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Abstract
Settlement is a thing that cannot be avoided for every construction process. Where, the land will have
increasing load that working on it. Settlement in allowed to happen with regard to conditions that is
required to every provisions. Ideally, settlement of soil does not occur in a long time, because it will be
affect the construction period. The island of Java has a type of residual soil, it is formed a results of
weathering rocks out of a vulcano and not migrating to the other places. The nature and characteristics of
residual soils generally have very much fine grain content, so they are able to absorb higher water and can
be categorized as soft soil if the water content in it is high enough. The problem that is often experienced by
soft soils is the magnitude of the settlement that occurs if a load is placed on it. Testing of mixed materials
using residual soil and sand originating from Lagadar, West Java was carried out to find out the coefficient
of compressibility (Cc) that was crucial factor for describing behavior of soil settlement. The materials
testing is made with a composition of 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, and 100% of the residual soil
content which is compacted at a dry volume weight of 1,36 gr/cm 3. From the test results it is known that
value of Cc is increases with increasing residual soil content in the mixed material. Material on the
composition of 40% to 50% residual material shows similar behavior, where the value of Cc and the
settlement tend to be similar. Settlement is influenced by fine grain content, compression index, and working
load.
Keywords: material mixtures, oedometer, compessibily, settlement
Abstrak
Penurunan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi setiap proses konstruksi. Dimana, tanah akan
mengalami penambahan beban yang bekerja diatasnya. Penurunan diperbolehkan untuk terjadi dengan
memperhatikan kondisi yang disyaratkan untuk setiap ketentuan. Idealnya, penurunan tanah terjadi tidak
dalam waktu yang lama, karena akan sangat mempengaruhi waktu pembangunan. Pulau Jawa memiliki jenis
tanah yang residual, hal ini terbentuk akibat dari pelapukan batuan yang keluar dari semburan gunung berapi
dan tidak berpindah tempat. Sifat dan karakteristik tanah residual umumnya memiliki kandungan butir halus
yang sangat banyak, sehingga mampu untuk menyerap air lebih tinggi dan dapat dikategorikan sebagai tanah
lunak jika kadar air didalamnya cukup tinggi. Masalah yang sering dialami oleh tanah lunak adalah besarnya
penurunan yang terjadi jika diberikan beban diatasnya. Pengujian terhadap material campuran dengan
menggunakan tanah residual dan pasir yang berasal dari Lagadar, Jawa Barat dilakukan untuk mengetahui
koefisien kompresibilitas (Cc) yang sangat menentukan penurunan tanah. Material uji dibuat dengan
komposisi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, dan 100% kandungan tanah residual yang dipadatkan pada
berat volume kering 1,36 gr/cm3. Dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa nilai Cc meningkat seiring
dengan bertambahnya kandungan tanah residual didalam material campuran. Material uji pada komposisi
kandungan material residual 40% hingga 50% menunjukkan perilaku yang serupa, dimana nilai Cc dan
besarnya penurunan yang cenderung seupa. Penurunan tanah dipengaruhi oleh kandungan butir halus, indeks
kompresi, dan beban yang bekerja.
Kata kunci: material campuran, oedometer, kompresibilitas, penurunan

Pendahuluan
Penurunan tanah merupakan hal yang biasa terjadi
dalam setiap dalam setiap pekerjaan konstruksi,

