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Abstrak 
Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan pada tanah Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, 
Kabupaten Ngawi didapatkan nilai LL = 63,00%,PL = 30,26 %,SL = 21,12 %,dan PI = 31,74 %. Nilai PI 
sebesar 31,74 % (lebih dari 17%) merupakan tanah lempung dengan plastisitas tinggi sehingga perlu 
dilakukan perbaikan tanah. Perbaiakan gradisi tanah dengan memanfaatkan limbah beton, ini bertujuan 
untuk meningkatkan kuat geser tanah lempung tersebut. Besarnya variasi penambahan limbah beton 
adalah : 0%,5%,7,5%,10%,12,5,dan 15% terhadap berat sampel tanah kering udara. Pengujian yang 
dilakukan meliputi sifat fisis dan sifat mekanis pada tanah asli dan tanah campuran. Hasil uji sifat fisis, 
nilai kadar air,batas cair,indeks plastisitas,dan persentase lolos saringan No. 200 mengalami penurunan 
terhadap bertambahnya persentase penambahan limbah beton, sedangkan berat jenis, batas plastisitas, 
dan batas susut mengalami kenaikan. Berdasarkan metode AASHTO, tanah campuran limbah beton 
variasi 0% - 12,5% termasuk kelompok A-7-5 sedangkan tanah dengan campuran limah beton 15% 
termasuk kedalam A-5. Menurut metode USCS, tanah asli termasuk dalam kelompok CH, sedangkan 
tanah campuran limbah beton 5% dan 7,5% termasuk kelompok MH, dan tanah campuran dengan limbah 
beton 10% sampai 15% termasuk kelompok ML. Hasil uji pemadatan  didapatkan nilai berat volume kering 
mengalami kenaikan dan nilai kadar air optimum mengalamai penurunan seiring bertambahnya 
presentase limbah beton, sedangkan uji kuat geser tanah didapatkan nilai kohesi (c) dan sudut gesek 
dalam (Ǿ) mengalami kenaikan, begitu pula  nilai kuat gesernya mengalami kenaikan pada setiap 
penambahan limbah beton.  
 
Kata Kunci :stabilisasi, tanah lempung, limbah beton, kuat geser 
 

PENDAHULUAN 
Di daerah Karangjati, Ngawi banyak terjadi kerusakan konstruksi bangunan seperti dinding 

bangunan mengalami retak-retak, sedangkan pada ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah seperti 
bergelombang, retak-retak dan berlubang. Usaha perbaikan telah dilakukan berulang kali tetapi masih 
sering mengalami kerusakan. Hal tersebut terjadi diperkirakan akibat tanah dasar (subgrade) tidak 
mampu mendukung beban-beban di atasnya.  

Berdasarkan hasil uji pendahuluan, didapatkan nilai LL = 63,00%, PL = 30,26 %, SL = 21,12 %, dan PI 
= 31,74 %. Berdasarkan nilai PI = 31,74 % (lebih dari 17%) maka tanah di Desa Karangjati, Kecamatan 
Karangjati, Kabupaten Ngawi termasuk tanah lempung dengan plastisitas tinggi, karena nilai plastisitas 
indeks > 17%, sehingga perlu dilakukan perbaikan tanah. Perbaikan tanah secara mekanis ini  
menggunakan limbah beton sebagai bahan stabilisasinya untuk meningkatkan kuat geser tanah 
tersebut. Limbah beton yang digunakan merupakan hasil pembuangan sisa-sisa praktikum teknologi 
beton di Laboratoriun Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penggunaan limbah beton sebagai bahan perbaikan tanah lempung bisa lebih meningkatkan sifat-
sifat fisis tanah dibandingkan dengan tanah aslinya. Tanah lempung mengalami perbaikan parameter 
kuat geser ketika diberi campuran limbah beton dengan persentase yang telah digunakan. Semakin 
banyak limbah beton yang digunakan maka semakin baik juga nilai sudut gesek dalam dan nilai 
kohesinya (Solekan, 2014).  

