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Cara uji kuat keliman jahit atau ikat panas geotekstil 
 
 
 
1    Ruang lingkup 

Standar ini menetapkan kaidah-kaidah dan langkah kerja dalam menilai kuat keliman geotekstil. 
Data yang dihasilkan dari cara uji ini berupa nilai tahanan keliman terhadap gaya tarik dalam 
posisi memanjang atau tegak lurus arah keliman. Substansi yang diatur dalam standar ini meliputi 
prinsip pengujian, peralatan, pengambilan contoh, penyiapan benda uji, prosedur, penghitungan 
dan laporan. Cara uji dalam standar ini menggunakan benda uji yang lebih sempit dibandingkan 
dengan benda uji yang digunakan dalam ASTM D 4884.  

Standar ini tidak mengatur aspek keselamatan. Jika ada, ketentuan berkaitan dengan aspek 
tersebut tidak sepenuhnya digunakan. Pengguna standar ini bertanggung jawab untuk menyusun 
peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai, dan menentukan pembatasan peraturan 
keselamatan maupun kesehatan kerja yang telah digunakan. 
 
 
2 Acuan normatif 

2.1 Standar ASTM 

− D 76, Specification for tensile testing machines for textiles 
− D 123, Terminology relating to textiles 
− D 1683, Test method for failure in sewn seams of woven fabrics 
− D 1776, Practice for conditioning textiles for testing 
− D 1777, Method for measuring thickness of textile materials 
− D 4354, Practice for sampling of geosynthetics for testing 
− D 4439, Terminology for geosynthetics 
− D 4595, Test method for tensile properties of geotextiles by the wide width strip method 
− D 4632, Test method for grab breaking load and elongation of geotextiles            
− D 4884, Test method for strength of sewn or bonded seams of geotextiles 
− E 178, Practice for dealing with outlying observations 
− E 691, Practice for conducting interlaboratory study to determine the precision of test  methods 
 
2.2    Standar lain 
US Federal Standard No. 751a  spesifikasi setik jahitan, keliman jahit, dan jahitan. 
 
 
3    Istilah dan definisi 

Istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ini sebagai berikut : 
 
3.1 
arah mesin 
arah pada bidang geotekstil yang sejajar dengan arah pembuatan di pabrik 
 
3.2 
arah melintang mesin  
arah pada bidang geotekstil yang tegak lurus terhadap arah pembuatan di pabrik 
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3.3 
atmosfir standar 

udara ruang pengujian, dipertahankan dengan kelembaban relatif (65 ± 5)% dan dengan 
temperatur pada (21 ± 2) °C 
 
3.4  
batasan keliman 

lebar geotekstil yang digunakan untuk membuat suatu sambungan keliman. Untuk keliman jahit, 
sambungan diikatkan antara ujung geotekstil dengan garis jahitan paling jauh. Untuk keliman ikat 
panas atau keliman las, sambungan diikatkan antara tepi geotekstil dengan tepi keliman paling 
jauh.  Batasan keliman pada geotekstil, adalah jarak antara tepi tenunan atau tepi terlipat 
geotekstil terhadap tepi keliman 
 
3.5 
benang jahit  
benang berdiameter kecil yang lentur, biasanya permukaannya dilapisi atau dilumuri minyak 
pelumas, yang digunakan untuk menjahit  satu atau beberapa potong bahan atau objek dengan 
bahan lain 
 
3.6 
efisiensi keliman  
angka perbandingan dinyatakan sebagai prosentase kuat keliman terhadap kuat geotekstil 
 
3.7 
geotekstil  
bahan rembes air yang seluruhnya terdiri dari tekstil  
 
3.8  
interaksi keliman  
untuk keliman jahit adalah hasil gabungan dari tekstil, tipe setik jahitan, dan tipe keliman yang 
tertentu. Sedangkan untuk keliman ikat panas adalah hasil gabungan tekstil, lebar keliman, dan 
kecepatan melakukan keliman yang tertentu, serta tekanan yang digunakan 
 
3.9 
keliman las atau ikat panas  
keliman yang dibuat dengan penerapan energi panas untuk menggabungkan lapisan-lapisan 
geotekstil yang terpisah 
 
