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Abstract 
 

An expansive clay soils have a high shrinkage and swelling properties. Mineral content  on 

expansive clay causes high shrinkage and swelling which is montmorillonite. High swelling 

potential need to be considered, so that soil need a stabilization. Stabilization in this 

research use electrokinetic methods. Expansive clay compacted into a plexiglass box with 

a volume of  40 cm x 20 cm x 15 cm. Electrodes with a depth of 10 cm apply on the soil. 
The electrokinetic was   investigated by applying a DC using a voltage of 12. Electric current 

is applied first to the soil with dry conditions with a variation duration of the current is 1 day, 

2 days, and 3 days. Then observed the swelling of soil with the saturated soil condition and 

still apply by electric current for 4 days. The results showed that the longer duration of 

electric current on the soil capable of holding a larger swelling. Electrokinetic methods also 

able to reduce the water content. Additionally, the soil improvement by electrokinetic 

methods can reduce the amount of fine particles due to a process of flocculation and 

agglomeration on soil particles. 

 

Keyword : expansive clay soil, electrokinetic, swelling, moisture content, current 

 
Abstrak 
 

Tanah lempung ekspansif merupakan tanah yang mempunyai sifat kembang susut yang 

tinggi. Kandungan mineral yang ada pada tanah lempung ekspansif menyebabkan 

kembang susut menjadi tinggi yaitu montmorillonite. Potensi pengembangan yang tinggi 

pada tanah ini perlu diperhatikan, sehingga tanah memerlukan perbaikan. Perbaikan 

yang dilakukan yaitu dengan metode elektrokinetik. Tanah lempung ekspansif dipadatkan 

kedalam box plexiglass dengan volume tanah 40 cm x 20 cm x 15 cm. Elektroda dengan 

kedalaman 10 cm ditancapkan pada tanah. Metode elektrokinetik yang dilakukan untuk 

tanah menggunakan  tegangan sebesar 12 volt. Tanah dialiri arus terlebih dahulu pada 

kondisi kering dengan variasi pemberian arus yaitu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Tanah 

kemudian direndam lalu diamati pengembanganya selama 4 hari dengan pemberian 

arus. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin lama pemberian arus pada tanah 

mampu menahan pengembangan tanah lebih besar. Metode elektrokinetik juga mampu 

mengurangi kadar air. Selain itu, perbaikan tanah dengan metode elektrokinetik dapat 

mengurangi jumlah partikel halus karena terjadi proses flokulasi dan aglomerasi pada 

partikel tanah.  

 

Kata kunci : tanah lempung ekspansif, elektrokinetik, pengembangan, kadar air, arus 
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1 PENDAHULUAN 
 

Pengembangan tanah secara langsung dapat 

mengakibatkan kerusakan fisik bangunan baik itu 

bangunan jalan atau gedung, oleh karena itu 

diperlukan upaya - upaya untuk mengurangi laju 
pengembangan tanah. Terutama untuk tanah 

lempung ekpansif yang memilki kembang susut yang 

tinggi. Tanah lempung ekpansif adalah tanah yang 

memiliki potensi pengembangan dan penyusutan 

yang besar akibat pengaruh perubahan kadar air. 
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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. Sehingga diperlukan cara 

untuk menanggulangi pengembangan yang terlalu 

besar yaitu dengan stabilisasi metode elektrokinetik. 

Elektrokinetik adalah suatu metode perbaikan tanah 

dengan cara memberikan tegangan pada 

elektroda yang ditanam di tanah untuk memperbaiki 

karakteristik geoteknik dari tanah lunak (Atmaja, et 
al., 2013). Elektrokinetik menggunakan arus searah 

(DC) atau listrik beda potensial rendah ke susunan 

elektroda yang ditempatkan di tanah, untuk 

menghilangkan partikel logam organik, anorganik 

dan berat dari tanah permeabel rendah, lumpur, 

sedimen dan air tanah (Mosavat, et al., 2012). Jika 

dua elektroda dipasang pada air jenuh dan dialirkan 

listrik, maka air yang terkandung di dalam tanah 

akan bergerak dari elektroda positif menuju 

elektroda negatif. Fenomena inilah yang dapat 

menyebabkan air pada tanah mengalir sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kandungan 

air pada tanah lempung (Mitchell & Soga, 2005). 

