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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tanah 

Tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan 

yang relatif lepas (loose) yang terletak di atas batu dasar (bedrock) (Hardiyatmo, 

H.C., 1997). Tanah merupakan material yang terdiri dari agregat (butiran) padat 

yang tersementasi satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah 

melapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong 

diantara partikel-partikel padat tersebut (Braja M Das, 1988). 

Tanah juga merupakan akumulasi partikel mineral yang ikatan partikelnya 

lemah dan terbentuk karena adanya pelapukan dari batuan. Lemahnya ikatan 

partikel-partikel tanah disebabkan karena adanya material organik atau karena 

terdapat karbonat dan oksida yang tersenyawa diantara partikel-partikel tersebut. 

Jika hasil pelapukan tetap berada di tempat semula maka disebut tanah sisa 

sedangkan jika  hasil pelapukan terangkut ke tempat lain dan mengendap di 

beberapa tempat maka disebut tanah bawaan. Gravitasi, angin, air, dan gletsyer 

adalah media pengangkut tanah. Ukuran dan bentuk partikel-partikel terbagi 

beberapa ukuran serta dapat berubah ketika berpindah tempat. 

Proses penghancuran batuan pada pembentukan tanah dapat terjadi secara 

fisis atau kimiawi. Perpecahan akibat pembekuan dan pencairan es, erosi akibat 

tiupan angin, dan pengikisan oleh air dan gletsyer merupakan proses fisis 

sedangkan proses kimiawi mengubah susunan mineral batuan asalnya. Yang 

menyebabkan susunan mineral batuan asal berubah salah satunya adalah air yang 

mengandung alkali, oksigen dan karbondioksida. Pada proses pelapukan kimiawi 

akan menghasilkan kelompok partikel berukuran koloid (<0,002 mm) yang 

dikenal sebagai mineral lempung. 

 

2.2 Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah merupakan suatu sistem pengaturan beberapa jenis 

tanah yang berbeda tetapi memiliki sifat serupa dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi tanah mempermudah penjelasan 
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secara singkat sifat-sifat umum tanah yang bervariasi tanpa penjelasan yang 

terinci (Das, 1995). Sistem klasifikasi tanah tersebut memberikan informasi 

tentang sifat fisik dan karakteristik tanah serta pengelompokkan sesuai dengan 

perilaku umum tanah tersebut. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk memberikan 

informasi tentang keadaan tanah dari suatu daerah kepada daerah-daerah lainnya 

berupa data dasar. Tanah-tanah akan dikelompokkan sesuai urutan berdasarkan 

kondisi fisik tertentu. Klasifikasi tanah juga bermanfaat sebagai studi yang lebih 

terinci tentang keadaan tanah tersebut dan kebutuhan pengujian untuk mengetahui 

sifat teknis tanah, seperti karakteristik pemadatan, berat isi, kekuatan tanah dan 

lain sebagainya (Bowles, 1989). 

Sifat dan jenis tanah yang beragam ditentukan oleh perbandingan banyaknya 

fraksi dan sifat plastisitas butir halus. Klasifikasi tanah dibagi menjadi golongan-

golongan tanah dengan kondisi dan sifat yang serupa kemudian diberi simbol 

nama yang sama. Terdapat dua cara klasifikasi yang umum digunakan: 

1. Sistem Klasifikasi AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Official) 

Sistem klasifikasi AASHTO berkembang tahun 1929 kemudian megalami 

beberapa kali perbaikan hingga tahun 1945. Sistem klasifikasi AASHTO 

masih dipergunakan hingga sekarang ini, diajukan oleh Commite on 

Classification of Material for Subgrade and Granular Type Road of the 

Highway Research Board (ASTM Standar No. D-3282, AASHTO model 

M145). Sistem klasifikasi AASHTO berdasarkan kriteria berikut: 

a. Ukuran butir 

Ukuran butir dibagi menjadi empat kategori, yaitu kerikil, pasir, lanau, dan 

lempung. Kerikil merupakan bagian tanah yang lolos saringan 75 mm dan 

tertahan disaringan 2mm (No. 10) sedangkan pasir merupakan bagian 

tanah yang lolos saringan 2 mm dan tertahan saringan 0,0075 mm (No. 

200). Untuk lanau dan lempung memiliki diameter lolos saringan yang 

sama, yaitu 0,0075 mm (No. 200). 

b. Plastisitas  

Bagian-bagian halus dari tanah yang memiliki indeks plastisitas (IP) 

sebesar 10 atau kurang, maka disebut dengan istilah berlanau. Sedangkan 
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untuk bagian-bagian halus dari tanah yang memiliki indeks plastisitas (IP) 

sebesar 11 atau lebih, maka disebut berlempung. 

c. Jika dalam contoh tanah yang akan diuji terdapat batuan dengan ukuran 

lebih besar dari 75 mm, maka batuan-batuan tersebut harus dikeluarkan 

terlebih dahulu. Persentasi batuan yang dikeluarkan tersebut harus dicatat. 

