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KATA PENGANTAR 
 

Sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan di program studi teknik sipil 

fakultas teknik Universitas Medan Area melaksanakan praktikum mekanika tanah 

merupakan penunjang mata kuliah mekanika tanah , Praktikum ini diharapkan dapat 

memberikan standard tentang tujuan dan tata-cara dari setiap kegiatan praktikum 

yang akan dilakukan, sehingga akan didapat keseragaman dan kesamaan dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap sifat indeks profertis dan dan engineering 

profertis . Buku pedoman praktikum mekanika tanah mengacu pada metode SNI dan 

standard ASTM yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan sarjana jenjang 

strata Satu dan peralatan yang tersedia di Laboratorium prodi teknik sipil UMA. buku 

ini penyempurnaan dari pedoman praktikum mekanika tanah terdahulu. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

pembuatan buku ini. merujuk pada kekurangan dari penulis dan buku ini, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan 

penyusunan selanjutnya. 

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 

terkhusus bagi mahasiswa di kegiatan laboratorium maupun di lapangan.  

 

. 

Medan,  Maret 2023 

 

Tim Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

A TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

 
1.1. Umum 

1 .  Peserta praktikan adalah mahasiswa yang terdaftar namanya pada    

Laboratorium Mekanika Tanah Program Studi Teknik Sipil. 

2. Peserta praktikan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di 

Laboratorium  Mekanika Tanah Program Studi Teknik Sipil. 

3. Praktikan wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum praktikum dimulai dan 

mempelajari modul praktikum.. 

4. Praktikan harus mengisi absen melalui platfrom amadi.uma.ac.id dan 

mengikuti selama kegiatan, berlangsungnya praktikum. PRA 

5. Penggunaan alat harus selalu atas ijin dan pengawasan Laboran yang 

bertugas serta menggunakan surat peminjaman alat. Pemakaian alat harus 

sesuai cara dan kapasitas alat. 

6. Praktikan harus menjaga dengan sebaik-baiknya semua alat  yang dipakai, 

kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dari praktikan adalah menjadi 

tanggung jawab praktikan. 

7. Alat-alat dan perlengkapannya yang dipergunakan harus kembali dalam 

keadaan baik, dan bersih.  

 

1.2. Pelaksanaan praktikum 

1. Praktikan tidak diperkenankan meninggalkan praktikum, bila hal ini terjadi 

maka praktikan dinyatakan tidak mengikuti praktikum. 

2. Data-data hasil pemeriksaan harus diketahui oleh asisten/ pelaksana 

praktikum yang bersangkutan. 

3. Laporan praktikum yang diserahkan adalah laporan yang telah disetujui oleh 

asisten/pelaksana praktikum yang bersangkutan. 

4. Laporan praktikum dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

5. Bila praktikan tidak mengikuti praktikum pada jadwal yang telah ditentukan, 

maka praktikan harus mengikuti praktikum modul tersebut dengan 

kelompok lain, setelah memberitahukan kepada asisten yang bersangkutan. 

Praktikan juga harus membuat laporan 

 

1.3. Hal yang perlu diperhatikan di laboratorium 

1. Peralatan Laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal oleh 

karena kekurangan hati-hatian sehingga dapat mengakibatkan kesalahan 

fatal terhadap hasil uji dan analisis. 

2. Beberapa alat mempunyai tingkat ketelitian dan sensitifitas alat yang sangat 

tinggi. Timbangan adalah salah satu alat yang sensitive dan mudah rusak. 
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Oleh sebab itu, sebaiknya tidak memindahkan peralatan Laboratorium 

tersebut yang pada umumnya ditempatkan secara tetap. Timbangan jenis 

triple beam harus selalu pada posisi terkunci, setiap kali timbangan akan di 

pakai, lakukan dulu pemeriksaan sehingga posisi awal terletak pada titik 

setimbang (zero reading).  

3. Gunakan satu timbangan yang sama untuk rangkaian uji yang dilakukan, 

untuk menghindari kesalahan akibat alat yang digunakan. 

4. Oven merupakan alat Laboratorium yang sangat dibutuhkan untuk 

pemanasan agregat. Pada umumnya, pemanasan dilakukan pada 

temperature tetap antara 105-120°C. Termostat tidak boleh diganggu atau 

diubah tanpa persetujuan pengawas Laboratorium. 

5. Khusus untuk bahan , pemanasan yang dilakukan harus memperhatikan 

batas-batas temperatur yang diijinkan pada setiap pemeriksaan.Tingkat 

kehati-hatian dituntut lebih tinggi pada saat penggunaan alat , terutama bila 

digunakan kompor gas. Pengawas Laboratorium berhak untuk mematikan 

oven dan mengeluarkan benda uji yang disimpan dalam oven setelah 

melewati waktu 24 jam. Perlu juga memperhatikan suhu ruangan pada saat 

pemeriksaan karena pada beberapa percobaan hal ini akan mempengaruhi 

hasil dan analisis. Setelah pelaksanaan setiap jenis pemeriksaan, praktikan 

diwajibkan untuk membersihkan peralatan dan areal kerja, terutama alat 

yang digunakan  
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BAB I PENDAHULUAN 

B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR 
 

 

 Penulisan laporan akhir praktikum menggunakan font Times New Roman 

dengan ukuran 12, dan Spasi 1,5, margin (R:4, L:3, T:3, B:3).Sistematika Isi laporan, 

terdiri dari : 

1. Sampul Laporan 

2. Lembar Pengesahan 

 Diperiksa Dosen pengampu Praktikum  

 Disetujui Kepala Laboratorium Mekanika Tanah  

 Mengetahui Ketua Program studi Teknik Sipil  

3. Lembar Asistensi dan Pemantauan 

4. Kata Pengantar 

5. Daftar Isi 

6. Daftar Tabel 

7. Daftar Gambar 

8. Daftar Grafik 

 Isi Laporan untuk setiap Bab pengujian 

1. Tujuan Percobaan 

2. Peralatan Percobaan  

3. Bahan Percobaan (Point a-c, dibuat sesuai yang tertera pada modul.) 

4. Prosedur Percobaan, merupakan tata cara percobaan yang dilakukan pada 

saat praktikum. Isi prosedur percobaan tidak perlu sama dengan yang tertera 

pada modul, namun harus dapat mewakili langkah percobaan yang dilakukan 

5. Pengolahan Data  

6. Percobaan Terdiri dari pengolahan kuantitatif terhadap data percobaan yang 

didapat. Pengolahan data percobaan harus menghasilkan nilai data yang 

dibutuhkan, sesuai dengan tujuan percobaan, serta yang tertera pada point 

perhitungan pada modul. 

7. Perhitungan dan Analisa, secara umum terdiri dari : 

 Analisa Percobaan 

Merupakan analisa yang dilakukan terhadap langkah-langkah percobaan; 

tujuan dilakukannya suatu langkah, serta analisa yang dilakukan bila 

terjadi prosedur yang berbeda dengan yang tertera pada modul. 

 Analisa Hasil 

Merupakan analisa yang dilakukan terhadap hasil pengolahan data 

kuantitatif, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan hasil data secara 

kualitatif. Analisa hasil dilakukan dengan membandingkan hasil data 

percobaan dengan standar yang ada. 

 Analisa Kesalahan 
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Merupakan analisa yang dilakukan, untuk menyatakan kesalahan-

kesalahan apa saja yang dilakukan, sehingga menyebabkan penyimpangan 

terhadap percobaan. Pada umumnya dibuat dalam point-point, yang 

terdiri dari : 

 Kesalahan Alat 

 Kesalahan Paralaks, merupakan kesalahan pembacaan yang tidak dapat 

dikatakan kesalahan alat ataupun praktikan 

 Kesalahan Praktikan  

8. Kesimpulan Merupakan kesimpulan terhadap seluruh percobaan yang 

dilakukan. Mencakup tujuan, hasil pengolahan data, serta analisa secara 

keseluruhan. 

9. Referensi, yang digunakan dalam pembuatan laporan.  

10. Lampiran ( bila ada) 

 

 

 

**** 
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BAB I PENDAHULUAN 

C K3 LABORATORIUM  
  

 

 Keselamatan dan Keamanan Kerja atau laboratory safety (K3) memerlukan 

perhatian khusus, karena pada laboratorium bahan perkerasan jalan tidak 

mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, K3 seyogyanya melekat pada pelaksanaan 

praktikum dan penelitian di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat staf 

pengajar, mahasiswa melakukan eksprimen dengan aspal panas, agregat, dan alat 

khusus yang harus sangat diperhatikan tata cara penggunaannya. Penggunaan bahan-

bahan dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya 

kecelakan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara 

membina dan mengembangkan kesadaran (attitudes) akan pentingnya K3 di 

laboratorium. Keselamatan Kerja di Laboratorium, perlu diinformasikan secara 

cukup (tidak berlebihan) dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di 

laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal 

tersebut perlu dijelaskan berulang ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. 

Keselamatan yang dimaksut termasuk orang yang ada disekitarnya.  

Peraturan Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut :  

1. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium. 

2. Jangan melakukan eksprimen sebelum mengetahui informasi mengenai 

bahaya alat alat dan cara pemakaiannya. 

3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk 

memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. 

4. Harus tau cara pemakaian alat emergensi : pemadam kebakaran, eye shower, 

respirator dan alat keselamatan kerja yang lain. 

5. Setiap laboran /Pekerja laboratorium harus tau memberi pertolongan darurat 

(P3K). 

6. Dilarang makan, minum, serta melamun di laboratorium selama proses 

pengujian.  

7. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di 

laboratorium  

8. Jauhkan alat alat yang tak digunakan, tas, hand phone dan benda lain. 
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9. Dilarang memakai perhiasan berlebih, sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau 

berhak tinggi.  

10. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat, rambut panjang 

yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan, karena dapat tersangkut 

pada alat yang berputar.  

11. Pakailah jas praktikum, sarung tangan dan pelindung yang lain dengan baik 

meskipun, penggunaan alat alat keselamatan menjadikan tidak nyaman 

 

 

 

 

 

**** 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

 MODUL 1PEMERIKSAAN HAND BORING DAN SAMPLING  SNI 03-

2436-1991 

 

 

2.1. Maksud dan Tujuan Percobaan : 

1. Untuk memeriksa karakteristik tanah secara visual mengenai warna, ukuran 

butiran, dan jenis tanah. sepanjang kedalaman lubang bor, 

2. Untuk mengambil contoh tanah undisturbed yang akan digunakan dalam 

praktikum selanjutnya. 

