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STABILISASI TANAH LEMPUNG DENGAN METODE KIMIAWI  

MENGGUNAKAN GARAM DAPUR (NaCl) 

(Studi Kasus Tanah Lempung Desa Majenang, Sukodono, Sragen) 

Abstrak 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan menunjukkan tanah di Sukodono, Sragen merupakan 

tanah lempung anorganik plastisitas tinggi, dengan nilai LL=85,73%, PL=24,69%, PI=61,04%. 

Pada uji unsur kimia tanah yang dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik MIPA UGM 

Yogyakarta, tanah Sukodono memiliki kandungan unsur kimia tanah Al2O3=16,86%, CaO=0,92%, 

Fe2O3=10,81%, MgO=1,35%, dan SiO2=63,25%. Berdasarkan nilai PI=61,04% (lebih dari 17%) 

maka tanah ini perlu adanya tindakan perbaikan tanah. Perbaikan tanah yang dilakukan dengan cara 

stabilisasi tanah secara kimiawi menggunakan garam dapur (NaCl) dengan persentase penambahan 

NaCl 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% dari berat sampel. Pengujian yang dilakukan meliputi uji sifat 

fisis dan sifat mekanis tanah asli dan tanah campuran. Hasil uji sifat fisis tanah asli dan campuran 

didapatkan nilai kadar air, batas plastis, batas susut mengalami kenaikan sedangkan berat jenis 

(specific grafity), batas cair, indeks plastis dan persen lolos saringan No.200 mengalami penurunan. 

Klasifikasi tanah campuran NaCl 0% dan 5% menurut sistem AASHTO termasuk kelompok A-7-6 

dan campuran NaCl 10%, 15%, 20% dan 25% termasuk kelompok A-7-5. Tanah campuran NaCl 

0%, 5%, 10% dan 15% menurut sistem USCS termasuk kelompok CH dan campuran NaCl 20% 

dan 25% termasuk kelompok MH. Hasil uji sifat mekanis dari uji Standard Proctor tanah 

campuran NaCl 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% mengalami kenaikan nilai berat volume dan 

penurunan kadar air optimum. Nilai berat volume maksimum sebesar 1,45 gr/cm
3
 dan kadar air 

optimum terendah sebesar 23% pada penambahan NaCl 20%. Nilai CBR mengalami peningkatan 

maksimal yang sama dengan keadaan hasil pemadatan yaitu pada persentase NaCl 20%. Nilai CBR 

Unsoaked pada NaCl 0% sebesar 9% menjadi 28% pada NaCl 20% dan nilai CBR Soaked pada 

NaCl 0% sebesar 1% menjadi 3% pada NaCl 20%. Nilai pengembangan mengalami penurunan 

maksimal pada NaCl 20% dari nilai pengembangan NaCl 0% sebesar 1,51% menjadi nilai 

pengembangan NaCl 20% sebesar 1,01%. 

Kata kunci : tanah lempung, stabilisasi, garam dapur (NaCl), sifat fisis, kuat dukung. 

Abstract 

Based on preliminary test results showed the soil in Sukodono, Sragen soil is an inorganic 

clays of high plasticity, with a value of LL = 85.73%, PL = 24.69%, PI = 61.04%. On the test of 

soil chemical elements conducted at the Laboratory of Analytical Chemistry MIPA UGM, 

Sukodono soil contains soil chemical element = 16.86% Al2O3, CaO = 0.92% = 10.81% Fe2O3, 

MgO = 1.35%, and SiO2 = 63.25%. Based on the value of PI = 61.04% (more than 17%) and the 

soil need for soil improvement measures. Soil improvement is done by means of chemical soil 

stabilization using salt (NaCl) with the addition of NaCl percentage of 5%, 10%, 15%, 20% and 

