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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanah Lempung Ekspansif 

Tanah ekspansif (expansive soil) adalah istilah yang digunakan pada tanah 

yang mempunyai potensi pengembangan atau penyusutan yang tinggi oleh 

pengaruh perubahan kadar air (Hardiyatmo, 2014). Tanah ekspansif akan menyusut 

bila kadar air berkurang, dan sebaliknya akan mengembang bila kadar air 

bertambah. Tanah - tanah yang mudah berubah volumenya ini adalah yang 

mengandung mineral montmorillonite. Menurut Hardiyatmo (2012), 

montmorillonite disebut juga smectite adalah mineral yang dibentuk dua lembar 

silika dan satu lembar aluminium (gibsite). Karena adanya ikatan Van der Waals 

yang lemah di antara ujung lembaran silika dan terdapat kekurangan muatan negatif 

dalam lembaran, air dan ion – ion yang berpindah – pindah dapat masuk dan 

memisahkan lapisannya. Jadi kristal montmorillonite sangat kecil tapi pada waktu 

tertentu mempunyai gaya tarik yang kuat terhadap air. Tanah yang mengandung 

montmorillonite sangat mudah mengembang oleh tambahan air. 

Menurut Panjaitan, dkk. (2009) tanah lempung tersusun dari lembaran 

tetrahedral (Si4+-O2-) dan lembaran oktahedral (Al3+-O2-). Perbandingan susunan 

lembar tetrahedral (silika) – oktahedral (alumina) menyebabkan tanah lempung 

memiliki ikatan antar lapisan yang stabil (perbandingan 1:1) dan tidak stabil 

(perbandingan 2:1). Untuk menstabilkan ikatan antar lapisan, tanah lempung 

mengikat kation yang berada disekitarnya berupa ion bebas dan yang terlarut dalam 

air.  Kuat lemahnya ikatan kation yang terdapat di diantara lapisan tergantung dari 

jenis logam yang terikat. Hal ini menyebabkan sifat tanah lempung mudah 

mengembang dan menyusut. 

Secara umum menurut Muntohar (2014), kerugian yang diakibatkan oleh 

tanah mengembang adalah : 

1. Pengembangan vertikal (heave) dan retak (craking) pada permukaan jalan raya, 

2. Kelebihan tegangan lateral pada dinding penahan tanah, 
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3. Pengembangan vertikal dan lenturan (buckling) pada pelat lantai (slab) atau 

perkerasan kaku dan dinding penahan tanah, 

4. Berkurangnya daya dukung dan kuat geser tanah. 

Menurut Bowles (1984), mineral-mineral pada tanah lempung umumnya 

memiliki sifat – sifat : 

1. Hidrasi 

Partikel mineral lempung biasanya bermuatan negatif sehingga partikel 

lempung hampir selalu mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan - lapisan 

molekul air yang disebut sebagai air teradsorbsi. Lapisan ini pada umumnya 

mempunyai tebal dua molekul karena itu disebut sebagai lapisan difusi ganda 

atau lapisan ganda. Lapisan difusi ganda adalah lapisan yang dapat menarik 

molekul air atau kation disekitarnya.  

2. Aktivitas 

Hasil pengujian index properties dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

tanah ekspansif. Aktifitas tanah lempung didefinisikan sebagai perbandingan 

antara Indeks Plastisitas (IP) dengan persentase butiran yang lebih kecil dari 

0,002 mm yang dinotasikan dengan huruf C, disederhanakan dalam persamaan : 

C

IP
A           (2.1) 

dengan, A = aktivitas  

IP = indeks plastisitas (%) 

C = persentase butiran < 0,002mm (%) 

Untuk nilai A > 1,25 digolongkan aktif dan sifatnya ekspansif. Nilai A 1,25 

< A < 0,75 digolongkan normal sedangkan nilai A < 0,75 digolongkan tidak 

aktif.  