 

2.2. Dasar Teori  

 Pemboran tanah adalah pekerjaan paling umum dan paling akurat dalam 

survey geoteknik lapangan Dalam percobaan ini diambil contoh tanah terganggu 

(disturbed sample) dan contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample).  

 Disturbed sample adalah contoh tanah yang diambil tanpa ada usaha yang 

dilakukan untuk melindungi struktur asli tanah tersebut. Undisturbed sample adalah 

contoh tanah yang masih menunjukkan sifat asli tanah. Contoh undisturbed ini secara 

ideal tidak mengalami perubahan struktur, kadar air, dan susunan kimia. Contoh 

tanah yang benar-benar asli tidak mungkin diperoleh, tetapi untuk pelaksanaan yang 

baik maka kerusakan contoh dapat dibatasi sekecil mungkin. Prinsip percobaan ini 

adalah untuk memperoleh sampel pada suatu kedalaman tertentu guna diteliti lebih 

lanjut pada percobaan di laboratorium. Pemboran dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran visual setiap kelipatan kedalaman 20 cm. 

 

2.3. Alat dan Bahan : 

1. Auger Iwan 

2. 2 buah batang dan 1 buah kepala pemutar 

3. Batang pemegang 

4. Kunci Inggris 

5. Socket 

6. Tabung 2 buah 

7. Palu dan kepala pemukul 

8. Beberapa kantong plastik 

9. Lilin 

10. Ol 
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Gambar 1 Alat hand bore 

 

Tabung yang dipakai untuk mengambil contoh tanah undisturbed harus memenuhi 

ketentuan  

%10%100
2

1

2

2

2

1 


D

DD
 

Dimana : 

D1 = diameter tabung bagian dalam 

D2 = diameter tabung bagian luar 

 

2.4. Prosedur Praktikum 

1. Persiapan Praktikum : 

- Semua alat-alat praktikum disiapkan. 

- Menentukan titik pengeboran dan membersihkan permukaan tanah dari 

rumput dan batuan. 

- Mengoleskan oli pada tabung 

2. Jalannya Praktikum : 

- Memasang auger Iwan pada batang bor dan diletakkan di titik bor. 

- Memutar bor searah jarum jam sambil dibebani. Batang bor diusahakan 

tetap tegak lurus. 

- Memasukkan auger Iwan sampai kedalaman 30 cm, lalu ambil contoh 

tanah dan dimasukkan dalam kantong plastik. 

- Pada kedalaman 0,3 m auger Iwan diganti dengan socket dan tabung, lalu 

pasang kepala pemukul dan dipukul dengan palu. 
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- Setelah tabung penuh, tabung diangkat kembali, dilepas, dan kemudian 

kedua permukaan tabung ditutup dengan lilin. Contoh yang didapat 

adalah contoh tanah tak terganggu. 

 

2.5. Hasil Praktikum 

 Contoh Dari sampel tanah yang diambil, maka tanah secara visual dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 1 Klasifikasi jenis tanah 

Kedalaman (m) Jenis tanah Warna  Uraian 

0,00 – 0,30 Tanah lempung Coklat muda Kasar 

0,30- 0,70 Tanah Lempung  Coklat Kasar 

0,70- 1,00 Tanah berpasir Putih Lebih halus 

 

2.6. Analisa Praktikum 

- Analisa Praktikum 

 Praktikum hand boring dilakukan untuk memeriksa karakteristik tanah secara 

visual mengenai warna, ukuran butiran dan jenis tanah. Selain itu, karena praktikum 

lab memerlukan contoh tanah undisturbed, maka tujuan lain dari praktikum 

handboring adalah mengambil contoh tanah undisturbed yang akan digunakan dalam 

praktikum selanjutnya. 

 Setelah auger Iwan sampai pada kedalaman 30 cm, alat tersebut di angkat dan 

diganti dengan socket dan tabung. Sementara itu, tanah pada kedalaman tersebut 

diidentifikasi secara visual baik warna maupun teksturnya. Lalu, batang socket dan 

tabung ditambahkan kepala pemukul. Selanjutnya dipukul untuk mendapatkan 

contoh tanah yang masuk ke dalam tabung hingga tabung penuh (tabung turun 

sedalam lebih kurang 40 cm atau sekitar 70 cm dari permukaan tanah). Setelah 

tabung penuh, tabung diangkat kembali. Caranya adalah dengan membuat semacam 

jungkat-jungkit agar dapat diangkat dengan tenaga yang tidak terlalu besar. Batang 

bor dikunci dengan kunci Inggris, lalu gunakan batang baja panjang lainnya yang 

diletakan di atas balok beton untuk mengungkit kunci Inggris tersebut. Tabung 

diangkat dengan memberi tekanan dengan beban praktikan pada sisi lain pada 

batang baja. Setelah tabung berhasil diangkat dari dalam tanah, tabung yang berisi 

tanah ditutup dengan menggunakan plastik yang diikat dengan karet. Tujuannya agar 

tanah undisturbed yang telah diambil tidak terganggu oleh lingkungan dan tetap 

dalam keadaan undisturbed. 

 Praktikum ini dilakukan tiga kali dengan titik yang berbeda dan berjauhan 

untuk mendapatkan tiga sampel tanah undisturbed pada tempat pengeboran. 

Pengeboran pada titik-titik lain diperoleh dengan cara yang sama dengan titik 

pertama. Setelah mendapatkan ketiga tabung praktikan melihat secara visual warna 

tanah yang menjadi hasil praktikum yang akan dijelaskan pada analisa hasil.  

2.7. Analisa Data dan Hasil 
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 Praktikum ini mengahasilkan tiga sampel tanah undisturbed yang diperoleh 

dari hand boring. Dari ketiga sampel dapat disimpulkan tanah yang didapat adalah 

tanah lempung karena dilihat dari warna tanah dan tekstur tanah. 

 Contoh Pada kedalaman 0 m sampai 0.3 m tanah terlihat coklat kemerahan 

dengan tekstur kasar. Pada kedalaman 0.3 m sampai 0.7 m tanah terlihat coklat lebih 

tua dari pada kedalaman 0.3 m sampai 0.7 m dan mempunyai tekstur lebih halus. 

Warna dan tekstur dipengaruhi salah satunya oleh kondisi lingkungannya.  

  

2.8. Analisa Kesalahan 

 Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada praktikum ini antara lain pada saat 

pemberian beban untuk pengeboran dengan mengangkat beban pada alat dan 

dijatuhkan secara bebas, pada saat dijatuhkan terkadang praktikum memberi gaya 

yang lebih sehingga dapat merusak baut yang terpasang pada socket. Selain itu 

proses pengeboran yang tidak tegak lurus dapat menyebabkan rusaknya tanah 

sekitar dan menyulitkan proses pengangkatan serta proses pengeboran. Oli yang di 

oleskan tidak merata juga menjadi penyebab sulitnya proses pengangkatan tabung. 

 

2.9. Kesimpulan 

 

2.10. Catatan 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 2 PEMERIKSAAN PENGUJIAN KADAR AIR TANAH (WATER 

CONTENT) SNI 1965:2019 

 

 
2.1. Tujuan dan sasaran praktikum 

 Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan kadar air tanah dari 

suatu contoh tanah. Kadar air tanah adalah perbandingan antara massa (berat) air 

yang dikandung tanah dan massa (berat) kering tanah, dinyatakan dalam persen. 

 

2.2. Dasar Teori 

 Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari butiran mineral- mineral 

padat yang tidak tersementasi satu sama lainnya serta terletak di atas batuan dasar. 

Ikatan antar butiran relatif lemah disebabkan karena adanya ruang (rongga) diantara 

partikel-partikel butiran tanah. Ruang tersebut dapat berisi air, udara ataupun 

keduanya. Apabila tanah sudah benar-benar kering maka tidak akan ada air sama 

sekali dalam porinya. Keadaan semacam ini jarang ditemukan pada tanah yang masih 

dalam keadaan asli lapangan. Air hanya dapat dihilangkan sama sekali dari tanah 

apabila dilakukan dengan tindakan khusus untuk maksud tersebut, misalnya dengan 

memanaskan di dalam oven. Penyelidikan tanah yang memadai merupakan suatu 

pekerjaan pendahuluan yang sangat penting pada perencanaan sebuah proyek. Oleh 

sebab itu, perlu dilakukan pengujian kadar air pada tanah. Kadar air adalah 

perbandingan antara berat air dalam contoh tanah dengan berat butir. 

 

2.3. Peralatan percobaan 

1. Oven listrik dengan suhu dapat diatur konstan pada 105 – 110 ºC. 

2. Timbangan yang mempunyai ketelitian sekurang-kurangnya 

a. gram – untuk massa kurang dari 100 gram 

3. 0.10 gram – untuk massa antara 100 - 1000 gram 

4. gram – untuk massa lebih dari 1000 gram. 

5. Cawan timbang dari gelas atau logam tahan karat 

6. Contoh tanah (basah) yang akan diperiksa adalah sampel undistur bed soil 

hasil boring 
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Gambar 2 Alat uji kadar air tanah 

2.4. Prosedur percobaan. 

1. Membersihkan lalu menimbang cawan kosong dengan timbangan (gram ). 

2. Contoh tanah diambil sedikit, kemudian diletakan pada cawan dan 

ditimbang dengan neraca. Berat cawan + tanah basah ( b gram ). 

3. Cawan bersama contoh tanah dimasukkan dalam oven (105 – 1100C) 

selama 16 - 24 jam Setelah kering lalu ditimbang. Berat cawan + tanah kering. 

4. Langkah 1 sampai 3 diulang lagi untuk contoh tanah yang lain. Tiap contoh 

tanah diambil 3 cawan 

 

2.5. Perhitungan 

Rumus kadar air / water content    

W =
   

   
 x 100 % 

 

Dimana : 

 W : kadar air ( % ) 

 A : berat cawan kosong ( gram ) 

 B : berat cawan + tanah basah ( gram ) 

 C :berat cawan + tanah kering oven ( gram ) 

 

2.6. Kesimpulan 

 

2.7. Catatan 

1. Dalam pengeringan tanah 

a. Bila diragukan bahwa setelah 24jam tanah mungkin belum kering, 

pengeringan dalam oven dilanjutkan beberapa jam dan pada penimbangan 

kedua yang berurutan, massa yang didapat tidak boleh berkurang lagi 

(maksimum selisih 0.1%) 

b. Untuk tanah yang mudah terbakar seperti gips yang mudah terbakar gunakan 

suhu 60-80º C 
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2. Tanah pasir dapat kering dalam waktu yang lebih cepat (hanya dalam 

beberapa jam). 

