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Abstrak— Bahan stabilisasi (admixture) yang merupakan campuran kapur dan abu sekam 
padi (rice husk ash) yang ditambahkan ke dalam tanah gambut berserat akan bereaksi 
dengan air pori untuk membentuk silica (CaSiO3) gel yang kemudian mengisi ruang 
porinya. Sebagai hasilnya, air didalam pori tanah gambut berkurang, volume pori mengecil, 
dan berat volume tanah bertambah; dengan kata lain terjadi fenomena kapilaritas pada 
tanah gambut. Keadaan ini menyebabkan terjadinya peristiwa suction (hisapan) dari 
gambut yang distabilisasi terhadap kadar air gambut disekitar yang lebih basah. Untuk 
mengetahui perilaku ‘suction’ nya, sampel yang distabilisasi diletakkan ditengah tanah 
gambut yang kondisinya jenuh. Uji suction dilakukan dengan  menggunakan metode kertas 
filter dengan kertas Whatman No. 42. Hasil yang diperoleh menunjukkan kecenderungan 
perilaku suction dari tanah gambut yang distabilisasi menurun seiring dengan menurunnya 
kadar air dan angka pori tanah gambut, dimana hal ini berbeda dengan perilaku suction 
pada tanah lempung. Kecenderungan ini disebabkan perilaku suction murni berasal dari 
hasil reaksi kimia bahan stabilisasi, sedang dari tanah gambutnya sendiri perilaku suction 
tidak teridentifikasi dengan jelas atau dapat dikatakan tidak terjadi. Nilai suction yang 
diperoleh cukup kecil yaitu dengan nilai pF berkisar antara 0,8 hingga 1,1. 

 
Kata kunci— kertas filter Whatman No. 42, stabilisasi, kadar air,  suction, gambut berserat   

 
1. PENDAHULUAN 
 

Tanah gambut adalah jenis tanah lunak 
dengan daya dukung yang rendah dan 
kemampumampatan yang tinggi. Tanah gambut 
memiliki tekstur terbuka dimana selain pori-
pori makro, tekstur tanah gambut juga 
didominasi oleh pori-pori mikro yang berada di 
dalam serat-serat gambut. Dengan sistem pori 
ganda dan tingkat homogenitas yang tidak 
merata tersebut, serta berat isi tanah yang 
mendekati berat isi air, maka masalah 
pemampatan (compressibility) yang besar bisa 
mengakibatkan penurunan (settlement) yang 
besar juga Salah satu metode perbaikan tanah 
gambut untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah metode stabilisasi, yaitu dengan cara 
memasukkan suatu bahan stabilisasi ke dalam 
tanah gambut untuk memperbaiki sifat fisik dan 
sifat teknis tanah gambut. Bahan stabilisasi 
(admixture) yang digunakan salah satunya 
adalah kapur yang dikombinasikan dengan 
bahan pozzolan sebagai sumber silika yaitu abu 
sekam padi (rice husk ash). Dari penelitian 
terdahulu diperoleh prosentase bahan stabilisasi 
optimum untuk tanah gambut berserat adalah 
kombinasi 30% kapur dan 70% abu sekam padi 
[1] dan memperoleh hasil yang memuaskan. 

Pada kondisi nyata di lapangan, stabilisasi 
hanya dilakukan pada luasan yang akan 
dibangun saja, sedangkan lahan gambut di 
sekitarnya dibiarkan tetap dalam kondisi 
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semula yang kondisinya jenuh dan selalu 
terendam air. Bahan stabilisasi yang 
ditambahkan ke dalam tanah gambut akan 
bereaksi dengan air pori untuk membentuk 
silica (CaSiO3) gel yang kemudian mengisi 
ruang porinya. Sebagai hasilnya, air di dalam 
pori tanah gambut berkurang dan volume pori 
mengecil, sedang berat volume tanah 
bertambah; dengan kata lain, terjadi fenomena 
kapilaritas sebagai akibat mengecilnya volume 
pori. Keadaan ini menyebabkan terjadinya 
peristiwa suction (hisapan) dari gambut yang 
distabilisasi terhadap kadar air gambut di 
sekitar yang lebih basah. 