 

Tanah dibagi menjadi 7 kelompok pada sistem klasifikasi AASHTO, yaitu 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, dan A-7. Tanah yang berbutir 35% atau kurang 

dari jumlah butiran tanah, lolos ayakan No. 200 dan diklasifikasikan 

kelompok A-1, A-2 dan A-3. Tanah yang berbutir lebih dari 35% butiran 

tanah, lolos ayakan No. 200 dan diklasifikasikan kelompok A-4, A-5, A-6, dan 

A-7. Pada butiran kelompok A-4, A-5, A-6, dan A-7 sebagian besar 

merupakan lempung dan lanau. Dalam mengklasifikasikan tanah, data yang 

diperoleh dari sebuah percobaan di laboratorium selanjutnya dicocokkan 

dengan tabel 2.1. Kelompok tanah dari sebelah kiri merupakan tanah baik 

sedangkan semakin ke kanan kualitasnya berkurang. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan AASHTO 

 

Secara garis besar sistem klasifikasi AASHTO membagi tanah menjadi dua 

kelompok (tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus) yang dipisahkan 

saringan No. 200. Pada gambar 2.1 ditunjukkan rentang nilai batas cair (liquid 

limit)  dan indeks plastisitas (plasticity index) untuk tanah kelompok A-2, A-3, 

A-4, A-5, A-6, dan A-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Nilai-nilai Batas Atterberg untuk Subkelompok Tanah (Hary 

Christady, 1992). 

 

2. Sistem Klasifikasi Tanah Unified (USCS) 

Sistem kalsifikasi tanah unified atau USCS (Unified Soil Classification 

System) pertama kali diajukan oleh Casagrande yang selanjutnya 

dikembangkan oleh USBR (United State Bureau of Reclamation) dan 

USACE (United State Army Corps of Engineer). Kemudian USCS ini 

digunakan sebagai metode standar mengklasifikasikan tanah oleh ASTM 

(American Society for Testing anf Materials). Tanah diklasifikasikan 

menjadi dua kategori pada sistem klasifikasi USCS, yaitu: 

a. Tanah berbutir kasar merupakan tanah pasir dan kerikil, yang berat total 

contoh tanah tersebut lolos saringan No. 200 kurang dari 50%. Simbol 

pada kelompok ini adalah S untuk tanah pasir dan G untuk tanah 

berkerikil. Selain itu, jika tanah bergradasi baik disimbolkan dengan W 

sedangkan jika tanah begradasi buruk disombolkan dengan P. 

b. Tanah berbutir halus merupakan tanah lanau dan tanah lempung, yang 

berat tota lcontoh tanah tersebut lolos saringan No. 200 lebih dari 50%. 

Simbol pada kelompok ini adalah O untuk lanau dan C untuk lempung. 

Plastisitas dinyatakan dengan H jika plastisitas tinggi dan dinyatakan L 

jika plastisitas rendah. 
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 Tabel 2.2 Sistem Klasifikasi Tanah Unified (Bowles, 1991) 
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Tabel 2.3 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Unified (USCS) 
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2.3 Tekstur dan Struktur Partikel Tanah 

Partikel-partikel pembentuk tanah tidak terikat secara kuat antara satu sama 

lainnya. Pergeseran antar partikel-partikel terjadi tidak linear dimana hal tersebut 

merupakan proses yang tidak dapat balik. Oleh karena itu, tanah disebut sebagai 

sistem partikulat (particulate system). Deformasi tanah terjadi sebagian karena 

pergeseran posisi antar partikel-partikel. Pada sistem partikulat, komponen tanah 

terdiri atas partikel tanah yang dimana pori antar partikel ini diisi oleh air dan 

udara. Tanah juga disebut material multi fasa yang terdiri dari partikel padat, air, 

dan gas. Adanya elektrolit pada tanah dapat menyebabkan terjadinya muatan 

listrik negatif yang berperan besar dalam perilaku tanah. 

2.3.1 Tekstur Tanah 

Tekstur tanah ialah bentuk, ukuran partikel, dan distribusinya pada 

komposisi tanah. Lempung dan lanau bertekstur halus sedangkan pasir dan kerikil 

bertekstur kasar. Ukuran masing-masing butiran tanah disebutkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Rentang ukuran partikel tanah 

Jenis Tanah Ukuran Butir (mm) 

Lempung <0,002 

Lanau Halus 0,002-0,006 

Lanau Sedang 0,006-0,02 

Lanau Kasar 0,02-0,06 

Pasir Halus 0,06-0,2 

Pasir Sedang 0,02-0,6 

Pasir Kasar 0,06-2 

Kerikil Halus 2-6 

Kerikil Sedang 6-20 

Kerikil Kasar 20-60 

Cobbles 60-200 

Boulders >20 

  

Tanah pasir yang ukuran butirannya berkisar antara 0,006 dan 2 mm dapat 

berbentuk bulat (rounded), semi bulat (subronded), bertepi tajam (angular), dan 

semi tajam (sub-angular) seperti terlihatkan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Bentuk Tekstur Partikel Pasir 

 

Pada tanah berbutir kasar seperti pasir, gaya berat butiran jauh lebih besar dari 

gaya apung. Hubungan antar partikel-partikel pada pasir atau kerikil tersebut 

adalah tanpa ikatan, maka dari itu pasir atau kerikil disebut tanah non-kohesif. 

2.3.2 Struktur Tanah 

 Terdapat empat struktur tanah yang dikenal, yaitu struktur tunggal (single 

grain), struktur sarang lebah (honeycomb), struktur flocculent, dan struktur 

dispersed. 

a. Struktur tunggal (single grain) 

 Struktur tunggal memiliki ukuran butir lebih besar dari 0,02 mm yang 

biasanya terjadi pada pasir dan lanau. Struktur tunggal berbentuk lepas (loose) 

atau padat (dense) dan merupakan struktur yang independen. 

b. Struktur sarang lebah (honeycomb) 

 Struktur sarang lebah memiliki ukuran antara 0,0002 dan 0,02 mm dan terjadi 

pada lanau dan debu. Butiran halus tersebut berlaku sebagai struktur tunggal 

(single grain) yang kemudian membentuk suatu suspensi tetapi mempunyai gaya 

molekul pada bidang kontak sehingga terbentuknya kesetimbangan dan terhindar 

dari rolling down endapan yang sudah ada. Butiran-butiran halus yang lainnya 

akan terus mengikat diri dengan kontak sehingga terbentuklah struktur sarang 

lebah. 
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c. Struktur flocculent 

 Struktur flocculent ini terjadi pada tanah lempung, maka perlu diketahui 

mengenai terbentuknya mineral lempung. Mineral lempung paling umum adalah 

kaolinit, sebagian merupakan mineral illit, montmorillonit, dan bentonit 

sedangkan moneral lain seperti bauksit, micas, pyrophyllite, attapulgate, 

halloysite, dan mineral lainnya terkandung dalam jumlah yang sangat kecil. 