karena dalam setiap pelaksanaan pembangunan
akan selalu ada beban yang bertambah diatas
permukaan tanah. Beban yang bekerja sangat
beragam dari jenis hingga kapasitasnya. Beban
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dapat berupa tanah timbunan, struktur basement,
lantai, maupun balok dan pelat yang
endukungnya. Beban ini kemudian diteruskan
kedalam tanah, hingga berhenti pada kedalaman
tertentu dimana pondasi suatu struktur diletakkan.
Pada tanah yang lunak, penurunan yang terjadi
akan lebih besar dibandingkan dengan tanah yang
padat jika pada kondisi pembebanan yang sama.
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap
stabilitas dari suatu tanah untuk menahan beban.
Stabilitas tanah sangat menentukan besarnya
penurunan yang terjadi. Stabilitas tanah yang
nilainya tinggi akan memperkecil nilai penurunan.
Pada kenyataannya, sangat sering ditemukan
tanah dengan kondisi yang buruk, dimana
kondisinya sangat lunak dan rentan terhadap
penurunan yang besar akibat beban. Oleh karena
itu perlu adanya perbaikan tanah asli yang harus
dilakukan, agar penurunan yang besartersebut
dapat diminimalisir. Saat ini, banyak sekali
metode perbaikan tanah yang dilakukan seperti
dengan menggunakan prevebricated vertical
drain, vacum preloading, maupun penggantian
material asli. Penggantian tanah asli sering
digunakan sebagi metode perbaikan tanah,
dimana material yang digunakan mempunyai
spesifikasi teknis diatas tanah asli. Dengan
penggantian material ini, diharapkan tanah yang
nantinya akan dibebani akan memiliki nilai
stabilitas yang memadai. Selain dari nilai
koefisien konsolidasi, perilaku tanah dapat dilihat
dai nilai batas – batas Atterberg yang dimiliki.
Pengaruh airdidalam tanah akan mempengaruhi
perilakunya, baik saat diam maupun saat
diberikan beban.Berdasarkan kondisi tersebut,
maka peneliti bertujuan untuk mengetahui nilai
parameter konsolidasi dari material campuran
yang akan digunakan sebagai material pengganti
tanah asli. Umumnya material pasir digunakan
sebagai material pengganti. Namun, karena
harganya yang relatif mahal maka, peneliti ingin
mengetahui karakteristik material campuran pasir
dan tanah merah yang mempunyai spesifikai yang
hampir sama dengan pasir sebagi material
pengganti.
Dari nilai parameter konsolidasi
tersebut akan diketahui perilaku penurunan dari
material campuran, sehingga dapat diketahui
material campuran sebagai alternatif pasir sebagai
material pengganti tanah asli.

Metode
Tahapan pengujian dalam melakukan penelitian
dibagi benjadi tiga yang saling berkaitan satu
dengan lainnya. Berikut adalah bagan alir dari
pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di
laboratorium:
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Gambar 1. Bagan alir penelitian
Pembuatan material campuran: Pengujian
agregat terbagi menjadi dua, yaitu agregat kasar
untuk pasir dan agregat halus untuk tanah residu.
Material campuran kemudian dicetak dengan
kepadatan yang telah ditentukan yaitu sebesar
1,36 gr/cm3 untuk kemudian dilakukan
pengujian konsolidasi.
Pengujian Konsolidasi: Pengujian tersebut
dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai
koefisen
kompresibilitas
dan
tegangan
prakonsolidasi. Tahap penjenuhan merupakan
awal dari uji konsolidasi, dimana benda uji yang
terdapat dalam sel konsolidasi direndam selama ±
24 jam. Selanjutnya dilakukan pembebanan
dengan pemberian beban secara bertahap.
Pengujian dilakukan menggunakan dua buah
benda uji dengan tahapan pembebanan dan beban
maksimal yang berbeda, yaitu 12,8 kg/cm2 dan 21
kg/cm2.
Analisis data pengujian: Berdasarkan pengujian
konsolidasi, akan didapatkan nilai koefisien
kompresibilitas (Cc) dan tegangan akibat usaha
pemadatan dalam pembuatan material uji yang
dapat disebut compaction pressure (PC).
Walaupun usaha pemadatan benda uji dapat
dikatakan sebagai beban sebelumya, namun tidak
dapat ditulis sebagai nilai preconsolidation
pressure (Pc). Nilai PC didapatkan seperti
menggambarkan nilai PC dalam virgin
consolidation curve.
Material uji: Benda uji merupakan material yang
dibuat menggunakan campuran dua material asli
dengan komposisi tertentu. Terdapat tujuh benda
uji dengan variasi kadar tanah residual yang
bebeda-beda. Komposisi campuran material
menggunakan perhitungan berat kering, dimana
kadar air natural masing-masing agregat
diperhitungkan. Variasi komposisi material untuk
benda uji dapat dilihat pada Tabel 1.
Pembuatan benda uji: Pasir dan tanah residual
kemudian dicampur rata dengan menggunakan
tangan secara manual. Setelah menjadi campuran
yang homogen, kemudian dilakukan penambahan
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air sambil dicampur secara perlahan. Campuran
tersebut kemudian dimasukkan kedalam plastik
dan ditutup rapat selama ± 24 jam. Setelah itu,
campuran tersebut dicetak pada ring pencetak
contoh tanah untuk selanjutnya dilakukan
pengujian konsolidasi.
Tabel 1. Komposisi kadar tanah residual dan
pasir dalam pengujian
Material

