutupnya.

5.

Cawan (container), agar tanah tetap terjaga kelembabannya guna penentuan kadar air tanah.

6.

Sendok spesi, spatula besar dan lain-lain alat yang sejenis.

7.

Rol meter

8.

Palu (5 kg)

9.

Balok kayu (4660 cm)

10. Tempat untuk contoh tanah terganggu (karung/tas plastik)
D. Prosedur Pengujian
1.

Tentukan lokasi pengambilan contoh tanah, kemudian bersihkan permukaan tanah dari
rerumputan atau benda-benda lain.

2.

Rangkaikan mata pengarah dengan pipa bor serta tangkai pemutar.

3.

Tancapkan rangkaian alat yang tersebut pada point (2) pada lokasi point (1), dan putar searah
jarum jam sampai mata bor terisi penuh dengan tanah.

4.

Cabut alat dari dalam tanah, lalu keluarkan tanah dari mata bor di atas alas yang telah
disiapkan terlebih dahulu. Diusahakan penempatan tanah hasil pemboran diletakkan
memanjang mengikuti urutan pengeboran yang telah dilakukan, sehingga setiap perubahan
dari tanah dapat dilihat secara visual.

5.

Teruskan galian sampai kedalaman yang ditentukan, serta catat setiap terjadi perubahan
jenis, sifat dan warna tanah di setiap kedalamannya. Perlu juga diperhatikan jika pemboran
telah mencapai muka air tanah (MAT), catat kedalamannya.

6.

Hasil galian diletakkan memanjang di atas tanah untuk mengetahui perubahan warna dan
jenis tanah dan ambil kadar air asli pada setiap kedalaman 50 cm.

7.

Setelah kedalaman yang ditentukan untuk mengambil undisturb sample atau UDS (tanah
tak terganggu) tercapai, ganti mata bor dengan konektor + tabung yang telah diolesi dengan
oli/vaselin.
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Masukkan lagi alat bor ke dalam tanah dan ukur dari suatu datum setinggi 20 cm atau sesuai
dengan panjang tabung UDS, dan beri tanda.

9.

Pada tangkai pemutar, letakkan balok dan lakukan pemukulan dengan palu sampai batas
yang dibuat tersebut di point (8) tepat pada datum.

10. Putar tangkai pemutarnya dan angkat, lalu lepaskan tabung dari konektornya dan tutup serta
beri label identifikasi.
11. Pasang tabung yang lain kemudian lakukan lagi langkah pengujian seperti pada point (7),
(8), (9) dan (10) sampai batas kedalaman yang diinginkan.
12. Pada pengambilan sampel terganggu (disturb sample), dapat dilaksanakan pada setiap
kedalaman yang dikehendaki. Selanjunta, tanah yang terangkat bersama mata bor langsung
dimasukkan ke dalam karung/kantong plastik sampel yang telah diberi label.
E. Pengolahan Data
Data selama pelaksanaan kegiatan harus langsung dicatat dan di rekam pada profil bor. Data-data
dimaksud terdiri atas:
1.

Tanggal mulai dan selesainya kegiatan.

2.

Identifikasi/pemboran dangkal.

3.

Referensi lokal dan ketinggian titik-titik pengujian terhadap titik-titik tetap terdekat.

4.

Ketinggian muka air tanah.

5.

Keadaan cuaca pada saat pelaksanaan.

Pada pengujian ini kita akan membuat klasifikasi jenis tanah dengan

metode lapangan,

kemudian digolongkan berdasarkan kedalamannya. Oleh karena itu memakai system
penyeragaman klasifikasi tanah (Unified Soil Classification System).
Di dalam membuat klasifikasi tanah, kita melakukan :
1. Pemeriksaan ukuran butiran
2. Pemeriksaan bentuk atau susunan
3. Pemeriksaan kekuatan kering
4. Pemeriksaan guncangan
5. Pemeriksaan kilauan
6. Pemeriksaan kekenyalan
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Selanjutnya dilakukan pengisian data tanah berdasarkan kedalaman pada tabel percobaan bor
tangan dengan menggambar symbol tekstur dan warna tanah, serta penjelasan tanah tersebut per
kedalamannya. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran struktur tanah pada lokasi titik yang
dibor
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 5 : Contoh Grafik Pengujian Bor Tangan
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G. Gambar Alat

Gambar 6 : Alat Bor Tangan dan Perlengkapannya
H. Referensi
1.

ASTM – D 1452-80
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A. Tujuan
Pengujian ini secara tidak langsung dapat dipakai untuk menentukan nilai CBR lapangan dari
tanah dasar (sub-grade).
B. Teori Dasar
Pelaksanaan percobaan ini sangat mudah dan hasilnya dapat diperoleh secara cepat, sehingga
lebih ekonomis jika dibandingkan dengan melakukan pengujian CBR lapangan secara
konvensional. Meskipun demikian, untuk mendapatkan korelasi nilai CBR lapangan yang tepat,
disarankan agar dalam pelaksanaan percobaan ini, dilakukan pula percobaan CBR secara paralel.
Dynamic cone penetration pertama kali diperkenalkan oleh Scala (Australia, 1956), yang
menyebabkan alat ini sering kali disebut juga sebagai Scala Dynamic Cone Penetrometer. Dalam
perkembangannya, alat ini dapat dijumpai dalam beberapa versi, antara lain yang cukup populer
seperti yang dikembangkan oleh Transvaal Road Department (Afrika Selatan, 1969). Perbedaan
utama dari kedua alat tersebut di atas terdapat pada berat penumbuk (hammer) dan sudut puncak
kerucut. Di Indonesia, alat ini mulai diperkenalkan khususnya di lingkungan Dirjen Bina Marga
kira-kira sejak tahun1987.
Jenis alat yang akan uraikan pada tulisan ini adalah versi Scala, dengan berat penumbuk 9,07 kg
(20 lb) yang dijatuhkan bebas setinggi 50,8 cm (20 inch), serta ujung kerucut memiliki sudut
puncak 30.
Melalui pengujian ini dapat diperoleh sebuah rekaman yang menerus dari kekuatan relatif tanah
(CBR) sampai dengan kedalaman 90 cm di bawah permukaan sub-grade. Lapisan dari material
perkerasan yang ada harus dibuang terlebih dahulu sebelum percobaan ini dilaksanakan.
Pengukuran dan pencatatan data lapangan terdiri atas pasangan jumlah tumbukan (n) dan
kedalaman penetrasi (cm).
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Penumbuk seberat 9,07 kg (20 lb) yang dapat dijatuhkan bebas setinggi 50,8 cm (20 inch),
melalui sebuah batang peluncur bergaris tengah 16 mm (5/8 inch), yang dilengkapi dengan
landasan pemukul (anvil).
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Batang penetrasi terdiri dari besi/baja bulat bergaris tengah 16 mm (5/8 inch) sepanjang 
90 cm, yang dilengkapi dengan kerucut pada ujungnya.

3.

Kerucut (conus), yang terbuat dari baja keras dengan sudut puncak 30 serta diameter
terbesarnya adalah 2 cm (atau luasnya = 1,61 cm2).

4.

Alat ukur berupa penggaris dan rol meter dengan panjang 100 cm, dan skala 0,50 cm.

D. Prosedur Pengujian
1.

Gali permukaan tanah pada lokasi pengujian sampai pada kedalaman dimana pengukuran
awal nilai CBR akan dievaluasi. Jika pengujian dilakukan pada badan jalan dengan
perkerasan, singkirkan semua bahan perkerasan yang ada.

2.

Letakkan alat DCP secara vertikal, berikan tumbukan awal secukupnya (seating blows),
untuk menanamkan ujung kerucut sampai garis tengahnya yang terbesar terletak pada
permukaan tanah yang akan diuji.

3.

Pasang alat ukur dalam posisi vertikal, bersebelahan dengan batang penetrasi di permukaan
tanah. Gunakan batas landasan pemukul sebagai datum pengukuran.

4.

Lakukan penumbukan dengan palu yang dijatuhkan bebas, ukur dan catat kedalaman
penetrasi untuk setiap tumbukan. Pekerjaan dilakukan oleh minimal dua orang.

5.

Apabila jenis tanah yang diuji sangat keras (penetrasi kurang dari kira-kira 0,2
cm/tumbukan), berikan serangkaian tumbukan sebanyak 5 atau 10 kali, kemudian ukur
kedalaman penetrasi yang terjadi.

6.

Percobaan dihentikan apabila telah tercapai keadaan seperti berikut ini:
a. Tidak terdapat penurunan berarti untuk 10 tumbukan terakhir berturut-turut.
b. Kedalaman penetrasi telah mencapai kedalaman/ketebalan lapisan yang hendak
dievaluasi.
c. Batang penetrometer telah masuk seluruhnya ke dalam tanah.

7.

Keluarkan alat dari dalam tanah dengan jalan memukulkan palu dengan arah ke atas pada
baut pembatas tinggi jatuh (stop nut).

8.

Akibat dari langkah pada point (7) yang dilakukan secara berulang-ulang, dapat
menyebabkan pemanjangan yang nyata dari batang peluncur, sehingga diperlukan
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pengecekan setiap kali akan melakukan percobaan, dengan mengatur baut pembatas tinggi
jatuh pada posisi yang tepat.
E. Pengolahan Data
1. Hitung nilai CBR untuk tiap lapisan dengan rumus:
Log CBR

= 1,352 – 1,25 log (D)

Log CBR

= 1,635 – 1,29 log (D)

 untuk sudut puncak kerucut 30

 untuk sudut puncak kerucut 60

Catatan : Rumus di atas dapat disesuaikan/diubah, sesuai dengan informasi dari hasil-hasil
penelitian selanjutnya.
2. Hitung nilai CBR rata-rata untuk keseluruhan tebal lapisan dengan rumus :

CBR avrg

 3 CBR 1  3 CBR 2  ...  3 CBR n 




h
h
...
h



n
1
2



dimana : D = kedalaman penetrasi untuk satu tumbukan
hn

= ketebalan lapisan tanah ke-n

Gambar 7 : Kelengkapan Alat DCP
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 8 : Tabel Pengujian DCP
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G. Gambar Alat

Gambar 9 : Alat DCP dan Perlengkapannya

H. Referensi
1.

Pedoman untuk Pengumpulan rutin Data Lapangan untuk Desain, Dep.PU, 1989, appendix
B.
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai kepadatan (berat isi kering) tanah di lapangan
dan menentukan derajat kepadatannya.
B. Teori Dasar
Percobaan kerucut pasir merupakan salah satu jenis pengujian yang dilakukan di lapangan, untuk
menentukan berat isi kering (kepadatan) tanah asli ataupun hasil suatu pekerjaan pemadatan,
yang dapat dilakukan baik pada tanah kohesif maupun tanah non kohesif. Selain itu ada juga cara
lain yang dapat dilakukan untuk tujuan yang sama, yaitu:
1. Metode Silinder (Drive Cylinder Method), khusus untuk tanah kohesif.
2. Metode Balon Karet (Rubber Ballon Method), untuk semua jenis tanah.
3. Metode Nuclear (Nuclear Method), untuk semua jenis tanah.
Nilai berat isi tanah kering yang diperoleh melalui percobaan ini, biasanya digunakan untuk
mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat pemadatan

(degree of compaction), yaitu perbandingan antara d (berat isi kering) kerucut pasir dengan
d-max hasil percobaan pemadatan di laboratorium.

C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Tabung kalibrasi pasir uji

2.

Botol/silinder tempat pasir uji

3.

Kerucut yang dilengkapi dengan keran

4.

Pelat dasar yang berlubang

5.

Sekop kecil, linggis, palu, perata dan lain-lain

6.

Timbangan dengan ketelitian 1,0 gr (dibawa ke lapangan)

7.

Pasir uji (Ottawa Sand)

8.

Kantung plastik, cawan untuk penentuan kadar air.

Selanjutnya, peralatan yang akan digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu agar diperoleh
ukuran-ukuran yang tepat dalam pengujian. Pekerjaan kalibrasi sebaiknya dilakukan di
laboratorium, dimana pekerjaan ini meliputi:
a.

Berat isi pasir uji
1. Timbang silinder kalibrasi pasir uji (W1)
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2. Isi silinder kalibrasi tersebut sampai penuh dengan menggunakan botol/silinder yang
berisi pasir uji sebanyak 2/3 tinggi.
3. Setelah penuh, ratakan permukaan pasir pada silinder kalibrasi, lalu timbang (W 2).
4. Ganti pasir uji pada silinder kalibrasi dengan air yang diisi sampai penuh, kemudian
timbang (W3)
5. Hitung berat isi pasir uji, dengan rumus:

γ sand 
b.

W2  W1 
W3  W1 

Berat pasir dalam kerucut
1. Timbang botol/silinder yang berisi pasir uji sebanyak 2/3 tinggi, beratnya (W4)
2. Letakkan pelat dasar pada lantai yang datar, lalu letakkan botol/tabung yang berisi 2/3
tinggi tersebut tepat di tengah pelat dasar, lalu keran dibuka.
3. Setelah pasir mengisi kerucut, keran ditutup kemudian diangkat lalu ditimbang (W 5)
4. Hitung berat pasir dalam kerucut dengan rumus:
(W6) = (W4 – W5)

D. Prosedur Pengujian
1. Bersihkan lokasi yang akan dilakukan pengujian selebar pelat dasar.
2. Ratakan permukaan tanah, kemudian letakkan pelat dasar di atasnya.
3. Buat lubang dengan diameter sebesar lubang pada pelat dasar dengan kedalaman kurang lebih
sama dengan diameter lubang.
4. Tanah hasil galian dikumpulkan seluruhnya, kemudian dimasukkan kedalam
5. kantung plastik, lalu timbang (W7). Gunakan sebagian tanah galian tersebut untuk dicari kadar
air tanah di laboratorium.

6. Siapkan botol/silinder yang telah berisi pasir uji sebanyak  2/3 tinggi, lalu timbang (W8).
7. Letakkan botol/silinder pada point (5) tepat di atas lubang, kemudian buka keran.
8. Setelah lubang dan kerucut penuh dengan pasir uji, tutup keran lalu angkat dan timbang (W 9).
9. Kembalikan pasir uji yang terisi dalam lubang ke tempat semula.
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E. Pengolahan Data
1. Data-data yang diperoleh di laboratorium dari proses kalibrasi terdiri dari:
a) Berat isi pasir uji, yang diperoleh dari formula
 sand 

W2  W1 
W3  W1 

b) Berat pasir dalam kerucut, (W6) = (W4  W5)
2. Data-data yang didapat dari pekerjaan di lapangan terdiri dari:
a) Berat tanah hasil galian, (W7)
b) Berat botol/silinder + pasir uji sebelum pengujian, (W8)
c) Berat botol/silinder + pasir uji setelah pengujian, (W9)
d) Kadar air tanah hasil galian melalui pengujian di laboratorium, ()
Selanjutnya data diatas, diolah untuk mendapatkan nilai-nilai berikut:
a) Berat pasir dalam lubang dan kerucut,
b) Berat pasir dalam lubang,

(W10) = (W8  W9)

(W11) = (W10  W6)

c) Volume lubang,

Vh 

d) Berat isi tanah basah,

 wet 

e) Berat isi tanah kering,

 dry 
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 10 : Tabel Pengujian Sand Cone
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G. Gambar Alat

Gambar 11 : Sketsa Metode Pengujian Sand Cone

Gambar 12 : Alat Pengujian Sand Cone
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A. Tujuan
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air yang terkandung di dalam suatu
contoh tanah
B. Teori Dasar
Kadar air tanah merupakan salah satu parameter terpenting untuk menentukan korelasi antara
perilaku tanah dengan sifat fisik tanah, yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan pengujian
di laboratorium.
Yang dimaksud dengan kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang terkandung
dalam massa tanah terhadap berat butiran padat (tanah kering), dan dinyatakan dalam prosen.
Percobaan ini dilakukan menggunakan metode kering oven (oven drying method), dimana benda
uji dipanaskan pada suhu 110 ± 5C, selama 16 sampai dengan 24 jam. Pada keadaan khusus,
dimana tanah yang diuji berupa jenis lempung yang terdiri dari mineral monorolinote/holosite,
gypsum, ataupun bahan-bahan organik (seperti tanah gambut), maka suhu pengeringan
maksimum dibatasi sampai dengan 60C, dengan waktu pengeringan yang lebih lama.
Penentuan kadar air tanah sedapatnya dilakukan segera setelah penyiapan benda uji terutama bila
cawan yg digunakan mudah berkarat.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Oven dengan pengatur suhu sampai 110  5C, untuk memanaskan benda uji

2.