Nilai kuat geser tanah dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut   
τ = C + σ tan Ǿ 

dengan  τ = kuat geser tanah (kN/m2),  
c = kohesi tanah,  
φ = sudut gesek dalam tanah atau sudut gesek intern,  
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σ = tegangan normal pada bidang runtuh (kN/m2).  
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Sebelas Maret dimulai dari pengujian Atterberg Limits, 
berat jenis, kadar air, analisis saringan, uji pemdatan, dan uji kuat geser, sedangkan tahap-tahap 
penelitian diuraikan sebagai berikut: 

Penelitian ini  diawal dengan studi literatur, penyediaan bahan berupa sampel tanah yang diambil 
dari Desa Karangjai, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang dilakukan pengeringan dan 
penyaringan lolos saringan Nomor 4, limbah beton didapat dari sisa-sisa hasil praktikum teknologi 
beton di Laboratorium Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan lolos saringan Nomor 4, dan 
persiapan alat pengujian. Setelah pengadaan alat dan bahan kemudian dilakukan pengujian sifat fisis 
tanah yang meliputi uji kadar air, berat jenis, Atteberg Limits, dan analisis ukuran butir tanah, 
sedangkan pada limbah beton dilakukan uji sifat fisis berupa berat jenis.Tahap kedua dilakukan 
pembuatan benda uji tanah asli dan tanah campuran dengan limbah beton dengan variasi 5%, 7,5%, 10%, 
12,5%, dan 15% terhadap berat total tanah kering udara yang selanjutnya dilakukan pemeraman selama 
24 jam. Selanjutnya dilakukan uji pemadatan tanah dengan pemadatan Standard Proctor untuk 
mendapatkan nilai kadar air optimum (wopt) dan γdmaks. Setelah diketahui nilai kadar air optimum (wopt) 
dan γdmak, kemudian dilakukan pembuatan benda uji tanah asli dan tanah campuran dengan limbah 
beton dengan variasi 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15% terhadap berat total tanah kering udara dengan 
penambahan air sesuai dengan kadar air optimum. Selanjutnya dilakukan pemeraman selama 24 jam 
terhadap benda uji, kemudian dilakukan uji kuat geser.Tahapan selanjutnya merupakan tahap analisis 
data dan pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, serta pengambilan  kesimpulan dan 
saran jika diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Sifat Fisis Tanah Asli dan Tanah Campuran 

Hasil pengujian sifat fisis tanah asli dan tanah campuran yang telah dilakukan di Laboratorium 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil uji sifat fisis tanah asli dan tanah campuran 

No Pengujian Tanah 
Asli 

Limbah 
Beton 

Penambahan Limbah Beton 

5% 7,5% 10% 12,5% 15% 

1 Kadar Air  8.24 2.04 4.93 4.84 4.65 4.20 4.16 

2 Berat Jenis (Spesific Gravity) 2.60 3.07 2.71 2.71 2.72 2.74 2.74 

3 Batas Cair (Liquid Limit) 63.00   58.65 53.65 47.21 46.87 42.45 

4 Batas Plastis (Plastic Limit) 30.26   30.47 31.02 31.08 31.89 32.38 

5 Batas Susut (Shrignkage Limit) 21.12   28.18 23.02 24.70 28.22 30.07 

6 Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 32.74   28.17 22.63 16.13 14.98 10.08 

7 Kelompok Indeks (GI) 24.91   19.33 15.33 11.34 10.19 7.63 

8 Lolos Saringan No.200 74.00   68.00 65.00 63.00 60.00 58.00 

9 Klasfisikasi AASHTO A-7-5   A-7-5 A-7-5 A-7-5 A-7-5 A-5 

10 Klasifikasi USCS CH GW  MH MH ML ML ML 
 
Uji kadar air tanah asli kering udara didapatkan nilai sebesar 8,24%, akan tetapi setelah dilakukan 

penambahan limbah beton nilai kadar air selalu mengalami penurunan. Nilai kadar air terendah pada 
penambahan limbah beton 15% yaitu 4,16%. Hal tersebut disebabkan nilai kadar air pada tanah asli lebih 
besar dibandingkan dengan nilai kadar air limbah beton dan adanya kemungkinan limbah beton dapat 
menyerap air, sehingga pada setiap presentase penambahan limbah beton kadar air mengalami 
penurunan. Hubungan kadar air terhadap penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Hubungan Kadar Air dengan Presentase PenambahanLimbah Beton 