25% of the sample weight. Testing was conducted on the test of the physical properties and 

mechanical properties of original soil and soil mix. The test results and the physical properties 

original soil water content values obtained mixture, plastic limit, shrinkage limit increases while 

the density (specific gravity), liquid limit, plasticity index and percent through sieve 200 has 

decreased. Classification of soil mix NaCl 0% and 5% according to the AASHTO system includes 

a group of A-7-6 and the mixture NaCl 10%, 15%, 20% and 25% belong to a group of A-7-5. Soil 

mix NaCl 0%, 5%, 10% and 15% according to the USCS system including CH group and 

mixtures NaCl 20% and 25% including a group of MH. The test results of mechanical properties 

of the Standard Proctor test soil mix NaCl 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% experienced an increase 

in volume and a decrease in the weight value optimum moisture content. Maximum volume of 
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heavy grades of 1.45 g / cm
3
 and the optimum water content as low as 23% on addition of 20% 

NaCl. CBR has increased the maximum value equal to the state of compaction that results in 20% 

NaCl percentage. CBR value Unsoaked on NaCl 0% to 9% to 28% NaCl 20% and the CBR 

Soaked in NaCl 0% by 1% to 3% in 20% NaCl. Maximum development value decreased in 20% 

NaCl from 0% NaCl development value of 1.51% to 20% NaCl development value of 1.01%. 

 

Keywords: clay, stabilization, salt (NaCl), strong support 

 

1. PENDAHULUAN 

Keadaan jalan rusak yang terjadi di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen meliputi kerusakan 

berlubang, retak-retak, bergelombang dan tanah menjadi retak-retak saat kemarau menjadi masalah 

utama di daerah ini. Berdasarkan hasil uji pendahuluan menunjukkan tanah di Sukodono merupakan 

tanah lempung anorganik plastisitas tinggi, dengan nilai LL=85,73%, PL=24,69%, PI=61,04%. 

Tanah Sukodono memiliki kandungan unsur kimia tanah Al2O3=16,86%, CaO=0,92%, 

Fe2O3=10,81%, MgO=1,35%, dan SiO2=63,25%. Melihat nilai PI=61,04% (lebih dari 17%) dan 

kondisi fisik di lapangan sebagaimana dijelaskan maka tanah ini perlu adanya perbaikan tanah. 

Perbaikan tanah dilakukan dengan menambahkan garam dapur (NaCl) sebagai bahan stabilisasi. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sifat sifat fisis tanah asli dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen ? 

2. Bagaimana sifat sifat fisis tanah campuran yang telah distabilisasi menggunakan garam dapur 

(NaCl) 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen? 

3. Berapa nilai CBR tanah asli dan tanah campuran dengan penambahan garam dapur (NaCl) 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% pada kondisi Soaked dan Unsoaked ? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui sifat sifat fisis tanah asli dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui sifat sifat fisis tanah campuran yang telah distabilisasi menggunakan garam dapur 

(NaCl) 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. 

3. Mengetahui sifat mekanis tanah asli dan tanah campuran meliputi uji Standard Proctor dan CBR 

Soaked maupun Unsoaked dengan penambahan garam dapur (NaCl) 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. 

Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui sifat fisis tanah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen dengan metode stabilisasi 

menggunakan Garam Dapur (NaCl). 

2. Sebagai alternatif perbaikan tanah lempung dengan metode stabilisasi menggunakan Garam 

Dapur (NaCl) menggunakan uji pemadatan dan CBR. 
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Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di dalam laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tanah sampel adalah tanah lempung dengan kondisi terganggu (disturbed) diambil di Ds. Dusun 

Kec. Sukodono Kab. Sragen dengan kedalaman >50 cm. 

3. Penambahan Garam Dapur (NaCl) sebagai bahan stabilisasi sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 

dari berat sampel. 

4. Pada sampel tanah campuran NaCl dilakukan pemeraman selama 24 jam. 

5. Garam Dapur (NaCl) tanpa beriodium yang berasal dari kios pedagang pasar tradisional 

Kartasura yang didatangkan dari daerah Pati. 