3.10 
keliman jahit  
suatu rangkaian setik jahitan yang menggabungkan dua atau beberapa lapisan terpisah dari satu 
atau beberapa bahan berstruktur datar seperti geotekstil 
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3.11 
kepadatan linier  
massa per satuan panjang; merupakan hasil bagi massa serat atau benang dengan panjangnya 
 
3.12 
kuat keliman las atau ikat panas  
tahanan geser maksimum keliman ikat panas yang menyambungkan dua atau beberapa bahan 
berstruktur datar geotekstil dan diukur dalam kilonewton per meter (kN/m) 
 
3.13 
kuat keliman jahit  
ketahanan maksimum dari sambungan geotekstil yang dibentuk dengan menjahit dua atau 
beberapa bahan berstruktur datar dan diukur dalam kilonewton per meter (kN/m) 
 
3.14 
kuat tarik  
ketahanan maksimum dari bahan sampai putus dalam uji tarik; yaitu  beban putus atau gaya per 
satuan luas penampang awal benda uji 
 
3.15 
las keliman  
proses sebuah keliman dibentuk dengan mengikat lapisan-lapisan geotekstil yang terpisah dengan 
penerapan energi panas 
 
3.16 
lot 
kumpulan suatu produk geotekstil dapat berupa kumpulan unit atau peti kemas, yang diambil 
untuk sampling atau uji statistik. Kumpulan tersebut mempunyai satu atau beberapa sifat tertentu 
yang dapat membedakannya dari kumpulan unit serupa lainnya 
 
3.17 
sambungan keliman  
satuan yang didapatkan dari penggabungan geotekstil dengan cara keliman, secara rincii 
didalamnya termasuk arah geotekstil, batasan keliman, lebar keliman, tepi keliman, kecepatan, 
dan jika keliman jahitan, termasuk didalamnya benang jahit,  jumlah setik jahitan per satuan 
panjang, tipe dan ukuran jarum serta lainnya 
 
3.18 
setik jahitan  
pengulangan satuan yang terbentuk dari benang jahit dalam pembuatan keliman jahit pada 
geotekstil (lihat US Standard No.751a  atau padanannya) 
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3.19 
teknik disain keliman  
tata cara untuk memilih benang, tipe setik jahitan, dan tipe keliman yang semuanya khusus untuk 
mendapatkan kuat keliman jahit yang diperlukan, serta tata cara untuk memilih lebar keliman, 
temperatur ikatan keliman, kecepatan dan tekanan yang semuanya tertentu untuk mendapatkan 
kuat keliman ikat panas atau keliman las yang diperlukan  
 
3.20  
tenunan tepi kain  
bagian tepi tenunan sebuah geotekstil yang sejajar dengan arah mesin 
 
3.21 
tipe keliman  
digunakan pada geotekstil yang dijahit, ditandai dengan alfanumerik yang menunjukkan 
karakteristik penting dari penempatan geotekstil dan baris jahitan dalam keliman geotekstil jahitan 
khusus (lihat US Standard no. 751a atau padanannya). Dua huruf pertama pada penandaan 
menunjukkan tipe keliman; huruf ketiga dan selanjutnya menunjukkan kelurusan kusut khusus; 
angka penandaan menunjukkan jumlah baris setik jahitan 
 
3.22   
definisi istilah-istilah lain mengenai tekstil mengacu pada terminologi produk tekstil yang berkaitan 
sesuai ASTM D 123 atau padanannya. Definisi istilah-istilah lain mengenai geotekstil mengacu  
pada terminologi untuk geosintesis (ASTM D 4439) atau terminologi yang berkaitan dengan tekstil 
(ASTM D 123) atau padanannya 
 
 
4    Prinsip pengujian dan penggunaan 

1)   Secara prinsip, pengujian ini untuk mengukur kuat tarik keliman geotekstil. Keliman dengan 
lebar 200 mm dijepit melintang keseluruhan lebarnya dengan klem mesin uji tarik yang 
dihidupkan pada kecepatan tertentu dengan gaya tarik dalam posisi memanjang atau tegak 
lurus pada benda uji sampai keliman atau geotekstilnya terputus; 

2)  Setiap benda uji diuji dalam keadaan kadar air seimbang. Bila geotekstil akan dipasang dalam 
kondisi lapangan basah, maka harus dilakukan uji dalam keadaan air seimbang dan uji basah 
sebagaimana diuraikan dalam butir 9; 

