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PANDUAN PRAKTIKUM  

SONDIR 

(SNI 2827:2008) 

 

 

1.1. Maksud 

Untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan berupa 

perlawan konus (qc), perlawanan geser (fs), angka banding geser (Rf), dan geseran total tanah (Tf) yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam mendesain fondasi.  

 

1.2. Alat 

Gambar Alat sondir dan perlengkapannya 

Keterangan gambar : 

1. Gigi Penekan   14. Kunci Tiang 

2. Gigi Cepat    15. Kaki Sondir 

3. Gigi Lambat   16. Jangkar Spiral 

4. Tiang Pelurus   17. Stang Dalam 

5. Rantai    18. Patent Konus 

6. Setelan Rantai   19. Lubang Pengisian Oli 

7. Engkol Pemutar   20. Piston 

8. Ruang Oli    21. Oli Seal 



9. Kunci Tiang   22. Ring Penahan Seal 

10. Treker    23. Mur Penjepit Seal 

11. Manometer   24. Kunci Piston 

12. Kaki Ruang Oli   25. Kop Penarik (berulir) 

13. Stang Sondir   26. Bikonus 

 

Posisi A : Stang sondir menekan bikonus sampai kedalaman tertentu, stang dalam (plunger) 

belum ditekan (belum ada pengukuran). 

Posisi B : Stang dalam ditekan masuk sedalam 4 cm, ujung bikonus menembus lapisan 

tanah. Tahanan konus diukur oleh manometer. 

Posisi C : Stang dalam ditekan terus, ujung bikonus dan dinding gesek bergerak bersama – 

sama menembus lapisan tanah. Jumlah tahanan konus dan hambatan pelekat diukur 

oleh manometer. 

Posisi D : Stang sondir ditekan kembali, ujung bikonus dan dinding gesek bergabung lagi. 

Bikonus siap melakukan penetrasi untuk pengukuran pada kedalamn sekanjutnya 

 

1. Mesin sondir ringan (2 ton) atau mesin sondir berat (10 ton) 

2. Seperangkat pipa sondir  lengkap dengan batang dalam sesuai kebutuhan dengan panjang masing-

masing 1 m 

3. Dua buah manometer kapasitas 

 Sondir ringan  0 – 50 kg/ cm
2 

dan 250 kg/ cm
2
 

 Sondir berat  0 – 50 kg/ cm
2 

dan 600 kg/ cm
2
 

4. Konus dan bikonus 

5. Empat buah angker dengan perlengkapan (angker dan spiral) 

6. Kunci pipa,alat-alat pembersih, oli, minyak hidrolik ( Castrol oli /SAE 10) dan lain-lain. 

 

1.3. Langkah Kerja 

1. Pasang dan aturlah mesin sondir vertikal di tempat yang akan diperiksa dengan menggunakan angker 

yang diputar searah jarum jam dan ditekan secara kuat ke dalam tanah. Pengisian minyak hidrolik 

harus bebas gelembung-gelembung udara sehingga tekanan pada manometer sempurna.  

2. Pasang konus dan bikonus (sesuai kebutuhan) pada ujung pipa pertama 



3. Pasang rangkaian pipa pertama beserta konus tersebut (b) pada mesin sondir 

4. Tekan pipa untuk mendapatkan konus atau bikonus sampai kedalaman tertentu, umumnya sampai 20 

cm 

5. Tekan batang untuk pembacaan manometer 

 Apabila dipergunakan bikonus, maka penetrasi ini pertama-tama akan menggerakan ujung konus 

ke bawah sedalam 4 cm serta bacalah manometer sebagai perlawanan penetrasi konus (PK) serta 

dicatat pada lembar hasil sondir. Penekanan selanjutnya akan menggerakan konus beserta 

selubung ke bawah sedalam 8 cm lalu bacalah manometer sebagai hasil jumlah perlawanan (JP) 

yaitu perlawanan penetrasi konus (PK) dan hambatan lekat (HL) 

 Apabila dipergunakan konus, maka pembacaan manometer hanya dilakukan pada kedalaman 20 

cm  

6. Pemberhentian pekerjaan : 

 Sondir ringan : bila tekanan manometer tiga kali berturut-turut melebihi 150 Kg/cm2. Atau 

kedalaman maksimum 30 meter. 