Kandungan-kandungan mineral tersebut memiliki ikatan sangat lemah diantara 

lapisan tipis, sehingga mudah terpecah yang berbentuk seperti jarum menjadi 

platelet. Mineral platelet tersebut mengandung elektromagnetik yang bermuatan 

negatif pada permukaannya dan akan menarik molekul air. Mineral lempung yang 

sangat halus bergerak saling menghindari antara satu partikel dengan partikel 

lainnya, tidak diam pada suatu koloid atau suspensi atau larutan. Gerak acak pada 

partikel-partikel tersebut sering disebut “gerak brown”. Gerak acak tersebut akan 

menahan partikel bergerak secara acak dan menahan partikel untuk mengendap. 

Jika ion garam terserap ke dalam suspensi dan ion positif larutan ditarik oleh 

permukaan negatif partikel tanah , maka partikel menjadi netral. Partikel yang 

sudah netral ini akan membentuk endapan yang lebih besar dan gerak brown 

menjadi netral jika terkena gaya gravitasi dan mengalami flokulasi. Lempung 

yang terbentuk mempunyai angka pori yang tinggi. Pada daerah mengandung 

garam seperti laut jika ditambahkan silt akan membentuk lempung lembek yang 

disebut “marine clay”. 

d. Struktur dispersed 

 Terjadinya struktur dispersed jika lempung bertemu dengan air tawar pada 

kolam atau danau. Flokulasi tidak terjadi pada mineral lempung, tetapi mengalami 

perpisahan atau dispersi. Terbentuknya lempung dengan struktur flocculent 

apabila gerak brown melemah yang diakibatkan oleh ion garam pada kandungan 

air tawar akan menetralkan muatan harus partikel. Proses remolding akan menarik 

masuknya air ke antara partikel lempung. Terjadinya tekanan osmosis akibat 

molekul negatif air saling mendorong dengan muatan negatif permukaan partikel 

lempung akan membentuk lapisan double layer water di antara partikel lempung.  



14 
 

2.3.3 Mineral Lempung 

 Mineral lempung terdiri dari illit, kaolinit, montmorillonit, dan klorit. 

Satuan dasar pembentuk mineral lempung adalah aluminium oktahedron dan 

silika tetrahedron. Aluminium oktahedron terdiri atas aluminium dan hidroksil 

sedangkan Silika tetrahedron terdiri atas silika dan oksigen seperti pada Gambar 

2.3. Satuan dasar mineral tersebut membentuk lembaran aluminium dan silika. 

Jenis mineral lempung tergantung pada susunan satuan lembar ini, seperti pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.3 Susunan Mineral Dasar Aluminium Oktahedron dan Silika 

Tetrahedron 
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Gambar 2.4 Mineral Lempung 

2.4 Sifat-sifat Umum Tanah 

Sifat-sifat umum tanah dilihat dari besarnya nilai-nilai parameter pada tanah 

yang bersangkutan, seperti : 

a. Berat volume tanah (berat per tanah satuan volume) 

b. Berat volume kering (berat tanah dalam keadaan kering per satuan volume) 

c. Berat volume butir (berat tanah lepas per satuan volume) 

d. Spesifik gravity (berat spesifik setiap butiran tanah atau biasa disebut berat 

jenis) 

e. Angka rongga (perbandingan volume rongga dengan volume total tanah) 

f. Porositas (erbandingan volume air dengan volume pori) 

g. Kadar air (jumlah air dalam tanah atau volume air dibanding dengan volume 

tanah) 

h. Derajat kejenuhan dan lain sebagainya. 

 

2.5 Tanah Lempung 

Tanah lempung didefinisikan sebagai tanah yang memiliki partikel kurang 

dari 0,002 mm (Das, 1988). Jika ditinjau dari segi mineral, yang dimaksud tanah 

lempung dan mineral lempung adalah memiliki partikel mineral tertentu pada 

tanah yang bercampur dengan air akan menghasilkan sifat plastis. Sifat tanah 

lempung sangat berpengaruh terhadap gaya-gaya yang terjadi di permukaannya. 

Yang diklasifikasikan sebagai mineral lempung, yaitu montmorrillonite, illite, 

kaolinite, dan polygorskite (Christady, 1997) tanah lempung merupakan partikel-
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partikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang unsur-unsur penyusun 

batuan dan bersifat plastis pada rentang kadar air sedang sampai tinggi yang 

berasal dari pembekuan kimiawi.  

