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BAB I 

ANALISA BESAR BUTIR 
 

 

I. TEORI UMUM  

Analisa besar butir dari sebuah contoh tanah melibatkan penentuan 

presentase berat partikel dalam rentang ukuran yang berbeda. Distribusi ukuran 

partikel yang kasar dapat di tentukan dengan menggunakan metode pengayakan 

(sieving).  

Dimana contoh tanah dilewatkan melalui saru set saringan standar yang 

memiliki lubang yang makin kecil ukurannya dari atas ke bawah. Berat tanah 

yang tertahan ditiap saringan ditentukan dari presentase kumularif dari berat 

tanah yang tertahan ditiap saringan dihitung. Jika terapat partikel-partikel 

berbutir halus pada tanah, contoh tanah tersebut harus dibersihkan terlewbih 

dahulu dari butiran halus tersebut dengan cara mencucinya engan air melalui 

saringan berukuran terkecil.  

Dalam analisis saringan, sejumlah saringan yang memiliki ukuran lubang 

berbeda-beda disusun dengan ukuran yang terbesar di atas yang kecil (Gambar 

3.1a). Contoh tanah yang akan diuji dikeringkan dalam oven, gumpalan 

dihancurkan dan contoh tanah akan lolos melalui susunan saringan setelah 

saringan digetarkan. Tanah yang tertahan pada masingmasing saringan 

ditimbang dan selanjutnya dihitung persentase dari tanah yang tertahan pada 

saringan tersebut. Bila Wi adalah berat tanah yang tertahan pada saringan ke-i 

(dari atas susunan saringan) dan W adalah berat tanah total, maka persentase 

berat yang tertahan adalah :  

% Berat tertahan pada saringan 

 
% lebih kecil dari saringan ke-i : 
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Penyaringan merupakan metode yang biasanya secara langsung untuk 

menentukan ukuran partikel dengan didasarkan pada batas-batas bawah ukuran 

lubang saringan yang digunakan. Batas terbawah dalam saringan adalah ukuran 

terkecil untuk partikel pasir. Ukuran saringan yang umum digunakan untuk 

menentukan ukuran partikel tanah disajikan dalam Tabel 3.1. 

Untuk standar saringan menurut ASTM dan BSI adalah sebagai berikut :  

 
Tanah digolongkan kedalam 4 macam pokok sebagai berikut: 

a. batu kerikil dan pasir 
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golongan ini terdiri dari pecahan batu dengan berbagai ukuran dan bentuk. 

Butir batu kerikil biasanya terdiri dari pecahan batu tetapi kadang mungkin 

pula terdiri dari suatu macam zat tertentu. 

b. lempung 

lempung terdiri dari butir yang sangat kecil dan menunjukkan sifat 

plastisitas dan kohesif. Kohesif menyatakan bahawa bagian itu melekat 

satu sama lainnya. Sedang plastisitas merupakan sifat yang memungkinkan 

dapat diubah tanpa perubahan isi dan tanpa terjadi retakan. 

c. lanau 

merupakan peralihan antara lempung dan pasir halus. Kurang plastis dan 

mudah ditembus air dari pada lempung dan memperlihatkan sifat dilatasi 

yang tidak terdap[at dalam lempung. Dilatasi menunjukkan nilai 

perubahan isi apabila lanau diubah bentuknya. Lanau akan menunjukkan 

gejala untuk hidup apabila diguncang atau digatar. 

Klasifikasi tanah : 

Berangkal > 20 cm 

Kerakal 8 – 20 cm 

Batu kerikil 2 mm – 8 cm 

Pasir kasar 0.6 mm – 2 mm 

Pasir sedang 0.2 mm – 0.6 mm 

Pasir halus 0.06 mm – 0.2 mm 

Lanau 0.002 mm – 0.06 mm 

Lempung < 0.002 mm 

Sifat tanah sangat tergantung pada ukuran butirnya. Namun untuk tanah yang 

berbutir halus, tidak ada hubungan langsung antara sifat dan ukuran buiran. 

Karena itu apabila butir tanah tertentu lebih halus dari 0.06 mm, maka dapat 

ditentukan dari hasil percobaan batas Atterbarg atau dilatasinya. 

Lempung  = tanah berbutir halus , memiliki sifat kohasif, plastisitas, 

tidak memiliki sifat dilatasi, tidak mengandung jumlah 

bahan yang berarti, berwarna coklat muda. 

Fraksi lempung = butiran yang halus lebih dari 0.002 mm, banyak lempung 

yang mengandung 15% - 20% saja. 
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Fraksi lanau = bagian berat bahan antara 0.002 mm dan 0.06 mm. 

Kerikil berpasir = bahan yang hampir seluruhnya terdiri dari kerikil, tidak 

mengandung sedikitpun pasir, berwarna abu-abu. 

Pasir kelanauan = bahan yang hampir seluruhnya terdiri dari pasir, 

mengandung sejumlah lempung. 

~ Analisis Kasar 

dapat digunakan saringan. Dalam keadaan basah, dapat dikeringkan dahulu 

dalam tunku. Kemudian ditimbang dan disaring. Berat tanah kering yang 

tertahan diatas disetiap saringan dicatat. Dihitung prosentase dari contoh 

total yang melewati setiap saringan. Setelah itu prosentase yang lewat 

digambar dalam suatu diagram semi logaritma. 

 

~ Analisis Halus 

berdasarkan pada hukum stoke mengenahi penurunan (settlement), yaitu 

bola-bola kecil didalam suatu cairan akan turun pada kecepatan yang 

berbeda tergantung pada ukuran bola tersebut. Dalam praktek, butir tanah 

tidak pernah betul – berbentuk bola. Untuk mengatasi ukuran butir 

didefinisikan dalam batas dalam diameter ekuivalen. Diameter ekuivalen 

adalah diameter dari suatu bola khayal dari bahan yang sama yang akan 

tenggelam di dalam air dengan kecepatan yang sama seperti butir yang 

tidak teratur yang ditanyakan. Hukum stoke hanya dapat diterapkan untuk 

bola-bola berdiameter antara 0.2 dan 0.0002 mm 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butir 

(gradasi) agregat halus dan kasar dengan menggunakan saringan.  

 

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Timbangan dan neraca teknis dengan ketelitian 0.2% dari berat uji 

2. Satu set saringan No.4, 8, 16, 30, 50, 100, 200.  

3. Drying Oven Cap. 760 ltr (110 ± 5)˚ C 

4. Manual/Electrical Sieve Shaker  
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5. Wadah  

6. Sekop 

7. Palu karet  

 

IV. BENDA UJI  

Tanah kering (oven) seberat ± 500 gr. Sebelum tanah tersebut dikeringkan, 

jika ada gumpalan – gumpalan tanah, dapat dipecahkan menggunakan palu 

karet sehingga tidak terdapat gumpalan – gumpalan. Pemecahan tidak terlalu 

keras dan jangan sampai memecahkan butir tanah.  

  

V. CARA PENGUJIAN  

1. Mengambil tanah dan masukan kedalam wadah yang besar.  

2. Memecahkan tanah dengan menggunakan palu karet hingga tidak 

terdapat gumpalan – gumpalan tanah.  

3. Menimbang cawan yang digunakan untuk mengoven benda uji.  

4. Mengambil tanah untuk dioven kedalam cawan yang sudah diketahui 

beratnya. Benda uji yang dibutuhkan adalah 500 gr. Timbang benda uji 

lebih dari 500 gr untuk menghindari penyusutan benda uji.  

5. Memasukan benda uji kedalam oven dengan suhu (110 ± 5)˚ C. sampai 

beratnya tetap (± 24 jam).  

6. Setelah ± 24 jam, ambil benda uji dari oven lalu dinginkan.  

7. Menimbang benda uji yang telah dioven seberat 500 gr.  

8. Menyusun satu set ayakan. Disusun paling bawah adalah pan, disusul 

oleh No.200, 100, 50, 30, 16, 8, dan No.4 (semakin keatas, No. 

saringan semakin kecil) 

9. Benda uji yang telah ditimbang beratnya di tuangkan pada saringan 

paling atas dari susunan saringan. Saringan diguncang dengan 

menggunakan Electrical Shieve Shaker selama 15 menit.  

10. Mengguncang saringan dengan tangan agar butiran benda uji yang 

tidak lolos dengan mnggunakan Electrical Shieve Shaker dapat lolos.  

11. Menimbang saringan dan benda uji yang tertinggal disaringan. 

12. Menimbang berat saringan.  
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VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

VI.1. DATA PENGAMATAN  

Terlampir  

 

VI.2 PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Tanah Diatas (gr) = berat ayakan+tanah – berat 

ayakan  

Saringan No. 4  443 – 443  =  0 gr  

Saringan No. 8  535.6 – 425  =  110.6 gr  

Saringan No. 16 525 – 419.6 = 105.4 gr 

Saringan No. 30  494.5 – 417.4  = 77.1 gr 

Saringan No. 50 415.5 – 404.2 =  11.3 gr  

Saringan No, 100 487.2 – 403  =  84.2 gr 

Saringan No. 200 427 – 392.9  =  34.1 gr 

Pan    788.1 – 759.7  =  28.4 gr  + 

∑ Tanah Diatas    = 451.1 gr 

 

2. Perhitungan % berat diatas =    Tanah diatas    x    100% 

∑ Tanah Diatas 

  Saringan No. 4  0/451.1 x 100 % = 0 % 

  Saringan No. 8  110.6/451,1 x 100 % = 24.518 % 

  Saringan No. 16 105.6/451.1 x 100 % = 23.365 % 

  Saringan No. 30  77.1/451.1 x 100 % = 17.092 % 

  Saringan No. 50  11.3/451.1 x 100 % =  2.505 % 

  Saringan No.100 84.2/451.1 x 100 % = 18.665 % 

  Saringan No. 200 34.1/451.1 x 100 % = 7.559 % 

  Pan    28.4/451.1 x 100 % = 6.296 % + 

  ∑ % berat diatas     =  100 % 
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3. Perhitungan Jumlah Diatas  

Saringan No.4  = 0% 

Saringan No. 8  = 0 % + 24.518 %  = 24.518 % 

Saringan No. 16  = 24.518 % + 23.365 % = 47.883 % 

Saringan No. 30  = 47.883 % + 17.092 % = 64.975 % 

Saringan No.50  = 64.975 % + 2.505 % = 67.479 % 

Saringan No.100 = 64.479 % + 18.665 % = 86.145 % 

Saringan No. 200 = 86.145 % + 7.559 % = 93.704 % 

Pan    = 93.704 % + 6.296 % =  100 % 

 

4. Perhitungan Berat Lewat Ayakan  

Saringan No.4  = 100% 

Saringan No. 8  = 100 – 24.518 = 75.428 %  

Saringan No. 16  = 100 – 47.883 = 52.117 % 

Saringan No. 30  = 100 – 64.975  = 35.025 % 

Saringan No.50  = 100 – 86.145 = 32.521 % 

Saringan No.100 = 100 – 93.704 = 13.855  % 

Saringan No. 200 = 100 – 93.704 = 3.296 % 

 

5. Perhitungan Cv dan Cc 

Diketahui dari grafik : D60 = 1.8 ; D10 = 0.12 ; D30 = 0.31  

Cv  = D60/ D10 = 1.8/0.12 = 15  

Cc = D30
2/( D10 x D60)  = 0.312/(0.12 x 1.8) = 0.445 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1 GAMBAR ALAT  

No. Alat Keterangan 

1 

 

Timbangan dan neraca 

teknis dengan ketelitian 

0.2% dari berat uji 
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2 

 

Satu set aringan No.4, 8, 

16, 30, 50, 100, 200. 

3 

 

Drying Oven Cap. 760 ltr 

(110 ± 5)˚ C 

4 

 

Manual/Electrical Sieve 

Shaker 
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5 

 

Wadah 

6 

 

Sekop 

7 

 

Palu karet 

 

VII.2 GAMBAR KERJA 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Mengambil 

tanah dan 

masukan 

kedalam 

wadah yang 

besar. 

2 

 

Memecahkan 

tanah dengan 

menggunakan 

palu karet 

hingga tidak 

terdapat 

gumpalan – 

gumpalan 

tanah. 
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3 

 

Menimbang 

cawan yang 

digunakan 

untuk 

mengoven 

benda uji. 

 

4 

 

Mengambil 

tanah untuk 

dioven 

kedalam 

cawan yang 

sudah 

diketahui 

beratnya. 

Benda uji yang 

dibutuhkan 

adalah 500 gr. 

5 

 

Menimbang 

benda uji lebih 

dari 500 gr 

untuk 

menghindari 

penyusutan 

benda uji. 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 11 
 
 

6 

 

Memasukan 

benda uji 

kedalam oven 

dengan suhu 

(110 ± 5)˚ C. 

sampai 

beratnya tetap 

(± 24 jam). 

 

7 

 

Setelah ± 24 

jam, ambil 

benda uji dari 

oven lalu 

dinginkan. 

 

8 

 

Menimbang 

benda uji yang 

telah dioven 

seberat 500 gr. 
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9 

 

Menyusun satu 

set ayakan. 

Disusun paling 

bawah adalah 

pan, disusul 

oleh No.200, 

100, 50, 30, 

16, 8, dan 

No.4 (semakin 

keatas, No. 

saringan 

semakin kecil) 

 

10 

 

Benda uji yang 

telah 

ditimbang 

beratnya di 

tuangkan pada 

saringan paling 

atas dari 

susunan 

saringan. 

Saringan 

diguncang 

dengan 

menggunakan 

Electrical 

Shieve Shaker 

selama 15 

menit. 
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11 

 

Mengguncang 

saringan 

dengan tangan 

agar butiran 

benda uji yang 

tidak lolos 

dengan 

mnggunakan 

Electrical 

Shieve Shaker 

dapat lolos. 

 

12 

 

Menimbang 

saringan dan 

benda uji yang 

tertinggal 

disaringan. 

 

13 

 

Menimbang 

berat saringan.  

 

 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

 VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan dan percobaan didapat analisis besar butir 

diketahui dari grafik :  

 D60 = 1.8  

 D10 = 0.12  

 D30 = 0.31  
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 Cv  = 15  

 Cc = 0.445 

 

VIII.2. SARAN  

Untuk percobaan analisis besar butir,kami menyarankan ada 

pengecekan alat,agar tidak menghambat praktikan dalam melakukan 

percobaan. 
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BAB II 

BERAT ISI TANAH 
 

 

I. TEORI UMUM  

Berat isi butir adalah perbandingan antara berat butir tanah dengan volume 

butir tanah. Pengukuran berat volume contoh tanah tidak terganggu di 

laboratorium, dilakukan secara sederhana dengan menimbang bagian contoh 

tanah dan membaginya dengan volume (SNI- 03-3637-1994). Hal ini sebaiknya 

dilakukan untuk contoh tabung dinding tipis (Shelby) maupun contoh tabung 

lainnya. Kadar air harus dihasilkan pada waktu yang sama untuk memberikan 

konversi yang diperlukan dari berat volume total hingga berat volume kering. 

Jika contoh tidak terganggu tidak tersedia, berat volume dievaluasi dari 

hubungan berat volume antara kadar air dan atau angka pori maupun derajat 

kejenuhan yang diasumsi atau yang teruji Metode tambahan yang 

menggunakan data uji di lapangan. 

Contoh tanah biasanya terdiri atas komponen butiran tanah, air dan udara. 

Butiran tanah berupa bahan padat tidak beraturan yang saling berhubungan 

dengan butiran tanah lainnya. Berat volume contoh tanah bergantung pada 

berat jenis butiran tanah (bahan padat), ukuran rongga pori antarbutiran tanah 

dan jumlah rongga pori yang terisi dengan air. Istilah umum yang berkaitan 

dengan hubungan berat volume. Angka pori (e) adalah indikator umum dari 

kekuatan relatif dan kompresibilitas contoh tanah. Angka pori rendah 

umumnya menggambarkan tanah yang kuat dengan kompresibilitas rendah, 

sementara angka pori tinggi sering kali menggambarkan tanah yang lemah dan 

sangat kompresif. Beberapa persamaan hubungan berat volume. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat tanah per satuan 

volume dari suatu contoh tanah yang dinyatakan dalam gram/cm3. 
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III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Cincin dengan volume tertentu ( diameter dan tingginya tertentu ) 

2. Pisau pemotong dan pisau perata 

3. Timbangan dengan ketelitian 0.1 gram 

4. Ekstruder 

5. Jangka sorong 

6. Wadah  

7. Drying Oven Cap. 760 ltr (110 ± 5)˚ C 

 

IV. BENDA UJI 

Tanah asli yang diambil dengan cara Hand Borring. Tanah diambil 

sebanyak ± 100 gr.  

 

V. CARA PENGUJIAN  

1. Menimbang cincin = m1 gram. Dan mengukur diameter (D) dan 

tingginya (L) dengan menggunakan jangka sorong. 

2. Contoh tanah asli dikeluarkan dari dalam tabung contoh dengan 

menggunakan alat ekstruder. Setelah diletakkan pada ekstruder, 

terlebih dahulu bagian dari ujung tanah dalam tabung tersebut 

dipotong (diratakan). 

3. Meletakkan pada ujung tabung contoh menempel pada tanah diujung 

tabung contoh lalu stang ekstruder diputar sehingga cincin terisi penuh 

tanah. 

4. Setelah cincin terisi penuh dengan tanah, kemudian dipotong dan 

kelebihan tanah pada kedua ujung cincin tersebut diratakan. 

5. Cincin dan contoh tanah ditimbang = m2. 

 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

VI.1. DATA PENGAMATAN  

Terlampir 
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VI.2. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Volume Ring 

Diketahui : Ø = 5 cm 

H = 2.15 cm  

Volume Ring  = ¼ π Ø² H 

   = ¼ x 3.14 x 5² x 2.15 

   = 42.194 cm³ 

   = 42.194 x 10-6 m3 

2. Perhitungan Massa contoh tanah basah  

Diketahui :Massa (ring+contoh basah)= 133.5 gr = 0.1335 kg 

  Massa Ring    = 46.2 gr = 0.0426 kg 

M. contoh tanah basah = M. (ring+contoh basah) – M. Ring 

      = 0.1335 – 0.0426 
      = 0.0873 kg 

3. Perhitungan Kerapatan tanah (ρ)  

Diketahui :Massa contoh tanah basah = 0.0873 kg 

  Volume Ring    = 42.194 x 10-6 m3 

 

Kerapatan tanah (ρ)  = Massa contoh tanah basah 

        Volume Ring  

    =      __ 0.0873__ 

        42.194 x 10-6   

=   2069.01 kg/m³ 

    =   2.07 Mg/m³ 

 

 

4. Perhitungan Berat (ring+contohbasah); Ring; contoh basah  

Diketahui :Massa (ring+contoh basah) = 0.1335 kg 

  Massa Ring     = 0.0426 kg 

  Massa contoh tanah basah  = 0.0873 kg 

  Gravitasi     = 9.8 m/s² 

Berat (ring+contoh basah) = M. (ring+contoh basah) x Gravitasi 
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     = 0.1335 x 9.8 

     = 1.308 N 

Berat ring     = Massa ring x Gravitasi 

     = 0.0426 x 9.8 

     = 0.417 N 

Berat contoh basah  = M. (ring+contoh basah) x Gravitasi 

    = 0.0873 x 9.8 

    = 0.856 N 

 

5. Perhitungan Berat Isi Tanah (γ) 

Diketahui : Berat contoh tanah basah  = 0.856 N 

  Volume Ring    = 42.194 x 10-6 m3 

Berat Isi (γ)  = Berat contoh tanah basah 

   Volume Ring  

 

=     ___ 0.856___ 

 42.194 x 10-6  

=     20276.3 N 

=     20.2763 kN 

 

 

 

 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT 

 

No. Alat Keterangan 

1 
 

Cincin dengan volume 

tertentu (diameter dan 

tingginya tertentu 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 19 
 
 

2 

 

Pisau pemotong dan 

pisau perata 

3 

 

Timbangan dengan 

ketelitian 0.1 gram 

4 

 

Ekstruder 

5 

 

Jangka sorong 

6 

 

Wadah 
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7 

 

Drying Oven Cap. 760 

ltr (110 ± 5)˚ C 

 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA  

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Menimbang cincin = 

m1 gram. Dan 

mengukur diameter 

(D) dan tingginya (L) 

dengan menggunakan 

jangka sorong. 

 

2 

 

Contoh tanah asli 

dikeluarkan dari 

dalam tabung contoh 

dengan menggunakan 

alat ekstruder. Setelah 

diletakkan pada 

ekstruder, terlebih 

dahulu bagian dari 

ujung tanah dalam 

tabung tersebut 
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dipotong (diratakan). 

 

3 

 

Meletakkan pada 

ujung tabung contoh 

menempel pada tanah 

diujung tabung contoh 

lalu stang ekstruder 

diputar sehingga 

cincin terisi penuh 

tanah. 

 

4 

 

Setelah cincin terisi 

penuh dengan tanah, 

kemudian dipotong 

dan kelebihan tanah 

pada kedua ujung 

cincin tersebut 

diratakan. 

 

5 

 

Cincin dan contoh 

tanah ditimbang = m2. 