 Sondir berat : bila tekanan manometer tiga kali berturut-turut melebihi 500 kg/cm2 atau 

kedalaman maksimum 50 meter.  

 

1.3.1. Perawatan 

1. Stang sondir yang telah digunakan praktikum dibersihkan kembali dari kotoran atau tanah yang 

melekat. Setelah itu dikeringkan kemudian dilumuri dengan oli agar tidak berkarat. 

2. Friction cone atau mantle cone juga harus segera dibersihkan. Setelah bersih digerak – gerakkan, 

apakah masih ada kemacetan atau tidak. Apabila masih terjadi kemacetan, buka rangkaian tersebut 

rendam dalam minyak tanah lalu disikat dengan hati – hati. Lumuri dengan oli yang masih baru 

simpan pada ruang tertutup. 

3. Tambahkan grease (stempet) pada gigi – gigi alat sondir. 

4. Lumasi dengan oli seluruh bagian dan gerakkan secara berkala. 

5. Apabila terjadi kebocoran oli, buka ruang oli dan periksa oli didalamnya. Bila oli seal tersebut sobek 

ganti dengan yang baru. 

6. Setiap regu praktikum apabila telah melakukan praktikum wajib melakukan perawatan ini. 

 

1.4. Data & Perhitungan 



  

Kedalaman Cw Tw Kw qc fs fs x 20 cm Tf Rf
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PANDUAN PRAKTIKUM  

PLASTIS LIMIT (PL) 

(SNI 1966:2008) 

 

 

2.1. Maksud 

Menentukan batas terendah kadar air ketika tanah dalam keadaan plastis dan angka Indeks plastisitas 

suatu tanah. 

 

2.2. Dasar Teori 

Batas plastis (Plastic limit, PL) didefinisikan sebagai kadar air pada keadaan antara keadaan semi 

solid/semi padat dan keadaan plastis, yaitu persentase kadar air untuk tanah berbentuk silinder dengan 

diameter 3,00 mm mulai retak-retak ketika digiling. 

 

2.3. Alat dan Bahan 

a. Peralatan 

1) Mortar 

2) Pastel 

3) Spatel 

4) Pelat kaca 

5) Saringan no. 40 

6) Batang kawat diameter 3,00 mm untuk ukuran pembanding 

7) Alat-alat pemeriksa kadar air 

b. Bahan 

Tanah sebanyak 20 gram yang telah lolos saringan No. 40 (0,425 mm) 

 

2.4. Langkah Kerja 

a. Persiapan Sampel 

Letakan tanah kering ke dalam cawan dan campur dengan air suling atau air mineral sampai massa 

menjadi cukup plastis untuk dibentuk menjadi bola. Ambil sebagian dari tanah tersebut, sekitar 8 gram, 

untuk diuji. 

  



c. Langkah pengujian  

1. Ambil benda uji yang lolos saringan No. 40 sebanyak 20 gram. 

2. Letakkan pada mangkuk pengaduk atau plat kaca, lakukan pengadukan dengan menambah air suling 

sedikit demi sedikit, atau aduk sehingga kadar air merata (homogen). 

3. Setelah didapat campuran yang homogen, buatlah bola-bola tanah seberat ± 8 gram, kemudian bola-

bola tanah tersebut dipelintir di atas plat kaca dengan ujung jari tengah dengan kecepatan pelintiran 

80-90 lintir/menit, sampai retak-retak pada diameter 3 mm dan bandingkan dengan batang 

pembanding. Apabila sebelum mencapai diameter 3 mm benda uji sudah retak, satukan kembali, 

kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga homogen. Bila pelintiran sudah 

mencapai diameter lebih kecil dari 3 mm tanpa menunjukkan keretakan, maka benda uji dibiarkan 

beberapa saat di udara. 