Pada saat tanah lempung kering, maka tanah lempung tidak mudah dikelupas 

dengan jari tangan dan sangat keras sedangkan pada kondisi basah akan bersifat 

lunak plastis dan kohesif. Tanah lempung juga memiliki volume yang besar pada 

kondisi basah dikarenakan air serta proses mengembang dan menyusutnya sangat 

cepat. Sifat-sifat umum mineral lempung, yaitu : 

a. Hidrasi  

Partikel-partikel mineral lempung yang di kelilingi oleh molekul-molekul air 

yang jumlahnya besar akan selalu mengalami hidrasi. Lapisan ini disebut 

lapisan difusi karena mempunyai tebal dua molekul, lapisan difusi merupakan 

lapisan yang dapat menarik air disekitarnya. Pada temperature yang tinggi dari 

60º sampai 100º C lapisan ini akan hilang dan pelastisitas alamiahnya juga 

berkurang, tetapi kadar air akan menghilang hanya dengan pengeringan udara. 

b. Flokulasi dan Disversi 

Apabila mineral lempung terkontaminasi dengan substansi yang tidak  

berkristal atau tidak mempunyai bentuk tertentu, maka  daya  negatif  netto 

dan ion- ion  H+ dari  air gaya  Van der Waals serta partikel  berukuran  kecil   

akan  bersama-sama tertarik dan bertabrakan atau bersinggungan di dalam 

larutan tanah dan air. Beberapa partikel yang tertarik kemudian membentuk 

flok (flock) yang berorientasi secara acak atau struktur yang berukuran lebih 

besar akan turun dari larutan tersebut dengan cepat membentuk sedimen yang 

lepas. Flokulasi merupakan peristiwa penggumpalan  partikel lempung di 

dalam larutan air dikarenakan mineral lempung umumnya mempunyai pH>7. 

Dengan ditambahkan bahan-bahan yang mengandung asam (ion  H+) flokulasi 

larutan dapat dinetralisir,    sedangkan   untuk mempercepat flokulasi 

ditambahkan bahan-bahan  alkali. Menghindari flokulasi larutan air dilakukan 

dengan cara menambahkan zat asam.   
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c. Pengaruh zat cair  

Fase air yang berada pada struktur tanah lempung merupakan air yang secara 

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

ASTM menentukan bahwa air suling ditambahkan sesuai dengan keperluan. 

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

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

terkontaminasi limbah ataupun zat-zat lainnya. Air dapat berfungsi sebagai 

penentu sifat plastisitas dari lempung. Satu molekul air memiliki muatan 

negatif dan muatan positif pada ujung yang berbeda (dipolar). Fenomena 

hanya terjadi pada air yang molekulnya dipolar dan tidak terjadi pada cairan 

yang tidak dipolar seperti karbon tetrakolrida (Ccl4) yang jika dicampur 

lempung tidak akan terjadi apapun. 

d. Sifat kembang susut (swelling potensial)       

Perubahan sistem tanah dengan  air mengakibatkan terganggunya 

keseimbangan gaya-gaya didalam struktur tanah akan menyebabkan plastisitas 

yang tinggi. Gaya tarik yang bekerja pada partikel berdekatan terdiri dari gaya 

elektrostatis yang bergantung pada komposisi mineral, serta gaya van der 

Walls yang bergantung pada jarak antar permukaan partikel. Partikel lempung 

umumnya berbentuk pelat pipih yang ujung-ujungnya bermuatan likstrik  

positif sedangkan pada permukaan bermuatan   negatif.  Kation air tanah yang 

terikat pada permukaan pelat oleh suatu gaya listrik akan menyeimbangkan 

muatan negatif tersebut. Antara gaya luar dan hisapan matrik pada sistem gaya 

internal kimia-listrik harus dalam keadaan seimbang. Akibat adanya 

perubahan komposisi maupun keluar masuknya air tanah pada susunan air 

tanah, maka jarak antar partikel dan keseimbangan gaya–gaya akan 

membentuk keseimbangan baru. Perubahan jarak antar partikel-partikel ini 

disebut sebagai proses kembang susut.  

2.5.1 Identifikasi Tanah Lempung Lunak 

Menurut Chen (1975), terdapat dua cara yang digunakan dalam 

mengidentifikasi tanah ekspansif, yaitu:   

1. Identifikasi mineralogi  

2. Cara tidak langsung (single index method) 
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1. Identifikasi mineralogi  

Mengidentifikasi potensi kembang susut suatu tanah lempung dilakukan 

dengan cara analisa mineralogi. Berikut beberapa cara analisa mineralogi:  

- Difraksi sinar X (X-Ray Diffraction) 

- Difraksi sinar X (X-Ray Fluorescence)  

- Analisi Kimia (Chemical Analysis) 

- Mikroskop Elektron (Scanning Electron Microscope). 

2. Cara tidak langsung (single index method) 

Untuk evaluasi berpotensi ekspansif atau tidak pada suatu contoh tanah dapat 

menggunakan hasil uji sejumlah indeks tanah dasar. Uji indeks dasar adalah uji 

batas-batas Atterberg, uji mengembang bebas, dan uji susut linear (linear 

shrinkage test). Untuk melengkapi data dari contoh tanah yang digunakan pada 

penelitian ini, dilakukan beberapa pengujian pendahuluan. Pengujian pendahuluan 

tersebut meliputi uji sifat-sifat fisis tanah. 

2.5.1.1 Specific Gravity ( Gs ) 

Harga specific gravity (Gs) dari butiran tanah berperan penting dalam 

bermacam-macam keperluan perhitungan mekanika  tanah. Harga-harga itu dapat 

ditentukan secara akurat dilaboraturium. Harga-harga specific gravity beberapa 

mineral yang umum terdapat pada tanah ditunjukan pada Tabel 2.2.    