3)  Seperti diuraikan dalam ASTM Test Method D 4595 atau padanannya, benda uji geotekstil 
yang sempit menunjukkan kecenderungan pengerutan seperti leher botol pada daerah uji bila 
mengalami tegangan. Ukuran benda uji yang lebih lebar akan memperkecil kemungkinan 
gejala ini dalam keliman selama berlangsungnya uji kekuatan. Hasil uji ini akan lebih akurat 
berkorelasi dengan nilai yang akan didapat di lapangan; 

4)  Metoda pengujian ini dapat digunakan untuk mengukur kuat keliman geotekstil, dan dapat 
digunakan sebagai uji penerimaan untuk pengiriman komersial;        

  Bila kekuatan bukan merupakan pertimbangan disain interaksi keliman, metode lain untuk 
menentukan kuat keliman, seperti ASTM Test Methode D 1683 atau padanannya dapat 
digunakan selama dicantumkan dalam persyaratan spesifikasi. Bila informasi mengenai 
ketelitian laboratorium belum lengkap, disarankan untuk melakukan uji banding. Jika terdapat 
perbedaan pada laporan hasil pengujian yang menggunakan metoda ini sebagai uji 
penerimaan untuk pengiriman komersial, maka pembeli dan penjual harus melakukan 
pengujian pembanding untuk mengetahui adanya simpangan statistik di laboratorium yang 
digunakan. Bantuan ahli statistik yang kompeten direkomendasikan untuk menyelidiki 
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simpangan tersebut. Kedua pihak harus sekurang-kurangnya mengambil sekelompok benda 
uji yang sehomogen mungkin dan yang berasal dari “lot” jenis material yang diminta. 
Kemudian  benda uji secara acak diberikan dalam jumlah yang sama kepada masing-masing 
laboratorium untuk diuji. Hasil rata-rata dari dua laboratorium tersebut harus dibandingkan 
menggunakan pendekatan statistik yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dapat 
diterima oleh kedua belah pihak. Jika ada penyimpangan, maka penyebabnya harus 
ditemukan dan harus dikoreksi. Dalam hal ini penjual dan pembeli harus sepakat dalam 
menginterpretasikan hasil-hasil pengujian yang akan datang berdasarkan simpangan yang 
telah diketahui tersebut; 

5)   Metoda ini dapat digunakan untuk membantu merekayasa disain keliman geotekstil yang 
sedang dievaluasi. 

 
 
5     Peralatan 

5.1   Mesin uji tarik 

Tipe mesin yang digunakan harus mempunyai kecepatan ekstensi konstan (constan - rate - of – 
extension, CRE), sesuai ASTM Specification D 76 atau padanannya dan dilengkapi dengan pena 
pencatat yang cukup peka atau komputer untuk mencatat kurva elongasi beban. Mesin harus 
diatur dengan regangan yang berkisar antara (10 ± 3) % per menit. 
 
5.2  Klem 

Klem harus cukup lebar untuk menjepit penuh lebar benda uji dan memiliki tenaga jepitan yang 
memadai untuk menahan benda uji pada tempatnya, tanpa merusak benang-benang yang searah 
maupun melintang mesin. 
Catatan 1 – Harus dipastikan tipe klem yang digunakan cukup kuat untuk mengukur kuat keliman yang diuji. 
 
5.3  Ukuran permukaan jepitan 

Tiap klem harus mempunyai ukuran muka jepitan yang lebih lebar dari benda uji, yaitu 200 mm 
dan panjangnya minimum 50 mm pada arah gaya yang bekerja. Ukuran muka jepitan tidak 
diperlukan bila menggunakan klem penggulung. 
 
 
6    Pengambilan contoh untuk uji kekuatan dan jumlah benda uji  

6.1 Pembagian lot dan contoh lot  
Bahan dibagi menjadi beberapa lot, kemudian ambil satu contoh lot seperti diuraikan dalam 
spesifikasi bahan atau berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jika tidak ada 
spesifikasi bahan atau belum ada kesepakatan, pengambilan contoh dan interval pengujian harus 
disepakati  oleh  pembeli dan penjual. 
Catatan 2 -  Bila pemasangan di lapangan memerlukan keliman dengan arah mesin dan melintang mesin, 
jumlah contoh dan benda ujinya akan bertambah secara proporsional. 
 
