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ABSTRAK 

 

Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada tanah lempung lunak adalah penurunan 

yang besar jika dibebani misalnya dengan bangunan atau konstruksi-konstruksi lainnya. 

Penurunan biasanya secara visual dapat diidentifikasi sesegera suatu bangunan didirikan 

(penurunan elastis) dan juga setelah beberapa bulan atau tahun (penurunan konsolidasi). 

Dalam hal ini,salah satu metode penyelidikan tanah yang dilakukan adalah uji konsolidasi 

dengan oedometer. Pengujian konsolidasi umumnya dilakukan menggunakan oedometer 

konvensional dengan contoh tanah berdiameter 5-6 cm dan ketebalan ± 2 cm secara praktis 

selama ini dapat digunakan untuk mencari nilai koefisien konsolidasi (Cv) yang 

menggambarkan kecepatan kompresi tanah terhadap waktu dan nilai indeks kompresi (Cc) 

besaran kompresi tanah pada peristiwa konsolidasi. Uji konsolidasi menggunakan contoh uji 

tanah dengan ketebalan yang lebih besar diharapkan dapat memberikan hasil parameter 

karakteristik konsolidasi yang lebih akurat. Dari penelitian terlihat hubungan antara 

ketebalan dan cv didapat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. Semakin 

tebal sampel, maka nilai cv semakin besar. Dari grafik hasil penelitian juga kemiringan kurva 

pada Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga ketebalan sangat serupa. Dari Analisa korelasi 

tinggi sampel terhadap waktu pencapaian derajat konsolidasi dengan metode Asaoka 

diperoleh hasil bahwa untuk tebal sampel 20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya 

lebih lambat dibanding tebal sampel yang lain. 

 

Kata kunci: konsolidasi, lempung, tebal sampel, oedometer. 

   

ABSTRACT 

 

One of the problems that commonly occur in soft clay is a large settlement if burdened by 

buildings or others. Settlement can usually be visually identified as soon as a building is 

erected (initial settlement) and after several months or years (consolidated settlement). One 

method of soil investigation is oedometer consolidation test. Oedometer consolidation testing 

is using a soil samples of 5-6 cm in diameter and a thickness of ± 2 cm used to find the value 

of the coefficient of consolidation (Cv) which illustrates the speed of compression and the 

value of the compression index (Cc). The consolidation test using a greater thickness is 

expected to provide more accurate parameter characteristics of the consolidation. From the 

research it can be seen that the thicker the sample, the greater the Cv value. From the graph 

results also the slope of the curve in the Compression Index (Cc) for the three thicknesses is 

very similar. From the analysis of the correlation of the sample height with the degree of 
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consolidation with the Asaoka method show that for the thickness of the 20 mm sample the 

time of achieving the degree of consolidation is slower than the thickness of the other 

samples. 

 

Keywords: consolidation, clay, sample thickness, oedometer. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada tanah lempung lunak adalah penurunan 

yang besar jika dibebani misalnya dengan bangunan atau konstruksi-konstruksi lainnya. 

Penurunan biasanya secara visual dapat diidentifikasi sesegera suatu bangunan didirikan 

(penurunan elastis) dan juga setelah beberapa bulan atau tahun (penurunan konsolidasi). 

Fenomena ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan yang terdapat di Banjarmasin.  Kota ini 

dikenal berdiri di atas lapisan lempung lunak yang tebal, melebihi 20 m dari permukaan 

tanah. Gedung-gedung yang dibangun beberapa tahun yang lalu, sudah terlihat mengalami 

penurunan yang besar.  Hal ini dapat dengan mudah diidentifikasi dari perbedaan elevasi 

lantai gedung-gedung tersebut terhadap halaman atau jalan di depannya.  