Tabel 2.5 Specific Gravity Mineral-mineral Penting pada Tanah (Das, 1994) 

Mineral  Specific gravity 

Quarts (kwarsa)  2.65  

Kaolinite  2.60  

Illite  2.80  

Montmorillonite  2.80  

Halloysite  2.55  

Potassium feldspar  2.57  

Sodium and calcium 

feldspar  

2.62 – 2.76  

Chlorite  2.60 – 2.90  

Biorite  2.80 – 3.20   

Muscovite  2.76 – 3.10  
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Horn blende  3.00 – 3.47  

Limonite  3.60 – 4.00  

Olivine  3.27 – 3.37  

 

Sebagian dari mineral–mineral tersebut memiliki specific gravity berkisar 

antara 2,6 sampai dengan 2,9. Specific gravity dari bagian padat tanah pasir yang 

berwarna terang, pada umumnya sebagian besar terdiri dari quartz sedangkan 

dapat diperkirakan sebesar 2,65 untuk tanah lempung atau berlanau, harga 

tersebut berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Pada Tabel 2.3dapat dilihat nilai-nilai 

specific grafity untuk berbagai jenis tanah 

Tabel 2.6 Specific Gravity Tanah (Hardiyatmo, 2006) 

Macam tanah Specific Gravity 

Kerikil  2,65 – 2,68 

Pasir  2,65 – 2,68 

Lanau anorganik  2,62 – 2,68 

Lanau organik  2,58 – 2,65 

Lempung anorganik  2,68 – 2,75 

Humus  1,37 

Gambut   1,25 – 1,80 

 

Berat isi dalam tanah didefinisikan sebagai rasio antara berat jenis zat pada 

partikel    tanah  dengan  berat   isi  air  seperti   yang  ditunjukkan   pada   

persamaan berikut ini:   

Gs=        

 

Keterangan  : 

Gs  = specific gravity  

ᵞw  = berat volume air pada temperatur 40C (gr/cm3)  

ᵞs  = berat volume butiran padat (gr/cm3)  

Wiqoyah (2006), telah melakukan penelitian tentang pengaruh kadar kapur, 

waktu perawatan dan perendaman terhadap kuat dukung tanah lempung. Hasil uji 

specific gravity (Gs) dengan penambahan 2,5%, 5% dan 7,5% kapur 



20 
 

menunjukkan adanya kecenderungan penurunan nilai specific gravity seiring 

dengan bertambah besarnya persentase kapur. Penurunan maksimumnya sebesar 

adalah 0,03%. 

2.5.1.2 Batas Konsistensi (Atterberg) 

Kosistensi merupakan kedudukan fisik tanah berbutir halus pada kadar air 

tertentu.  Menurut  Atterberg  batas-batas  konsistensi tanah berbutir halus adalah 

batas cair, batas plastis, batas susut. Batas konsistensi tanah tersebut didasarkan 

kepada kadar air, yaitu: 

a. Batas Cair (Liquid Limit) 

Batas cair merupakan kadar air tanah yang berada pada batas antara keadaan 

cair dan keadaan plastis.  Pada Gambar 2.4 dapat dilihat alat uji batas cair  dan  

pada Gambar 2.5dapat dilihat kurva penentu batas cair.  Atterberg  (1990),   telah   

meneliti    sifat   konsistensi   mineral    lempung   padakadar air bervariasi yang 

dinyatakan dalam batas cair, batas plastis, dan batas susut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Alat  Uji  Batas Cair 
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Gambar 2.6 Kurva pada Penentuan Batas Cair Tanah Lempung 

 

b. Batas Plastis ( Plastic Limit ) 

Batas plastisitas merupakan sifat tanah dalam keadaan konsistensi, yaitu cair, 

plastis, semi padat, atau padat yang dimana hal tersebut bergantung pada kadar 

airnya. Kebanyakan tanah lempung atau tanah berbutir halus yang ada dialam 

dalam keadaan plastis. Pada umumnya semakin besar plastisitas tanah, yaitu 

semakin besar rentang kadar air pada daerah plastis maka tanah tersebut akan 

semakin berkurang kekuatannya dan mempunyai kembang susut yang semakin 

besar.  Indeks plastisitas adalah selisih antara batas cair dan batas plastis ( Interval 

kadar air pada kondisi tanah masih bersifat plastis ), karena itu menunjukkan sifat 

keplastisan tanah. 

PI = LL – PL 

Keterangan : 

PI = Plastis Indeks ( % )  

LL = Liquid Limit ( % )  

PL = Plastis Limit ( % ) 

 

 



22 
 

Pada Tabel 2.7 dapat dilihat batasan mengenai indeks plastisitas, sifat, macam 

tanah. 

Tabel 2.7 Nilai Indeks Plastisitas dan Macam-macam Tanah (Chen, 1975) 

PI  Sifat  Macam tanah  

0  Non Plastis  Pasir  

<7  Plastisitas rendah  Lanau  

7– 17  Plastisitas sedang  Lempung berlanau  

>17 Plastisitas tinggi  Lempung  

 

c. Batas Susut (Shrinkage Limit) 

Suatu tanah mengalami penyusutan apabila kadar air secara perlahan–lahan 

hilang dari dalam tanah. Dengan hilangnya air terus menerus akan mencapai suatu 

tingkat keseimbangan, dimana penambahan kehilangan air tidak menyebabkan 

perubahan volume tanah. 

Persamaan batas susut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

Nilai batas konsistensi dipengaruhi oleh kandungan mineral montmorillonite. 

Semakin besar kandungan mineral montmorillonite semakin besar batas cair dan 

indeks plastisitas serta semakin kecil nilai batas susut dan batas plastisnya 

(Hardiyatmo, 2006).  