3. Pemeriksaan kadar air tanah selain dilakukan pada tanah asli juga 

merupakan pelengkap dari pengujian lain seperti uji pemadatan, batas-

bataskonsistensi, konsolidasi dan lain sebagainya. 

4. Pemeriksaan kadar air sebaiknya dilakukan 3 kali untuk sample tanah yang 

sama, yang hasilnya harus hampir sama, kemudian harganya dirata-rata. 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 3PEMERIKSAAN BERAT JENIS TANAH (SPESIFIK GRAFITY)  

SNI 03-1964-1990 

 

 
3.1. Tujuan dan sasaran Praktikum  

 Untuk menentukan berat jenis suatu contoh tanah. Berat jenis khusus tanah 

adalah perbandingan antara massa butir-butir dengan massa air destilasi di udara 

dengan volume yang sama dan pada temperatur tertentu. 

 

3.2. Dasar Teori  

    Berat jenis tanah sering juga disebut specific gravity, dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan antara berat isi butir tanah dengan berat isi air. Nilai daripada 

berat isi butir tanah adalah perbandingan antara berat butir tanah dengan 

volumenya. Sedangkan berat isi air adalah perbandingan antara berat air dengan 

volume airnya, biasanya mendekati nilai 1 g/cm3 . Jika terdapat keadaan dimana 

volume butiran tanah sama dengan volume air, maka dengan demikian berat jenis 

tanah dapat diambil sebagai perbandingan, diukur pada suhu tertentu, antara berat 

butir tanah dengan berat air suling. Berat spesifik suatu massa tanah (Gs). 

 

3.3. Peralatan uji. Alat 

1. Piknometer, yaitu botol gelas dengan leher sempit dan tutuo (dari gelas) 

yang berlubang kapiler, dengan kapasitas 50 cc atau lebih besar 

2. Cawan 

3. Timbangan dengan ketelitian 0.001 gram 

4. Termometer 

5. Oven listrik dengan suhu dapat diatur konstan pada 105 – 110 C 

6. Aquades  

7. Palu karet 

8. Saringan No. 40 

9. Contoh tanah hasil boring yang telah di oven selama 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Alat Uji Specific gravity 
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Gambar 4 Peralatan Bert jenis tanah 

 

3.4. Prosedur Percobaan 

1. Membersihkan dengan lap dan menimbang 3 buah piknometer dalam keadaan 

kosong dan kering ( a gram ). 

2. Piknometer diisi aquades sampai penuh lalu ditimbang dan suhunya diukur.  

3. Berat piknometer dan aquades jenuh ( b gram ). 

4. Piknometer diisi contoh tanah lolos saringan no. 40 yang telah dioven selama 

24 jam sebanyak 3 buah ( tanah yang dimasukkan piknometer 1/3 volume 

piknometer ) 

5. Piknometer yang berisi tanah kering ditimbang ( c gram ) 

6. Piknometer yang berisi contoh tanah kering diberi aquades sampai batas 

bawah leher piknometer dan didiamkan selama 24 jam dalam keadaan 

tertutup. 

7. Selanjutnya piknometer diketuk-ketuk sampai gelembung udara tidak ada 

dalam air di atas tanah, aquades kelihatan jernih kemudian diisi aquades 

sampai penuh dan ditimbang ( d gram ). 

8. Mengukur suhu aquades yang ada dalam piknometer. 

 

3.5. Peritungan 

 Rumus Specific gravity (Gs) 

GS =(W 2- W1 ) / (W4 - W 1) -(W 3- W2 ) 

Dimana : 

Gs = Berat Jenis  

W1 = Berat piknometer  

w2 = Berat piknometer + bahan kering  

w3 = Berat piknometer + bahan kering + air  

w4 = Berat piknometer + air 

t1 = suhu pada saat piknometer berisi aquades ( ºC ) 
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t2 = suhu pada aquades setelah piknometer didiamkan selama 24 jam 

(ºC) 

 T1 = faktor koreksi pada suhu t1 

T2 = faktor koreksi pada suhu t2 

 

3.6. Kesimpulan 

 

3.7. Catatan 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 4 PEMERIKSAAN ANALISA SARINGAN (SIEVE ANALYSIS)  

SNI ASTM C136-2012 
 

 

4.1. Tujuan dan sasaran Praktikum 

 Mengetahui distribusi ukuran tanah yang berdiameter 4.75 mm sampai 0.075 

mm atau lolos saringan no 4 ASTM dan tertahan saringan no 200. 

 

4.2. Dasar Teori 

 Tanah mempunyai peran penting dalam pekerjaan konstruksi karena tanah 

menahan seluruh beban dari konstruksi yang berada di atasnya, untuk mewujudkan 

konstruksi yang baik diperlukan tanah yang baik juga. Penyelidikan tanah sangat 

penting untuk mengetahui karakteristik tanah yang akan digunakan untuk menahan 

konstruksi, maka akan diketahui informasi untuk menentukan jenis perbaikan tanah 

yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah. 

 

4.3. Perlatan yang digunakan 

1. Satu set saringan standar ASTM ( no. 4, 8, 16, 20, 40, 80, 100, 120, 200 ) 

2. Penggetar saringan (vibrator). 

3. Neraca dan anak timbangan.  

4. Sikat halus dan solet. 

5. Oven listrik. 

6. Cawan alumunium 

7. Bahan yang digunakan sampel tanah yang digunakan pada analisis 

hidrometer yang tidak lolos saringan no 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Alat Pengujian Analisis Saringan 

 

4.4. Prosedur Percobaan  
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1. Sampel tanah dari percobaan hidrometer dicuci dengan saringan no. 200 

sampai bersih. 

2. Pencucian dinyatakan bersih apabila air bekas cucian telah jernih. 

3. Sampel tanah yang tertahan dalam saringan no. 200 diletakkan di cawan 

dan di oven selama 24 jam. 

4. Sampel tanah kering yang telah dioven selama 24 jam ditimbang 

bersama cawannya. 

5. Sampel tanah dimasukkan ke dalam susunan saringan kemudian digetarkan 

dengan alat penggetar. 

6. Sampel tanah yang tertinggal pada setiap saringan ditimbang 

 

4.5. Perhitungan 

1. Prosentase tanah yang tertahan = ( berat yang tertinggal / berat total ) x 100 

%. Prosentase kumulatif tertahan adalah prosentase butir tanah yang 

tertinggal pada saringan tersebut ditambah prosentase butir tanah yang 

tertinggal pada saringan – saringan sebelumnya. Prosentase kumulatif = % 

ukuran butir tertinggal dari saringan no 4+8+16 +20+…+200 

2. Grafik digambar pada kertas logaritma 

3. Sumbu absis merupakan diameter saringan 

4. Sumbu ordinat merupakan prosentase kumulatif yang lolos saringan 

5. Data-data dari analisis hidrometer dan analisis saringan kemudian diplotkan 

ke dalam kertas grafik 

6. Setelah mengetahui tempat kedudukan titik-titik dari data di atas, 

kemudian dibuat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. 

 

4.6. Kesimpulan 

 

4.7. Catatan 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 5 PEMERIKSAAN BATAS PLASTIS (PLASTIC LIMIT)   SNI 

1966-2008 

 

 
5.1. Maksud dan tujuan Tujuan 

 Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk menguji batas plastis dari 

tanah atau mengetahui kadar air minimum bagi tanah yang masih dalam keadaan 

plastis serta nilai indeks plastisitasnya. 

 

5.2. Dasar Tiori. 

   Batas plastis (PL), 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 Sifat plastis atau 

plastisitas tanah liat merupakan kualitas hubungan antara partikel tanah liat yang 

ditentukan oleh kandungan mineral dan kehalusan butiran tanah liat. Plastisitas 

berfungsi sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga benda yang 

dibentuk tidak mengalami keretakan/pecah atau berubah bentuk. Sifat plastis ini 

merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi. Dua partikel berbentuk 

lembaran yang bersebelahan akan saling melekat sempurna ketika dilumasi dengan 

air dan memberikan kualitas tanah liat yang plastis dan memiliki kekuatan. Karena 

struktur partikel tanah liat yang berupa lembaran segi enam saling bertumpuk 

membentuk susunan seperti batubata maka sukar untuk mengalami keretakan, hal 

Apabila tanah liat tidak cukup plastis sesuai tingkat keplastisan yang dipersyaratkan 

maka tanah liat harus ditambah dengan bahan-bahan yang plastis.  

 

5.3. Peralatan yang digunakan    

1. Cawan , digunakan untuk menjadi wadah tanah yang diuji. 

2. Neraca , digunakan untuk menimbang tanah yang diuji. 

3. Oven , untuk mengeringkan benda uji  

4. Kaca , digunakan untuk menjadi alas saat menggulung tanah. 

5. Aquades , digunakan untuk membasahi tanah pada saat digulung. 

6. Penggaris, digunakan untuk mengukur diameter tanah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Alat pemeriksaan batas plastis 
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5.4. Benda Uji 

   Benda uji yang digunakan adalah sampel tanah 60-80 cm seberat 16 gram 

Plastisitas tanah liat dipengaruhi oleh: 

1. Kehalusan partikel tanah liat 

2. Bentuk partikel tanah liat 

3. Zat organik (sisa tumbuhan dan binatang) 

4. Jumlah air 

5. Struktur (susunan partikel) tanah liat 

6. Jenis tanah liat 

 Indeks plastisitas (PI) merupakan selisih antara batas cairdan batas plastis. 

Batas plastis dan batas cair dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung didalamnya. 

Pada tahun 1953 Skempton berhasil menyimpulkan suatu kemiringan garis yang 

menyatakan hubungan antara indeks plastisitas dengan persen butiran yang lolos 

ayakan 2mm. 

