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ABSTRAK
Pembangunan konstruksi di atas tanah gambut mempunyai banyak masalah, di antaranya
adalah daya dukung tanah yang rendah dan penurunan yang besar. Begitu juga dengan tanah
gambut Bagansiapiapi yang sebagian besar tanahnya berupa tanah gambut.Untuk mempelajari
bagaimana karakteristik dan perilaku tanah gambut Bagansiapiapi, maka dilakukanlah penelitian
uji konsolidasi dengan modifikasi LIR (Load Increment Ratio). Dengan adanya modifikasi rasio
penambahan beban pada uji konsolidasi tanah gambut, akan mempengaruhi proses kecepatan
terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Maka hal ini juga mempengaruhi sifat pemampatan
tanah dan parameter konsolidasi. Pada awal penelitian dilakukan pengujian untuk mengetahui sifat
fisis dari tanah gambut Bagansiapiapi. Sebelum melakukan pengujian konsolidasi dengan
modifikasi LIR (Load Increment Ratio), dilakukan pengujian konsolidasi biasa, yaitu uji
konsolidasi beban langsung dan uji konsolidasi beban bertahap. Pada pengujian konsolidasi beban
langsung, digunakan beban sebesar 25 kpa, 50 kPa, dan 100 kPa yang masing-masing beban
diberikan selama satu minggu. Sedangkan pada pengujian beban bertahap, masing-masing beban
diberikan secara bertahap selama 24 jam dan 48 jam. Pada pengujian konsolidasi dengan
modifikasi LIR (Load Increment Ratio), digunakan LIR 0,5, LIR 1,0, LIR 2,0, dan LIR 4,0. Tanah
gambut Bagansiapiapi diklasifikasikan sebagai tanah gambut berkadar abu sedang (medium ashpeat), berkadar serat (hemic pead), berkadar organik tinggi dan menghasilkan kadar air yang
sangat tinggi dimana sebagian besar air porinya terserap di sekeliling permukaan butiran. Dengan
adanya modifikasi LIR (Load Increment Ratio), terjadi perubahan pada parameter konsolidasi.
Pada uji konsolidasi beban bertahap nilai mv rata-rata = 0,0388 cm2/kg, sedangkan setelah
modifikasi LIR nilai mv rata-rata = 0,0703 cm2/kg. Pada uji konsolidasi beban bertahap nilai cv
rata-rata = 0,0079 cm2/dtk, sedangkan setelah modifikasi LIR nilai cv rata-rata = 0,0132 cm2/dtk.
Nilai indeks pemampatan semakin mengecil seiring dengan besarnya LIR yang digunakan.

Kata kunci : Tanah Gambut, LIR (Load Increment Ratio), Konsolidasi, Pemampatan.

1
. PENDAHULUAN
Masih
kurangnya
ilmu
pengetahuan dan informasi terhadap
perilaku tanah gambut ini menyebabkan
mahalnya biaya sebuah konstruksi,
bahkan beberapa konstruksi mengalami
kegagalan.
Seiring
dengan
perkembangan
pembangunan
di
Indonesia, maka sangat perlu diadakan
penelitian tentang karakteristik tanah
gambut yang nantinya akan digunakan

dalam rencana pembangunan suatu
daerah.
Penambahan beban di atas
permukaan tanah dapat menyebabkan
lapisan tanah di bawahnya mengalami
pemampatan. Pemampatan tersebut
disebabkan oleh adanya deformasi
partikel tanah, relokasi partikel,
keluarnya air atau udara dari dalam pori,
dan oleh sebab-sebab lain. Beberapa
atau semua factor tersebut mempunyai
hubungan dengan keadaan tanah yang