3. Flokulasi dan Dispersi 

Apabila mineral lempung terkontaminasi dengan substansi yang tidak 

mempunyai bentuk tertentu atau tidak berkristal maka muatan negatif, ion - ion 

H+ dari air dan partikel berukuran kecil akan bersama-sama tertarik dan 

bersinggungan atau bertabrakan di dalam larutan tanah dan air. Beberapa 

partikel yang tertarik akan membentuk flok yang berorientasi secara acak atau 

struktur yang berukuran lebih besar akan turun dari larutan itu dengan cepatnya 

membentuk sedimen yang lepas. Flokulasi adalah peristiwa penggumpalan 
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partikel lempung di dalam larutan air akibat mineral lempung umumnya 

mempunyai pH > 7. Flokulasi larutan dapat dinetralisir dengan menambahkan 

bahan - bahan yang mengandung asam (ion H+), sedangkan penambahan bahan 

- bahan alkali akan mempercepat flokulasi. Untuk menghindari flokulasi larutan 

air dapat ditambahkan zat asam.  

4. Pengaruh Zat Cair 

Fase air yang berada di dalam struktur tanah lempung adalah air yang tidak 

murni secara kimiawi. Pada pengujian di laboratorium untuk batas Atterberg, 

ASTM menentukan bahwa air suling ditambahkan sesuai dengan keperluan. 

Pemakaian air suling yang relatif bebas ion dapat membuat hasil yang cukup 

berbeda dari apa yang didapatkan dari tanah di lapangan dengan air yang telah 

terkontaminasi.  

5. Sifat Kembang Susut (Swelling Potensial)  

Plastisitas yang tinggi terjadi akibat adanya perubahan sistem tanah dengan 

air yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan gaya - gaya didalam 

struktur tanah. Gaya tarik yang bekerja pada partikel yang berdekatan yang 

terdiri dari gaya elektrostatis yang bergantung pada komposisi mineral, serta 

gaya Van Der Walls yang bergantung pada jarak antar permukaan partikel. 

Partikel lempung pada umumnya berbentuk pelat pipih dengan permukaan 

bermuatan likstik negatif dan ujung - ujungnya bermuatan positif. Muatan 

negatif ini diseimbangkan oleh kation air tanah yang terikat pada permukaan 

pelat oleh suatu gaya listrik. Sistem gaya internal kimia - listrik ini harus dalam 

keadaan seimbang antara gaya luar dan hisapan matrik. Apabila susunan kimia 

air tanah berubah sebagai akibat adanya perubahan komposisi maupun keluar 

masuknya air tanah, keseimbangan gaya - gaya dan jarak antar partikel akan 

membentuk keseimbangan baru. Perubahan jarak antar partikel ini disebut 

sebagai proses kembang susut. 

Menurut Muntohar (2003) pengembangan tanah dibagi menjadi 3 tahap (lihat 

Gambar 2.1). Pengembangan awal umumnya kurang dari 10% dari total 

pengembangan. Pengembangan utama (primer) terjadi ketika pori tidak bisa 

menampung pengembangan partikel yang lebih besar lagi. Pengembangan utama 

terjadi relatif sangat cepat. Setelah pengembangan utama selesai, pengembangan 
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lanjutan (sekunder) terjadi namun dalam waktu yang lambat. Pengembangan utama 

pada campuran kaolin -bentonit berakhir pada rentang waktu 200 – 1000 menit. 

 

 

Gambar 2.1 Kurva hubungan pengembangan total dan waktu 

(Muntohar, 2003) 

 

Tanah lempung diklasifikasi oleh Chen (1975) berdasarkan tingkat potensi 

pengembangan tanah yaitu indeks plastisitas dimulai dari yang memiliki indeks 

plastisitas rendah sampai tinggi seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi tanah berdasarkan indeks plastisitas 

(Chen, 1975) 

Derajat Pengembangan Indeks Plastisitas (%) 

Sangat tinggi (very high) >55 

Tinggi (high) 20 -55 

Sedang (medium) 10 - 35 

Rendah (low) 0 - 15 

 

B. Elektrokinetik 

Elektrokinetik didefinisikan sebagai pergerakan beban fisikokimia, 

pergerakan partikel bermuatan, dan efek dari potensi listrik pada pembentukan dan 
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pergerakan fluida dalam media berpori. Elektrokinetik menggunakan arus searah 

(DC) atau listrik beda potensial rendah ke susunan elektroda yang ditempatkan di 

tanah, untuk menghilangkan partikel logam organik dan anorganik (Mosavat dkk, 

2012). 