Beberapa penelitian skala kecil dilaboratorium 

telah dilakukan selama dua dekade terakhir dan 

telah ada beberapa studi lapangan skala kecil dan 

aplikasi lapangan walau masih terbatas, terutama 

pada tanah lunak. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Atmaja, et al., 2013), (Tjandra & Wulandari, 2006),  

(Thuy, et al., 2013), (Chien, et al., 2010), (Gingine, et 

al., 2013) (Abdullah & Al-Abadi, 2010), (Moayedi, et 

al., 2014), (Moayedi, et al., 2014). Penelitian metode 

elektrokinetik banyak dilakukan pada jenis tanah 

lunak, tanah ekspansif dan gambut. Sebagian besar 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode 

elektrokinetik mampu meningkatkan kekuatan 

dukung tanah seiring dengan lama proses  

elektrokinetik. Sebagian penelitian juga menyatakan 

bahwa terjadi perubahan fisikokimia pada tanah 

yang telah mengalami proses elektrokinetik. Selain 

penelitian terhadap kuat geser dan fisikokimia tanah, 

(Andhiepsa, 2016) dan (Sheila, 2016) melakukan 

penelitian untuk mengamati pengaruh elektrokinetik 

terhadap pengembangan. Menurut (Malekzadeh, et 

al., 2016) stabilisasi dengan metode elektronik masih 

sangat jarang karena kurangnya pemahaman 

tentang perubahan physiochemical dan 

elektrokimia dalam tanah selama stabilisasi 

elektrokinetik, muatan energi, waktu hilangnya 

efisiensi dan korosi elektroda, sehingga metode ini 

biasanya cenderung sebagai upaya terakhir untuk 

aplikasi stabilisasi tanah skala besar.  
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah 

menganalisis pengaruh lamanya pemberian arus 

pada tanah terhadap pengembangan tanah 

lempung ekpansif pada metode elektrokinetik dan 

mengkaji perubahan partikel tanah pasca pengujian 

elektrokinetik. 

 

2 METODOLOGI 

2.1 Tanah yang digunakan 

Penelitian stabilisasi tanah dengan metode 

elektrokinetik pada tanah lempung ekspansif. Tanah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah 

ekpansif yang berasal dari daerah Ngawi, Jawa 

Timur. Sifat-sifat fisik dan indeks tanah disajikan pada 

Tabel 1.  

 
Tabel 1 Sifat – Sifat Fisik Tanah 

 

Parameter Nilai 

Kadar air tanah, w (%) 0 

Berat jenis tanah, Gs 2,62 

Batas cair, LL (%) 71,3 

Batas plastis, PL (%) 33,9 

Batas susut, SL (%)  

Indeks plastisitas, PI (%) 37,4 

Pemadatan proctor standar, 

γdmax (kN/m3) 

13,75 

Kadar air optimum, OMC (%) 19,4 

 

 
Gambar 1 Tanah Lempung Ekspansif 

2.2 Alat yang digunakan 

1. Kotak Uji 

Alat yang digunakan untuk stabilisasi tanah 

dengan metode elektrokinetik berbentuk persegi 

panjang yang terbuat dari akrilik berukuran 

40x20x20 cm. Pada samping kanan dan kiri alat uji 

diberi lubang 5 mm untuk selang setinggi 15 cm 

dari dasar kotak uji sebanyak 2 lubang disetiap sisi 

dan diberi kain kassa agar tanah dan pasir yang 

tercampur dengan air tidak ikut keluar.  