bersangkutan. Proses pemampatan tanah
ini lebih dikenal dengan istilah
konsolidasi, dengan kata lain konsolidasi
adalah proses keluarnya air pori dalam
rongga pori akibat adanya beban yang
bekerja. Akibat keluarnya air pori dari
dalam rongga dana dan relokasi partikel
tanah maka fenomena yang terjadi
disebut sebagai penurunan konsolidasi.
Pada umumnya uji konsolidasi di
laboratorium
dilakukan
dengan
membebani contoh tanah selama satu
hari sehingga mencapai fase konsolidasi
skunder. Mengingat hal tersebut, pada
penelitian ini dilakukan modifikasi rasio
penambahan beban pada uji konsolidasi.
Hal ini bertujuan untuk melihat beberapa
perbedaan nilai parameter konsolidasi.
Dengan adanya modifikasi rasio
penambahan beban pada uji konsolidasi
tanah gambut, akan mempengaruhi
proses kecepatan terperasnya air pori
keluar dari rongga tanah. Maka hal ini
juga mempengaruhi sifat pemampatan
tanah dan parameter konsolidasi.
Gambut mempunyai banyak
istilah padanan dalam bahasa asing,
antara lain peat, bog, moor, mire, atau
fen.Gambut diartikan sebagai material
atau bahan organik yang tertimbun
secara alami dalam keadaan basah
berlebihan, bersifat tidak mampat dan
tidak atau hanya sedikit mengalami
perombakan.Dalam pengertian ini, tidak
berarti bahwa setiap timbunan bahan
organik
yang
basah
adalah
gambut.Menurut
Andriesse
(1992)
dalam Noor (2001), gambut adalah
tanah organik (organic soils), tetapi
tidak berarti bahwa tanah organik adalah
tanah gambut.Sebagian petani menyebut
tanah gambut dengan istilah tanah
hitam, karena warnanya hitam dan
berbeda
dengan
jenis
tanah
lainnya.Tanah gambut yang telah
mengalami
perombakan
secara
sempurna sehingga bagian tumbuhan
aslinya tidak dikenali lagi dan
kandungan mineralnya tinggi disebut
tanah bergambut (muck, peatymuck,
mucky).
Tanah gambut yang lebih
populer dengan sebutan peatsoil adalah

tanah yang mempunyai kandungan
organik yang sangat tinggi dan tanah
tersebut pada umumnyaterjadi dari
fragmen – fragmen material organik
yangberasal dari tumbuh-tumbuhan yang
membusuk(dekomposisi).
Menurut
ASTM 1984 [1], tanahgambut berbeda
dengan tanah organik yang lain karena
mempunyai kandungan abu (ash
content) yang rendah yaitu kurang dari
25 % dari berat keringnyadan juga
berbeda dengan material phytogenic
yang lain(seperti batubara ) karena
kandungan calorific yang rendah
(Nugroho dkk, 2010).
Tanah gambut adalah tanah
yang bersifat lemah, secara ilmiah
terbentuk dari proses pengendapan
sebagai lapisan alluvial, biasanya
terdapat di dataran alluvial, rawa, dan
danau. Ditinjau secara mekanisme
kejadiannya adalah tanah deposit yang
sangat kompresif dan kuat gesernya
rendah (Soetjiono, 2008)
Menurut Ilyas dkk (2008), tanah
gambut dikategorikan ke dalam tanah
lunak, yang sukar digunakan bila dilalui
trase jalan. Selain itu tanah gambut juga
memiliki tekstur terbuka dimana selain
pori-pori makro, tekstur tanah gambut
juga didominasi oleh pori-pori mikro
yang berada di dalam serat gambut.
Menurut Soepandji (1994),
proses permulaan hingga terbentuknya
tanah gambut dinamakan paludifikasi,
yaitu merupakan proses geoteknik yang
terbentuk dari akumulasi bahan – bahan
organik hingga mencapai ketebalan
lebih dari 40 cm.