Fenomena elektrokinetik merupakan kopel antara aliran listrik dan aliran 

fluida akibat adanya beda potensial listrik yang bekerja. Fenomena elektrokinetik 

dibagi empat macam (Mitchell dan Soga, 2005), yaitu:  

1. Elektroforesis 

Elektroforesis adalah padatan bergerak dalam fasa cair karena terdapat medan 

listrik yang diterapkan pada sistem tersebut. Akibat medan listrik ini maka 

partikel akan bergerak dan kecepatan geraknya mencapai maksimum saat gaya 

listrik sebanding dengan gaya friksinya. 

2. Elektromigrasi 

Elektromigrasi merupakan perpindahan suatu ion bermuatan menuju ke arah 

elektroda yang memiliki muatan yang berlawanan dengannya. Pergerakan ion 

ini diakibatkan adanya potensial listrik. Oleh karena itu, gerakan ini dapat 

melarutkan garam. 

3. Aliran potensial 

Aliran potensial adalah pada saat air yang mengalir melalui tanah karena 

perbedaan hidrolik muatan lapisan ganda bergerak searah aliran. Hasil yang 

diperoleh pada saat beda potensial yang berlawanan arah dengan aliran hidrolik 

disebut streaming potensial. Fenomena aliran potensial dianggap sebagai timbal 

balik dari fenomena elektroosmosis. 

4. Elektroosmosis 

Elektroosmosis adalah perpindahan air atau senyawa polar lainnya melalui suatu 

membran atau medium yang porous di dalam medan listrik.  

Menurut Mosavat, dkk. (2012) apabila suatu aliran listrik diberikan pada tanah 

lempung melalui dua buah elektroda. Maka partikel lempung yang bermuatan 

negatif akan tertarik secara elektrostatik menuju elektroda positif hal ini disebut 

elektroforesis. Ion - ion yang bermuatan akan bergerak menuju elektroda yang 

memiliki muatan yang berlawanan dengannya, pergerakan ion - ion ini dinamakan 
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elektromigrasi. Sementara elektroosmosis merupakan proses mengalirnya air dari 

elektroda positif menuju elektroda negatif akibat adanya aliran potensial listrik. 

 

 

Gambar 2.2 Fenomena elektrokinetik 

(Mosavat dkk, 2012) 

 

 

Menurut Tjandra dan Wulandari (2006), pada saat dua kutub elektroda (anoda 

dan katoda) ditanam di dalam tanah dan dialiri dengan arus listrik, maka akan terjadi  

proses elektrolisis di elektroda dengan persamaan sebagai berikut:  

Anoda: 2H2O – 4e-  O2 + 4H+       (2.2) 

Katoda: 2H2O + 2e-   H2 + 2OH-      (2.3) 

 

C. Stabilisasi Tanah dengan Elektrokinetik 

Stabilisasi elektrokinetik merupakan stabilisasi dengan menggunakan tenaga 

listrik dengan cara memberikan tegangan pada elektroda yang ditanam di tanah 

untuk memfasilitasi proses konsolidasi dan pergerakan bahan stabilisasi kimia 

dalam tanah (Muntohar, 2014). 

Menurut Tjandra dan Wulandari (2006), metode elektrokinetik dapat 

dijadikan alternatif perbaikan tanah dan  memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat 

diterapkan pada tanah yang memiliki permeabilitas rendah, efektif untuk tanah yang 

memiliki butiran sangat halus, dan derajat kontrol arah aliran air pori tinggi. 
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Beberapa faktor yang berpengaruh pada  proses elektrokinetik dijelaskan pada 

Tabel 2.2 dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 Faktor - faktor yang berpengaruh pada proses elektrokinetik 

(Tjandra &Wulandari, 2006) 

 Faktor – faktor Karakteristik 

Kondisi 

tanah 

 

Ukuran butiran 

tanah dan tipe 

mineral 

1. Efektif bila 30% atau lebih ukuran butiran 

lebih kecil dari 2µm. 

2. Lebih efektif pada  silty clays dengan 

moderate plasticity (kaolinite dan illite) 

dibandingkan pada high plasticity clays.  

Kadar garam 
Tidak efektif pada tanah yang memiliki kadar 

garam yang tinggi. 

pH 
1. Tidak efektif pada pH yang rendah (pH < 6). 

2. Sangat efektif pada pH yang tinggi (pH > 9).   

Sistem 

Current density 
Bervariasi tergantung pada karakteristik 

geoteknik tanah. 

Macam 

elektroda 

Logam perak, platinum, besi, dan tembaga lebih 

efektif daripada aluminium, karbon hitam, dan 

timah. 

