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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tanah Lempung Ekspansif 

Petry dan Little (2002) menyebutkan bahwa tanah ekspansif (expansive soil) 

adalah tanah yang mempunyai potensi pengembangan atau penyusutan yang tinggi 

oleh pengaruh perubahan kadar air. Tanah ekspansif akan menyusut bila kadar air 

berkurang, dan sebaliknya akan mengembang bila kadar air bertambah. Istilah 

tanah ekspansif dan potensi pengembangan umumnya digunakan untuk 

menunjukan tanah yang mudah mengalami kembang susut. Proses pengembangan 

dan penyusutan tanah sebagian besar adalah akibat peristiwa perubahan kadar air 

pada tanah tersebut. Tanah yang banyak mengandung lempung mengalami 

perubahan volume ketika kadar air berubah dan mudah mengembang oleh 

tambahan kadar air, terutama yang mengandung mineral montmorillonite. 

Muntohar (2006) menjelaskan bahwa tidak ada satu metode analisis yang 

akurat untuk mengukur potensi penyusutan – pengembangan tanah ekspansif. 

Namun, perilaku penyusutan dan pengembangan dapat diperkirakan dengan 

melakukan kombinasi pengujian sifat-sifat fisik, kimia, dan mineral tanah. 

Parameter yang sering digunakan untuk menentukan pengembangan tanah antara 

lain batas cair, indeks plastisitas, kandungan lempung (Thomas et al., 2000; 

Dakshanamurthy & Raman, 1973; Chen, 1983). Sridharan dan  Prakash (2000) 

menyajikan ringkasan prediksi pengembangan tanah dengan batas cair dan indeks 

plastisitas seperti pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Prediksi dan klasifikasi pengembangan tanah  

Derajat 

pengembangan 

Batas Cair Indeks Plastisitas 

Chen (1983) 
Dakshanamurthy 

& Raman (1973) 
Chen (1983) 

Holtz & Gibbs 

(1956)a 

Rendah  < 30 20 – 35 0 – 15 < 20 

Menengah 30-40 35 – 50 10 – 20 12 – 34 
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Tinggi 40-60 50 – 70 20 – 35 23 – 45 

Sangat Tinggi  > 60 > 70 > 35 > 45 

Sumber : a Sridharan & Prakash (2000);  

 

B. Stabilisasi Tanah Dengan Teknik Kolom 

Menurut Chand dan Ibrahim (2008), stabilisasi adalah proses modifikasi kimia 

pada tanah, dengah menambahkan zat aditif tertentu pada kondisi kering ataupun 

basah. Salah satu metode perkuatan tanah ialah dengan teknik kolom, metode ini 

dilakukan dengan menyemprotkan (injection) campuran kering kapur kedalam 

tanah sehingga terbentuklah kolom-kolom tegak (Rogers & Glendining, 1997). 

Perkuatan tanah lempung dengan cara teknik kolom bertujuan untuk meningkatkan 

daya dukung tanah. Tonoz et al. (2003) mengkaji penyebaran kekuatan tanah di 

sekitar kolom kapur di laboratorium. Hasil kajiannya memperoleh zona yang paling 

efektif migrasi kapur adalah pada jarak dua kali diameter kolom (2D). Aplikasi 

teknik kolom kapur mampu meningkatkan kekuatan tanah ekspansif berkisar 40% 

hingga 80%, dan menghasilkan pengurangan sifat pemampatan tanah yang 

bergantung pada jarak dari pusat kolom kapur. Pemasangan kolom kapur juga 

mengurangi tekanan pengembangan antara 40% hingga 75%. Saraswati (2009) 

melakukan uji laboratorium terhadap kuat dukung fondasi di atas tanah lempung 

dengan perkuatan kolom kapur diameter 50 mm dan panjang 100 mm. Penelitian 

ini menghasilkan bahwa beban ultimit yang dapat didukung setelah pemasangan 

kolom kapur meningkat 23 kali.  

Apriyono dan Sumiyanto (2011) melakukan penelitian metode stabilisasi 

tanah lempung lunak menggunakan kolom kapur mambuat tanah menjadi lebih 

kuat. Kolom kapur diharapkan dapat mengurangi nilai indeks pemampatan. 