Cawan yang dilengkapi penutup dan tidak berkarat, biasanya terbuat dari gelas atau
aluminium

3.

Benda uji yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kadar air, tergantung dari ukuran butir
maksimum dari contoh yang diperiksa (tabel 1)
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Timbangan dengan ketelitian 0,01 ; 0,1 ; 1 gram seperti terlihat pada Tabel 1
Tabel 1. Ketelitian Timbangan
Ukuran Butir Maksimum
Lolos Ayakan, (95-100 %)

Berat benda uji
yang disarankan

Ketelitian
timbangan

Lolos # 40 (0,420 mm)

10 s/d 50

gram

0,01

gram

Lolos # 4 (4,75 mm)

100

gram

0,01

gram

# 12,5 mm

300

gram

0,1

gram

# 50,0 mm

1000

gram

1

gram

5.

Desikator berisi silica gel

6.

Penjepit (crubicle tongs)

D. Prosedur Pengujian
1.

Ambil cawan yang bersih dan kering, timbang beratnya (berat cawan = W1)

2.

Benda uji yang mewakili contoh tanah yang akan diperiksa, ditempatkan dalam cawan
kemudian ditimbang, beratnya (benda uji basah + cawan) = W2

3.

Letakkan cawan dalam oven dengan suhu 110  5 C, selama minimum 16 jam atau sampai

beratnya konstan
4.

Ambil cawan dan benda uji yang telah dikeringkan dari oven, lalu letakkan dalam desikator
untuk didinginkan

5.

Setelah dingin lalu timbang cawan beserta isinya, beratnya (benda uji kering + cawan) = W3

E. Pengolahan Data
Kadar air dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ω
dimana : 

Ww W2  W3

 100%
Ws
W3  W1

= kadar air

Ww

= berat air

Ws

= berat benda uji (tanah) kering
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Gambar 13 : Tabel Pengujian Kadar Air
G. Gambar Alat

Gambar 14 : Alat Pengujian Kadar Air
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui berat isi, angka pori dan derajat kejenuhan suatu
sampel tanah.
B. Teori Dasar
Seperti halnya kadar air tanah, berat isi tanah juga merupakan sifat fisik tanah yang penting dan
dilakukan secara rutin bersama-sama dengan pengujian lainnya di laboratorium. Pelaksanaan
percobaan ini menggunakan metode silinder tipis yang dimasukkan ke dalam tanah (drive
cylinder method), sehingga tidak dapat dilakukan pada jenis tanah berpasir lepas atau terdapat
banyak kerikil.
Berat isi dari suatu massa tanah adalah perbandingan antara berat total tanah terhadap isi total

tanah yang dinyatakan dalam notasi wet (gram/cm3). Sementara itu, dalam pengujian pemadatan
tanah di laboratorium ataupun penentuan kepadatan tanah di lapangan, berat isi tanah dinyatakan

dalam berat isi tanah kering dry, yaitu perbandingan antara berat butir tanah kering terhadap
volume total tanah.
Dalam hal dimana tidak didapatkan benda uji yang asli, maka dapat diganti dengan benda uji
buatan (remoulded samples) dengan mempertahankan berat isi dan kadar air yang sesuai dengan
keadaan asli di lapangan.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Cincin (ring) besar / kecil

2.

Jangka sorong

3.

Spatula

4.

Timbangan dengan ketelitian 0,01 gr

5.

Desikator

6.

Extruder

7.

Minyak pelumas

8.

Oven dilengkapi dengan pengatur suhu sampai 110  5C
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D. Prosedur Pengujian
1.

Ambil cetakan berbentuk silinder yang besar atau kecil, kemudian bersihkan dan ukur
volume (V), serta timbang beratnya (W1).

2.

Letakkan bagian yang tajam ke permukaan tanah, lalu tekan dengan hati-hati sampai tanah
seluruhnya masuk ke dalam cincin.

3.

Kemudian potong dan ratakan kedua sisi ring dengan pisau (usahakan jangan sampai
berlubang). Bila ada sedikit lubang dapat ditambal dengan tanah yang sama.

4.

Bersihkan sisa-sisa tanah yang menempel pada bagian luar cincin tersebut, lalu timbang ring
yang berisi tanah (W2)

E. Pengolahan Data
Berat isi dapat dihitung sebagai berikut :

W2  W1
(gram/cm3)
V
γ
 wet
(gram/cm3)
1 ω

Berat isi tanah basah  γ wet 
Berat isi tanah kering  γ dry

F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 15 : Tabel Pengujian Berat Isi
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G. Gambar Alat

Gambar 16 : Alat Pengujian Berat Isi

H. Referensi
1.

ASTM D 2937 – 83

2.

AASHTO T 204 – 64 (1982)
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Uji Berat Jenis (Specific
Gravity Test) ASTM D 854-58

A. Tujuan
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis tanah (Gs) yang lolos saringan no. 40
dengan menggunakan piknometer
Berat jenis tanah adalah perbandingan antara butir-butir tanah dengan berat destilasi di udara
dengan volume yang sama pada temperatur tertentu, biasanya diambil temperatur 27,5°C.
B. Teori Dasar
Berat jenis tanah (Gs) adalah perbandingan antara berat butir tanah dengan berat air yang
mempunyai volume sama pada suhu tertentu. Berat jenis tanah diperlukan untuk menghitung
index properties tanah (yaitu: angka pori, berat isi tanah, derajat kejenuhan, dan karakteristik
pemampatan), dan sifat-sifat penting tanah lainnya. Selain itu dari nilai berat jenis tanah (Gs)
dapat pula ditentukan sifat tanah secara umum, misalnya tanah organis mempunyai berat jenis
yang kecil, sedangkan adanya kandungan mineral berat lainnya, seperti besi, ditunjukkan dari
berat jenis tanah yang besar.
Karena yang diperlukan berat jenis dari butiran tanah yang tertahan di ayakan no.4, maka
pemeriksaan berat jenis harus dilakukan menurut pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat
kasar (AASHTO T-85-74 / ASTM C-127-68).
Apabila nilai berat jenis akan digunakan dalam perhitungan pada percobaan hidrometer, maka
benda uji yang dipakai adalah yang lolos ayakan no.10 atau 2,00 mm.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Piknometer dengan kapasitas 50 ml atau 100 ml.

2.

Timbangan dengan ketelitian 0,01.

3.

Tungku listrik (hot plate) atau desikator.

4.

Pompa hampa udara (vaccum 1 – 1,5 PK)

5.

Oven dengan pengatur suhu (110  5)C

6.

Termometer ukuran 0C - 50C, dengan ketelitian pembacaan 1C.

7.

Ayakan no.4 dan no.10.

8.

Botol berisi air suling.

9.

Bak rendaman dengan pengatur suhu (constant temperature bath).
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Persiapan Benda Uji
Prosedur dalam mempersiapkan benda uji yang akan digunakan adalah:
1.

Ambil contoh tanah dengan berat berkisar antara 50 gr sampai dengan 100 gr, kemudian

2.

Setelah kering, contoh tanah dikeluarkan dan dinginkan dalam desikator.

3.

Contoh tanah diayak melalui ayakan no.4 atau 4,75 mm dan/atau no.10 atau 2,00 mm.

4.

keringkan dalam oven dengan temperatur 110  5C.

Siapkan benda uji sebanyak  10 gr apabila menggunakan piknometer 50 ml, atau  25 gr

bila menggunakan piknometer 100 ml, masing-masing sebanyak tiga buah.
D. Prosedur Pengujian
1.

Ambil 3 buah piknometer kapasitas 50 ml atau 100 ml, cuci dengan air bersih, kemudian
keringkan dalam oven. Setelah itu keluarkan dan dinginkan dalam desikator, kemudian
timbang berat piknometer + tutup, (W1).

2.

Masukkan contoh tanah yang sudah disiapkan  10 gr atau  25 gr untuk tiap-tiap

piknometer, kemudian timbang berat seluruhnya + tutupnya (W 2) dengan ketelitian 0,01 gr.
3.

Tambahkan air suling sampai contoh tanah terendam, lalu panaskan di atas tungku pemanas
(hot plate), dengan tujuan agar udara yang terkandung dalam tanah bisa keluar. Untuk
membantu keluarnya udara dalam benda uji, kocok piknometer dengan hati-hati. Bila
gelembung udara sudah tak tampak, ambil piknometer tersebut dan dinginkan dalam
desikator atau dengan bantuan pompa hampa udara, dengan memasukkan piknometerpiknometer tersebut ke dalam desikator yang tertutup rapat, lalu udara dalam desikator itu
dihisap memakai pompa tersebut.

4.

Jika memakai tungku pemanas, dinginkan terlebih dahulu piknometer di dalam desikator.
Setelah dingin, ambil piknometer dari desikator dan tambahkan dengan air suling sampai
penuh kemudian tempatkan pada bak pengatur suhu, sehingga isi piknometer mempunyai
suhu yang sama. Setelah suhu konstan, tambahkan air suling sampai penuh dan tutuplah
piknometer tersebut. Keringkan bagian luarnya dan timbang beratnya, (W3).

5.

Bersihkan piknometer, kemudian isi dengan air suling sampai penuh lalu masukkan ke dalam
bak pengatur suhu. Setelah suhu konstan, keringkan bagian luar piknometer dan timbang
berat + tutupnya, (W4).
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E. Pengolahan Data
1.

Kalibrasi piknometer
a) Piknometer dibersihkan, dikeringkan, dan ditimbang dengan tutupnya, lalu catat
beratnya, (W1).
b) Isi piknometer dengan air suling dan masukkan ke dalam bak pengatur suhu, pada suhu
25C.
c) Setelah isi botol (piknometer) mencapai suhu 25C, pasang kembali tutupnya, lalu bagian
luar piknometer dikeringkan, kemudian piknometer + tutup + isinya ditimbang, (W 25).
d) Dari nilai W25 yang ditentukan, susunlah tabel harga W4 untuk suatu urutan suhu kirakira antara 18C sampai dengan 31C, dimana harga W4 dihitung dengan rumus berikut:
W4 = W25  K

dimana : W4

= Berat piknometer + air + tutup setelah dikoreksi

W25

= Berat piknometer + air + tutup pada suhu 25C.

K

= Faktor koreksi terhadap suhu (lihat Tabel 2)
Tabel 2. Faktor Koreksi (K) terhadap Suhu

Suhu (T)
C

Faktor Koreksi
(K)

Suhu (T)
C

Faktor Koreksi
(K)

18

1,0016

25

1,0000

19

1,0014

26

0,9997

20

1,0012

27

0,9995

21

1,0010

28

0,9992

22

1,0007

29

0,9989

23

1,0005

30

0,9986

24

1,0003

31

0,9983
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Hitung berat jenis contoh
Perhitungan menggunakan rumus berikut:

Gs 
dimana :

3.

G L W2  W1 
W4  W1   W3  W2 

Gs

= Berat jenis tanah

GL

= Berat jenis cairan yang dipakai

W1

= Berat piknometer + tutup

W2

= Berat piknometer + contoh tanah + tutup

W3

= Berat piknometer + contoh tanah + air + tutup

Ambil harga rata-rata dari hasil ketiga pemeriksaan tersebut di atas, dalam 2 (dua) angka di
belakang koma

F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 17 : Tabel Pengujian Berat Jenis
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G. Gambar Alat

Gambar 18 : Alat Pengujian Berat Jenis
H. Referensi
1.

ASTM D 854 – 83

2.

British Standart BS 1377 – 1975

3.

Bowles, J.E, “Engineering Properties of Soils and their Measurement”, Experiment no.7.

4.

Head, K.H, “Manual of Soil Laboratory Testing”, vol.I sect. 362.

5.

Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, PB – 0108 – 76
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A. Tujuan
1.

Untuk mengetahui gradasi pembagian butiran dari suatu contoh tanah berbutir kasar

2.

Untuk mengklasifikasikan tanah

3.

Untuk mengetahui koefisien keseragaman (Cu) dan koefisien gradasi (Cc)

B. Teori Dasar
Pada dasarnya partikel-partikel pembentuk struktur tanah mempunyai ukuran dan bentuk yang
beraneka ragam, baik pada tanah kohesif maupun tanah non-kohesif. Sifat suatu tanah banyak
ditentukan oleh ukuran butir dan distribusinya. Oleh sebab itu, didalam mekanika tanah, analisa
ukuran butir banyak dilakukan/dipakai sebagai acuan untuk mengklasifikasikan tanah. Untuk
tanah yang berbutir kasar seperti kerikil dan pasir, sifatnya tergantung kepada ukuran butirnya.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2 % dari benda uji.

2.

Satu set saringan dengan ukuran (ASTM Standart):
76,2 mm atau 3”
63,5 mm atau 2,5”
50,8 mm atau 2”
37,5 mm atau 1,5”
25 mm atau 1”
19,1 mm atau 3/4”
12,5 mm atau 1/2”
9,5 mm atau 3/8”
no.4, no.16, no.30, no.50, no.100, dan no.200

3.

Oven dengan pengatur suhu sampai 110C.

4.

Mesin penggetar saringan.

5.

Riffler (alat pembagi benda uji).

6.

Talam.

7.

Kuas, sikat kuningan, sendok dan alat-alat lainnya.
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Penyiapan Benda Uji
1.

2.

Agregat halus
Ukuran maksimum no. 4

: berat benda uji minimum 500 gr

Ukuran maksimum no. 8

: berat benda uji minimum 100 gr

Agregat kasar
Ukuran maksimum 3,5”

: berat benda uji minimum 35 kg

Ukuran maksimum 3”

: berat benda uji minimum 30 kg

Ukuran maksimum 2,5”

: berat benda uji minimum 25 kg

Ukuran maksimum 2”

: berat benda uji minimum 20 kg

Ukuran maksimum 1,5”

: berat benda uji minimum 15 kg

Ukuran maksimum 1”

: berat benda uji minimum 10 kg

Ukuran maksimum 3/4”

: berat benda uji minimum 5 kg

Ukuran maksimum 1/2”

: berat benda uji minimum 2,5 kg

Ukuran maksimum 3/8”

: berat benda uji minimum 1 kg

Jika benda uji merupakan campuran dari agregat halus dan kasar, maka benda uji tersebut
dipisahkan menjadi dua bagian menggunakan saringan no. 4. Selanjutnya agregat halus dan
kasar yang telah dipisahkan tersebut disiapkan sebanyak jumlah berat minimum seperti
tercantum di atas.
D. Prosedur Pengujian
1.

