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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian atau bagan Alir Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dilapangan dan di 

laboratorium untuk mendapatkan informasi mengenai parameter-

parameter tanah yang diperlukan oleh perencana untuk imput design 

pekerjaan tanah secara keseluruhan pada lokasi rencana pembangunan 

gedung bertingkat Angkatan Laut F-FDTL Dili, Timor-Leste. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pekerjaan 

penelitian ini mengunakan mesin pengeboran dalam (Deep Boring) 

termasuk Standard Penetration Test (SPT) di laksanakanan dengan tiga 

(3) titik pengeboran. serta Cone Penetrometer Test (CPT) dilaksanakanan 

3titik penyondiran, berdasarkan permintaan perencanaan 
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Gambar 3.6 Diagram alir Penelitian 
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3.2  Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi Angkatan Laut F-FDTL 

Diliuntuk pembangunan Gedung bertingkat Angkatan Laut F-FDTL Dili 

Timor Leste dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 lokasi penelitian Angkatan laut F-FDTL Dili Timor-Leste, 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Bagaimana kebutuhan perencanaan perlu penyelidikan tanah? 

2. Bagaimana Penyelidikan tanah untuk menghindari kelebihan 

perencanaan (Overdesign) dan perencanaan yang tidak memandai 

(Under design)? 

3. Bagaimana Penyelidikan tanah yang baik untuk memberikan 

informasi mengenai parameter-parameter tanah untuk keperluan 

perencanaan? 

 

3.4 Instrument Penelitian 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer 

Data primer berupa data yang diambil dari hasil pengujian 

dilapangan (Deep Boring, SPT, CPT) dan pengujian laboratorium (index 

properties dan engineering properties test). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui referensi 

pustaka yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. 

 

3.5  Prosedur Pengumpulan Data Variabel 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengujian boring dan 

sondir 

 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengujian 

laboratorium dengan index properties test dan engineering properties test. 

 

3.6 Peralatan dan Bahan Penelitian 

3.6.1 Peralatan untuk pengujian tanah di lapangan 

 

a. Pengujian pengeboran dalam (Deep Boring) 

Pengeboran akan dilakukan dengan alat bor yang mempunyai 

kemampuan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

 

1. Mampu menembus tanah keras dengan nilai N SPT >60 

2. Kemampuan alat bor dapat mencapai kedalaman min 80 m. 

3. Diesel engine kapasitas 120 PK. 

4. Water pump dengan kapasitas (50 s/d 60 ltr/menit). 

5. Casing dengan diameter minimum 97 mm. 

6. Drilling rod (4.05 cm) 

7. Tabung sampel panjang 50 cm dan diameter 7.5 cm. 

8. Mata bor klep. 

9. Tabung SPT. 

10. Piston dan piston rod untuk keperluan pengambilan 

undisturbed sampel. 

 

b. Pengujian Cone Penetrometer Test (CPT)/Sondir 

1. Satu set alat sondir yang terdiri dari: 

a. Mesin sondir ringan kapasitas 2.5 ton 

b. Stang sondir, panjang 1m sebanyak 10 buah 

c. Manometer kecil untuk tekanan ≤ 60 kg/cm² 
d. Manometer besar untuk tekanan > 60 kg/cm² 
e. Bikonus 1 buah 

f. Kop tekan dan Kop tarik 
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2. Satu set jangkar terdiri dari : 

a. Angker 2 buah 

b. Ambang penahan 2 buah 

c. Kunci T + engkol 

d. Linggis 

e. Kunci pemutar dan kunci plunger 

f. Peralatan Lainnya : 

g. Kunci pas 

h. Kunci inggeris 

i. Obeng 

j. Kunci Pipa 

k. Castrol oil 

l. Meteran 

m. Palu 

n. Alat tulis, dll. 

 

3.6.2 Peralatan untuk pengujian tanah di laboratorium 

Pengujian Laboratorium dilakukan dengan menggunakan peralatan 

dan metode standar untuk mengetahui index properties dan 

engineering properties. 