4. Ambil benda uji yang telah mencapai keretakan pada diameter 3 mm, masukkan ke dalam tin box 

(cawan), tentukan kadar airnya dengan menggunakan metoda pengujian kadar air. 

  

2.5. Data & Perhitungan 

 

Hitung batas plastis, dinyatakan dalam persen, sebagai berikut: 

Batas plastis =
               

                        
        . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Hitung indeks plastisitas tanah sebagai selisih antara batas cair dengan batas plastisnya, sebagai berikut: 

 

Indeks plastisitas (PI) = batas cair (LL) – batas plastis (PL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

 

Tulis selisih perhitungan tersebut sebagai indeks plastisitas tanah, kecuali terjadi kondisi sebagai berikut : 

a) jika batas cair atau batas plastis tidak dapat ditentukan, indeks plastisitas dinyatakan dengan: NP (non 

plastis); 

b) jika batas plastis sama atau lebih besar dari batas cair, indeks plastisitas dinyatakan juga dengan: NP 

(non plastis)  

Berat Cawan + tanah basah (gr)

Berat Cawan + tanah kering (gr)

Berat Air (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (gr)

Kadar Air (gr)

Nomor Cawan

Batas Plastis (PL)

rata - rata



PANDUAN PRAKTIKUM  

LIQUID LIMIT (LL) 

(SNI 03-1967-1990) 

 

3.1. Maksud 

Menentukan batas cair tanah menggunakan metode casagrande. 

 

3.2. Dasar Teori 

Batas cair suatu tanah adalah kadar air tanah tersebut pada keadaan batas peralihan antara keadaan 

cair dan keadaan plastis. Tanah dalam keadaan batas cair apabila diperiksa dengan alat cassagrande , 

kedua bagian tanah dalam mangkok yang terpisah oleh alur lebar 2 mm, menutup sepanjang 12,7 mm 

oleh 25 pukulan 

 

3.3. Alat dan Bahan 

a. Peralatan : 

a. Liquid Limit Device 

b. ASTM Grooving Tool 

c. Cassagrande Grooving Tool 

d. Mangkuk porselin 

e. Spatula 

f. Saringan No. 40 

g. Moisture Content Test Set 

 

  



 

Keterangan gambar : 

1. Mangkok    8.   Alat pembuat alur ASTM 

2. Pen penggantung mangkok  9.   Spatula 

3. Baut pengatur tinggi jatuh  10. Gelas ukur 

4. Baut penjepit    11.  Botol aquadest 

5. Tuas pemutar    12.  Plat kaca 

6. Alas     13.  Cawan (tin box) 

7. Alat pembuat alur Cassagrande 

 

b. Bahan : 

Benda uji yang disiapkan sesuai dengan contoh atau langsung seperti berikut : 

A. Jenis – jenis tanah yang tidak mengandung batu dan hampir semua butirannya lebih halus dari 

saringan 0.42 mm (no.40). Dalam hal ini benda uji tidak perlu dikeringkan dan tidak perlu 

disaring dengan saringan 0.42 mm (no.40). 



B. Jenis-jenis tanah yang mengandung batu, atau mengandung benyak butiran yang lebih kasar dari 

saringan 0.42 mm (no.40). Keringkan contoh diudara sampai bisa disaring. Ambil benda uji yang 

lewat saringan 0.42 mm (no.40). 

 

3.4.  Langkah Kerja 

1. Aduk benda uji dalam mangkuk porselin sebanyak ± 100 gr.  

2. Dengan menggunakan spatula, aduklah benda uji tersebut dengan menambah air suling sedikit demi 

sedikit, sampai homogen. 

