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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia baik 

digunakan untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk kegiatan konstruksi,sehingga 

muncullah cabang ilmu Teknik Sipil yang membahas tentang sifat dan 

kemampuan tanah yang disebut Mekanika Tanah. Tanah terdiri dari dua jenis 

yaitu Tanah pasir dan Tanah lempung. Tanah yang sering dijumpai dilapangan 

umumnya merupakan campuran dari tanah lempung dan tanah pasir. Menurut 

Donghwi Kim dalam jurnalnya yang berjudul “Effect of Clay content on the shear 

strength of clay-sand mixture” Perilaku mekanis campuran tanah seperti itu sangat 

sulit untuk didefinisikan dalam beberapa parameter karena fraksi butiran halus 

dan kasar dapat menjadi tak terbatas. 

Pasir merupakan material granular alam yang belum terkonsolidasi yang 

pembentukannya dari silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan sub 

tropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir terdiri dari butiran butiran yang 

berukuran 0,0625 sampai 2 milimeter. Pasir berasal dari 2 sumber diantaranya 

pasir alam yang bersumber dari gunung, sungai, pasir laut dan bekas rawa 

sedangkan pasir pabrikasi yaitu pasir yang didapatkan dari penggilingan bebatuan 

yang kemudian diolah dan disaring 

Sudut Tenang adalah sudut menurun tercuram dari sebuah tumpukan 

bahan terhadap bidang horizontal dan berada di antara 0-90 derajat. Ketika suatu 

bahan contohnya pasir dituangkan diatas bidang horizontal akan terbentuk 

tumpukan berbentuk kerucut yang sudut kemiringannya tersebut berhubungan 

dengan massa jenis, luas permukaan, bentuk partikel, dan koefisien gesek bahan. 

Bahan dengan sudut tenang yang lebih rendah akan memiliki tumpukan yang 

lebih landai dibandigkan dengan bahan yang memiliki sudut tenang yang lebih 

tinggi.  

Kondisi dimana terjadi keruntuhan pada suatu tumpukan akibat adanya 

getaran ataupun adanya pergerakan dari permukaan tumpukan disebut kondisi 
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runtuh, pada kondisi ini sudut yang terbentuk akan menjadi lebih kecil dari sudut 

sebelumnya yang berarti terjadi kehilangan ketinggian dari tumpukan , kondisi 

tersebut akan sangat berbahaya apabila terjadi dalam skala besar contohnya pada 

gunung ataupun lereng , oleh karena itu percobaan ini akan memodelkan 

terjadinya kondisi runtuh pada suatu tumpukan campuran pasir lempung agar 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan dinding penahan tanah. 

Pada penelitian kali ini menggunakan pasir sebagai bahan utama dan 

memiliki 2 variasi pasir yaitu pasir pantai hitam yang diambil dari Parangtritis dan 

pasir gunung merapi. Tanah  lempung yang digunakan sebagai bahan tambah 

berasal dari Kemiri. Penelitian kali ini dilakukan menggunakan alat uji sudut 

tenang dan menambahkan Lempung pada pasir dengan variasi penambahan 

lempung sebesar 0%, 5%,10%, 15%, 20%, 25%, 30% baik pada pasir pantai hitam 

maupun pada pasir merapi serta dengan menggunakan variasi tingi jatuh pada 

15cm, 25cm, 35cm   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana jenis campuran  pasir merapi dan pasir pantai dengan lempung 

yang digunakan menurut klasifikasi USCS dan karakteristik campuran 

butiran pasir tersebut ? 

2) Berapa sudut tenang pada kondisi runtuh yang terbentuk pada campuran 

Pasir dengan lempung pada variasi penambahan 0%, 5%,10% 15%, 20%, 

25%, 30% dan variasi tinggi jatuh 15cm, 25cm, 35cm ? 

3) Berapa selisih sudut dan kehilangan volume yang terjadi? 
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C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui karakteristik dan jenis campuran pasir menurut USCS 

2) Mengetahui besarnya sudut tenang yang terbentuk pada kondisi runtuh 

pada campuran pasir dengan lempung pada variasi penambahan sebesar 

0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% dan variasi tinggi jatuh 

15cm,25cm,35cm 

3) Mengetahui selisih sudut dan kehilangan volume yang terjadi 

2. Manfaat Penelitian 

1) Sebagai antisipasi pada daerah seperti lereng dan gunung ketika terjadi 

longsor .  

2) Sebagai pertimbangan desain struktur dinding penahan tanah 

3) Dapat mengetahui sudut lereng yang terjadi ketika terjadi pergeseran 

ataupun pergerakan 

 

D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka dalam penelitian ini digunakan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1) Pasir Merapi diambil di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 

Yogyakarta dan lolos saringan nomor 4. 

2) Pasir pantai hitam diambil di Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta dan 

lolos saringan nomor 4. 

3) Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4) Sampel tanah lempung yang digunakan dengan kondisi terganggu 

(disturbed) dan berasal dari Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, 

Kabupaten Karangayar dan lolos saringan nomor 30. 

5) Sampel tanah diambil dengan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah. 

6) Menggunakan 2 campuran pasir, yaitu pasir pantai hitam dan pasir merapi 
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7) Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yaitu pengujian fisis yang berupa pengujian 

Analisa gradasi butiran 

8) Alat yang digunakan bernama alat uji sudut tenang dengan berbentuk 

silinder dengan bentuk silinder berdiameter 16 cm dan tinggi 35 cm yang 

memiliki lubang pada bagian bawah berdiameter 1 cm sebagai output  

9) Alat uji dilengkapi dengan pedestal, ring dan spacer  

10) Spacer diletakkan pada bagian bawah pedestal dan ring  

11) Campuran tanah lempung dan pasir dituangkan kedalam corong dengan 

tinggi jatuh 15cm, 25cm, 35cm dan akan keluar melalui output menuju 

pedestal yang ada dibawah 

12) Spacer ditarik dengan kecepatan kejut hingga terlepas dari pedestal 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Sudut Tenang Tanah Campuran Pasir-

Lempung Pada Kondisi Runtuh” sebelumnya belum pernah dilakukan suatu 

penelitian di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Miura, dkk (1997) dengan 

judul “Method of Measurement for the Angle of Repose of Sands”. Penelitian ini 

memiliki data ukuran alat yang akan digunakan pada penelitian nanti 

Penelitian oleh Kim, dkk (2018) dengan judul “Effect of Clay content on 

the shear strength of clay-sand mixture” menghasilkan pengaruh penambahan 

lempung pada pasir terhadap sudut tenang yang terjadi  

Penelitian oleh Ghazavi, dkk (2008) dengan judul “A Comparison Between 

Angle of Repost and Friction Angle of Sand” menunjukkan korelasi antara sudut 

gesek dalam dengan sudut tenang berbanding lurus 