 
Uji specific gravity tanah asli didapatkan nilai sebesar 2,601 akan tetapi setelah dilakukan 

penambahan limbah beton terhadap tanah asli, nilai berat jenis mengalami kenaikan. Nilai specific 
gravity tertinggi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 2,744. Nilai specific gravity pada setiap 
penambahan limbah beton selalu mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan nilai spesific gravity limbah 
beton lebih besar dibandingkan dengan nilai berat jenis tanah asli. Hubungan berat jenis terhadap 
penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

        
Gambar 2. Grafik Hubungan Berat Jenis dengan Presentase PenambahanLimbah Beton 
  
Nilai batas cair pada tanah asli sebesar 63 %, akan tetapi setelah dilakukan penambahan limbah 

beton nilai batas cair mengalami penurunan. Nilai liquid limit yang terendah terjadi pada sampel tanah 
dengan penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 42,45%. Penurunan bisa disebabkan karena limbah 
beton memiliki gradasi butiran yang lebih besar dari pada tanah asli sehingga mengakibatkan 
terjadinya butiran-butiran tanah yang semakin besar dan mengakibatkan nilai kohesi menjadi 
menurun. Hubungan batas cair terhadap penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Hubungan Batas Cair dengan Presentase PenambahanLimbah Beton 
 
Uji batas plastis mengalami kenaikan karena adanya penambahan limbah beton. Nilai batas plastis 

tertinggi pada penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 32,38 %, sedangkan nilai batas plastis 
terendah terjadi pada tanah asli yaitu 30,26%. Terjadinya kenaikan nilai batas cair dikarenakan 
campuran antara tanah asli dengan limbah beton sehingga mengakibatkan terjadinya butiran-butiran 
tanah yang semakin besar yang menyebabkan nilai kohesi menurun.Hubungan batas plastis terhadap 
penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Hubungan Batas Plastis dengan Presentase PenambahanLimbah Beton 

 
Uji batas susut pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 21,12 %, akan tetapi setelah dilakukan 

penambahan limbah beton nilai batas susut mengalami kenaikan. Nilai batas susutyang tertinggi terjadi 
pada sampel tanah dengan penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 30,07%. Hal tersebut 
dikarenakan setiap presentase penambahan limbah beton tidak menyebabkan perubahan volume 
sehingga nilai batas susut selalu mengalami kenaikan seiring berta,bahnya limbah beton. Hubungan 
batas susut terhadap penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan Batas Susut dengan Presentase Penambahan Limbah Beton 

  
Uji indeks plastisitas mengalami penurunan seiring penambahan limbah beton. Nilai indeks 

plastisitas terendah terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 10,08%, sedangkan nilai 
indeks plastisitas tertinggi terjadi pada tanah asli yaitu 32,74%. Terjadinya penurunan nilai indeks 
plastisitas dikarenakan nilai LL yang cenderung menurun dan nilai PL yang cenderung naik. Hubungan 
indeks plastisitas terhadap penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan indeks plastisitas dengan Presentase Penambahan Limbah Beton 
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Gambar 7. Grafik Hubungan antara Presentase Lolos Saringan dengan Diameter Saringan 

  
Berdasarkan pemeriksaan analisis saringan tanah dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

persen lolos saringan dan persen tertahan yang dipakai untuk menganalisis butiran tanah. Hasil uji 
gradasi butiran pada tanah campuran limbah beton dengan persentase 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15% 
didapatkan hubungan antara presentase lolos saringan dengan diameter saringan seperti pada Gambar 
7. 

Berdasarkan Gambar 7 didapat nilai presentase lolos saringan No.200 seperti pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil presentase tanah lolos saringan No.200 

No Keterangan 
Lolos No.200 

(%) 

1 Tanah Asli 74 

2 Limbah Beton 1 

3 Tanah Asli + 5 % Limbah Beton 68 

4 Tanah Asli + 7.5 % Limbah Beton 65 

5 Tanah Asli + 10 % Limbah Beton 63 

6 Tanah Asli + 12.5 % Limbah Beton 60 

7 Tanah Asli + 15 % Limbah Beton 58 

   
Berdasarkan Tabel 2 Persentase tanah yang lolos saringan No.200 semakin menurun karena 

limbah beton memiliki gradasi butiran yang lebih besar dari pada tanah asli sehingga mengakibatkan 
terjadinya butiran-butiran tanah yang semakin besar dan fraksi yang lolos semakin sedikit. Tanah yang 
lolos saringan No.200 terbesar terjadi pada tanah asli yaitu 74% dan terendah pada tanah yang dicampur 
dengan limbah beton 15% yaitu sebesar 58%. 