3. Setelah contoh menjadi campuran yang merata, ambil sebagian benda uji letakkan diatas mangkok 

alat batas cair, ratakan permukaannya sedemikian sehingga sejajar dengan dasar alat, bagian paling 

bawah tebal harus ± 1 cm 

4. Buatlah alur dengan cara membagi dua benda uji dalam mangkok itu, dengan menggunakan alat 

pembuat alur (grooving tool) melalui garis tengah pemegang mangkok dan simetris. Pada waktu 

membuat alur posisi alat pembuat alat (grooving tool) harus tegak lurus permukaan mangkok. 

5. Hubungkan kabel power ke sumber tegangan (220VAC/50 – 60Hz). Hidupkan display dengan 

menekan tombol POWER. Tekan tombol ON / OFF untuk mengoperasikan alat, setelah ditekan alat 

akan bekerja dan counter akan menunjukan ketukan. Tekan tombol ON / OFF lagi untuk 

menghentikan alat, setelah ditekan alat tidak bekerja dan counter menunjukan jumlah ketukan yang 

telah dilakukan. 

6. Proses ini dilakukan terus sampai dasar alur benda uji bersinggungan sepanjang kira-kira 1.25 cm dan 

catat jumlah pukulannya pada waktu bersinggungan. 

7. Ulangi pekerjaan (c) sampai dengan (e) beberapa kali sampai diperoleh jumlah pukulan yang sama, 

hal ini dimaksudkan untuk menyakinkan apakah pengadukan contoh sudah betul – betul merata kadar 

airnya. Jika ternyata pada 3 kali percobaan telah diperoleh jumlah pukulan kurang lebih sama, maka 

ambillah benda uji langsung dari mangkok pada alur, kemudian masukkan kedalam cawan yang telah 

dipersiapkan. Maka periksalah kadar airnya. 

8. Ulangi pekerjaan di atas dengan kebasahan tanah berbeda sehingga nantinya diperoleh3 atau 4 data 

hubungan antara kadar air dan jumlah pukulan diantara 15 dan 35 pukulan dengan masing-masing 

selisihnya hampir sama. Percobaan disarankan dilaksanakan dari keadaan tanah yang kurang cair 

kemudian makin cair 

Catatan: 

1. Alat – alat yang akan dipakai harus diperiksa dulu sebelum dipakai dan harus dalam keadaan bersih 

dan kering. 

 Periksa tinggi jatuh mangkuk dan alat batas cair apakah sudah tepat 1.0 cm mangkuk ini harus 

bersih, kering dan tidak goyang. 

 Alat pembuat alur harus bersih, kering dan tidak aus. 



 Cawan kadar air yang akan dipakai diberi tanda kemudian ditimbang untuk menentukan 

beratnya. 

2. Berapa jenis tanah lempung akan mengalami kesulitan untuk diaduk dan kadang-kadang jika terlalu 

banyak atau lama pengadukannya akan berubah sifat. Agar pengadukan dapat dilakukan dengan lebih 

mudah dan lebih cepat, maka adukan disimpan dulu dan ditutup dengan kain basah atau contoh yang 

telah disiapkan direndam dulu selama 24 jam. 

3. Beberapa jenis tanah lempung menunjukkan bahwa pada waktu pemukulan ternyata bersinggungan 

alur disebabkan karena kedua bagian massa tanah diatas mangkok bergeser terhadap permukaan 

mangkok, sehingga jumlah pukulan yang didapat lebih kecil. Jumlah pukulan yang betul adalah jika 

proses berimpitnya dasar alur disebabkan masa tanah seolah – olah mengalir/ bergeser. Kalau 

ternyata terjadi pergeseran, maka percobaan harus diulangi beberapa kali dengan kadar air berbeda, 

dan kalau masih terjadi pergeseran ini maka harga batas cair ini tidak dapat diperoleh. 

4. Selama berlangsungnya percobaan pada kadar air tertentu, benda uji tidak boleh dibiarkan mengering 

atau terjadi perubahan kadar air. 

5. Untuk memperoleh hasil yang teliti, maka jumlah pukulan diambil antara 40 -30, 30–20, 20-10, 

sehingga akan diperoleh 4 titik. 