 

6 

 

Cincin dan contoh 

tanah dimasukan 

kedalam oven selama 

+24 jam. 
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`7 

 

Setelah +24 

jam.cincin dan contoh 

tanah dikeluarkan dari 

dalam oven 

8 

 

Setelah itu 

menimbang cincin dan 

contoh tanah 

 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Kerapatan tanah yang didapatkan dari hasil pengujian tanah asli 

adalah 2.07 Mg/m³ dan berat isi tanah asli adalah 20.2763 kN Nilai berat 

isi tanah asli antara 1.2 – 2.5  

 

VIII.2. SARAN  

Pada saat hand boring di sarankan untuk memakai masker,agar 

tidak mengganggu pernafasan praktikan. 
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BAB III 

BERAT JENIS BUTIR 
 

 

I. TEORI UMUM  

Cara menentukan berat jenis tanah ialah dengan mengukur berat sejumlah 

tanah yang isinya diketahui. Untuk tanah asli biasanya dipakai sebiah cincin 

yang dimasukkan kedalam tanah sampai terisi penuh, kemudian atas dan 

bawahnya diratakan dan cincin serta tanahnya ditimbang. Apabila ukuram 

cincin dan beratnya diketahui maka berat isi langsung dapat dihitung. 

Sebagai permisalan : 

Berat cincin + tanah : W2 

Berat cincin  : W1 

Berat tanah  : W2 – W1 

Isi cincin  : I 

Jumlah berat isi : 
I
 W1- W2  

Untuk tanah yang tidak asli, misalnya pada percobaan pemadatan, maka 

tanah dipadatkan pada suatu alat cetak yang isinya diketahui. Setelah permukaan 

atasnya diratakan, maka cetakan serta tanah ditimbang dan berat isi tanah 

langsung dapat dihitung. Nilai berat suatu tanah biasanya 1,6 < γ < 2 Kg/cm3. 

berat suatu tanah merupakan perbandingan antara berat tanah dengan isi tanah. 

Rumus: 

V
ωγ   

dimana :              

γ = berat satuan tanah (ton/m3)  

ω = berat tanah (ton) 

V  = volume tanah (m3) 

Berat jenis suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara berat 

bahan yang berisi tertentu dengan berat air yang isinya sama untuk mengetahui 
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besarnya berat jenis bahan dari butir – butir tanah. Berat jenis biasanya bernilai 

antara 2,4 – 2,8. Namun rata – rata 2,65. satuan dari berat jenis tidak ada. 

vs
ws  = Gs. w 

dimana  w = kerapatan air ( 1000 kg/m3 )  

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudlam untuk menentukan berat jenis butir mineral 

yang merupakan bagian padat dari tanah. Berat jenis butir didefinisikan sebagai 

berikut :  

Gs  =  Berat jenis bagian padat dari tanah   (tidak berdimensi) 

       Berat jenis air  

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Piknometer dengan kapasitas 250 ml 

2. Desikator 

3. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr.  

4. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu (110±5)° C 

5. Saringan No. 4 dan No. 8  

6. Botol berisi air suling 

7. Wadah tempat tanah.  

8. Kompor listrik  

 

IV. BENDA UJI 

Tanah tidak asli :  

Tanah yang dikeringkan dalam oven pada suhu (110±5)° C sampai 

beratnya tetap. Seteah kering disaring No. 4 dan No. 8 dan ditimbang sebanyak 

50 gr tiap saringan.  

Tanah Asli : 

Benda uji adalah tanah yang didapat dari hasil pengambilan contoh tanah 

asli (hand borring) dan dikeluarkan dengan menggunakan ekstruder. Benda uji 

kemudian dimasukan kedalam oven selam 24 jam hingga beratnya tetap. Setelah 
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kering, benda dihancurkan dengan alat penumbuk dan ditimbang sebanyak 50 

gr.  

 

V. CARA PENGUJIAN  

1. Mengambil tanah dan masukan kedalam oven selama 24 jam hingga 

beratnya tetap.  

2. Mengeluarkan tanah dari oven, dinginkan sebentar agar uap panasnya 

hilang.  

3. Menyaring tanah dengan menggunakan saringan No.4 dan No. 8 

4. Menimbang wadah untuk menimbang tanah.  

5. Menimbang wadah + tanah, dengan berat tanah sebanyak 50 gr dari 

tanah yang lolos saringan No. 4. 

6. Menimbang wadah + tanah, dengan berat tanah sebanyak 50 gr dari 

tanah yang lolos saringan No. 8. 

7. Menimbang Piknometer beserta tutupnya dengan timbangan dengan 

ketelitian 0.01 gr. (untuk tanah lolos saringan No.4) 

8. Memasukan tanah yang lolos saringan No.4 ke piknometer. 

9. Menambahkan air suling kedalam piknometer sehingga terisi 2/3 dari 

tinggi tanahnya.  

10. Memanaskan piknometer beserta isinya diatas kompor listrik untuk 

menghilangkan gelembung-gelembung udara yang ada pada tanah.  

11. Benda uji dibiarkan selama paling sedikit 24 jam.  

12. Untuk tanah yang lolos saringan No.8 lakukan langkah 7 s/d 11.   

13. Setelah 24 jam, timbang piknometer + tanah lolos saringan No.4 dan 

No.8 dengan menggunakan timbangan dengan ketelitian 0.01 gr.  

14. Membersihkan piknometer dan isi dengan menggunakan air hingga 

batas leher piknometer. 

15. Menimbang piknometer = air menggunakan timbangan dengan 

ketelitian 0.01 gr.    
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VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

VI.1. DATA PENGAMATAN  

Terlampir  

 

VI.2 PERHITUNGAN  

1. Menghitung Berat Jenis yang lolos saringan No. 4 (tanah tidak asli) 

Gs =  M2 – M1  

    (M4-M1) – (M3-M2) 

Diketahui dari data sebagai berikut : 

Massa Piknometer (M1)   = 162.25 gr 

Massa (piknometer + contoh) (M2)  = 212.25 gr 

Massa (piknometer + contoh + air) (M3) = 689 gr 

Massa (piknometer + air) (M4)  = 659.9 gr 

 

Gs =  212.25 – 162.25 __ 

    (659.9 -162.25) – (689-212.25) 

  =  50 _    = 2.39 

   533.65 - 476.75  

 

2. Menghitung Berat Jenis yang lolos saringan No. 8 (tanah tidak asli) 

Gs =  M2 – M1  

    (M4-M1) – (M3-M2) 

Diketahui dari data sebagai berikut : 

Massa Piknometer (M1)   = 163.9 gr 

Massa (piknometer + contoh) (M2)  = 213.9 gr 

Massa (piknometer + contoh + air) (M3) = 688.5 gr 

Massa (piknometer + air) (M4)  = 661 gr 

 

Gs =  213.9 – 163.9 __ 

    (661-163.9) – (688.5 -213.9) 

=  50 _           =  2.22 

      497.1 - 474.6   
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3. Menghitung Berat Jenis Rata – rata 

Gs rata-rata  = 2.39 + 2.22   = 2.305 

           2 

 

4. Menghitung Berat Jenis Tanah Asli  

Gs =  M2 – M1  

    (M4-M1) – (M3-M2) 

Diketahui dari data sebagai berikut : 

Massa Piknometer (M1)   = 163.3 gr 

Massa (piknometer + contoh) (M2)  = 213.3 gr 

Massa (piknometer + contoh + air) (M3) = 683.6 gr 

Massa (piknometer + air) (M4)  = 656.7 gr 

 

Gs =   213.3 – 163.3 ______         

    (656.7-163.3) – (683.6 -213.3) 

=  50 _     = 2.16 

     493.4 – 470.3   

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA  

VII.1 GAMBAR ALAT  

No. Alat Keterangan 

1 

 

Piknometer dengan kapasitas 

250 ml 
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2 

 

Desikator 

3 

 

Timbangan dengan ketelitian 

0.01 gr. 

4 

 

Oven yang dilengkapi alat 

pengatur suhu (110±5)° C 

5 

 

Saringan No. 4 dan No. 8 

6 

 

Botol berisi air suling 
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7 

 

Wadah tempat tanah. 

8 

 

Kompor listrik 

 

VII.2 GAMBAR KERJA  

No

. 
Gambar Keterangan 

1 

 

Mengambil tanah dan 

masukan kedalam 

wadah yang besar. 

2 

 

masukan benda 

ujikedalam oven selama 

24 jam hingga beratnya 

tetap. 
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3 

 

Mengeluarkan tanah ari 

oven, dinginkan 

sebentar agar uap 

panasnya hilang. 

 

4 

 

Menyaring tanah 

dengan menggunakan 

saringan No.4 dan No. 

8 

 

5 

 

Menimbang wadah 

untuk menimbang 

tanah. 

 

6 

 

Menimbang wadah + 

tanah, dengan berat 

tanah sebanyak 50 gr 

dari tanah yang lolos 

saringan No. 4. 

 

Saringan No. 4  
& No. 8 
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7 

 

Menimbang wadah + 

tanah, dengan berat 

tanah sebanyak 50 gr 

dari tanah yang lolos 

saringan No. 8. 

 

8 

 

Menimbang Piknometer 

beserta tutupnya dengan 

timbangan dengan 

ketelitian 0.01 gr. 

(untuk tanah lolos 

saringan No.4) 

 

9 

 

Memasukan tanah yang 

lolos saringan No.4 ke 

piknometer. 

 

10 

 

Menambahkan air 

suling kedalam 

piknometer sehingga 

terisi 2/3 dari tinggi 

tanahnya. 
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11 

 

Memanaskan 

piknometer beserta 

isinya diatas kompor 

listrik untuk 

menghilangkan 

gelembung-gelembung 

udara yang ada pada 

tanah. 

 

12 

 

Benda uji dibiarkan 

selama paling sedikit 24 

jam. 

 

13 
Untuk tanah yang lolos saringan No.8 lakukan langkah 7 s/d 11. 

 

14 

 

Setelah 24 jam, timbang 

piknometer + tanah 

lolos saringan No.4 dan 

No.8 dengan 

menggunakan 

timbangan dengan 

ketelitian 0.01 gr. 

 

15 

 

Membersihkan 

piknometer 
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16 

 

mengisi dengan air 

hingga batas leher 

piknometer. 

 

16 

 

 
 

Menimbang piknometer 

= air menggunakan 

timbangan dengan 

ketelitian 0.01 gr. 

 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan yang dilakukan didapt hasil : 

1. Gs tanah tidak asli  

- Lolos saringan No. 4 = 2.39  

- Lolos saringan No. 8 = 2.22 

2. Gs tanah asli = 2.16   

 

VIII.2. SARAN  

Pada saat melakukan penimbangan,kadang neraca bermasalah,agar 

didapat ketelitian yang diinginkan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan 

neraca sebelum melakukan menimbangan. 
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BAB IV  

CBR LABORATORIUM 

 

 

I. TEORI UMUM 

Metoda ini awalnya diciptakan oleh O.J poter kemudian di kembangkan 

oleh California State Highway Departement, kemudian dikembangkan dan 

dimodifikasi oleh Corps insinyur-isinyur tentara Amerika Serikat (U.S Army 

Corps of Engineers). Metode ini menkombinasikan percobaan pembebanan 

penetrasi di Laboratorium atau di Lapangan dengan rencana Empiris untuk 

menentukan tebal lapisan perkerasan. Hal ini digunakan sebagai metode 

perencanaan perkerasan lentur (flexible pavement) suatu jalan. Tebal suatu 

bagian perkerasan ditentukan oleh nilai CBR. 

CBR merupakan suatu perbandingan antara beban percobaan (test load) 

dengan beban Standar (Standard Load) dan dinyatakan dalam persentase. 

Dinyatakan dengan rumus : 

PT 

CBR = x 100%  

PS 

Keterangan : 

PT = beban percobaan (test load) 

PS = beban standar (standar load) 

 

Penentuan Besarnya CBR 

Alat percobaan untuk menentukan besarnya CBR berupa alat yang 

mempunyai piston dengan luas 3 inch. Piston digerakkan dengan kecepatan 0,05 

inchlmenit secara vertikal ke bawah. Proving ring digunakan untuk mengukur 

beban yang dibutuhkan pada penetrasi tertentu yang diukur dengan arloji 

pengukur (dial). Gambar 3.15. memperlihatkan alat CBRyang digunakan di 

laboratorium 
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Beban yang digunakan untuk melakukan penetrasi bahan standar adalah 

sebagai berikut: 
 

 
 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan CBR (California Bearing 

Ratio) tanah dan campuran tanah agregat yang dapat dipadatkan di laboratorium 

pada kadar air terntentu. CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu 

bahan terhadap bahan standars dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang 

sama. 

  

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN 

1. Mesin penetrasi (loading machine) berkapasitas sekurang-kurangnya 

4,45 ton dengan kecepatan penetrasi sebesr 1,27 mm per menit. 

2. Cetakan logam berbentuk silinder dengan diameter dalam 152,4 ± 0,68 

mm tinggi 50,8 mm dan keping alas logam uang berlubang-lubang 

dengan tebal 0,53 mm dan diameter lubang tidak lebih dari 1,59 mm. 

3. Piringan pemisah dari logam (Spacer Disc) dengan diameter luar 150,8 

mm dan tebal 61,4 mm. 

4. Alat penumbuk. 

5. Alat pengukur perkembangan (Swell) yang terdiri dari keping 

pengembangan yang berlubang-lubang dengan batang pengukur, tripod 

logam, dan arloji pengukur. 

6. Keping beban dengan berat 2,27 kg, diameter 1994,2 mm, dengan 

lubang tengah berdiameter 54,0 mm. 

7. Torak penetrasi dari logam berdiameter 49,63 mm dan panjang yang 

tidak kurang dari 101,6 mm. 
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8. Satu buah arloji beban dan satu buah arloji pengukur penetrasi dengan 

ketelitian 0,001 inchi (0,9025 mm). Peralatan lain seperti talam, alat 

perata, tempat untuk meredam. 

9. Alat timbangan. 

  

IV. BENDA UJI  

Benda uji harus dipersiapkan menurut cara pemeriksaan pemadatan: 

1. Contoh diambil kira-kira seberat 5 kg atau lebih untuk tanah dan 5,5 

kg untuk campuran tanah agregat. 

2. Kemudian beben tersebut dicampur dengan air sampai kadar air 

optimum yang ditentukan pada percobaan pemadatan (atau kadar air 

yang dikehendaki). 

3. Cetakan dipasang pada kepIng alas dan ditimbang. Piring pemisah 

(Spacer Disc) dimasukkan diatas keping alas dan pasang kertas saring 

diatasnya. 

4. Bahan tersebut kemudian dipadatkan dalam cetakan seperti pada 

percobaan pemadatan. Apabila benda akan direndam periksa kadar 

airnya sebelum dipadatkan. Dan apabila benda uji tersebut tidak 

terendam pemeriksaan kadar air dilakukan setelah benda uji 

dikeluarkan dari cetakan. 

5. Leher sambungan dibuka dan diratakan dengan alat perata mistar 

logam. Lubang-lubang yang mungkin terjadi ditambal. Hal ini 

disebabkan oleh lepasnya butir-butir kasar dengan bahan yang lebih 

halus. Piringan pemisah dikeluarkan, dibalikan, dan pasang kembali 

cetakan berisi benda uji pada keping alas dan ditimbang. 

6. Untuk pemeriksaan CBR langsung, benda uji telah siap diperiksa. Bila 

dikehendaki CBR yang direndam (Soaked CBR) harus dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Keping pengembangan dipasang diatas permukaan benda uji 

dan kemudian dipasang keping pemberat yang dikehendaki 

(seberat 4,5 kg atau 10 lbs) atau sesuai dengan keadaan beban 

perkerasan. Cetakan beserta beban direndam didalam air 
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sehingga air dapat meresap dari atas maupun dari bawah. 

Tripod beserta arloji pengukur pengembangan dipasang. 

Pembacaan pertama dicatat dan dibiarkan selama 96 jam. 

Permukaan air selama perendaman harus tetap (kira-kira 2,5 cm 

diatas permukaan benda uji). Tanah berbutir halus atau berbutir 

kasar yang dapat melakukan air lebih cepat dapat direndam 

dalam waktu yang lebih singkat sampai pembacaan arloji tetap. 

Pada akhir perendaman catat pembacaan rloji pengembangan. 

b. Cetakan dikeluarkan dari bak air, dimiringkan selama 15 menit 

sehingga air bebas mengalirhabis. Selama pengeluaran air 

dijaga agar permukaan benda uji tidak terganggu. 

c. Beban diambil dari keping alas kemudian cetakan beserta 

isinya ditimbang. Benda uji CBR yang direndam telah siap 

untuk diperiksa. 

 

V. CARA PENGUJIAN 

1. Keping pemberat seberat minimal 4.5 kg ( 10 pound ) atau sesuai 

dengan beban perkerasan diletakkan diatas permukaan benda uji. 

2. Untuk benda uji yang di rendam beban harus sama dengan beban yang 

dipergunakan waktu perendaman. Pertama – tama meletakkan keping 

pemberat 2.27 kg ( 5 pound ) untuk mencegah pengembangan 

permukaan benda uji pada bagian lubang keping pemberat. Pemberat 

selanjutnya dipasang torak yang disentuhkan pada permukaan benda 

uji. 

3. Kemudian torak penetrasi diatur pada permukaan benda uji. Sehingga 

arloji beban menunjukkan beban permulaan sebesar 4.5 kg ( 10 pound 

). Pembebanan ini diperlukan untuk menjamin bidang sentuh yang 

sempurna antara torak dengan permukaan benda uji. Kemudian arloji 

penunjuk beban dan arloji penunjuk penetrasi di nol kan. 

4. Pembebanan diberikan dengan teratur sehingga kecepatan penetrasi 

mendekati kecepatan 1.27 mm per menit. Pembebanan dicat pada 

penetrasi 0.312 mm  ( 0.0125” ), 0.62 mm ( 0.025” ), 1.25 mm ( 0.05” 
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) , 1.87 mm ( 0.075” ), 2.5 mm ( 0.10” ), 3.75 mm ( 0.15” ), 5 mm ( 

0.20” ), 7.5 mm ( 0.30” ), 10 mm ( 0.40” ), dan 12.5 mm ( 0.50” ). 

5. Beban maksimum dan penestrasinya dicatat bila pembebanan 

maksimum terjadi sebelum penetrasi 12.50 mm. 

6. Mengeluarkan benda uji dari cetakan dan ditentukan kadar air dari 

lapisan atas benda uji setebal 25.4 mm. 

7. Mengambil benda uji untuk kadar air dapat diambil dari seluruh 

kedalaman bila diperlukan kadar air rata – rata. Benda uji untuk 

pemeriksaan kadar air sekurang – kurangnya 100 gr untuk tanah 

berbutir halus atau sekurang – kurangnya 500 gr untuk tanah bernutir 

kasar.  

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1. PERHITUNGAN 

1. Perhitungan Volume Mold  

Diketahui : Ø1 (10 tumbukan) = 15.32 cm ;  h = 12.37 cm  

Ø2 (25 tumbukan) = 15.213 cm  ; h = 12.34 cm 

Ø3 (55 tumbukan) = 15.32 cm ; h = 12.37 cm  

Volume 1 = ¼ π Ø² H 

  = ¼ x 3.14 x 15.32² x 12.37 = 2279.07 cm³ 

Volume 2 = ¼ π Ø² H 

  = ¼ x 3.14 x 15.213² x 12.34 = 2241.89 cm³ 

Volume 3 = ¼ π Ø² H 

  = ¼ x 3.14 x 15.32² x 12.37 = 2279.07 cm³ 

  = ¼ x 3.14 x 15.32² x 12.37 

  = 2279.07 cm³ 

 

2. Perhitungan Kadar Air Setelah Pengujian   

a Kantong 1 → 10 pukulan  

M. wadah (M1) = 19.2 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2)= 219.8 gr  

M. wadah + contoh tanah kering (M3)= 170.5 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 219.8 – 170.5 = 49.3 gr 
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M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 170.5 – 19.2 = 151.3 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (49.3/151.3) x 100% = 32.58% 

 

b Kantong 2 → 25 pukulan  

M. wadah (M1) = 20.54 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2)= 165.1 gr  

M. wadah + contoh tanah kering (M3)= 131.4 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 165.1 – 131.4 = 33.7 gr 

M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 131.4 – 20.54 = 110.86 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (33.7/110.86) x 100% = 30.40% 

 

c Kantong 3 → 55 pukulan  

M. wadah (M1) = 19.25 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2)= 121.7 gr  

M. wadah + contoh tanah kering (M3)= 107.3 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 121.7 – 107.3 = 14.4 gr 

M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 107.3 – 19.25  = 88.05 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (14.4/88.05) x 100% = 16.35% 

 

3. Perhitungan Penambahan air  

a Kantong 1 → 10 pukulan  

ωopt (dari pemadatan) = 40 % 

Air  = (0.40 – 0.2562) x {6000 x (1+0.2562)}= 1083.49 cc 

 

b  Kantong 1 → 25 pukulan  

ωopt (dari pemadatan) = 40 % 

Air  = (0.40 – 0.2562) x {6000 x (1+0.2562)}= 1083.49 cc 

c Kantong 1 → 55 pukulan  

ωopt (dari pemadatan) = 40 % 

Air  = (0.40 – 0.2562) x {6000 x (1+0.2562)}= 1083.49 cc 

 

4. Perhitungan Kerapatan Butir  
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a Kantong 1 → 10 pukulan  

M. mold (B1) = 15880 gr 

M. mold + contoh basah (B2) = 18500 gr 

Volume = 2279.07 cm³ 

Kerapatan (ρ) = (B2 – B1)/V = (18500 – 15880)/2279.07 = 1.15 

gr/cm³ 

 

b Kantong 2 → 25 pukulan  

M. mold (B1) = 14905 gr 

M. mold + contoh basah (B2) = 18639 gr 

Volume = 2241.89 cm³ 

Kerapatan (ρ) = (B2 – B1)/V = (18639 - 14905)/2241.89 = 1.67 

gr/cm³ 

 

c Kantong 3 → 55 pukulan  

M. mold (B1) = 15880 gr 

M. mold + contoh basah (B2) = 19094 gr 

Volume = 2279.07 cm³ 

Kerapatan (ρ) = (B2 – B1)/V = (19094 – 15880)/2279.07 = 1.41 

gr/cm³ 

 

 

 

5. Perhitungan Kerapatan Kering 

a Kantong 1 → 10 pukulan  

ρd   = (ρ x 100)/(100+ω) = (1.15 x 100)/(100+32.58) = 0.87 kg/cm³ 

b  Kantong 2 → 25 pukulan  

ρd   = (ρ x 100)/(100+ω) = (1.67 x 100)/(100+30.40) = 1.28 kg/cm³ 

c Kantong 1 → 55 pukulan  

ρd   = (ρ x 100)/(100+ω) = (1.41 x 100)/(100+16.35) =  1.21 kg/cm³ 
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6. Perhitungan nilai CBR pada penetrasi 0.1” 

a Kantong 1 → 10 pukulan  

CBR = (beban/3000) x 100% = (2.7/3000) x 100% = 0.09% 

b Kantong 2 → 25 pukulan  

CBR = (beban/3000) x 100% = (1.1/3000) x 100% = 0.0037% 

c Kantong 3 → 55 pukulan  

CBR = (beban/3000) x 100% = (2.2/3000) x 100% = 0.073% 

 

7. Perhitungan nilai CBR pada penetrasi 0.2” 

a Kantong 1 → 10 pukulan  

CBR = (beban/4500) x 100% = (3.55/4500) x 100% = 0.079% 

b Kantong 2 → 25 pukulan  

CBR = (beban/4500) x 100% = (3.5/4500) x 100% = 0.078% 

c Kantong 3 → 55 pukulan  

CBR = (beban/4500) x 100% = (4.4/4500) x 100% = 0.098% 

 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Mesin penetrasi 

(loading machine) 

berkapasitas sekurang-

kurangnya 4,45 ton 

dengan kecepatan 

penetrasi sebesar 1,27 

mm per menit. 
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2. 