Uji klasifikasi tanah asli dan tanah campuran limbah beton 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5% menurut 
AASHTO termasuk ke dalam kelas A-7-5 yang merupakan material tanah berlempung dengan kualitas 
tanah sedang sampai buruk untuk pembangunan kontruksi jalan raya, sedangkan tanah campuran 
limbah beton 15% masuk ke dalam kelas A-5 yaitu tanah berlanau sedang sampai buruk. Menurut USCS 
tanah asli termasuk ke dalam klasifikasi CH yang merupakan tanah lempung tak organik dengan 
plastisitas tinggi, lempung gemuk (fat clays), sedangkan pada tanah campuran limbah beton 5% dan 
7,5% masuk kedalam MH atau OH, sedangkan pada tanah campuran limbah beton dengan variasi  10%, 
12,5%, dan 15% termasuk ke dalam klasifikasi tanah ML atau OL, maka dalam menentukan klasifikasi 
tanah tersebut digunakan sistem klasifikasi tanah USCS menggunakan LLR. Berdasarkan LL kering 
oven 50,10% dan LL kering udara 53,65% maka didapatkan nilai LLR penambahan limbah beton 7,5% 
yaitu 0,933>0,75, sedangkan untuk penambahan limbah beton 10% didapatkan nilai LL kering oven 
yaitu 45,21% dan nilai LL kering udara 47,21% maka didapatkan nilai LLR 0,95>0,75, sedangkan untuk 
penambahan limbah beton 12,5% didapatkan nilai LL kering oven yaitu 40,66% dan nilai LL kering udara 
46,87% maka didapatkan nilai LLR 0,86>0,75, sedangkan untuk penambahan limbah beton 15% 
didapatkan nilai LL kering oven yaitu 39,77% dan nilai LL kering udara 42,45% maka didapatkan nilai 
LLR 0,936>0,75. Berdasarkan nilai LLR yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa nilai LLR lebih dari 
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0,75, maka klasifikasi tanah campuran limbah beton 10%, 12,5%, dan 15% masuk ke dalam klasifikasi ML 
yang merupakan tanah lanau organik atau berlempung dan campuran limbah beton 5% dan 7,5% masuk 
kedalam kelas MH yaitu lanau tak organik atau pasir halus diatomae, lanau elastis, sedangkan limbah 
beton yang digunakan menurut USCS merupakan dalam kelompok GW yaitu kerikil gradasi baik dan 
campuran pasir-kerikil sedikit atau tidak mengandung butiran halus. 

Uji Sifat Mekanis Tanah 

Uji pemadatan Standard Proctor 
Hasil pengujian pemadatan Standard Proctor dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 

menunjukan bahwa nilai berat volume kering mengalami kenaikan pada setiap presentase penambahan 
limbah beton. Nilai berat volume kering tertinggi terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 1,70 
gr/cm2, sedangkan nilai berat volume kering terendah terjadi pada tanah asli yaitu 1,40 gr/cm2. Salah 
satu faktor penyebab berat volume kering mengalami kenaikan adalah limbah beton yang mempunyai 
gradasi butiran yang lebih besar dibandingkan tanah asli sehingga butiran tanah semakin besar dan 
rongga tanah yang sebelumnya terisi oleh air akan terisi oleh butiran limbah beton yang menyebabkan 
tanah padat dan keras sehingga volume kering meningkat, sedangkan kadar air optimum mengalami 
penurunan pada setiap penambahan presentase limbah beton. Nilai kadar air optimum tertinggi terjadi 
pada tanah asli yaitu 28%, sedangkan nilai kadar air optimum terendah terjadi pada penambahan 
limbah beton 15% yaitu 16 %. Hal tersebut disebabkan karena penambahan gradasi butiran yang lebih 
besar berupa limbah beton. Hubungan antara berat volume kering dengan kadar dapat dilihat pada 
Gambar 8. 