 

Permasalahan lain yang terjadi pada bangunan-bangunan di Banjarmasin adalah adanya 

penurunan yang berbeda (differential settlement). Banyak bangunan-bangunan yang terlihat 

miring di seluruh wilayah perkotaan ini. Penurunan yang berbeda antarfondasi di sebuah 

bangunan ruko juga telah menyebabkan banyaknya retak-retak yang terlihat nyata pada 

dinding-dinding bangunan tersebut. Jalan-jalan baru yang dibangun tanpa perlakuan, dalam 

beberapa bulan sudah terlihat bergelombang pada perkerasan lentur atau mengalami 

keretakan pada perkerasan kaku. 

 

Salah satu contoh perlakuan khusus untuk solusi permasalah tersebut di atas, telah dilakukan 

usaha percepatan konsolidasi pada suatu ruas jalan akses dari Liang Anggang ke Pelabuhan 

Trisakti sepanjang kurang lebih 13 kilometer. Percepatan konsolidasi yang dilakukan berupa 

drainase vertikal dengan PVD (prefabricated vertical drain). Pada tanah lempung jenuh yang 

secara alami memiliki kemampurembesan sangat rendah, konsolidasi (proses keluarnya air 

dari pori-pori akibat pembebanan) akan berlangsung sangat lama bahkan berpuluh-puluh 

tahun. Sebagai konsekuensi pengecilan pori-pori tanah (volume tanah) akibat keluarnya air di 

dalamnya, terjadi penurunan secara vertikal (Nawir dkk., 2012). Karena penurunan 

konsolidasi ini berlangsung sangat lama, pada periode ini sangat besar peluang terjadi 

penurunan berbeda pada, misalnya, badan jalan. Fenomena permasalah ini seperti jalan 

bergelombang sangat sering ditemukan pada jalan-jalan yang baru di bangun di atas tanah 

lunak. Salah satu solusi dari permasahan ini adalah dengan mempercepat penurunan 

konsolidasi. Untuk sembilan puluh persen derajat konsolidasi (U=90%) yang seharusnya 

dicapai oleh lapisan lempung jenuh dalam 50 tahun dapat dipercepat hingga beberapa bulan 

saja. Sisa perbedaan penurunan setelah perlakuan ini akan tereliminasi seminimum mungkin.  

Secara teoretis, waktu yang akan dicapai pada derajat konsolidasi yang diharapkan dalam 

perlakukan percepatan konsolidasi dapat ditentukan dengan mengetahui parameter hasil uji 

konsolidasi, beban yang akan diaplikasikan, dan sistem drainasi vertikal yang digunakan. Di 

lapangan yang kompleks, durasi pencapaian derajat konsolidasi tidak selalu sama seperti 

yang direncanakan, bisa lebih awal atau bahkan (tidak diharapkan) lebih lama. Parameter 

geoteknik yang diperoleh dari uji konsolidasi berasal dari pengujian pada sampel tanah yang 
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sangat terbatas dan dikondisikan homogen. Sebaliknya, lapisan tanah di lapangan hampir 

tidak pernah ditemukan homogen. Oleh karena itu, seringkali dilakukan adendum waktu pada 

proyek percepatan konsolidasi ini ketika waktu pencapaian derajat konsolidasi telah atau 

diperkirakan akan melampaui waktu yang direncanakan. 

 

Salah satu metode drainase vertikal yang digunakan untuk percepatan konsolidasi adalah 

dengan mengkombinasikan drainase vertikal dan timbunan sebagai beban (surcharge). Beban 

pada proses percepatan konsolidasi ini disebut prapembebanan (preloading) karena beban ini 

biasanya tidak permanen. Tinggi timbunan direncanakan sedemikian rupa sehingga 

terakomodasi beban badan jalan dan lalu lintas, ditambah kemungkinan penurunan yang 

terjadi pada derajat konsolidasi yang ditargetkan. Seperti telah disinggung sebelumnya, 

waktu target derajat konsolidasi tidak selalu tercapai. Pencegahan terhadap masalah ini 

sebenarnya dapat dilakukan sebelum waktu yang ditargetkan. Percepatan laju konsolidasi 

pada prinsipnya dipengaruhi oleh koefisien konsolidasi vertikal maupun horizontal  (cv dan 

ch) dan panjang aliran drainase. Nilai koefisien konsolidasi adalah fungsi dari koefisien 

permeabilitas yang dimiliki secara alami oleh lapisan lempung yang terkonsolidasi. 