6.2   Contoh untuk uji 
Pada contoh laboratorium, potong sekurang-kurangnya dua  sobekan geotekstil dari tiap lot yang 
dipilih untuk pengujian.  Sobekan-sobekan tersebut harus mempunyai panjang minimal 2000 mm 
dengan lebar minimal 300 mm. Potong kedua ujung contoh lot  pada ujung-ujung berlawanan dan 
sisi-sisi berlawanan dari contoh lot dimana arah memanjangnya sejajar dengan arah keliman yang 
akan dibuat.   
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1)  Bila keliman dibuat searah dan melintang mesin, setiap keliman harus diberi warna khusus  
sebagai tanda identifikasi, untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya; 

2)  Sobekan-sobekan tersebut kemudian digabungkan dengan teknik keliman terbaik yang 
ditentukan oleh pembeli dan penjual; 

3)  Perlu juga memotong sejumlah sobekan contoh untuk pengujian basah dan yang 
dikondisikan. 

 
6.3   Benda uji 
6.3.1   Jumlah benda uji 
Bila tidak ada spesifikasi atau belum ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, siapkan 
sekurang-kurangnya 6 buah benda uji dari contoh laboratorium. 
 
6.3.2   Ukuran benda uji  
1)  Setiap benda uji untuk keliman jahit harus mempunyai lebar sekitar 250 mm dengan garis 

setik jahitan di tengah-tengah, dan  setiap  benda uji keliman ikat panas mempunyai lebar 
sekitar 200 mm dengan hasil las di tengah-tengah, sejajar dengan arah mesin atau melintang 
mesin, seperti diperlihatkan pada Gambar 1(a) untuk keliman jahit atau Gambar 1(b) untuk 
keliman ikat panas; 

2)   Potong kelebihan lebar untuk keliman jahit seperti diperlihatkan pada Gambar 1(a), untuk 
mendapatkan benda siap uji dengan lebar 200 mm. Jika daerah yang diarsir pada  benda uji 
dibuang seperti Gambar 1(a), sudut antara garis yang dipotong selebar 25 mm yang sejajar 
dengan keliman dan garis potong dari bagian benda uji yang mempunyai lebar akhir 200 mm 
adalah 90°.  

 
 

 

100 mm 
Minimum 

100 mm 
Minimum 

 
Keterangan: 

Bagian yang dipotong 

Gambar 1(a)  Persiapan benda uji untuk keliman jahit (tampak depan) 
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100 mm 
Minimum 

100 mm 
Minimum 

 
Gambar 1(b)  Persiapan benda uji untuk keliman las atau ikat panas (tampak depan) 

 
 
7    Pengambilan contoh keliman lapangan dan keliman pabrik  

1) Evaluasi keliman lapangan dan keliman pabrik akan dilakukan dengan pengambilan contoh 
pada interval yang ditentukan langsung dari Tabel 1, kecuali kalau ditetapkan lain;  

 Catatan 3 - Untuk menghindari sisa potongan geotekstil yang tidak perlu atau mengganggu 
pemasangan, maka pembeli dan penjual harus sepakat bahwa semua contoh keliman dapat diambil 
dari sisi-sisi lain pada panel atau dari ujung gulungan. 

2) Arah memanjang  sobekan harus sejajar dengan keliman, baik keliman yang searah dengan 
mesin maupun melintang mesin.  Perlu juga mempersiapkan  sobekan- sobekan tambahan 
untuk pengujian basah dan pengujian yang dikondisikan; 

3) Siapkan benda uji seperti ditetapkan dalam bagian 6.3.2, dan bila dijahit pada bagian 6.3.2  
butir 2). 

 
Tabel 1 Persyaratan pengendalian contoh pengendalian mutu keliman 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  A  Total panjang keliman lapangan adalah jumlah panjang keliman searah dan melintang mesin yang 
diperlukan untuk pemasangan geotekstil. 

B  Contoh akan diambil pada interval tertentu sepanjang total panjang keliman lapangan. Jumlah 
interval dibulatkan ke atas. 