Pada Tabel 2.8 dapat dilihatangka-angka batasan Atterberg untuk bermacam-

macam mineral lempung menurut Mitchell (1976) 

Tabel 2.8 Harga-harga Batasan Atterberg untuk Mineral Lempung (Mitchell, 

1976) 

Mineral  Batas Cair  Batas Plastis  Batas Susut  

Monmorrillonite  100 – 900  50 – 100  8,5 – 15  

Montronite  37 – 72  19 – 72  -  

Illite  60 – 120  35 – 60  15 – 17  

Kaolinite  30 – 110  25 – 40  25 – 29  

Halloysite  50 – 70  47 – 60  -  



23 
 

Terhidrasi  35 – 55  30 – 45  -  

Holloysite  160 – 230  100 – 120  -  

Attapulgite  44 – 47  36 – 40  -  

Chlorite  200 - 250  130 – 140 -  

Allophane 100 – 900  50 – 100  8,5 – 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Variasi Volume dan Kadar Air pada Kedudukan Batas Cair, Batas 

Plastis dan Batas Susut 

Perubahan volume tanah seperti yang terlihat dalam Gambar 2.7 diatas dapat 

dipengaruhi oleh kadar air. Hal itu juga dapat mempengaruhi jenistanahnya 

seperti tanah kohesif atau non kohesif. Kesimpulannya adalah tanah kohesif 

seperti lempung memiliki perbedaan dengan tanah non kohesif seperti pasir. 

Perbedaan tersebut, yaitu:   

1. Tahanan friksi tanah kohesif < tanah non kohesif.  

2. Kohesi Lempung > tanah granular.  

3. Permeability lempung < tanah berpasir.  

4. Pengaliran air dalam lempung lebih lambat dibandingkan dari tanah berpasir.  

5. Perubahan volume dalam lempung lebih lambat dibandingkan dari tanah 

granular. 
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2.6 Tanah Pasir 

Tanah pasir merupakan tanah yang terbentuk dari bakuan beku dan batuan 

sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Kerikil ialah istilah umum yang 

digunakan pada potongan-potongan batuan yang berukuran kurang dari 5 mm 

sampai dengan ukuran maksimalnya 150 mm. Kerikil bisa berupa batu pecah 

(split) jika terbuat dari pabrik dan berupa kerikil alamiah bila digali dari deposit 

yang terdapat secara alami ataupun berupa kerikil ayakan jika telah disaring 

hingga ukuran 3 mm sampai 5 mm. Kerikil merupakan bahan yang tak berkohesi, 

yaitu kerikil tidak mempunyai adhesi  atau tarikan antar partikel. Terdapat 

partikel-partikel mineral yang lebih kecl dari kerikil tetapi lebih besar dari sekitar 

0,05 sampai 0,075. Partikel tersebut bisa berbentuk halus, sedang ataupun padat 

tergantung dari ukuran partikel terbanyak.   

 

2.7 Tanah Pasir Berlempung 

Tanah pasir berlempung sebagian besar mengandung partikel pasir tetapi juga 

mengandung lempung dan sedimen lainnya yang membentuk struktur-struktur. 

Tanah pasir berlempung diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel pasir di 

dalam tanah. Ukuran partikel diukur dalam milimeter dan konsentrasi dalam tanah 

yang digunakan untuk menentukan kategori tanah yang berada di bawahnya . 

Tanah pasir berlempung terdiri dari sekitar 70%-90% pasir, 10% tanah liat dan 

15% debu. Tanah pasir berlempung partikelnya terlihat seperti pasir dicampur ke 

dalam tanah. Ketika tanah pasir berlempung dikompresi, tanah pasir berlempung 

tersebut memegang bentuk mereka tapi mudah pecah. Tanah pasir berlempung 

memiliki konsentrasi tinggi dari pasir yang menyebabkan tanah tersebut terlihat 

seperti pasir. Di kebun dan rumput, tanah pasir berlempung mampu dengan cepat 

menguras kelebihan air tetapi tidak dapat menahan sejumlah besar air atau nutrisi 

bagi tanaman yang berada disekitarnya. 

 

2.8 Air Limbah 

Air limbah adalah yang tidak bersih atau mengandung berbagai zat bersifat 

membahayakan kehidupan makhluk hidup. Pada umumnya air limbah muncul 

akibat hasil perbuatan manusia (termasuk industrilisasi). Air limbah berasal dari 
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sisa air yang dibuang dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya 

dan mengandung bahan-bahan / zat-zat yang dapat membahayakan bagi manusia 

serta menganggu lingkungan hidup. 

Kombinasi dari aliran sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, 

perdagangan, perkantoran ataupun industri bersama-sama mengalir dengan air 

tanah, air perumahan dan air hujan yang mungkin ada (haryoto kusno putranto, 

1985). Jadi air buangan adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia baik dalam 

kegiatan rumah tangga maupun kegiatan air seperti industri, perkantoran dan 

sebagainya 

2.8.1 Sumber Air Limbah 

1.  Air limbah rumah tangga (domestic wastes water) merupakan air limbah yang 

berasal dari tempat tinggal atau pemukiman penduduk. Pada umumnya air 

limbah ini terjadi dari eksreta (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan 

kamar mandi (terdiri dari bahan-bahan organik). Yang berasal dari sumber lain 

seperti air hujan yang bercampur dengan air comberan dan sebagainya. 

2.  Air buangan industri (industial wastes water) adalah air buangan yang berasal 

dari berbagai jenis industri akibat dari proses produksi. Zat-zat yang 

terkandung didalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang 

dipakai oleh masing-masing industri tersebut. Seperti sulfida nitrogen, zat 

pewarna, logam berat, mineral, zat pelarut dan lain-sebagainya. 

3.  Air buangan perusahaan (comersial waste water) adalah air buangan yang 

berasal dari daerah perdagangan, hotel, perkantoran, restoran, tempat-tempat 

umum, tempat ibadah dan lain sebagainya. Zat-zat yang terkandung di dalam 

jenis air limbah ini umumnya sama dengan kandungan air limbah rumah 

tangga. 

