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Diagram proses pembentukan tanah 

TANAH RESIDU (Residual Soils) : 

Dihasilkan dari pelapukan fisika 

dan kimiawi lapisan batuan 

TANAH ENDAPAN (Sedimentary Soils): 

Pergerakan teknonik mungkin 

menaikkannya ke atas permukaan laut 

Erosi akibat hujan dan limpasan 

Diangkut dengan 

aliran dan sungai 

Endapan delta 

BATUAN (ROCK) 

Muka laut atau danau 

Pengendapan kembali di 

danau dan pantai/laut 



Diagram proses pembentukan tanah 

Faktor-faktor 

pembentukan 

tanah yang 

mempengaruhi 

perilaku tanah 

Batuan Induk 

(parent rock) 

Pelapukan fisika dan kimiawi 

Kemungkinan kehilangan beban akibat erosi 

Erosi dan Pengangkutan TANAH RESIDU 

Pengendapan kembali 

(re-deposition) 

TANAH ENDAPAN MUDA 

Pembebanan, menyebabkan pemampatan (konsolidasi) 

Kemungkinan erosi, menyebabkan kehilangan beban 

Kemungkinan mengalami proses kimia dan fisika lanjutan, misal: konsolidasi 

sekunder, sementasi, pengerasan, pelindian (leaching), perubahan struktur 

(konsolidasi berlebih, sensitivitas) 

TANAH ENDAPAN  TUA 



Mekanika Tanah, Tanah Endapan, dan 

Tanah Residu 

 Mekanika Tanah berkembang di Eropa bagian 
Utara dan Amerika dari kajian tanah endapan 
(sedimentary soils). 

 Kerangka dasar perilaku atau “theoretical basis” 
Mekanika Tanah hampir seluruhnya didasarkan 
pada sifat-sifat tanah endapan.  

 Buku-buku teks dan kajian geoteknik hampir 
sepenuhnua sejalan dengan tanah endapan, 
walaupun sebenarnya di wilayah atau negara 
tersebut dominan tanah residu. 



Mekanika Tanah, Tanah Endapan, dan 

Tanah Residu 

 Tanah endapan lebih dapat diterima menjadi suatu 

kerangka teori daripada tanah residu karena 2 

alasan: 

 Pertama, proses sorting yang terjadi selama erosi, 

pengangkutan dan pengendapan kembali cenderung 

menghasilkan tanah yang lebih seragam. 

 Kedua, faktor riwayat pembebanan (stress history) 

mempengaruhi perilaku tanah endapan 

(pengklasifikasian menjadi tanah terkonsolidasi normal 

dan berlebih adalah ciri mekanika tanah endapan ini). 



Karakteristik Khusus Tanah Residu 

 Tidak terdapat pengaruh “stress history”, 

 Komposisi mineral lempung tidak seperti biasanya, 

 Seringkali dipengaruhi struktur tanah (makro dan/atau 
mikro), 

 Korelasi empirik pada tanah endapan tidak dapat 
diterapkan pada tanah residu, 

 Seringkali memiliki permeabilitas yang tinggi dan 
koefisien konsolidasi (cv) yang tinggi, 

 Seringkali dipengaruhi oleh heterogenitas (tetapi tidak 
selalu). 



Pengelompokan atau Klasifikasi Tanah 

Residu ? 

 Sistem klasifikasi yang rumit (rigorous) tidak 

realistis. 

 

 Metode pengelompokan lebih bermakna --- 

berdasarkan mineral lempung dan struktur 



Pengelompokan atau Klasifikasi Tanah 

Residu ? 

 Tanah yang tidak dipengaruhi 
mineralogi. 

 Tanah  yang sangat 
dipengaruhi mineralogi dari 
mineral lempung “normal”. 

 Tanah yang dipengaruhi 
mineralogi dari mineral 
tertentu yang tidak dijumpai 
dalam tanah endapan. 

 Sangat dipengaruhi 

struktur makro,  

 Sangat dipengaruhi 

struktur mikro,  

 Sedikit atau tidak 

dipengaruhi struktur 

 

Pengelompokan Mineralogi: Pengelompokan Struktur 



Pengelompokan Tanah Residu 



Karakteristik Kelompok Tanah Residu 



Lempung Merah Tropis 

(Tropical Red Clay) 

Karakteristik:  

•Pengaruh mineral : 

sedang (halloysite) 

 

•Tidak dipegaruhi 

struktur (makro or 

mikro) 



Abu Vulkanik 

(Volcanic Ash) 

Karakteristik:  

•Pengaruh mineral : 

kuat (allophane) 

 

•Dipegaruhi struktur 

(mikro) 



Abu Vulkanik 

(Volcanic Ash) 

Karakteristik:  