2000 > 150000 
1500 10001 – 150000 
1000 ≤10000 

Syarat intervalB pengambilan contoh (m) Total panjang keliman lapanganA (m) 
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8    Penyiapan benda uji  

Simpan benda uji di tempat pengujian hingga tercapai keadaan kadar air seimbang untuk 
pengujian. Keseimbangan kadar air dianggap tercapai apabila peningkatan berat massa benda uji 
saat ditimbang dalam kurun waktu tidak kurang dari 2 jam, tidak melebihi 0,1% berat massa benda 
uji. Terkecuali disepakati lain oleh pembeli dan penjual, proses penyeimbangan kadar air dimulai 
saat benda uji diterima. 
Catatan 4 -  Pada pelaksanaannya, material geotekstil sering kali tidak ditimbang untuk menentukan 
apakah keseimbangan kadar air telah tercapai. Sementara prosedur seperti itu belum disepakati karena 
masih dalam perdebatan, pembukaan material saat pengujian rutin sebaiknya dilakukan pada atmosfir 
standar untuk pengujian dalam periode  waktu tertentu sebelum benda diuji. Pada kebanyakan kasus 
ekspose benda uji selama kurang lebih 24 jam dapat diterima. 

Catatan 5 -  Serat tertentu mungkin menunjukkan kecepatan keseimbangan kadar air yang lambat bila 
disimpan dalam kondisi basah. Bila hal ini telah diketahui, pembeli dan penjual dapat bersepakat untuk 
melakukan siklus pengondisian seperti ditetapkan pada ASTM practice D 1776 atau padanannya 
 
 
9 Penyiapan benda uji untuk uji basah  

1) Kondisi lapangan yang basah memerlukan pengujian dengan benda uji kondisi basah dan 
hasilnya dibandingkan dengan hasil benda dalam keadaan kadar air seimbang. Bila ada 
perbedaan yang mencolok, maka pemasok dan pembeli harus menggunakan hasil pengujian 
basah untuk semua benda uji; 

a) Contoh yang akan diuji dalam kondisi basah harus direndam dalam air dengan suhu (21 
± 2) °C. Bila tidak ada spesifikasi pengkondisian yang bisa digunakan atau belum ada 
kesepakatan pembeli dan penjual, perlu dilakukan pengkondisian sampai benda uji 
mencapai kondisi basah; 

b) Dianjurkan untuk menambah 0,05% bahan non ionik basah netral ke dalam air rendaman 
untuk mendapatkan kondisi basah sempurna; 

c) Pengujian benda uji rendaman harus selesai dalam waktu 20 menit setelah diangkat dari 
rendaman air; 

2) Bila melakukan pengujian basah pada benda uji keliman lapangan, sebelumnya perlu 
direndam seperti disyaratkan dalam butir 1);a) sampai benda uji menjadi basah sempurna. 
Lakukan satu rangkaian pengujian sekurang-kurangnya 10 pengujian kondisi basah dari 
geotekstil yang dievaluasi. Siapkan benda uji dalam satu kelompok dari lot yang sama 
kemudian lakukan pengujian lain dalam jumlah yang sama dengan pengambilan contoh 
secara acak. 

 

10 Prosedur 

10.1  Benda uji 
Seperti diuraikan dalam 6.3, benda uji dipotong dari contoh laboratorium dengan ukuran sesuai 
Gambar 1(a) atau Gambar 1(b).  

1)  Letakan permukaan geotekstil dalam posisi tampak depan seperti diperlihatkan dalam 
Gambar 1(a) dan Gambar 1(b), supaya garis lebar setik jahitan atau keliman las yang paling 
jauh dari tepi tenunan nampak jelas. Gambar satu garis sejajar pada kedua sisi keliman, pada 
jarak 50 mm dari baris setik jahitan dalam keliman atau 50 mm dari tepi lebar las keliman ikat 
panas yang digunakan untuk menentukan batasan keliman. Garis-garis sejajar ini 
menunjukkan daerah uji. Tempatkan keliman ditengah-tengah antara garis-garis tersebut 
supaya keliman sejajar klem.  
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2)  Panjang benda uji tegak lurus terhadap keliman tergantung pada tipe klem yang digunakan. 
Benda uji harus cukup panjang sehingga dapat dijepit kedua klem secara penuh dan panjang 
masing-masing sisi keliman tidak kurang dari 50 mm (lihat Gambar 2 (a) dan Gambar 2 (b)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2(a)  Penempatan keliman dalam klem untuk keliman jahit 
(tampak depan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2(b)  Penempatan keliman dalam klem untuk keliman las atau ikat panas 