 

5.5. Prosedur percobaan 

1. Timbang dua cawan menggunakan neraca lalu tandai ditiap cawan ( cawan 1 

dan cawan 2); 

2. Ambil sampel tanah disturbed pada kedalaman 60-80 cm sebanyak 16 gram 

lalu pisahkan jadi dua bagian dan masukan kecawan 1 dan 2 masing-masing 8 

gram; 

3. Ambil tanah di cawan 1 dan 2 buat menjadi bulat yang satu bulatnya beratnya 

2 gram; 

4. Setelah itu gulung-gulung bulatan tanah sehingga diameternya sampai 3 mm , 

dan basahi dengan aquades jika sebelum diameter 3 mm sudah retak; 

5. Jika setelah diameter 3mm dan retak letakan kembali kecawan; 

6. Lakukan langkah ke 4 sampai semua bulatan berdiameter 3 mm dan retak; 

7. Timbang berat cawan dan sampel yang telah memenuhi syarat; 

8. Jika sudah masukan cawan 1 dan 2 yang telah berisi sampel tanah retak ke 

oven selama 24 jam dengan suhu 110oC; 

9. Setelah di ovem 24 jam keluarkan cawan dan tanahnya lalu timbang lagi berat 

cawan+tanahnya 

 

5.6. Analisa Perhitungan 

1. Berat Air (Ww) 

Ww = W3-W2 

2. Berat Tanah Kering (Wd) 

Wd= W3-W1 

3. Perhitungankadar air (w) 

w= 
  

  
     

4. Batas plastis (PL) 
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PL = 
                                   

 
 

5. Batas cair (LL) 

LL =didapat ndari hasil interpolasi pada praktikum batas maka didapat kan 

hasil LL 

6. Indeksplastisitas (PI) 

PI = LL-PL 

 

5.7. Perhitungan  

 

5.8. Kesimpulan  

 

5.9. Catatan 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 6 PEMERIKSAAN KEPADATAN LAPANGAN ( SANDCONE 

TEST) SNI 03-2828-1992 (ASTM – 1556-90) 

 

 
6.1. Tujuan dan sasaran Praktikum  

   Mengetahui kepadatan di lapangan dari lapisan tanah atau perkerasan yang 

telah dipadatkan. Kepadatan tanah adalah berat volume keringnya. 

6.2. Dasar Teori 

   Sand cone test adalah pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan dengan 

menggunakan pasir Ottawa sebagai parameter kepadatan tanah yang mempunyai 

sifat kering, bersih, keras, tidak memiliki bahan pengikat sehingga dapat mengalir 

bebas. Pasir Ottawa yang digunakan adalah lolos saringan no.10 dan tertahan di 

saringan no.200. Metode ini hanya terbatas untuk lapisan atas tanah yaitu antara 10 – 

15 cm. Sand cone adalah untuk pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan pada 

lapisan tanah atau lapisan perkerasan yang telah dipadatkan. Pengujian yang 

diuraikan hanya berlaku terbatas pada ukuran butiran tanah dan batuan tidak lebih 

dari 5 cm diameternya.Yang dimaksud dengan kepadatan lapangan adalah berat 

kering per satuan isi 

 

6.3. Alat yanag digunakan 

1. Corong kalibrasi pasir diameter 16,51 cm. 

2. Pelat untuk corong ukuran 30,48 x 38,48 cm, diameter 16,51 cm. 

3. Peralatan kecil seperti : palu, sendok, kuas, pahat dan peralatan untuk 

mencari kadar air. 

4. Timbangan kapasitas 10 kg dengan ketelitian 1,0 gr. 

5. Tempat tanah atau sebuah kaleng. 

6. Bahan yang digunakan adalah pasir bersih, keras, kering, bisa mengalir bebas, 

bisa mengandung bahan pengikat dan bergradasi lewat saringan no. 10 (2 

mm) dan tertahan pada saringan no. 200 (0,074 mm ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Alat sandcone 



27 
 

6.4. Prosedur percobaan  

1. Menentukan berat pasir dalam corong. 

 Botol diisi plan-pelan dengan pasir sampai secukupnya dan ditimbang 

beratnya. 

 Meletakkan alat dengan corong di bawah pada pelat corong pada dasar 

yang rata dan bersih. 

 Keran dibuka pelan-pelan sampai pasir berhenti mengalir. 

 Keran ditutup dan alat berisi sisa pasir ditimbang. 

2. Menentukan berat isi tanah. 

 Mengisi botol dengan air secukupnya. 

 Meratakan permukaan tanah yang akan diperiksa dan meletakkan pelat 

corong pada permukaan yang telah rata tersebut dan dikokohkan agar 

tidak goyah atau tergeser. 

 Menggali tanah yang terletak dalam lubang dalam pelat minimal 10 cm 

dan tidak melampaui tebal hamparan padat. 

 Seluruh tanah hasil galian dimasukkan ke dalam kaleng yang tertutup 

yang telah diketahui beratnya. 

 Menimbang kaleng + tanah hasil galian. 

 Menimbang alat corong + pasir didalamnya. 

 Meletakkan alat dengan corong ke bawah diatas pelat corong dan keran 

dibuka pelan-pelan sehingga pasir masuk ke dalam lubang. Setelah pasir 

berhenti mengalir keran ditutup kembali dan alat dengan sisa pasir 

ditimbang. 

 Mengambil sedikit tanah dari kaleng untuk menentukan kadar air. 

 

6.5. Perhitungan 

1. Menghitung kadar air 

  Rumus yang digunakan : 

  

W = 
    

   
 x 100 % 

Dimana  : 

a = berat cawan kosong 

b = berat cawan + tanah asli ( basah ) 

c = berat cawan + tanah kering 

 

2. Menghitung kepadatn tanah di lapangan dengan Sandcone 

 Berat tanah basah (w4) = w2 – w3 

 Berat pasir dalam lubang (w7) = w5 + w6 +w1 

 Volume lubang (pasir dalam lubang) (V) = w7 / γp 

 Berat volume tanah basah ( γb ) = w4 / V 

 Berat volume tanah kering ( γd ) = γb / (1+w) 
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 Derajat kepadatan lapangan = D = ((γd lap) / (γd lab)) x 100% 

Dimana :  

W1 = Berat pasir dalam kerucut 

W2 = Berat tanah basah + mangkuk 

W3 = Berat mangkuk 

W4 = Berat tanah basah 

W5 = Berat pasir + tabung sebelum kran dibuka 

W6 = Berat pasir + tabung setelah kran dibuka 

 

Data dari Laboratorium 

 Berat gelas kalibrasi = 2002 gram b. Berat gelas kalibrasi + pasir = 3004 

gram 

 Volume gelas kalibrasi = 981,75 cm
3

 

 Berat pasir = 1402 gram      

 Berat jenis pasir ( γp ) = 1,43 gram/cm 

 

6.6. Kesimpulan 

 

6.7. Catatan
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 7 PEMERIKSAAN KEPADATAN STANDAR (STANDAR PROCTO 

TEST) SNI 1742:2008 (ASTM D 698-00A) 
 

 

7.1. Tujuan dan sasaran praktikum 

1. Untuk mengetahui kadar air optimum pada suatu pemadatan dengan gaya 

tertentu. 

2. Untuk mengetahui angka pori dan porositas tanah. 

3. Untuk mengetahui berat isi tanah basah di lapangan. d. Untuk mengetahui 

berat isi tanah kering di lapangan. 

 

7.2. Dasar teori 

   Pemadatan tanah adalah suatu proses dimana partikel tanah didesak menjadi 

lebih berdekatan satu sama lain melalui pengurangan rongga udara dengan di gilas 

atau metode mekanik lain. Sifat teknis tanah dan batuan yang digunakan pada 

penimbunan, sebagai contoh kekuatan gesernya, karakteristik konsolidasi, 

permeabilitas, dan sebagainya, adalah berkaitan dengan jumlah pemadatan yang 

telah diterimanya 

 

7.3. Peralatan yang digunakan 

1. Mould, tempat untuk memadatkan, diameter ± 10cm. 

2. Palu besi, diameter 5 cm, tinggi jatuh = 30 cm, berat = 2,5 kg.      

3. Strain egne ( pengikir sendok ). 

4. Neraca analitis dan anak timbangan. 

5. Cawan. 

6. Gelas ukur. 

7. Oven listrik. 

8. Piknometer dan termometer. 

9. Dongkrak. 

10. Kantong plastik., Air. 

11. Contoh tanah lolos saringan No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Alat Kepadatan Tanah 
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7.4. Prosedur Percobaan 

1. Contoh tanah di lapangan ditumbuk lalu disaring dengan saringan no.4. 

2. Contoh tanah dibagi menjadi lima bagian (@ 2 Kg) dan masing-masing 

ditambahkan dengan air yang kadarnya berbeda dengan perbandingan 

3. 1X : 2X : 3X : 4X : 5X (misal: 150ml, 300ml, 450ml, 600ml, 750ml). 

4. Contoh tanah dicampur dan diaduk secara merata. Kemudian ditaruh didalam 

plastik dan didiamkan selama 24 jam agar homogen. 

5. Contoh tanah yang telah homogen dimasukkan ke dalam mould kira- kira 1/3 

bagian, lalu ditumbuk 25 kali. Ditambah 1/3 bagian lagi, ditumbuk merata 

sebanyak 25 kali. Kemudiam ditambah 1/3 bagian lagi sampai mould terisi 

penuh dan ditumbuk merata sebanyak 25 kali 

6. Contoh tanah yang berada dalam mould diratakan permukaannya sesuai 

dengan volume mould, kemudian ditimbang. 

7. Menyiapkan 3 (tiga) buah cawan yang telah diketahui beratnya. 

8. Contoh tanah dikeluarkan dari mould dengan dongkrak, kemudian dibagi 

menjadi tiga bagian. Pada masing-masing bagian diambil contohnya, 

ditimbang dengan cawan yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dioven 

selama 24 jam. 

9. Kemudian cawan dan tanah yang telah dioven selama 24 jam tadi 

ditimbang untuk mendapatkan kadar airnya. 

10. Hal yang sama dilakukan untuk sampel-sampel dengan kadar air yang 

berbeda. 