 
Tabel 3. Hasil uji pemadatan Standard Proctor 

No Jenis Sampel 
Berat Volume Kering  

(kg/cm2) 

w optimum 

(%) 

1 Tanah Asli 1.40 28.00 

2 Tanah Asli + 5% Limbah Beton 1.54 19.00 

3 Tanah Asli + 7,5% Limbah Beton 1.58 19.00 

4 Tanah Asli + 10 % Limbah Beton 1.60 18.00 

5 Tanah Asli + 12,5 % Limbah Beton 1.68 17.00 

6 Tanahs Asli + 15 % Limbah Beton 1.70 16.00 

 

 
Gambar 8. Grafik Hubungan antara berat volume kering dengan kadar air 

 

Uji Direct Shear Test (DST) 
Pengujian kuat geser langsung (DST) dilakukan persentase penambahan limbah beton dengan 

variasi 0%,5%, 7,5%, 10%, 12,5, dan 15%. Tujuan dilakukannya pengujian ini untuk mengetahui nilai 
parameter kuat geser yaitu nilai kohesi (C) dan sudut gesek dalam (φ). Hasil pengujian Direct Shear Test 
(DST) dengan penambahan campuran limbah beton dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil pengujian DST 

No 
Pengujian                       

(Direct Shear Test) 

Tanah 

Asli 

Tanah Campuran Limbah Beton 

5% 7.5% 10.0% 12.5% 15% 

1 Kohesi (kg/cm2) 0.801 0.848 0.906 0.975 1.034 1.045 

2 Sudut gesek dalam (0) 10.04 14.16 17.68 18.14 19.50 21.72 
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Hasil uji DST didapatkan nilai kohesi yang semakin naik terhadap penambahan limbah beton. 

Nilai kohesi terendah terjadi pada tanah asli sebesar 0,801 kg/cm2, sedangkan nilai kohesi tertinggi 
terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 1,045 kg/cm2. Nilai kohesi yang selalu meningkat ini 
disebut dengan kohesi semu. Kohesi semu disebabkan karena kondisi tanah yang belum jenuh 
sempurna yang dipengaruhi oleh lamanya waktu perendaman, sehingga nilai kohesi cenderung naik 
pada setiap presentase penambahan limbah beton. Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat grafik hubungan 
antara nilai kohesi dengan presentase penambahan limbah beton pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Grafik Hubungan antara nilai kohesi dengan presentase penambahan limbah 

beton 
 

Hasil uji DST didapatkan nilai sudut gesek dalam yang semakin naik terhadap penambahan 
limbah beton. Nilai sudut gesek dalam tertinggi terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 
21,720, sedangkan nilai sudut gesek dalam terendah terjadi pada tanah asli yaitu 10,040. Hal tersebut 
dikarenakan adanya penambahan gradasi butiran yang lebih besar terhadap tanah asli yang berupa 
limbah beton. Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat grafik hubungan antara nilai sudut gesek dalam dengan 
presentase penambahan limbah beton pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Grafik Hubungan antara nilai kohesi dengan presentase penambahan limbah 

beton 

 
Hasil nilai tegangan geser dan kuat geser tanah asli dengan tanah campuran limbah beton 0%, 5%, 

7,5%, 10%, 12,5%, dan 15% dapat dilihat pada Tabel 5.  
 

Tabel 5. Hasil kuat geser tanah asli dan tanah campuran limbah beton 
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Berdasarkan Tabel 5 didapatkan nilai kuat geser tanah yang semakin naik terhadap penambahan 
limbah beton. Nilai kuat geser tanah tertinggi terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 1,642 
kg/cm2, sedangkan nilai kuat geser tanah terendah terjadi pada tanah asli yaitu 1,067 kg/cm2. Hal 
tersebut dikarenakan nilai kohesi dan sudut gesek dalam yang cenderung mengalami kenaikan 
sehingga akan berbanding lurus dengan kuat geser tanah. Hubungan antara nilai kuat geser tanah dan 
presentase penambahan limbah beton dapat dilihat pada Gambar V.12. 