2.8.2 Karakteristik Air Limbah 

1. Karakteristik fisik 

Air limbah yang sebagian besar terdiri dari bahan-bahan padat terutama air 

limbah rumah tangga seperti sabun, kadang-kadang mengandung sisa-sisa 

kertas berwarna, bekas cucian beras dan sayur, bagian-bagian tinja dan 

lainnya. 
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2. Karakteristik kimiawi 

Biasanya air buangan atau air limbah ini mengandung campuran zat-zat kimia 

anorganik yang berasal dari air bersih seperti bermacam-macam zat organik 

berasal dari penguraian tinja, urine dan sampah-sampah lainnya. 

3. Karakteristik bakteriologis 

Kandungan bakteri pathogen serta organisme golongan coli terdapat juga 

dalam air limbah tergantung darimana sumber air limbah tersebut. Namun 

kedua bakteri tersebut tidak berperan dalam proses pengolahan air buangan. 

2.8.3 Dampak Air Limbah 

Air limbah dapat menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan 

dimana air limbah menjadi media penyebaran berbagai macam penyakit terutama 

typus abdominaks, kolera, disentri baciler. Air limbah juga menjadi media 

berkembang biaknya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk dan menjadi 

tempat-tempat berkembang biaknya mikroorganisme pathogen. Selain itu juga 

dapat menurunkan kualitas badan air dan sebagainya. Air menjadi berbau, rasa 

tidak enak dan pandangan yang tidak sedap merupakan contoh menurunnya kadar 

oksigen terlarut. Sebagai sumber pencemaran air permukaan, tanah dan 

lingkungan hidup lainnya serta mengurangi produktifitas manusia karena orang 

bekerja dengan tidak nyaman juga merupakan dampak dari air limbah. 

2.8.4 Pencemaran Limbah Padat 

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat limbah padat adalah 

timbulnya gas beracun, diantaranya CO2, CO, asam sulfida, dan amoniak methan. 

Dengan bantuan mikroorganisme limbah dari berbagai macam bentuk dan jenis 

bertumpuk pada satu tempat mengakibatkan terjadinya pembusukan. Adanya 

musim hujan dan kemarau secara bergantian menimbulkan proses pemecahan 

bahan organik oleh bakteri penghancur dalam suasana aerob maupun anerob 

menimbulkan gas. 

2.8.5 Penurunan Kualitas Udara 

Pengaruh pencemaran limbah terhadap kualitas udara dikarenakan 

timbulnya gas hasil reaksi kimia dalam timbunan limbah. Gas seperti NH3, H2S, 

methane akan terkonsentrasi di udara pada nilai tartentu. Dalam konsentrasi 50 

ppm H2S akan membuat mabuk dan pusing. Konsentrasi H2S yang diizinkan 30 
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mg per meter kubik udara. Pada sisa pembakaan yang tidak sempurna akan 

menimbulkan gas karbon monoksida (CO). Nilai ambang batas CO 100 ppm = 

110 mg per meterkubik udara. Amoniak yang berupa gas pada suhu dan tekanan 

normal mempunyai nilai ambang batas 35 mg per meter kubik udara. Serat fenol, 

asbestos, oksida logam dari pembakaran, seng, natrium sulfida, hidrokarbon, 

oksida, dan SO2 yang berasal dari bahan padat merupakan racun bagi manusia. 

2.8.6 Penurunan Kualitas Air 

Buangan jenis padat berupa lumpur merupakan buburan yang tanpad 

disadari dibuang bersama air limbah. Demikian juga bentuk padatan lain yang 

tidak ekonomis dibuang langsung keperairan. Padatan tersebut dalam air dipecah 

dan berurai menjadi bahan pencemar lain seperti padatan larut, padatan 

mengendap dan zat organik lainnya selain itu limbah padat menyebabkan 

kekeruhan air, warna dan rasa air berubah sehingga air menjadi beracun akibat 

limbah padat tersebut. 

2.8.7 Kerusakan Permukaan Tanah 

Timbunan sampah menghasilkan gas hidrogen, amoniak, nitrogen, dan 

asam sulfida. Adanya zat chrom, merkuri dan arsen menimbulkan gangguan 

terhadap bio tanah, merusak struktur permukaan tanah dan tekstur tanah. Limbah 

lain seperti oksida logam, baik yang terlarut maupun dalam areal permukaan tanah 

juga dapat menjadi racun. 

2.8.8 Sumber dan Macam Bahan Pencemar Air 

Pencemaran air terjadi apabila didalam air terdapat bermacam-macam zat 

atau kondisi yang dapat menurunkan standar kualitas air yang telah ditentukan 

sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. 

Suatu sumber air dikatakan tercemar tidak hanya karena tercampur dengan 

suatu zat atau bahan pencemar, akan tetapi apabila air tersebut tidak sesuai dengan 

kebutuhan tertentu seperti suatu sumber air yang mengandung logam berat atau 

mengandung bakteri penyakit tidak dapat digunakan untuk kebutuhan rumah 

tangga (keperluan air minum, memasak, mandi dan mencuci) tapi masih dapat 

digunakan untuk kebutuhan industri atau sebagai pembangkit tenaga listrik. 
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2.8.8.1 Sumber penyebab terjadinya Pencemaran Air 

Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya pencemaran air antara 

lain apabila air terkontaminasi dengan bahan pencemar air seperti sampah rumah 

tangga, , sisa-sisa pupuk atau pestisida dari daerah pertanian, sampah limbah 

industri, limbah rumah sakit, limbah kotoran ternak, partikulat-partikulat padat 

hasil kebakaran hutan dan gunung berapi yang meletus atau endapan hasil erosi 

tempat-tempat yang dilaluinya. 