 

7.5. Perhitungan 

 Rumus-rumus yang digunakan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari rumus diatas, dibuat grafik-grafik hubungan : 

 Grafik hub. antara Kadar air dengan Gamma ZAV dan Gamma 

 Dry Grafik hub. antara Kadar air dengan Gamma Wet 

 Grafik hub. antara Kadar air dengan Angka Pori 

 Grafik hub. antara Kadar air dengan Porositas 
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7.6. Kesimpulan  

 

7.7. Catatan 

 Uji pemadatan di laboratorium ada 2 macam yaitu uji pemadatan Standard 

Proctor dan Modified Proctor. Perbedaan antara keduanya adalah energi pemadatan 

seperti dibawah ini: 

Standard Proctor Modified Proctor 

 

 

 

• 3 layers • 5 layers 
• 25 blows per layer • 25 blows per layer 
• 2.7 kg hammer 

• 300 mm drop 

• 4.9 kg hammer 

• 450 mm drop 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 8 PEMERIKSAAN CBR LABORATORIUM SNI 1744-2012 

(ASTMD-1883-94) 
 

 

8.1. Tujuan dan sasaran praktikum 

 Menentukan CBR (California Bearing Ratio) tanah agregat yang dipadatkan di 

laboratorium pada keadaan tertentu. CBR adalah perbandingan antar beban 

penetrasi suatu bahan dengan bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan 

penetrasi yang sama, dinyatakan dalam persen. 

8.2. Dasar Teori 

 CBR merupakan suatu perbandingan antara beban percobaan (test load) 

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

dikembangkan untuk mengukur kapasitas daya dukung,beban tanah dan beban 

perkerasan jalan. 

 

8.3. Alat yang digunakan  

1. Alat penetrasi ( Loading Machine ) berkapasitas minimal 4,45 ton dengan 

kecepatan penetrasi 1,27 mm/menit. 

2. Cetakan logam berbentuk silinder dengan diameter 152,4 + 0,6609 mm 

dengan tinggi 177,8 + 0,13 mm. Cetakan harus dilengkapi dengan leher 

sambung dengan tinggi 50,8 mm dan keping alas logam yang berlubang-

lubang dengan tebal 9,58 mm dan diameter lubang tidak lebih dari 1,59 mm. 

3. Piringan pemisah dari logam ( spenser disk ) dengan diameter 150,8 

4. mm dan tebal 61,4 mm. d. Alat penumbuk. 

5. Keping beban dengan berat 2,27 kg diameter 194,2 mm dengan lubang tengah 

diameter 54 mm. 

6. Torak penetrasi dari logam dengan diameter 49,5 mm dengan luas 

7. 1953 mm2dan panjangnya tidak kurang dari 101,6 mm. 

8. Satu buah arloji beban dan satu buah arloji pengukur penetrasi. 

9. Alat timbang. 

10. Peralatan lain seperti talam dan alat perata. 

 

8.4. Prosedur percobaan 

 Persiapan Benda Uji 

1. Menumbuk contoh tanah dari lapangan lalu menyaringnya dengan saringan 

No.4. Mencampur contoh tanah dari lapangan dengan air sampel kadar air 

optimum ( dari percobaan proctor ).  

2. Mengaduk campuran hingga homogen.  

3. Memasukkan tanah yang telah homogen ke dalam mould kira-kira 1/5 bagian 

lalu ditumbuk 56 kali.  
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4. Menambah 1/5 bagian lalu ditumbuk 56 kali.  

5. Menambah 1/5 bagian lagi sampai mould terisi penuh dan ditumbuk 56 kali.  

6. Contoh tanah yang berada di mould diratakan permukaannya sesuai dengan 

volume mould.  

7. Menimbang mould yang berisi tanah tersebut.  

8. Siap melakukan percobaan CBR.  

 

 Pemeriksaan CBR 

   Meletakkan keping pemberat diatas permukaan benda uji seberat minimal 4,5 

kg atau sesuai dengan beban perkerasan. Pertama, Keping pemberat 2,27 kg 

diletakkan untuk mencegah mengembangnya permukaan benda uji pada bagian 

lubang keping pemberat. Pemberat selanjutnya dipasang setelah torak disentuhkan 

pada benda uji.  

  Kemudian torak penetrasi diatur pada permukaaan benda uji sehingga arloji 

beean menunjukkan beban permukaan sebesar 4,5 kg. Pembebanan permukaan ini 

diperlukan untuk menjamin bidang sentuh sempurna antara torak dengan 

permukaan benda uji, kemudian arloji penunjuk beban dan arloji pengukur penetrsi 

dinolkan 

  Pembebanan diberikan dengan teratur, sehingga kecepatan penetrasi 

mendekati kecepatan 1,27 mm/menit. Mencatat pembebanan pada penetrasi 0,5 ; 1,0 

; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ;3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm. Mencatat beban 

maksimum dan penetrasi bila pembebanan maksimum terjadi sebelum penetrasi 2,5 

mm. Mengeluarkan benda uji dari cetakan dan menentukan kadar air dari lapisan 

atas benda uji setebal 25,4 mm. 

  

8.5. Perhitungan 

 Rumus yang digunakan : 

LOAD = LDR LRC 0.00445 
Dimana :      

LDR = Load Dial Reading 

LRC = Load Rinng Constanta    X 0,1 
  

CBR0,1 = 13.34 x100%  

 

Dimana : 

 X0.1 = load pada saat VDR = 2.5 mm (Nilai tekanan penetrasi untuk penetrasi 2.5 mm 

/ 0.1 inci terhadap tekanan penetrasi standar yang besarnya 13.34 kg/cm
2

) 

  X 0,2 CBR0,2 =
 0,2 x 20.02 100%  

 

Dimana :  
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X0,2 = load pada saat VDR = 5 mm (Nilai tekanan penetrasi untuk penetrasi 5 mm / 

0.2 inci terhadap tekanan penetrasi standar yang besarnya 20.02 kg/cm
2

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 9 Alat Percobaan CBR Laboratorium 

 

8.6. Kesimpulan 

 

8.7. Catatan
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 9 PEMERIKSAAN KONSOLIDASI SNI· 2011  

( ASTM D 2435 -96 ) 
 

 

9.1. Tujuan dan sasaran praktikum 

   Menentukan parameter-parameter konsolidasi, yaitu koefisien konsolidasi 

(Cv) dan koefisien kompresi (Cc) yang terjadi akibat adanya tekanan yang bekerja 

pada tanah tersebut. 

 

9.2. Dasar Teori . 

   Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan-lahan 

pada tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian 

air pori. Dengankata lain, pengertian konsolidasi adalah proses terperasnya air tanah 

akibat bekerjanya beban,yang terjadi sebagai fungsi waktu karena kecilnya 

permeabilitas tanah. Proses ini berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori 

yang disebabkan oleh kenaikan tegangantotal telah benar-benar hilang 

 

9.3. Alat yang digunakan 

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

konsolidasi 

2. Arloji pengukur dengan ketelitian 0.01 dan panjang gerak tangkai minimal 

0 cm 

3. Beban-beban ( 0.25 kg, 0.8 kg, 6 kg dan 3.2 kg ) 

4. Alat pengeluar contoh dalam tabung ( extruder ) 

5. Pemotong yaitu pisau yang tipis dan tajam serta pisau kawat 

6. Neraca,Stopwacht 

7. Oven listrik yang dilengkapi dengan pengukur suhu untuk memanasi sampai 

110ºC 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Alat Konsolidasi 
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9.4. Persiapan Benda Uji 

 Cincin ( bagian dari sel konsolidasi ) dibersihkan dan dikeringkan kemudian 

ditimbang sampai ketelitian 0.1 gr. Sebelum contoh dikeluarkan dari tabung 

ujungnya diratakan dahulu dengan jalan mengeluarkan contoh tersebut 1 sampai 

dengan 2 cm. Kemudian dipotong dengan pisau. Permukaan ujung contoh ini harus 

diratakan dan tegak lurus terhadap sumbu contoh. Cincin dipasang pada 

pemegangnya kemudian diatur sehingga bagian yang tajam berada 0.5 cm dari 

ujung tersebut. Contoh dikeluarkan dari tabung dan langsung dimasukkan ke 

dalam cincin sepanjang kurang lebih 2 cm, kemudian dipotong. Agar diperoleh ujung 

yang rata pemotongan harus dilebihkan 0.5 cm kemudian diratakan dengan alat 

penentu tebal. Pemotongan harus dilakukan sehingga pisau potong tidak sampai 

menekan benda uji tersebut. 

 

9.5. Prosedur Percobaan 

1. Benda uji dan cincin ditimbang menggunakan neraca dengan ketelitian 0.1 gr 

2. Menempatkan batu pori di bagian atas dan bawah dari cincin sehingga benda 

uji yang sudah dilapisi kertas saring / filter terapit kedua buah batu pori 

kemudian dimasukkan ke dalam sel konsolidasi 

3. Memasukkan plat penumpu di atas batu pori 

4. Meletakkan sel konsolidasi yang sudah terisi benda uji pada alat 

konsolidasi sehingga bagian runcing dari plat penumpu menyentuh tepat pada 

plat pembebanan 

5. Mengatur kedudukan arloji ( arloji harus menunjukkan angka nol) 

kemudian membaca dan mencatatnya 

6. Memasang beban pertama sebesar 0.25 kg diikuti dengan pengaturan nivo 

agar seimbang 

7. Pada saat memasang beban 0.25 kg diamati pembacaan arloji mulai ( 0, 0.25, 

0.5, 1, ... 1440) menit 

8. Setelah langkah 7 , maka beban ditambah sehingga menjadi 0.8 kg 

9. Demikian seterusnya untuk beban yang berbeda yaitu untuk pembebanan 6 

dan 3.2 diamati pembacaan arloji mulai menit 0, 0.25,0.5,1, .144 

10. Setelah sampai pada pembebanan 3.2 kg maka dilakukan unloading test 

dengan pengurangan beban sehingga pembebanan menjadi 6 kg dan diamati 

pembacaan arloji mulai menit 0, 0.25, 0.5, 1, ... 1440 

11. Setelah percobaan berakhir maka dikeluarkan cincin dan benda uji dari sel . 

konsolidasi, demikaian pula batu pori pada permukaan atas dan bawah 

12. Cincin dan benda uji dikeringkan dalam oven listrik selama 24 jam dengan 

temperatur 110 C 

13. Setelah kering cincin dan benda uji ditimbang 

 

9.6. Cara Perhitungan 

1. Menghitung berat tanah basah 

2. Menghitung berat isi basah 
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3. Menghitung kadar air 

4. Menghitung berat tanah kering 

 

 Menggambarkan Hasil Percobaan Konsolidasi 

  Ada dua cara penggambaran hasil percobaan konsolidasi yaitu 

 Dengan membuat grafik hubungan antara penurunan dengan tekanan. 