6. Uji yang dilakukan meliputi : 

a. Pengujian sifat fisis tanah yang berupa specific gravity (Gs) (ASTM D8554-58), kadar air (w) 

(ASTM D2216-71), analisa ukuran butiran (ASTM D421-58) dan batas-batas Atterberg 

(ASTM D423-66, D424-59 dan D427-61) 

b. Pengujian kepadatan tanah dengan Standard Proctor (ASTM D 698) pada tanah asli dan 

tanah campuran dengan penambahan garam dapur 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. 

c. Pengujian kuat dukung tanah dengan CBR (California Bearing Ratio) unsoaked dan soaked 

dengan perendaman sampel selama 4 hari. (ASTM D1883-87) 

2. METODE 

Stabilisasi tanah adalah suatu usaha untuk mengolah tanah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pencapaian nilai atau besaran CBR yang lebih tinggi dari tanah asli atau asalnya 

sehingga baik digunakan untuk lapisan bawah bawah suatu konstruksi. Menurut Soekoto (2000), 

jenis-jenis stabilisasi tanah yang sering kita kenal yaitu stabilisasi mekanis dan stabilisasi chemis 

(secara kimiawi). Stabilisasi chemis (secara kimiawi) yaitu stabilisasi tanah dengan menambahkan 

suatu bahan penstabil (bahan kimia) yang mempunyai sifat khusus yang dapat membantu 

mendapatkan suatu massa tanah yang lebih stabil. Stabilisasi ini bisa dilakukan dengan 

pencampuran semen portland, kapur,gamping abu batu bara, garam dapur (NaCl), kalsium, dan lain 

sebagainya. Uji yang dilakukan pada stabilisasi tanah ini meliputi uji sifat fisis yaitu kadar air, berat 

jenis, batas-batas Atterberg, analisa ukuran butiran dan klasifikasi tanah. Untuk uji mekanis 

meliputi kepadatan tanah dan CBR (California Bearing Ratio). Semua sampel benda uji dilakukan 

pemeraman selama 24 jam. 

Uji CBR (California Bearing Ratio) 

Penetrasi 0.1” Penetrasi 0,2” 

CBR (%) =               . 100%   CBR (%) =                   . 100% 

 

𝑃1

  3 .1000
 

𝑃2

  3 .1500
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Dengan :  P1 = Tekanan pada penetrasi 0,1 inch (psi) 

  P2 = Tekanan pada penetrasi 0,2 inch (psi) 

 
 

 
Gambar 1. Skema Alat Pengujian CBR 

 

Tahapan Penelitian 

1. Tahap I 

Merupakan tahap awal dimulai penelitian dengan studi literatur dan melakukan uji pendahuluan 

tanah meliputi uji unsur kimia tanah lempung dan uji batas-batas Atterberg. Menyiapkan bahan 

penelitian yaitu sampel tanah dan garam dapur (NaCl). Melakukan uji berat jenis (specivic 

gravity) pada NaCl. Pengambilan sampel tanah dengan pengeringan serta penyaringan dengan 

lolos saringan No. 4. 

2. Tahap II 

Pembuatan benda uji tanah asli dan tanah dengan campuran garam dapur (NaCl) sebesar 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% dengan pemeraman selama 1 hari. Melakukan uji fisis tanah asli dan tanah 

campuran NaCl (5%, 10%, 15%, 20%, 25%) yang meliputi : uji kadar air, uji berat jenis (Specific 

Gravity), batas-batas Atterberg (LL=Liquid Limit, PL= Plastic Limit, SL= Shrinkage Limit), dan 

analisa butiran. Kemudian melakukan uji kepadatan tanah asli dan tanah campuran NaCl (5%, 

10%, 15%, 20%, 25%) dengan metode Standard Proctor guna mendapatkan kadar air optimal 

dan nilai kepadatan maksimum. Kadar air pada uji ini akan digunakan untuk pembuatan sampel 

CBR. 