Persentase Material Campuran (%)

Tanah
Residual

10

Pasir

90

20
80

30
70

40
60

50
50

70

100

30

0

Gambar 3. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 20% presentase tanah
residual (benda uji 1)

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian konsolidasi 1D
dengan menggunakan 2 nilai beban maksimum
diperoleh kurva hubungan e dan log AP seperti
yang dapat dilihat pada Gambar 2 sampai dengan
Gambar 15. Dari kedua benda uji, nilai koefisien
kompresibilitas (Cc) semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya tanah residual. Hubungan
antara peningkatan tanah residual dengan nilai Cc
berbanding lurus. Nilai Cc pada kandungan tanah
residual hingga 40% cenderung konstan, dan
mulai meningkat secara signifikan hingga
presentase 80% seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 16.

Gambar 2. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 10% presentase tanah
residual (benda uji 1)
Meningkatkanya kandungan tanah residual
mempengaruhi komposisi, ukuran butir, dan
juga perilaku material campuran. Material butir
halus yang mendominasi tanah residual
meningkatkan kemampuan tanah untuk
terdesak karena struktur dari lempung maupun
lanau mampu menyerap air cukup banyak,
sehingga ketika diberikan beban maka akan
sangat mudah untuk terkompresi.

Gambar 4. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 30% presentase tanah
residual (benda uji 1)

Gambar 5. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 40% presentase tanah
residual (benda uji 1)
Jika dilihat dari ukuran butirnya, semakin
banyak komposisi tanah residual, maka
kecenderungan material akan menjadi
karakteristik tanah butir halus, sehingga
kemampuan untuk terkompresi semakin
tinggi. Kemampuan tanah untuk terkompresi
juga akan berpengaruh terhadap penurunan
yang terjadi.
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Gambar 6. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 50% presentase tanah
residual (benda uji 1)

Gambar 9. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 10% presentase tanah
residual (benda uji 2)

Gambar 7. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 70% presentase tanah
residual (benda uji 1)

Gambar 10. Kurva hubungan tegangan
dengan void ratio untuk 20% presentase
tanah residual (benda uji 2)

Gambar 8. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 100% presentase tanah
residual (benda uji 1)

Gambar 11. Kurva hubungan tegangan
dengan void ratio untuk 30% presentase
tanah residual (benda uji 2)

Dari pengujian yang dilakukan, benda uji 1 dan
2 masing masing diberikan beban maksimal
yang berbeda, dimana benda uji 2 beban
maksimalnya lebih besar dibandingkan benda
uji 1. Selama pengujian, benda uji yang
merupakan campuran dari 2 material
mengalami penurunan akibat menerima
beban.Hasil dari pengujian konsolidasi 1D
dirangkum pada Tabel 2 dan 3.

Perbedaan pemberian beban maksimum
dilakukan untuk mengetahui perilaku dari
material uji. Indeks kompresi yang dihasilkan
cenderung mempunyai besaran yang sama.
Nilai e0 dan PC yang cenderung sama
menggambarkan perilaku pembuatan benda uji,
dimana dipadatkan pada suatu nilai tertentu
dengan usaha yang sama besarnya.
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beban sangat berpengaruh terhadap besarnya
penurunan tanah.