 

Cetakan logam 

berbentuk silinder 

dengan diameter dalam 

152,4 ± 0,68 mm tinggi 

50,8 mm dan keping 

alas logam uang 

berlubang-lubang 

dengan tebal 0,53 mm 

dan diameter lubang 

tidak lebih dari 1,59 

mm. 

 

3. 

 

Piringan pemisah dari 

logam (Spacer Disc) 

dengan diameter luar 

150,8 mm dan tebal 

61,4 mm. 

 

4. 

 

Alat penumbuk. 

 

5. 

 

Alat pengukur 

perkembangan (Swell) 

yang terdiri dari keping 

pengembangan yang 

berlubang-lubang 

dengan batang 

pengukur, tripod logam, 

dan arloji pengukur. 
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6. 
 

Keping beban dengan 

berat 2,27 kg, diameter 

1994,2 mm, dengan 

lubang tengah 

berdiameter 54,0 mm. 

 

7. 

 

Torak penetrasi dari 

logam berdiameter 

49,63 mm dan panjang 

yang tidak kurang dari 

101,6 mm. 

 

8. 

 

Satu buah arloji beban 

dan satu buah arloji 

pengukur penetrasi 

dengan ketelitian 0,001 

inchi (0,9025 mm). 

Peralatan lain seperti 

talam, alat perata, 

tempat untuk meredam. 

 

9. 

 

Alat timbangan. 

 

 

 

 

 

 

Arloji Beban 

Arloji Pengukur 

Torak Penetrasi 

Alat Perata 
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VII.2. GAMBAR KERJA 

No. Gambar Keterangan 

1. 
 

Keping pemberat seberat minimal 

4.5 kg ( 10 pound ) atau sesuai 

dengan beban perkerasan 

diletakkan diatas permukaan benda 

uji. 

 

2. 

 

Untuk benda uji yang di rendam 

beban harus sama dengan beban 

yang dipergunakan waktu 

perendaman. Pertama – tama 

meletakkan keping pemberat 2.27 

kg ( 5 pound ) untuk mencegah 

pengembangan permukaan benda 

uji pada bagian lubang keping 

pemberat. Pemberat selanjutnya 

dipasang torak yang disentuhkan 

pada permukaan benda uji. 
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3. 

 

Kemudian torak penetrasi diatur 

pada permukaan benda uji. 

Sehingga arloji beban 

menunjukkan beban permulaan 

sebesar 4.5 kg ( 10 pound ). 

Pembebanan ini diperlukan untuk 

menjamin bidang sentuh yang 

sempurna antara torak dengan 

permukaan benda uji. Kemudian 

arloji penunjuk beban dan arloji 

penunjuk penetrasi di nol kan. 

 

4. 

 

Pembebanan diberikan dengan 

teratur sehingga kecepatan 

penetrasi mendekati kecepatan 1.27 

mm per menit. Pembebanan dicat 

pada penetrasi 0.312 mm  ( 0.0125” 

), 0.62 mm ( 0.025” ), 1.25 mm ( 

0.05” ) , 1.87 mm ( 0.075” ), 2.5 

mm ( 0.10” ), 3.75 mm ( 0.15” ), 5 

mm ( 0.20” ), 7.5 mm ( 0.30” ), 10 

mm ( 0.40” ), dan 12.5 mm ( 0.50” 

). 
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5. 

 

Beban maksimum dan 

penestrasinya dicatat bila 

pembebanan maksimum terjadi 

sebelum penetrasi 12.50 mm. 

 

6. 

 

Mengeluarkan benda uji dari 

cetakan dan ditentukan kadar air 

dari lapisan atas benda uji setebal 

25.4 mm. 

 

7. 

 

Mengambil benda uji untuk kadar 

air dapat diambil dari seluruh 

kedalaman bila diperlukan kadar 

air rata – rata. Benda uji untuk 

pemeriksaan kadar air sekurang – 

kurangnya 100 gr untuk tanah 

berbutir halus atau sekurang – 

kurangnya 500 gr untuk tanah 

bernutir kasar. 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari hasil pemeriksaaan didapat : 

a Harga CBR maksimum untuk :  

10 pukulan → CBR maks = 0.090 % 

25 pukulan → CBR maks = 0.078 % 

55 pukulan → CBR maks = 0.098 % 

b Harga CBR rencana : 

 

VIII.2. SARAN  

Pada saat penumbukan,praktikan tidak menggunakan masker,ini 

dapat berakibat buruk untuk pernafasan,untuk praktek selanjutnya kami 

menyarakan untuk memakai masker,agar lebih safety. 
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BAB V 

DIRECT SHEAR 

 
 

I. TEORI UMUM 

Uji DS adalah uji geser tertua dan paling sederhana pelaksanaannya. Uji 

kuat geser langsung mempunyai tujuan untuk mengukur kuat geser tanah 

sepanjang permukaan bidang datar yang telah ditentukan sebelumnya 

(horisontal). Uji ini dapat dilakukan dengan mengacu pada standar uji ASTM D 

3080. 

Kelemahan uji ini yaitu bidang gesernya tertekan dengan kondisi sebagai 

berikut. 

1. Bidang runtuh sudah ditentukan terlebih dahulu yaitu berupa bidang 

horisontal yang belum tentu merupakan bidang yang terlemah.  

2. Jika dibandingkan dengan uji triaksial, dalam uji inI drainase tanah tidak 

terkontrol. 

3. Kondisi tegangan yang melewati benda uji tanah sangat komplek. 

Distribusi tegangan normal dan tegangan geser meliputi permukaan 

longsor tidak seragam secara tipikal ujung-ujungnya mengalami tegangan 

lebih besar daripada bagiaN pusat/tengah. Oleh karena itu, bisa terjadi 

keruntuhan progresif pada benda uji yang sangat besar, misalnya kuat 

geser tidak termobilisasi secara simultan. 

Walaupun ada kelemahan, uji geser langsung masih tetap banyak 

digunakan karena sederhana dan mudah dilaksanakan. Alat ini menggunakan 

jumlah tanah yang lebih kecil daripada alat triaksial standar, sehingga waktu 

konsolidasi lebih singkat. Uji kotak geser langsung (DS) dengan laju uji rendah 

akan memberikan nilai parameter kuat geser efektif c’ dan f‘ yang handal atau 

terpercaya (lihat Gambar) 
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II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai kohesi (c) dan nilai 

sudut geser tanah (Ф). 

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Alat geser langsung terdiri dari: 

a. Stang penekan dan pemberi beban 

b. Alat penggeser, lengkap dengan cincin penguji (proving ring) dan 

arloji geser 

c. Cincin pemeriksa yang terbagi dua dengan penguncinya terletak 

dalam kotak 

d. Beban-beban 

e. Dua buah batu pori 

2. Alat pengeluar dan pisau pemotong. 

3. Cincin cetak benda uji. 

4. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram. 

5. Stopwatch. 

6. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 

110±50C. 

7. Dial. 

8. Holder. 
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IV. BENDA UJI 

1. Benda uji dari tanah asli dari tabung contoh. Contoh tanah asli dari 

dalam tabung contoh ujungnya diratakan dan cincin cetak benda uji 

ditekan pada ujung tanah tersebut. Kemudian tanah dikeluarkan untuk 

tiga benda uji. Benda uji dilindungi dan ditutup untuk menghindari 

kehilangan kadar airnya. Bagian yang rata digunakan sebagai alas. 

Kemudian bagian atasnya diratakan. 

2. Benda uji asli lainnya. Contoh yang harus digunakan harus cukup 

besar untuk membuat tiga buah benda uji. Persiapan benda uji 

sehingga tidak terjadi kehilangan kadar air benda uji. Dalam 

mempersiapkan benda uji terutama untuk tanah yang peka harus hati-

hati untuk menghindari terganggunya struktur asli dari tanah tersebut. 

3. Benda uji buatan (dipadatkan). Contoh tanah harus dipadatkan pada 

kadar air dan berat isi yang dikehendaki. Pemadatan dapat dilakukan 

pada cincin pemeriksa atau pada tabung pemadatan. 

4. Tebal minimum benda uji kira-kira 1,3 cm tapi tidak kurang dari 6 kali 

diameter butiran maksimum. 

5. Perbandingan diameter terhadap tebal benda uji harus minimal 2:1 

untuk benda uji yang berbentuk segi empat atau bujursangkar 

perbandingan  lebar dan tebal minimum 2:1 untuk tanah lembek 

pembebanan harus diusahakan agar tidak merusak benda uji. 

  

V. CARA PENGUJIAN 

1. Benda uji ditimbang. 

2. Benda uji dimasukkan kedalam cincin pemeriksaan yang telah terkunci 

menjadi satu kemudian batu pori dipasang pada bagian atas dan bawah 

dari benda uji. 

3. Stang penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal benda 

uji sama dengan beban yang diberikan pada stang tersebut. 

4. Menggeser benda uji dihubungkan dengan proving ring mendatar, 

pengukur gaya geser dipasang pada arah mendatar untuk memberi 

beban mendatar dan menggeser pada bagian atas cincin pemeriksaan. 
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Pengaturan pembacaan pada arloji geser untuk mengukur deformasi 

mendatar dan pada arloji pengukur gaya geser sehingga menunjukkan 

angka nol. Kemudian cincin dibuka mendatar dan pada arloji pengukur 

gaya geser sehingga menunjukkan angka. 

5. Setelah itu beban normal pertama diberikan sesuai dengan beban yang 

diperlukan segera setelah pembebanan pertama diberikan kotak cincin 

pemeriksaan diisi dengan air sampai dengan penuh diatas permukaan 

benda uji. Selama pemeriksaan permukaan air ini harus selalu dijaga. 

6. Benda uji didiamkan selama dengan konsolidasi selesai. Kemudian 

proses konsolidasi dicatat pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan 

cara pemeriksaan konsolidasi. Untuk mengukur deformasi vertikal 

dipasang dial, dan dicatat penurunan vertikan setiap 10 detik. 

7. Setelah konsolidasi selesai, dihitung t50 untuk menentukan 

kecepatanpergeseran. Konsolidasi dibuat dalam tiga beban yang 

diperlukan. Kecepatan pergeseran dapat ditentukan dengan t50. 

Deformasi geser maksimum tercapai kira-kira 10% diameter asli benda 

uji. 

8. Mesin dijalankan, kemudian lakukan bacaan pada arloji geser dan pada 

arloji gaya geser (Proving ring) setiap 15 detik. 

9. Beban normal kedua diberikan pada benda uji, besarnya ±2 kali beban 

normal pertama setelah itu kembali ke (d);(f);(g); dan (h). 

10. Beban normal ketiga diberikan, besarnya ±3 kali beban normal 

pertama. Kemudian kembali lagi ke (d);(f);(g); dan (h). 

  

 

 

 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1. DATA PENGAMATAN 

Terlampir  
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VI.2. PERHITUNGAN   

1. Perhitungan Luas & Volume Contoh  

Diketahui : Ø = 6.39 cm  

  H = 2.02 cm  

Luas Contoh  = ¼ π Ø² 

  = ¼ x 3.14 x 6.39² 

  = 32.053 cm² 

Volume  = ¼ π Ø² H 

  = ¼ x 3.14 x 6.39² x 2.02 

  = 64.747 cm³ 

 

2. Perhitungan Kadar Air  

Diketahui : M. Basah 1 = 122.4 gr;M. Kering 1 = 110 gr 

   M. Basah 2 = 126.1 gr ;M. Kering 2 = 100.8 gr 

   M. Basah 3 = 125.7 gr; M. Kering 3 = 98.7 gr 

Kadar Air  = M. basah – M kering/M. kering x 100% 

Kadar Air 1 = (122.4 – 110)/110 x 100% = 11.364 % 

Kadar Air 2  = (126.1 – 100.8)/100.8 x 100% = 25.099 % 

Kadar Air 3  = (125.7 – 98.7)/98.7 x 100% = 27.356 % 

 

3. Perhitungan Tegangan Normal  

P1 = 5 kg ; A1 = 32.053 cm² 

P2 = 10 kg ; A2 = 32.053 cm² 

P3 = 15 kg ; A3 = 32.053 cm² 

σ1 = P1/A1 = 5/32.053 = 0.156 kg/cm² 

σ2 = P2/A2 = 10/32.053 = 0.312 kg/cm² 

σ3 = P3/A3 = 15/32.053 = 0.468 kg/cm² 

 

4. Perhitungan Gaya Geser  

a Untuk P1 = 5 kg = 0.156 kg/cm² 
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Gaya Geser  = Dial reading x kalibrasi = 5.5 x 0.0857 = 0.4714  

b Untuk P2 = 10 kg = 0.312 kg/cm²  

Gaya Geser  = Dial reading x kalibrasi = 5 x 0.0857 = 0.4285  

c Untuk P3 = 15 kg = 0.468 kg/cm²  

Gaya Geser  = Dial reading x kalibrasi = 70 x 0.0857 = 5.999  

 

5. Perhitungan Tegangan Geser  

a Untuk P1 = 5 kg; Gaya geser = 0.4714; A = 32.053 cm² 

Tegangan Geser (τ)  = gaya geser/luas contoh  

= 0.4714/32.053 = 0.015 N/cm2  

b Untuk P2 = 10 kg; Gaya geser = 0.4285; A = 32.053 cm² 

Tegangan Geser (τ) = gaya geser/luas contoh  

= 0.4285/32.053 = 0.013 N/cm2  

c Untuk P1 = 15 kg; Gaya geser = 5.999; A = 32.053 cm² 

Tegangan Geser (τ)  = gaya geser/luas contoh 

= 5.999/32.053 = 0.19 N/cm2  

 

 

6. Dari grafik Tegangan Geser vs Tegangan Normal  

C  = (nilai kohesi tanah) 

Ф = arc tan {(0.0645 – (-0.0145)}/0.155 

 = arc tan 0.523 

 = 27.62º 
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7. Tinggi contoh rata – rata  

a. Untuk P1 = 5 kg;  

ΔH = pembacaan akhir – pembacaan awal = 5 – 4 = 1 

Penurunan rata-rata = ΔH/2 = ½ = 0.5  

Tinggi contoh rata-rata 

 (d) = ΔH – penurunan rata-rata =1 – 0.5 = 0.5   

b. Untuk P2 = 10 kg;  

ΔH = pembacaan akhir – pembacaan awal = 5 – 4.5 = 0.5  

Penurunan rata-rata = ΔH/2 = 0.5/2 = 0.25 

Tinggi contoh rata-rata 

(d) = ΔH – penurunan rata-rata = 0.5 – 0.25 = 0.25   

c. Untuk P3 = 15 kg;  

ΔH = pembacaan akhir – pembacaan awal = 67 – 4 = 63 

Penurunan rata-rata = ΔH/2 = 63/2 = 31.5  

Tinggi contoh rata-rata  

(d) = ΔH – penurunan rata-rata = 63 – 31.5 = 31.5    

 

d. Waktu yang diperlukan untuk 50% penurunan  

Dari grafik penurunan vs waktu  

d P1 = 5 kg → t50 = menit = detik 

e P2 = 10 kg → t50 = menit = detik  

f P3 = 15 kg → t50 = menit = detik 
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e. Kecepatan penurunan  

1) P1 = 5 kg → Cv = (0.196 x 0.5 d²)/t50 = 

2) P2 = 10 kg → Cv = (0.196 x 0.5 d²)/t50 = 

3) P3 = 15 kg → Cv = (0.196 x 0.5 d²)/t50 = 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Alat geser langsung 

terdiri dari: 

a) Stang penekan 

dan pemberi 

beban 

b) Alat 

penggeser, 

lengkap 

dengan cincin 

penguji 

(proving ring) 

dan arloji 

geser 

c) Cincin 

pemeriksa 

yang terbagi 

dua dengan 

penguncinya 

terletak dalam 

kotak 

d) Beban-beban 
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e) Dua buah batu 

pori 

 

2. 

 

Alat pengeluar dan 

pisau pemotong. 

 

3. 
 

Cincin cetak benda 

uji. 

 

4. 

 

Neraca dengan 

ketelitian 0,01 gram. 

 

5. 

 

Stopwatch. 

 

6. 

 

Oven yang dilengkapi 

dengan pengatur suhu 

untuk memanasi 

sampai 110±50C. 
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VII.2.GAMBAR KERJA 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Benda uji ditimbang. 

 

2. 

 

Benda uji dimasukkan 

kedalam cincin 

pemeriksaan yang 

telah terkunci menjadi 

satu kemudian batu 

pori dipasang pada 

bagian atas dan 

bawah dari benda uji. 

 

3. 

 

Stang penekan 

dipasang vertikal 

untuk memberi beban 

normal benda uji 

sama dengan beban 

yang diberikan pada 

stang tersebut. 
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4. 

 

Menggeser benda uji 

dihubungkan dengan 

proving ring 

mendatar, pengukur 

gaya geser dipasang 

pada arah mendatar 

untuk memberi beban 

mendatar dan 

menggeser pada 

bagian atas cincin 

pemeriksaan. 

Pengaturan 

pembacaan pada arloji 

geser untuk mengukur 

deformasi mendatar 

dan pada arloji 

pengukur gaya geser 

sehingga 

menunjukkan angka 

nol. Kemudian cincin 

dibuka mendatar dan 

pada arloji pengukur 

gaya geser sehingga 

menunjukkan angka. 
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5. 

 

Setelah itu beban 

normal pertama 

diberikan sesuai 

dengan beban yang 

diperlukan segera 

setelah pembebanan 

pertama diberikan 

kotak cincin 

pemeriksaan diisi 

dengan air sampai 

dengan penuh diatas 

permukaan benda uji. 

Selama pemeriksaan 

permukaan air ini 

harus selalu dijaga. 

 

6. 

 

Benda uji didiamkan 

selama dengan 

konsolidasi selesai. 

Kemudian proses 

konsolidasi dicatat 

pada waktu-waktu 

tertentu sesuai dengan 

cara pemeriksaan 

konsolidasi. Untuk 

mengukur deformasi 

vertikal dipasang dial, 

dan dicatat penurunan 

vertikan setiap 10 

detik. 
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7. 

 

Setelah konsolidasi 

selesai, dihitung t50 

untuk menentukan 

kecepatan pergeseran. 

Konsolidasi dibuat 

dalam tiga beban 

yang diperlukan. 

Kecepatan pergeseran 

dapat ditentukan 

dengan t50. Deformasi 

geser maksimum 

tercapai kira-kira 10% 

diameter asli benda 

uji. 

 

8. 

 

Mesin dijalankan, 

kemudian lakukan 

bacaan pada arloji 

geser dan pada arloji 

gaya geser (Proving 

ring) setiap 15 detik. 
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9. 

 

Beban normal kedua 

diberikan pada benda 

uji, besarnya ±2 kali 

beban normal pertama 

setelah itu kembali ke 

(d);(f);(g); dan (h). 

 

10. 

 

Beban normal ketiga 

diberikan, besarnya 

±3 kali beban normal 

pertama. Kemudian 

kembali lagi ke 

(d);(f);(g); dan (h). 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari hasil pemeriksaaan didapat : 

VIII.2. SARAN  

Pada saat melakukan percobaan,pengecekan alat. Cuma dilakukan 

sesudah selesai percobaan,kami menyarankan adanya pegecekan alat 

sebelum melakukan percobaan. 
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BAB VI 

KADAR AIR 
 

I. TEORI UMUM 

Pengukuran kadar air tanah biasanya digunakan pada prosedur uji 

laboratorium. Jika kadar air tanah digabungkan dengan data uji lain, akan 

menghasilkan informasi karakteristik tanah yang signifikan. Jika kadar air 

contoh di lapangan berada di bawah permukaan freatik mendekati batas cair, 

akan memberikan indikasi bahwa contoh dalam keadaan alami yang rentan 

mengalami penurunan konsolidasi yang lebih besar. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemerikasaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air tanah. Yang 

dimaksud dengan kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang 

dikandung dalam tanah dengan berat kering tanah dinyatakan dalam %. 