 

 
Gambar 2 Kotak Uji 
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2. Elektroda 

Elektroda yang terdiri dari anoda (muatan positif 

(+)), dan katoda (muatan negatif (-)) dengan 

panjang 25 cm. Untuk anoda bahan terbuat dari 

besi stainless yang berdiameter 12 mm, 

sedangkan katoda bahan terbuat dari tembaga 

yang berdiameter 10 mm. 

 

 
Gambar 3 Elektroda 

 

3. Voltage Regulator 
Sumber tegangan listrik yang digunakan untuk 

stabilisasi tanah metode elektrokinetik adalah 

listrik searah (Dirrect Current / DC) yang berasal 

dari regulator yang dapat mengubah listrik AC 

(Alternate Current) ke DC dengan kapasitas 

tegangan 3 – 12 volt dan arus sebesar 5 Ampere.  
 

 
 

Gambar 4 Voltage Regulator 
 

4. Multimeter  

Multimeter yang digunakan dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengukur tegangan listrik 

yang terdapat pada elektroda selama proses 

elektrokinetik berlangsung selain itu multimeter 

juga dapat digunakan untuk mengukur arus 

selama proses elektrokinetik 

 

 
Gambar 5 Multimeter 

 

 

5. Magnetic Dial Gauge 

Pada penelitian ini pengamatan tentang 

pengembangan tanah (swelling) menggunakan 

magnetic dial gauge untuk mengetahui besar 

pengembangan maupun penyusutan yang 

terjadi pada tanah. 
 

 
Gambar 6 Dial Gauge 

2.3 Desain Penelitian 

Penelitian stabilisasi tanah dengan metode 

elektrokinetik memiliki variabel utama yang akan 

dibahas adalah pengaruh lamanya pemberian arus 

sebelum proses elektrokinetik pada tanah terhadap 

pengembangan tanah lempung ekpansif. Variasi 

lamanya pemberian arus sebelum proses 

elektrokinetik yang digunakan adalah 1 hari, 2 hari 

dan 3 hari dalam kondisi tanah kering (tanpa 

rendaman). Kemudian proses elektrokinetik dilakukan 

selama 4 hari dengan kondisi tanah terendam (lihat 

tabel 2). Pengembangan diamati pada setiap 

pembacaan waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 

jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 

jam, 72 jam dan 96 jam.   
 

Tabel 2 Rencana Pengujian 
 

Benda 

Uji 

Lama Pemberian 

Arus (Kondisi Tanah 

Tanpa Rendaman) 

Lama Pemberian 

Arus (Kondisi Tanah 

Terendam) 

A 1 hari 4 hari 

B 2 hari 4 hari 

C 3 hari 4 hari 

D - 4 hari (Tanpa 

pemberian arus) 

 

2.4 Tahapan Penelitian 

Tanah  lempung  ekspansif  terlebih dahulu  diuji  

untuk menentukan sifat-sifat fisik tanah asli. Setelah  

pengujian awal, tanah yang lolos saringan No. 4 

sebanyak  14,11 kg dicampur dengan 2046 ml (berat 

tanah (Wd) = 95% x MDD x Vtanah uji = 95% x 13,75 x 

0,0108 = 14,11 kg dan berat air (Ww) = w x Wd = 14,5% 

x 14,11 = 2046 ml). Setelah tanah tercampur hingga 

merata masukkan ke dalam box uji berukuran 40 x 20 
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x 20 cm. Tanah dipadatkan hingga mencapai 

volume 36 x 20 x 15 cm. Pasir setebal 2 cm disusun 

terlebih dahulu pada setiap sisi sebagai jalan keluar 

merembesnya air menuju selang.  (lihat Gambar 7.). 