Konfigurasi 

Elektroda 

Direncanakan berdasarkan kondisi lapangan 

(arah aliran air pori). 

 

Beberapa kelebihan stabilisasi tanah dengan metode elektrokinetik menurut 

Malekzadeh, dkk. (2016) adalah : 

1. Stabilisasi tanah dengan elektrokinetik dapat diterapkan tanpa penggalian atau 

gangguan pada tanah yang biasanya diperlukan untuk stabilisasi kimia dengan 

metode pencampuran. 

2. Stabilisasi tanah dengan elektrokinetik adalah salah satu teknik perbaikan tanah 

yang dapat diterapkan pada tanah yang telah ada bangunana diatasnya dan 

meningkatkan tanah di bawah pondasi. 
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3. Dapat dilakukan pada setiap lokasi tertentu, dan mampu memperbaiki berbagai 

jenis tanah, terutama sangat efektif untuk perbaikan tanah lempung karena 

adanya muatan permukaan negatif  dan konduktivitas hidrolik rendah pada tanah 

lempung. 

4. Dapat menghilangkan kandungan garam (desalinasi) karena konduktivitas listrik 

tinggi sehingga garam dapat larut dalam air pori tanah. Oleh karena itu, dapat 

menjadi metode alternatif untuk perbaikan lumpur dan tanah dengan salinitas 

tinggi, yang biasanya tinggi kandungan garamnya. 

5. Untuk beberapa tujuan konsolidasi, perkuatan dan dekontaminasi. Stabilisasi 

elektrokinetik juga dikenal sebagai metode ramah lingkungan. 

Tjandra dan Budi (2009), mencoba melakukan stabilisasi elektrokinetik untuk 

meningkatkan daya dukung tanah lempung lunak. Penelitian dengan metode 

elektrokinetik dipilih yaitu dengan cara memberikan tegangan sebesar 12 Volt 

secara kontinu selama  variasi waktu 48, 72, 96 dan 120 jam.  Jenis material yang 

dipakai untuk kutub anoda dan katoda adalah tembaga. Hasil penelitian dengan  

metode elektrokinetik  yaitu  dapat menurunkan nilai kadar air sampai dengan 15 

% dan peningkatan kuat geser undrained sampai dengan 139 % dari kondisi 

awalnya. 

Penelitian terhadap pengaruh penggunaan elektroosmosis pada parameter kuat 

geser tanah lempung dilakukan juga oleh Atmaja, dkk. (2013). Penelitian ini 

menggunakan model fisik skala kecil di laboratorium dengan uji elektroosmosis  

tanpa dan dengan preloading. Elektroda yang dipakai terbuat dari bahan tembaga 

dengan jarak antar elektroda 30 cm, dengan bagian katoda diberikan lubang sebagai 

jalan keluarnya air. Pengujian ini menggunakan arus listrik searah (DC) dengan 

variasi beda potensial 3, 6, 9, dan 12 volt. Berdasarkan pengujian diperoleh 

kesimpulan bahwa kohesi mengalami kenaikan sebesar 9,52 - 118,75% sedangkan 

untuk sudut geser naik  sebesar 4,98 - 8,85%. Semakin besar tegangan yang 

digunakan, maka kenaikan kohesi dan sudut geser juga semakin besar. Selain 

pengaruh besar tegangan, penggunaan preloading juga mampu menaikkan kohesi 

pada anoda sebesar 158%, pada katoda sebesar 174% dan menaikkan sudut geser 

sebesar 224,25 %.  
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Gambar 2.3  Model alat pengujian (a) Model alat uji, (b) Model pre-loading 

(Atmaja dkk, 2013) 

 

Andhiepsa (2016) melakukan penelitian untuk meneliti pengaruh besaran 

voltase terhadap pengembangan tanah. Variasi besaran voltase yang digunakan 

adalah 6 V, 9 V, dan 12 V, dimana semakin besar voltase yang digunakan maka 

pengembangan tanah akan semakin kecil. Terjadi penurunan nilai pengembangan 

sebesar 9% dari tanah tanpa elektrokinetik. Hasil penelitian menyatakan bahwa 12 

V adalah tegangan yang efektif untuk mengurangi pengembangan. 

Pengaruh kedalaman elektroda pada tanah dikaji lebih dalam oleh Sheila 

(2016). Kedalaman variasi yang digunakan adalah 5 cm, 10 cm dan 15 cm. 