3. Tahap III 

Tahap ini dimulai dengan pembuatan benda uji tanah asli dan tanah campuran NaCl (5%, 10%, 

15%, 20%, 25%) dengan pemeraman selama 1 hari. Setelah itu menambahkan air sesuai kadar 

air optimal untuk uji CBR. Setelah itu melakukan uji CBR Soaked tanah asli dan tanah campuran 

NaCl (5%, 10%, 15%, 20%, 25%) dengan perendaman tanah selama 4 hari. Serta melakukan uji 
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CBR Unsoaked pada sampel tanah asli dan tanah campuran NaCl (5%, 10%, 15%, 20%, 25%) 

dengan nilai CBR Soaked tertinggi. 

4. Tahap IV 

Tahap ini merupakan tahap analisa data dan pembahasan dari hasil pengujian yang dilakukan 

pada tahap II dan III sehingga mendapatkan kesimpulan dan memberikan saran jika diperlukan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji unsur kimia tanah pada Desa Majenang, Sukodono, Sragen didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil uji unsur kimia tanah 

No Sampel 

Parameter 

(Unsur 

Kimia) 

Hasil Pengukuran (%) Rata 

Rata  I II III 

1 Tanah Lempung Al2O3 16,65 16,88 17,09 16,86 

2 Tanah Lempung CaO 0,93 0,92 0,91 0,92 

3 Tanah Lempung Fe2O3 10,84 10,74 10,84 10,81 

4 Tanah Lempung MgO 1,36 1,33 1,35 1,35 

5 Tanah Lempung SiO2 61,99 64,51 63,25 63,25 

 

Apabila unsur Si direaksikan dengan NaCl dan air akan menghasilkan Na2SiO3 dan 2HCl. 

 

Pada reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa tanah dapat bereaksi dengan NaCl. Reaksi ini 

dinamakan reaksi pertukaran ion.Berdasarkan uji specific gravity didapatkan nilai specific gravity 

Garam Dapur (NaCl) rata-rata 2,375. 

Tabel 2. Hasil uji tanah asli dan tanah campuran NaCl ( 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%) 

Penambahan Specific Kadar Batas Batas Batas Indeks Lolos Kel. Klasifikasi 

NaCl gravity Air Cair Plastis Susut Plastis saringan Indeks 
AASHTO USCS 

(%) 
 

(%) (%) (%) (%) (%) No. 200 (GI) 

0 2,621 13,858 91,50 27,04 11,30 64,46 67,5 27,928 A-7-6 CH 

5 2,610 13,917 82,60 29,71 12,25 52,89 61 19,944 A-7-6 CH 

10 2,600 14,082 77,10 31,10 14,38 46,00 59 14,655 A-7-5 CH 

15 2,591 14,095 62,10 31,30 15,42 30,80 55 8,827 A-7-5 CH 

20 2,582 14,156 55,30 31,88 16,92 23,42 52,5 4,327 A-7-5 MH 

25 2,573 14,267 50,60 32,05 18,84 18,55 48,5 2,218 A-7-5 MH 
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Tabel 3. Hasil uji standard Proctor pada tanah asli dan campuran lolos saringan No. 4 

Sampel Variasi 
Wopt 

(%) 

γd maks 

(gr/cm
3
) 

1 Tanah Asli 30,00 1,27 

2 Tanah Asli + NaCl 5% 29,00 1,33 

3 Tanah Asli + NaCl 10% 28,00 1,37 

4 Tanah Asli + NaCl 15% 24,00 1,42 

5 Tanah Asli + NaCl 20% 23,00 1,45 

6 Tanah Asli + NaCl 25% 26,50 1,38 

 

Tabel 4. Hasil uji CBR Unsoaked (tanpa rendaman) pada tanah lolos saringan No. 4 

No Sampel Tanah CBR (%) 