Benda uji dikeringkan di dalam oven dengan suhu ± 110°C, sampai berat tetap.

2.

Saring benda uji lewat susunan saringan dengan ukuran saringan paling besar ditempatkan
di atas. Sebelumnya, masing-masing saringan telah diketahui berat kosongnya.

3.

Saringan digetarkan kurang lebih 15 menit dengan alat pengetar.

4.

Timbang benda uji yang tertahan pada masing-masing saringan.

E. Pengolahan Data
1.

Hitung jumlah berat tertahan untuk masing-masing ukuran saringan secara kumulatif.

2.

Hitung jumlah prosentase berat benda uji tertahan, dihitung terhadap berat total secara
kumulatif.

3.

Jumlah prosentase berat benda uji yang melalui masing-masing saringan dihitung.
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 19 : Tabel dan Grafik Pengujian Analisa Saringan
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G. Gambar Alat

Gambar 20 : Saringan dan Proses Pengujian Analisa Saringan
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butiran tanah yang lolos saringan no.
10 dan lengkung gradasinya.
B. Teori Dasar
Analisa hidrometer didasarkan pada prinsip sedimentasi (pengendapan) butir-butir tanah dalam
air. Bila suatu contoh tanah dilarutkan dalam air, partikel-partikel tanah akan mengendap dengan
kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada bentuk, ukuran dan beratnya.
Kecepatan mengendap dari partikel-partikel tanaha dapat dinyatakan dengan hukum Stokes,
melalui formula:
υ

dimana : 

τs  τ w
 D2
18 η

= Kecepatan turun butir-butir tanah (gr/dtk)

s

= Berat volume butir-butir tanah (gr/cm)



= Viscositas/kekentalan air (gr-dtk/cm)

D

= Diameter butiran tanah (cm)

w = Berat volume air (gr/cm)

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka digunakan hidrometer yang berfungsi untuk
mengetahui specific gravity larutan setiap waktu pengamatan. Dari hasil tersebut maka diperoleh
data yang setelah diolah akan diperoleh grafik distribusi butiran yang merupakan hubungan
antara diameter dan prosentase lolos.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Hydrometer dengan skala (5 – 60 gr per liter) hydrometer A – 152 H, atau untuk pembacaan
berat jenis campuran (0,995 – 1,038) hydrometer B – 151 H.

2.

Tabung–tabung gelas ukur kapasitas 1000 ml dengan diameter ± 6,5 cm.

3.

Tabung–tabung gelas ukur kapasitas 50 ml dan 100 ml.

4.

Termometer 0°C – 50°C dengan ketelitian 0,1°C.

5.

Pengaduk mekanis dan mangkuk dispersi (mechanical stirer)

6.

Ayakan dengan ukuran: no.10, no.20, no.40, no.80, no.100, no.200.
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Timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram.

8.

Batang pengaduk dari gelas (beaker glass)

9.

Stop watch
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Larutan Dispersi
Larutan dispersi yang standart digunakan adalah:
1. Sodium Hexametaphosphate (calgon)
Siapkan air suling 1 liter, lalu masukkan 40 gr Sodium Hexametaphosphate, kemudian aduk
sampai homogen (atau 33 gr sodium hexametaphospate dan

7 gr anhydorus sodium

carbonate).
2. Sodium silicate (water glass)
Masukkan water glass secukupnya ke dalam beaker glass, lalu tambahkan air suling
secukupnya dan aduk sampai homogen. Masukkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur 1000
ml yang bersih dan kering. Kemudian tambahkan air suling sedemikian rupa, sehingga
didapat larutan dengan berat jenis 1,023 (hydrometer B) atau pada skala 37,5 (hydrometer
A).
Kedua larutan standar ini harus diperbaharui sebulan sekali.
Kalibrasi Hydrometer
1.

Bersihkan gelas ukur 1000 ml yang lain, lalu masukkan larutan dispersi di atas sebanyak 200
ml. Tambahkan air suling sampai skala 1000 ml, lalu masukkan ke dalam bak perendam
pada suhu 25°C.

2.

Masukkan hydrometer ke dalam larutan standar, biarkan beberapa saat sampai suhu
hydrometer sama dengan suhu larutan standar. Catat penunjukkan skala hydrometer pada
ujung meniskus-nya, (rw).

3.

Ukur diameter hydrometer jar dengan menggunakan jangka sorong, lalu hitung luas
permukaannya, (Aj).

4.

Siapkan gelas ukur 1000 ml yang lain, lalu isi dengan air sampai skala 800 ml dan masukkan
hydrometer ke dalamnya. Hitung volume hydrometer yang akan terendam, yaitu selisih
pembacaan kedua dan pembacaan pertama, (Vh).
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Tentukan titik tengah bagian hydrometer yang menggelembung, tandai dengan spidol. Ukur
jarak antara titik tersebut dengan skala hydrometer paling atas (Zra), demikian pula dengan
skala paling bawah (Zrb).

6.

Buat grafik hubungan antara Zr, sebagai ordinat, dan R = 1000 . (r – 1), sebagai absis. Grafik
ini disebut grafik A.

7.

Buat grafik B dengan jarak vertikal

× A di bawah grafik A.

Grafik ini memasukkan koreksi perubahan tinggi air akibat perendamanan hydrometer.
8. Masukkan hydrometer ke dalam larutan standar dalam bak perendam. Selama tidak
dipergunakan hydrometer harus selalu berada dalam larutan ini.
Penyiapan Benda Uji
Proses penyiapan benda uji, sebagai berikut:
1. Pada jenis tanah yang mengandung batu dan butiran yang hampir sama dan lebih halus dari
ayakan no.10 atau 2 mm, benda uji tidak perlu dikeringkan dan diayak pada ayakan no.10 atau
2 mm, tetapi sebelumnya periksa kadar airnya.
2. Pada jenis tanah yang banyak mengandung butiran yang lebih besar dari ayakan no.10 atau 2
mm, tanah dikeringkan terlebih dahulu, kemudian ditumbuk lalu diayak menggunakan ayakan
no.10.
3. Buat campuran antara Sodium Hexametaphosphat dengan air suling dengan air suling dengan
komposisi 40 gr : 1 ltr, yang dipakai sebagai bahan difloculating agent. Kocok larutan ini
hingga homogen, lalu masukkan hydrometer ke dalam tabung tersebut secara perlahan-lahan.
Lakukan pembacaan pada saat itu untuk menentukan nilai koreksi terhadap nol hidrometer.
4. Ambil contoh tanah yang akan diuji baik kering maupun tidak, kemudian jadikan satu dengan
larutan pada point (c) dalam gelas beaker, dan aduk sebentar serta simpan selama 24 jam.
D. Prosedur Pengujian
1.

Setelah direndam, pindahkan semua campuran ke dalam mangkok mixer serta tambahkan
air suling dari hasil pencucian glass beaker, dan aduk selama 10 menit.

2.

Setelah diaduk pindahkan semua campuran ke dalam tabung gelas ukur (1000 ml) serta
tambahkan air suling dari hasil pencucian mangkok mixer. Hati-hati jangan sampai jumlah
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larutan terakhir ini melebihi 1000 ml. Bila kurang, boleh ditambah dengan air suling hingga
1000 ml.
3.

Tutup gelas ukur dan kocoklah berulang-ulang sampai  1 menit. Perhatikan sewaktu
mengocok jangan sampai ada campuran yang tumpah atau melekat pada dasar tabung.

4.

Selesai pengocokan, letakkan tabung di atas meja serta masukkan hydrometer perlahanlahan kemudian siapkan stopwatch.

5.

Lakukan pembacaan hidrometer pada  1,2 menit tanpa memindahkan hidrometernya.

Lakukan 4 kali pembacaan, dimana sebelum dibaca harus dikocok dahulu. Bila didapatkan
dua hasil pembacaan yang sama, lanjutkan ke langkah selanjutnya.
6.

Setelah pembacaan dua menit selesai, pindahkan hidrometer ke tabung berisi air suling yang
telah dipersiapkan. Kocok kembali campuran tersebut, lalu hidrometer dan termometer
dimasukkan ke dalam larutan tersebut.

7.

Lakukan bacaan hidrometer dan termometer berturut-turut pada menit ke 5, 10, 15, 30, 60,
120, 180, 240, 300, 360, … , s.d.1440.

8.

Jangan lupa catat tanggal/bulan/tahun waktu mulai pembacaan menit ke 0 setelah kocokan
terakhir dan waktu setiap pembacaan.

9.

Setelah selesai melakukan pembacaan terakhir, pindahkan hidrometer dan termometer ke
tabung berisi air suling.

10. Kocok terakhir kali dan saring dengan ayakan # 200 atau 0,075 mm.
11. Pindahkan benda uji dari ayakan ke cawan (yang sudah diketahui beratnya), kemudian
dimasukkan ke dalam oven.
12. Setelah kering, timbang cawan + benda uji lalu ayak dengan ayakan no. 10, 20, 40, 60, 100,
200.
E. Pengolahan Data
Dalam perhitungan digunakan rumus-rumus berikut:
1.

Rc = Ra – Zc + Ct
dimana :
Rc

= Bacaan hidrometer terkoreksi

Ra

= Bacaan hidrometer saat pengujian
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Rc .a
 100%
Ws

dimana :
Rc = Bacaan hidrometer terkoreksi
a

= Koreksi terhadap Gs = 2,65 (lihat Tabel 2.4)

Ws = Berat benda uji kering
3.

R = Ra + 1
dimana :
R

= Bacaan hidrometer terkoreksi oleh Meniskus

Ra = Bacaan hidrometer saat pengujian
4.

v

L
t

dimana :

5.

L

= Jarak yang ditempuh butiran (lihat Tabel 2.6)

v

= Kecepatan butiran mengendap

t

= Waktu pengamatan

DK

L
t

dimana :
D

= Diameter butiran

K

= Koreksi terhadap temperatur dan Gs (lihat Tabel 2.5)

L

= Jarak yang ditempuh butiran

t

= Waktu pengamatan
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Tabel 4.
Koreksi (a) terhadap Berat Jenis (Gs)

-1,10

Berat Jenis
Tanah (Gs)
2,85

Faktor Koreksi
(a)
0,96

16

-0,90

2,80

0,97

17

-0,70

2,75

0,98

18

-0,50

2,70

0,99

19

-0,30

2,65

1,00

20

0,00

2,60

1,01

21

0,20

2,55

1,02

22

0,40

2,50

1,04

23

0,70

24

1,00

25

1,30

26

1,65

27

2,00

28

2,50

29

3,05

30

3,80

Ct
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Tabel 5. Nilai K (Koreksi terhadap Temperatur dan Gs)
Temp.

Berat Jenis Tanah (Gs)

(C)

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

16

0,0151

0,0148

0,0146

0,0144

0,0141

0,0139

0,0137

0,0136

17

0,0149

0,0146

0,0144

0,0142

0,0140

0,0138

0,0136

0,0134

18

0,0148

0,0144

0,0142

0,0140

0,0138

0,0136

0,0134

0,0132

19

0,0145

0,0143

0,0140

0,0138

0,0136

0,0134

0,0132

0,0131

20

0,0143

0,0141

0,0139

0,0137

0,0134

0,0133

0,0131

0,0129

21

0,0141

0,0139

0,0137

0,0135

0,0133

0,0131

0,0129

0,0127

22

0,0140

0,0137

0,0135

0,0133

0,0131

0,0129

0,0128

0,0126

23

0,0138

0,0136

0,0134

0,0132

0,0130

0,0128

0,0126

0,0124

24

0,0137

0,0134

0,0132

0,0130

0,0128

0,0126

0,0125

0,0123

25

0,0135

0,0133

0,0131

0,0129

0,0127

0,0125

0,0123

0,0122

26

0,0133

0,0131

0,0129

0,0127

0,0125

0,0124

0,0122

0,0120

27

0,0132

0,0130

0,0128

0,0126

0,0124

0,0122

0,0120

0,0119

28

0,0130

0,0128

0,0126

0,0124

0,0123

0,0121

0,0119

0,0117

29

0,0129

0,0127

0,0125

0,0123

0,0121

0,0120

0,0118

0,0116

30

0,0128

0,0126

0,0124

0,0122

0,0120

0,0118

0,0117

0,0115
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Tabel 6. Nilai L (Effective Depth)
Bacaan Hidrometer
Terkoreksi Oleh
Meniskus (R)

Effective
Depth (L)

Bacaan
Hidrometer
Terkoreksi Oleh
Meniskus (R)

Effective
Depth (L)

Bacaan
Hidrometer
Terkoreksi Oleh
Meniskus (R)

Effective
Depth (L)

0

16,3

21

12,9

42

9,4

1

16,1

22

12,7

43

9,2

2

16,0

23

12,5

44

9,1

3

15,8

24

12,4

45

8,9

4

15,6

25

12,2

46

8,8

5

15,5

26

12,0

47

8,6

6

15,3

27

11,9

48

8,4

7

15,2

28

11,7

49

8,3

8

15,0

29

11,5

50

8,1

9

14,8

30

11,4

51

7,9

10

14,7

31

11,2

52

7,8

11

14,5

32

11,1

53

7,6

12

14,3

33

10,9

54

7,4

13

14,2

34

10,7

55

7,3

14

14,0

35

10,5

56

7,1

15

13,8

36

10,4

57

7,0

16

13,7

37

10,2

58

6,8

17

13,5

38

10,1

59

6,6

18

13,3

39

9,9

60

6,5

19

13,2

40

9,7

20

13,0

41

9,6
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 21 : Tabel dan Grafik Pengujian Hidrometer
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G. Gambar Alat

Gambar 22 : Sketsa Gambar Pengujian Hidrometer

Gambar 23 : Alat Pengujian Hidrometer
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan menentukan harga-harga liquid limit, plastic limit
serta shrinkage limit dengan benar, serta mampu menggambar grafik untuk batas cair.
B. Teori Dasar
Tanah yang berbutir halus yang mengandung mineral lempung, sangat peka terhadap perubahan
kandungan air. Atterberg telah menentukan titik-titik tertentu berupa batas cair (Liquid Limit),
batas plastis (Plastic Limit) dan batas kerut/susut (Shrinkage Limit), dimana LL, PL dan SL
adalah:
1.

Batas cair adalah nilai kadar air, dimana tanah dalam keadaan antara cair dan plastis.

2.

Batas plastis adalah nilai kadar air, dimana tanah dalam keadaan antara plastis dan semi
padat.

3.

Batas susut adalah nilai kadar air, dimana tanah dalam keadaan antara semi padat dan padat.

Dengan diketahuinya nilai konsistensi tanah, maka sifat-sifat plastisitas dari tanah dapat
diketahui. Sifat-sifat plastisitas dinyatakan dengan harga indeks plastisitas (Plasticity Index) yang
merupakan selisih nilai kadar air batas cair dengan nilai kadar air batas plastis, yaitu:
PI = LL – PL
Nilai PI yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut peka terhadap perubahan kadar air, dan
mempunyai sifat kembang susut yang besar serta besar pengaruhnya terhadap daya dukung atau
kekuatan tanah.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Alat batas cair standar (Casagrande)

2.