6. Alat pembuat alur Cassagrande dipergunakan untuk tanah kohesive. Alat pembuat alur ASTM untuk 

tanah yang kepasiran. 

 

3.5. Data Pengamatan 

 

  

Berat Cawan + tanah basah (gr)

Berat Cawan + tanah kering (gr)

Berat Air (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (gr)

Kadar Air (gr)

Nomor Cawan

n Pukulan

Batas Cair (LL)



PANDUAN PRAKTIKUM  

COMPACTION TEST 

(SNI 1743:2008) 

 

4.1.Maksud 

Menentukan hubungan antara kadr air dan kepadatan tanah yang dipadatkan dalam sebuah cetakan 

berukuran tertentu dengan penumbuk 4,54 kg yang dijatuhkan secara bebas dari ketinggian 457 mm. 

  

4.2.Peralatan 

1) Alat pemadat tanah (proctor)                     

2) Pemukul proctor                                        

3) Container                                                   

4) Oven           

5) Desikator 

6) Palu karet 

7) Jangka 

8) Dongkrak 

9) Pisau pemotong 

10)  Minyak (Oli) 

11)  Timbangan kapasitas 20 kg 

12)  Ayakan no. 4 

13)  Kantong plastic 

14)  Sendok density 

15)  Talam besar 

16)  Aquades 

17)  Alat Pengaduk 

18)  Gelas ukur 

19)  Kuas 

20)  Skraper 

 

4.3.Benda Uji 

1. Tanah yang gembur lolos saringan No.4 

2. Jumlah tanah yang harus disiapkan sebanyak 3 kg dan dibagi menjadi 5 bagian. 



3. Air suling. 

Tabel Ketentuan Cara uji kepadatan berat untuk tanah 

 

4.4. Langkah Kerja 

1. Keringkan contoh tanah sehingga menjadi gembur kemudian ditumbuk dengan palu karet. Tanah 

yang gembur di saring dengan saringan No.4 jumlah tanah sebanyak 3 kg dan dibagi menjadi 5 

bagian. 

2. Tiap-tiap bagian dicampur dengan air yang ditentukan dan diaduk sampai rata. 

3. Penambahan air diatur sehingga didapat benda uji sebagai berikut : 3 contoh dengan kadar air kurang 

lebih dibawah W optimum sedangkan 2 lagi diatas W optimum. 

4. Perbedaan kadar air masing-masing 1-3 %, masing-masing benda uji di masukkan kedalam kantong 

plastik selama 15 jam, timbang cetakan dan alasnya ketelitian 15 gram. 

5. Cetakan leher keeping dijadikan satu tempat alas yang kokoh. Ambil dari salah satu contoh adukan 

dan padatkan dengan cara padatan dilakukan dengan alat tumbuk standar 3 kg dengan jarak tinggi 

jatuh 30 cm. 

6. Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan dan tiap lapuisan dengan 25 kali tumbukan. 

7. Potong kelebihan tanah dari bagian keliling leher dengan pisau dan dilepaskan leher sambung, 

pergunakan alat perata untuk meratakan kelebihan tanah dengan permukaan. 

8. Timbang cetakan dengan berisi benda uji, keluarkan benda uji tersebut dengan menggunakan 

dongkrak dan ambil sebagian kecil sampel untuk pemeriksaan kadar air. 

9. Lakukan percobaan diatas terhadap 4 sampel lainnya. 

   

Cara A

Diameter Cetakan (mm) 101,6

Tinggi Cetakan (mm) 116,43

Volume Cetakan (cm3) 943

Massa Penumbuk (kg) 4,54

Tinggi jatuh penumbuk (mm) 457

Jumlah Lapis 5

Jumlah tumbukan per lapis 25

No. 4

(4,75 mm)

Uraian

Bahan Lolos saringan



4.5. Data dan perhitungan 

 

massa tanah basah (gr)

Kadar air awal (%)

Penambahan air (%)

Penambahan air (cc)

massa tanah basah + cetakan (gr)

Massa cetakan (gr)

massa tanah basah + cetakan (gr)