Penelitian menghasilkan bahwa kedalaman elektroda sebesar 10 cm adalah 

kedalaman optimum untuk mengurangi pengembangan dan kadar air pada tanah. 

Selain dengan menggunakan elektroda dalam bentuk logam stabilisasi tanah 

dengan elektrokinetik juga dapat dilakukan dengan kombinasi injeksi larutan 

elektrolit. Thuy, dkk. (2013) melakukan percobaan elektrokinetik dengan 

menggunakan larutan elektrolit yaitu air dan kalsium klorida dengan konsentrasi 1 

mol/liter. Sampel tanah disimpan di kompartemen tengah wadah. Anolit dan katolit 

dipasang di kompartemen elektroda, yang diisi dengan larutan elektrolit. Pelat 

aluminium dengan tebal 1 mm digunakan sebagai katoda dan anoda. Elektroda 

terhubung ke power supply DC konstan sebesar 13V. Selama perawatan, nilai - nilai 

pH anolit dan katolit diukur. Setelah pengujian, dilakukan tes kadar air, tes batas – 

batas Atterberg, tes konsolidasi, tes kekuatan geser, dan analisis difraksi sinar - X. 



13 

 

 

 

Nilai pH dalam kompartemen anolit cenderung menurun sedangkan nilai pH di 

kompartemen katolit cenderung meningkat. Batas - batas Atterberg tanah sebelum 

dan setelah perawatan elektrokinetik berubah. Secara umum, batas cair (wL) dan 

index plastisitas  (IP) dari tanah yang distabilisasi menjadi lebih rendah dari tanah 

yang tidak distabilisasi. Penurunan batas cair merupakan indikasi penguatan tanah. 

Cc dari tanah yang di stabilisasi juga lebih rendah dibandingkan tanah yang tidak 

distabilisasi. Peningkatan kekuatan geser tanah yang distabilisasi sekitar 556% 

dibandingkan dengan tanah yang tidak distabilisasi. Tidak ada perubahan dalam 

komposisi mineralogical antara tanah yang distabilisasi dan tidak. 

 

 

Gambar 2.4 Skema diagram pengaturan elektrokinetik 

(Thuy dkk, 2013) 

 

Abdullah dan Al-Abadi (2010) melakukan stabilisasi tanah ekspansif dengan 

metode elektrokinetik menggunakan larutan elektrolit. Percobaan uji elektrokinetik 

dilakukan dalam kotak yang terdiri dari tiga kompartemen. Penelitian stabilisasi 

elektrokinetik menggunakan K+ dan Ca2+ion sebagai agen stabilisasi. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa indeks plastisitas tanah berkurang dari IP awal 

sebesar 40% menjadi menjadi 32% untuk tanah dengan stabilisasi Ca2+, dan 8% 

untuk tanah dengan stabilisasi K+. Pengembangan tanah awal sebesar 14% 

mengalami penurunan juga menjadi 3,1% untuk tanah dengan stabilisasi Ca2+ dan 
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0,4% untuk tanah dengan stabilisasi K+ . Sedangkan untuk sudut gesek tanah 

mengalami peningkatan dari sudut gesek sebesar 24° untuk tanah awal menjadi  

30,9° untuk tanah dengan stabilisasi untuk Ca2+, dan 36° untuk tanah dengan 

stabilisasi K+. 

 

 

Gambar 2.5 Kotak uji untuk pengujian elektrokinetik 

(Abdullah & Al-Abadi (2010) 

 

Tjandra dan Wulandari (2007), melalukan stabilitas elektrokinetik pada tanah 

lempung marina. Penelitian ini menggunakan arus listrik dengan tegangan 20 volt 

pada anoda dan katoda selama 3, 6, 12 dan 24 jam. Stainless steel berbentuk pipa 

silinder digunakan sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Penelitian ini 

meninjau kadar air, pH dan analisis partikel tanah menggunakan SEM (Scanning 

Electron Microscope). Hasil yang didapatkan terjadi perubahan kadar air sebelum 

dan sesudah pengujian. Sebelum pengujian kadar air mempunyai nilai yang sama 

untuk tanah yang berada pada anoda dan katoda. Setelah pengujian elektrokinetik, 

air bergerak dari anoda menuju katoda, sehingga kadar air pada katoda lebih besar 

dibanding dengan anoda. Perubahan pH tanah juga terjadi setelah pengujian 

elektrokinetik, pH pada anoda menjadi lebih rendah sedangkan pH pada katoda 

menjadi lebih tinggi. Area sekitar anoda menjadi asam dan katoda menjadi basa. 