 

 
Gambar 7 Tanah yang dipadatkan dalam box 

 

Kemudian tancapkan elektroda, untuk anoda 

(+) bahan  dari  stainless  dan katoda   (-)  dari 

tembaga. Di atas tanah diletakkan plat mika dan 

disusun  dial  gauge sebanyak  5  buah untuk 

mengukur nilai pengembangan dan penyusutan 

tanah (lihat Gambar 8). 

 

 
Gambar 8 Pemasangan elektroda pada tanah 

 

 

 
Gambar 9 Skema penempatan dial gauge 

 

Setelah siap untuk dilakukan pengujian, 

pasangkan kabel pada elektroda lalu beri arus 

dengan variasi pemberian arus 1 hari, 2 hari dan 3 

hari pada kondisi tanah kering. Pemberian arus 

dilanjutkan selama 4 hari namun tanah diberi air 

agar tanah berada dalam kondisi terendam. Lalu 

diamati pengembangannya dan arus yang terjadi 

antara aoda dan katoda dengan variasi waktu 

berikut : 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, 2 jam, 4 

jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 72 jam 

dan 96 jam. Setelah 4 hari, diambil sampel tanah 

untuk diukur kadar airnya. Pengkuran arus antara 

elektroda diukur juga dengan waktu yang sama 

seperti pengembangan. 

 

 

Gambar 10 Skema pengujian elektrokinetik 

 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perilaku pengembangan tanah 

1. Pengembangan tanah tanpa elektrokinetik 

Hasil yang diperoleh dari pengujian untuk 

tanah tanpa elektrokinetik didapat 

pengembangan maksimal terjadi pada titik 2, 3 

dan 4 sebesar 28% (lihat Gambar 11).  

 

 
Gambar 11 Kurva pengembangan benda uii D 

 

2. Pengembangan tanah dengan 

elektrokinetik 

 

Hasil pengujian elektrokinetik pada kurva 

dengan 1 hari lama pemberian arus sebelum 

metode elektrokinetik didapat pengembangan 

maksimal 26,8 % pada titik 2 (lihat Gambar 12). 
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Gambar 12 Kurva pengembangan benda uji A 

 

Hasil pengujian elektrokinetik pada kurva 

dengan 2 hari lama pemberian arus sebelum 

metode elektrokinetik didapat pengembangan 

maksimal 25 % pada titik 2 (lihat Gambar 13). 

 

 
Gambar 13 Kurva pengembangan benda uji B 

 

Hasil pengujian elektrokinetik pada kurva 

dengan 3 hari lama pemberian arus sebelum 

metode elektrokinetik didapat pengembangan 

maksimal 21,3 % pada titik 3 (lihat Gambar 14). 

 

 
Gambar 14 Kurva pengembangan benda uji C 

 

Pengembangan dan penurunan 

maksimum dengan lama pemberian arus 

sebelum metode elektrokinetik selama 4 hari 

didapat nilai pengembangan terkecil pada 3 

hari pemberian arus (lihat Gambar 15). Gambar 

tersebut menunjukan nilai pengembangan 

pada setiap lamanya pemberian arus serta 

skema letak setiap dial gauge dengan jarak 5 

cm dan letak antar elektroda dengan anoda 

(+) bahan dari besi stainless dan katoda (-) 

bahan dari tembaga. 
 

 
Gambar 15 Kurva pengembangan (swelling) 

maksimum pada jarak setiap 5 cm dari anoda (+) 
 

Hasil pengujian pada pemberian arus 

selama 1 hari, 2 hari dan 3 hari mampu 

menahan pengembangan tanah bila 

dibandingan dengan tanpa elektrokinetik. 

Lama pemberian arus sebelum pengujian 

metode elektrokinetik ternyata berpengaruh 

terhadap pengembangan tanah. Semakin 

lama pemberian arus sebelum metode 

elektrokinetik maka pengembangan tanah 

ekspansif akan berkurang (lihat Gambar 16, 17, 

dan 18). 