Alat pembuat alur (Grooving Tool)

3.

Spatula

4.

Oven yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu.

5.

Cawan untuk penentuan kadar air

6.

Air suling

7.

Timbangan dengan ketelitian 0,01 gr.

8.

Lempeng kaca ukuran 60601 cm
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Penyiapan Benda Uji
1.

Bila contoh tanah diperkirakan mempunyai butiran yang lebih kecil dari saringan no.40 atau
0,425 mm, maka contoh tanah dapat digunakan langsung dalam pengujian.

2.

Bila contoh tanah mempunyai butiran lebih besar dari saringan no.40 atau 0,425 mm, maka
keringkan contoh tanah tersebut dan lakukan penyaringan. Ambil benda uji yang lolos
saringan no.40 atau 0,425 mm sebanyak 200 gr.

D. Prosedur Pengujian
Batas cair (Liquid Limit)
1.

Ambil benda uji sebanyak 100 gr yang sudah disiapkan, masukan ke dalam mangkok yang
dapat ditutup rapat .

2.

Beri air suling pada benda uji sedikit demi sedikit, serta aduk dengan merata sampai kirakira homogen. Kemudian diamkan ± 24 jam, dengan maksud agar air dapat tercampur ke
seluruh butiran benda uji secara merata.

3.

Setelah campuran homogen, ambil benda uji secukupnya dan letakkan pada mangkok alat
uji (cassagrande) lalu ratakan permukaannya sedemikian rupa sehingga sejajar dengan dasar
alat uji, tebal maksimum 1 cm.

4.

Buat alur dengan membagi dua benda uji dalam mangkok dengan menggunakan alat
pembuat alur (grooving tool) melalui garis tengah pemegang mangkok secara simetris dan
tegak lurus terhadap permukaan mangkok.

5.

Putar engkol alat uji sehingga mangkok naik/jatuh setinggi 1 cm, dengan kecepatan 2
putaran perdetik.
Pemutaran ini dilakukan terus dengan kecepatan tetap sampai dasar alur benda uji berimpit
sepanjang  1,27 cm, dan catat jumlah pukulan pada waktu berimpit tersebut.

6.

Ulangi langkah (3) sampai dengan (5) paling kurang 2 (dua) kali sampai diperoleh jumlah
pukulan yang sama, dengan maksud campuran tersebut sudah betul-betul merata kadar
airnya. Bila telah diperoleh jumlah pukulan yang sama, maka ambillah sedikit tanah pada
bagian yang berimpit untuk dicari kadar airnya.

7.

Kembalikan sisa benda uji ke lempeng kaca dan tambahkan air suling. Ulangi lagi langkah
(2) sampai dengan (6) berturut-turut dengan variasi kadar air yang berbeda sehingga
diperoleh perbedaan jumlah pukulan sebesar 8 – 10 pukulan.
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Lakukan percobaan tersebut di atas dengan kadar air yang bervariasi (sampai 5 sampel)
sehingga didapat pukulan antara 10 – 50 kali.

Batas Plastis (Plastic Limit)
1.

Benda uji sama dengan yang dipakai pada batas cair. Lletakkan benda uji di atas pelat kaca
lalu tambahkan air suling atau jika sudah terlalu basah, campurkan benda uji tersebut dengan
yang benda uji yang kering serta aduk hingga merata.

2.

Setelah kadar air merata, buatlah bola-bola tanah dengan diameter  1 cm dengan berat 8 gr.

Kemudian bola-bola tanah digeleng-geleng di atas lempengan kaca dengan telapak tangan
berkecepatan 80 - 90 gelengan/menit.
3.

Lakukan penggelengan sampai benda uji berbentuk batang dengan diameter 3 mm. Bila
ternyata benda uji belum mencapai diameter 3 mm sudah retak-retak, maka satukan kembali
benda uji lalu tambahkan sedikit air suling serta aduk hingga homogen. Jika ternyata hasil
gelengan mempunyai diameter < dari 3 mm, maka biarkan benda uji beberapa saat agar kadar
airnya sedikit berkurang.

4.

Pengadukan dan penggelengan diulangi terus sampai retakan-retakan itu terjadi tepat pada
saat hasil gelengan mempunyai diameter 3 mm serta panjang minimum 2, 5 cm.

5.

Buat batang-batang percobaan sebanyak  5 gr, kemudian periksa kadar airnya

E. Pengolahan Data
Batas Cair (Liquid Limit)
Hasil yang diperoleh berupa jumlah pukulan dan kadar air, selanjutnya hasil-hasil tersebut
digambar dalam grafik, dimana jumlah pukulan digambarkan pada sumbu mendatar dengan skala
logaritmis dan kadar air sebagai sumbu tegak dengan skala normal.
Buat garis lurus melalui titik-titik itu, jika ternyata titik-titik yang diperoleh tidak terletak dalam
satu garis lurus, maka buatlah garis lurus yang mewakili titik berat dari titik-titik tersebut.
Tarik garis vertikal pada jumlah pukulan 25 sampai memotong garis grafik, kemudian tarik
garis mendatar dari titik potong tersebut hingga memotong sumbu vertikal (sumbu kadar air),
tentukan nilainya dimana nilai tersebut merupakan nilai batas cair dari jenis tanah yang diuji.
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Batas Plastis (Plastic Limit)
Tentukan kadar air rata-ratanya, dimana pada kadar air tersebut merupakan harga batas plastis
(dimana sebelumnya tiap sampel dibuatkan 3 cawan).
F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 24 : Tabel Pengujian Batas – Batas Atterberg
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G. Gambar Alat

Gambar 25 : Sketsa Gambar Pengujian Batas Cair

Gambar 26 : Alat Pengujian Batas Cair
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Gambar 27 : Alat Pengujian Batas Plastis
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kadar air dengan kepadatan
tanah, juga untuk menentukan nilai berat isi kering maksimum (dry max) dan nilai kadar air
optimum (OMC) serta untuk mendapatkan grafik hubungan antara berat isi kering dan kadar air
untuk enersi pemadatan tertentu. Pengujian ini disebut juga Proctor Test dan dapat dilakukan
dengan cara standar ataupun modified.
B. Teori Dasar
Selain sebagai landasan pondasi untuk struktur atas (upper structure), tanah dalam bidang teknik
sipil juga berfungsi sebagai bahan konstruksi (construction material), atau sebagai bahan
timbunan/urugan (fill material).
Salah satu upaya untuk meningkatkan sifat fisik tanah adalah dengan cara memadatkannya.
Pemadatan dimaksudkan untuk:
1.

Meningkatkan kekuatan geser tanah,  = f (c,)

2.

Memperkecil nilai permeabilitas tanah, k = f (e)

3.

Memperkecil nilai pemampatan tanah, S = f (e)

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemadatan antara lain yaitu besarnya
enersi pemadatan, kandungan air dalam tanah, serta jenis tanah. Beberapa istilah penting yang
sering dijumpai dalam percobaan pemadatan di laboratorium, diantaranya adalah:
1.

Pemadatan (compaction) adalah proses merapatkan butiran tanah secara mekanis yang
menyebabkan keluarnya udara dari ruang pori, sehingga meningkatkan kepadatan tanah.

2.

Kadar air optimum (optimum moisture content – OMC) adalah kadar air dari suatu contoh
tanah yang jika dipadatkan dengan enersi pemadatan tertentu akan menghasilkan nilai
kepadatan maksimum (max).

3.

Kepadatan kering maksimum (maximum dry density - dry max) adalah kepadatan kering yang
didapatkan jika suatu contoh tanah dengan kadar air optimum dipadatkan dengan enersi
tertentu.

4.

Pemadatan relatif (relative compaction) adalah prosentase perbandingan antara dry yang
dicapai di lapangan terhadap dry max yang didapat dari percobaan di laboratorium.
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Garis kejenuhan (saturation) atau disebut juga garis pori udara nol (zero air voids line –

ZAVL) adalah garis yang menunjukkan hubungan antara dry max dan kadar air () untuk tanah
dalam keadaan jenuh.Pada keadaan ini, seluruh pori terisi air, sehingga udara sama dengan
nol.

Pelaksanaan pemadatan di lapangan umumnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain
dengan cara menggilas secara statis/dinamis, penggetaran (khususnya untuk tanah berbutir) dan
lain sebagainya.
Tabel 7 memberikan beberapa alternatif cara pengujian di laboratorium, dimana cara yang
digunakan harus disebutkan dalam laporan.
Tabel 7: Alternatif Cara Pengujian di Laboratorium
Percobaan

Standar / Ringan

Cara

A

Modified / Berat

B

C

D

A

B

C

D

Diameter

mm 102

152

102

152

102

152

102

152

Tinggi cetakan

mm 116

116

116

116

116

116

116

116

Volume cetakan

cm2 943

2124

943

2124

943

2124

943

2124

Berat penumbuk

kg

2,5

2,5

2,5

2,5

4,54

4,54

4,54

4,54

Tinggi jatuh

cm 30,5

30,5

30,5

30,5

45,7

45,7

45,7

45,7

Jumlah lapisan

3

3

3

3

5

5

5

5

Jumlah tumbukan/lapis

25

56

25

56

25

56

25

56

4,75

19

19

4,75

4,75

19

19

Bahan lolos saringan

mm 4,75

C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Cetakan (mould) dengan diameter  102 mm, dan diameter  152 mm.

2.

Alat penumbuk (hammer) dengan berat 2,5 kg dan 4,54 kg.

3.

Ayakan no.4 (4,75 mm) atau ¾” (19 mm).

4.

Timbangan dengan ketelitian 1,0 gr.

5.

Jangka sorong (caliper).
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6.

Extruder (alat pengeluar contoh tanah).

7.

Oven dengan pengatur suhu dan peralatan penentuan kadar air.

8.

Alat perata (straight edge), talam, mistar, palu karet, dan tempat contoh.

Penyiapan Benda Uji
1.

Bila contoh tanah yang diterima dari lapangan masih dalam keadaan lembab, maka
keringkan dengan cara dianginkan (kering udara) atau di oven dengan suhu maksimum 60C.
Kemudian pisahkan gumpalan-gumpalan tanah dengan cara menumbuk dengan palu karet.

2.

Tanah hasil tumbukan pada point (1), diayak dengan ayakan no.4 (4,75 mm) atau ¾” (19
mm).

3.

Seluruh sampel yang telah diayak, dibagi menurut cara “perempat banyak” atau dengan
menggunakan riffler sample.

4.

Ambil hasil sampel tersebut dan ditimbang masing-masing sebanyak 2,5 kg untuk
pemadatan standar, atau 5 kg untuk pemadatan modified, yang masing-masing sejumlah 5
buah, atau sesuai petunjuk instruktur.

5.

Campur tanah hasil timbangan pada point (4) dengan air sedikit demi sedikit, kemudian
diaduk sampai merata lalu diperam/disimpan selama 24 jam dalam plastik yang telah diberi
label. Masing-masing plastik diikat dengan rapat.

Penambahan air diusahakan agar didapatkan kadar air:
a. 1 benda uji diperkirakan secara visual sebagai kadar air optimum.
b. 2 benda uji dengan kadar air di bawah kadar air optimum.
c. 2 benda uji dengan kadar air di atas kadar air optimum.
Volume air yang ditambahkan di tiap sampel, di atur berdasarkan jenis tanahnya. Untuk tanah
dominan lempung dan lanau, penambahan air ± 2,5% - 3%. Sedangkan, untuk tanah dominan
pasir, penambahan air ± 1,5% - 2%.
D. Prosedur Pengujian
1.

Cetakan dalam keadaan bersih, ditimbang dengan/tanpa alas, (W1 gr), ukur tinggi dan
diameter cetakan, serta hitung volume cetakan, (V cm3).

2.

Cetakan, alas dan leher penyambung diberi oli secukupnya pada bagian dalamnya, untuk
memudahkan proses pengeluaran contoh tanah.
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Ambil salah satu benda uji, masukan sebagian ke dalam cetakan yang diletakkan di atas
landasan yang kokoh, kemudian tumbuk sebanyak 25 atau 56 kali, dimana hasil tumbukan
mempunyai tinggi 1/3 atau 1/5 tinggi cetakan.

4.

Toleransi ketebalan untuk masing-masing lapisan adalah  0,5 cm, kecuali untuk lapisan

terakhir dengan toleransi + 0,5 cm.
5.

Sebelum menambahkan tanah untuk pemadatan lapis berikutnya, muka tanah hasil
pemadatan sebelumnya harus dikasarkan dengan pisau/spatula.

6.

Lepas leher penyambung dan potong kelebihan tanah dengan pisau perata.

7.

Bersihkan bagian luar dan timbang dengan/tanpa alas, (W 2).

8.

Keluarkan tanah dari dalam cetakan dengan alat pengeluar contoh tanah (extruder).

9.

Belah benda uji serta ambil tanah secukupnya pada tiga bagian (atas, tengah, bawah) untuk
dicari kadar airnya.

10. Ulangi tahapan pada point (3) sampai dengan (7) untuk keseluruhan benda uji yang
disiapkan.
E. Pengolahan Data
Rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah:
1.

Berat isi tanah basah

γ wet 
2.

(gr/cm3)

V

Berat isi tanah kering

γ dry 
3.

W2  W1 

Berat isi kering ZAVC
γ dry 

dimana :

wet

dry
w

γ wet
1 ω

(gr/cm3)

Gs  γ w
1  ω  Gs 

(gr/cm3)

= berat isi basah
= berat isi kering
= berat isi air

ZAVC = Zero Air Void Curve
Gs

= berat jenis tanah
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= volume cetakan



= kadar air benda uji

W1

= berat cetakan dengan / tanpa alas

W2

= berat cetakan dengan / tanpa alas + benda uji

Gambarkan grafik hubungan antara berat isi kering (dry) dan kadar air (), kemudian
dapatkan nilai berat isi kering tanah maksimum (dry max) dan kadar air optimum (OMC) dari
grafik pemadatan seperti pada Gambar 28 berikut.

dry max

ZAVC

dry (kg/cm3)

4.
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Gambar 28. Grafik Hubungan Antara Dry dan 
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Gambar 29 menunjukkan konfigurasi penumbukan setiap lapisan pada percobaan
pemadatan.

1

5
Lapisan
Pertama

9

3
7

2

15
Lapisan
Kedua

8

14

4
6

16

17

10

13
11

12

21
20
Lapisan
Ketiga

22

25

23

19
18

24

Gambar 29. Konfigurasi Penumbukan Tiap Lapisan
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 30 . Tabel dan Grafik Pengujian Pemadatan
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G. Gambar Alat

Gambar 31. Alat Pengujian Pemadatan
H. Referensi
1.

ASTM D 3441 – 86

2.

AASHTO T99-81 & T180-74

3.

Bowles, J.E, “Engineering Properties of Soils and their Measurement”, Experiment no.9.

4.

British Standart BS Test 12 & 13

5.