Modifikasi parameter ini sangat sulit karena harus melakukan perlakuan terhadap tanah 

tersebut. Sementara itu, panjang aliran drainase pada percepatan konsolidasi sangat 

tergantung kepada jarak dan luas drainase vertikal yang digunakan. Pada saat pelaksanaan 

metode ini, laju konsolidasi dapat lebih dipercepat dengan menambahkan drainase vertikal di 

antara drainase vertikal yang telah terpasang. Akan tetapi, hal ini juga cukup sulit 

pelaksanaannya sebab posisi drainase telah tertutup oleh timbunan prapembebanan. 

 

Solusi alternatif yang cukup praktis adalah dengan membuat lapisan lempung di bawah 

timbunan menjadi terkonsolidasi berlebih (overconsolidated). Dalam perencanaan, besar 

penurunan pada derajat konsolidasi target terlebih dahulu telah ditentukan berdasarkan beban 

keseluruhan yang mungkin terjadi. Dengan penambahan beban (mempertinggi timbunan 

prapembebanan) maka penurunan total yang direncanakan sebelumnya akan tercapai lebih 

cepat. Pada saat proses konsolidasi masih berlangsung, beban kemudian dikurangi sesuai 

tinggi timbunan yang telah direncanakan terdahulu. Akibatnya, lapisan lempung tersebut 

akan terkonsolidasi berlebih.  

 

Karena tidak ada referensi yang menunjukkan berapa besar penambahan beban agar 

percepatan penurunan dapat tercapai pada waktu yang diinginkan, Fahmi (2018) melakukan 

simulasi percepatan penurunan pada uji konsolidasi dengan oedometer standar (tebal 20 mm) 

di laboratorium, dengan variasi penambahan beban pada sampel yang sedang terkonsolidasi 

pada derajat 50% dan 70%. Penentuan derajat konsolidasi berdasarkan grafik Asaoka 

(Asaoka, 1978) yang dibuat pada saat pengujian konsolidasi sedang berlangsung. Fahmi 

(2018) mengalami kesulitan dalam penambahan beban terutama pada derajat konsolidasi 

50% karena selain berlangsung cukup singkat yaitu pada menit kesepuluh, bentuk kurva juga 

tidak terlalu jelas mengarah ke derajat 100% (garis 45  pada grafik Asaoka).  

 

Sebagai solusi dari kesulitan dalam penentuan derajat konsolidasi pada simulasi Fahmi 

(2018) tersebut, pada penelitian tesis ini dilakukan pengujian konsolidasi dengan tebal 

sampel yang berbeda. Diharapkan, hasilnya nanti dapat memberikan gambaran waktu yang 

cukup untuk penambahan beban pada derajat konsolidasi tertentu. Karena waktu konsolidasi 

tergantung dari ketebalan lapisan lempung jenuh yang terkonsolidasi, agar jeda penambahan 

juga lebih lama sehingga pelaksanaannya lebih leluasa, maka pada penelitian ini akan 
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dilakukan pengujian konsolidasi pada sampel yang lebih tebal. Diharapkan juga, hasil 

penelitian ini dapat memberikan formulasi dalam penentuan derajat konsolidasi lebih awal. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Sampel diambil dari lapangan dan dilakukan pengujian dilaboratorium, sampel dilaboratorium 

dilakukan uji konsolidasi. Perlakuan pada penelitian ini yaitu dengan pengujian perbedaan 

timggi sampel yang pertama 2 cm (tinggi normal), yang kedua 4 cm dan yang ketiga 6 cm. 