2. METODE PENELITIAN

Bahanuji
yang
ditelitiyaitutanahgambut
yang
diambildaridaerahBagansiapiapi,
Riau.Pengambilancontohtanahdilaku
kandenganmenggunakanalathandbor
ekedalaman
0.50
meter,
sampeltanahtersebutadaduajenisyaitu
sampeltanah
yang
terganggu
(disturbed)
dimasukankedalamgonidanjenistanah

tidakterganggu (undisturbed sample)
dimasukkankedalamtabungberukuran
panjang 40 cm dengan diameter 7
cm. Kondisitanahgambut di Propinsi
Riau
sebagianbesarberupatanahgambut(
Nugrohodkk,
2009).Dalampenelitianini,
sampel
yang digunakanadalahtanahgambut
yang
berasaldaridaerahBagansiapiapi,
KabupatenRokanHilir, Riau.
Sebagianbesarpenelitiandilak
ukan di LaboratoriumMekanika
Tanah
FakultasTeknikSipildanPerencanaanJ
urusanTeknikSipilInstitutTeknologi
Medan ( ITM ). Adapuantahapantahapandalampenelitianinisecarakese
luruhansepertipadagambar
3.2menunjukandiagram
alirkerjapenelitian.
Metodeujikonsolidasioedome
terdilakukan
di
dalamsebuahkonsolidometer
(kadangkadangdisebutsebagaioedometer).Me
todepengujiankonsolidasidigunakanu
ntukmengetahuiperilakukonsolidasita
nahgambutBagansiapiapidenganmen
ggunakanmetodesebagaiberikut :

a.
b.

c.

Metodebebanbertahapselama
24 jam dan 48 jam.
Metodebebanlangsung, beban
yang diberikan25 kpa, 50
kpa,dan 100 kpaselama 1
minggu.
MetodeLIR (Load Increment
Ratio) secarabertahap, LIR
0,5, LIR 1,0, LIR 2,0, dan
LIR
4,0
masingmasingselama 24 jam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh

Modifikasi

(Load

Increment Ratio) Terhadap Kadar Air
Perubahan kadar air pada tanah
gambut akibat modifikasi LIR (Load
Increment Ratio) dapat dilihat pada.
Pada

uji

konsolidasi,

kadar

air

mengalami penurunan dari kadar air
mula-mula. Hal ini dapat dilihat pada
gambar 1.

Gambar 1..Kurvaperubahan kadar air akibatmodifikasiLIR (Load
Increment Ratio)

LIR

Perubahan kadar air akibat
modifikasi LIR (Load Increment Ratio)
pada uji konsolidasi tanah gambut tidak
memberikan pengaruh yang signifikan.
Persentase kadar air masih cukup tinggi
walaupun telah dilakukan uji konsolidasi
dengan LIR 0,5, LIR 1,0, LIR 2,0, dan
LIR 4,0 yang masing-masing percobaan
dilakukan dengan penambahan beban
secara bertahap masing-masing selama
24 jam. Setelah dilakukan modifikasi
LIR (Load Increment Ratio)pada uji
konsolidasi, kadar air mengalami
penurunan dari kadar air mula-mula.
Perubahan kadar air yang
optimal terjadi pada LIR 4,0 dengan
penambahan beban sebesar 12,5 kPa,
62,5 kPa, dan 312,5 kPa. Pada LIR 4,0
hanya terjadi 3 kali penambahan beban
dikarenakan sampel tanah gambut yang
pada uji konsolidasi tidak mampu lagi
menerima
penambahan
beban
selanjutnya. Hal ini dikarenakan tanah
gambut Bagnsiapiapi memiliki kadar
serat yang cukup tinggi, yaitu sebesar
34,23%.
Pada uji konsolidasi dengan LIR
2,0 dan LIR 4,0 sampel yang telah diuji
akan terlihat lebih padat dari pada
sampel yang telah diuji dengan LIR 0,5
dan LIR 1,0. Hal ini terjadi akibat rasio