Untuk mengetahui seberapa besar daya serap 
dari gambut yang telah distabilisasi serta 
kecenderungan perilakunya, maka dilakukan uji 
pengukuran suction dengan menggunakan 
metode kertas filter. Prinsip dasar dari metode 
kertas filter adalah hipotesa bahwa pada suatu 
titik keseimbangan (equilibrium), tegangan air 
pori negatif dalam suatu contoh tanah dan 
dalam suatu kertas filter yang berada dalam 
kondisi kontak dengan contoh tanah tersebut 
adalah sama. Pada penelitian tentang pengaruh 
siklus pengeringan dan pembasahan pada tanah 
gambut [2] diketahui bahwa untuk tanah 
gambut asli tanpa adanya proses stabilisasi 
kecenderungan perilaku suction tidak dapat 
teridentifikasi dengan baik. Hal ini dikarenakan 
perubahan fase yang sangat cepat pada tanah 
gambut tanpa stabilisasi yang berbeda dengan 
tanah lempung. 

Dalam pengukuran kertas filter, contoh tanah 
harus dijaga agar tidak mengalami perubahan 
suhu yang drastis sehingga kadar airnya 
konstan. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 
tercapainya kesetimbangan pada kertas filter 
adalah sekitar 7 hari untuk sample glacial till 
[3]. Dalam menentukan nilai suction digunakan 
grafik kalibrasi untuk jenis kertas filter 
Wahtman No. 42 [4] Pengukuran suction 
dilaksanakan dengan menggunakan tiga kertas 
filter yang berhubungan langsung dengan 
tanah. Kertas filter yang di tengah adalah kertas 
Whatman No. 42 yang digunakan untuk 

mengukur kadar air. Sedangkan kertas filter 
yang di luar digunakan untuk melindungi kertas 
filter yang di tengah dari partikel tanah. Kadar 
air pada kertas filter (wf

b k
f

k

w  - ww  = 100%
w

⋅

) dihitung dengan 
persamaan [5]: 

 

 (1)    

                                                                   

Di mana: 
 wb =  berat basah kertas filter (gram) dan  
 wk =  berat kering kertas filter (gram). 
 
Besarnya nilai dari suction ini seringkali 

dinyatakan dalam skala potential of free energy 
/ pF (pF scale). Jika suction pada tanah 
dinyatakan dalam bentuk tingginya kolom air 
pada suatu tabung kapiler, maka nilai logaritma 
ketinggian ini yang dinyatakan dalam satuan 
cm (centimetre) adalah ekuivalen dengan harga 
pF dari tanah tersebut.  Atau secara singkat 
dapat ditulis : pF = log [h], dimana h adalah 
ketinggian kolom air dalam cm. Sebagai 
contoh, harga pF = 3 menyatakan bahwa air 
kapiler naik setinggi 1000 cm di atas muka air, 
dan ekuivalen dengan tegangan sebesar 14.2 
lb/in2 (= 1 kg/cm2) pada puncak kolom airnya 
 
2. METODOLOGI 
 

Penelitian dilakukan dalam skala 
laboratorium dimana sampel yang distabilisasi 
ditempatkan ditengah tanah gambut yang 
kondisinya jenuh dan tergenang air. Prosentase 
bahan stabilisasi yang digunakan dibuat 
bervariasi yaitu sebesar 5%, 10%, 15%, 20% 
dari berat basah dan diperam selama umur 
stabilisasi 10, 20, dan 30 hari [1] dalam kondisi 
berada ditengah tanah gambut yang dijaga 
kadar airnya.  