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu ( 110 ± 5 )0 C. 

2. Cawan tidak berkarat dan mempunyai tutup, dengan ukuran yang 

cukup. 

3. Neraca 

4. Desikator 

 

IV. BENDA UJI  

Tanah tidak asli : 

Jumlah benda uji yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kadar air tergantung 

pada ukuran butir maksimum dari contoh yang diperiksa melewati saringan No. 

10  
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V. CARA PENGUJIAN  

1. Cawan kosong beserta tutupnya harus sudah bersih dan kering, 

kemidian cawan beserta tutup ditimbang dan dicatat ( M1 ). 

2. Benda uji dimasukkan kedalam cawan yang sudah diketahui beratnya. 

3. Cawan beserta tutupnya dan isinya kemudian di timbang dan dicatat ( 

M2 ) 

4. Cawan yang berisi benda uji dan sudah ditimbang dimasukkan ke 

dalam oven selama 24 jam. 

5. Setelah 24 jam cawan diambil dalam oven kemudian dinginkan di 

desikator 

6. Setelah dingin cawan diambil dari desikator kemudian ditimbang dan 

di catat ( M3). 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.2. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Kadar Air  

d Contoh No.1 

M. wadah (M1) = 24.8 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2)= 133.9 gr  

M. wadah + contoh tanah kering (M3)= 117.4 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 133.9 – 117.4 = 16.5 gr 

M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 117.4 – 24.8  = 92.6 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (16.5/92.6) x 100% = 17.82% 

  
e Contoh No. 2 

M. wadah (M1) = 21.8 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2)= 121.8 gr  

M. wadah + contoh tanah kering (M3)= 112 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 121.8 – 112 = 9.8 gr 

M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 112 – 21.8  = 90.2 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (9.8/90.2) x 100% = 10.86% 
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2. Perhitungan Kadar air rata-rata  

ωrata-rata = (ω1 + ω2)/2 = (17.82 + 10.86)/2 = 14.34% 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT  

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Oven yang dilengkapi 

alat pengatur suhu ( 

110 ± 5 )0 C. 

2. 

 

Cawan tidak berkarat 

dan mempunyai tutup, 

dengan ukuran yang 

cukup. 

 

3. 

 

Neraca 
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4. 

 

Desikator 

 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA   

No. Gambar keterangan 

1. 

 

Cawan kosong beserta 

tutupnya harus sudah 

bersih dan kering, 

kemidian cawan 

beserta tutup 

ditimbang dan dicatat 

( M1 ). 

 

2. 

 

Benda uji dimasukkan 

kedalam cawan yang 

sudah diketahui 

beratnya. 

 

3. 

 

Cawan beserta 

tutupnya dan isinya 

kemudian di timbang 

dan dicatat ( M2 ) 
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4. 

 

Cawan yang berisi 

benda uji dan sudah 

ditimbang 

dimasukkan ke dalam 

oven selama 24 jam. 

 

5. 

 

Setelah 24 jam cawan 

diambil dalam oven 

kemudian dinginkan 

di desikator 

 

6. 

 

Setelah dingin cawan 

diambil dari desikator 

kemudian ditimbang 

dan di catat ( M3). 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan didapatkan hasil kadar air rata – rata = 14.34  

 

VIII.2. SARAN  

Kami menyarankan untuk mengecek neraca agar tidak terjadi 

kesalahan dalam mengambil data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 69 
 
 

BAB VII 

KEKUATAN TANAH DENGAN SONDIR 
 

I. TEORI UMUM 

Ada berbagai cara untuk menentukan daya dukung tanah, salah satu 

diantaranya adalah melakukan pengetesan dengan alat sondir. Alat ini 

mempunyai standar luas penampang sebesar 10 cm2, sudut puncak 60°, dan luas 

selimut 150 cm2 (di Indonesia 100 cm2). Kecepatan penetrasi 2 cm/detik 

(standar ASTM D411-75T). 

Keuntungan alat sondir : 

a) Cukup ekonomis. 

b) Apabila contoh tanah pada boring tidak bisa diambil (tanah lunak / 

pasir). 

c) Dapat digunakan manentukan daya dukung tanah dengan baik. 

d) Adanya korelasi empirik semakin handal. 

e) Dapat membantu menentukan posisi atau kedalaman pada pemboran. 

f) Dalam prakteknya uji sondir sangat dianjurkan didampingi dengan uji 

lainnya baik uji lapangan maupun uji laboratorium, sehingga hasil uji 

sondir bisa diverifikasi atau dibandingkan dengan uji lainnya. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui perlawanan penetrasi 

konus dan hambatan lekat. perlawanan penetrasi konus (thanan konus ) adalah 

perlawanan ujung konus yang dinyatakan dalam kg/cm2. 

Hambatan lekat adalah hambatan geser tanah terhadap selubung bikonis 

dalam kg/cm2. jumlah hambatan lekat adalah jumlah perlawanan geser tanah 

dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu dinyatakan dalam kg/cm2 

keliling konus. 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN 

1. Mesin sondir dengan  kapasitas 2 ton  
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2. Seperangakt pipa sondir lengkap dengan batang dalam sesuai dengan 

kebutuhan, denagan panjang masing-masing  1m. 

3. Manometer 2 buah dengan masing-masing : 0-60 kg/cm2 dan 0-250 

kg/cm2. 

4. Bikonis (beugemen priction jacket gone ). 

5. 4 buah jangkar berbentuk spiral dan alat pemutar . 

6. kunci-kunci pipa, alat pembersih, Castrol oil, oli sae 10, unting- 

unting, kepala babi. 

7. 2 buah baja kanal ukuran 3m,2 buah baja kanal ukuran 1m serta alat 

pengunci. 

 

IV. CARA PENGUJIAN  

1. Jangkar ditanam kedalam tanah dengan menggunakan alat pemutarnya. 

2. mesin sondir dipasng dan diatur secara vertical ditempat yng akakn 

dipeiksa dengan menggunakan baja kanal, ditahan pada tanah dengan 

jangkar tersebut diatas. 

3. bikonis dipasang pada ujung bawah pipa yang pertama dan manometer 

dipasang pada mesin sondir. 

4. mesin diisi dengan minysk hidrolik dan pengisiannya harus bebas 

gelembung udara sebelum manometer dipasang. 

5. setelah semua siap, pipa ditekan beserta batang didalamhya untuk 

memasukkan bikonis sedalam 20cm ke dfdalamn tanah . 

6. pada saat siap membaca, tungkai ysng berada dekat dengan 

manometer, didekat ujung atas pipa paling atas diubsh posisinya . 

sehingga penekanan hanya akan menekan  batang didalam pipa sondir, 

yang hanya akan menggerakkan ujung konus dan selimut gesernya. 

pembacaaan dilakukan 2kali setelah pembacaan pertama yaitu 

pambacaan kedua setelah kita-kira 4cm pipa tersebut masuk lagi 

kedalam tanah setelah pembacaan pertama. 

7. pada pembacaan pertama hanya ujung konus yang tertekan dalam 

tanah, sehingga bacaan pertam adalah = teknan konus. pada prmbcaan 
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kedua ujung konus dan selmut geser yang tertekan , sehingga bacaan 

ke-2 adalah tahanan lonus ditambah tahanan geser.  

 

V. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

V.1. DATA PENGAMATAN  
Terlampir  
 
V.2. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Hambatan Lekat (HL) 

HL = JP – PK 
Kedalaman 0 → HL = 9 – 0 = 9 kg/cm² 
Kedalaman 20 → HL = 10 – 9 = 1  kg/cm² 
Kedalaman 40 → HL = 12 – 10 = 2 kg/cm² 
Kedalaman 60 → HL = 19 – 13 = 6 kg/cm² 
Kedalaman 80 → HL = 20 – 15 = 5 kg/cm² 
Kedalaman 100 → HL = 13 – 10 = 3 kg/cm² 
Kedalaman 120 → HL = 18 - 11 = 7 kg/cm² 
Kedalaman 140 → HL = 21 - 15 = 6 kg/cm² 
Kedalaman 160 → HL = 23 – 18 = 5 kg/cm² 
Kedalaman 180 → HL = 28 - 19 = 9 kg/cm² 
Kedalaman 200 → HL = 50 – 30 = 20 kg/cm² 
Kedalaman 220 → HL = 65 – 45 = 20 kg/cm² 
Kedalaman 240 → HL = 63 – 59 = 4 kg/cm² 
Kedalaman 260 → HL = 65 – 61 = 4 kg/cm² 
Kedalaman 280 → HL = 140 – 130 = 10 kg/cm²  
Kedalaman 300 → HL = 165 – 150 = 15 kg/cm² 
 

2. Perhitungan HL x (20/10) 

Kedalaman 0 →   9 x (20/10) = 18 kg/cm² 
Kedalaman 20 → 1 x (20/10) = 2 kg/cm² 
Kedalaman 40 → 2 x (20/10) = 4 kg/cm² 
Kedalaman 60 → 6 x (20/10) = 12 kg/cm² 
Kedalaman 80 → 5 x (20/10) = 10 kg/cm² 
Kedalaman 100 → 3 x (20/10) = 6 kg/cm² 
Kedalaman 120 → 7 x (20/10) = 14 kg/cm² 
Kedalaman 140 → 6 x (20/10) = 12 kg/cm² 
Kedalaman 160 → 5 x (20/10) = 10 kg/cm² 
Kedalaman 180 → 9 x (20/10) = 18 kg/cm² 
Kedalaman 200 → 20 x (20/10) = 40 kg/cm² 
Kedalaman 220 → 20 x (20/10) = 40 kg/cm² 
Kedalaman 240 → 4 x (20/10) = 8 kg/cm² 
Kedalaman 260 → 4 x (20/10) = 8 kg/cm² 
Kedalaman 280 → 10 x (20/10) = 20 kg/cm²  
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Kedalaman 300 → 15 x (20/10) = 30 kg/cm² 
 

3. Perhitungan Jumlah Hambatan Lekat (JHL) 

JHL = HL x (20/10)(n) + HL x (20/10)(n+1)  
Kedalaman 0 → JHL = 0 kg/cm² 
Kedalaman 20 → JHL = 18 + 2 = 20 kg/cm² 
Kedalaman 40 → JHL = 20 + 4 = 24 kg/cm² 
Kedalaman 60 → JHL = 24 + 12 = 36 kg/cm² 
Kedalaman 80 → JHL = 36 + 10 = 46 kg/cm² 
Kedalaman 100 → JHL= 46 + 6 = 52 kg/cm² 
Kedalaman 120 → JHL = 52 + 14 = 66 kg/cm² 
Kedalaman 140 → JHL = 66 + 12 = 78 kg/cm² 
Kedalaman 160 → JHL = 78 + 10 = 88 kg/cm² 
Kedalaman 180 → JHL = 88 + 18 = 106 kg/cm² 
Kedalaman 200 → JHL = 106 + 40 = 146 kg/cm² 
Kedalaman 220 → JHL = 146 + 40 = 186 kg/cm² 
Kedalaman 240 → JHL = 186 + 8 = 194 kg/cm² 
Kedalaman 260 → JHL = 194 + 8 = 202 kg/cm² 
Kedalaman 280 → JHL = 202 + 20 = 222 kg/cm²  
Kedalaman 300 → JHL = 222 + 30 = 252 kg/cm² 
 

4. Perhitungan Hambatan  (HS) 

HS = HL/10  
Kedalaman 0 → HS = 9/10 = 0.9 kg/cm² 
Kedalaman 20 → HS = 1/10 =   0.1 kg/cm² 
Kedalaman 40 → HS = 2/10 = 0.2 kg/cm² 
Kedalaman 60 → HS = 6/10 = 0.6 kg/cm² 
Kedalaman 80 → HS = 5/10 = 0.5 kg/cm² 
Kedalaman 100 → HS = 3/10 = 0.3 kg/cm² 
Kedalaman 120 → HS = 7/10 = 0.7 kg/cm² 
Kedalaman 140 → HS = 6/10 = 0.6 kg/cm² 
Kedalaman 160 → HS = 5/10 = 0.5 kg/cm² 
Kedalaman 180 → HS = 9/10 = 0.9 kg/cm² 
Kedalaman 200 → HS = 20/10 = 2 kg/cm² 
Kedalaman 220 → HS = 20/10 = 2 kg/cm² 
Kedalaman 240 → HS = 4/10 = 0.4 kg/cm² 
Kedalaman 260 → HS = 4/10 = 0.4 kg/cm² 
Kedalaman 280 → HS = 10/10 = 1 kg/cm²  
Kedalaman 300 → HS = 15/10 = 1.5 kg/cm² 

 
5. Perhitungan Rasio Lekat (RL) 

RL = (HS/PK) x 100%  
Kedalaman 0 → RL = 0.9/0 x 100% = 0 kg/cm² 
Kedalaman 20 → RL = 0.1/9 x 100% = 2.22 kg/cm² 
Kedalaman 40 → RL = 0.2/10 x 100% = 4.00 kg/cm² 
Kedalaman 60 → RL = 0.6/13 x 100% = 9.23 kg/cm² 
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Kedalaman 80 → RL = 0.5/15 x 100% = 6.67 kg/cm² 
Kedalaman 100 → RL = 0.3/10 x 100% = 6.00 kg/cm² 
Kedalaman 120 → RL = 0.7/11 x 100% = 12.73 kg/cm² 
Kedalaman 140 → RL = 0.6/15 x 100% = 8.00 kg/cm² 
Kedalaman 160 → RL = 0.5/18 x 100% = 5.56 kg/cm² 
Kedalaman 180 → RL = 0.9/19 x 100% = 9.47 kg/cm² 
Kedalaman 200 → RL = 2/30 x 100% = 13.33 kg/cm² 
Kedalaman 220 → RL = 2/45 x 100% = 8.89 kg/cm² 
Kedalaman 240 → RL = 0.4/59 x 100% = 1.36 kg/cm² 
Kedalaman 260 → RL = 0.4/61 x 100% = 1.31 kg/cm² 
Kedalaman 280 → RL = 1/130 x 100% = 1.54 kg/cm²  
Kedalaman 300 → RL = 1.5/150 x 100% = 2.00 kg/cm² 
 

 

VI. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VI.1. GAMBAR ALAT  

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Mesin sondir 

dengan  kapasitas 

2 ton 
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2 

 

Seperangakat 

pipa sondir 

lengkap dengan 

batang dalam 

sesuai dengan 

kebutuhan, 

dengan panjang 

masing-masing  

1m. 

3 

 

Manometer 2 

buah dengan 

masing-masing : 

0-60 kg/cm2 dan 

0-250 kg/cm2. 

 

4 

 

Bikonus 

(beugemen 

priction jacket 

gone ). 

 

5 

 

4 buah jangkar 

berbentuk spiral 

dan alat pemutar 

. 
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6 

 

kunci-kunci pipa, 

alat pembersih, 

Castrol oil, oli 

sae 10, unting- 

unting, kepala 

babi. 

 

7 

 

2 buah baja kanal 

ukuran 3m,2 

buah baja kanal 

ukuran 1m serta 

alat pengunci. 

 

 

VI.2. GAMBAR KERJA   

No

. 
Gambar Keterangan 

1 

 

Jangkar ditanam 

kedalam tanah 

dengan 

menggunakan alat 

pemutarnya. 
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2 

 

mesin sondir 

dipasng dan diatur 

secara vertical 

ditempat yang 

akan dipeiksa 

dengan 

menggunakan baja 

kanal, ditahan pada 

tanah dengan 

jangkar tersebut 

diatas. 

 

3 

 

bikonis dipasang 

pada ujung bawah 

pipa yang 

pertama.. 
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4 

 

manometer 

dipasang pada 

mesin sondir 

5 

 

mesin diisi dengan 

minyak hidrolik 

dan pengisiannya 

harus bebas 

gelembung udara 

sebelum 

manometer 

dipasang. 
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6 

 

setelah semua siap, 

pipa ditekan 

beserta batang 

didalamhya untuk 

memasukkan 

bikonis sedalam 

20cm ke dfdalamn 

tanah . 

 

7 

 

pada saat siap 

membaca, tungkai 

yang berada dekat 

dengan 

manometer, 

didekat ujung atas 

pipa paling atas 

diubah posisinya . 

sehingga 

penekanan hanya 

akan menekan  

batang didalam 

pipa sondir, yang 

hanya akan 

menggerakkan 

ujung konus dan 

selimut gesernya. 

pembacaaan 

dilakukan 2kali 

setelah pembacaan 

pertama yaitu 
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pambacaan kedua 

setelah kita-kira 

4cm pipa tersebut 

masuk lagi 

kedalam tanah 

setelah pembacaan 

pertama. 

8 

 

pada pembacaan 

pertama hanya 

ujung konus yang 

tertekan dalam 

tanah, sehingga 

bacaan pertam 

adalah = teknan 

konus. pada 

prmbcaan kedua 

ujung konus dan 

selimut geser yang 

tertekan , sehingga 

bacaan ke-2 adalah 

tahanan lonus 

ditambah tahanan 

geser. 

 

 

 

 

VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.1  KESIMPULAN 
Dari pemeriksaan kekuatan tekan dengan sondir,didapat: 
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BAB VIII 

KEKUATAN TEKAN BEBAS 
 

I. TEORI UMUM  

Kuat tekan bebas adalah besarnya beban aksial persatuan luas. Metode ini 

dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengujian kuat tekan bebas tanah 

kohesif, dengan tujuan untuk memperoleh nilai kuat tekan bebas tanah kohesif.  

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya kekuatan tekan 

bebas contoh tanah dan  batuan yang bersifat kohesif dalam keadaan asli 

ataupun buatan (remoulded ). yang dimaksud dengan kekuatan tekan bebas 

adalahbesarnya bebean aksial maksimum persatuan luas, dari hasil percobaan 

tekan pad benda uji yang bebas tanpa tekanan samping. kondisi dari bebean ini 

adalah UDRAINED, karena kecepatan penekanan sedemikian cepatnya 

sehingga tidak cukup untuk waktu untuk air pori untuk keluar. 

  

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Mesin tekan bebas  

2. Alat pengeluar contoh (ekstruder ) 

3. Cetakan benda uji berbentuk silinder dengan ketentuan tinggi = 2 kali 

diameter 

4. Pisau tipis dan tajam 

5. Neraca dengan ketelitian 0.1 gram 

6. Pisau kawat 

7. Stop watch 

8. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu (110 = 50 ) 

IV. BENDA UJI 

1. Benda uji yang berbentuk silinder  

2. Benda uji yang mempunyai tinggi = 2kali diameter. 
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a. Untuk benda uji berdiameter 3.3cm, besar  butiran maksimum yang 

terkandung dalam benda uji kurang dari 0.1 diameter benda uji. 

b. Untuk benda uji berdiameter 6.8cm, besar  butiran maksimum yang 

terkandung dalam benda uji kurang dari 1/6 diameter benda uji. 

c. Jika setelah pemeriksaan ternyata dijumpai butiran yang lebih dari 

ketentuan diatas, maka dicantumkan dalam pelaporan. 

3. Menyipkan benda uji asli: 

a. Contoh dikeluarkan dari tabung 1-2 cm dengan alat pengeluar 

contoh, kemudian dipotong dengan pisau kawat dan diratakn , 

b. Alat cetak benda uji dipasang di depan tabung kemudian contoh 

dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan cetakan. 

c. Alat cetak yang berisi benda uji didirikan setelah dibentuk diatas 

alas yang rata. 

d. Benda uji dikeluarkan .` 

e. Benda uji buatan dapat disiapkan dari benda uji bekas atau dari 

contoh lain yang tidak asli  

f. Dalam hal menggunakan benda uji bekas, maka benda uji tersebut 

dimasukkan kantong plastic kemudian diremas dengan jari 

sehingga merata. pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan hati-

hati untuk mencegahnya keluar udara dan masuknya masuknya 

udara, kemudian benda uji tersebut dipadatkan dalam cetakan . 

g. Apabila menggunakan benda uji contoh tanah yang tidak asli lain, 

bensa uji dapat disiapkan  dengan kadar air dan kepadatan yang 

ditentukan terlebih dahulu . jika dikehendaki benda uji tersebut 

dapat dijenuhkan terlebih dahulu sebelum diperiksa.  

h. Menyipkan benda uji asli : 

i. Menyiapkan benda uji buatan  ( remoulded ) 

 

V. CARA PENGUJIAN  

1. Kuat tekan bebas diperiksa dengan cara mengontrol regangan 

2. Benda uji diukur panjangnya dengan ketelitian sampai 0.1cm. setelah 

itu ditimbang dengan ketelitian 0.1 gram. benda uji kemudian 
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diletakkan diatas mesin secara simetris , atau dengan cara mengatur 

mesin agar plat atas menyentuh permukaan benda uji, 

3. Jarun arloji diatur pada posisi nol, demikian pula pada arloji regangan. 

4. Pembacaan dilakukan pada regangan 0.5% ; 1.2% ; dari panjang benda 

uji dan seterusnya  dengan kecepatan regangan sebesar 0.5%  sampa  

2% per menit atau biasanya diambil 1% per menit. 

5. Percobaan ini  dilakukan terus menerus sampai benda uji mengalami 

keruntuhan . keruntuhan ini dapat dilihat dari makin kecilnya beban 

walaupun regangan maikn besar , setelah melewati  tegangan terbesar. 