Hasil yang didapat oleh (Tjandra & 

Wulandari, 2006) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa daya dukung tiang setelah 

proses elektrokinetik meningkat 5, 7, 11, dan 14 

kali setelah 3, 6, 12, dan 24 jam. Proses 

elektrokinetik setelah durasi 6 jam lebih efektif 

sejalan dengan peningkatan durasi waktu, 

dimana peningkatan daya dukung tiang dan 

kapasitas daya dukung tanah lebih tinggi dari 

pada sebelum durasi 6 jam. 

Pemberian arus listrik yang lebih lama pada 

tanah mampu mengurangi pengembangan 

dikarenakan proses pertukaran ion yang terjadi 

pada partikel tanah. Adanya perubahan - 

perubahan fisikokimiawi pada tanah  

menyebabkan pengembangan menurun 

secara signifikan.  
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Gambar 16 Kurva pengembangan (swelling) pada 

jarak  5 cm dari anoda 

 
Gambar 17 Kurva pengembangan (swelling) pada 

jarak  10 cm dari anoda 

 

 
Gambar 18 Kurva pengembangan (swelling) pada 

jarak  15 cm dari anoda 

3.2 Distribusi kadar air tanah pasca pengujian 

Selain pengamatan terhadap pengembangan 

dilakukan juga pengamatan metode elektrokinetik 

terhadap kadar air. Hasil pengujian kadar air rata-

rata semakin berkurang seiring bertambahnya 

pemberian arus pada tanah. Stabilisasi tanah 

ekspansif dengan metode elektrokinetik mampu 

mengurahi kadar air dalam tanah. Ketika kadar air 

tanah berkurang, maka air lapisan ganda yang 

mengelilingi partikel lempung akan semakin menipis, 

sehingga membuat jarak antar partikel lempung 

semakin mendekat. Hal ini yang membuat air yang 

berada pada rongga pori tanah berkurang (Atmaja, 

et al., 2013). 

 
Gambar 19 Kurva kadar air rata-rata pada setiap letak 

pengambilan sampel 
 

3.3 Pengaruh metode elektrokinetik terhadap  

partikel tanah 

Hasil tanah lempung ekspansif setelah metode 

elektrokinetik di daerah sekitar katoda (-) mengalami 

pengerasan dibandingkan di daerah lain. Terjadi 

proses flokulasi dan aglomerasi. Flokulasi adalah 

proses perubahan struktur partikel lempung dari 

struktur paralel datar menjadi struktur yang orientasi 

partikelnya secara acak sedangkan aglomerasi 

merupakan pembesaran ukuran partikel yag terjadi 

dari flokulasi partikel lempung yang membentuk 

ikatan antar ujung dan permukaan partikel 

(Muntohar, 2014). 

Dapat dilihat pada Gambar 20 terjadi 

penggumpalan pada daerah sekitar anoda. 

 

 
Gambar 20 Penggumpalan tanah di sekitar katoda 

 

Hasil tanah yang menggumpal pada daerah 

katoda kemudian diuji analisis distribusi ukuran 

partikel tanah (lihat Gambar 21). Terjadi penurunan 

persentase ukuran partikel tanah khususnya partikel 
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halus sedangkan untuk partikel kasar cenderung 

tetap. Hal ini disebabkan adanya proses flokulasi dan 

aglomerasi pada partikel tanah sehingga persentase 

partikel halus menjadi berkurang. Besar penurunan 

persen butiran halus tanah yaitu sebesar 1,34% untuk 

benda uji A dan 6,36% untuk benda uji B. 