Selanjutnya, tanah gambut yang telah 
distabilisasi diuji parameter fisiknya, yaitu 
kadar air, berat volume tanah, angka pori, dan 
suction pada tiap variasi prosentase bahan 
stabilisasi dan umur stabilisasi untuk 
mengetahui kecenderungan perilakunya.  
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Untuk pengujian suction sendiri dibagi dalam 
beberapa tahap. Pertama-tama dilakukan 
kalibrasi waktu keseimbangan kertas filter 
untuk mengetahui berapa lama waktu yg 
diperlukan untuk mencapai kondisi 
keseimbangan. Kalibrasi waktu dilakukan 
dengan menggunakan tanah gambut yang telah 
distabilisasi dengan salah satu prosentase bahan 
stabilisasi yang diperam selama 1, 2, 4, 8, dan 
10 hari. Masing – masing sampel kemudian 
disimpan dalam desikator selama 1, 2, 3, 4, dan 
5 hari dan diukur kadar airnya hingga diperoleh 
kondisi kadar air yang stabil. Waktu dimana 
kadar air mulai stabil tersebut adalah waktu 
yang diperlukan kertas filter untuk mencapai 
keseimbangan. 

Setelah diperoleh waktu keseimbangan 
kemudian dilakukan uji tegangan air pori 
negatif terhadap tanah gambut yang telah 
distabilisasi. Sebelum digunakan, kertas filter 
Whatman No. 42 dioven terlebih dahulu selama 
minimal 16 jam atau semalaman untuk 
memperoleh kondisi kering sempurna, sehingga 
nantinya kadar air kertas tersebut betul – betul 
kadar air dari tanah gambut yang distabilisasi. 
Untuk memudahkan pengerjaan sampel 
digunakan pipa PVC dengan diamter 4 cm 
setinggi total 2 cm, dimana tanah gambut 
dimasukkan setinggi 1 cm, kemudian kertas 
filter Whatman no. 42 yang berbentuk 
lingkaran dengan diameter 4 yang telah dilapisi 
kertas filter biasa diletakkan lalu ditutup 
kembali dengan tanah gambut hingga setinggi 
pipa PVC.  Sampel kemudian disimpan dalam 
desikator sesuai dengan waktu keseimbangan 
yang telah didapat. Besarnya tegangan nilai 
suction tergantung kadar air pada kertas 
Whatman no. 42 yang telah mencapai waktu 
kesetimbangan.  

Berat basah kertas Whatman No. 42 didapat 
dari berat kertas dikeluarkan dari benda uji 
setelah mencapai waktu keseimbangan dan 
dihitung dengan persamaan (1). Penimbangan 
menggunakan timbangan digital analitis yang 
hasilnya langsung dapat dibaca untuk 
mempercepat proses dan mencegah terjadinya 
penguapan. Kemudian dilakukan pengeringan 

dengan oven temperatur 110o

Tanah gambut berserat seperti telah 
disebutkan sebelumnya memiliki tekstur 
terbuka dimana selain pori-pori makro, juga 

 selama paling 
cepat 2 jam untuk mengetahui berat kering 
kertas Whatman No. 42  agar dapat dihitung 
kadar airnya. 

Nilai suction dihitung dengan cara menarik 
garis arah vertikal dari sumbu horizontal (kadar 
air kertas Whatman No. 42) pada grafik 
kalibrasi kertas filter hingga berpotongan 
dengan garis kurva kalibrasi kertas filter, 
kemudian ditarik garis horizontal hingga 
perpotongan dengan sumbu vertikal (pF). 
Posisi dimana sumbu vertikal dipotong adalah 
nilai suction dari tanah gambut yang 
distabilisasi dengan satuan nilai pF. 