Sehingga hasil dari pengujian ini adalah perbandingan besaran penurunan (s) tanah dengan 

beda tinggi sampel dan variasi waktu penurunan (t). 

 

Lokasi pengambilan sampel yang akan diuji yaitu di area Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin, pengambilan sampel dilakukan secara manual (dengan bor tangan) sebanyak 

tiga titik. Kedalaman sampel yang diambil pada penelitian ini 3-5 meter dari permukaan tanah 

yang telah terendam air. 

 

Pembebanan pada penelitian ini dilakukan dengan tahap normal hanya tinggi sampel yang 

berbeda. Tinggi sampel 2 cm diuji sebanyak 3 sampel, 4 cm dilakukan uji sebanyak 2 sampel 

dan 6 cm diuji 2 sampel, sehingga jumlah sampel uji sebanyak 7 buah. 

 

Pengujian konsolidasi yang dilakukan di laboratorium menggunakan alat oedometer (lihat 

Gambar III.2). Sebelum pengujian, setiap sampel harus diyakinkan jenuh sempurna, yaitu 

dengan penjenuhan selama 24 jam di dalam oedometer. 

Pengujian diwali dengan uji sifat dasar tanah, meliputi uji spesific gravity (Gs), water content 

(wc), dan berat volume tanah (γ).  

 

 
 

Gambar 1. Alat uji konsolidasi (Oedometer) 
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Tahap pengujian konsolidasi dilakukan dengan varian tinggi sampel yang berbeda : 

1. Pengujian yang pertama yaitu tinggi sample normal 20mm dilakukan pembebanan dan 

waktu yang normal, sampel 20mm diuji sebanyak 3 sample. 

2. Pengujian yang kedua yaitu sampel 40mm dilakukan pembebanan yang sama tetapi 

waktu pembacaan untuk 1 beban dilakukan selama 2 hari, t100 pada grafik menjadi 

acuan untuk penambahan beban selanjutnya dan sample 40mm dilakukan sebanyak 3 

sample. 

3. Pengujian yang ketiga yaitu sample 60mm dilakukan dengan pembebanan yang sama 

tetapi waktu pembacaan untuk 1 beban dilakukam selama 4 hari, t100 pada grafik 

menjadi acuan untuk penambahan beban selanjutnya dan sample 60mm dilakukan 

sebanyak 3 sampel. 

 

Hasil dari pengujian konsolidasi ini akan didapat data penurunan konsolidasi terhadap waktu. 

Dari data hasil pengujian diplot dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode 

logaritma (time log fitting, Casagrade), metode akar-waktu (square root of time method, 

Taylor), dan metode Asaoka. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut  seperti 

Gambar III.3 didapatkan nilai penurunan segera (Si), penurunan konsolidasi (Sc), dan 

penurunan sekunder (Ss) serta waktu penurunan untuk mencapai derajat konsolidasi 50 dan 

100 % pada t50 dan t100. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik penurunan konsolidasi dengan metode logaritma (Casagrande) 

 

 

Waktu akhir konsolidasi (t90) dapat ditentukan dengan menghubungkan bagian lurus dari porsi 

kurva penurunan sekunder dan primer. Waktu konsolidasi dengan derajat 50% (t50) diperoleh 

dengan menentukan garis horisontal dari titik t1, kemudian nilai t1 dikali 4 dan di tarik garis 

horisontal dari titik 4.t1 setelah itu hasil dari jarak antara t1 dan 4.t1 dinaikkan keatas untuk 

mendapat kan t0 dan antara jarak t0 dan t100 dibagi dua. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pengujian konsolidasi ini menggunakan tegangan 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa, 

400 kPa dan 800 kPa, dari data yang didapat hasil diplotkan pada grafik penurunan metode 

logaritma (Casagrande). Dari Gambar 3 hasil uji konsolidasi dengan tegangan 25 kPa dapat 

dilihat semakin tebal sampel semakin besar penurunannya. 