1 Tanah Asli 9 

2 Tanah Asli + 5% NaCl 12 

3 Tanah Asli + 10% NaCl 14 

4 Tanah Asli + 15% NaCl 15 

5 Tanah Asli + 20% NaCl 28 

6 Tanah Asli + 25% NaCl 18 

 

Tabel 5. Hasil uji CBR Soaked (rendaman) pada tanah lolos saringan No. 4 

No Sampel Tanah CBR (%) 

1 Tanah Asli 1 

2 Tanah Asli + 5% NaCl 2 

3 Tanah Asli + 10% NaCl 2 

4 Tanah Asli + 15% NaCl 2 

5 Tanah Asli + 20% NaCl 3 

6 Tanah Asli + 25% NaCl 2 

 

Tabel 6. Hasil uji pengembangan 

No 
NaCl 

(%) 

H1 

(mm) 

H2 

(mm) 

∆H 

(mm) 

Nilai 

Pengembangan (%) 

1 0 116,43 118,19 1,76 1,51 

2 5 116,43 117,96 1,53 1,31 

3 10 116,43 117,86 1,43 1,23 

4 15 116,43 117,82 1,39 1,19 

5 20 116,43 117,61 1,18 1,01 

6 25 116,43 117,86 1,43 1,23 
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3.1 Kadar Air 

Uji kadar air pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 13,858 % dan cenderung mengalami 

kenaikan seiring dengan persentase penambahan NaCl. Hal tersebut dikarenakan karena 

garam memiliki sifat mengikat air dalam waktu cukup lama. 

 

Gambar 2. Hubungan antara kadar air dengan persentase penambahan garam dapur (NaCl) 

 

3.2 Specific Gravity (Gs) 

Uji specific gravity tanah asli didapat nilai sebesar 2,621. Tanah asli cenderung mengalami 

penurunan nilai specific gravity seiring dengan bertambahnya persentase garam dapur 

(NaCl). Hal ini disebabkan karena bercampurnya 2 bahan dengan specific gravity yang 

berbeda yaitu tanah lempung dengan garam dapur (NaCl). 

 

Gambar 3. Hubungan antara Specific Gravity (Gs) dengan persentase  

penambahan garam dapur (NaCl) 

 

3.3 Atterberg Limits 

Nilai PI didapatkan dari selisih antara LL dengan PL dari pengujian Aterrberg Limits. 

Penambahan persentase garam dapur menurunkan nilai batas cair (LL) dan menaikkan nilai 

batas plastis (PL), maka nilai indeks plastisnya (PI) akan mengalami penurunan. Nilai batas 

susut (SL) tanah lempung didapatkan sebesar 11,30%. Hasil pengujian Atterberg Limits 

menunjukkan semakin bertambah persentase garam dapur (NaCl), maka semakin besar nilai 

batas susut (SL). Nilai indeks plastis (PI) tertinggi terdapat pada penambahan persentase 
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garam dapur (NaCl) 5% sebesar 52,89%, sedangkan nilai terendah indeks plastis (PI) 

terdapat pada penambahan persentase garam dapur (NaCl) 25% sebesar 19,30%. 

Berdasarkan keadaan tersebut sesuai dengan tabel indeks plastisitas menyatakan bahwa nilai 

PI>17 maka tanah tersebut tergolong ke dalam tanah lempung kohesif berplastisitas tinggi. 

 

 

Gambar 4. Hubungan antara nilai indeks plastis dengan persentase  

penambahan garam dapur (NaCl) 

 

3.4 Gradasi ukuran butiran 

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan hasil persen lolos saringan no.200 yang mengalami 

penurunan seiring dengan penambahan NaCl. Hal tersebut dikarenakan penambahan NaCl 

membuat ukuran butiran menjadi lebih besar. Apabila nilai PI menurun atau mendekati nilai 

nol maka ukuran butiran akan semakin besar dikarenakan nilai kohesi semakin kecil. 