 
3. HASIL 
 

Hasil Kalibrasi waktu keseimbangan untuk 
tinggi sampel 2 cm dan diameter 4 cm 
menunjukkan bahwa waktu keseimbangan 
untuk gambut yang telah distabilisasi adalah 5 
hari. Dari hasil uji suction terhadap berbagai 
prosentase stabiliser dan umur stabilisasi 
diperoleh hasil bahwa semakin besar prosentase 
stabiliser, maka nilai pF semakin kecil, sedang 
bertambahnya umur stabilisasi membuat nilai 
pF semakin meningkat. Nilai suction yang 
diperoleh cukup kecil dengan nilai pF berkisar 
antara 0,8 hingga 1,1. 

Hasil korelasi antara nilai suction dengan 
parameter kadar air, angka pori, dan berat 
volume tanah menunjukkan kecenderungan 
yang berbeda dengan perilaku suction pada 
tanah lempung, dimana pada tanah lempung 
umumnya nilai suction lempung meningkat 
seiring dengan menurunnya kadar air dan 
angka pori. Dari hasil korelasi parameter fisik 
tanah gambut yang telah distabilisasi diperoleh 
hasil bahwa nilai suction tanah gambut yang 
distabilisasi justru ikut menurun seiring dengan 
menurunnya kadar air dan angka pori.  
 
4. PEMBAHASAN 
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didominasi oleh pori-pori mikro yang berada di 
dalam serat-serat gambut. Besarnya nilai angka 
pori gambut yang umumnya benilai 5 hingga 
15 membuat gejala kapilaritas pada pori-pori 
makro sulit terjadi. Hasil korelasi antara nilai 
suction dan angka pori dimana nilai suction 
justru menurun seiring dengan menurunnya 
angka pori menunjukkan bahwa pada tanah 
gambut berserat yang telah distabilisasi, 
perilaku suction tidak dipengaruhi oleh gejala 
kapilaritas seperti yang umumnya terjadi pada 
tanah lempung. Pada tanah lempung, 
menurunnya nilai angka pori menaikkan tinggi 
kapilaritas air dalam pori sehingga nilai pF 
meningkat. Dalam hal ini perilaku suction dari 
lempung dipengaruhi oleh interaksi fisik tanah 
lempung atau komponen matric dari suction. 

Seperti telah disampaikan pada bagian latar 
belakang, pada penelitian lain [2] telah 
diperoleh hasil bahwa kecenderungan perilaku 
suction untuk tanah gambut asli tanpa adanya 
proses stabilisasi tidak dapat teridentifikasi 
dengan baik. Hal ini disebabkan perubahan 
angka pori pada tanah gambut sangat 
bervariasi, sehingga perubahan fasenya tidak 
dapat teridentifikasi dengan baik, dimana hal 
ini sesuai dengan sifat tanah gambut yang tidak 
mempunyai sifat plastis [5]. Pada tanah gambut 
juga tidak dijumpai adanya zona jenuh seperti 
yang dapat dijumpai pada tanah lempung, 
sehingga konsep tegangan efektif σ’ = σ – u [6] 
tidak berlaku pada tanah gambut asli. 

Turunnya angka pori pada tanah gambut 
berserat yang distabilisasi disebabkan bahan 
stabilisasi (admixture) yang digunakan yaitu 
campuran kapur dan abu sekam padi (rice husk 
ash) bereaksi dengan air pori untuk membentuk 
silica (CaSiO3) gel yang kemudian mengisi 
ruang porinya. Dalam hal ini terlihat bahwa 
semakin menurunnya angka pori dan kadar air 
dipengaruhi oleh reaksi bahan stabilisasi yang 
memerlukan air sebagai komponen utama 
untuk bereaksi. Semakin besar prosentase 
bahan stabilisasi yang diberikan, maka air yang 
diperlukan semakin banyak dan kadar air tanah 
gambut yang distabilisasi semakin berkurang. 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sumber dari 

fenomena suction pada tanah gambut berserat 
yang distabilisasi adalah reaksi kimia dari 
bahan stabilisasi yang menghisap air, atau 
adalah komponen osmotic dari suction. Hal ini 
menyebabkan perilaku suction seperti terlihat 
yaitu semakin besar prosentase bahan 
stabilisasi yang diikuti penurunan kadar air dan 
angka pori, nilai suction semakin menurun. 