P
en

u
ru

n
an

 (
cm

)

log t (min)

Sc

t1 4.t1 t50 t100

U0

U100

U50



       

 
    
 
 
 
 

150 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

 
 

Gambar 3. Hasil uji konsolidasi dengan metode Casagrande pada Tegangan 25 kPa 

 

 

Penentuan cv dapat dilakukan seperti pada Gambar IV.1 yang telah dibahas pada Bab III, 

sebagaimana terlihat pada Gambar IV.1 untuk tegangan 25 kPa pada masing-masing 

ketebalan sampel, diperoleh berturut-turut t50 = 38,02 menit untuk tebal sampel 20 mm,t50 = 

77,62 menit untuk tebal 40 mm dan t50 = 75,86 menit untuk tebal 60 mm. Hasil perhitungan 

t100, t75, t50 dan t25 direkapitulasi pada Tabel 1 dan ditampilkan berupa Grafik hubungan antara 

U dan t, pada Gambar 4 terlihat dari ketiga kurva bahwa terdapat korelasi yang kuat secara 

polinomial. Dari Grafik tersebut juga terlihat bahwa semakin tebal sampel semakin lama 

derajat konsolidasi (U) yang sama tercapai.  

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan t100, t75, t50 dan t25 

 

Tinggi 

(mm) 
U (%) t (menit) 

20 100 386,9556 

 
75 117,0239 

 
50 37,63667 

 
25 10,45556 

40 100 741,4167 

 
75 319,4944 

 
50 125,53 

 
25 39,16056 

60 100 1172,489 

 
75 477,0389 

 
50 173,4411 

 
25 72,14611 
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Gambar 4. Grafik hasil hubungan antara U dan t 

 

 

Hasil Grafik hubungan antara U dan t untuk tebal 20 mm di dapat nilai R2 adalah 0,9892 

dengan nilai y = 0,0971x2 - 7,302x + 139,23 sedangkan tebal 40 mm nilai R2 adalah 0,9975 

dengan nilai y = 0,1342x2 - 7,5747x + 150,66 dan untuk tebal 60 mm nilai R2 adalah 0,9976 

dengan nilai y = 0,2377x2 - 15,289x + 315,32. Dilihat dari nilai Grafik hubungan antara U dan 

t nilai R2 = 0,9 yang artinya pengaruh kuat jika mendekati 1, pengaruh cukup jika R2= 0,6 dan 

tidak terlalu berpengaruh jika R2<0,5. Hasil perhitungan cv ditabulasikan pada Tabel 2. 

Pengaruh ketebalan sampel terhadap hasil cv diilustrasikan pada Gambar 5. Terlihat bahwa 

terdapat korelasi yang kuat antara ketebalan dan nilai-nilai cv. Dari Tabel 2 nilai cv untuk 

tinggi sampel 20 mm adalah 9,48E-05, tinggi sampel 40 mm nilai cv adalah 1,20E-04 dan 

untuk tinggi sampel 60 mm nilai cv adalah 2,19E-04. 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Konsolidasi (cv) 

 

tinggi (mm) cv 

20 9,48E-05 

40 1,20E-04 

60 2,19E-04 
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Gambar 5. Grafik hubungan antara ketebalan dan cv 

 

 

Dari Grafik hubungan antara ketebalan dan cv didapat nilai R2 sama dengan 1 dengan nilai y = 

9E-08x2 - 4E-06x + 0,0001 dan nilai cv simpangan baku R2 = 1 dengan nilai y = 3E-08x2 - 6E-

07x + 2E-05 sehingga terdapat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. 