Gambar 12. Kurva hubungan tegangan
dengan void ratio untuk 40% presentase
tanah residual (benda uji 2)
Gambar 15. Kurva Hubungan Tegangan
dengan Void Ratio untuk 100% Presentase
Tanah Residual (Benda Uji 2)
Tabel 2. Nilai Indeks Kompresibilitas dan
Compaction Pressure (Benda Uji 1)
Benda
uji 1
e0
Cc
Cccor
PC
(kg/cm2)

Gambar 13. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 50% presentase tanah residual
(benda uji 2)

Presentase Tanah Residual
10
0,96
0,22
0,26

20
0,97
0,21
0,29

30
0,97
0,22
0,26

40
0,95
0,22
0,26

50
1,01
0,23
0,29

70
0,93
0,24
0,30

100
1,01
0,26
0,31

2,54

2,33

2,32

2,30

2,16

2,00

1,61

Tabel 3. Nilai Indeks Kompresibilitas dan
Compaction Pressure (Benda Uji 2)
Benda
uji 1
e0
Cc
Cccor
PC
(kg/cm2)

Presentase Tanah Residual
10
0,98
0,22
0,26

20
0,98
0,23
0,27

30
0,95
0,23
0,30

40
0,94
0,23
0,29

50
0,97
0,24
0,28

70
0,93
0,25
0,33

100
0,99
2,56
0,31

2,70

2,25

2,10

2,00

1,90

1,83

1,75

Besarnya beban yang diberikan berpengaruh
terhadap penurunan yang terjadi pada material uji
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 17 dan 18.

Gambar 14. Kurva hubungan tegangan dengan
void ratio untuk 70% presentase tanah residual
(benda uji 2)
Pada benda uji 1 dengan beban maksimum
sebesar 12,8 kg/cm2 penurunan paling besar
mencapai 2,8 mm, sementara pada beban
maksimum 21 kg/cm2 penurunan mencapai 4,1
mm. Penurunan tanah yang terjadi tersebut
dikarenakan material pembentuk masing – masing
benda uji terpengaruh oleh kemampuan
terkompresi yang dimiliki oleh tanah butir halus.
Jika membandingkan penurunan yang terjadi
antara benda uji 1 dan 2, dapat diketahui bahwa

Gambar 16. Hubungan presentase tanah
residual dengan koefisien kompresibilitas
(Cc) pada benda uji 1 dan 2
Pada material dengan kandungan tanah
residual 40% hingga 50% besarnya
78

Analisis Perilaku Penurunan Tanah 1D pada Material Campuran yang Dipadatkan

penurunan dapat dikatakan konstan dan
kemudian meningkat hingga kandungan tanah
residual mencapai 100%. Pada kandungan
tanah residual 40% sampai dengan 50%
material uji memiliki perilaku yang serupa,
karena memiliki nilai indeks kompresi yang
tidak jauh berbeda, sehingga menghasilkan
penurunan yang hampir serupa pula.
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Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan
beberapa kesimpulan antara lain:
1. Meningkatnya
kandungan
tanah
residual mempengaruhi kemampuan
material untuk terkompresi yang dapat
dilihat dari nilai Cc.
2. Besarnya penurunan tanah dipengaruhi
oleh material pembentuk tanah,
koefisien kompresibilitas tanah, dan
beban yang bekerja diatasnya.
3. Penurunan yang terjadi pada 2 benda
uji menunjukkan, material dengan
kandungan tanah residual 40% hingga
50% cenderung konstan.
4. Peningkatan
penurunan
secara
signifikan terjadi pada material
campuran dengan kandungan tanah
residual diatas 50%.
5. Untuk menghindari penurunan yang
besar, material dengan kandungan
butir halus yang sedikit dapat dipilih.
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