6. Jika regangan telah mencapai 20% tetapi benda uji belum runtuh , 

maka percobaan dihentikan. 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1. DATA PENGAMATAN  

Terlampir  

 

VI.2. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Beban = pembacaan arloji +  kalibrasi  

Dimana kalibrasi = 0.375  

t = 0 detik→ 0 + 0.375 = 0.375  

t = 30 detik→ 0.95 + 0.375 = 1.325 

t = 60 detik→ 1.5 + 0.375 = 1.875 

t = 120 detik→ 2.05 + 0.375 = 2.425  

t = 180 detik→ 2.35 + 0.375 = 2.725 

t = 240 detik→ 3 + 0.375 = 3.375 

t = 300 detik→ 4.2 + 0.375 = 4.575 

t = 360 detik→ 3.5 + 0.375 = 3.875 

 

2. Perhitungan luas terkoreksi = angka koreksi x luas  

A = ¼ π d² = ¼ (3.14) (4.7²) = 17.34 cm² 

t = 0 detik→ 1 x 17.34 = 17.34 

t = 30 detik→ 1.005 x 17.34 = 17.427 
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t = 60 detik→ 1.01 x 17.34 = 17.513 

t = 120 detik→ 1.02 x 17.34 = 17.687 

t = 180 detik→ 1.031 x 17.34 = 17.878 

t = 240 detik→ 1.042 x 17.34 = 18.068 

t = 300 detik→ 1.053 x 17.34 = 18.259 

t = 360 detik→ 1.064 x 17.34 = 18.450 

 

3. Perhitungan Tegangan = beban/luas terkoreksi  

t = 0 detik→ 0.375/17.34 = 0.022 

t = 30 detik→1.325/17.427 = 0.076 

t = 60 detik→ 1.875/17.513 = 0.107 

t = 120 detik→2.425/17.687 = 0.137 

t = 180 detik→2.725/17.878 = 0.152 

t = 240 detik→3.375/18.068 = 0.187 

t = 300 detik→4.575/18.259 = 0.251 

t = 360 detik→3.875/18.450 = 0.21 

 

4. Perhitungan kerapatan contoh  

ρ = M/V 

dimana :  M = 328.8 gr  

  V = ¼ π d² H = ¼ (3.14) (4.7²) (9.5) = 164.736 cm³ 

ρ = 328.8/164.736 = 1.996 gr/cm³ 

 

5. Perhitungan Kadar Air  

M. wadah (M1) = 101.3 gr  

M. wadah + contoh tanah basah (M2) = 430.1 gr 

M. wadah + contoh tanah kering (M3) = 374.8 gr 

M. Air (M4) = (M2-M3) = 430.1 – 374.8 = 55.3 gr 

M. tanah kering (M5) = (M3-M1)= 374.8 – 101.3 = 273.5 gr  

Kadar air (ω) = (M4/M5) x 100% = (55.3/273.5) x 100% = 20.22% 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA  
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VII.1 GAMBAR ALAT 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Mesin tekan bebas 
 

2 

 

Alat pengeluar contoh 
(ekstruder) 

 

3 

 

Cetakan benda uji berbentuk 
silinder dengan ketentuan 
tinggi = 2 kali diameter 

 

4 

 

Pisau tipis dan tajam 
 

5 

 

Neraca dengan ketelitian 0.1 
gram 
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6 

 

Pisau kawat 
 

7 

 

Stopwatch 
 

8 

 

Oven yang dilengkapi alat 
pengatur suhu (110 = 50 ) 

 

 

VII.2 GAMBAR KERJA 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Kuat tekan bebas diperiksa 
dengan cara mengontrol 

regangan 
 

2 

 

Benda uji diukur panjangnya 
dengan ketelitian sampai 0.1cm.  
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3 

 

Setelah itu ditimbang dengan 
ketelitian 0.1 gram.  

4 

 

benda uji kemudian diletakkan 
diatas mesin secara simetris , 
atau dengan cara mengatur 

mesin agar plat atas menyentuh 
permukaan benda uji, 

 

5 

 

Jarum arloji diatur pada posisi 
nol, demikian pula pada arloji 

regangan. 
 

6 

 

Pembacaan dilakukan pada 
regangan 0.5% ; 1.2% ; dari 

panjang benda uji dan seterusnya  
dengan kecepatan regangan 

sebesar 0.5%  sampa  2% per 
menit atau biasanya diambil 1% 

per menit. 
 

7 

Percobaan ini  dilakukan terus menerus sampai benda uji mengalami keruntuhan . 
keruntuhan ini dapat dilihat dari makin kecilnya beban walaupun regangan makin 

besar , setelah melewati  tegangan terbesar. 
 

8 
jika regangan telah mencapai 20% tetapi benda uji belum runtuh , maka 

percobaan dihentikan. 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari percobaan di atas di dapat hasil perhitungan kerapatan contoh 

1.996 gr/cm³,  dan kadar air 20.22 %,  

 

VIII.2. SARAN  

 Lebih teliti pada saat pembacaan arloji alat kuat tekan bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 88 
 
 

BAB IX 

KEPADATAN LAPANGAN DENGAN SAND CONE 
 

I. TEORI UMUM  

Kepadatan sand cone adalah perbandingan antara berat material dengan 

volumenya termasuk rongga; satuan kepadatan adalah t/m3 atau gram/cm3. Derajat 

kepadatan adalah perbandingan antara nilai kepadatan suatu hasil pekerjaan 

dengan kepadatan yang telah ditentukan sebelumnya di laboratorium; satuan 

derajat kepadatan adalah %. Uji kepadatan dengan alat sand cone hanya beriaku 

untuk material berukuran maksimum 50 mm (2"). Pasir pengujian adalah pasir 

yang lolos saringan no 10 tertahan no. 200, bersih, kering, dapat mengalir bebas, 

dan tidak menggumpal. Pada penentuan berat volume pasir dengan botol sand 

cone, aliran pasir dari corong ke dalam botol harus dijaga agar corong paling 

sedikit berisi pasir setengah penuh. Penentuan volume botol pasir (untuk 

penentuan berat volume pasir uji) harus disertai koreksi suhu karena dilakukan 

dengan air. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan derajat kepadatan 

ditempat, dari lapisan tanah atau perkerasan yang telah dipadatkan. Alat yang 

duraikan disini hanya terbatas untuk tanah yang mengandung butir kasar lebih 

dari 5 cm. kepadatan tanah dinyatakan dalam massa kering persatuan isi 

(Kerapatan kering).  

  

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Botol transparan untuk tempat pasir dengan isi ± 4 liter  

2. Corong Kalibrasi pasir Ø 16.51 cm.  

3. Plat untuk corong pasir ukuran 30.48 cm x 30.48 cm dengan lubang Ø 

16.51 cm.    

4. Peralatan kecil: Palu, sendok, kuas, pahat, dan peralatan mencari kadar 

air. 
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5. Satu buah timbangan dengan kapasitas 10 kg dengan ketelitian 1 gr.  

6. Satu buah timbangan dengan kapasitas 500 gr dengan ketelitian 0.1 gr.  

7. Wadah tempat tanah.  

8. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu (110±5)° C. 

 

IV. BENDA UJI 

Pasir kwarsa yang bersih, dan kering dapat mengalir bebas dan tidak 

mengandung bahan pengikat dan bergradasi lewat saringan No. 10 (2 mm) 

serta tertahan pada saringan No. 200 (0.075 mm).  

 

V. CARA PENGUJIAN  

1. Botol didisi deengan pasir secukupnya (banyaknya pasir ditentukan 

asisten).  

2. Memasang corong kalibrasi pasir pada botol,  

3. Menimbang pasir + botol + corong kalibrasi (M6).  

4. Timbang wadah untuk tempat tanah galian (M9).   

5. Permukaan tanah yang akan diperiksa sebelumnya diratakan. 

Kemudian plat corong diletakkan pada permukaan tanah yang rata 

tersebut dan dikokohkan dengan paku pada keempat sisinya.  

6. Menggali lubang sedalam 10 cm (tidak melampaui tebal satu hamparan 

padat).  

7. Seluruh tanah galian dimasukan kedlam wadah Kemudian timbang 

tanah + wadah (M8).  

8. Meletakkan alat di atas plat yang tanahnya telah diambil. Alat 

diletakkan dengan corong menghadap kebawah dan perlahan-lahan 

keran dibuka sehingga pasir masuk kedalam lubang. Setelah pasir 

berhenti mengalir tutuplah keran, dan pastikan corong penuh dengan 

pasir dengan cara mengetuk corong dengan ujubg jari.  

9. Menimbang alat + sisa parir dalam botol (M7)  

10. Tanah galian diambil sedikit untuk mencari kadar airnya.  
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VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1 DATA PENGAMATAN 

Terlampir 

 

VI.2. PERHITUNGAN 

1. Perhitungan kadar air tanah yang diuji.  

Diketahui :  Berat tanah basah = 109.5 gr (X1) 

  Berat tanah kering = 89.4 gr  (X2) 

Kadar air  =  X1 – X2        x       100 % 

       X1 

  = 109.5 – 89.4    x   100 % 

         109.5 

  = 18. 356 % 

 

2. Perhitungan Kerapatan Pasir (γS)  

Diketahui : M1 = 734 gr ; M2 = 5573 gr; M3 = 8120.5 gr  

  M1 – M2 = 4839 gr 

 γS  = (M3 – M1)/(M1 – M2) 

 = (8120.5 – 743)/4839 

 = 1.526 gr/cm³ 

 

3. Perhitungan Volume Tanah (Volume pasir dalam lubang) 

Diketahui : Massa pasir pada lubang (M10)  = 2.909 gr 

 Kerapatan Massa    = 1.526 gr/cm³ 

 

Volume Tanah  = Massa pasir dalam lubang 

             Kerapatan Massa 

   = 2.909  = 2098.952 cm³ 

      1.526 

 

 

4. Perhitungan Kerapatan Tanah (ρT) 
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Diketahui ;  M8 = 3888 gr ; M9 = 195 gr  

 M8 – M9 = 3693 gr  

ρT = (M8 – M9)/volume  

 = 3693/2098.952  

 = 1.759 gr/cm³  

 

5. Perhitungan kerapatan kering dilapangan (ρd lap)  

ρd lap = ρT/(1+ω) 

  = 1.759/(1+0.2248) 

  = 1.437 gr/cm² 

 

6. Perhitungan kerapatan kering di laboratorium (ρd lab) 

ρd lab  = 1.079 → dari hasil percobaan pemadatan  

 

7. Derajat kerapatan dilapangan (D)  

D  = (ρd lap/ ρd lab) x 100% 

 = (1.437/1.079) x 100% 

 = 75.121% 
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VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Botol transparan untuk 

tempat pasir dengan isi ± 4 

liter 

 

2 

 

Corong Kalibrasi pasir Ø 

16.51 cm. 

3 

 

Plat untuk corong pasir 

ukuran 30.48 cm x 30.48 

cm dengan lubang Ø 16.51 

cm. 

4 

 

Peralatan kecil: Palu, 

sendok, kuas, pahat, dan 

peralatan mencari kadar air. 

 

5 

 

Satu buah timbangan 

dengan kapasitas 10 kg 

dengan ketelitian 1 gr. 

6 

 

Satu buah timbangan 

dengan kapasitas 500 gr 

dengan ketelitian 0.1 gr. 

7 
 

Wadah tempat tanah. 
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8 

 

Oven yang dilengkapi alat 

pengatur suhu (110±5)° C. 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA 

  

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Botol didisi dengan pasir 

secukupnya (banyaknya 

pasir ditentukan asisten). 

 

2 

 

Memasang corong kalibrasi 

pasir pada botol, 

 

3 

 

Menimbang pasir + botol + 

corong kalibrasi (M6). 

 

4 

 

Timbang wadah untuk 

tempat tanah galian (M9). 
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5 

 

Permukaan tanah yang akan 

diperiksa sebelumnya 

diratakan. Kemudian plat 

corong diletakkan pada 

permukaan tanah yang rata 

tersebut dan dikokohkan 

dengan paku pada keempat 

sisinya. 

 

6 

 

Menggali lubang sedalam 

10 cm (tidak melampaui 

tebal satu hamparan padat). 

 

7 

 

Seluruh tanah galian 

dimasukan kedlam wadah 

8 

 

Kemudian menimbang tanah 

+ wadah (M8). 

 

9 

 

Meletakkan alat di atas plat 

yang tanahnya telah diambil. 

Alat diletakkan dengan 

corong menghadap kebawah 

dan perlahan-lahan keran 

dibuka sehingga pasir 

masuk kedalam lubang. 
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Setelah pasir berhenti 

mengalir tutuplah keran, dan 

pastikan corong penuh 

dengan pasir dengan cara 

mengetuk corong dengan 

ujung jari. 

 

10 

 

Menimbang alat + sisa pasir 

dalam botol (M7) 

 

11 

 

Tanah galian diambil sedikit 

untuk mencari kadar airnya. 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN 

1. Dari hasil pemeriksaan didapat ;  

a Kerapatan kering dilapangan ρd lap = 1.437 gr/cm² 

b Gerajat kepadatan di lapangan (D) = 75.121 %   

   

VIII.2. SARAN  

 Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu untuk 

memeriksa alat sandcone. 
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BAB X  

KONSOLIDASI 
 

 

I. TEORI UMUM  

Konsolidasi adalah peristiwa mampatnya tanah karena menderita 

tambahan tekanan efektif. 

Pada peristiwa konsolidasi ada dua ha1 penting : 

1. Besarnya penurunan ymg akan terjadi, yang ditentukan : 

 Kompresibitas tanah. 

 Tebal tanah kompresibel. 

 Besarnya tambahan tekanan efektif. 

2. Laju konsolidasi, dipengaruhi oleh: 

 Permeabilitas tanah. 

 Tebal tanah kompresibel. 

 Kondisi drainasi di atas dan di bawah lapisan tanah kompresibel. 

Untuk bisa mampat, air yang ada didalam pori tanah hams dikeluarkan. 

Kecepatan pemampatan dipengaruhi oleh proses keluarnya air dari dalam pori 

tanah dan sifat kompresibelitas tanah. 

Pasir adalah tanah yang sangat permeabel dan tanah yang tidak 

kompresibel, sehingga proses penurunan terjadi sangat cepat dan penurunanya 

kecil. Lempung yang kenyang air adalah tanah yang rapat air dan bersifat sangat 

kompresibel sehingga penurunan yang terjadi bisa bertahun-tahun dan 

penurunan yang terjadi besar. 

Kondisi Tanah Di alam :  

1. Tanah normal (Normally Consolidated) 

Tanah di alam pada umumnya telah mengalami konsolidasi primer 

selama bertahun - tahun karena beratnya sendiri. Bagian tanah di A yang berada 

pada kedalaman h telah berpuluh-puluh tahun memikul beban berat sendiri dari 

tanah yang ada diatasnya. Tekanan efektif lapangan Po : 

 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 98 
 
 

 
2. Tanah Prakonsolidasi (over konsolidated) 

Adalah tanah yang pernah mengalami konsolidasi oleh beban yang 

lebih besar daripada tekanan efektif yang ada sekarang. Misalnya suatu bukit 

yang mengalami longsoran. 

 
Tanah di b yang sekarang kedalamanya ho, ternyata pernah mengalami 

konsolidasi dengan beban yang lebih besar pada waktu dulu. 

Tekanan lapangan sekarang : Po = ho y 

Tekanan prakonsolidasi : PC = hc y 

3. Tanah teoritis 

Yaitu tanah yang belum pernah mengalami konsolidasi meskipun oleh 

beratnya sendiri. 
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II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan sifat pemampatan suatu 

jenis tanah, yaitu sifat-sifat perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam 

pori tanah, yang diakibatkan adanya perubahan tekanan yang bekerja pada 

tanah tersebut. 

Mempelajari hubungan antara beban P dan besarnyapenurunan atau antar 

beban dengan angka pori sehingga dapat ditentukan indek kompresi atau 

koefisien perubahan volume. 

Mempelajari kecepatan penurunan dengan waktu bagi setiap tahap beban 

untuk menentukan koefisien konsolidasi. Penurunan tanah terjadi karena 

berkurangnya volume pori tanah, sehingga pengurangan tebal diturunkan 

menjadi perubahan angka pori. Hubungan penurunan dengan waktu bagi setiap 

beban digunakan untuk mempelajari waktu proses konsolidasi. 

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Satu set alat konsolidasi yang terdiri dari alat pembebanan dan sel 

konsolidasi. 

2. Arloji pengukur (ketelitian 0.01 mm dan panjang dari tangkai minimal 

1 cm). 

3. Beban-beban tertentu. 

4. Alat pengukur/neraca ketelitian 0.1 gram. 

5. Alat pengeluar contoh tanah dari tabung. 

6. Pemotong. 

7. Pemegang cincin contoh. 

8. Oven yang dilengkapi alat pengatur suhu ( 110 + 5 ) 0C 

9. Wadah  
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IV. BENDA UJI 

Membersihkan, mengeringkan, dan menimbang Cincin (bagian dari sel 

konsolidasi) : 

a. Sebelum contoh tanah dikeluarkan dari tabung, ujungnya diratakan 

terlebih dahulu dengan jalan mengeluarkan contoh sepanjang 1 – 2 cm, 

kemudian dipotong dengan pisau. 

b. Cincin dipasang pada pemegangnya, kemudian diatur sehingga bagian 

yang tajam berada 0.5 cm dari ujung tabung contoh. 

c. Contoh dikeluarkan dari tabung dan langsung dimasukkan dalam cincin 

sepanjang kira-kira 2 cm, kemudian dipotong. Untuk memperoleh ujung 

yang rata, maka pemotong harus dilebihkan 0.5 cm, kemudian diratakan 

dengan alat penetu tebal. Pemotongan harus dilakukan sedemikian 

sehingga pisau pemotong tidak sampai menekan benda uji tersebut. 

 

V. CARA PENGUJIAN 

1. Cincin beserta benda uji yang berada didalamnya ditimbang dengan 

neraca. 

2. Kertas saring dan batu pori ditempatkan pada bagian bawah dan atas 

dari cincin sehingga benda uji terapit oleh kedua batu pori dan 

kemudian dimasukkan dalam sel konsolidasi. 

3. Alat penumpu dipasang diatas batu pori. 

4. Sel konsolidasi yang sudah berisi benda uji diletakkan pada alat 

konsolidasi, sehingga bagian yang runcing dari penumpu menyentuh 

pada alat pembebanan. 

5. Alat konsolidasi diisi air sehingga seluruh contoh tanah terendam air. 

Rendaman air dijaga terus selama pembebanan agar contoh tanah 

dalam keadaan jenuh. 

6. Kedudukan pembenan dan arloji diatur sedemikian rupa sehingga 

dapat dibaca dan dicatat sebagaimana ketentuan dari formulir. 

7. Beban pertama dipasang sehingga tekanan pada benda uji sebesar P 

kg/cm2, kemudian penurunan vertikalnya dibaca pada arloji pada 
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masing-masing waktu yang telah ditetapkan pada formulir yang telah 

disediakan. Biasanya P=0.25 kg/cm2. 

8. Pembacaan dihentikan dan didiamkan selama + 24 jam, setelah 

pembacaan hamper tak berubah. 

9. Hari berikutnya, pembacaan dibacakan lagi sesudah membaca arloji 

pada kedudukan terakhir setelah didiamkan selama 24 jam diatas dan 

pembebanan ditambah seberat tertentu, sehingga besaran tekanannya 

menjadi 2P kg/cm2. Sehingga beban pada percobaan hari pertama P 

kg/cm2 ; pada hari kedua 2P kg/cm2 ; pada hari ketiga 4P kg/cm2 ; pada 

hari keempat 8P kg/cm2 ; dan pada hari kelima 16P kg/cm2 . 

10. Besar beban maksimum tergantung pada kebutuhan kita dengan 

memperhitungkan bobot bangunan yang akan berada diatas tanah 

tersebut. 

11. Setelah pembebanan maksimum dan sesudah pembacaan setelah 24 

jam dengan beban yang tetap, maka pengurangan beban dilakukan 

dalam 2 langkah sampai sisa beban yang pertama, yaitu beban pada 

hari ke-6 = 8P kg/cm2 dan beban pada hari ketujuh adalah P kg/cm2 . 

Selama pembebanan ini dilakukan pembacaan arloji yang sama seperti 

diatas. 

12. Segera setelah pembacaan terakhir dicatat, cincin dan benda uji 

dikeluarkan dari sel konsolidasi, batu pori diambil dari permukaan atas 

dan bawah, untk kemudian dikeringkan. 