2.8.8.2 Bahan Pencemar air 

Pada dasarnya bahan pencemar air dapat dikelompokkan menjadi tujuh, 

yaitu: 

1. Sampah yang dalam proses penguraiannya memerlukan oksigen merupakan 

sampah yang mengandung senyawa organik, misalnya sampah industri 

makanan, sampah rumah tangga (sisa-sisa makanan), sampah industri gula 

tebu, kotoran manusia dan kotoran hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewan 

yang mati. Dalam proses penguraian sampah-sampah tersebut memerlukan 

banyak oksigen, sehingga apabila sampah-sampah tersbut terdapat didalam 

air, maka perairan tersebut akan kekurangan oksigen dan menyebabkan ikan-

ikan serta organisme dalam air akan mati kekurangan oksigen. Selain itu 

proses penguraian sampah yang mengandung protein (hewani/nabati) akan 

menghasilkan gas H2S yang berbau busuk sehingga air tidak layak untuk 

diminum atau untuk mandi.  

2. Bahan pencemar penyebab terjadinya penyakit, yaitu bahan pencemar yang 

mengandung virus dan bakteri misalnya bakteri coli yang dapat menyebabkan 

penyakit saluran pencernaan (disentri, kolera, diare, types) atau penyakit 

kulit. Bahan pencemar ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah rumah 

sakit atau dari kotoran hewan/manusia. 

3. Bahan pencemar berupa senyawa anorganik/mineral misalnya logam-logam 

berat seperti kadmium (Cd), Timah hitam (pb), merkuri (Hg), tembaga (Cu), 

dan garam-garam anorganik. Bahan pencemar berupa logam-logam berat 

yang masuk ke dalam tubuh biasanya melalui makanan dan dapat tertimbun 

didalam organ-organ tubuh seperti hati, ginjal, limpa saluran pencernaan 

lainnya sehingga mengganggu fungsi organ tubuh tersebut. 
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4. Bahan pencemar organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme 

yaitu senyawa organik berasal dari herbisida, polimer seperti plastik, 

pestisida, serat sintetis, limbah industri, deterjen, dan limbah minyak. Bahan 

pencemar ini tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme sehingga akan 

menggunung dimana-mana dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk 

hidup. 

5. Bahan pencemar berupa makanan tumbuh-tumbuhan seperti senyawa fosfat 

dan senyawa nitrat dapat menyebabkan tumbuhnya alga (ganggang) dengan 

pesat sehingga dapat menutupi permukaan air. Selain itu akan mengganggu 

ekosistem air, mematikan ikan dan organisme dalam air karena kadar oksigen 

dan sinar matahari berkurang. Hal ini disebabkan oksigen dan sinar matahari 

yang diperlukan organisme dalam air terhalangi dan tidak dapat masuk ke 

dalam air. 

6. Bahan pencemar berupa zat radioaktif merupakan bahan pencemar yang 

berasal dari limbah PLTN dan dari percobaan-percobaan nuklir lainnya 

sehingga menyebabkan penyakit kanker, merusak sel dan jaringan tubuh 

lainnya. Bahan pencemar berupa endapan atau sedimen seperti tanah dan 

lumpur akibat dari erosi pada tepi sungai atau partikulat-partikulat padat, 

lahar yang disemburkan oleh gunung berapi yang meletus akan menyebabkan 

air menjadi keruh, masuknya sinar matahari berkurang, dan air kurang 

mampu mengasimilasi sampah. 

7. Bahan pencemar berupa kondisi (misalnya panas) adalah dari limbah industri 

yang menggunakan air sebagai pendingin dan limbah pembangkit tenaga 

listrik. Bahan pencemar panas ini akan menyebabkan suhu air meningkat dan 

tidak sesuai untuk kehidupan akuatik (organisme, ikan dan tanaman di dalam 

air). Tanaman, ikan dan organisme yang mati tersebut akan terurai menjadi 

senyawa-senyawa organik. Untuk proses penguraian senyawa organik ini 

memerlukan oksigen sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

oksigen dalam air. 

 Dari berbagai jenis limbah diatas ada yang bersifat beracun atau berbahaya 

dan dikenal sebagai limbah B3, yaitu Bahan Berbahaya dan Beracun. Suatu 

limbah dapat digolongkan sebagai limbah B3 apabila limbah tersebut 
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mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya dapat 

merusak atau mencemarkan lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan 

manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.Yang termasuk dalam 

limbah B3 antara lain adalah bahan baku berbahaya dan beracun yang tidak 

digunakan lagi karena rusak, sisa proses, sisa kemasan, tumpahan, dan oli bekas 

kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini 

termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut:  

1. mudah meledak  

2. mudah terbakar  

3. bersifat reaktif  

4. beracun 

5. menyebabkan infeksi 

6. bersifat korosif dan lain sebagainya 

Pada dasarnya pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan 

manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya 

terjadi karena bahan kimia industri, kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, 

kecelakaan kendaraan pengangkut minyak,masuknya air permukaan tanah 

tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, zat kimia, air limbah dari tempat 

penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara 

tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Untuk pencemaran akibat limbah 

industri organik adalah buangan yang berasal dari kawasan industri, dibuang di 

area tanah tanpa penanganan lebih lanjut.  

Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, 

maka zat tersebut dapat tersapu air hujan, menguap dan masuk ke dalam tanah. 

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia 

beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada 

manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. 

 

 

 