penambahan beban pada LIR 2,0 dan
LIR 4,0 lebih besar dan hanya terjadi
tiga kali penambahan beban.
Pengaruh Modifikasi LIR (Load
Increment Ratio)Terhadap Berat
Volume Basah
Berat volume basah merupakan
hasil bagi antar berat sampel terhadap
volume basah setelah dilakukan uji
konsolidasi.
Nilai berat volume basah akan
mengalami kenaikan pada saat awal
pengujian
konsolidasi
dengan
modifikasi LIR (Load Increment Ratio)
dari pada nilai berat volume basah
sebelum dilakukan uji konsolidasi,
setelah itu pada LIR (Load Increment
Ratio) yang semakin besar maka nilai
berat volume basah akan menurun
kembali. Hal ini terjadi sebagai akibat
besarnya rasio penambahan beban yang
diberikan pada uji konsolidasi tanah
gambut.Semakin besarnya beban yang
diberikan pada tanah gambut maka
terjadi pemampatan yang besar dan air
yang ada di dalam tanah sampel uji
konsolidasi akan semakin banyak
keluarHal ini dapat dilihat pada gambar
2.

Gambar 2..Kurva pengaruh modifikasi LIR (Load Increment Ratio) terhadap berat
volume basah

Nilai berat volume basah
dipengaruhi oleh nilai kadar air pada
sampel tanah gambut. Pada LIR 4,0
dengan penambahan beban sebesar 12,5
kPa, 62,5 kPa, dan 312,5 kPa sampel
akan mengalami pemampatan yang
maksimal, sehingga volume air yang
keluar dari sampel akan lebih besar
dibandingkan dengan LIR (Load
Increment Ratio) yang lebih kecil. Hal
ini akan mempengaruhi nilai berat
volume basah pada sampel uji
konsolidasi tanah gambut. Sehingga
semakin besar LIR (Load Increment
Ratio) yang digunakan maka nilai berat
volume basah akan semakin menurun.

PengaruhModifikasi
LIR
(Load
Increment
Ratio)TerhadapBerat
Volume Kering
Berat volume kering dihitung
setelah sampel dari uji konsolidasi
dikeringkan di dalam oven selama 24
jam.Semakin besar LIR (Load Increment
Ratio)
yang
digunakanpadaujikonsolidasitanahgamb
ut, maka semakin besar kenaikan berat
volume
keringdibandingkandenganpengujianaw
al. Hal inidapatdilihatpada gambar 3

.

Gambar 3..Kurva pengaruh modifikasi LIR
(Load Increment Ratio) terhadap berat volume kering

Besarnya nilai berat volume
kering setelah dilakukan uji konsolidasi
dengan modifikasi LIR (Load Increment
Ratio)akan meningkat dibandingkan
dengan berat volume kering sebelum
dilakukan uji konsoliadasi dan akan
semakin meningkat seiring dengan
besarnya LIR (Load Increment Ratio)
yang digunakan. Hal ini terjadi
dikarenakan pada LIR (Load Increment
Ratio) yang besar, maka rasio
penambahan beban pada uji konsolidasi

juga besar.Sehingga air yang keluar
semakin banyak.
Pada
LIR
4,0
dengan
penambahan beban sebesar 12,5 kPa,
62,5 kPa, dan 312,5 kPa sampel akan
mengalami pemampatan yang maksimal,
sehingga volume air yang keluar dari
sampel akan lebih besar dibandingkan
dengan LIR (Load Increment Ratio)
yang lebih kecil. Sebelum sampel yang
telah diuji dimasukkan kedalam oven,
kadar air yang ada pada sampel lebih
sedikit dibandingkan dengan LIR LIR

(Load Increment Ratio) yang lebih kecil,
sehingga nilai berat volume kering akan
semakin meningkat seiring dengan
besarnya LIR (Load Increment Ratoi)
yang digunakan pada uji konsolidasi
tanah gambut.
Pengaruh Modifikasi LIR (Load
Increment Ratio) Terhadap Parameter
Konsolidasi
a. Koefisien Pemampatan (av)
Besarnya
nilai
koefisien
pemampatan (av) untuk masing – masing

sampel dengan besarpenambahan beban
dan lama pembebanan yang berbeda
dapat dilihat hasilnya, besar koefisien
pemampatan terhadap tekanan efektif
dapat dilihatpada gambar 4.Nilai
koefisien pemampatan (av) diperoleh
dari perbandingan antara nilai perubahan
angka pori terhadap nilai perubahan
tegangan yang diberikan pada uji
konsolidasi. Seiring dengan besarnya
LIR (Load Increment Ratio) yang
dipakai,
maka
nilai
koefisien
pemampatan akan mengecil.