 Dengan membuat grafik hubungan antara angka pori dengan tekanan Pada 

kedua cara tesebut harga tekanan digunakan skala logaritma. Bila dipakai cara 

ke 2, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

1. Tinggi Efektif Benda Uji 

Ht = Bk / ( A x Gs ) 

dimana : 

Ht = tinggi efektif benda uji / tinggi butiran tanah (satu kesatuan) 

A = luas benda uji 

Gs = berat jenis tanah 

Bk = berat tanah kering 

2. Besar Penurunan Total ( H ) yang Terjadi pada Pembebanan 

H = selisih antara pembacaan arloji pada permulaan percobaan dengan 

pembacaan arloji sesudah pembebanan 

3. Angka Pori Semula ( Angka Pori Asli ) 

  eo = ( Ho - Ht ) / Ht 

dimana : 

Ho = tinggi contoh semula. 

Ht = tinggi efektif benda uji / tinggi butiran tanah (satu kesatuan) 

4. Perubahan Angka Pori ( e ) pada Setiap Pembebanan 

     e = H / Ht 

dimana 

H = tinggi contoh 

Ht = tinggi efektif benda uji / tinggi butiran tanah (satu kesatuan 

5. Angka Pori ( e ) pada Setiap Pembebanan 

    e = eo - e 

6. Menggambarkan harga angka-angka pori pada grafik hubungan angka pori 

dengan tekanan dengan menggunakan skala logaritma untuk tekanan. 

 

 Menghitung Derajat Kejenuhan Sebelum dan Sesudah Percobaan 

           Sr = ( w x Gs ) / e 

dimana : 

Sr = derajat kejenuhan  

W = kadar air 

Gs = berat jenis tanah 

e = angka pori 
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 Menghitung Nilai Koefisien Konsolidasi ( Cv )2 

Cv = ( 0,848 Hm) / t90 

 dimana : 

 Cv = koefisien konsolidasi 

Hm = tinggi benda uji rata - rata 

t90 = waktu untuk mencapai konsolidasi 90 % 

 

 Menggambar Grafik Hubungan Antara Cv dan beban 

 Langkah-langkah penggambaran grafik konsolidasi : 

1. Absis = waktu ; ordinat = penurunan 

2. Titik koordinat hasil pembacaan dihubungkan sehingga didapat grafik 

kecepatan penurunan yang berupa garis lengkung ( kurva ) 

3. Kurva diperpanjang hingga memotong sumbu Y ( titik A ) 

4. Kemudian dibuat garis singgung yang berimpit dengan permulaan 

kurva 

5. Dicari titik singgung akhir kurva dimana kurva dan garis singgung 

mulai memisah ( titik P ) 

6. Ditarik garis tegak lurus sumbu ordinat Y sampai memotong titik P, 

diukur panjangnya 

7. Kemudian dibuat garis himpit dengan garis nomor 6 ( titik Q ) 

8. Dibuat garis A sampai memotong kurva di titik B 

9. Membuat garis tegak lurus absis melalui B 

10. Didapat t90 = titik potong antara garis no. 9 dengan sumbu absis X 

Keterangan : 

Untuk mendapatkan harga t90 digunakan metode akar waktu, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

o Membuat grafik hubungan penurunan dengan akar waktu dari data 

hasil pengujian konsolidasi pada beban tertentu yang ditetapkan. 

o Membuat perpanjangan garis dari bagian awal kurva yang lurus 

sehingga memotong ordinat di titik P dan memotomg absis di titik Q. 

o Membuat garis lurus PR, dimana absis OR sama dengan 1,15 kali 

absisOQ 

o Perpotongan PR dengan kurvanya ditemukan harga t 90 absis. 

 

Untuk menghitung harga koefisien kompresi (Cc) dengan menggambar grafik 

hubungan antara angka pori (e) dan tekanan (kg/cm2). Untuk mendapatkan e 

diambil garis yang lurus sehingga diperoleh harga-harga e2; e1 ; p2  

 

9.7. Kesimpulan 

 

9.8. Catatan
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 10 PEMERIKSAAN PENGUJIAN TEKAN BEBAS   (UNCONVINED 
COMPRESSIVE STRENGHT) SNI 3638:2012 (ASTM D 2166-00) 

 

 

10.1. Tujuan dan sasaran Praktikum 

 Menentukan kuat tekan bebas tanah kohesif. Pemeriksaan tekan bebas dapat 

dilakukan pada tanah asli atau contoh tanah padat buatan. Kuat tekan bebas adalah 

besarnya tekanan aksial (Kg/cm2 
atau kN2/) yang diperlukan untuk menekan suatu 

silinder tanah sampai pecah atau besarnya tekanan yang memberikan pemendekan 

tanah sebesar 20%, apabila sampai dengan pemendekan 20% tersebut tanah tidak 

pecah. 

10.2. Dasar Teori 

 Kuat tekan bebas (QU) adalah kekuatan maximum (saat runtuh) pada contoh 

yang dibebani teka n bebas ( tanpa kekangan $ 3) untuk lempung jenuh (/0 = 0) kuat 

tekan bebas qu = 2 Cu. 

 Sensitifitas adalah ratio kuat tekan bebas asli terhadp kuat tekan bebas 

terhadap buatan pada isi yang sama. 

10.3. Alat yang digunakan 

1. Mesin penekan tanah. 

2. Alat pengeluar contoh tanah dari tabung contoh 

3. Arloji pembacaan regangan 

4. Tabung cetak belah 

5. Timbangan dengan ketelitian 0.10 gram. 

6. Stopwatch 

7. Alat bubut tanah 

8. Alat-alat pemeriksa kadar, pengukur diameter, tinggi dan sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Alat Uji Tekan Bebas 
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10.4. Persiapan Benda Uji 

 Tanah kohesif asli dan berbentuk silinder dengan tinggi 2-3 kali diameter. 

Diameter minimum benda uji adalah 3,30 cm. Sample tanah sama dengan yang 

dipakai dalam pengujian triaxial baik jenis maupun dimensi tanahnya. 

10.5. Prosedur percobaan 

1. Tempatkan benda uji pada alat tekan, berdiri vertical dan sentris pada dasar 

alat. 

2. Atur alat tekan, sehingga plat dasar menyentuh benda uji 

3. Atur arloji ukur pada cincin beban dan arloji pengukur regangan pada 

pembacaan nol 

4. Kerjakan alat beban dengan kecepatan 0.5 – 2 % terhadap tinggi benda 

uji per menitnya. Kecepatan ini diperkirakan, sedemikian sehingga pecahnya 

benda uji tidak melampaui 10 menit. 

5. Hentikan pembebanan apabila tampak beban yang bekerja telah mengalami 

penurunan. Jika beban tidak turun, kerjakan pembebanan sampai 

regangan/pemendekan benda uji mencapai 20% dari tinggi benda uji. 

6. Periksalah kadar air benda uji 

 

10.6. Perhitungan 

1. Regangan aksial pada pembebanan yang dibaca 

2. Luas penampang benda uji dengan koreksi akibat pemendekan 

3. Tekanan aksial yang bekerja pada benda uji pada setiap pembebanan 

4. Gambar grafik antara hubungan regangan (absis) dan tekanan yang bekerja 

(ordinat) 

5. Kuat tekan bebas, yaitu nilai atau harga meksimum tekanan yang terjadi 

6. Bila benda uji tidak mengalami pecah, kuat tekan bebas  

7. adalah tekanan pada tegangan 20% 

 

 Cara pengisian table perhitungan Unconfined Compression Test  

 Kolom 1 : Nomor 

 Kolom 2 : Waktu (menit) 

 Kolom 3 : Strain Dial (diperoleh dari percobaan) 

 Kolom 4 : Sample Deformation (ΔL), ΔL = Strain Dial/100 

 Kolom 5 : Axial Strain, ε= ΔL/Lo 2 

 Kolom 6 : Corrected Area (cm ), A’= Ao/(1-e) 

 Kolom 7 : Load Dial (diperoleh dari percobaan) 

 Kolom 8 : Axial Load (N),Load Dial x 44,4782 

 Kolom 9 : Unit Pressure (kN/m ) 

 

10.7. Kesimpulan 

 

10.8. Catatan 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 11 KEKUATAN GESER LANGSUNG (DIRECT SHEAR TEST) PB-

0116-76 ,AASHTO T-236-72 ,ASTM D-3080-72 
 

 

11.1. Tujuan dan sasaran 

 Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan nilai kohesi (c) dan sudut geser 

(f) dari tanah. Parameter ini dipakai untuk menghitung daya dukung dan tegangan 

tanah.  

11.2. Dasar Tori 

 Percobaan geser langsung merupakan salah satu jenis pengujian tertua dan 

sangat sederhana untuk menentukan parameter kuat geser tanah c dan Ø. Dalam 

percobaan ini dapat dilakukan pengukuran secara langsung dan cepat nilai kekuatan 

geser tanah dengan kondisi tanpa pengaliran atau dalam konsep tegangan total. 

Pengujian ini diperuntukan bagi tanah non-kohesif, namun dalam perkembangannya 

dapat pula diterapkan pada jenis ntanah kohesif. Pengujian lain dengan tujuan yang 

sama, yakni : Kuat tekan bebas dan Triaksial serta percobaan Geser Baling, yang 

dapat dilakukan di labolatorium maupun di lapangan. Prinsip dasar dari pengujian ini 

adalah dengan pemberian beban geser/horizontal pada contoh tanah melalui 

cincin/kotak geser dengan kecepatan yang tetap sanpai tanah mengalami 

keruntuhan. Sementara itu tanah juga diberi beban vertikal yang besarnya tetap 

selama pengujian berlangsung. Selama pengujian dilakukan pembacaan dial regangan 

pada interval yang sama dan secara bersamaan dilakukan pembacaan beban dial 

geser pada bacaan regangan yang bersesuaian, sehingga dapat digambarkan suatu 

grafik hubungan regangan dan tegangna geser yang terjadi. Umumnya pada 

pengujian ini dilakukan pada 3 sampel tanah yang identik, dengan beban normal 

yang berbeda untuk melengkapi satu seri pengujian geser langsung. Dari ketiga hasil 

pengujian akan didapatkan 3 pasang data tegangan normal dan tegangan geser, 

sehingga dapat digambarkan suatu grafik hubungan keduanya untuk menentukan 

nilai c dan Ø. Adapun prosedur pembebanan vertikal dan kecepatan regangan geser 

akibat pembebanan horisontal, sangat menentukan parameter – parameter kuat 

geser tanah yang diperoleh. 