Penelitian dilakukan dengan percobaan laboratorium, menggunakan kotak dengan 

panjang 100 cm, lebar 40 cm dan tinggi 40 cm. Pengujian ini 3 variasi diameter 

kolom kapur yaitu diameter 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Dan masing- masing variasi 

diameter akan diambil sampel untuk pengujian konsolidasi. Sampel diambil pada 

jarak 10 cm, 20 cm, dan 30 cm dari sisi terluar kapur. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kolom kapur dapat mengurangi nilai Cc. Nilai Cc tanpa stabilisasi 
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dibandingkan dengan yang sudah distabilisasi dengan kolom kapur, maka selisih 

nilai Cc untuk jarak pengambilan sampel 30 cm sebesar 0,0487/17,28% (rerata dari 

ketiga diameter) kemudian untuk jarak pengambilan sampel 20 cm dan 10 cm 

secara berurutan sebesar 0,1269/44,97% dan 0,1474/52,24%. Jarak antar kolom 

yang efektif berada pada kisaran jarak 20 cm terlihat pada sampel jarak 20 cm 

mengalami penurunan nilai Cc yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

kecil jarak pengambilan sampel, nilai Cc akan menjadi semakin kecil pula berarti 

penggunaan kolom kapur dapat menurunkan pemampatan pada tanah lunak secara 

signifikan. 

Penelitian serupa dengan menggunakan teknik kolom juga dilakukan pada 

gambut. Penggunaan kolom semen pada gambut dilakukan Duraisamy et al. (2009). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pemampatan Cc dan index 

pemampatan sekunder cα menurun dengan meningkatnya diameter kolom semen. 

Penggunaan kolom semen secara banyak memiliki dampak yang signifikan dalam 

mengurangi pemampatan dibandingkan kolom semen tunggal. Sampel satu 

menggunakan 4 kolom semen menurunkan nilai indek pemampatan sebesar 65% 

dan 90% dengan jumlah sembilan kolom semen. Oleh karena itu, semakin banyak 

jumlah kolom semen akan mengurangi nilai indek pemampatan pada tanah gambut. 

Bimantara (2016)  melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh panjang 

mini kolom T-shape terhadap beban deformasi pelat fleksiglass di atas tanah 

lempung ekspansif. Penelitian ini digunakan 2 tipe panjang kolom T-shape, tpe 

yang pertama memiliki panjang 70 cm dengan diameter kepala  kolom 15,24 cm 

dan diameter bawah 5,08 cm tipe kedua memiliki panjang 50 cm dan diameter yang 

sama dengan tipe yang pertama.  Perkerasan jalan raya dimodelkan dengan 

menggunaan pelat fleksiglass. Kondisi tanah ekspansif dimodelkan dengan 

menggunakan drum berukuran tinggi 95 cm dan diameter 54 cm. Pada bagian bawah 

drum diisi pasir jenuh air yang dipadatkan sampai ketebalan 20 cm, kemudian lapisan 

berikutnya berupa tanah lempung ekspansif yang dipadatkan sampai ketebalan 70 cm. 

Pengujian dilakukan dengan 3 kondisi, yang pertama pelat fleksiglass diatas tanah 

ekspansif tanpa perkuatan kolom T-shape, yang kedua pelat fleksiglass dengan 

perkuatan kolom T-shape tipe 1, dan kondisi ke tiga pelat fleksiglass dengan perkuatan 
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T-shape tipe 2. Hasil dari pengujian tersebut di dapatkan bahwa tanah dengan perkuatan 

kolom SiCC berbentuk T-Shape dengan dimensi panjang 70 cm dan diameter 15,08 

cm, memiliki nilai deformasi (pengembangan) yang paling kecil dibandingkan dengan 

benda uji yang lain, dengan nilai deformasi pengembangan sebesar 43,73 mm atau 

mengembang 6,25 % dari kondisi awal dan nilai deformasi pembebanan sebesar 7,68 

cm dengan beban 140 kg. Hasil menunjukkan bahwa tanah yang diperkuat oleh kolom 

T-Shape panjang 70 cm mampu mengurangi defleksi yang terjadi pada pelat akibat 

beban mencapai 2 kali bila dibandingkan dengan tanah yang diperkuat dengan kolom 

T-Shape panjang 50 cm dan 12 kali bila dibandingkan dengan tanah tanpa kolom. 