13. Benda uji dan cincin dikeluarkan kemudian ditimbang dan ditentukan 

berat keringnya. 
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VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1 DATA PENGAMATAN 

Terlampir 

 

VI.2. PERHITUNGAN  

Sebelum percobaan : 

Massa cincin + contoh basah (M1) = 134.6 gr 

Massa cincin (M2) = 42.1 gr 

Massa contoh basah (M3 = M1 – M2) = 92.5 gr 

Massa cincin + contoh kering (M4) = 117.4 gr 

Massa contoh kering (M5 = M4 – M1) = 75.3 gr 

Massa air (M6 = M3 – M5) = 17.2 gr 

Tinggi contoh (Ho) = 2.568 cm 

Diameter contoh (D) = 5.61 cm 

Luas contoh (A) = ¼ x π x D2 = ¼ x π x 5.612 = 24.72 cm2 

Volume contoh (V) = A x Ho = 24.72 x 2.568 = 63.48 cm3 

Kerapatan (ρ) = M3/V = 92.5/63.48 = 1.457 gr/cm3 = 1457 kg/cm3 

Kadar air (ω)  = (M6/M5) x 100% = 17.2 / 75.3 x 100%  

= 22.84% = 0.2284 

Berat jenis tanah asli (Gs) = 2.16 

Angka pori (e) = ((Gs(1+ ω) x ρw)/ ρ) – 1  

  = ((2.16(1+0.2284) x 1000) /  1457) – 1 

  = 0.821 

Derajat kejenuhan (Sr) = ((ω x Gs)/e) x 100% 

   = ((0.2284 x 2.16) / 0.821) x 100% 

   = 60.09%  

 

Setelah percobaan : 

Massa cincin + contoh basah (M1) = 131.6 gr 

Massa cincin (M2) = 42.1 gr 

Massa contoh basah (M3 = M1 – M2) = 89.5 gr 

Massa cincin + contoh kering (M4) = 117.4 gr 
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Massa contoh kering (M5 = M4 – M1) = 75.3 gr 

Massa air (M6 = M3 – M5) = 14.2 gr 

Tinggi contoh (H) = 1.926 cm 

Diameter contoh (D) = 4.9 cm 

Luas contoh (A) = ¼ x π x D2 = ¼ x π x 4.92 = 18.86 cm2 

Volume contoh (V) = A x Ho = 18.86 x 1.926 = 36.32 cm3 

Kerapatan (ρ) = M3/V = 89.5 / 36.32 = 2.464 gr/cm3 = 2464 kg/cm3 

Kadar air (ω) = (M6/M5) x 100% = 14.2 / 75.3 x 100% 

 = 18.86% = 0.1886 

Berat jenis tanah asli (Gs) = 2.16 

Angka pori (e) = ((Gs(1+ ω) x ρw)/ ρ) – 1  

  = (( 2.16 (1+0.1886)  x 1000) / 2464 - 1 

  = 1.042 

Derajat kejenuhan (Sr) = ((ω x Gs)/e) x 100% 

   = ((0.1886 x 2.16) / 1.042) x 100% 

   = 39.096% 

Tinggi efektif benda uji (Ht) = M5 /(A x Gs) = 75.3 /(18.86 x 2.16) 

              = 1.848 cm 

 

a. Pembacaan arloji pada setiap pembebanan : 

Pembacaan arloji = pembacaan t24 jam / 10000 

1) Tekanan 0.50 kg/cm2  

Pembacaan arloji = 805 / 10000 = 0.0805 cm 

2) Tekanan 0.50 kg/cm2 

Pembacaan arloji = 850 / 10000 = 0.0850 cm 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = 937 / 10000 = 0.0937 cm 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = 1231 / 10000 = 0.1231 cm 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = 1350 / 10000 = 0.135 cm 

6) Tekanan 2.00 kg/cm2 
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Pembacaan arloji = 1350 / 10000 = 0.135 cm 

7) Tekanan 0.50 kg/cm2 

Pembacaan arloji = 1350 / 10000 = 0.135 cm 

 

b. Penurunan kotor pada setiap pembebanan : 

Penurunan kotor = (pembacaan t24 jam - pembacaan t0.00 detik) / 10000 

1) Tekanan 0.50 kg/cm2  

Pembacaan arloji = (805 – 700) / 10000 = 0.0105 cm 

2) Tekanan 0.50 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (850 – 700) / 10000 = 0.015 cm 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (937 – 700) / 10000 = 0.0237 cm 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (1231 – 700) / 10000 = 0.0531 cm 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (1350 – 700) / 10000 = 0.065 cm 

6) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (1350 – 700) / 10000 = 0.065 cm 

7) Tekanan 0.50 kg/cm2 

Pembacaan arloji = (1350 – 700) / 10000 = 0.065 cm 

 

c. Penurunan pada setiap pembebanan : 

ΔH = penurunan kotor x koreksi alat 

Koreksi alat dianggap sama dengan 1, maka besar penurunan (ΔH) 

tiap tekanan sama dengan penurunan kotor. 

 

d. Angka pori mila – mula (e0) : 

e0 adalah angka pori sebelum benda diberi beban, 

e0 = (H0 – Ht) / Ht 

e0 = (2.568 – 1.848) / 1.848 

   = 0.389 
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e. Perubahan angka pori (e) pada setiap pembebanan : 

Δe = ΔH / Ht 

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Δe = 0.0105 / 1.848 = 0.006 

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Δe = 0.0237 / 1.848 = 0.013 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

Δe = 0.0531 / 1.848 = 0.029  

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Δe = 0.065 / 1.848 = 0.035 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

Δe = 0.065 / 1.848 = 0.035 

6) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Δe = 0.065 / 1.848 = 0.035 

7) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Δe = 0.065 / 1.848 = 0.035 

 

 

f. Angka pori pada setiap pembebanan : 

e = e0 - Δe  

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.006 = 0.383 

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.013 = 0.376 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.029 = 0.36 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.035 = 0.354 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.065 = 0.324 

6) Tekanan 2.00 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.065 = 0.324 
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7) Tekanan 0.5 kg/cm2 

e = 0.389 - 0.065 = 0.324 

 

g. Penurunan rata – rata pada setiap pembebanan : 

ΔHrata-rata = (ΔHn-1 + ΔHn ) /2 

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 

ΔHrata-rata = ( 0 + 0.0105 ) / 2 = 0.0053 

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.0105 + 0.015 ) / 2 = 0.0105 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.015 + 0.0237 ) / 2 = 0.0171 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.0237 + 0.0531) / 2 = 0.038 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.0531 + 0.065) / 2 = 0.059 

6) Tekanan 2.00 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.065 + 0.065) / 2 = 0.065 

7) Tekanan 0.5 kg/cm2 

ΔHrata-rata = (0.065 + 0.065) / 2 = 0.065 

 

h. Tinggi contoh rata – rata pada setiap pembebanan : 

Hm = Ho - ΔHrata-rata 

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.0053 = 2.563 

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.0105= 2.558 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.0171 = 2.551 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.038 = 2.53 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.059 = 2.509 
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6) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.065= 2.503 

7) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Hm = 2.568 - 0.065= 2.503 

 

i. Waktu yang diperlukan untuk 90% konsolidasi : 

Dari grafik penurunan vs waktu diperoleh 

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 t90  =  

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 
t90    = 435.6 detik 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 t90 = 205.2 detik  

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 t90 = 423.42 detik 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 t90 = 203.4 detik 

 

j. Kecepatan konsolidasi pada setiap pembebanan : 

Cv = 0.848 x H2 / t90 = 0.848 x (0.5 x Hm)2 / t90 

 

1) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Cv = 0.848 x (0.5 x 2.563)2/  

2) Tekanan 0.5 kg/cm2 

Cv = 0.848 x (0.5 x 2.558)2/435.6 = 0.0025 cm²/det 

3) Tekanan 1.00 kg/cm2 

Cv = 0.848 x (0.5 x 2.551)2/205.2 = 0.0053 cm²/det 

4) Tekanan 2.00 kg/cm2 

Cv = 0.848 x (0.5 x 2.53)2 /423.42 = 0.0025 cm²/det 

5) Tekanan 4.00 kg/cm2 

Cv = 0.848 x (0.5 x 2.509)2 /203.4 = 0.0052 cm²/det 

 

k. Tekanan prakonsolidasi (σ’c), harga indeks kompresi (Cc) dan harga 

koefisien kompresibilitas volume (mv) : 

 Dari grafik angka pori vs Log tekanan dengan cara Casagrande 

didapat tekanan prakonsolidasi (σ’c) = 1.98 kg/cm2. 
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 Dari dua titik pada bagian linear grafik anka pori vs log tekanan 

diperoleh σ’o =  2.0 kg/cm2, e0 = 0.371, σ’1 = 4.0 kg/cm2,            

e1 = 0.364 

Cc  = e0 - e1 / log (σ’1 /  σ’o )  

= 0.371 - 0.364 / log (4.0 / 2.0) = 0.0232 

 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT  

NO ALAT KET 

1 

 

Satu set alat 

konsolidasi yang 

terdiri dari alat 

pembebanan dan sel 

konsolidasi. 

2 

 

Arloji pengukur 

(ketelitian 0.01 mm 

dan panjang dari 

tangkai minimal 1 cm). 

3 

 

Beban-beban tertentu. 

4 

 

Alat pengukur/neraca 

ketelitian 0.1 gram 
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5 

 

Alat pengeluar contoh 

tanah dari tabung. 

6 

 

Pemotong. 

7 
 

Pemegang cincin 

contoh 

8 

 

Oven yang dilengkapi 

alat pengatur suhu ( 

110 + 5 ) 0C 

9 
 

Wadah 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA   

 

No.   

1 

 

Cincin beserta benda 

uji yang berada 

didalamnya 

ditimbang dengan 

neraca. 
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2 

 

 

Kertas saring dan 

batu pori ditempatkan 

pada bagian bawah 

dan atas dari cincin 

sehingga benda uji 

terapit oleh kedua 

batu pori dan 

kemudian 

dimasukkan dalam 

sel konsolidasi. 

 

3 

 

Alat penumpu 

dipasang diatas batu 

pori. 

 

4 

 

Sel konsolidasi yang 

sudah berisi benda uji 

diletakkan pada alat 

konsolidasi, sehingga 

bagian yang runcing 

dari penumpu 

menyentuh pada alat 

pembebanan. 

5  

Alat konsolidasi diisi 

air sehingga seluruh 

contoh tanah 

terendam air. 

Rendaman air dijaga 

terus selama 

pembebanan agar 

contoh tanah dalam 
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keadaan jenuh. 

 

6 

 

Kedudukan 

pembenan dan arloji 

diatur sedemikian 

rupa sehingga dapat 

dibaca dan dicatat 

sebagaimana 

ketentuan dari 

formulir. 

 

7 

 

Beban pertama 

dipasang sehingga 

tekanan pada benda 

uji sebesar P kg/cm2, 

kemudian penurunan 

vertikalnya dibaca 

pada arloji pada 

masing-masing 

waktu yang telah 

ditetapkan pada 

formulir yang telah 

disediakan. Biasanya 

P=0.25 kg/cm2. 

Arloj
i 

beban 
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8 

 

Pembacaan 

dihentikan dan 

didiamkan selama + 

24 jam, setelah 

pembacaan hamper 

tak berubah. 

 

9 

 

Hari berikutnya, 

pembacaan 

dibacakan lagi 

sesudah membaca 

arloji pada 

kedudukan terakhir 

setelah didiamkan 

selama 24 jam diatas 

dan pembebanan 

ditambah seberat 

tertentu, sehingga 

besaran tekanannya 

menjadi 2P kg/cm2. 

Sehingga beban pada 

percobaan hari 

pertama P kg/cm2 ; 

pada hari kedua 2P 

kg/cm2 ; pada hari 

ketiga 4P kg/cm2 ; 

pada hari keempat 8P 

kg/cm2 ; dan pada 

hari kelima 16P 

kg/cm2 . 
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10 

 

Besar beban 

maksimum 

tergantung pada 

kebutuhan kita 

dengan 

memperhitungkan 

bobot bangunan yang 

akan berada diatas 

tanah tersebut. 

 

11 

 

Setelah pembebanan 

maksimum dan 

sesudah pembacaan 

setelah 24 jam 

dengan beban yang 

tetap, maka 

pengurangan beban 

dilakukan dalam 2 

langkah sampai sisa 

beban yang pertama, 

yaitu beban pada hari 

ke-6 = 8P kg/cm2 dan 

beban pada hari 

ketujuh adalah P 

kg/cm2 . Selama 

pembebanan ini 

dilakukan pembacaan 

arloji yang sama 

seperti diatas. 
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12 

 

Segera setelah 

pembacaan terakhir 

dicatat, cincin dan 

benda uji dikeluarkan 

dari sel konsolidasi, 

batu pori diambil dari 

permukaan atas dan 

bawah, untk 

kemudian 

dikeringkan. 

 

13 

 

Benda uji dan cincin 

dikeluarkan 

kemudian ditimbang 

dan ditentukan berat 

keringnya. 

 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan didapat Tekanan prakonsolidasi (σ’c), harga 

indeks kompresi (Cc) dan harga koefisien kompresibilitas volume (mv) : 

 Dari grafik angka pori vs Log tekanan dengan cara Casagrande 

didapat tekanan prakonsolidasi (σ’c) = 1.33 kg/cm2. 

 Dari dua titik pada bagian linear grafik anka pori vs log tekanan 

diperoleh σ’o = 2.0 kg/cm2  

 

VIII.2. SARAN  

Lebih teliti lagi dalam melakukan penimbangan. 
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BAB XI 

PEMADATAN 

 

I. TEORI UMUM 

Pemadatan tanah dilakukan untuk mencari kerapatan menyeluruh dan kadar 
air supaya dapat menentukan kerapatan kering. Tanah yang renggang harus 
dipadatkan agar meningkat volumenya. 
Secara umum pemadatan berfungsi : 

1. meningkatkan kekuatan tanah  

2. mengurangi besarnya penurunan tanah 

3. mengurangi permeabilitas  

4. meningkatkan kemantapan lereng timbunan  

5. mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air  

Pemadatan dilakukan dengan menggilas dan menumbuk sehingga 

menimbulkan pemampatan pada tanah dengan mengusir udara dari pori-pori. 

Penambahan air pada tanah yang sedikit lembab sedikit membantu 

pemadatan, dengan mengurangi tarikan permukaan.  Namun akan menimbulkan 

kadar air optimum, yang akan mengakibatkan meningkatnya pori-pori. Kadar air 

yang paling tepat dimana harga berat volume kering maksimum tanah dicapai 

disebut “kadar air optimum” 

Uji Pemadatan Laboratorium 

Uji kepadatan laboratorium yang umum digunakan yaitu : 

 Uji standar proctor 

pengujian ini digunakan untuk mencari kadar air optimum untuk pemadatan 

suatu tanah. 

 Uji proctor modifikasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mewakili kondisi lapangan, yang merupakan uji 

proctor yang di modifikasi.  

Pengujian ini menggunakan cetakan yang sama dengan uji standar proctor, 

yaitu cetakan silinder. 

Prosedur standar untuk menentukan berat volume di lapangan akibat pemadatan 
adalah : 
1. metode kerucut pasir 
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2. metode balon karet 

3. alat ukur kepadatan nuklir 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan :   
1. Kadar Air 

Bila kadar air kurang atau lebih dari optimum, maka harga berat volume kering 

akan menurun. 

2. Jenis Tanah 

Jenis tanah berpengaruh terhadap berat volume kering dan kadar air optimum. 

3. Cara Pemadatan dan Energi Pemadatan 

 bila energi pemadatan bertambah, harga berat volume kering maksimum 

tanah hasil pemadatan juga bertambah. 

 Bila energi pemadatan bertambah, harga kadar air optimum berkurang. 

Hal di atas berlaku untuk semua jenis tanah. Tingkat kepadatan tanah tidak  
sebanding usaha pemadatannya. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan hubungan antara kadar 

air waktu tanah dipadatkan dengan kepadatan tanah yang diperoleh dengan 

memadatkan tanah didalam cetakan berukuran tertentu dan menggunakan alat 

penumbuk dengan berat 2.5 kg (5.5 lbs) dan tinggi jatuh 30 cm (12”).  

Pemeriksaan pemadatan dilakukan dengan Cara B yaitu dengan 

menggunakan cetakan berdiameter 152 mm (6”), dan bahan lewat saringan 

4.75 mm (No. 4).  

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN 

1. Cetakan diameter 152 mm (6”), kapsitas 0.02124 ± 0.000021 m³ 

(0.075 ± 0.00075 cu.ft) dengan diameter dalam 152.4 ±0.66 mm (6.0” 

± 0.024), tinggi 116.43 ± 0.127 mm(4.584” ± 0.005”). cetakan harus 

dari logam yang mempunyai diding tengah dan dibuat sesuai dengan 

leher sambungan, dibuat dari bahan yang sama dengan tingginya lebih 

kurang 60 mm (2 3/8”) yang dapat dipasang kuat-kuar dan dapat 

dilepaskan. Cetakan – cetakan yang telah dipergunakan beberapa lama 
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sehingga tidak memenuhi syarat toleransi diatas masih dapat 

dipergunakan apabila toleransi tersebut tidak dilampaui lebih dari 50%.  

2. Alat tumbuk tangan dari logam yang mempunyai permukaan tumbuk 

rata, diameter 50.8 ± 0.127 mm (2 ±0.005”) berat 2.495 ± 0.009 kg 

dilengkapi dengan selubung yang dapat mengatur tinggi jatuh bebas 

setinggi 304.8 ±1.524 mm. selubung harus cukup longgar sehingga 

batang penumbuk dapat jatuh bebas tidak terganggu.  

3. Alat pengukur contoh  

4. Timbangan kapasitas 11.5 kg dengan ketelitian 5 gram  

5. Drying Oven Cap. 760 ltr (110 ± 5)˚ C 

6. Alat perata dari besi (straight edge) panjang 25 cm, salah satu sisi 

memanjang harus tajam dan sisi lain datar (0.01% dari panjang).  

7. Saringan No. 4 (diameter lubang 4.75 ) 

8. Talam, alat pengaduk, sendok. 

9. Dongkrak  

10. Wadah  

11. Palu Karet  

 

IV. BENDA UJI 

1. Bila contoh tanah dari lapangan dalam keadaan lembab (damp), contoh 

tersebut dikeringkan terlebih dahulu sehingga menjadi gembur. 

Pengeringan dapat dilakukan dengan alat penering lain dengan suhu 

tidak lebih dari 60º C. gumpalan-gumpalan tanah kering tersebut di 

pukul dengan menggunakan palu karet tetapi butir aslinya tidak pecah.  

2. Tanah yang sudah gembur disaring dengan saringan No. 4 (diameter 

saringan 4.75) jumlah contoh yang digunakan adalah 21 kg.  

3. Benda uji dibagi menjadi 6 bagian, tiap bagiannya seberat 3.5 kg. tiap-

tiap bagian dicampur air yang ditentukan dan diaduk sampai merata. 

Penambahan air diatur sehingga didapat benda uji sebagai berikut : 

4. Diadakan penambahan air dengan ketentuan sebagai berikut ;  

Kantong I + 0 cc air  

Kantong II + (3/100 x 3500/1+ω) cc air  
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Kantong III + 2 x (3/100 x 3500/1+ω) cc air 

Kantong IV + 3 x (3/100 x 3500/1+ω) cc air 

Kantong V + 4 x (3/100 x 3500/1+ω) cc air 

Kantong VI + 5 x (3/100 x 3500/1+ω) cc air 

5. Setelah itu, tiap-tiap kantong diikat, kemudian didiamkan selam 

semalam (24 jam). 

 

V. CARA PENGUJIAN 

1. Jika tanah yang digunakan sebgai benda uji masih ada gumpalan-

gumpalan tanah maka hancurkan menggunakan palu karet tanpa 

menghancurkan butiran tanahnya.  

2. Menyaring tanah dengan menggunakan saringan No. 4 (diameter 

saringan 4.75 mm).  

3. Menimbang wadah untuk menimbang tanah benda uji. 

4. Menimbang tanah yang sudah disaring seberat 3.5 kg sebanyak 6 kali 

untuk 6 kantong tanah.  

5. Menghitung banyaknya air yang dimasukan kedalam masing- masing 

kantong.  

6. Memasukan air kedalam tiap-tiap kantong dengan jumlah air yang 

sudah ditentukan, lalu ikat kantong diamkan selama 24 jam.  

7. Setelah 24 jam, siapkan cetakan diameter 152 mm dan keping diatas 

timbangan dengan ketelitian 5 gr.  

8. Cetakan, leher, dan keping dipasang menjadi satu dan ditempatkan 

pada landasan yang kokoh.  

9. Memadatkan tanah dalam cetakan dengan cara tanah dipadatkan dalam 

tiga lapisan. Setiap lapisan ditumbuk menggunakan penumbuk dengan 

tinggi jatuh 30.5 cm sebanyak 25 kali denganc cara yang sudah 

ditentukan.   

10. Setelah tiga lapisan ditumbuk, buka bagian leher dan ratakan bagian 

keliling dengan menggunakan perata sehingga rata dengan permukaan 

cetakan.  
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11. Menimbang cetakan yang berisi benda uji dan tanah yang sudah 

dipadatkan. 

12. Benda uji kemudian dikeluarkan dari cetakan menggunakan ekstruder, 

lalu ambil sedikit tanah untuk memeriksa kadar airnya.  

13. Menimbang cawan kecil untuk tanah 

14. Menimbang tanah + cawan (berat basah).  

15. Masukkan kedalam oven dengan suhu 110 ± 5º C selama 24 jam 

hingga beratnya tetap. 