 
Gambar 13. Grafik Hubungan antara Nilai Kuat Geser Tanah dengan Presentase Penambahan 

Limbah Beton 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan analisis data percobaan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan limbah beton sebagai bahan stabilitasi tanah lempung bisa lebih meningkatkan sifat-

sifat fisis tanah jika dibandingkan dengan tanah asli sebelum dicampur dengan limbah beton. 
2. Pengujian sifat fisis tanah asli didapatkan nilai kadar air 8,24%, specific gravity (GS) 3,068, batas 

cair (LL) 63%, batas plastis (PL) 30,26%, batas susut (SL) 21,12% dan indeks plastisitas (PI) 32,74%. 
Menurut metode ASSHTO tanah asli temasuk dalam kelompok A-7-5 merupakan material tanah 
berlempung dan tidak baik digunakan untuk lapis pondasi bangunan dan perkerasan jalan. 
Sedangkan menurut metode USCS termasuk dalam kelompok CH yaitu tanah lempung organik 
dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk (fat clays). 

3. Hasil uji fisis tanah campuran menunjukkan bahwa nilai nilai kadar air, batas cair, indeks 
plastisitas, dan persentase lolos saringan No. 200 mengalami penurunan terhadap bertambahnya 
persentase penambahan limbah beton, sedangkan berat jenis, batas plastisitas, dan batas susut 
mengalami kenaikan. Berdasarkan metode AASHTO, tanah campuran limbah beton dengan variasi 
0%,5%, 7,5%, 10%, dan 12,5% termasuk ke dalam kelompok A-7-5 yang merupakan material tanah 
berlempung, dengan kualitas tanah sedang sampai buruk untuk pembangunan kontruksi jalan 
raya, sedangkan tanah campuran dengan limbah beton 15% masuk ke dalam kelompok A-5 yaitu 
tanah berlanau sedang sampai buruk. Berdasarkan USCS, tanah campuran dengan limbah beton 5% 
dan 7,5% kedalam kelas MH yaitu lanau tak organik atau pasir halus diatomae, lanau elastis, 
sedangkan tanah campuran dengan limbah beton ,10%, 12,5%, dan 15% termasuk ke dalam 
klasifikasi ML yaitu tanah lanau organik atau berlempung. 

4. Hasil uji pemadatan tanah meggunakan Standard Proctor pada tanah asli maupun tanah campuran 
dengan persentase penambahan limbah beton 0%,5%, 7,5%, 10%, 12,5, dan 15% dari berat sampel 
tanah kering udara dengan pemeraman 24 jam menunjukkan bahwa berat volume kering 
maksimum mengalami peningkatan dan kadar air optimum mengalami penurunan. Nilai berat 
volume kering maksimum terendah terjadi pada tanah asli yaitu sebesar 1,40 gr/m3 dan nilai berat 
volume kering maksimum tertinggi pada persentase penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 
1,70 gr/cm3 . Nilai kadar air optimum tertinggi terjadi pada tanah asli yaitu sebesar 28%, sedangkan 
nilai kadar air optimum terendah terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu sebesar 16%. 
Nilai kohesi dan sudut gesek dalam mengalami peningkatan seiring dengan penambahan 
persentase limbah beton  0%,5%, 7,5%, 10%, 12,5, dan 15% dari berat sampel tanah kering udara. 
Nilai kohesi tertinggi padapersentase penambahan limbah beton 15% yaitu 1,045 kg/cm2 
sedangkan nilai kohesi terendah terjadi pada tanah asli dengan nilai 0,801 kg/cm2. Nilai sudut 
gesek terendah pada tanah asli didapatkan nilai 10,040 sedangkan nilai sudut gesek dalam tertinggi 
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terjadi pada penambahan limbah beton 15% yaitu 21,720. sedangkan nilai kuat geser tanah 
mengalami kenaikan pada setiap penambahan limbah beton. Nilai kuat geser tertinggi terjadi pada 
tanah campuran 15% yaitu sebesar 1,579 kg/cm2 dan nilai kuat geser terendah terjadi pada tanah 
asli yaitu sebesar 1,057 kg/cm2. 
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