Jika boleh diasumsikan bahwa gejala 
kapilaritas mungkin dapat terjadi pada pori-pori 
mikro tanah gambut berserat, maka suction 
mungkin terjadi dikarenakan pori-pori mikro 
dari tanah gambut berserat tertutup oleh silica 
gel hasil reaksi bahan stabilisasi sehingga air 
tidak bisa masuk ke dalam mikro pori atau 
bahkan tidak bisa mencapai mikro pori. 
Semakin besar prosentase bahan stabilisasi, 
maka gel yang menutup miro pori juga semakin 
bertambah dan membuat nilai suction semakin 
kecil. Makro pori dari tanah gambut berserat 
tidak memiliki peranan yang berarti dalam 
perilaku suction dikarenakan nilai angka pori 
yang masih cukup besar dibandingkan jenis 
tanah lain walaupun setelah distabilisasi. 
Namun fenomena kapilaritas dari pori-pori 
mikro tanah gambut masih perlu diteliti lebih 
lanjut. 

 
5. KESIMPULAN 
 

Hasil uji suction yang dilakukan dengan  
menggunakan metode kertas filter  dengan 
kertas Whatman No. 42 menunjukkan bahwa 
perilaku suction dari tanah gambut yang 
distabilisasi dipengaruhi oleh komponen 
osmotic dari tanah gambut berserat yang 
distabilisasi, dalam hal ini reaksi dari bahan 
stabilisasi. Hal ini dikarenakan perilaku suction 
pada tanah gambut berserat yang distabilisasi 
murni berasal dari hasil reaksi kimia bahan 
stabilisasi, sedang dari tanah gambutnya sendiri 
perilaku suction tidak teridentifikasi dengan 
jelas atau dapat dikatakan tidak terjadi seperti 
hasil yang diperoleh peneliti lain [2]. 

Hal ini membuat tanah gambut berserat yang 
distabilisasi memiliki perilaku suction yang 
berbeda dengan tanah lempung, dimana nilai 
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suction tanah gambut berserat yang distabilisasi 
justru menurun seiring dengan menurunnya 
kadar air dan angka pori. Nilai suction yang 
diperoleh juga cukup kecil yaitu dengan nilai 
pF berkisar antara 0,8 hingga 1,1. Nilai tersebut 
sangat kecil jika dibandingkan nilai suction 
untuk jenis tanah lempung, terutama jika 
dibandingkan dengan tanah ekspansif. Dari sini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa suction untuk 
tanah gambut berserat yang distabilisasi 
memiliki nilai yang tidak signifikan, sehingga 
tidak memiliki peranan dalam karakteristik 
tanah gambut berserat yang distabilisasi secara 
keseluruhan. Sedang untuk tanah gambut asli 
tanpa stabilisasi sendiri dapat dikatakan bahwa 
fenomena suction tidak terjadi. 
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Gambar 1: Pembuatan sampel suction 

 

 
Gambar 2: Penyimpanan sampel dalam 

desikator 
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Gambar 3: Sketsa kotak sampel yang terisi 
tanah gambut 
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Gambar 4: Penempatan kertas filter pada 

sampel suction 

 

 
Gambar 5: Grafik kalibrasi Indarto (1995) 

 

 
Gambar 6: Kurva kalibrasi waktu 

keseimbangan 
 

 
Gambar 7: Kurva hubungan kadar air dengan 

angka pori  
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Gambar 8: Kurva suction vs prosentase bahan 

stabilisasi 
 

 
Gambar 9: Kurva suction vs umur stabilisasi  

 

 
Gambar 10: Kurva hubungan parameter suction 

dengan kadar air  
 

 
Gambar 11: Kurva hubungan parameter suction 

dengan angka pori 
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