16. Mengeluarkan benda uji dari oven diamkan hingga uap panasnya 

hilang 

17. Menimbang cawan + tanah (berat kering).   

 

 

 

 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

VI.1 DATA PENGAMATAN  

Terlampir 

 

VI.2. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan kadar air yang akan dicampur dengan tanah. Dimana 

ω = 25.62 % = 0.2562 

Kantong I  = 0 cc air  

Kantong II  = (3/100 x 3500/1+ω)  

  = (3/100 x 3500/1+0.2562) = 83.6 cc  

Kantong III  = 2 x (3/100 x 3500/1+ω)  

  = 2 x (3/100 x 3500/1+0.2562) = 167.1 cc  

Kantong IV  = 3 x (3/100 x 3500/1+ω)  

  = 3 x (3/100 x 3500/1+0.2562) = 250.3 cc 

Kantong V  = 4 x (3/100 x 3500/1+ω)  

  = 4 x (3/100 x 3500/1+0.2562) = 334.3 cc 
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Kantong VI  = 5 x (3/100 x 3500/1+ω)  

  = 5 x (3/100 x 3500/1+0.2562) = 418 cc 

 

2. Perhitungan kerapatan kering (ρdn)  

ρn  =  Massa tanah/volume mold 

ρdn = (ρn x 100)/(100 + ωn) 

Diketahui : M. tanah 1  = 2702 gr ; M. tanah 4  = 3052 

gr 

M. tanah 2 = 2726 gr ; M. tanah 5  = 3363 

gr 

M. tanah 3  = 2967 gr ; M. tanah 6  = 3521 

gr 

Volume Mold = 2121.98 m³ 

 Mencari ρn :  

ρn 1 = 2702/2121.98 = 1.273 gr/cm³ 

ρn 2 = 2726/2121.98 = 1.285 gr/cm³ 

ρn 3 = 2976/2121.98 = 1.398 gr/cm³ 

ρn 4 = 3052/2121.98 = 1.438 gr/cm³ 

ρn 5 = 3363/2121.98 = 1.585 gr/cm³ 

ρn 6 = 3521/2121.98 = 1.659 gr/cm³ 

 

Mencari  

ρdn1  = (1.273 x 100)/(100+25.62) = 1.104 gr/cm³ 

ρdn2 = (1.285 x 100)/(100+28.62) = 0.999 gr/cm³ 

ρdn3 = (1.398 x 100)/(100+31.62) = 1.062 gr/cm³ 

ρdn4 = (1.438 x 100)/(100+34.62) = 1.068 gr/cm³ 

ρdn 5 = (1.585 x 100)/(100+37.62) = 1.152 gr/cm³ 
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ρdn6  = (1.659 x 100)/(100+40.62) = 1.180 gr/cm³ 

 

3. Perhitungan Kadar Air  

Diketahui : M. Basah 1 = 48.8 gr; M. Kering 1  = 39.2 

gr 

  M. Basah 2 = 36.8 gr ; M. Kering 2  = 28.7 

gr 

  M. Basah 3 = 31.8 gr;  M. Kering 3  = 24.3 

gr 

  M. Basah 4 = 27.25 gr;  M. Kering 34 = 20.35 

gr 

  M. Basah 5 = 29.95 gr;  M. Kering 5 = 22.05 

gr 

  M. Basah 6 = 25.9 gr;  M. Kering 6  = 18.5 

gr 

Kadar Air  = M. basah – M kering/M. kering x 100% 

Kadar Air 1 = (48.8 – 39.2)/39.2 x 100% 

  = 24.49 % 

Kadar Air 2  = (36.8 – 28.7)/28.7 x 100% 

  = 28.22 % 

Kadar Air 3  = (31.8 – 24.3)/24.3 x 100% 

  = 30.86 % 

Kadar Air 4  = (27.25 – 20.35)/20.35 x 100% 

  = 33.91 % 

Kadar Air 5  = (29.95 – 22.05)/22.05 x 100% 

  = 35.83 % 

Kadar Air 6  = (25.9 – 18.5)/18.5 x 100% 

  = 40 % 

4. Perhitungan Zerro Air Void 

Zerro Air Void = (Gs x γw)/1 + (Gs x ωn) 

Diketahui : ωn1 = 0.2562 ; ωn4 = 0.3462 
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ωn2 = 0.2862 ; ωn5 = 0.3762 

ωn3 = 0.3162 ; ωn6 = 0.4062 

Gs  = 2.39 

  γw = 1  

Mencari Zerro Air Void : 

ZAV1 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.2562) = 1.428 gr/cm³ 

ZAV2 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.2862) = 1.419 gr/cm³ 

ZAV3 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.3162) = 1.361 gr/cm³ 

ZAV4 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.3462) = 1.308 gr/cm³ 

ZAV5 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.3762) = 1.258 gr/cm³ 

ZAV6 = (2.39x 1)/(2.39 x 0.4062) = 1.213 gr/cm³ 

 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT  

NO ALAT KET 

1 

 

Cetakan diameter 152 mm 

(6”), kapsitas 0.02124 ± 

0.000021 m³ (0.075 ± 

0.00075 cu.ft) dengan 

diameter dalam 152.4 ±0.66 

mm (6.0” ± 0.024), tinggi 

116.43 ± 0.127 mm(4.584” ± 

0.005”). cetakan harus dari 

logam yang mempunyai 

diding tengah dan dibuat 

sesuai dengan leher 

sambungan, dibuat dari 

bahan yang sama dengan 

tingginya lebih kurang 60 

mm (2 3/8”) yang dapat 
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dipasang kuat-kuar dan dapat 

dilepaskan. Cetakan – 

cetakan yang telah 

dipergunakan beberapa lama 

sehingga tidak memenuhi 

syarat toleransi diatas masih 

dapat dipergunakan apabila 

toleransi tersebut tidak 

dilampaui lebih dari 50%. 

2 

 

Alat tumbuk tangan dari 

logam yang mempunyai 

permukaan tumbuk rata, 

diameter 50.8 ± 0.127 mm (2 

±0.005”) berat 2.495 ± 0.009 

kg dilengkapi dengan 

selubung yang dapat 

mengatur tinggi jatuh bebas 

setinggi 304.8 ±1.524 mm. 

selubung harus cukup 

longgar sehingga batang 

penumbuk dapat jatuh bebas 

tidak terganggu. 

3 

 

Timbangan kapasitas 11.5 kg 

dengan ketelitian 5 gram 
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4 

 

Drying Oven Cap. 760 ltr 

(110 ± 5)˚ C 

5 
 

Alat perata dari besi (straight 

edge) panjang 25 cm, salah 

satu sisi memanjang harus 

tajam dan sisi lain datar 

(0.01% dari panJang). 

6 

 

Saringan No. 4 (diameter 

lubang 4.75 ) 

7 

 

Talam, alat pengaduk, sendok 

8 

 

Dongkrak 
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VII.2. GAMBAR KERJA  

No Gambar Ket 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Jika tanah yang 

digunakan sebagai 

benda uji masih  

ada gumpalan 

gumpalan tanah 

maka hancurkan 

menggunakan palu 

karet tanpa 

menghancurkan 

butiran tanahnya. 

9 

 

Wadah 

10 

 

Palu Karet 
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2 

 

 

Menyaring tanah 

dengan 

menggunakan 

saringan No. 4 

(diameter saringan 

4.75 mm). 

3 

 

Menimbang 

wadah untuk 

menimbang tanah 

benda uji. 

4 

 

Menimbang tanah 

yang sudah 

disaring seberat 

3.5 kg sebanyak 6 

kali untuk 6 

kantong tanah. 

5 

 

Memasukan benda 

uji kedalam 

kantong plastik 

masing-masing 

sebanyak 3,5 kg. 

6 
Menghitung banyaknya air yang dimasukan kedalam masing- masing 

kantong. 
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7 

 

Memasukan air 

kedalam 5 kantong 

dengan jumlah air 

yang sudah 

ditentukan, lalu 

ikat kantong 

diamkan selama 

24 jam. Untuk 

kantong ke 1 tidak 

di isi air. 

8 

 

Setelah 24 jam, 

siapkan cetakan 

diameter 152 mm 

dan keping diatas 

timbangan dengan 

ketelitian 5 gr. 

9 

 

Cetakan, leher, 

dan keping 

dipasang menjadi 

satu dan 

ditempatkan pada 

landasan yang 

kokoh. 
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10 

 

Memasukan`benda 

uji kedalam 

cetakan. 

10 

 

Memadatkan 

tanah dalam 

cetakan dengan 

cara tanah 

dipadatkan dalam 

tiga lapisan. Setiap 

lapisan ditumbuk 

menggunakan 

penumbuk dengan 

tinggi jatuh 30.5 

cm sebanyak 25 

kali denganc cara 

yang sudah 

ditentukan 

11 

 

Setelah tiga 

lapisan ditumbuk, 

buka bagian leher 

dan ratakan bagian 

keliling dengan 

menggunakan 

perata sehingga 

rata dengan 

permukaan 

Lapisa
n ke 1 

Lapisa
n ke 2 

Lapisa
n ke 5 

Cara 
penumbukan 
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cetakan. 

12 

 

Menimbang 

cetakan yang 

berisi benda uji 

dan tanah yang 

sudah dipadatkan 

13 

 

Benda uji 

kemudian 

dikeluarkan dari 

cetakan 

menggunakan 

dongkrak,  

14 

 

Menimbang 

cawan kecil untuk 

tanah 
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15 

 

lalu mengambil 

sedikit tanah untuk 

memeriksa kadar 

airnya. 

16 

 

Menimbang tanah 

+ cawan (berat 

basah). 

17 

 

Masukkan 

kedalam oven 

dengan suhu 110 ± 

5º C selama 24 

jam hingga 

beratnya tetap. 
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18 

 

Mengeluarkan 

benda uji dari 

oven diamkan 

hingga uap 

panasnya hilang 

 

19 

 

Menimbang 

cawan + tanah 

(berat kering). 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.1. KESIMPULAN  

 

VIII.2. SARAN  
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BAB XII 

PEMERIKSAAN SHRINKAGE LIMIT TEST 

 

 

I. TEORI UMUM  

Kondisi kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, 

yaitu prosentase kadar air dimana pengurangan kadar air selanjutnya tidak 

mengakibatkan perubahan volume tanah disebut Batas Susut. 

 
Keterangan : 

SL = batas susut tanah 

V0 = volume benda uji kering 

W0 = berat benda uji kering 

Gs = berat jenis tanah 

Ada tiga macam susut, diantaranya: 

1. Susut linier 

Menyusutnya dalam satu dimensi massa tanah, dinyatakan sebagai 

persentase dari dimensi semula, ketika kadar air dikurangi dari suatu nilai 

tertentu sampai batas susut 

2. Susut volume (perubahan volume) 

Penurunan volume, dinyatakan sebagai persentase massa tanah dalam 

keadaan kering jika kadar air dikurangi dari persentase tertentu sampai ke batas 

susut. 

3. Rasio susut 

Perbandingan (1) perubahan volume (dinyatakan dalam persentase 

volume kering) dengan (2) perubahan kadar air diatas batas susut (dinyatakan 

sebagai persentase berat tanah kering). 
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II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air contoh tanah 

pada peralihan keadaan semi padat dan keadaan padat. 

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

a. Prong plate 

b. Monel dish 

c. Cristalizing dish 

d. Cawan petry 

e. Mercury (air raksa) 

f. Porcelain dish 

g. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gr 

h. Oven yang dilengkapi alat pengukur suhu (110±5)°C 

 

IV. BENDA UJI 

Contoh tanah yang digunakan alah tanah yang lolos saringan No. 4 , 

sebanyak ±30 gr dalam keadaan kering. 

 

V. CARA PENGUJIAN  

1. Contoh tanah diletakan di dalam porcelain dish dan dicampur dengan 

air suling sedikit demi sedikit secukupnya untuk mengisi seluruh pori 

tanah. Banyaknya air yang dibutuhkan agar tanah mudah diaduk 

dengan konsistensi yang diinginkan kira-kira sama atau sedikit lebih 

besar daripada kadar air batas cair. 

2. Mengolesi bagian dalan dari monel dish dengan Vaseline atau grease 

(stempet) yang kental untuk mencegah melekatnya tanah pada cawan. 

3. Mengisi 1/3 bagian monel dish dengan contoh tanah yang tadi sudah 

dibasahi, lalu ketuk-ketuk secara perlahan bagian sisi monel dish 

sehingga tanah rata dan memadat. Kemudian mengisi kembali 1/3 

bagian monel dish dengan tanah bagian kedua, diketuk-ketuk dan 

seterusnya sampai monel dish terisi penuh. 

4. Potong tanah yang berlebihan dengan pisau pemotong. 
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5. Bagian luar permukaan monel dish dibersihkan kemudian monel dish 

ditimbang = A gram. 

6. Diamkan monel dish nerisi tanah tersebut dalam udara terbukua 

sehingga terjadi penguapan, kemudian masukan ke dallam oven suhu 

(110±5)°C selama 24 jam. 

7. Setelah 24 jam, monel dish dikeluarkan dari dalam oven kemudian 

dimasukan ke dalam desikator hingga panasnya hilang. Kemudian 

ditimbang = B gram. 

8. Monel dish dibersihkan, kemudian timbang = C gram. 

9. Volume monel dish diukur dengan cara : 

 Monel dish diisi dengan air raksa sampai meluap. Kemudian 

plet kaca ditekankan di atasnya dengan kuat sehingga kelebihan 

air raksa akan keluar. 

 Monel dish berikut air raksa di timbang = D gram. 

 Volume monel dish dihitung yaitu berat air raksa dibagi 13,6 

gr/cm³ 

10. Volume tanah kering diukur dengan cara :  

 Cristalizing ditempatkan dalam cawan petry besar besar. 

 Cristalizing dish diisi dengan air raksa sampai meluap. 

 Prong plate diletakan di atas cristalizing lalu ditekan sehingga 

kelebihan air raksa akan keluar dan ditampung dalam cawan 

petry besar. 

 Cristalizing dish diangkat dari cawan petry besar kemudian air 

raksa dalam cawan petry tersebut dipindahkan ke dalam botol 

penyimpan. 

 Cawan petry dibersihkan dari air raksa yang tersisa lalu 

ditimbang = E gram. 

 Cristalizing dish yang berisi air raksa tadi diletakan kembali di 

dalam cawan petry kemudian contoh tanah yang sudah kering 

diletakan di atasnya. 

 Contoh tanah tersebut ditekan dengan menggunakan prong 

plate sampai tenggelam. 
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 Cawan petry yang berisi tumpahan air raksa tersebut ditimbang 

= F gram. 

 Volume air raksa yang tumpah = volume tanah kering (Vs) 

 

VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

VI.1. DATA PENGAMATAN 

Terlampir 

 

VI.1. PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Massa basah & kering. 

Diketahui : M. tanah basah + cetakan  = 41.3 gr 

  M. tanah kering + cetakan  = 32.7 gr 

  M. cetakan    = 18.5 gr 

M. tanah basah  = (M. tanah basah + cetakan) – M. cetakan  

M. tanah kering  = (M. tanah kering + cetakan) – M. cetakan   

M. tanah basah  = 41.3 – 18.5 = 22.8 gr  

M. tanah kering  = 32.7 – 18.5 = 14.2 gr   

 

2. Perhitungan WSL 

Diketahui : V = 18.35 cm³  

Vs  = 12.45 cm³ 

Ws = 32.7 x 9.8 = 320.46 gr.m/s² 

ω = 50.563  

 

WSL = ω - (V – Vs) x 100 % 

   Ws 

 = 50.563 – (18.35 -12.45) x 100 % 

 320.46 

  = 48. 722 % 
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VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA  

VII.1. GAMBAR ALAT  

 

NO ALAT KET. 

1 

 

Prong plate 

2 

 

Monel dish 

3 

 

Cristalizing dish 

4 

 

Cawan petry 

5 

 

Mercury (air raksa) 

6 

 

Porcelain dish 

7 

 

Timbangan dengan ketelitian 

0,01 gr 
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8 

 

Oven yang dilengkapi alat 

pengukur suhu (110±5)°C 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA  

No Gambar Keterangan 

1 

 

Contoh tanah diletakan di dalam 

porcelain dish dan dicampur dengan air 

suling sedikit demi sedikit secukupnya 

untuk mengisi seluruh pori tanah. 

Banyaknya air yang dibutuhkan agar 

tanah mudah diaduk dengan konsistensi 

yang diinginkan kira-kira sama atau 

sedikit lebih besar daripada kadar air 

batas cair 

2 

 

Mengolesi bagian dalan dari monel dish 

dengan Vaseline atau grease (stempet) 

yang kental untuk mencegah melekatnya 

tanah pada cawan. 

3 

 

Mengisi 1/3 bagian monel dish dengan 

contoh tanah yang tadi sudah dibasahi, 

lalu ketuk-ketuk secara perlahan bagian 

sisi monel dish sehingga tanah rata dan 

memadat. Kemudian mengisi kembali 1/3 
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bagian monel dish dengan tanah bagian 

kedua, diketuk-ketuk dan seterusnya 

sampai monel dish terisi penuh 

4 

 

Potong tanah yang berlebihan dengan 

pisau pemotong 

5 

 

Bagian luar permukaan monel dish 

dibersihkan kemudian monel dish 

ditimbang = A gram. 

6 

 

Diamkan monel dish nerisi tanah tersebut 

dalam udara terbukua sehingga terjadi 

penguapan, kemudian masukan ke dallam 

oven suhu (110±5)°C selama 24 jam. 

7 

 

Setelah 24 jam, monel dish dikeluarkan 

dari dalam oven kemudian dimasukan ke 

dalam desikator hingga panasnya hilang. 

Kemudian ditimbang = B gram 

8 

 

Monel dish dibersihkan, kemudian 

timbang = C gram. 

9 

 

 

 

Volume monel dish diukur dengan cara : 

 Monel dish diisi 

dengan air raksa 

sampai meluap. 

Kemudian plet kaca 

ditekankan di atasnya 

dengan kuat sehingga 
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kelebihan air raksa 

akan keluar. 

 Monel dish berikut air 

raksa di timbang = D 

gram. 

 Volume monel dish 

dihitung yaitu berat air 

raksa dibagi 13,6 

gr/cm³ 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume tanah kering diukur dengan cara 

 Cristalizing 

ditempatkan dalam 

cawan petry besar 

besar. 

 Cristalizing dish diisi 

dengan air raksa 

sampai meluap. 

 Prong plate diletakan 

di atas cristalizing lalu 

ditekan sehingga 

kelebihan air raksa 

akan keluar dan 

ditampung dalam 

cawan petry besar. 

 Cristalizing dish 

diangkat dari cawan 

petry besar kemudian 

air raksa dalam cawan 

petry tersebut 

dipindahkan ke dalam 

botol penyimpan. 

 Cawan petry 
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dibersihkan dari air 

raksa yang tersisa lalu 

ditimbang = E gram. 

 Cristalizing dish yang 

berisi air raksa tadi 

diletakan kembali di 

dalam cawan petry 

kemudian contoh tanah 

yang sudah kering 

diletakan di atasnya. 

 Contoh tanah tersebut 

ditekan dengan 

menggunakan prong 

plate sampai 

tenggelam. 

 Cawan petry yang 

berisi tumpahan air 

raksa tersebut 

ditimbang = F gram. 

 Volume air raksa yang 

tumpah = volume 

tanah kering (Vs) 
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VIII. KEIMPULAN DAN SARAN  

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan didapat WSL = 48. 722 % 

 

VIII.2. SARAN  

Saran kami,lebih telitih dan berhati –hati dalam melakukan 

pemeriksaan shringkage limit,apalagi dalam penggunnaan air raksa. 
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BAB XIII 

PENENTUAN BATAS CAIR DAN BATAS PLASTIS 

 

I. TEORI UMUM 

Batas Plastis dihitung berdasarkan persentasi berat air terhadap berat tanah 

kering pada benda uji. Pada cara uji ini, material tanah yang lolos saringan 

ukuran 0.425 mm atau saringan No.40, diambil untuk dijadikan benda uji 

kemudian dicampur dengan air suling atau air mineral hingga menjadi cukup 

plastis untuk digeleng/dibentuk bulat panjang hingga 

mencapai diameter 3 mm. Metode penggelengan dapat dilakukan dengan 

telapak tangan atau dengan alat penggeleng batas plastis (prosedur alternatif). 

Benda uji yang mengalami retakan setelah mencapai diameter 3 mm, diambil 

untuk diukur kadar airnya. Kadar air yang dihasilkan dari pengujian tersebut 

merupakan batas plastis tanah tersebut. 

Angka Indeks Plastisitas tanah didapat setelah pengujian Batas Cair  dan 

Batas Plastis selesai dilakukan. Angka Indeks Plastisitas Tanah merupakan 

selisih angka Batas Cair (liquid limit, LL) dengan Batas Plastis (plastic limit, 

PL). 

Batas cair (liquid limit/LL) adalah kadar air ketika sifat tanah pada batas 

dari keadaan cair menjadi plastis 

Batas plastis (plastic limit/PL) adalah batas terendah kondisi kadar air 

ketika tanah masih pada kondisi plastis 

Batas cair tanah adalah kadar air minimum di mana sifat suatu tanah 

berubah dari keadaan cair menjadi plastis. Besaran batas cair digunakan untuk 

menentukan sifat dan klasifikasi tanah. Peralatan yang digunakan dalam 

pengujian ini antara lain mangkuk pengaduk, alat pembuat alur, batang 

pengaduk, oven, desikator. 

Pemadatan yaitu usaha secara mekanik agar butir-butir tanah merapat. Volume 

tanah akan berkurang. 

Volume pori berkurang namun volume butir tidak bembah. Hal ini bisa 

dilakukan dengan cara menggilas atau menumbuk. 
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 Manfaat dari pemadatan tanah adalah memperbaiki beberapa sifat teknik 

tanah. 

 Memperbaiki kuat geser tanah yaitu menaikkan nilai 9 dan C (memperkuat 

tanah). 

 Mengurangi kompresibilitas yaitu mengurangi penumnan oleh beban 

 Mengurangi permeabilitas yaitu mengurangi nilai k 

 Mengurangi sifat kembang susut tanah (lempung) 

Pemadatan tanah biasanya digunakan pada pembuatan bendung, jalan raya, 

lapangan terbang dasar pondasi dsb. Pembahan yang terjadi jika tanah 

dipadatkan adalah pengurangan volume pori tanah sehingga akibatnya Volume 

total tanah bertambah Nilai C dan e berkurang 

Berat volume kering (y,) naik sesuai mmus yk = -Gyw 

I + e 

vs 

Derajat kenyang air naik meskipun kadar air tetap S = - vv 

Dalam praktek yang digunakan sebagi ukuran kepadatan adalah berat volume 

kering g, Makin padat suatu tanah nili yk naik 

Hasil pemadatan suatu tanah disini dipengamhi oleh 

 Tenaga pemadatan. 

 Kadar air tanah. 

Sedangkan tenagapamadatan ditentukan oleh: misalnyapadapenggilasan 

yang menentukan adalah berat mesin gilas. banyaknya lintasan penggilasan. 

tebal lapisan. Makin besar tenagapemadatan, tanah akan makin padat, tapi tidak 

berbanding linear dan ada maksimumnya. Tanah dengan kadar basah tertentu 

digilas dengan 5 kali lintasan tentu lebih dari 2 kali lintasan. Akan tetapi setelah 

batas tertentu kepadatan tidak bertambah lagi. 