 Nilai kekuatan geser tanah antara lain digunakan dalam merencanakan 

kestabilan lereng, serta dan dukung tanah pondasi, dan lain sebagainya. Nilai 

kekuatan geser ini dirumuskan oleh Coloumb dan Mohr dalam persamaan berikut ini: 

S = c +σntan Ø 

 Dimana : 

 S = kekuatan geser maksimum (kg/cm2) 

 C = kohesi (kg/cm2) 

 Σn = tegangan normal (kg/cm2) 

 Ø = sudut geser dalam (o) 
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 Dalam pelaksanaanya, percobaan geser langsung dapat dilaksanakan dalam 

tiga cara : 

 Consolidated Drained Test 

 Pembebanan horisontal dalam percobaan ini dilaksanakan dengan lambat, 

yang memungkinkan terjadi pengaliran air, sehingga tekanan air pori bernilai tetap 

selama pengujian berlangsung. Parameter c dan Ø yang diperoleh digunakan untuk 

perhitungan stabilitas lereng. 

 Consolidated Undrained Test 

 Dalam penguian ini, sebelum digeser benda uji yang dibebani vertikal (beban 

normal) dibiarkan dulu hingga proses konsolidasi selesai. Selanjutnya pembebanan 

horisontal dilakukan dengan cepat. 

 Unconsolidated Undrained Test 

 Pembebanan horisontal dalam pengujian ini dilakukan dengan cepat, sesaat 

setelah beban vertikal cdikenakan pada benda uji. Melalui pengujian ini diperoleh 

parameter – parameter geser Cu dan Øu.Pada dasarnya percobaan geser langsung 

lebih sesuai untuk jenis pengujian Consolidated Drained test, oleh karena panjang 

pengaliran relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pengujian yang sama, pada 

percobaan triaksial. 

 

 

11.3. Peralatan yang digunakan 

1. Alat geser langsung (direct shear apparatus) terdiri dari : 

 Stang penekan dan pemberi beban 

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

buah arloji geser (extensiometer). 

 Cincin pemeriksa yang terbagi dua dengan penguncinya terletak dalam 

kotak. 

 Beban-beban 

 Dua buah batu pori (porous stone) 

2. Alat pengeluaran contoh dan pisau pemotong. 

3. Cincin cetak benda uji 

4. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram 

5. Stop watch 

6. Oven yang lengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 ± 5) 

°C. 

7. Desikator 

.  
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Gambar 12 Alat Direct Shear Test 

11.4. Benda Uji 

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

ujungnya diratakan dan cincin benda uji ditekan pada ujung tanah tersebut, 

tanah dikeluarkan secukupnya untuk minimal 3 benda uji. Pakailah bagian 

yang rata sebagai alas dan ratakan bagian atasnya. 

2. Benda uji asli lainnya    Contoh yang digunakan harus cukup besar, minimal 

untuk tiga benda uji. Persiapkan benda uji sedemikian rupa, sehingga tidak 

terjadi kehilangan kadar air, bentuk benda uji dengan cincin cetak. Dalam 

mempersiapkan benda uji, terutama untuk tanah yang peka harus hati-hati, 

guna menghindarkan terjadinya gangguan struktur asli dari tanah tersebut. 

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

air dan berat yang dikehendaki. Pemadatan dapat langsung dilakukan pada 

cincin pemeriksaan atau pada tabung pemadatan. 

4. Tebal minimum benda uji kira-kira 1,5 cm tetapi tidak boleh kurang dari 6 kali 

diameter butir maksimum. 

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

Untuk benda uji bentuk persegi perbandingan lebar dan tebal minimal 2 :  

 

11.5. Prosedur Percobaan 

1. Timbang benda uji. 

2. Masukkan benda uji ke dalam cincin pemeriksaan (shearing box) yang telah 

terkunci menjadi satu, dan pasanglah batu pori pada bagian atas dan bawah 

benda uji. 

3. Stang penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji 

dan diatur sehingga beban yang diterima oleh benda uji sama dengan beban 

yang diberikan pada stang tersebut. 

4. Penggeser benda uji dipasang pada arah mendatar untuk memberi beban 

mendatar pada bagian atas cincin pemeriksaan. Atur pembaca arloji geser 

sehingga menunjukkan angka nol. Kemudian buka kunci cincin pemeriksaan. 

5. Berikan beban normal pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Segera 

setelah pembebanan pertama diberikan isilah kotak cincin pemeriksaan 



 

44 
 

dengan air sampai penuh diatas permukaan benda uji. Jagalah permukaan ini 

supaya tetap selama pemeriksaan. 

6. Lakukan pergeseran dengan kecepatan 1 mm/menit (satu putaran jarum 

arloji geser tiap menit) segera setelah pemberian beban, catatlah pembacaan 

dial gauge dengan interval yang teratur sampai terjadi keruntuhan. 

7. Lakukan pemeriksaan sehingga tekanan geser konstan dan bacalah arloji 

geser setiap 15 detik. 

8. Berikan beban normal pada bagian uji kedua sebesar dua kali beban normal 

yang pertama dan lakukan langkah (f) dan (g). 

9. Berikan benda normal pada benda uji ketiga sebesar tiga kali beban normal 

yang pertama dan lakukan langkah (f) dan (g), begitu juga terhadap beban 

selanjutnya 

 

11.6. Analisa Perhitungan 

 Data :  

 Diameter = 62,0 mm = 6,2 cm 

 Tinggi = 16,0 mm = 1,6 cm 

 Luas = d 2 cm 2 = .6,2 2 = 30,19 cm2  

 Kalibrasi = 0,401 

 

  Gaya Geser = Dial Reading × Kalibras 

   = 35 × 0.401 

   = 14,04 

  Tegangan Geser = 0,47 kg/cm 

 

11.7. Kesimpulan 

1. Untuk beban sebesar 5 kg tegangan geser maksimumnya  

2. Untuk beban sebesar 10 kg tegangan geser maksimumnya  

3. Untuk beban sebesar 15 kg tegangan geser maksimumnya  

 

11.8. Catatan 

11.9. Catatan : 

 Untuk tanah lembek pembebanan harus diusahakan agar tidak merusak 

benda uji. Pmaks = Gaya geser maksimum (kg).   A = Luas bidang geser benda uji f = 

Tegangan geser maksimum (kg/cm2 )  C = Tegangan Geser (Compression) U = Sudut 

antara Tegangan Geser dan Tegangan Normal 
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BAB II MODUL PRAKTIKUM 

MODUL 12 PEMERIKSAAN TANAH DENGAN SONDIR SNI 2827:2008 

(ASTM D 3441-98) 
 

 

12.1. Tujuan dan sasaran praktikum  

 Mengetahui perlawanan penetrasi conus dan hambatan lekat tanah pada 

biconus. Perlawanan penetrasi conus adalah perlawanan terhadap ujung conus yang 

dinyatakan dalam gaya persatuan luas. Hambatan lekat adalah perlawanan terhadap 

mantel biconus yang dinyatakan dalam gaya persatuan panjang. 

12.2. Dasar Teori 

 Pengujian Sondir test merupakan salah satu pengujian penetrasi yang 

bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta 

mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam mendesain Pondasi yang akan digunakan sebagai 

penyokong kolom bangunan diatasnya memiliki faktor Keamanan (safety factor) yang 

tinggi sehingga bangunan diatasnya tetap kuat dan tidak mengalami penurunan atau 

settlement yang dapat membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan 

penghuni didalamnya. Banyak terjadi kegagalan struktur (bangunan roboh/ runtuh) 

akibat tidak diperhatikanpentingnya Pengujian Soil testini, untuk itu sangat di 

sarankan untuk melakukan pengujian tanah (sondir) ini, sehingga dapat didesain 

jenis pondasi yang aman dan efektif sesuai dengan karakteristik tanah dari bangunan 

yang akan dibangun 

 

12.3. Peralatan yang digunakan  

1. Alat sondir (kerangka lengkap) 

2. Conus dan biconus 

3. Pipa sondir lengkap 

4. Angkur dan baut 

5. Besi kanal dan balok kayu 

6. Kunci-kunci perlengkapan 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Alat Sondir 
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. 

 

12.4. Prosedur percobaan 

1. Pada tanah yang diselidiki ditancapkan 3 buah angkur luar dengan cara 

diputar dengan stang pemutar searah jarum jam sambil ditekan agar dapat 

turun dan masuk ke dalam tanah. 

2. Balok tumpuan diletakan untuk mendukung alat sondir, kemudian alat sondir 

didirikan di atas balok sedemikian rupa sampai benar-benar tegak lurus. 

3. Besi kanal dipasang untuk menjepit kaki alat sondir dengan cara memasang 

baut pada angkur-angkur tersebut 

4. Conus dan biconus dipasang pada pipa dan dikontrol sambungannya. 

5. Bila semua alat siap, maka stang pemutar diputar agar dapat menekan ujung 

conus ke dalam tanah. Percobaan ini dimulai pada saat ujung conus menyentuh 

tanah (kedalaman 0 cm), selanjutnya dibaca pada kedalaman kelipatan 20 cm. 

6. Kunci dibuka dan stang diputar turun 4 cm dan diperoleh pembacaan nilai 

conus. 

7. Hubungan tangkai dilepaskan, kemudian stang pemutar diluruskan smpai 

kedalaman 4 cm lagi sehingga menghasilkan pembacaan nilai biconus. 

8. Kemudian tangkai conus dikaitkan lagi, yaitu pada posisi kunci dan ditekan 

kembali, maka mantel luar terikat, stang dalam akan ikut tertekan sampai 

kedalaman 40 cm. 

9. Mengulangi langkah 7 - 9 sampai nilai conus 250 kg/cm2 

  

Cara Pembacaan Manometer 

1. Pada kedalaman 0 cm dibaca nilai conus dan biconus, stang diputar pada 

posisi kunci sehingga jarum tidak bergerak sampai kedalaman 

2. 20 cm, pemutaran stang dihentikan. 

3. Kunci dibuka dan stang diputar turun 4 cm sehingga stang dalam akan 

ditekan pada lubang yang menghubungkan dengan manometer, lalu dibaca 

pada manometer tersebut, angka ini adalah nilai conus. 

4. Hubungan tangkai dilepaskan lalu stang diputar lagi, pemutaran dilakukan 

sampai kedalaman bertambah 4 cm, baru angka pada manometer dibaca. 

Angka ini menunjukan nilai biconus, yaitu nilai conus ditambah hambatan 

lekatnya. 