Kondisi asam pada anoda menyebabkan terjadinya korosi pada besi. Uji SEM 

dilakukan pada 4 titik antara anoda dan katoda pada tanah setelah elektrokinetik.  
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Gambar 2.6 Konfigurasi elektroda 

(Tjandra & Wulandari, 2007) 

 

 

Gambar 2.7 Grafik hubungan kadar air dengan waktu untuk setiap titik 

 (Tjandra & Wulandari, 2007) 

 

 

Gambar 2.8 Grafik hubungan nilai pH dan waktu untuk setiap titik 

(Tjandra & Wulandari, 2007) 
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Gambar 2.9 Hasil pengujian SEM 

(Tjandra & Wulandari, 2007) 

 

D. Pengujian Sifat – Sifat Geoteknik Tanah 

Pengujian - pengujian dasar pada tanah untuk mengetahui sifat – sifat fisik 

tanah dapat dilakukan dengan berbagai pengujian, yaitu : 

1. Uji kadar air 

Kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang terkandung dalam 

tanah dengan berat tanah kering dan dinyatakan dalam persen. Menurut 

Soedarmo dan Purnomo (1993) kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
w

w
w

s

w         (2.4) 

dengan, w = kadar air (%) 

  ww  = berat air (g) 

  ws = berat butiran tanah (g) 
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2. Uji berat jenis 

Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat isi butir - butir tanah 

dengan berat air destilasi di udara dengan volume yang sama dan pada 

temperatur tertentu. Berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar antara 2,65 – 

2,75. Nilai – nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah diberikan dalam Tabel 2.2. 

Berat jenis dihitung menggunakan rumus sebagai berikut berikut (Soedarmo dan 

Purnomo, 1993) : 

w

sG



          (2.5) 

dengan, G = berat jenis 

  γs = berat volume butiran padat (g/cm3) 

  γw = berat butiran tanah (g/cm3) 

 

Tabel 2.3 Berat jenis tanah 

(Hardiyatmo, 2002) 

Jenis Tanah Berat jenis (Gs) 

Kerikil 2,65 – 2,68 

Pasir 2,65 – 2,68 

Lanau organik 2,62 – 2,68 

Lempung organik 2,58 – 2,65 

Lempung anorganik 2,68 – 2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25 – 1,80 

 

3. Uji batas konsistensi (Atterberg limit) 

Tanah berbutir halus yang mengandung mineral lempung atau bahan 

organik dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan kadar air tanpa mengalami 

retak – retak. Kondisi ini dikenal dengan plastisitas yaitu kemampuan tanah 

dalam menyesuaikan perubahan bentuk atau volume tanpa terjadinya retak – 

retak yang disebabkan oleh penyerapan air di sekeliling permukaan partikel 

lempung (Muntohar, 2009). 
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Uji batas – batas konsistensi meliputi : 

a. Uji batas cair 

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

plastis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu sampel 

tanah pada batas cair. Batas cair ditentukan dari pengujian Cassagrande. 

Untuk mengukur kekuatan tanah berdasakan batas – batas konsistensi dikenal 

suatu parameter yaitu indeks cair, LI dimana : 

PI

PLw
LI N 

         (2.6) 

dengan, LI = indeks cair 

  wN = kadar air tanah asli di lapangan (%) 

  PL = batas plastis tanah (%) 

  PI = indeks plastisitas tanah (%) 

 

Tabel 2.4 Karakteristik kekuatan tanah pada beberapa nilai indeks cair 

(Muntohar, 2009) 

Indeks 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) 

 

b. Uji batas plastis 

Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air yang mana tanah mengalami 

retak – retak bila digulung dengan jari – jari menjadi diameter ± 3 mm. Batas 

plastis merupakan batas rendah dari kondisi plastis tanah (Muntohar, 2009). 

c. Uji indeks plastisitas 

Indeks plastisitas adalah selisih antara batas cair dan batas plastis. 