Manual Pemeriksaan Bahan Jalan no.01/MN/BM/1976, PB – 0112 – 76
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A. Tujuan
Pengujian CBR dimaksudkan untuk menentukan nilai CBR tanah dan campuran tanah agregat
yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu, sehingga dapat digambarkan grafik dari
pengujian CBR.
B. Teori Dasar
Cara ini pertama kali diperkenalkan oleh Laboratorium California Division of Highway USA
pada tahun 1929, yang kemudian diterima dan dikembangkan lebih lanjut oleh institusi lain,
misalnya U.S. Corps of Engineers tahun 1940-an, ASTM D 1883-87 tahun 1961, AASHTO T
193-74 tahun 1972, dan British Standart BS tahun 1377. Sedangkan di Indonesia, percobaan ini
telah distandarisasi melalui SNI dan Standar Bina Marga PB-0113-76.
Percobaan ini bersifat empiris, yaitu mengukur tahanan geser tanah pada kondisi kadar air dan
kepadatan tertentu untuk menentukan nilai kekuatan (daya dukung) relatif tanah dasar atau
bahan-bahan lain yang dipakai untuk perkerasan, yang dinyatakan dalam nilai CBR.
Nilai CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi dari bahan tertentu terhadap beban
standar untuk kedalaman dan kecepatan penetrasi tertentu, dan dinyatakan dalam prosen (%),
yaitu dengan formula:
CBR 

Beban penetrasi
 100 %
Beban standar

Besarnya beban penetrasi dan beban standar, diperlihatkan pada Tabel 2.8 berikut.
Tabel 8. Besar Beban yang digunakan pada Pengujian CBR
Beban standar

Penetrasi (mm)
2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

- Gaya (kN)

13,24

19,96

25,15

30,30

34,83

- Tegangan (kN/m2)

6900

10300

13000

16000

18000

Pengujian CBR laboratorium sumber beban digunakan mesin beban (load frame). Data yang
diperoleh dari pelaksanaan percobaan ini berupa pasangan antara beban dan kedalaman penetrasi.
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C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mesin beban (load frame) yang dilengkapi deengan cincin beban (load ring) dan arloji
pengukur deformasi (dial gauge).

2.

Cetakan dengan diameter  15,2 cm dan tinggi  12,6 cm termasuk leher penyambung dan

keping alas serta piringan pemisah.
3.

Alat penumbuk seberat 4,54 kg dengan tinggi jatuh 45,7 cm.

4.

Piston/torak penetrasi dengan diameter 4,49 cm.

5.

Keping beban seberat 4 kg.

6.

Timbangan dengan ketelitian 1 gr.

7.

Alat perata (straight edge)

8.

Peralatan untuk penentuan kadar air

Penyiapan Benda Uji
1.

Ambil contoh tanah seberat 5 kg yang kering udara, kemudian tambahkan air sehingga
mendekati kadar air optimum (OMC) atau kadar air yang dikehendaki.

2.

Rangkai cetakan, keping alas, leher penyambung dan masukkan piringan pemisah dan beri
kertas saring di atasnya.

3.

Padatkan contoh tanah dengan cara yang disesuaikan dengan cara yang digunakan pada
percobaan pemadatan.
Bila benda uji akan direndam, cari dulu kadar air contoh tanah sebelum dipadatkan, bila
tidak direndam kadar airnya dicari setelah benda uji dikeluarkan dari cetakan.

4.

Buka leher penyambung, ratakan permukaan dengan alat perata, jika terdapat lubang-lubang
tambalkan dengan bahan yang halus, kemudian ditimbang.

5.

Lepaskan alat cetakan dan keluarkan piringan pemisah, pasangkan alas cetakan pada sisi
lainnya, kemudian balikkan benda uji yang masih terdapat dalam cetakan, beri kertas saring
lalu pasang keping beban.

6.

Untuk CBR tanpa rendaman (unsoaked) benda uji siap untuk ditekan pada mesin tekan. Bila
yang dilakukan adalah CBR rendaman (soaked), ikuti langkah berikut ini:
a. Ganti alas cetakan yang dipakai pada langkah (5) di atas dengan alas cetakan yang
berlubang, jangan lupa untuk memasang kertas saring.
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b. Pasang alas pengembangan berlubang di atas permukaan benda uji, serta beri keping
beban seberat 4,00 kg atau sesuai keadaan beban perkerasan.
c. Pasang arloji untuk mengukur pengembangan, dan atur pembacaannya pada posisi nol.

d. Rendam benda uji, dengan permukaan air berada  2,5 cm di atas permukaan benda
uji. Lama perendaman benda uji disesuaikan dengan jenis tanah, dimana untuk tanah
yang berbutir lebih halus diperlukan waktu yang lebih lama. Sebagai pedoman,
perendaman dapat dihentikan apabila pembacaan pengembangan sudah relatif sangat
kecil.
e. Catat tagal/bulan/tahun dan waktu mulai dan selesainya perendaman, serta bacaan
besarnya pengembangan.
f. Lepaskan tripod beserta arloji pengembangan, keluarkan benda uji kemudian tiriskan
dengan cara dimiringkan selama 15 menit.
g. Bersihkan cetakan dari air yang tersisa, kemudian ditimbang. Benda uji siap ditekan
pada mesin beban.
D. Prosedur Pengujian
1.

Letakkan keping beban seberat 4,00 kg atau sesuai dengan perkiraan beban perkerasan di
atas benda uji.

2.

Untuk benda uji yang direndam (soaked) beban harus sama dengan beban yang dipakai pada
saat perendaman.

3.

Atur piston/torak penetrasi agar menyentuh permukaan benda uji.

4.

Lakukan pembebanan awal sebesar 4,54 kg untuk menjamin bahwa permukaan piston/torak
benar-benar menyentuh permukaan benda uji. Kemudian atur arloji beban dan penetrasi pada
posisi nol.

5.
6.

Beri pembebanan dengan menggunakan engkol secara teratur sehingga kecepatan penetrasi

mendekati  1,27 mm atau 0,05 inch/menit.

Lakukan pencatatan bacaan dial beban pada penetrasi sebesar 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0
mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 7,5 mm, 10,0 mm, dan 12,5 mm.

7.

Catat pembacaan, bila beban maksimum (kapasitas cincin beban) telah tercapai sebelum
penetrasi 12,5 mm.
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Lepaskan benda uji dari mesin beban, kemudian pasang piringan pemisah pada permukaan
benda uji dan tutup dengan alas cetakan.

9.

Balikkan benda uji, kemudian lakukan pengujian langkah (1) sampai dengan (5) untuk sisi
yang lainnya.

10. Setelah selesai melakukan pengujian, keluarkan benda uji dari cetakan dan ambil contoh
tanah pada tiga tempat yang mewakili untuk dicari kadar airnya
E. Pengolahan Data
1.

Untuk benda uji yang direndam (soaked), laporkan besarnya nilai pengembangan (swelling).
Pengembangan (swelling) adalah perbandingan antara perubahan tinggi selama perendaman
terhadap tinggi benda uji semula, yang dinyatakan dalam prosen (%).

2.

Konversikan pembacaan beban dari bacaan divisi ke dalam satuan gaya, dan gambarkan
grafik hubungan beban terhadap penetrasi seperti pada Gambar 2.12.
Lakukan koreksi pembacaan nol terhadap kurva yang berbentuk cekung pada pembacaanpembacaan awal akibat ketidakaturan permukaan atau sebab-sebab lain.

3.

Dengan menggunakan grafik yang telah dikoreksi, dapat ditentukan besarnya nilai CBR
laboratorium untuk penetrasi tertentu. Nilai CBR laboratorium benda uji adalah nilai CBR
untuk penetrasi 2,5 mm. Bila nilai CBR pada penetrasi 5 mm lebih besar dari nilai CBR pada
penetrasi 2,5 mm, maka pengujian harus diulangi. Apabila pada pengujian ulangan nilai
CBR pada penetrasi 5 mm lebih besar dari nilai CBR pada penetrasi 2,5 mm, maka yang
diambil sebagai nilai CBR laboratorium adalah nilai CBR pada penetrasi 5 mm.

4.

Bila beban maksimum terjadi sebelum 5 mm, maka nilai CBR didapat dari perbandingan
beban maksimum tersebut terhadap beban standar yang sesuai.
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Beban penetrasi (kN)

Kurva beban
standar
Kurva beban
tanpa koreksi

Kurva beban
dengan koreksi

Kedalaman penetrasi (mm)
Nol
koreksi

2,5 mm terkoreksi

Gambar 32. Grafik hubungan Beban terhadap Kedalaman Penetrasi
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 33. Tabel dan Grafik Pengujian CBR Laboratorium
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G. Gambar Alat

Gambar 34. Alat Pengujian CBR Laboratorium
H. Referensi
1.

ASTM D 1883 – 87

2.

AASHTO T193-74

3.

Bowles, J.E, “Engineering Properties of Soils and their Measurement”, Experiment no.19.

4.

British Standart BS Test 16

5.

Manual Pemeriksaan Bahan Jalan no.01/MN/BM/1976, PB – 0113 – 76
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A. Tujuan
Percobaan geser langsung merupakan salah satu pengujian tertua dan sangat sederhana untuk
menentukan parameter kuat geser tanah (shear strength parameter), yaitu kohesi (c) dan sudut
geser ().
B. Teori Dasar
Dalam percobaan ini dapat dilakukan pengukuran secara langsung dan cepat, untuk menentukan
nilai kekuatan geser tanah dengan kondisi tanpa pengaliran (undrained) atau dalam konsep
tegangan total (total stress).
Pengujian ini pertama-tama diperuntukan bagi jenis tanah non-kohesif, namun dalam
perkembangannya dapat pula diterapkan pada jenis tanah kohesif. Pengujian yang lain dengan
tujuan yang sama, adalah: Kuat Tekan Bebas, Triaxial dan percobaan Geser Baling (Vane Shear
Test) yang dapat dilakukan di laboratorium maupun di lapangan.
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 Triaxial. 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.
Nilai kekuatan geser tanah antara lain digunakan dalam merencanakan kestabilan lereng, daya
dukung tanah dan lain sebagainya. Nilai kekuatan geser ini dirumuskan oleh Coulomb dan Mohr
dengan persamaan sebagai berikut:

S = c + n . tan 

dimana :

S

= kekuatan geser maximum (kg/cm2)

c

= kohesi (kg/cm2)

n



= tegangan normal (kg/cm2)
= sudut geser dalam ()

Prinsip dasar dari pengujian ini adalah dengan memberikan beban secara horisontal terhadap
benda uji melalui cincin/kotak geser yang terdiri dari dua bagian, dan dibebani vertikal
dipertengahan tingginya, dimana kuat geser tanah adalah tegangan geser maksimum yang
menyebabkan terjadinya keruntuhan.
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Selama pengujian, pembacaan beban horisontal dilakukan pada interval regangan tetap tertentu
(strain controlled).Umumnya diperlukan minimal 3 (tiga) buah benda uji yang identik untuk
melengkapi satu seri pengujian geser langsung.
Prosedur pembebanan vertikal dan kecepatan regangan geser akibat pembebanan horisontal
sangat menentukan parameter-parameter kuat geser yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya,
percobaan geser langsung dapat dilaksanakan dalam 3 cara:
1.

Consolidated Drained Test
Pembebanan horisontal dalam percobaan ini dilaksanakan dengan lambat, yang
memungkinkan terjadi pengaliran air sehingga tekanan air pori bernilai tetap selama

pengujian berlangsung. Parameter c dan  yang diperoleh dipergunakan untuk perhitungan
stabilitas lereng.
2.

Consolidated Undrained Test
Dalam pengujian ini, sebelum digeser, benda uji yang dibebani vertikal (beban normal)
dibiarkan dulu hingga proses konsolidasi selesai. Pembebanan horisontal dilakukan dengan
cepat.

3.

Unconsolidated Undrained Test
Pembebanan horisontal dalam pengujian ini dilakukan dengan cepat, sesaat setelah beban
vertikal dikenakan pada benda uji. Melalui pengujian ini diperoleh parameter-parameter
geser cu dan u.

Pada dasarnya percobaan geser langsung lebih sesuai untuk jenis pengujian consolidated drained
test, oleh karena panjang pengaliran relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pengujian yang
sama pada percobaan Triaxial.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mesin geser langsung yang terdiri dari :
a. Alat penggeser horisontal, dilengkapi dengan cincin beban (proving ring), arloji
regangan horisontal, dan arloji deformasi vertikal.
b. Kotak uji yang terbagi atas dua bagian, dilengkapi dengan baut pengunci.
c. Pelat berpori 2 buah.
d. Sistem pembebanan vertikal, terdiri dari penggantung dan keping beban.
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2.

Alat pengeluar contoh tanah (extruder) dan pisau pemotong.

3.

Cetakan untuk membuat benda uji.

4.

Pengukur waktu (stopwatch).

5.

Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr.

6.

Peralatan untuk penentuan kadar air.

7.

Peralatan untuk membuat benda uji buatan.

Penyiapan Benda Uji
1.

Benda uji yang digunakan berbentuk bujursangkar atau lingkaran.

2.

Benda uji mempunyai tebal minimum 1,25 cm, tapi tidak kurang dari 6 kali diameter butir
tanah maksimum.

3.

Perbandingan antara diameter/lebar terhadap tebal benda uji minimal 2 : 1.

4.

Untuk benda uji asli, contoh tanah yang digunakan harus cukup untuk membuat benda uji
sebanyak minimal 3 (tiga) buah benda uji yang identik. Persiapkan benda uji sehingga tidak
terjadi kehilangan kadar air dan hati-hati dalam melakukan pencetakan benda uji (terutama
pada jenis tanah dengan nilai kepekaan tinggi), agar struktur tanah asli tidak berubah.

5.

Untuk benda uji buatan (remoulded), contoh tanah yang digunakan diupayakan mempunyai
kadar air dan berat isi tanah yang sesuai dengan yang dikehendaki. Khusus untuk tanah pasir
lepas, contoh tanah biasanya dicetak langsung ke dalam kotak geser dengan nilai kepadatan
relatif yang dikehendaki. Sedangkan untuk jenis tanah yang lain, contoh dipadatkan terlebih
dahulu dalam cetakan sesuai prosedur percobaan pemadatan.

D. Prosedur Pengujian
1.

Ukur tinggi dan lebar serta timbang berat benda uji.

2.

Pindahkan benda uji dari cetakan ke dalam kotak geser dalam sel pengujian yang terkunci
oleh kedua baut, dengan bagian bawah dan atas dipasang batu berpori.

3.

Pasang penggantung beban vertikal guna memberi beban normal pada benda uji.
Sebelumnya timbang, catat lebih dahulu berat penggantung beban tersebut. Atur arloji
deformasi vertikal pada posisi nol pembacaan.

4.

Pasang batang penggeser horisontal untuk memberi beban mendatar pada kotak penguji.
Atur arloji regangan dan arloji beban sehingga menunjukkan angka nol.
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Beri beban normal yang pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Sebagai pedoman,
besar beban normal pertama (termasuk berat penggantung) yang diberikan diusahakan agar
menimbulkan tegangan pada benda uji minimal sebesar tegangan geostatik di lapangan.

6.

Pada pengujian consolidated drained/undrained, segera beri air sampai di atas permukaan
benda uji dan pertahankan selama pengujian.

7.

Pada pengujian tanpa konsolidasi (unconsolidated), beban geser dapat segera diberikan
setelah pemberian beban normal pada langkah (5).

8.

Sedangkan pada pengujian dengan konsolidasi (consolidated), sebelum melakukan
penggeseran, lakukan terlebih dahulu pencatatan proses konsolidasi tersebut pada waktuwaktu tertentu dan tunggu sampai konsolidasi selesai. Gunakan cara Taylor untuk
menetapkan waktu (t50), yaitu pada saat derajat konsolidasi U = 50%.