 

3.5 Pemadatan (Standard Proctor) 

Peningkatan nilai berat volume kering maksimum disebabkan keberadaan garam dapur 

(NaCl) dalam tanah lempung berperan sebagai filler yang akan mengisi rongga-rongga 

udara yang berada dalam tanah. Pada saat proses pemadatan, udara yang berada di dalam 

tanah akan keluar dan butiran NaCl akan mengisi rongga tersebut sehingga tanah tersebut 

menjadi padat sehingga nilai berat volume kering seiring penambahan NaCl menjadi besar. 

Kadar air optimal tanah asli sebesar 30%. Kadar air optimal tanah campuran sebesar 23%. 

Berdasarkan nilai tersebut terjadi penurunan kadar air optimal sebesar 7% dari nilai 30% 

menjadi 23% pada persentase NaCl 20%.  Kenaikan nilai kadar air optimal terjadi pada 

penambahan persentase NaCl 25%. Keadaan ini menjadikan nilai 20% menjadi persentase 

penambahan NaCl yang paling maksimal untuk menghasilkan nilai kadar air optimal yang 

paling rendah. 
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Gambar 5. Hubungan kadar air dengan berat volume kering tanah asli  

dan campuran pada tanah lolos saringan No. 4. 

 

3.6 CBR Unsoaked, Soaked, dan Nilai pengembangan 

Nilai CBR Unsoaked mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya persentase NaCl 

dalam tanah. Pada tanah asli lolos saringan No.4 nilai CBR Unsoaked sebesar 9% 

mengalami kenaikan menjadi 28% pada persentase penambahan NaCl sebanyak 20%. Akan 

tetapi mengalami penurunan pada penambahan NaCl 25% dengan nilai 18%. Kejadian ini 

sama dengan kejadian pemadatan yang keadaan tanah dalam kondisi nilai berat volume 

kering tertinggi berada pada persentase 20% penambahan NaCl. Nilai CBR Unsoaked 

terbesar terletak pada persentase penambahan NaCl 20%. Peningkatan nilai CBR ini 

disebabkan karena semakin banyak penambahan NaCl yang membuat nilai pada berat 

volume kering maksimum meningkat sehingga tanah menjadi padat. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan sebelumnya di hasil uji kepadatan tanah. Perbedaan nilai CBR Unsoaked dan 

CBR Soaked  dikarenakan ada proses perendaman. Pada proses perendaman pada CBR 

Soaked selama 4 hari menjadikan tanah tersebut menjadi keadaan jenuh air yang 

merupakaan keadaan terburuk tanah yang paling sedikit memiliki nilai daya dukung tanah. 

 

Gambar 6. Hubungan nilai CBR Unsoaked dengan persentase penambahan NaCl 
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Gambar 7. Hubungan nilai CBR Soaked dengan persentase penambahan NaCl 

 

Nilai pengembangan tanah mengalami penurunan seiring dengan penambahan NaCl.. 

Penurunan maksimal nilai pengembangan terjadi pada penambahan NaCl 20% dengan nilai 

1,01%. Pada penambahan NaCl 25% mengalami peningkatan dengan nilai 1,23%. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin turun nilai PI dan jumlah fraksi tanah campuran akibat 

penambahan NaCl sebagaimana dijelaskan pada pengujian sifat fisis tanah. Penambahan 

NaCl juga megakibatkan rongga yang ada pada butiran tanah akan tertutup dengan NaCl 

yang dapat memiliki kemampuan mengikat air dan mempertahankan dalam keadaan yang 

cukup lama, sehingga rongga butiran dapat menjadi lebih padat. 

 

Gambar 8. Hubungan antara persentase penambahan NaCl dengan nilai pengembangan 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari penelitian di atas tentang stabilisasi tanah lempung menggunakan NaCl dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil uji fisis tanah asli menunjukkan bahwa tanah Sukodono termasuk dalam tanah 

lempung dengan plastisitas tinggi yang bersifat kohesif dengan nilai PI sebesar 64,46%. 

