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ABSTRACT

Tanah sebagai bahan timbunan dan berdirinya suatu konstruksi harus mempunyai daya dukung yang cukup kuat sesuai kebutuhan.
Tanah yang tersedia di alam sering tidak dapat langsung digunakan karena secara ilmiah tanah memiliki sifat-sifat dan mekanis
tertentu yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang tanah untuk mengetahui sifat-sifatnya dengan teliti sehingga
dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konstruksi sehingga menjamin stabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai
sifat-sifat fisis di beberapa lokasi tinjauan penelitian dengan pengujian di laboratorium dan mengetahui nilai parameter berat jenis,
batas cair, batas plastis serta analisa saringan, dan untuk mengetahui klasifikasi tanah pada beberapa lokasi penelitian. Tanah yang
di gunakan pada penelitian ini adalah tanah yang diambil di daerah Desa Lam Pageu, Desa Data Makmur, Desa Peukan Biluy, Desa
Puuk, Desa Lamseunong pada Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian melalui pengujian dimulai dengan memeriksa sifat-sifat
fisis yang meliputi pengukuran berat jenis, pengukuran batas cair, pengukuran batas plastis dan pembagian butir, di Laboratorium
Mekanika Tanah Fakultas teknik Universitas Syiah Kuala tanah timbunan di beberapa Wilayah Aceh besar maka di peroleh nilai
berat jenis pada tanah timbunan  di desa lampageu  titik 1, 2,630%, Desa Data Makmur titik 2, 2,658%, Desa Peukan Biluy titik 3,
2,536%,  Desa Puuk titik ke 4 , 2,583%,  Desa Lamseunong titik 5, 2,516%. Nilai batas cair  pada tanah timbunan  di desa lampageu
  titik 1, 54,79%, Desa Data Makmur titik 2, 41,58%, Desa Peukan Biluy titik 3, 43,18%,  Desa Puuk titik ke 4 , 40,73%,  Desa
Lamseunong titik 5, 42,11%. Nilai Batas  plastis pada tanah timbunan  di Desa lampageu yaitu  titik 1, 31,46%, titik 2 Data
Makmur titik  33,40%, Desa Peukan Biluy titik 3, 34,69%,  Desa Puuk titik ke 4 , 31,87 %,  Desa Lamseunong titik 5, 32,93%.Hasil
analisis saringan pada tanah timbunan menunjukkan bahwa tanah yang lolos saringan No. 200 (Ã˜ 0,075 mm) yaitu  titik 1 Desa
lampageu, 86,933% di tanah titik 2 Desa Data Makmur, 85,883% di tanah titik 3 Peukan Biluy, 84,033% di tanah titik 4 Desa Puuk,
83,933 % di tanah titik Desa Lamseunong 5,84,500%, sehingga tanah tersebut kedalam fraksi tanah yang berbutir halus.Penelitian
ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan dapat dijadikan
referensi bahan material timbunan yang sesuai dengan persyaratan teknis.
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