9. Kecepatan penggeseran horisontal dapat ditentukan berdasarkan jenis pengujian:
a. Pada pengujian tanpa pengaliran (undrained test) ditetapkan sebesar 0,50 s.d. 2,00
mm/menit.
b. Pada pengujian dengan pengaliran (drained test) kecepatan pergeseran horisontal

didapat dengan cara membagi deformasi geser dengan 50  t50. Deformasi maksimum
diperkirakan sebesar 10% diameter/lebar asli benda uji.

10. Lepaskan baut pengunci, kemudian pasangkan pada 2 lubang yang lain, berikan putaran
secukupnya hingga kotak geser atas dan bawah terpisah 0,5mm.

11. Lakukan penggeseran sampai jarum pada arloji beban pada 3 (tiga) pembacaan terakhir
berturut-turut menunjukkan nilai konstan. Baca arloji geser dan arloji beban setiap 15 detik
sampai terjadi keruntuhan.
12. Lepaskan benda uji dari mesin lalu cari kadar air, berat isi dan lain sebagainya.
13. Untuk benda uji kedua, beri beban normal 2 (dua) kali beban normal yang pertama,
kemudian ulangi langkah (6) sampai dengan (10).
14. Untuk benda uji ketiga, beri beban normal 3 (tiga) kali beban normal yang pertama,
kemudian ulangi langkah (6) sampai dengan (10).
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E. Pengolahan Data
1.

Hitung tegangan geser (terkalibrasi) i, untuk setiap pergeseran horisontal ke-i dari ketiga

benda uji dengan rumus:
τi 

dimana : i

2.

Pi
A

(kg/cm2)

= tegangan geser untuk pergeseran horisontal ke-i (kg/cm2)

Pi

= gaya geser untuk pergeseran horisontal ke-i

A

= luas bidang geser (cm2)

(kg)

Gambarkan grafik hubungan antara tegangan geser terhadap pergeseran horisontal untuk
masing-masing tegangan normal (Gambar 2.15). Dari grafik yang diperoleh, tentukan nilai
tegangan geser maksimum (max).

3.

Hitung tegangan normal (n) yang dikenakan pada masing-masing benda uji dengan rumus:
σ ni 

dimana : ni

4.

Wi
A

(kg/cm2)

= tegangan normal dari benda uji ke-i

Wi

= beban vertikal pada benda uji ke-i

A

= luas permukaan bidang geser

Buatlah grafik hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser maksimum, seperti
pada Gambar 2.16. Hubungkan ketiga titik yang diperoleh sehingga membentuk garis lurus
yang memotong sumbu vertikal. Nilai kohesi (c) adalah jarak yang dihitung dari titik potong
tersebut sampai sumbu mendatar dan sudut geser dalam () adalah sudut kemiringan garis
tersebut terhadap sumbu horisontal, yang memenuhi persamaan:
S = c + n . tan 

(kg/cm2)
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S = c + n . tan 

2 (max)

1 (max)

Tegangan geser runtuh f (kg/cm2)

Tegangan geser (kg/cm2)

3 (max)

f3

f2



f1

n1

n2

n3

Tegangan normal n (kg/cm2)

Pergeseran horisontal (mm)

Gambar 35. Grafik hubungan
antara  dan 

Gambar 36. Grafik hubungan
antara f dan n
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 37. Tabel dan Grafik Pengujian Geser Langsung
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G. Gambar Alat

Gambar 38. Sketsa Pengujian Geser Langsung

Gambar 39. Alat Pengujian Geser Langsung
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan tekan bebas tanah lempung dalam
keadaan tidak terganggu (undisturbed) maupun keadaan terganggu (disturbed). Pengujian
dilakukan pada benda uji buatan untuk mengetahui nilai kepekaan (sensitivity) tanah.
B. Teori Dasar
Prinsip dasar dari percobaan ini adalah pemberian beban vertikal yang dinaikkan secara bertahap
terhadap benda uji berbentuk silinder yang didirikan bebas sampai terjadi keruntuhan.
Pembacaan beban dilakukan pada interval regangan axial tetap tertentu, yang dapat dicapai
dengan cara mempertahankan kecepatan pembebanan dengan besaran tertentu pula selama
pengujian berlangsung (strain control). Karena beban yang diberikan hanya dalam arah vertikal
saja, oleh sebab itu percobaan ini dikenal pula percobaan tekan satu arah (uniaxial test).
Metode pengujian ini meliputi penentuan nilai kuat tekan bebas (unconfined compressive
strength - qu) untuk tanah kohesif, dari benda uji asli (undisturb) maupun buatan (remoulded or
recompacted samples).
Yang dimaksud dengan kuat tekan bebas (qu) ialah besarnya beban axial per-satuan luas pada
saat benda uji mengalami keruntuhan (beban maksimum), atau bila regangan axial telah
mencapai 15%.
Nilai qu yang diperoleh dari pengujian ini dapat digunakan untuk menentukan konsistensi dari
tanah lempung, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.9. Selain itu, melalui pengujian ini dapat
ditentukan nilai kepekaan (sensitivity) dari tanah kohesif, yaitu perbandingan nilai qu tanah asli
terhadap qu tanah buatan.
Tabel 9. Konsistensi dari Tanah Lempung
Konsistensi Tanah

Kuat Geser Undrained (kg/cm2)

Sangat lunak
Lunak
Lunak s.d. kenyal
Kenyal
Sangat kenyal
Kaku
Sangat kaku sampai dengan keras

< 2,0
2,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 7,5
7,5 – 10,0
10,0 – 15,0
> 15,0
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Pengujian kuat tekan bebas pada dasarnya merupakan keadaan yang khusus pada percobaan
Triaxial, dimana tegangan sel (confining pressure) 3, besarnya sama dengan nol. Dengan

demikian dapat pula ditentukan nilai kohesi (c) dalam konsep tegangan total (total pressure),
yaitu sebesar ½ dari nilai qu.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mesin beban (load frame), dengan ketelitian bacaan sampai 0,001 kg/cm2.

2.

Cetakan benda uji berbentuk silinder deengan tinggi 2 kali diameter.

3.

Alat untuk mengeluarkan contoh tanah (extruder).

4.

Pengukur waktu (stopwatch).

5.

Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr.

6.

Pisau tipis, kawat serta talam.

7.

Peralatan untuk penentuan kadar air.

Penyiapan Benda Uji
1.

Benda uji yang digunakan berbentuk silinder, dengan diameter minimal 3 cm dan tinggi
diambil 2 sampai dengan 3 kali diameter.

2.

Untuk benda uji dengan diameter 3 cm, besar butir maksimum yang terkandung dalam benda
uji harus < 0,1 diameter benda uji.

3.

Untuk benda uji dengan diameter 6,8 cm, besar butir maksimum yang terkandung dalam
benda uji harus < 1/6 diameter benda uji.

4.

Pembuatan benda uji:
a. Benda uji asli dari tabung contoh tanah

1) Keluarkan contoh tanah dari tabung sepanjang 1 – 2 cm dengan alat pengeluar
contoh, kemudian potong dengan pisau kawat.

2) Pasang cetakan benda uji di atas tabung contoh, keluarkan contoh dengan alat
pengeluar contoh sepanjang cetakan dan potong dengan pisau kawat.
3) Ratakan kedua sisi benda uji deengan pisau tipis dan keluarkan dari cetakan.
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b. Buatan (remoulded)
1) Siapkan contoh tanah dari benda uji asli bekas pengujian atau sisa-sisa contoh tanah
yang sejenis.
2) Siapkan data berat isi dan kadar air asli serta volume cetakan.
3) Sesuaikan kadar air asli dari contoh tanah, agar sama atau mendekati kadar air asli.
4) Cetak benda uji ke dalam tabung contoh yang telah diketahui volumenya, hingga
mempunyai berat isi yang sama/mendekati berat isi tanah asli.
5) Terhadap benda uji yang terdapat dalam tabung, ulangi langkah pertama yang di
atas.
D. Prosedur Pengujian
1.

Timbang benda uji, lalu letakkan pada mesin tekan bebas secara sentris, dimana permukaan
piston bagian bawah menyentuh permukaan benda uji bagian atas.

2.

Atur arloji beban dan arloji regangan pada angka nol.

3.

Jalankan mesin beban, baca dan catat beban pada regangan 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan
seterusnya (lihat Gambar 2.17)

4.

Kecepatan regangan sebesar 0,5% - 2% per-menit dari tinggi benda uji, biasanya diambil
sebesar 1% per-menit dari tinggi benda uji.

5.

Pelaksanaan pengujian dihentikan apabila telah tercapai salah satu dari keadaan berikut ini:
a. Pembacaan telah menurun, atau relatif tetap untuk 3 (tiga) pembacaan terakhir berturutturut.
b. Jika regangan telah mencapai 15%.

E. Pengolahan Data
1.

Besar regangan axial dihitung dengan rumus :
ε

dimana :



L

Lo

L
 100%
Lo

= regangan axial (%)
= perubahan panjang benda uji (cm)
= panjang beda uji semula (cm)
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Ao

Ao
1- ε

(cm2)

= luas penampang uji mula-mula (cm2)

Nilai tegangan normal :
σn 

dimana :

P

n

P
A

= gaya axial

(kg/cm2)
= n   (kg)

= tegangan normal (kg/cm2)

A

= luas penampang rata-rata pada regangan tertentu (cm2)

n

= bacaan arloji beban (div)



= kalibrasi dari ring beban (kg/div)
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qu
Benda uji asli

Tegangan geser (kg/cm2)

Tegangan axail (kg/cm2)

Benda uji buatan

c

0 3 = 0

Regangan axial (%)

Su = c

qu = 3
Tegangan axial (kg/cm2)

Gambar 40. Hubungan antara Tegangan - Regangan
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 41. Tabel dan Grafik Pengujian Kuat Tekan Bebas
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G. Gambar Alat

Gambar 42. Alat Pengujian Kuat Tekan Bebas

H. Referensi
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat pemampatan tanah pada saat dibebani.
B. Teori Dasar
Bila tanah jenuh dibebani, maka seluruh beban/tegangan yang bekerja, mula-mula akan ditahan
oleh massa air yang terperangkap dalam ruang pori tanah. Hal ini terjadi karena air bersifat tidak
mudah dimampatkan (incompressible), sebaliknya struktur butiran tanah bersifat dapat
dimampatkan (compressible).
Tegangan air yang timbul akibat pembebanan, disebut tegangan air pori lebih (excess pore
pressure). Jika tegangan ini lebih besar dari tegangan hidrostatik, maka air akan mengalir keluar
secara perlahan-lahan dari ruang pori tanah. Seiring dengan keluarnya air, tegangan akibat
pembebanan secara berangsur-angsur dialihkan dan pada akhirnya akan ditahan seluruhnya oleh
kerangka butiran tanah. Kejadian di atas akan diikuti dengan proses merapatnya butiran-butiran
tanah satu sama lain, yang mengakibatkan terjadinya perubahan volume (deformasi), yang
besarnya kurang lebih sama dengan volume air yang keluar.
Dengan demikian, peristiwa konsolidasi dapat didefinisikan sebagai proses mengalirnya air
keluar dari ruang pori tanah jenuh dengan kemampuan lolos air (permeabilitas) rendah, yang
menyebabkan terjadinya perubahan volume sebagai akibat adanya tegangan vertikal tambahan,
yang disebabkan oleh beban luar.
Kecepatan perubahan volume pada proses konsolidasi, selain tergantung pada besar tegangan
vertikal tambahan, juga sangat ditentukan oleh kemampuan lolos air (permeabilitas) tanah. Pada
tanah berpasir yang biasanya mempunyai koefisien permeabilitas tinggi, waktu yang diperlukan
untuk proses konsolidasi terjadi relatif cepat, sehingga pada umumnya tidak perlu diperhatikan.
Sebaliknya pada tanah lempung, terutama yang nilai permeabilitasnya sangat rendah, proses
konsolidasi akan berlangsung dalam selang waktu yang lebih lama, sehingga sangat perlu
diperhatikan.
Tujuan percobaan ini meliputi penentuan kecepatan dan besarnya penurunan konsolidasi tanah
(rate end magnitude of settlement consolidation) yang ditahan secara lateral akibat pembebanan
dan pengaliran air secara vertikal, dimana kecepatan penurunan dinyatakan dalam Koefisien
Konsolidasi (Consolidation Coefficient – Cv), sedangkan untuk menggambarkan besarnya
penurunan, digunakan Index Pemampatan (Compression Index – Cc). Kegunaan dari pengujian
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ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai besarnya kecepatan dan penurunan pondasi
bangunan yang didirikan di atas tanah lempung jenuh.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Satu unit alat konsolidasi yang terdiri dari:
a. Sistem pembebanan (loading device), yang dapat menimbulkan beban vertikal pada
benda uji secara konstan dalam waktu yang relatif lama, dengan ketelitian 1% dari beban
total, serta peningkatan beban dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 2 menit tanpa
menimbulkan efek tumbukan.
b. Sel konsolidasi (Consolidometer), terdiri dari cincin konsolidasi yang cukup kaku dan
terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, serta permukaan dinding bagian dalamnya
harus licin untuk menghindari efek gesekan.
c. Batu berpori dengan diameter <0,2 mm dari diameter dalam cincin, serta ukuran bukaan
ruang pori yang cukup halus untuk menjamin agar tanah tidak tertekan masuk ke dalam
ruang pori pada saat pembebanan.

2.

Peralatan untuk membuat benda uji, termasuk cincin untuk mengambil contoh

tanah,

pisau/spatula, serta extruder.
3.

Arloji pengukur deformasi (Extensiometer) dengan ketelitian minimal 0,002 mm.

4.

Timbangan dengan ketelitian 0,01 gr.

5.

Peralatan yang diperlukan untuk penentuan kadar air.

6.

Pengukur waktu (stopwatch).

Penyiapan Benda Uji
1.

Bersihkan cincin konsolidasi, ukur diameter, kemudian timbang dan catat beratnya. Gunakan
timbangan dengan ketelitian 0,1 gr.

2.

Benda uji dapat dicetak langsung dari tabung contoh dengan menggunakan extruder, dimana
diameter luar cincin konsolidasi harus lebih kecil minimal 6,00 mm dari diameter dalam
tabung contoh. Jika benda uji akan diambil dari contoh kubus, hal ini harus dilakukan dengan
penekanan secara hati-hati. Cara penumbukan tidak dianjurkan untuk menghindari
terganggunya struktur tanah benda uji.
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Kedua bidang permukaan benda uji harus benar-benar rata dan tegak lurus terhadap poros
cincin konsolidasi.

4.

Ukur tinggi dan timbang serta catat berat benda uji dalam cincin konsolidasi.

5.

Ambil sisa-sisa tanah bekas potongan yang cukup representatif untuk dihitung kadar airnya.
Cari pula berat jenis (Gs) dan Index Plastisitas-nya (IP = LL – PL).

D. Prosedur Pengujian
1.

Pasang kertas saring dan batu berpori yang telah dijenuhkan sebelumnya pada kedua sisi
permukaan benda uji yang telah dipersiapkan tadi, lalu letakkan ke dalam sel konsolidasi.

2.