•Pengaruh mineral : 

sedikit 

 

•Sangat dipegaruhi 

struktur mikro 

(sensitivitas tinggi), 

sedikit struktur 

makro 



Pelapukan Schist 

(Weathered Schist) 

Karakteristik:  

•Tidak dipengaruhi 

mineralogi  

 

•Sangat dipegaruhi 

struktur makro 



Pelapukan Batupasir 

(Weathered Sandstones) 

Karakteristik:  

•Tidak dipengaruhi 

mineralogi  

 

•Sangat dipegaruhi 

struktur makro, 

sedikit pengaruh 

struktur mikro 



TANAH RESIDU TROPIS 

SIFAT-SIFAT GEOTEKNIK 



Perilaku Konsolidasi 

Uji Oedometer 

lempung merah 

tropis 

 

Perhatikan pengaruh 

pembuatan grafik 

skala linier atau log.  



Perilaku Konsolidasi 

Hasil uji oedometer: skala log vs linier. 

Penggambaran dalam skala linier lebih informatif 



Perilaku Pemadatan 

Variabilitas beberapa tanah residu menyulitkan untuk mengendalikan 

pemadatan dengan metode konvensional (OMC dan MDD) 



Metode Pengendalian Pemadatan 



LEMPUNG ALLOPHANE 

PERILAKU GEOTEKNIK 



Tanah Allophane ? 

 Mineral lempung yang dihasilkan dari pelapukan 
abu vulkanik (bahan induk non-kristal) 

 Aslinya berstruktur porous (amorphous), tidak 
diketahui struktur kristalnnya.  

 Umumnya bercampur dengan mineral lain – 
imogolite 

 Allophane – partikel kecil berbentuk bulat (spherical) 

 Imogolite – lembaran halus mengikat antara butiran 
allophane. 

 Struktur sangat “terbuka” 



Struktur Allophane - Imogolite 

Struktur mikro 

Allophnae – 

Imogolite hasil 

Scanning Electron 

Microscope (SEM)  

50 nm 



Pengamatan Lapangan Lempung 

Allophane 

 Lereng persawahan irigasi stabil pada kemiringan 

35o - 40o, 

 Lereng yang dipotong (cut slopes) stabil dengan 

kemiringan yang relatif tegak (steep), 

 Fondasi rakit, khususnya pada pembangkit listrik 

geothermal, bekerja sangat baik.  



Hasil Pengujian Lempung Allophane 

 Kadar air tinggi dan batas-batas Atterberg yang tidak 
normal, 

 Batas-batas Atterberg berada dibawah garis-A dalam 
Grafik Plastisitas, 

 Pengeringan mengurangi atau merubah plastisitas (namun 
tidak bisa sebaliknya --- irreversible) 

 Pemampatan rendah hingga sedang,  

 Laju konsolidasi yang cepat, 

 Parameter kuat geser yang tinggi untuk tegangan efektif,  

 Kuat geser residu yang sangat tinggi,  

 Perilaku pemadatan yang tidak lazim. 



Batas-batas Atterberg dalam Grafik 

Plastisitas 



Kesimpulan 

Ta
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 Sebaiknya menghindari pemikiran “yang umum” tentang 
bagaimana  perilaku tanah tersebut seharusnya.  

 Dalam mengevaluasi sifat-sifat geoteknik tanah, pertama 
dilakukan pengamatan bagaimana perilakunya di 
lapangan, sebelum melihat hasil pengujiannya. 

 Perlu diperhatikan keterbatasan kerangka kerja teoritik 
perilaku tanah, dan tidak memaksakan bahwa semua 
tanah sesuai dengan kerangka kerja tersebut. 

 Beberapa prosedur baku (seperti pemakaian skala log 
untuk membuat grafik hasil uji konsolidasi) tidak 
selamanya tepat untuk tanah residu  (bahkan 
menimbulkan kesalahan interpretasi). 

 Hubungan empirik yang dihasilkan dari kajian tanah 
endapan boleh jadi tidak tepat (invalid) jika diterapkan 
pada tanah residu. 



Kesimpulan 

Le
m

p
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g
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p

ha
ne

  Lempung allophane secara umum adalah 
bahan konstruksi yang memiliki sifat-sifat 
mekanis yang baik (asalkan sifat-sifatnya 
dipahami dan dijelaskan) 

 Evaluasi dengan cara pengujian konvensional 
seperti kadar air, ukuran partikel, dan batas-
batas Atterberg cenderung menyimpulkan 
bahwa lempung allophane adalah bahan 
dengan sifat-sifat yang buruk. 

 Masalah dengan lempung allophane biasanya 
muncul selama pelaksanaan pekerjaan tanah, 
khususnya pengendalian pemadatan. 