PI = LL – PL        (2.7) 

dengan, PI = indeks plastisitas (%) 
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LL = batas cair (%) 

PL = batas plastis (%) 

Batasan mengenai indeks plastis, sifat tanah, macam tanah dan kohesinya 

terdapat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.5 Nilai indeks plastisitas dan macam tanah 

(Hardiyatmo, 2002) 

PI Sifat Macam Tanah Kohesi 

0 Non plastis Pasir Non kohesi 

<7 Plastisitas rendah Lanau Kohesi sebagian 

7-17 Plastisitas sedang Lempung berlanau Kohesif 

>17 Plastisitas tinggi Lempung Kohesif 

 

d. Uji Batas Susut 

Batas susut didefinisikan sebagai kadar air yang mana masa tanah tidak 

mengalami perubahan volume bila kadar air berkurang (Muntohar, 2009). 

 

4. Uji analisis ukuran butiran 

Untuk mengetahui distribusi ukuran partikel tanah dalam persentase dapat 

digunakan uji analisis ukuran butiran tanah. Terdapat dua metode untuk 

mengetahui distribusi ukuran partikel yaitu analisis saringan dan analisis 

endapan. 

a. Uji analisis saringan 

Penyaringan merupakan metode yang biasanya secara langsung untuk 

menetntukan ukuran partikel dengan didasarkan pada batas – batas bawah 

ukuran lubang saringan yang digunakan. Batas terbawah saringan adalah 

ukuran terkecil untuk partikel pasir (Muntohar, 2009). 

Dalam analisis saringan, sejumlah saringan yang memiliki ukurang lubang 

berbeda – beda disusun dengan ukuran yang terbesar diatas yang kecil. Tanah 

yang tertahan pada masing – masing saringan ditimbang dan selanjutnya 

dihitung persentase dari tanah yang tertahan pada saringan tersebut. Susunan 
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dan ukuran saringan untuk menetukan partikel tanah disajikan dalam Tabel 

2.5 dibawah. 

 

Tabel 2.6 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. Uji analisis pengendapan 

Proses penyaringan tidak dapat digunakan untuk tanah berbutir halus seperti 

lanau dan lempung karena ukuran partikelnya sangat kecil berupa koloid. 

Metode analisis di laboratorium yang biasa digunakan untuk menentukan 

distribusi ukuran tanah berbutir halus adalah pengujian hidrometer. Analisis 

hidrometer didasarkan pada prinsip – prinsip pengendapan butiran tanah di 

dalam air. Bila contoh tanah terdispersi di dalam air, partikel – partikel 

mengedap dengan kecepatan yang berbeda – beda bergantung pada ukuran, 

berat, dan betuk serta kekentalan (Muntohar, 2009). Tujuan dari pengujian ini 

adalah menentukan pembagian butiran tanah yang lolos saringan nomor 200 

dengan persamaan dari hukum Stokes berikut : 

t

L
KD          (2.8) 

dengan, K = konstanta yang bergantung pada berat jenis dan temperatur 

L = kedalaman efektif yaitu jarak vertikal dari permukaan ke 

dalam suspensi yang diukur.  

t = waktu pembacaan (menit)  
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5. Uji pemadatan tanah  

Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kepadatan tanah dengan 

pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel (Soedarmo 

dan Purnomo, 1993). Derajat pemadatan tanah diketahui dalam parameter 

pengukuran unit berat kering. 

Tujuan pemadatan menurut Soedarmo dan Purnomo (1993) ialah untuk 

memperbaiki sifat – sifat teknis massa tanah, yaitu : 

a. Menaikkan kekuatan tanah 

b. Memperkecil pemampatan dan daya rembes air tanah 

c. Memperkecil pengaruh air terhadap tanah 

Menurut Soedarmo dan Purnomo (1993) dalam pemadatan tanah, ada 4 

faktor yang mempengaruhi kontrol pemadatan, yaitu :  

a. Usaha pemadatan (compaction effort) 

b. Jenis tanah (gradasi, kohesif atau tidak, ukuran butir dan sebagainnya) 

c. Kadar air  

d. Angka pori atau berat isi kering 

Derajat kepadatan tanah diukur dari berat volume kering tanah. Hubungan 

berat volume kering dengan berat volume basah dan kadar air, dinyatakan dalam 

persamaan 2.9. 

w

b

d



1


         

 (2.9) 

dengan, γd = berat volume tanah kering (g/cm3) 

γb = berat volume tanah basah (g/cm3) 

w = kadar air (%) 

 