5. Tangkai conus dilekatkan lagi, yaitu pada posisi kunci dan ditekan lagi 

maka mantel luar berikut stang dalam akan ikut tertekan sampai kedalaman 

40 cm. 

6. Setelah itu dibaca nilai conus dan biconusnya seperti cara di atas. 

7. Pekerjaan ini dilakukan sampai jarum manometer menunjukan angka 250 

kg/cm2 

8. Memasukan hasil pembacaan ke dalam tabel dan akan diperoleh grafik 

hubungan antara kedalaman dan hambatan total. 

 

12.5. Perhitungan 
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 Data dan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2.. Rumus yang dipakai : 

D H L ( H − C ) x c 

Dimana : 

HL = Hambatan lekat (kg/cm 

C  = Nilai biconus (kg/cm2) 

C  = Nilai conus (kg/cm)
 

D = Selisih kedalaman (20) 

A  = Luas conus / luas torak (10 cm2) 

 

Keterangan pengisian 

Kolom 1 : kedalaman tanah yang ditentukan oleh conus dan biconus.  

Kolom 2 : nilai conus yang terbaca pada manometer untuk gerakan       

Kolom 3 : nilai biconus yang terbaca pada manometer untuk gerakan  

Kolom 4 : nilai hambatan / friction merupakan hasil pengurangan nilai conus dan 

biconus.      

Kolom 5 : nilai hambatan lekat.    

Kolom 6 : nilai hambatan total. 

 

12.6. Kesimpulan 

 

12.7. Catatan 
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BAB III PENUTUP 

 

 

  Demikian buku pedoman disusun semoga dapat bermanfaat bagi 

pembaca yang membutuhkan, khusus mahasiswa/ peneliti yang akan melakukan 

praktikum/ penelitian dilaboratorium , terimakasih pada pihak yang membantu 

dalam penyusunannya . 

` 
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LAMPIRAN 

 

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH     PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
TABEL 

PENETRATION SKIN RESISTANCE DATA RECORD 
BASED BICONUS SOUNDING TEST 

(RESULT OF FIELD INVESTIGATION) 
 

I PROJECT  VI B.SOUNDING No  
II NAME OF WORK  VII TESTTED  
   VIII DATE  

III LOCATION  IX GWL EST  
IV CLIENT  X COMPUTED  
V COMPANY  XI CHECKED  

No 
DEPTH 

OF TEST 
(m) 

DIAL READING LOCAL SIDE-TOTAL FRICTION COMPUTATION 

CR 
(Kg/cm2) 

SFR 
(Kg/cm2) 

CONE 
R.(Kg/cm2) 

LOCAL 
S.F.(Kg/cm2) 

FRICTION 
(Kg/cm) 

T.FRICTION 
(Kg/cm) 

CR CR av LSF LSF av. F F av. TF TF av. 

1            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
CAL.FACTOR: CCR’= CLSF = F= x LSF W/SHEET No.: TOTAL SHEET : Pcs 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH    PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 

KADAR AIR (Water Content) 

(PB – 0117 – 76) 

 

 

No Sampel : Tanggal : 

No. Bor : Laboran : 

Kedalaman : Dihitung : 

 

 

I.KADAR AIR 

 

 No Sampel  A  B  C 

A Berat Krus + Tanah Basah (gr)    

B Berat Krus + Tanah Kering (gr)    

C Berat Air  (gr)    

D Berat Krus  (gr)    

E Berat Tanah Kering (gr)    

F Kadar Air (W) (%)    

G Kadar Air Rata-Rata (%)    
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 

 BERAT ISI TANAH DAN BERAT ISI KERING 

(PB – 0117 – 76) 

 

 

No Sampel : Tanggal : 

No. Bor : Laboran : 

Kedalaman : Dihitung : 

 

 

 BERAT ISI BASAH DAN BERAT ISI KERING 

 

A Berat Ring + Tanah (gr)   

B Berat Ring (gr)  

c Berat Tanah Basah (gr)  

d Isi Ring (cm3)  

e Berat Isi Basah (gr/cm)  

f Berat Isi Kering (gr/cm)  
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 

TEST BERAT JENIS 

(SPESIFIC GRAVITY) 

  

No. Sampel Tanggal 

No.Bor Laboran 

Kedalaman Dihitung 

        

        

        

 No. Percobaan  I  II  

 No. Piknometer    

 Berat Piknometer + Tanah (W2)    

 Berat Piknometer (W1)    

 Berat Tanah (W2-W1)    

 Temparatur (TC0)    

 Berat Piknometer + Air Padat T0C (W4)    

 (W2 – W1 +W4)    

 Berat Piknometer + Air Tanah (W3)    

 Isi tanah (W2-W1+W4-W3)    

 Berat jenis    

 Berat jenis rata-rata    
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 

 Bor No : Contarctor :  

 Sample : Location :  

 Depth : Date :  

 Project : Tested By :  

 

 DIAMETER : WEIGHT :  

 INITIAL LENGT lo : PROVING RING NO. :  

 INITIAL Ao : CALIBARTION :  

 Sampel undisturbed  

  

“UNCONFINED COMPRESSION TEST” 

 

Time Deflecion 
Starin 

(%) 

Proving 

Ring 

Division 

Axial Load 

Kg 

Correction 

Faktor 
Area Cm 2 Qu 

 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 11         

 12         

 13         

 14         

 15         

 16         

 17         

 18         

 19         

 20         

 

NATURAL MOSTURE CONTENT 

 Container wo 1 2   Test Result  

 Wt. Of cont-wet soil   gr  West density    

 Wt. Wf cont-dry soil   gr  N.M.C    

 Wt. Of cont   gr  Dry density    

 Wt. Of water   gr  QU    

 Wt. Of dry soil   gr      

 Moisture content   %      

 Average   %      
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
 

DIRECT SHEAR TEST 
 
Diameter : Contoh No. : Test : 
Tinggi : No Titik : Lokasi : 
Luas : Kedalaman : 
Kalibrasi : Tanggal : 
 
Gaya normal 
Tegangan normal 

P1 = 5 kg 

N1 = 0,166 kg/cm2 
 

P2 : 10 kg 
N2 : 0,331 kg/cm2 

P3 : 15 kg 
N3 : 0,497 kg/cm2 

Waktu 
(dtk) 

Regangan 
Dial 

reading 
Gaya 
geser 

Tegangan 
geser 

Dial 
reading 

Gaya 
geser 

Tegangan 
geser 

Dial 
reading 

Gaya 
geser 

Tegangan 
geser 

0 0          
15 25          
30 50          
45 75          
60 100          
75 125          
90 150          

105 175          
120 200          
135 225          
150 250          
165 275          
180 300          
195 325          
210 350          
225 375          
240 400          
255 425          
270 450          
285 475          
300           

 
           
           
           
         =  

 =         
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
      

ANALISA SARINGAN 
      
No. Contoh : Contractor : 
No. Bor : Laboran : 
Kedalaman : Dihitung : 
Proyek :    
      
      

1. Fraksi Kasar Berat Tanah Kering  gr 

Saringan 
Nomor 

Berat Diatas 
(Gr) 

Jlh. Berat 
Diatas (Gr) 

Persen Diatas 
(%) 

Persen Melalui 
(%) 

Persen Seluruh 
Contoh Melalui 

(%) 
      
      
      
      
      
 

2. Fraksi Sedang Berat Tanah Kering  gr 

Saringan 
Nomor 

Berat Diatas 
(Gr) 

Jlh. Berat 
Diatas (Gr) 

Persen Diatas 
(%) 

Persen Melalui 
(%) 

Persen Seluruh 
Contoh Melalui 

(%) 
      
      
      
      
      
 

3. Fraksi Halus Berat Tanah Kering  gr 

Saringan 
Nomor 

Berat Diatas 
(Gr) 

Jlh. Berat 
Diatas (Gr) 

Persen Diatas 
(%) 

Persen Melalui 
(%) 

Persen Seluruh 
Contoh Melalui 

(%) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH     PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL    

FAKULTAS TEKNIK     UNIVERSITAS MEDAN AREA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEMBARAN PRAKTEK INDEKS PLASTISITAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data Batas Plastis 

Nomor cawan 
 

 1 2 

Beratcawan W1 (gr)   

Beratcawan + tanah basah W2 (gr)   

Beratcawan + tanah kering W3 (gr)   

Berat air Ww = W3 – W2 (gr)   

Berat tanah kering Wd = W3 – W1 (gr)   

Kadar air   
  
  

     (%) 
  

Batas plastis PL (%)  

Indeks Plastisitas 

Batas plastis PL (%)  

Batas cair LL (%)  

Indeks plastisitas PI (%)  
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GRAFIK ANALISA SARINGAN 

                                               
 

HIDROMETER Nomor Saringan Ukuran Saringan (Inc) 
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Lempung 

(Clay) 
Lanau 
(Sliit) 

Halus Sedang Kasar/Coarsa 
Kerikil 

(Gravel) 

 
     

 Pasir (sand)  
   
  
  
 No.Bor  Proyek   
 Kedalaman  Contractor   
 Ditest  Lokasi   
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 
PEMERIKSAAN KONSISTENSI ATTRBERG 
 
No.Sampel : Contactor : 
No.Bor : Laboran : 
kedalaman : Dihitung : 
 

Btas Cair (LL)  29 kali 26 kali 21 kali 18 kali Batas Plastis 
No.Krus  A B C D   

Berat krus + contoh basah gr           
Berat krus + contoh kering gr           
Berat air gr           
Berat krus gr           
Berat contoh kering gr           
Kadar air %           
 

       LL PL PI Catatan 
Contoh dalam keadaan: 

1. Asli 
2. disaring 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
 

PERCOBAAN HIDROMETER 
 
 No. Bor : Saringan 

Nomor 
Berat Diatas 

(Gr) 
Jlh Berat 

Diatas (Gr) 
Persen 

Diatas (%) 
Persen 

Melalui (%) 
Persen Seluruh Contoh Melalui 

(%) 

 
 No. Contoh :  

 Kedalaman :        

 Berat jenis :        

 Berat tanah kering :        

 Lokasi :        

 

 
Waktu 

Kelangsungan 
Waktu 

Temperatur 
(T0c) 

Pembacaan 
Hidrometer (Rh) 

Diameter Butir 
(D) 

Faktor 
Koreksi (K) 

Pembacaan 
Benar (Rh + 

K) 

Faktor 
Koreksi (A) 

Persen 
Mengendap 

(%) 

Persen Seluruh 
Contoh Mengendap 

(%) 
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