 

Hasil perhitungan angka pori diperoleh dengan Metode Grafik Casagrande pada Gambar 3 

untuk mendapatkan nilai Si, Sc dan Ss yang ditabulasikan pada Tabel 3 hasil Grafik 

Konsolidasi dibawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil grafik konsolidasi 

 

 
 

Dari Tabel diatas untuk tebal sampel 20 mm pengujian 1 menunjukkan nilai angka pori (e), 

setelah didapat angka pori (e) 20 mm didapat nilai angka pori rata-rata, demikian halnya pada 

sampel 40 mm dan 60 mm. Dapat dilihat pada Tabel 5 Tabel nilai rata-rata angka pori (e) 

dengan sampel tebal 20 mm 40 mm dan 60 mm. Nilai angka pori rata-rata juga diilustrasikan 

pada Gambar 6. Grafik rata-rata angka pori (e) dan log p, terlihat pada kurva nilai angka pori 

(e) kemiringannya mempunyai kemiripan artinya nilai Cc juga mempunyai kemiripan, dapat 

dilihat pada Tabel 6 Data hasil angka indeks pemampatan (Cc). 

 

 

No p(Kpa) Si (cm) Sc (cm) Ss (cm) Hs Hi Hv e

1 25 0,005 0,15 0,003 0,615 1,85 1,235 2,01

2 50 0,012 0,098 0,008 0,615 1,752 1,137 1,85

3 100 0,01 0,18 0,009 0,615 1,572 0,957 1,56

4 200 0,002 0,11 0,007 0,615 1,462 0,847 1,38

5 400 0,01 0,135 0,008 0,615 1,327 0,712 1,16

6 800 0,016 0,12 0,02 0,615 1,207 0,592 0,96
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Tabel 4.Tabel nilai rata-rata angka pori (e) 

 

Rata-rata angka pori (e) 

p (kPa) 20 mm 40 mm 60 mm 

25 1,938 1,433 1,438 

50 1,799 1,322 1,336 

100 1,599 1,162 1,250 

200 1,424 1,009 1,131 

400 1,220 0,820 0,975 

800 0,998 0,660 0,813 

 

 
 

Gambar 6. Grafik rata-rata angka pori (e) dan log p 

 

 

Tabel 6. Data hasil angka indeks pemampatan (Cc) 

 

sampel (cm) Cc 

2 0,65 

4 0,50 

6 0,55 

 

Dari Tabel 6 Data hasil angka indeks pemampatan (Cc) dapat diplotkan pada Gambar 7 

Grafik Korelasi Indeks Pemampatan (Cc) dan Tinggi Ring, dibawah ini. 
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Gambar 7. Grafik Korelasi Indeks Pemampatan (Cc) dan Tinggi Ring 

 

 

Dari Gambar 7 dapat dilihat kemiringan kurva pada Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga 

ketebalan sangat serupa, untuk R² sama dengan 0,4 menunjukkan bahwa nilai Cc tidak 

terpengaruh oleh ketebalan. Terlihat juga nilai Cc dari grafik tinggi ring 40 mm paling kecil 

dibanding 20 mm dan 60 mm. Perhitungan metode Asaoka dimulai dengan menggambarkan 

hubungan antara besar penurunan tanah dengan waktu penurunan. Terlihat pada Gambar 8. 

Penurunan tanah dan waktu penurunan sampel 20 mm tekanan 25kPa, dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 8. Penurunan tanah dan waktu penurunan sampel 20 mm tekanan 25kPa 

 

 

Pada Gambar 8 dibaca per 90 menit ditarik garis secara manual, dari pembacaan data didapat 

p(n-1) sebagai sumbu x dan untuk data p(n) sebagai sumbu y, p(n) dapat diambil dari data 

kedua p(n-1) setelah itu data diplotkan pada Gambar 9. Grafik Penurunan dengan metode 

asaoka sampel 20 mm tekanan 25 kPa, dibawah ini. 
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Gambar 9. Grafik Penurunan dengan metode asaoka sampel 20 mm tekanan 25 kPa 
 
 

Pada Gambar 9 Grafik penurunan dengan metode asaoka dapat dilihat U25, U50, U75 dan 

U100 diambil penurunannya pada grafik Casagrande dikeempat waktu (t) tersebut, kemudian 

didapat garis O-D titik O ditentukan pada kurva lurus terakhir sebelum U100 (D), garis C-D 

perpotongan kurva U75 (C) ke D begitupun pada garis B-D dan A-D, hasil perhitungan 

ditabulasikan pada Tabel 7 Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm 

dan 60 mm pada tekanan 200 kPa. 