 

 

C. Pengujian Sifat-Sifat Geoteknik Tanah 

Pengujian dasar yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat geoteknik dari 

tanah tersebut adalah dengan pengujian-pengujian sebagai berikut: 

1. Kadar air 

Kadar air adalah perbandingan antara berat air dengan berat butiran padat 

yang dinyatakan dalam persen (Hardiyatmo, 2012). 

ω = 
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 x 100       (2.1) 

dengan, ω = kadar air (%) 

  Ww = berat air (g) 

  Ws = berat butiran padat (g) 

2. Berat jenis 

Berat spesifik atau berat jenis adalah perbandingan antara volume butiran 

padat dengan berat volume air pada temperatur 4°C (Hardiyatmo, 2012). 

Gs = 
ɣ𝑠

ɣ𝑤
        (2.2) 

Dengan, Gs = berat jenis 

  ɣs = berat volume butiran padat (g/cm3) 

  ɣw = berat volume air (g/cm3) 

 Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2. 2 Berat jenis tanah (Hardiyatmo, 2002) 

jenis tanah  berat jenis (g) 

kerikil 2.65 - 2.68 

pasir 2.65 - 2.68  

lanau organik 2.62 - 2.68  

lempung organik 2.58 - 2.65  

humus 1,37 

gambut 1.25 - 1.80  

 

3. Batas-batas atterberg 

Hardiyatmo (2012) memaparkan bahwa suatu hal yang penting pada tanah 

berbutir halus adalah sifat plastisitasnya. Plastisitas disebabkan oleh adanya 

partikel mineral lempung dalam tanah. Istilah plastisitas menggambarkan 

kemampuan tanah dalam menyesuaikan perubahan bentuk pada volume yang 

konstan tanpa retak-retak atau remuk.  

Bergantung pada kadar air, tanah dapat berbentuk cair, plastis, semi padat, 

atau padat. Kedudukan fisik tanah berbutir halus pada kadar air tertentu disebut 

konsistensi. Konsistensi bergantung pada gaya tarik antara partikel mineral 

lempung. 

Terdapat 3 macam batas-batas atterberg, yaitu: 

a. Batas cair (Liquid Limit) 

Batas cair didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair 

dan keadaan plastis, yaitu batas atas dari daerah plastis. Batas cair biasanya 

ditentukan dari uji casagrande (Hardiyatmo, 2012). Muntohar (2009) 

menjelaskan jika pada kondisi cair, tanah memiliki kekuatan yang sangat 

rendah dan terjadi deformasi yang sangat besar. Namun sebaliknya, kekuatan 

tanah menjadi sangat besar dan mengalami deformasi yang sangat kecil dalam 

kondisi padat. 

 

 

 



9 

 

 

Tabel 2. 3 Karakteristik kekakuan tanah pada beberapa nilai indek cair 

(Muntohar, 2009) 

Nilai Indek Cair Karakteristik Kekuatan Tanah 

LI < 0 Kondisi tanah agak padat, memiliki kekuatan 

tinggi dan bersifat getas (brittle)  

0 < LI < 1 Tanah berada pada kondisi plastis, memiliki 

kekuatan yang sedang dan mengalami 

deformasi seperti bahan plastis 

LI > 1 Tanah berada pada kondisi cair, memiliki 

kekuatan yang sangat rendah dan mengalami 

deformasi seperti halnya bahan cair yang kental 

(viscous fluid) 

  

Untuk mengukur kekuatan tanah berdasarkan batas-batas atterberg, dikenal 

suatu parameter yaitu indeks cair (Liquid Index), LI, dimana: 

LI = 
𝜔𝑁−𝑃𝐿

𝑃𝐼
 

Dengan, ωN = kadar air tanah asli di lapangan, 

  PL = batas plastisitas tanah, 

  PI = indeks plastisitas tanah. 