Peralatan untuk pengujian index properties sebagai berikut: 

 

1. Cawan 

2. Diskator 

3. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

4. Oven dengan Suhu 105 °C 

5. Piknometer 

6. Kompor 

7. Kulkas 

8. Corong 

9. Saringan dari nomor yang terbesar sampai dengan pan 

10. Casa Grande 

11. Spatula 

12. Pisau Pembela 

13. Mankok 

14. Kontainer kadar air 

15. Kaca dengan 30 x 30cm 
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Peralatan untuk pengujian engineering properties sebagai berikut: 

 

a. Uji Kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test) 

1. Satu set mesin kuat tekan bebas. 

2. Pisau perata 

3. Ring pencetan benda uji 

4. Jangka Sorong/mistar 

5. Stop wacth 

6. Cetakan kuat tekan bebas 

7. Extruder kuat tekan bebas 

8. Kunci inggris 

9. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

 

b. Uji Triaxial  

1. Satu unit mesin triaxial terdiri dari : 

a. Kerangka beban 

b. Proving ring 

c. Dial untuk mengukur kecepatan regangan 

d. Cell triaxial 

2. Extruder 

3. Tabung Pencetak yang sesuai dengan ukuran contoh yang 

dihendaki 

4. Pisau perata 

5. Stop wacth 

6. Karet Mimbra 

7. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

8. Batu pori 

 

c. Direct Shear Test 

1. Alat uji geser langsung lengkap antara lain meliputi 

a. Kotak geser 

b. Pelat beban bergaris 

c. 2 buah batu pori 

d. 2 pelat bergaris dan berpori 

e. Pelat dasar bergaris 

f. Sistem lengan beban 

g. Pemberat 

h. Motor dengan berbagai kecepatan dari 1mm/menit sampai 

0.0025mm/menit. 

i. Cincin beban 

j. Dial untuk pembaca pergerakan vertical 
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k. Dial horizontal pembaca pergeseran horizontal 

2. Silinder untuk membentuk sample dengan ketingian 12mm 

dan diameter 50mm 

3. Pisau 

4. Air terdestilasi 

5. Extruder 

6. Desikator 

7. Jangka Sorong/mistar 

8. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

9. Oven dengan Suhu 105 °C 

10. 3 buah wadah aluminium 

 

d. Consolidation Test 

1. Satu set alat konsolidasi yang terdiri dari cell konsolidasi 

rangka beban, lengkap dengan keeping beban yang sesuai 

2. Dial dengan ketelitian 0.01 mm 

3. Alat pencetak yang terdiri dari : 

- Ring pencetak 

- Extruder 

- Alat pemotong/spatula, dsb. 

4. Stop wacth 

5. Timbangan dengan ketelitian 0.01 gr 

6. Kunci pipa 

 

3.7 Proses Penelitian 

Pengujian ini dilakukan dilapangan maupun di laboratorium 

untuk mengetahui struktur tanah atau klasifikasi tanah demi 

kebutuhan design perencanaan konstruksi gedung bertingkat. 

Langkah-langkah pengujian dilapangan maupun di laboratorium 

sebagai berikut: 

 

1. Survey Lokasi Penelitian 

Tim Soil investigation dari laboratrium Nasional untuk 

mengadakan suatu survey kondisi lokasi proyek gedung 

bertingkat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 

permukaan tanah, adanya pohon-pohon, bangunan lama, tempat 

pembuangan sampah, sungai, jalan, saluran, atau gorong-gorong 

air dan lain-lainnya. 
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a. Persiapan Peralatan  
Semua peralatan yang digunakan untuk pengujian di lapangan 

terdiri dari: Satu unit mesin bor dan satu unit mesin Cone 

penetrometer test(CTP)/Sondir, semua peralatan akan dibawah ke 

lokasi penelitian sebelum pengujian. 