Klasifikasi  tanah Sukodono menurut AASHTO menunjukkan bahwa tanah ini termasuk 

kelompok A-7-6 yang berarti tanah lempung bersifat buruk dan tidak baik digunakan 
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sebagai lapis pondasi perkerasan jalan dan bangunan. Klasifikasi tanah menurut USCS, 

tanah Sukodono termasuk dalam kelompok CH yang berarti tanah lempung dengan 

plastisitas tinggi. 

2. Hasil uji fisis tanah campuran menunjukkan bahwa nilai specific gravity, batas cair, indeks 

plastis dan lolos saringan No. 200 mengalami penurunan seiring dengan penambahan 

prosentase NaCl 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% dari berat sampel tanah. Nilai kadar air, 

batas plastis dan batas susut mengalami kenaikan. Klasifikasi  tanah campuran 5% NaCl  

menurut AASHTO menunjukkan bahwa tanah ini termasuk kelompok A-7-6. Tanah 

campuran NaCl 10%, 15%, 20% dan 25% termasuk kelompok A-7-5. Klasifikasi tanah 

menurut USCS, tanah campuran NaCl 5%, 10% dan 15% termasuk dalam kelompok CH. 

Pada prosentase 20% dan 25% masuk pada kelompok MH yang merupakan tanah lanau tak 

organik dengan plastisitas tinggi. 

3. Hasil uji pemadatan tanah menggunakan standard Proctor dengan metode A pada ASTM 

D698 pada tanah asli maupun tanah campuran dengan prosentase penambahan NaCl 5%, 

10%, 15%, 20% dan 25% dari berat sampel dengan pemeraman 24 jam. Berat volume kering 

maksimum mengalami peningkatan dan kadar air optimum mengalami penurunan. Berat 

volume kering maksimum mengalami peningkatan tertinggi pada prosentase penambahan 

NaCl 20% dengan nilai 1,45 gr/cm
3 

dan mengalami penurunan kembali pada prosentase 

penambahan NaCl 25% dengan nilai 1,38 gr/cm
3
, Kadar air optimum mengalami penurunan 

maksimal pada prosentase penambahan NaCl sebesar 20% dengan nilai 23% dan mengalami 

kenaikan kembali pada prosentase penambahan NaCl 25% dengan nilai 26,5%. Nilai CBR 

unsoaked dan CBR soaked mengalami peningkatan seiring dengan penambahan prosentase 

NaCl dari berat sampel. Nilai CBR unsoaked tertinggi pada prosentase penambahan NaCl 

20% sebesar 28% dan nilai CBR soaked tertinggi pada prosentase penambahan NaCl 20% 

sebesar 3%. Pada CBR unsoaked maupun CBR soaked mengalami penurunan kembali pada 

prosentase penambahan NaCl 25% dengan nilai 18% dan 2%. Nilai pengembangan 

mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan maksimal terdapat pada prosentase 

penambahan garam 20% dengan nilai pengembangan 1,01%. Pada prosentase penambahan 

NaCl 25%, nilai pengembangan mengalami kenaikan kembali dengan nilai 1,23%. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka untuk penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang 

bertujuan untuk mempermudah ataupun memperlancar penelitian, yaitu : 

1. Sebelum melakukan pengujian apapun, sebaiknya mengecek kadar air terlebih dahulu supaya 

kadar air semua sampel dalam kondisi sama. 
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2. Membuat alat untuk mempermudah menghancurkan tanah kering dengan lembut dan cepat 

jika membutuhkan tanah dengan ukuran yang kecil. 

3. Untuk mendapatkan data uji berat jenis yang valid, sampel bisa ditambah dan menggunakan 

picnometer 500 ml dan pencampuran tanah dengan air harus merata. 

4. Pada uji CBR bisa dilakukan dengan 2 sampel atau lebih agar mendapatkan hasil yang akurat 

pada setiap variasi. 
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