Gambar 4. Hubungan antara koefisien pemampatan
terhadap besarnya tekanan efektif
Nilai koefisien pemampatan (av)
akan mengalami perubahan yang tidak
beraturan karena rasio penambahan
beban setiap LIR (Load Increment
Ratio) berbeda-beda. Namun secara
umum nilai koefisien pemampatan (av)
akansemakin menurun seiring dengan
besarnya LIR (Load Increment Ratio)
yang digunakan pada uji konsolidasi.
Pada iji konsolidasi beban
bertahap 24 jam, nilai koefisien
pempatan (av) pada penambahan tekanan
sebesar 1,0 kg/cm akan mengalami

kenaikan setelah sebelumnya mengalami
penurunan. Hal ini terjadi karena kadar
serat pada sampel yang cukup tinggi
sehingga pemampatan yang terjadi tidak
optimal.
Pada iji konsolidasi LIR 0,5,
nilai koefisien pempatan (av) pada
penambahan tekanan sebesar 0,422
kg/cm akan mengalami kenaikan setelah
sebelumnya mengalami penurunan. Hal
ini terjadi karena kadar serat pada
sampel yang cukup tinggi dan sebagai
akibat dari variasi rasio penambahan

beban pada
gambut.

uji

konsolidasi

tanah

b. Koefisien Perubahan Volume
(mv)
Pada
gambar
5,
yang
menunjukkan bahwa hubungan antara

koefisien perubahan volume dengan
tekanan
efektif,
serta
modifikasipembebanan beban yang
diberikan pada masing – masing
sampel.DenganadanyamodifikasiLIR
(Load
Increment
Ratio),
diperolehnilaikoefisianperubahan
volume semakin mengecil..

Gambar4.7. Hubungan antara koefisien perubahan volume
Gambar 5.Koefisien perubahan volume dengan besarnya t
ekanan efektif
Nilai
koefisien
perubahan
volume dipeoleh dari perbandingan
antara
regangan
terhadap
nilai
perubahan tegangan. Pada gambar 4.7
besarnya nilai koefisien perubahan
volume (mv) akan mengalami perubahan
yang tidak beraturan karena rasio
penambahan beban setiap LIR (Load
Increment Ratio) berbeda-beda. Namun
secara umum nilai koefisien perubahan
volume(mv) akan semakin menurun
seiring dengan besarnya LIR (Load
Increment Ratio) yang digunakan pada
uji konsolidasi.
Pada iji konsolidasi beban
bertahap 24 jam, nilai koefisien
perubahan
volume
(mv)
pada

penambahan tekanan sebesar 1,0 kg/cm
akan mengalami kenaikan setelah
sebelumnya mengalami penurunan. Hal
ini terjadi karena kadar serat pada
sampel yang cukup tinggi sehingga
perubahan
volume
sampel
uji
konsolidasi yang terjadi tidak optimal.
Pada iji konsolidasi LIR 0,5, nilai
koefisien perubahan volume (mv) pada
penambahan tekanan sebesar 0,422
kg/cm akan mengalami kenaikan setelah
sebelumnya mengalami penurunan. Hal
ini terjadi karena kadar serat pada
sampel yang cukup tinggi dan sebagai
akibat dari variasi rasio penambahan
beban pada uji konsolidasi tanah
gambut.

Indeks Pemampatan (cc)
Nilaiindekspemampatanakibatm
odifikasipenambahanbebandapatdilihatp
ada
gambar
6.Terjadiketidakberaturannilaiindekspe

mampatan
yang
diperoleh.Hal
inidisebabkanolehbesarkecilnyarasiopen
ambahanbeban
yang
diberikanpadaujikonsolidasitanahgambu
t.