 

b. Pengujian tanah 

Untuk pengujian tanah pada penelitian ini meliputi pengujian 

tanah dilapangan maupun dilaboratorium:  

 

c. Pengujian tanah dilapangan 

Pengujian tanah dilapangan dengan menggunakan mesin 

pengeboran dalam (Deep Boring) termasuk Standard Penetration 

Test (SPT) dan Cone Penetration Test (CPT) sebagai berikut: 

 

2.  Pengujian Pemboran Dalam (Deep Boring)  

Pengeboran termasuk SPT didalamnya, dilaksanakan pada3 

titik. Pengeboran dilaksanakan dengan mengacu pada ASTM D 

02113 dan ASTM D 01452. Disturbed sampel diambil sepanjang 

kolom pipa bor, diidentifikasi sesuai Unified Soil Classification 

System (USCS) dan dipertunjukkan hasilnya pada 'boring 

log'.Setiap tambahan kedalaman tertentu casing akan diturunkan 

sampai dasar lubang dengan menambah sambungan pada bagian 

atas casing. Untuk tanah lunak (soft soil) sistem pengeboran akan 

dilaksanakan dengan casing system yaitu mengebor dengan 

casing yang berputar drilling rod dan ujung casing diberi mata 

bor. 

 

Pelaksana pengeboran adalah  tenaga/operator sesuai kualifikasi , 

dan peralatan pendukung (mesin bor, unit pompa, dll) dengan 

kapasitas yang memadai dan memenuhi persyaratan keselamatan 

operasi di lokasi.  

Dari setiap pengeboran akan dilakukan pencatatan pelaksanaan 

pekerjaan terutama masalah teknis lapangan yang terjadi/ditemui. 

Hasil pekerjaan lapangan tersebut akan dituangkan kedalam 

borlog yang menggambarkan : 

 

1. Elevasi muka air tanah terhadap Datum 

2. Number of blows standard penetration test dan 

kedalamannya (dalam angka dan grafik). 
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3. Kedalaman tanah dari undisturbed dan Disturbed 

sampel diambil  

4. Elevasi lapisan batas atas dan bawah setiap perubahan 

lapisan tanah yang ditemui selama pengeboran. 

5. Deskripsi dari jenis tanah untuk tiap interval kedalaman. 

6. Hal-hal lain (khusus) yang ditemui/terjadi pada saat 

pengeboran dilaksanakan. 

7. Penjelasan teknis dari penyimpangan-penyimpangan 

kejanggalan yang terjadi selama pengeboran. 

 

Pekerjaan pemboran dalam (deepboring) di lapangan dilakukan 

dengan menggunakan Bor Mesin (Rotary Drilling Machine 

Hydraulic System). Perlengkapan dan prosedur kerja mengacu 

pada ASTM D1452 – 72. 

 

 

Contoh peralatan untuk pekerjaan ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alat Bor Mesin dan Pekerjaan Pemboran 

 

Pada pekerjaan boring ini dilakukan pengambilan inti pemboran 

(core) dari permukaan tanah sampai dengan akhir pemboran. 

Panjang masing-masing inti adalah 1 m. Setiap 5 buah inti 

selanjutnya diletakkan pada satu core box yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Dengan demikian setiap core box mewakili panjang 

pemboran sedalam 5 m. 
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NATIONAL LABORATORY FOR CONSTRUCTION MATERIAL TESTING
Ministry of Public Work

Address: Caicoli, Dili, Timor Leste . Tel: 3322217

Timbunan Pasir Warna Abu-Abu Muda, 
Konsistensi Sedang - Kaku

Lanau Warna Abu-Abu Tua, 
Konsistensi Lunak

Lanau Pasiran Warna Abu-Abu Tua, 
Konsistensi Sangat Lunak - Lunak

Lanau Warna Abu-Abu Tua, 
Konsistensi Sedang

Pada bagian deskripsi lapisan tanah berisi tentang penjelasan 

mengenai gambaran jenis dan bentuk lapisan tanah, elevasi 

perubahan lapisan tanah serta elevasi muka air tanah yang dapat 

dari hasil uji pengeboran. Untuk memudahkan pembacaan, data 

tersebut lebih baik di muat dalam bentuk gambar yang nantinya 

akan berguna untuk pertimbangan teknis dalam perancangan 

pondasi yang mengambarkan: 

 

Informasi yang dapat diperoleh dari boring adalah type tanah, 

warna, dan deskripsi jenis–jenis lapisan tanah serta 

konsistensinya. Profil tanah hasil pemboran dalam boring log 

yang dapat dilihat pada lampiran di bawah ini. 