Pasang alat penumpu di atas batu berpori sehingga bagian atasnya menyentuh tepat pada
sistem pembebanan, kemudian berikan pembebanan awal (seating pressure) sebesar 0,05
kg/cm2, serta atur arloji pengukur deformasi pada posisi pembacaan awal. Untuk benda uji
yang terdiri dari jenis tanah lempung sangat lunak, beban awal yang diberikan adalah 0,025
kg/cm2 atau kurang.

3.

Sebelum dibebani, benda uji dijenuhkan terlebih dahulu dengan mengisikan air pada sel
konsolidasi dan dibiarkan selama 24 jam. Jika benda uji berupa jenis tanah ekspansif,
penambahan air baru dilakukan pada pembacaan satu menit setelah pembebanan pertama.

4.

Pasang beban pertama, sehingga tegangan yang bekerja pada benda uji sebesar  0,25
kg/cm2. Catat perubahan arloji perubahan deformasi pada menit-menit ke: 0,25 ; 1,00 ; 2,25

; 4,00 ; 6,25 ; 9,00 ; 12,25 ; 16,00 ; 25,00 ; 36,00 ; 64,00 ; 81,00 ; 100.
Pembacaan dihentikan pada saat pembacaan arloji deformasi telah menunjukkan angka tetap
atau dengan perubahan yang relatif sangat kecil, biasanya sekitar 24 jam. Jika
memungkinkan sebaiknya pembacaan dilakukan pula pada jam-jam antara tertentu.
5.

Catat pembacaan terakhir dari arloji deformasi dan berikan beban berikutnya, dengan rasio
peningkatan beban (Load Increament Ratio – LIR) = 1. Sebagai contoh bila beban pertama
adalah 0,25 kg/cm2, maka dengan LIR = 1, beban kedua adalah 0,50 kg/cm2.

6.

Ulangi langkah (1) sampai dengan (5) di atas, hingga beban terakhir pada pengujian
menimbulkan tegangan sebesar 16,00 kg/cm2. Pemberian beban maksimum sebetulnya
tergantung pada kebutuhan, yaitu sebesar beban yang diperkirakan akan bekerja pada lapisan
tanah tersebut.
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Pada akhir pembebanan maksimum, beban dikurangi paling sedikit dalam dua tahap, sampai
mencapai beban awal, misalnya jika pembebanan pertama 0,25 kg/cm2 dan 8,00 kg/cm2,
maka lakukanlah pengurangan beban mulai dari 8,00 kg/cm2 menjadi 4,00 kg/cm2, dan
kemudian 0,25 kg/cm2. Pada setiap tahap pengurangan beban, biarkan benda uji berada
dibawah tekanan sekurang-kurangnya selama lima jam, lalu baca dan catat perubahan
(pengembangan) dari arloji deformasi.

8.

Keluarkan benda uji dalam cincin dari sel konsolidasi, timbang beratnya, lalu keringkan
dalam oven, timbang kembali beratnya, sekaligus cari kadar airnya.

E. Pengolahan Data
1.

Gambarkan kurva hubungan antara penurunan kumulatif terhadap waktu berdasarkan cara
Casagrande (log-time method) dan cara Taylor (square root-time method).
a. Cara Casagrande
Tetapkan dua buah titik pada awal kurva yang berbentuk parabola, misalnya titik (a) dan
(b) seperti pada Gambar 2.20, dengan rasio selang waktu 1 : 4. Sebagai contoh titik (a)
digambarkan pada waktu (t) = 0,5 menit, maka titik (b) digambarkan pada waktu (t) = 2
menit. Tentukan letak titik (d), dengan mengukur jarak (ad) = (ac) secara vertikal.
Ulangi langkah di atas dengan interval waktu (t) yang lain, misalnya 0,25 dan 1,00 mnt,
serta 0,75 dan 3,00 mnt. Tetapkan letak titik(d) degan cara yang sama.
Tetapkan letak titik (d) rata-rata dari dua atau tiga pembacaan di atas yang merupakan
posisi teoritis derajat konsolidasi U = 0 %. Letak teoritis derajat konsolidasi U = 100 %
yaitu titik (E), dapat dicari dengan menggambarkan garis-garis singgung (AB) dan (CD)
melalui perubahan arah lengkungan pada akhir kurva. Dengan demikian waktu (t50) untuk
U = 50 % yang merupakan standar perhitungan Cv dengan cara Casagrande dapat
ditentukan.
b. Cara Taylor
Perpanjang bagian garis yang lurus pada kurva sehingga memotong sumbu vertikal dan
horisontal masing-masing di titik A dan B (lihat Gambar 2.21). Titik A menunjukkan
derajat konsolidasi teoritis U = 0%, yang dinyatakan dengan d0. Dari titik A, buatlah garis
lurus AC sedemikian rupa, sehingga jarak OC = 1,15jarak OB. Garis AC akan
memotong kurva pada titik D yang merupakan posisi derajat konsolidasi U = 90%, yang
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ditunjukkan dengan deformasi kumulatif d90. Dengan demikian waktu konsolidasi t90
sebagai dasar perhitungan Cv menggunakan rumus Taylor dapat ditentukan, yaitu pangkat
t 90 . Letak teoritis derajat konsolidasi U = 100% yang ditunjukkan dengan

dua dari

deformasi kumulatif d100, dapat dicari dengan cara interpolasi jarak d0 dan d90.

d0

U0 %

d
c

U50 %
A

D
U100 %

d100

E
B

t50
Waktu t (menit) – skala log

Gambar 43. Cara Casagrande
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Pembacaan awal

U0 %

d0

Derajat konsolidasi U (%)

Penurunan kumulatif (mm)

A

1,15  AB

U50 %

D

d90

U100 %

d100
O

B

Waktu -

C

(menit)

Gambar 44. Cara Taylor
2.

Menghitung Koefisien Konsolidasi (Cv)
a. Cara Casagrande

Cv 

0,197 H 2
t 50

(mm2/menit)

0,848 H 2
t 90

(mm2/menit)

b. Cara Taylor

Cv 

dimana : H = panjang pengaliran (ketebalan benda uji rata-rata untuk
pengaliran tunggal) pada tahap pembebanan tertentu (mm).
t50 = waktu yang diperlukan untuk derajat konsolidasi 50% (menit)
t90 = waktu yang diperlukan untuk derajat konsolidasi 90% (menit)
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angka

pori

(e)

terhadap

pembebanan/tegangan efektif (P’) menggunakan skala semi-log, lihat Gambar 2.22.
a. Perhitungan tinggi butir tanah awal, 2H0
2H 0 

dimana : 2H0

Ws
(cm)
Gs  A
= tinggi butir tanah awal

Ws

= berat tanah kering

Gs

= berat jenis tanah

A

= luas permukaan benda uji

b. Perhitungan angka pori (e)
e0 

dimana : e0

2H  2H 0
2H 0

= angka pori

2H

= tinggi benda uji awal

2H0

= tinggi butir tanah awal

e0

Jari-jari
minimum

A
Angka pori (e)

3.
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0,42 e0
O

P0

Pc
Log-Tegangan (kg/cm2

Gambar 45. Grafik Hubungan Angka Pori terhadap Tegangan Efektif
(Semi-Log)
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Perhitungan index pemampatan tanah (Cc)

Cc 
dimana : Cc

e
e1  e 2

log P 2  log P1 log P2 
 P
1

= Indeks Pemampatan

Angka pori (e)

e1 & e1 = angka pori yang bersesuaian dengan tegangan P1 dan P2

e0

e

Garis konsolidasi
lapangan

e2

O

P1

P2

Log-Tegangan (kg/cm2

Gambar 46. Grafik perhitungan Cc
5.

Evaluasi terhadap riwayat pembebanan (sifat konsolidasi)
a. Hitung goestatik efektif (In situ Effective Stress) P’0,
P’0

dimana : wet
w

= (wet . d) – (w . dw)
= berat isi tanah basah (gr/cm3)
= berat isi air (gr/cm3)

d

= kedalaman lokasi pengambilan benda uji (cm)

dw

= ketinggian muka air (cm)

b. Bandingkan P0 dengan tegangan pra-konsolidasi (Precompression Pressure) Pc.
1) Jika P0 < Pc

: termasuk tanah lempung yang sedang dalam proses
konsolidasi (under consolidated clay).
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: termasuk tanah lempung berkonsolidasi normal
(normally consolidated clay).

3) Jika P0 > Pc

: termasuk tanah lempung berkonsolidasi lebih
(over consolidated clay).
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 47. Tabel dan Grafik Pengujian Konsolidasi
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G. Gambar Alat

Gambar 48. Cincin (ring) Alat Pengujian Konsolidasi

Gambar 49. Alat Pengujian Konsolidasi
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya nilai kohesi (c) dan sudut geser dalam
(), dari contoh tanah yang diuji.
B. Teori Dasar
Dibandingkan dengan percobaan Geser Langsung maupun Kuat Tekan Bebas, pelaksanaan
percobaan Triaxial diketahui lebih rumit. Namun diakui sebagai cara yang paling baik untuk

mendapatkan parameter-parameter geser tanah c dan . Oleh karena kondisi tegangan-tegangan
di lapangan dapat ditirukan dengan cara pemberian tegangan sel (3) pada benda uji. Selain itu
pada percobaan Triaxial tersedia pula fasilitas untuk mengukur tekanan air pori dan perubahan
volume selama pelaksanaan pengujian.
Beberapa jenis pengujian yang dapat dilakukan pada percobaan Triaxial antara lain:
1.

Unconsolidated Undrained Test, adalah pengujian tanpa konsolidasi dan tanpa pengaliran,
disebut sebagai pengujian cepat atau U-test. Pada semua tahapan pengujian, keran pengaliran
(sistem tekanan air pori) dalam keadaan tertutup. Cara pengujian ini tidak dapat diterapkan
pada jenis tanah non kohesif jenuh (S=100%). Parameter geser yang didapatkan dari cara
pengujian ini berdasarkan konsep tegangan total (total pressure). Pengujian ini memberikan

parameter geser cu dan u
2.

Consolidated Undrained Test, adalah pengujian dengan konsolidasi tanpa pengaliran,
disebut juga pengujian konsolidasi cepat atau CU-test. Pada tahap pemberian tegangan sel
(3), keran pengaliran (sistem tekanan air pori) dalam keadaan terbuka, dan ditunggu hingga
proses konsolidasi berakhir, yang dapat diamati melalui tabung perubahan volume. Untuk
mempercepat proses konsolidasi pada tanah kohesif, biasanya digunakan cara-cara khusus,
antara lain dengan memasang kolom pasir ditengah-tengah benda uji, atau membungkus
benda uji dengan lembaran tipis kertas saring. Sesudah konsolidasi selesai, keran pengaliran
dibuka lalu diberikan tegangan deviator sampai terjadi keruntuhan. Parameter geser yang
diperoleh dari pengujian ini berdasarkan konsep tegangan efektif (effective stress), yang
dinyatakan dalam notasi c’ dan ’.

3.

Consolidated Drained Test, adalah pengujian dengan konsolidasi dan pengaliran, disebut
juga pengujian konsolidasi lambat atau CD-test. Pada semua tahapan pengujian, keran
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pengaliran (sistem tekanan air pori) dalam keadaan terbuka. Seperti halnya pada CU-test,
beban deviator diberikan setelah proses konsolidasi selesai. Pembebanan dilakukan dengan
lambat, dimana tegangan air pori yang timbul cukup kecil, sehingga tidak mempengaruhi
parameter geser yang diperoleh. Seperti halnya pada CU-test, parameter geser yang
diperoleh berdasarkan konsep tegangan efektif, yang dinyatakan dalam notasi c’ dan ’.

Ukuran sel Triaxial yang sesuai dengan diameter benda uji tersedia dalam berbagai ukuran,
namun yang umum digunakan adalah sel untuk benda uji berdiameter 38 mm dengan
perbandingan tinggi terhadap diameter (L/d) yang disyaratkan berkisar antara 2 sampai 3.
Pengujian dengan diameter benda uji yang lebih besar dapat dilakukan, selama peralatan yang
diperlukan tersedia. Sesuai dengan keperluannya benda uji dapat dibuat dari contoh tanah asli
(undisturbed), maupun buatan (remoulded). Untuk satu seri percobaan Triaxial diperlukan
minimal dua buah benda uji dengan kadar air dan berat isi yang kurang lebih sama (identik).
Prinsip dasar dari pelaksanaan pengujian, yaitu mula-mula terhadap masing-masing benda uji
diberikan tegangan sel dan ditunggu sampai stabil, selanjutnya berikan tegangan deviator,
dimana beban dibaca pada regangan tetap tertentu (strain controlled), hingga tercapai
keruntuhan. Tergantung pada jenis pengujian, selama pemberian tegangan sel, keran pengaliran
dapat dalam keadaan tertutup (unconsolidated), atau terbuka (consolidated).
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan pengujian dapat digambarkan
grafik lingkaran Mohr untuk menentukan kohesi (c) dan sudut geser dalam () tanah, yang
diperlukan untuk berbagai perhitungan stabilitas.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Mesin tekan dilengkapi dengan cincin beban dan arloji regangan dengan ketelitian 0,01 mm.

2.

Sel Triaxial.

3.

Tabung belah pencetak benda uji.

4.

Karet membran, karet seal, penjepit dan batu pori.

5.

Pompa vakum dan tabung hisap.

6.

Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr, jangka sorong, pisau tipis dll.

7.

Tabung air bertekanan, dilengkapi manometer pengukur tegangan.

8.

Peralatan untuk penentuan kadar air.
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Penyiapan Benda Uji
Cara pembuatan benda uji dari contoh tanah non-kohesif (pasir lepas) jauh lebih sulit
dibandingkan dengan tanah kohesif (lempung). Berikut ini dijelaskan cara pembuatan benda uji
dari jenis tanah kohesif yang dapat dicetak langsung dari tabung contoh, contoh kubus, ataupun
dari contoh tanah buatan.
1.

Benda uji berbentuk silinder, dengan perbandingan tinggi (L) dan diameter (d o)  2 s.d. 3.

2.

Untuk benda uji berdiameter 38 mm, besar butir maksimum harus < 0,1 diameter benda uji.

3.

Untuk benda uji berdiameter 76 mm, besar butir maksimum harus < 1/6 diameter benda uji.

4.

Benda uji dapat dibuat dari :
a. Tanah asli dalam tabung contoh

1) Keluarkan contoh tanah dari tabung sepanjang 1 – 2 cm dengan alat pengeluar
contoh, kemudian potong dengan pisau / kawat tipis

2) Pasang cetakan belah, benda uji di atas tabung contoh, keluarkan contoh dengan
alat pengeluar contoh sepanjang cetakan belah, kemudian potong dan ratakan
dengan pisau / kawat tipis
3) Ratakan sisi yang lain dengan pisau tipis, lalu keluarkan dari cetakan
b. Tanah buatan (remoulded)
1) Siapkan contoh tanah dari bekas benda uji asli
2) Sesuaikan kadar air, kemudian cetak contoh tanah ke dalam tabung yang telah
diketahui volumenya agar didapatkan berat isi yang dikehendaki.
3) Lakukan seperti langkah (1) di atas.
5.