Gambar 6. Hubungan antara indek pemampatan terhadap LIR
Sumber :Data hasil penelitian

Nilai indeks pemampatan (cc)
ditentukan dari grafik hubungan antara
angka pori terhadap tekanan. Pada
gambar 4.8 memperlihatkan bahwa nilai
indeks pemampatan (cc) akan menurun
seiring dengan besarnya LIR (Load
Increment Ratio) yang digunakan. Hal
ini dikerenakan semakin besarnya LIR
(Load Increment Ratio) maka rasio
penambahan beban akan semakin besar
sehingga pemampatan akan terjadi lebih
cepat.

Koefisien Konsolidasi (cv)
Nilaicv
yang
diperolehpadaujikonsolidasitanah
gambutdapatdilihat pada tabel 4.8. Besar
kecilnyarasio
penambahanbebansangatberpengaruhde
ngankecepatanaliran
air
yang
keluardariporiporitanahgambut.Semakinbesarrasiobeb
an yang diberikan, semakincepat air
yang keluar.Hal inidapatdilihatpada
gambar 7.

Gambar 7. Hubungan antara koefisien konsolidasi terhadap
besarnya tekanan efektif

Nilai koefisien konsolidasi dipengaruhi
oleh besarnya nilai T90 yang diperoleh.
Besarnya pemampayan yang terjadi
menyebabkan besarnya nilai T90 yang
diperoleh tidak beraturan.Berdasarkan
gambar 4.9 dapat dikatakan bahwa pada
LIR yang kecil proses konsolidasi
berjalan secara lambat, sedangkan pada
LIR yang besar proses konsolidasi
berjalan dengan cepat.
Pada iji konsolidasi beban
bertahap 24 jam, nilai koefisien
konsolidasi (cv) pada penambahan
tekanan sebesar 1,0 kg/cm akan
mengalami kenaikan setelah sebelumnya
mengalami penurunan. Hal ini terjadi
karena kadar serat pada sampel yang
cukup
tinggi
sehingga
proses
konsolidasi tidak beraturan.
Pada iji konsolidasi LIR 0,5,
nilai koefisien konsolidasi (cv) pada
penambahan tekanan sebesar 0,422
kg/cm akan mengalami kenaikan setelah
sebelumnya mengalami penurunan. Hal

ini terjadi karena
sampel yang cukup
akibat dari variasi
beban pada uji
gambut.

kadar serat pada
tinggi dan sebagai
rasio penambahan
konsolidasi tanah

4. KESIMPULAN
Dari studi penelitian serta analisa
yang telah dilakukan, ada beberapa
kesimpulan yang dapat diambil antara
lain :
1. Pada uji konsolidasi beban bertahap
nilai mv rata-rata = 0,0388 cm2/kg,
sedangkan setelah modifikasi LIR
nilai mv rata-rata = 0,0703 cm2/kg.
Pada uji konsolidasi beban bertahap
nilai cv rata-rata = 0,0079 cm2/dtk,
sedangkan setelah modifikasi LIR
nilai cv rata-rata = 0,0132 cm2/dtk.
Nilai Indeks Pemampatan (cc)
mengalami penurunan. Pada LIR 0,5
nilai cc = 0,662, LIR 1,0 nilai cc =

0,470, LIR 2,0 nilai cc = 0,398, LIR
4,0 nilai cc = 0,218.
2. Dengan adanya modifikasi LIR
(Load Increment Ratio), terjadi
perubahan perilaku konsolidasi.
Pada LIR yang kecil proses
konsolidasi berjalan secara perlahan,
sedangkan pada LIR yang besar
proses konsolidasi berjalan dengan
cepat. Hal ini menyatakan bahwa
pada uji konsolidasi tanah gambut
tidak efektif jika menggunakan
beban yang besar.
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