Isi cetakan (cm³)

Kepadatan basah, ρ (gr/cm³)

Kepadatan kering, ρd (gr/cm³)

No. Cawan (gr)

Massa tanah basah + cawan (gr)

Massa tanah kering + cawan (gr)

Massa air (gr)

Massa cawan (gr)

Massa tanah kering (gr)

Kadar air (%)

PENGUJIAN KEPADATAN TANAH CARA A

Persiapan Contoh Uji :

Kepadatan :

Kadar air :



PANDUAN PRAKTIKUM 

ANALISA AYAKAN 

(SNI 3423:2008) 

 

5.1.      Tujuan 

Mendapatkan gradasi tanah pada klasifikasi tanah. 

 

5.2.     Dasar Teori 

. Gradasi agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat. Bila butir-butir agregat 

mempunyai ukuran yang sama (seragam), maka volume pori akan besar. Sebaliknya bila 

ukuran butir-butirnya bervariasi akan terjadi volume pori yang kecil. Hal ini karena butiran 

yang kecil, akan mengisi pori diantara butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya 

menjadi sedikit, dengan kata lain kemampatannya tinggi. 

 Pada agregat untuk pembuatan mortar atau beton, diinginkan suatu butiran yang 

kemampatannya tinggi, karena volume porinya sedikit dan ini berarti hanya membutuhkan 

bahan pengikat saja. 

 

5.3. Peralatan Dan Bahan 

a.    Peralatan : 

a. Timbangan 

b. Talam / cawan 

c. Satu set ayakan standart  

d. Kuas, sikat kuningan 

  



Keterangan gambar : 

1. Penggantung Saringan  5.  Pan 

2. Plat Penjepit    6.  Saringan 

3. Tutup Saringan   7.  Saklar on - off 

4. Motor Penggerak   8.  Cawan 

 

b.      Bahan : 

a. Benda uji diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara perempat. Berat tanah 500 

gram. 

b. Bila agregat berupa campuran dari agregat kasar dan agregat halus, agregat tersebut 

dipisahkan menjadi 2 bagian. Selanjutnya agregat tersebut diayak sesuai dengan satu 

set ayakan yang telah disiapkan. 

 

5.4.     Prosedur Pelaksanaan 

1. Benda uji disaring lewat susunan ayakan dengan ukuran saringan paling besar 

ditempatkan paling atas. Pengayakan ini dilakukan dengan cara meletakkan susunan 

ayakan pada mesin penggetar / pengguncang, dan digetarkan / digoncangkan selama 15 

menit. 

2. Masing-masing ayakan dibersihkan, dimulai dari ayakan teratas dengan menggunakan 

kuas. 

3. Berat agregat yang tertahan diatas masing-masing lubang ayakan ditimbang. 

4. Menghitung prosentase berat benda uji yang tertahan diatas masing-masing ayakan 

terhadap berat total benda uji. 

Perawatan 

1. Setelah selesai dipakai, segera bersihkan saringan tersebut dengan menggunkan sikat 

yang halus dan ditiup dengan kompresor. 

2. Lumasi dengan oli bagian – bagiian yang bergerak secara berkala. 

3. Kencangkan semua baut yang kendur. 

4. Apabila goncangan terlalu keras dan berisik, putar sedikit tiang penggantung agar 

posisinya segaris dengan sentrik. Atur ruang kosong antara sentrik dan coakan alas 

pengguncang agar tidak terlalu rapat, lalu oleskan stempet secukupnya. 

 

  



5.5.     Data Pemeriksaan Dan Hitungan 

 

Tanah yang hilang selma pengujian analisis saringan = 
    

 
         

 

4 4,75

10 2

20 0,85

40 0,425

60 0,25

100 0,15

200 0,075

PAN -

Berat tanah 

yang 

tertahan 

saringan

% kumulatif 

dari tanah 

yang tertahan

% tanah 

yang lolos 

saringan

Berat Total W1

Nomor 

Saringan 

Diameter 

lubang 

saringan