Timbang berat benda uji dan ukur diameter serta tingginya
a. Catat benda uji rata-rata 4 (empat) tempat pengukuran
b. Catat diameter benda uji rata-rata dengan rumus :
do 

dimana : do

d a  2d t  d b
4

(mm)

= diameter benda uji rata-rata, digunakan untuk menghitung luas
penampang mula-mula

da

= diameter rata-rata dari 2 pengukuran pada bagian atas benda uji.

dt

= diameter rata-rata dari 2 pengukuran pada bagian tengah benda uji.

db

= diameter rata-rata dari 2 pengukuran pada bagian bawah benda uji.
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Pasang karet membran pada benda uji yang telah disiapkan, lakukan secara hati-hati agar
struktur tanah tidak terganggu, gunakan tabung hisap dan pompa vakum

D. Prosedur Pengujian
1.

Letakkan benda uji pada pusat alas mesin tekan secara vertikal.

2.

Pasang sel Triaxial serta kencangkan kedua mur agar pada saat pemberian tegangan sel air
tidak keluar.

3.

Beri tegangan sel / keliling (3) pada benda uji pertama  sebesar nilai tegangan total
horisontal yang ada pada kedalaman pengambilan contoh tanah, dengan rumus:
dimana :

h
Ko
v

wet
h
4.

3 = h = Ko  v

= tegangan horisontal (kg/cm2)
= tekanan tanah diam (at rest coefficient), untuk tanah kohesif
berkonsolidasi normal diambil sebesar 0,4 s.d. 0,8.

= tegangan vertikal = wet . h (kg/cm2)
= berat isi tanah basah (kg/cm3)

= kedalaman pengambilan contoh tanah (cm)

Jalankan mesin sampai mesin tekan menyentuh cincing beban dan pelat penutup bagian atas
benda uji (ditandai dgn bergeraknya jarum arloji pada cincin beban).

5.

Atur arloji regangan dan arloji cincin beban pada posisi nol pembacaan.

6.

Mesin dijalankan kembali dengan kecepatan sebesar 0,5 mm s.d. 1,25 mm per-menit atau
menurut petunjuk instruktur.

7.

Catat bacaan arloji beban setiap ¼ menit atau ½ menit.

8.

Lanjutkan pengamatan hingga tercapai keruntuhan, dengan ketentuan :
a. Pembacaan arloji beban telah menunjukkan nilai tetap pada tiga pembacaan terakhir
berturut-turut.
b. Telah terjadi regangan sebesar 20%.

9.

Setelah selesai, kurangi tegangan keliling secara bertahap sampai nol.

10. Lepaskan sel Triaxial, ambil benda uji, amati dan buat sketsa bentuk keruntuhannya.
11. Timbang benda uji dan cari kadar airnya.
12. Ganti benda uji dengan yang baru, ulangi langkah (1) s.d. (2).
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13. Ulangi langkah (3) dengan tegangan keliling sebesar  dua kali tegangan keliling yang
pertama.
14. Ulangi langkah (4) s.d. (11).
E. Pengolahan Data
1.

Besar regangan axial dihitung dengan rumus :

dimana :



L
Lo

2.

L
 100%
Lo
= regangan axial (%)

ε

= perubahan panjang benda uji (cm)
= panjang beda uji semula (cm)

Luas penampang benda uji rata-rata :
A

dimana :
3.

Ao

Ao
(cm2)
1- ε
= luas penampang uji mula-mula (cm2)

Tegangan deviator :

dimana :

i
Pi

σ i 

Pi
(kg/cm2)
A
= tegangan deviator untuk regangan ke-i (kg/cm2)

= beban axial (terkalibrasi) untuk regangan ke-I, dari masing-masing
benda uji (kg)

A
4.

(cm2)

Tegangan utama terbesar (major principle stress) :
dimana :

fi

3i

i
5.

= luas penampang rata-rata
fi = 3i + 

= tegangan axial runtuh dari benda uji ke-i (kg/cm2)
= tegangan keliling dari benda uji ke-i (kg/cm2)
= tegangan deviator runtuh dari benda uji ke-i (kg/cm2)

Gambar lingkaran Mohr (Gambar 2.24) untuk masing-masing benda uji :
a. Jarak pusat lingkaran (OC) diukur pusat sumbu dapat ditentukan dengan rumus :
OC i 

1i  1i
2

(kg/cm2)
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b. Jari-jari dari masing-masing lingkaran, ditentukan dengan rumus :
1i  1i
2

(kg/cm2)

Tegangan geser (kg/cm2)

ri 



c

r2

r1

O 3-1

C1

3-2

1-1

1-2

C2

Tegangan axial (kg/cm2)

Gambar 50. Lingkaran Mohr
6.

Berdasarkan Gambar 50. di atas, tentukan nilai parameter-parameter geser tanah sebagai
berikut :
a. Nilai kohesi (c) adalah jarak vertikal dari pusat sumbu ke titik potong garis singgung
kedua lingkaran dengan sumbu vertikal.
b. Sudut geser dalam () adalah sudut kemiringan garis singgung kedua lingkaran terhadap
sumbu horisontal.

7.

Gambar sketsa benda uji pada saat runtuh untuk menentukan jenis keruntuhannya.

8.

Cantumkan dalam laporan jenis pengujian yang dilakukan.
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 51. Tabel Pengujian Triaxial
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Gambar 52. Grafik Pengujian Triaxial
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G. Gambar Alat

Gambar 53. Alat Pengujian Triaxial
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A. Tujuan
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan permeabilitas tanah berbutir kasar maupun halus
secara laboratorium.
B. Teori Dasar
Permeabilitas adalah kemampuan media (tanah) untuk mengalirkan air melalui porinya. Masingmasing jenis tanah mempunyai permeabilitas yang berbeda-beda tergantung dari besar dan
bentuk butiran. angka pori, serta bentuk dan susunan porinya.
Kemampuan tanah untuk mengalirkan air dinyatakan dengan nilai koefisien permeabilitas yang
dinotasikan sebagai k. Koefisien permeabilitas dapat didefinisikan sebagai kecepatan air melalui
satu unit luasan tanah pada satu unit hydraulic gradient.
Ada dua macam percobaan laboratorium yang dapat dipakai untuk menentukan koefisien
permeabilitas tanah. Kedua percobaan tersebut adalah :
1. Metode Constant Head
2. Metode Falling Head
Perbedaan kedua metode di atas terletak pada tekanan air (head) selama percobaan berlangsung.
Metode constant head dilakukan dengan mempertahankan perbedaan tinggi muka air (head) agar
tidak berubah (constant) selama percobaan, sedangkan pada metode falling head perbedaan
tekanan air dibiarkan berkurang (falling) selama percobaan.
C. Peralatan Yang Digunakan
1.

Tabung Permeabilitas

2.

Batu berpori

3.

Corong

4.

Buret

5.

Gelas ukur

6.

Selang

7.

Stopwatch

8.

Aquades

9.

Jangka sorong
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10. Ring contoh
D. Prosedur Pengujian
1.

Metode Constan Head
a. Ambil contoh pasir secukupnya.
b. Campurkan air secukupnya untuk menghindari segresi selama pangisian tabung sehingga
campuran tersebut dapat mengalir bebas untuk membentuk lapisan-lapisan dalam tabung.
c. Lepaskan tutup tabung lalu masukkan batu pori ke dalamnya.
d. Masukkan campuran tanah tadi ke dalam tabung. Pengisian diteruskan sampai didapatkan
ketinggian tanah 6 cm.
e. Padatkan lapisan tanah tersebut, sampai ketinggian yang diinginkan.
f. Letakkan batu pori di atasnya lalu masukkan pegas. Tutup kembali tabung tersebut, catat
tinggi benda uji dalam tabung.
g. Nyalakan stopwatch dan tampung air yang keluar dengan gelas ukur.
h. Catat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan volume tertentu

2.

Metode Falling Head
a. Ambil contoh tanah kering udara.
b. Campurkan air secukupnya untuk menghindari segresi selama pengisian tabung sehingga
campuran tersebut dapat mengalir bebas untuk membentuk lapisan-lapisan dalam tabung.
c. Lepaskan tutup tabung lalu masukkan batu pori ke dalamnya.
d. Masukkan campuran tanah tadi ke dalam tabung.
e. Letakkan batu pori dan pegas di atasnya lalu tabung ditutup, catat tinggi benda uji dalam
tabung.
f. Pasang buret pada tempatnya lalu atur ketinggiannya.
Tempatkan mistar panjang di samping buret sehingga beda tinggi antara air dalam buret
dengan lubang pengeluaran pada tabung bisa diketahui.
g. Hubungkan selang intake ke burat. (kran buret dalam posisi tertutup)
h. Bila perlu gunakan pompa vacum untuk menghamparkan tabung selama 30 menit. Buka
kran buret dan biarkan air mengisi seluruh tabung, tambahkan air ke dalam buret terus
menerus. Proses penjernihan ini bisa juga dilakukan tanpa pompa vacum.
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i. Alirkan air melalui benda uji sampai debitnya konstan lalu tutup kembali kran buret.
j. Isi buret sampai skala tertentu sebagai tinggi awal
k. Setelah 2 menit catat tinggi akhir dari air pada buret.
E. Pengolahan Data
1.

Metode Constant Head
Pada dasarnya metode constant head dan falling head menggunakan rumus Darcy untuk
menentukan besaran koefisien permeabilitas
� =� ×�
Dan kaitannya dengan aliran rata-rata adalah:
dimana:

Q
k

� = � ×� ×�
= volume air yang terkumpul (cm3)
= koefisien permeabilitas

i

= gradien hidrolik = h/L

H

= selisih ketinggian dari sampel

L

= panjang sampel dimana h ditentukan

A

= luas potongan melintang massa tanah

Atau,
Koefisien permeabilitas:
�� =

dimana
2.

�=

Metode Falling Head

dimana:

Q
L

�×�
�×ℎ×�
�
�

�×�
ℎ
× ln
ℎ
�×ℎ×�
3
= volume air yang terkumpul (cm )
�� =

= panjang sampel (cm)

A

= luas potongan melintang massa tanah (cm2)

h

= ketinggian hidrolik (cm)

hi

= tinggi air mula-mula (cm)

hf

= tinggi air akhir percobaan (cm)
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t

= waktu pengujian (det)

KT

= koefisien permeabilitas pada suhu saat pengujian

Koefisien permeabilitas untuk tanah homogen dan isotropis tergantung pada:
a. Viskositas pori fluida (biasanya air) pada waktu temperatur bertambah, viskositas air
berkurang dan koefisien permeabilitas bertambah serta aliran air meningkat. Koefisien
permeabilitas distandarisasikan pada suhu 20°C dan koefisien permeabilitas pada segala
temperatur:

dimana:

KT
nT
n20

��
�20
= koefisien permeabilitas pada suhu percobaan
�20 = ��

= kekentalan air suhu pada saat percobaan

= kekentalan air pada suhu 20°C

b. Void ratio (angka pori)
c. Ukuran dan bentuk butiran. Allan Hazen mempelajari pasir penyaring untuk pekerjaan
air dan menyimpulkan bahwa untuk pasir bersih dan kerikil, koefisien permeabilitas dapat
dinyatakan:
� = 100(� )
Untuk ukuran butir (D) = 0,1 < D10 < 3,0 mm
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F. Contoh Hasil Pengujian dan Grafik

Gambar 54. Tabel dan Grafik Constant Head Pengujian Permeabilitas
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Gambar 55. Tabel Falling Head Pengujian Permeabilitas
G. Gambar Alat

Gambar 56 : Alat Pengujian Permeabilitas
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BAB III
EVALUASI
A. Soal Evaluasi
1. Nilai kadar air optimum (OMC) tanah, didapat dari pengujian apa ?
A. Pengujian Kadar Air
B. Pengujian Berat Jenis
C. Pengujian Berat Isi
D. Pengujian compaction
E. A,B dan C Benar
2. Untuk mendapatkan nilai PI tanah, pengujian apa yang harus dilakukan?
A. Atterberg Limits
B. Compaction
C. CBR
D. Berat Isi
E. B dan C benar
3. Untuk mendapatkan nilai kepadatan tanah di lapangan, apa yang harus dilakukan?
A. Uji CBR
B. Uji Sand Cone
C. Uji DCP
D. UJi Sondir
E. Uji Berat Jenis
4. Apa yang di maksud dengan maksimum dry density ?
A. Kondisi kepadatan tanah kering maksimum pada kadar air optimum
B. Kondisi kepadatan tanah kering maksimum pada kadar air maksimum
C. Kondisi kepadatan tanah kering optimum pada kadar air optimum
D. Konsisi kepadatan tanah kering optimum pada kadar air maksimum
E. Kondisi kepadatan tanah kering pada kadar air maksimum
5. Nilai maksimum dry density diperoleh dari grafik apa?
A. Grafik Analisa saringan
B. Grafik CBR
C. Grafik Pemadatan
D. Grafik CBR dan Pemadatan
E. Grafik sondir
6. Pada pengujian Geser Langsung (Direct Shear), parameter apa yang diperoleh ?
A. Nilai CBR
B. Nilai maksimum dry density
C. Nilai sudut geser
D. Nilai kohesi
E. C dan D benar
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7. Untuk mendapatkan lapisan tanah keras, apa yang harus dilakukan?
A. Uji Bor
B. Uji CBR
C. Uji DCP
D. Uji Sand Cone
E. Uji Sondir
8. Pengujian penetrasi kerucut dinamis (DCP), untuk mendapatkan nilai apa.?
A. Nilai CBR Lapangan
B. Nilai CBR Laboratorium
C. Nilai Sudut geser
D. Nilai kohesi
E. Nilai kadar air optimum
9. Pengujian di lapangan untuk menentukan berat isi kering (kepadatan) tanah asli
adalah?
A. Sand Cone
B. Drive Cylinder Method
C. Rubber Ballon Method
D. Nuclear Metthod
E. A, B, C, dan D benar
10. Pada pengujian geser langsung, berapa beban yang terpasang saat pengujian?
A. 5 kg
B. 10 kg
C. 15 kg
D. 20 kg
E. A, B dan C benar
11. Kegunaan dari pengujian CBR di lapangan adalah :
A. Menentukan lapisan kekerasan permukaan
B. Menentukan nilai kepadatan di lapangan
C. Menentukan nilai kepadatan di laboratorium
D. Menentukan ketebalan lapisan tanah timbunan
E. Menentukan kadar air optimum
12. Ciri khas perbedaan tanah butir halus dan butir kasar jika ditinjau dari parameter
kuat geser tanah adalah :
A. Butir halus nilai kohesi tidak sama dengan nilai sudut geser.
B. Butir halus nilai kohesi lebih besar dari butir kasar
C. Butir halus nilai kohesi lebih kecil dari butir kasar
D. Butir halus nilai sudut geser lebih besar dari butir kasar
E. Butir halus nilai sudut geser di atas 40°
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13. Larutan dispersi pada pengujian analisa hidrometer berguna untuk :
A. Mendinginkan air
B. Menstabilkan suhu air
C. Melarutkan tanah sampai ke ukuran butir sebenarnya
D. Menyaring tanah dengan prinsip sedimentasi
E. Semuanya benar
14. Istilah yang menggambarkan padat tidaknya suatu tanah timbunan adalah :
A. Optimum moisture content
B. Maximum dry density
C. Zero air void line
D. Relative compaction
E. Standard compaction
15. Untuk menentukan parameter kuat geser tanah, diperlukan pengujian :
A. Unconfined compression test
B. Triaxial test
C. Direct shear test
D. Vane shear test
E. Semuanya benar
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