 
Gambar 3.3: Modul ajar mekanika tanah, Politeknik Bandung Indonesia 
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3. Pengujian Standard Penetration Test (SPT) 
SPT ini dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pemboran. Uji 

SPT dilakukandengan menggunakan split spoon barrel dan 

hammer seberat 140 lbs (63.5 kg) dengan tinggi jatuh 30“ (76,2 

cm).Hammer penumbuk yang dipergunakan bersistem otomatis 

dan free falling. 

 

Maksud sistem ini adalah setiap hammer diangkat dengan 

menggunakan bantuan winch pada mesin bor dan mencapai 

ketinggian standar (30”) secara otomatis hammer akan jatuh 

secara bebas (free falling) tanpa terhambat oleh gesekan sling 

dengan katrol atau winch.Jumlah total tumbukan yang dibutuhkan 

untuk penetrasi tanah 3 x 15 cm dicatat.Yang dimaksud Nilai-

SPT  (N-SPT) adalah jumlah tumbukan untuk penetrasi  2 x 15 

cm terakhir.Pekerjaan dan pencatatan SPT dilakukan setiap 

interval 2 m.   

 

Pekerjaan SPT didasarkan pada ASTM standard D.1586 – 84. 

Prinsip pengujian SPT Tabung SPT (split spoon barrel) 
 

 
Gambar 3.4 Pekerjaan Standard Penetration 
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Hubungan N dengan Kerapatan Relatif (Dr) tanah pasir (terzaghi 

&peck 1948) 

NILAI N    Kerapatan Relatif (Dr) 

<4     Sangat tidak padat (very 

Loose) 

   4 -10     Tidak padat (Loose) 

   10-30    kepadatan sedang (Med dense) 

   30-50     Padat (Dense) 

>50    sangat padat (Very Dense) 

 

Hubungan Nilai N , konsistensi dan kuat Tekan bebas(qu) untuk 

Tanah Lempung (terzaghi& peck 1948) 

Nilai N  Konsistensi  qu ( kN/m2) 

<2  sangat lunak  <25 

 2 – 4  Lunak   25 – 50 

 4 – 8  sedang   50 – 100 

8 – 15  Kaku   100-200 

15-30  Sangat kaku  200-300 

30-50  keras   >400 

>50  Sangat keras 

  

 

 

3.  PengambilanSampling 
Pekerjaan sampling dilakukan untuk keperluan pengujian tanah di 

laboratorium. Contoh tanah yang diambil dari lapangan terdiri 

dari Undisturbed Sample (UDS) atau Disturbed Sample (DS). 

Pengambilan contoh tanah Undisturbed (UDS) dilakukan dengan 

menggunakan tabung baja tipis standar (Shelby tube) dengan 

diameter 68 mm dan panjang 60 cm seperti ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini.  

Sumber :Laboratorium Mekanika tanah Politeknik Bandung 
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Gambar 3.5 Tabung Pengambilan sample UDS 

 

Untuk menjaga keaslian contoh tanah tersebut, pengambilannya 

dilakukan secara hati–hati.Secepatnya setelah contoh tanah 

terambil, untuk menjaga agar kadar air tidak terganggu/berubah, 

tabung ditutup dengan parafin (wax) pada ke dua ujungnya dan 

disimpan di tempat yang terlindung dari panas dan 

benturan.Pelaksanaan pekerjaan sampling dilakukan sesuai 

dengan ASTM 

Cara Perlindungan contoh 

tanah dalam tabung 
 

Pengambilan sample tanah dengan 

Shelby tube 
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1587 – 67.  

Gambar 3.6 Dokumentasi Core Box 
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4.  Pengujian Cone Penetrometer Test (CTP)/Sondir 

Penyelidikan tanah dengan mengunakan alat Cone 

Penetrometer Test (CTP)/Sondir dengan tujuan pengujian ini 

adalah untuk mengukur tahanan konus dan gesekan selimut pada 

penetrasi alat sondir ke dalam tanah secara kontinu. Untuk 

perhitungan data Cone penetrometer test (CTP)/ Sondir, 

dilakukan untuk mengetahui perlawanan tanah yang meliputi: 

tahanan konus (cone resistance), unit friksi, total friksi, dan angka 

perbandingan antara harga tahanan konus dengan hambatan lekat 

lokal (friction ratio). Alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah 

mesin sondir Gouda dengan kapasitas 2,5 ton.  