 

Gambar 21 Grafik distribusi ukuran partikel tanah 

sebelum dan setelah stabilisasi elektrokinetik 
 

 

4 KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

pengembangan pada 1 hari pemberian arus 

sebesar 26,8%, 2 hari pemberian arus sebesar 25%, 3 

hari pemberian arus sebesar  21,3% dan tanah tanpa 

elektrokinetik sebesar 28%. Dapat disimpulkan bahwa 

tanah dengan metode elektrokinetik memiliki 

pengembangan yang lebih rendah dibandingkan 
tanah tanpa elektrokinetik. Semakin lama pemberian 

arus berbanding terbalik dengan pengembangan  

dan  nilai  kadar air  yang semakin berkurang. Lama 

pemberian arus sebelum metode elektrokinetik yang 

efektif untuk  stabilisasi tanah lempung ekspansif  

adalah 3 hari. Tanah lempung setelah metode 

elektrokinetik mengalami penurunan persen butiran 

halus sebanyak 1,34% dan 6,36%. 

 

 

Ucapan Terima Kasih 
 

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat 

Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

atas pendanaan penelitian melalui Riset 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

(IPTEK) tahun 2016.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdullah, W. & Al-Abadi, A., 2010. Cationic-electrokinetic 

improvement of an expansive soil. Applied Clay 

Science, pp. 343 - 350. 
Andhiepsa, V. Y. D., 2016. Pengaruh Besaran Voltase 

Metode Elektrokinetik Terhadap Pengembangan 

Tanah Lempung Ekspansif. Skripsi Sarjana: Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Atmaja, Y. R., Surjandari, N. S. & As'ad, S., 2013. Pengaruh 

Penggunaan Elektroosmosis Terhadap Parameter 

Kuat Geser Tanah Lempung. E-Jurnal Matriks Teknik 

Sipil Vol. 1, p. No. 4. 

Chien, S.-C., Ou, C.-Y. & Lee, Y.-C., 2010. A Novel 

Electroosmotic Chemical Treatment Technique for 

Soil Improvement. Volume 50. 

Gingine, V., Shah, R., Rao, V. K. & Khrisna, P. H., 2013. A 

review on study of Electrokinetic stabilizatio of 

Expansive soil. International Journal of Earth Sciences 

and Engineering, pp. 176 - 181. 

Malekzadeh, M., Lovisa, J. & Sivakugan, N., 2016. An 

Overview of Electrokinetic Consolidation of Soils. 

Geotech Geol Eng, p. 759–776. 

Mitchell, J. K. & Soga, K., 2005. Fundamentals of Soil 

Behavior. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 

Moayedi, H., Nazir, R., Kassim, K. A. & Huat, B. K., 2014. 

Measurement of the electrokinetic properties of 

peats treated with chemical solutions. 

Measurement, pp. 289 - 295. 

Moayedi, H., Nazir, R., Kazemian, S. & Huat, B. K., 2014. 

Microstructure analysis of electrokinetically stabilized 

peat. Measurement, pp. 187 - 194. 

Mosavat, N., Oh, E. & Chai, G., 2012. A Review of 

Electrokinetic Treatment Technique for Improving the 

Engineering Characteristics of Low Permeable 

Problematic Soils. Volume 2. 

Muntohar, A. S., 2014. Prinsip - Prinsip Perbaikan Tanah. 

Yogyakarta: LP3M UMY. 

Sheila, R., 2016. Pengaruh Kedalaman Elektroda Pada 

Metode Elektrokinetik Terhadap Pengembangan 

Tanah Lempung Ekspansif. Skripsi Sarjana: Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Thuy, T. T. T., Eka, D. P., Budianta, W. & Hazarika, H., 2013. 

Improvement of Expansive Soil by Electri-kinetic 

Method. Volume 5. 

Tjandra, D. & Wulandari, P. S., 2006. Pengaruh Elektrokinetik 

Terhadap Daya Dukung Pondasi Tiang di Lempung 

Marina. Volume 8. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,0010,010,1110Ju
m

a
la

h
 P

er
se

n
 L

o
lo

s 
Sa

ri
n

ga
n

 ( 
%

 )

Ukuran Saringan ( mm )
Tanah Asli Katoda (1 hari) Katoda (3 hari)