b. Batas plastis (Plastic Limit) 

Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah 

plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah dengan 

diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung (Hardiyatmo, 

2012). 

c. Batas susut (Shrinkage Limit) 

Batas susut didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah 

semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air dimana pengurangan kadar 

air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah (Hardiyatmo, 

2012). 
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4. Distribusi ukuran butir tanah 

Sifat-sifat tanah bergantung pada ukuran butirannya. Besarnya butiran 

dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi tanah. Oleh karena itu, 

analisis ukuran butir tanah merupakan pengujian yang sangat sering dilakukan 

(Hardiyatmo, 2012). 

Analisis ukuran butiran tanah adalah penentuan persentase berat butiran 

pada satu unit saringan. Terdapat dua metode untuk mengetahui distribusi 

ukuran partikel, yaitu analisis saringan dan analisis hidrometer. 

a. Analisis saringan 

Penyaringan merupakan metode yang biasanya secara langsung untuk 

menentukan ukuran partikel dengan didasarkan pada batas-batas bawah 

ukuran lubang saringan yang digunakan. Batas terbawah saringan adalah 

ukuran terkecil untuk partikel pasir (Muntohar, 2009). 

 

Tabel 2. 4 Susunan dan ukuran saringan (Hardiyatmo, 2002) 

No. Saringan (ASTM) Ukuran (mm) 

No. 10 2,000 

No. 20 0,850 

No. 40 0,425 

No. 60 0,250 

No. 140 0,105 

No. 200 0,075 

 

b. Analisis hidrometer 

Muntohar (2009) menjelaskan proses penyaringan tidak dapat digunakan 

untuk tanah berbutir halus, seperti lanau dan lempung karena ukuran 

partikelnya sangat kecil berupa koloid (colloid). Sehingga untuk tanah 

berbutir halus, digunakan  metode analisis hidrometer. Bila contoh tanah 

terdipersi di dalam air, partikel-partikel mengendap dengan kecepatan yang 

berbeda-beda bergantung pada ukuran, berat, dan bentuk serta kekentalan 
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(viscosity) air. Partikel yang lebih besar akan mengendap lebih cepat diikuti 

dengan partikel-partikel yang lebih kecil. 

 

 

D. Indeks Pemampatan dan Indeks Pengembangan  

Dalam SNI 2812:2011 (BSN, 2011) tentang uji konsolidasi satu dimensi, 

hasil uji disajikan dalam kurva hubungan angka pori e dan tekanan p (skala 

logaritmik) seperti digambarkan oleh Gambar 2.1. Parameter  indeks pemampatan 

(cc) atau indeks kompresibilitas didefinisikan sebagai kemiringan dari bagian lurus 

kurva  e- log p. Nilai indeks pemampatan menunjukkan kemampuan tanah dalam 

memampat, ketika terjadi peristiwa konsolidasi. Secara matematika, nilai cc ini 

merupakan nilai yang tidak memiliki satuan (non dimensional unit). Kemiringan 

bagian yang lurus dari kurva e - log p, untuk penambahan tekanan dari pa menjadi 

pb dinyatakan seperti persamaan 2.1. 

log

a b
c

b

a

e e
c

p

p




 
 
 

 (2.1) 

Sedangkan indeks pengembangan cs ditentukan dari bagian kurva 

pengurangan tekanan. Indeks pengembangan cs didefinisikan sebagai kemiringan 

kurva pengurangan tekanan dari grafik e - log p, untuk pengurangan tekanan dari 

p4 menjadi p3 dinyatakan seperti persamaan 2.2. 

3 4

4

3

log

s

e e
c

p

p




 
 
 

 (2.2) 

Onitsuka et al. (1995) menyebutkan bahwa untuk tanah lempung, secara umum 

diperoleh nilai cc lebih besar daripada nilai cs.  
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 Gambar 2. 1  Kurva hubungan antara log tekanan p dengan angka pori e untuk 

perhitungan indek pemampatan cc dan indek pengembangan c
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