 

Tabel 7. Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm dan 60 mm pada 

tekanan 200 kPa 

 

Garis 
sampel 20 mm sampel 40 mm sampel 60 mm 

m R M R m R 

OD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CD 0,091 0,091 0,857 0,857 0,500 0,500 

BD 0,218 0,218 0,750 0,750 0,621 0,621 

AD 0,268 0,268 0,700 0,700 0,600 0,600 

 

Selanjutnya mencari kemiringan garis (m) pada garis O-D dengan ∆x dibagi ∆y dari nilai 

tersebut didapat mOD sebagai baseline kemudian dengan cara yang sama diperoleh kemiringan 

mCD mBD dan mAD, dari ketiga kemiringan (m) didapat rasio terhadap mOD= mbaseline, R75 sama 

dengan mCD dibagi mOD begitu juga dengan cara yang sama untuk R50 dan R25. Nilai Rasio 

terhadap U (%) pada masing-masing ketebalan diplotkan pada Gambar 10. Grafik nilai Rasio 

dan U untuk sampel tebal 20 mm, Gambar 11. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 

mm dan Gambar 12. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 mm.Nilai Rasio dan U 

disajikan pada Grafik dibawah ini  
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Gambar 10. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 20 mm 

 

 

 
 

Gambar 11. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 40 mm 

 

 

 
 

Gambar 12. Grafik nilai Rasio dan U untuk sampel tebal 60 mm 
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Dari ketiga kurva diatas untuk sampel tebal 20 mm nilai R2 adalah 0,88 dan nilai y = 0,0004x2 

- 0,0397x + 1,0764, untuk sampel tebal 40 mm nilai R2 sama dengan 1 dan nilai y = 4E-05x2 - 

0,0006x + 0,6911 dan nilai R2 sama dengan 0,8 dengan nilai y = 0,0002x2 - 0,0196x + 1,0095 

untuk sampel 60 mm. Nilai R2 menunjukkan bahwa Nilai Rasio berpengaruh kuat terhadap 

nilai U. 

 

Dari Tabel 7 Data hasil kemiringan (m) dan rasio (R) sampel 20 mm 40 mm dan 60 mm pada 

tekanan 200 kPa diplotkan pada Gambar 13. Grafik Rasio dan U dengan tebal 20 mm 40 mm 

dan 60 mm pada tekanan 200kPa, pada Grafik dibawah ini. Pada Grafik terlihat tebal sampel 

20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya lebih lambat dibanding tebal sampel yang 

lain. 

 

 
 

Gambar 13. Grafik Rasio dan U dengan tebal 20 mm 40 mm dan 60 mm pada tekanan 

200kPa. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dari penelitian terlihat pengaruh yang kuat hubungan antara ketebalan dan cv. Semakin tebal 

sampel, maka nilai cv semakin besar. Dari grafik hasil penelitian juga kemiringan kurva pada 

Indeks Pemampatan (Cc) untuk ketiga ketebalan sangat serupa, untuk R² sama dengan 0,4 

menunjukkan bahwa nilai Cc tidak terpengaruh oleh ketebalan. Dari Analisa korelasi tinggi 

sampel terhadap waktu pencapaian derajat konsolidasi dengan metode Asaoka diperoleh hasil 

bahwa untuk tebal sampel 20 mm waktu pencapaian derajat konsolidasinya lebih lambat 

dibanding tebal sampel yang lain. 
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