Pada pekerjaan ini CPT dilaksanakan sampai kedalaman dimana 

tahanan konus mencapai 200 kg/cm2. Pelaksanaan pekerjaan CPT 

sesuai dengan prosedur standard ASTM D3441-98.  

 

Alat Cone yang digunakan adalah dari tipe Begemann dengan 

dimensi sebagai berikut: 

* apex angle   = 60o 

* cone base area   = 10 cm2 

* jacket / sleeve area  = 150 cm2  

 

Tahanan konus (qc) dan local friction atau harga friction sleeve 

(fs) diamati setiap interval kedalaman 20 cm. Jadi konus adalah 

bagian ujung penetrometer berbentuk cone untuk mengukur 

tahanan ujung, sedangkan untuk penetrometer adalah suatu alat 

yang terdiri dari satu set batang-batang silindris ( batang penekan) 

dengan konus yang di design untuk menembus tanah dan batuan 

lunak, serta perlengkapan pengukuran untuk menentukan tahanan 

konus dan gesekan selimut. 

 

a. Uji Laboratorium 
Pekerjaan laboratorium dilakukan dengan menggunakan 

peralatan dan metoda standar untuk mengetahui index 

properties dan engineering properties. 

Pengujian laboratorium yang dilakukan pada tanah asli 

(UDS) meliputi: 

 

1. Kadar Air Alami (Natural Water Content); Test ini 

ditujukan untuk mengetahui kadar air contoh tanah. 

Pelaksanaan test ini mengacu pada prosedur standar 

ASTM D 2216 – 80 (1980). 
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2. Spesific Gravity ; Test ini bertujuan untuk mengetahui 

berat jenis tanah. Prosedur standar yang dipakai adalah 

ASTM D 854 – 83 (1983). 

3. Density Test;  Tujuan test ini untuk mengetahui density 

dari contoh tanah dalam kondisi asli (bulk) dan kondisi 

kering (dry). Test ini mengacu pada prosedur standar 

ASTM D 9254 – 83 (1983). 

4. Analisis Saringan (Grain Size Analysis); Test ini 

dilakukan untuk mengetahui gradasi/pembagian besar 

butir contoh tanah. Prosedur standar yang dipakai adalah 

ASTM D 421 dan 422 – 63 (1972/1963). 

5. Atterberg Limit; Test ini ditujukan untuk mengetahui 

respon tanah terhadap air yang meliputi batas cair, batas 

plastis dan index plastisitas tanah. Test tersebut mengacu 

pada prosedur standar ASTM D 4318 – 84 (1984). 

6. Unconfined Compression Test. Tujuan test ini adalah 

untuk memperoleh parameter kekuatan tanah dalam 

kondisi Undrained (shear strength of soil). Pengujian 

mengacu pada standar ASTM D 2166. 

7. Unconsolidated Undrained Triaxial Test. Tujuan test ini 

adalah untuk memperoleh parameter kekuatan tanah 

lempung (kelempungan) dalam kondisi Undrained (shear 

strength of soil). Test ini mengacu pada prosedur standar 

ASTM D 2850 – 87 (1987) untuk Unconsolidated 

Undrained Triaxial Test. 

8. Direct Shear Test. Test ini bertujuan untuk memperoleh 

nilai kohesi dan nilai sudut geser dalam tanah tanah pasir 

(kepasiran). Test ini mengacu pada prosedur standar 

ASTM D 3080 – (1990). 

9. Consolidation Test;Test ini bertujuan untuk memperoleh 

nilai koefisien konsolidasi Cc dan Cv yang selanjutnya 

dipergunakan untuk memprediksi besarnya dan lamanya 

konsolidasi (settlement). Test ini mengacu pada prosedur 

standar  American Asosiation Testing Materials (ASTM 

D 2435 – (1983). 

 

 

 

 

 

 