 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  

II.1. BATAS CAIR (LIQUID LIMIT) 
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Pemeriksaan ini dimaksudkan utntuk menentukan kadar air suatau tanah 

pada keadaan batas cair, dimana batas cair (LL) adalah kadar air suatu tanah 

berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis.  

 

II.2. BATAS PLASTIC (PLASTIC LIMIT) 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah 

pada keadaan batas plastis. Batas platis (PL) adalah kadar air dimana suatu 

tanah berubah dari keadaan plastis ke keadaan semi solid.  

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

III.1. BATAS CAIR (LIQUID LIMIT) 

1. Alat baku penentu batas cair  

2. Alat pembuat alur (grooving tool) 

3. Cawan porselen pencampur untuk pengaduk 

4. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

5. CAwan Kadar air sebanyak 4 buah  

6. Spatula 

7. Botol dengan air suling 

8. Oven yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu (110 ± 5)º C 

9. Liquid Limit Device 

10. Scrapper 

11. Saringan No. 30 

III.2. BATAS PLASTIC (PLASTIC LIMIT) 

1. Pelat kaca ukuran 45 x 45 x 0.9 cm 

2. Spatula  

3. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr  

4. Cawan Kadar air sebanyak 2 buah  

5. Desikator  

6. Air suling secukupnya  

7. Oven yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu (110 ± 5)º C 

8. Besi batangan pembanding ddengan benda uji berdiameter 3 mm  

9. Saringan No. 30 
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IV. BENDA UJI 

IV.1. BATAS CAIR (LIQUID LIMIT) 

Benda uji berupa tanah yang lewat saringan No. 30 dan benda uji kering 

udara tidak perlu dikeringkan sebanyak ± 200 gr. Jadi, benda uji dibiarkan 

memiliki sifat agak lembab. Tanah tersebut juga diusahakan tidak mengandung 

butiran kasar (pasir/batu).   

 

IV.2. BATAS PLASTIC (PLASTIC LIMIT) 

Benda uji dari tanah yang agak lembab dan tidak bercampur dengan 

pasir/batu, yang lolos saringan No. 30, sebanyak ± 200 gr 

 

V. CARA PENGUJIAN 

V.1. BATAS CAIR (LIQUID LIMIT) 

1. Mengambil tanah sebanyak lebih dari 200 gr.  

2. Mengeringkan tanah kedalam oven selama 24 jam hingga 

beratnya tetap.  

3. Mengeluarkan tanah dari oven, dinginkan hingga uap panasnya 

hilang 

4. Menyaring tanah dengan saringan No. 30, ambil benda uji 

sebanyak 200 gr.  

5. Masukan benda uji kedalam cawam poselen sebanyak 100 gr dan 

tambahkan air suling sedikit demi sedikit lalu diaduk-aduk.  

6. Apabila sudah merata sebagian benda uji tersebut diletakkan 

dalam mangkok alat baku penentu batas cair. Sehingga, diukur 

dari dasar mangkok benda uji paling tebal 1 cm.  

7. Alur dibuat dengn menggunakan grooving tool sehingga contoh 

tersebut dibagi atas 2 bagian yang sama besar. Pada saat membuat 

alur, posisi grooving tool tegak lurus pada dasar mangkok, dan 

ujung bawahnya harus mengenai dasar mangkok.  
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8. Alat tersebut kemudian diputar sehingga mangkok tersebut 

kelihatan naik turun memukul-mukul alasnya, dengan kecepatan 

putar 2 detik untuk satu putaran.  

9. Pemutara dilakukan terus menerus dengan batas pengetukan antar 

10-20, 20-30, 30-40, 50-60 ketukan. Catat banyaknya ketukan 

pada saat kedua baian tanah bertemu.  

 

V.2. BATAS PLASTIC (PLASTIC LIMIT) 

1. Mengambil tanah sebanyak lebih dari 200 gr. 

2. Mengeringkan tanah kedalam oven selam 24 jam hingga beratnya 

tetap. 

3. Mengeluarkan tanah dari oven, dinginkan hingga uap panasnya 

hilang. 

4. Meletakkan benda uji diatas kaca, berikan air suling sedikit demi 

sedikit, aduk hingga merata/homogen. 

5. Setelah rata, buat bola-bola tanah, kemudian gi\ling diatas pelat 

kaca. Penggilingan dilakukan dengan telapak tangan dengan 

kecepatan 80-90 gilingan per menit.  

6. Menggiling tanah hingga tanah membentuk batang dengaan 

diameter 3 mm. bandingkan sampel tanagh dengan batang 

pembanding. 

7. Apabila pada saat penggilingan tadi ternyata sebelum benda uji 

mencapai Ø 3 mm sudah retak, maka benda uji disatukan 

kembali selanjutnya ditambahkan air sedikit demi sedikit dan 

diaduk sampai rata. Jika ternyata penggilingan bola-bola itu 

dapat mencapai Ø 3 mm tanpa menunjukan keretakan maka 

contoh perlu dibiarkan beberapa menit agar terjadi penurunan 

pada kadar airnya. 

8. Pengadukan dan penggilingan dilakukan terus menerus sampai 

retakan itu terjadi. Dan segera batang yang retak tersebut 

dimasukan kedalam cawan kadar air, untuk dimasukan kedalam 

Oven dan di hitung kadar airnya  
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VI. DATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN  

VI.1. DATA PENGAMATAN  

Terlampir  

 

VI.2. PERHITUNGAN 

1. Perhitungan Kadar Air Mula-mula  

Massa Kurs (M1) = 13.9 gr 

Massa Kurs + Contoh basah (M2) = 37.1 gr 

Massa Kurs + contoh Kering (M3) = 26.6 gr 

M.Air (M4 = M2-M3) = 37.1 – 26.6 = 10.5 gr 

M. contoh kering (M5 = M3-M1) = 26.6 – 13.9 = 12.7 gr 

 Kadar Air (M4/M5 x 100%) = 10.5/12.7 x 100% = 82.68% 

  

2. Perhitungan Massa Air  

M. Air = M. (kurs + contoh basah) – M. (kurs + contoh Kering) 

a. Batas Cair (LL) 

No.1  M.Air = 37.1 – 26.65 = 10.45 gr 

No.2 M.Air = 21.6 – 18.1 = 3.5 gr 

No.3  M.Air = 15.3 – 14.2 = 1.1 gr 

No. 4 M.Air = 25.1 – 20.0 = 5.1 gr 

 

b. Batas Plastis (PL) 

No.1 M.Air = 18.4 – 16.8 = 1.6 gr 

No.2  M.Air = 17.9 – 16.3 = 1.6 gr  

 

3. Perhitungan Massa Tanah Basah  

M. Tanah Basah = M. (kurs + contoh basah) – M. Kurs 

a. Batas Cair (LL) 

No.1  M.Tanah Basah = 37.1 – 13.9 = 23.2 gr 

No.2 M.Tanah Basah = 21.6 – 13.7 = 7.9 gr 

No.3  M.Tanah Basah = 15.3 – 13.3 = 2 gr 
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No. 4 M.Tanah Basah = 25.1 – 13.2 = 11.9 gr 

 

b. Batas Plastis (PL) 

No.1 M.Tanah Basah = 18.4 – 13.4 = 5 gr 

No.2  M.Tanah Basah = 17.9 – 13.5 = 4.4 gr  

 

4. Perhitungan Massa Tanah Kering 

M. Tanah Kering = M. (kurs + contoh kering) – M. Kurs 

a. Batas Cair (LL) 

No.1  M.Tanah Kering = 26.65 – 13.9 = 12.75 gr 

No.2 M.Tanah Kering = 18.1 – 13.7 = 4.4 gr 

No.3  M.Tanah Kering = 14.2 – 13.3 = 0.9 gr 

No. 4 M.Tanah Kering = 20 – 13.2 = 6.8 gr 

 

b. Batas Plastis (PL) 

No.1 M.Tanah Kering = 16.8 – 13.4 = 3.4 gr 

No.2  M.Tanah Kering = 16.3 – 13.5 = 2.8 gr  

 

5. Perhitungan Kadar Air   

Kadar Air = M. tanah basah – M. tanah kering   x   100 % 

          M. tanah kering 

a. Batas Cair (LL) 

No.1  Kadar Air = (23.2 – 12.75)/12.75 x 100 % = 81.96 

% 

No.2 Kadar Air = (7.0 – 4.4)/4.4 x 100 % = 79.55 % 

No.3  Kadar Air = (2 – 0.9)/0.9 x 100 % = 122.2 % 

No. 4 Kadar Air = (11.9 – 6.8)/4.4 x 100 % = 75 % 

Ωrata-rata/ LL  = (81.96+79.55+122.2+75)/4 = 89.68 

% 

 

b. Batas Plastis (PL) 

No.1 Kadar Air = (5 – 3.4)/3.4 x 100 % = 47.06 % 
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No.2  Kadar Air = (4.4 – 2.8)/2.8 x 100 % = 57.41 % 

Ωrata-rata/PL   = (47.06+57.41)/2 = 52.24 % 

 

6. Plasticity Index = LL – PL = 89.68 – 52.24 = 37.44 % 

 

7. Liquidity Index = [ωmula-mula  - PL/LL] 

= [82.68 – (52.24/89.68)] 

= 82.09% 

 

VII. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA 

VII.1. GAMBAR ALAT  

VII.1.1 GAMBAR ALAT BATAS CAIR  

No Gambar Keterangan 

1 

 

Alat baku penentu batas cair 

2 

 

Alat pembuat alur (grooving tool) 

3 

 

Cawan porselen pencampur untuk 

pengaduk 

4 

 

Timbangan dengan ketelitian 0.01 

gr 
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5 
 

 

CAwan Kadar air sebanyak 4 buah 

6 

 

Spatula 

7 

 

Botol dengan air suling 

8 

 

Oven yang dilengkapi dengan alat 

pengatur suhu (110 ± 5)º C 

9 

 

Liquid Limit Device 

10 

 

Scrapper 



Beny C.Nainggolan ST. 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Laporan Praktikum Mekanika Tanah 151 
 
 

11 

 

Saringan No. 30 

 

 

VII.1.2 GAMBAR ALAT BATAS PLASTIS 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Pelat kaca ukuran 45 x 45 x 0.9 

cm 

2 

 

Spatula 

3 

 

Timbangan dengan ketelitian 

0.01 gr 

4 
 

Cawan Kadar air sebanyak 2 

buah 

5 

 

Desikator 

6 

 

Air suling secukupnya 
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7 

 

Oven yang dilengkapi dengan 

alat pengatur suhu (110 ± 5)º C 

8 
 

Besi batangan pembanding 

dengan benda uji berdiameter 3 

mm 

9 

 

Saringan No. 30 

 

 

VII.2. GAMBAR KERJA   

VII.2.1 GAMBAR KERJA BATAS CAIR 

  

No Gambar Keterangan 

1 

 

Mengambil tanah 

sebanyak lebih dari 200 

gr. 

2 

 

Mengeringkan tanah 

kedalam oven selama 

24 jam hingga beratnya 

tetap. 
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3 

 

Mengeluarkan tanah 

dari oven, dinginkan 

hingga uap panasnya 

hilang 

4 

 

Menyaring tanah 

dengan saringan No. 

30, ambil benda uji 

sebanyak 200 gr. 

5 

 

Masukan benda uji 

kedalam cawam 

poselen sebanyak 100 

gr dan tambahkan air 

suling sedikit demi 

sedikit lalu diaduk-

aduk. 

6 

 

Apabila sudah merata 

sebagian benda uji 

tersebut diletakkan 

dalam mangkok alat 

baku penentu batas 

cair. Sehingga, diukur 

dari dasar mangkok 

benda uji paling tebal 1 

cm. 
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7 

 

Alur dibuat dengn 

menggunakan grooving 

tool sehingga contoh 

tersebut dibagi atas 2 

bagian yang sama 

besar. Pada saat 

membuat alur, posisi 

grooving tool tegak 

lurus pada dasar 

mangkok, dan ujung 

bawahnya harus 

mengenai dasar 

mangkok. 

8 

 

Alat tersebut kemudian 

diputar sehingga 

mangkok tersebut 

kelihatan naik turun 

memukul-mukul 

alasnya, dengan 

kecepatan putar 2 detik 

untuk satu putaran. 

9 

 

Pemutara dilakukan 

terus menerus dengan 

batas pengetukan antar 

10-20, 20-30, 30-40, 

50-60 ketukan. Catat 

banyaknya ketukan 

pada saat kedua baian 

tanah bertemu. 
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 VII.2.2 GAMBAR KERJA BATAS PLASTIS 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Mengambil tanah 

sebanyak lebih dari 200 

gr. 

2 

 

Mengeringkan tanah 

kedalam oven selam 24 

jam hingga beratnya tetap. 

3 

 

Mengeluarkan tanah dari 

oven, dinginkan hingga 

uap panasnya hilang. 

4 

 Meletakkan benda uji 

diatas kaca, berikan air 

suling sedikit demi sedikit, 

aduk hingga 

merata/homogen. 

5 

 

Setelah rata, buat bola-

bola tanah, kemudian 

gi\ling diatas pelat kaca. 

Penggilingan dilakukan 

dengan telapak tangan 

dengan kecepatan 80-90 
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gilingan per menit 

6 

 

Menggiling tanah hingga 

tanah membentuk batang 

dengaan diameter 3 mm. 

bandingkan sampel tanagh 

dengan batang 

pembanding. 

7 

 

Apabila pada saat 

penggilingan tadi ternyata 

sebelum benda uji 

mencapai Ø 3 mm sudah 

retak, maka benda uji 

disatukan kembali 

selanjutnya ditambahkan 

air sedikit demi sedikit 

dan diaduk sampai rata. 

Jika ternyata penggilingan 

bola-bola itu dapat 

mencapai Ø 3 mm tanpa 

menunjukan keretakan 

maka contoh perlu 

dibiarkan beberapa menit 

agar terjadi penurunan 

pada kadar airnya. 

8 

 

 

Pengadukan dan 

penggilingan dilakukan 

terus menerus sampai 

retakan itu terjadi. Dan 

segera batang yang retak 
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tersebut dimasukan 

kedalam cawan kadar air, 

untuk dimasukan kedalam 

Oven dan di hitung kadar 

airny 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN   

VIII.1. KESIMPULAN  

Dari pemeriksaan didapat data Plasticity Index  sebesar 37.44 
% dan Liquidity Index 82.09% 

 
VIII.2. SARAN  

Saran kami,sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan 

penecekan alat terlebih dahulu 
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BAB XIV 

PENGAMBILAN CONTOH TANAH (HAND BORING) 
 

I. TEORI UMUM 

Bor Tangan (hand boring) adalah pemboran yang dilakukan sampai 

kedalaman 5-10 m.  Pemboran dengan tangan merupakan metode yang cepat 

dan murah untuk tanah lunak, sehingga dapat dilakukan di daerah yang sulit 

dilalui oleh transportasi alat berat. 

Bor tangan menggunakan “auger” pada ujung bagian bawah dari 

serangkaian setang-setang bor.  Bagian atas dari setang bor ini mempunyai 

handle yang dipakai untuk Memutar alat tersebut.   

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pemeriksaan ini dimasudkan untuk mendapatkan suatu contoh tanah yang 

strukturnya tidak berubah dari struktur aslinya, sehingga nantinya dapat dipakai 

untuk percobaan – percobaan laboratorium yang mengharuskan menggunakan 

contoh asli.  

 

III. ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN  

1. Kantong plastic 

2. Tanah tabung (Shelby tube sampler) beserta tutupnya dan paraffin 

3. Mata tabung 

4. Kunci – kunci pipa  

5. Dongkrak  

6. Mata Bor (iwan) 

7. Stang – stang bor 

8. Stang pemutar  

9. Palu Karet, Pahat, Sendok Pemotong 

10. Stick aparat 
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11. Kunci arit  

12. Alat penumbuk (palu) 

 

 

IV. CARA PENGUJIAN  

1. Lapisan permukaan tanah setebal 20 cm dibuang dengan ukuran 80 x 

80 cm  

2. Mata bor dipasang pada stang bor.  

3. Mata bor yang sudah terpasang pada stang dimasukan pada lubang 

yang sudah digali dan diusahakan agar tegak lurus dengan permukaan 

tanah.  

4. Stang bor diputar dengan menggunakan stang bor searah dengan jarum 

jam dan diberikan beban diatasnya, agar mata bor lebih cepat masuk 

dalam tanah.  

5. Setiap kedalaman 20 cm mata bor dikeluarkan, lalu periksa jenis 

lapisan tanahnya dengan cara memasukan sekepal contoh tanah 

kedalam kantong plastic yang telah diberi label. Pemboran terus 

dilakukan sampai kedalaman dimana kita dapat mengambil contoh 

tanah tersebut.  

6. Setelah sampai pada kedalaman yang diinginkan, mata bor dilepaskan 

dari stang bor.  

7. Lalu dari stang bor tadi dismbungkan tabung contoh yang sudah 

terlebih dahulu dipasang pada mata tabungnya.  

8. Tabung cotoh yang sudah dipasng tersebut kemudian dimasukan 

kedalam lubang sampai sedalam panjangnya(sampai tabung contoh 

penuh), jika sudah masuk boleh dipukul dengan menggunakan palu 

kedalam tanah, sampai pada kedalaman tanah yang diinginkan, yaitu 

sampai dengan tabung contoh penuh.  

9. Setelah tabung contoh dipukul masuk kedalam lubang. Dibiarkan 

sebentar kemudian diputar 180º untuk memotong tanah pada dasar 

tabung sebelum mencabutnya kembali.  
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10. Tabung contoh kemudian dikeluarkan menggunakan dongkrak, dan 

setelah tabung contoh beserta tanah didalamnya dilepas dari stang, 

kemudian tabung contoh ditutup dengan lilin/paraffin cari dan kantong 

plastik agar kadar air dalam tanah seperti semula. Dan selanjutnya 

sampai diadakan pemeriksaan – pemeriksaan laboratorium.  

  

V. DATA PENGAMATAN 

VI. GAMBAR ALAT DAN GAMBAR KERJA  

VI.I. GAMBAR ALAT 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Kantong plastic 

 

2 

 

Tanah tabung 

(Shelby tube 

sampler) beserta 

tutupnya dan 

paraffin 

 

3 

 

Mata tabung 
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4 

 

Kunci – kunci pipa 

 

5 

 

Dongkrak 

 

6 

 

Mata Bor (iwan) 

 

7 

 

Stang – stang bor 
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8 

 

Stang pemutar 

 

9 

 

Palu Karet, Pahat, 

Sendok Pemotong 

 

10 

 

Stick aparat 

 

11 

 

Kunci arit 

 

12 

 

Alat penumbuk 

(palu) 
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VI.II. GAMBAR KERJA 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Lapisan permukaan 

tanah setebal 20 cm 

dibuang dengan 

ukuran 80 x 80 cm 

 

2 

 

Mata bor dipasang 

pada stang bor. 
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3 

 

Mata bor yang sudah 

terpasang pada stang 

dimasukan pada 

lubang yang sudah 

digali dan 

diusahakan agar 

tegak lurus dengan 

permukaan tanah. 

 

4 

 

Stang bor diputar 

dengan 

menggunakan stang 

bor searah dengan 

jarum jam dan 

diberikan beban 

diatasnya, agar mata 

bor lebih cepat 

masuk dalam tanah. 

 

5 

 

Setiap kedalaman 20 

cm mata bor 

dikeluarkan, lalu 

periksa jenis lapisan 

tanahnya dengan 

cara memasukan 

sekepal contoh tanah 

kedalam kantong 

plastic yang telah 

diberi label. 

Pemboran terus 

dilakukan sampai 
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kedalaman dimana 

kita dapat 

mengambil contoh 

tanah tersebut. 

6 

 

Setelah sampai pada 

kedalaman yang 

diinginkan, mata bor 

dilepaskan dari stang 

bor. 

 

7 

 

Lalu dari stang bor 

tadi disambungkan 

tabung contoh yang 

sudah terlebih dahulu 

dipasang pada mata 

tabungnya. 
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8 

 

Tabung contoh yang 

sudah dipasng 

tersebut kemudian 

dimasukan kedalam 

lubang sampai 

sedalam 

panjangnya(sampai 

tabung contoh 

penuh), jika sudah 

masuk boleh dipukul 

dengan 

menggunakan palu 

kedalam tanah, 

sampai pada 

kedalaman tanah 

yang diinginkan, 

yaitu sampai dengan 

tabung contoh 

penuh. 

9 

Setelah tabung contoh dipukul masuk kedalam lubang. Dibiarkan 

sebentar kemudian diputar 180º untuk memotong tanah pada dasar 

tabung sebelum mencabutnya kembali. 

 

10 

Tabung contoh kemudian dikeluarkan menggunakan dongkrak, dan 

setelah tabung contoh beserta tanah didalamnya dilepas dari stang, 

kemudian tabung contoh ditutup dengan lilin/paraffin cari dan kantong 

plastik agar kadar air dalam tanah seperti semula. Dan selanjutnya 

sampai diadakan pemeriksaan – pemeriksaan laboratorium. 

 

VII. KESIMPULAN DAN SARAN  

VII.1. KESIMPULAN  
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Dari handbooring didapat  suatu contoh tanah yang strukturnya 

tidak berubah dari struktur aslinya, sehingga nantinya dapat dipakai 

untuk percobaan – percobaan laboratorium yang mengharuskan 

menggunakan contoh asli.  

      VII.2. SARAN  

Agar mendapat contoh tanah yang diinginkan,saran kami,dalam 

melakukan handbooring usahan sesimetris mungkin 

 

 

 