(tampak depan) 
 
 

 
Muka anyaman 

Keliman las 

 

 Klem 

50 mm  

50 mm  

Daerah uji 

Klem 

 

 

Keliman jahit 

 
Muka anyaman 

Klem 

50 mm 

Daerah uji 

50 mm 

Klem 
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10.2  Menyisipkan benda uji ke dalam klem 
Sisipkan benda uji ke tengah-tengah klem pada posisi tampak depan seperti diuraikan dalam 10.1 
1). Lakukan ini dalam dua garis yang sudah digambar sebelumnya, seperti diuraikan dalam 10.1 
1), serapat mungkin ke dalam tepi jepitan bagian atas dan sejajar dengan klem seperti 
diperlihatkan dalam Gambar 2(a) dan gambar 2(b). Selama pengujian kekuatan klem baik yang 
searah mesin maupun melintang mesin berlangsung tegangan pada benda uji harus merata 
melintang lebar benda uji. 
 
10.3 Pengukuran kuat tarik keliman 
1) Hidupkan mesin uji kemudian lanjutkan tata cara pengujian sampai keliman atau geotekstil 

putus. Matikan mesin dan atur kembali ke posisi semula. 

2) Selama melakukan pembebanan pada benda uji amati dan catat gaya maksimum sampai 
putusnya keliman dengan membaca secara langsung pada mesin uji. Amati dan catat 
putusnya keliman disebabkan oleh putusnya benang tenun, putus benang jahit, robek tepi las 
keliman, tergelincirnya benang geotekstil, atau putus benang geotekstil tipe robek, atau 
kombinasinya. 

3) Untuk keliman jahit, tentukan kepadatan setik jahitan dengan menghitung setik jahitan per 
centimeter. 

4) Ukur ketebalan keliman dalam kelipatan 2 mm  seperti ditentukan dalam ASTM-Test Method  
D. 1777  atau padanannya. 

5) Catat  waktu putus untuk semua benda uji. 
 
Catatan 6 - Catat dan laporkan hasil-hasil pengujian baik yang searah maupun  melintang mesin secara 
terpisah. 
 
 
 
 
10.4  Data yang ditolak 

1) Data ditolak apabila terjadi kegagalan uji/sehingga nilai kuat putus benda uji jauh dibawah 
nilai rata-rata, ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain oleh terjadinya gelinciran 
benda uji dalam jepitan klem, robek pada ujung atau dalam gigi jepitan klem, dan kesalahan 
pengoperasian alat uji. 

2) Data yang nilainya sangat ekstrim (outlyers) harus diperlakukan menurut ASTM-Practice E 
178 atau padanannya 

3) Keputusan menolak hasil benda uji yang gagal harus disepakati antara pembeli dan penjual. 
Bila tidak ada kesepakatan, maka benda uji dan hasilnya harus disimpan untuk diuji. 

4) Keputusan untuk menolak hasil pengujian kuat putus harus berdasarkan pengamatan benda 
uji selama pengujian. Bila hasilnya ternyata jauh dibawah nilai rata-rata  dari suatu rangkaian 
pengujian dan terbukti ada kerusakan secara fisik pada benda uji atau kesalahan prosedur 
pengujian, tolak data pengujian tersebut dan lakukan pengujian lain. Buat laporan alasan 
penolakan ini. 

5) Bila geotekstil tergelincir dalam jepitan atau bila lebih dari 20% benda uji putus pada satu titik 
dalam 5 mm dari ujung jepitan, maka gigi jepitan dapat diberi bantalan. Geotekstil yang dijepit 
dapat dilapisi atau memodifikasi permukaan gigi jepitan. Buat laporan jika perubahan atau 
modifikasi tersebut dilakukan. 

6) Cara lain untuk membedakan antara gelinciran kepitan dan gelinciran geotekstil dari benda uji 
yaitu dengan mengukur 75 mm antara kedua garis ukur atas dan bawah, dan sepanjang 
poros tengah antara kepitan bagian atas dan bagian bawah. 
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7) Gambar dua garis ukur yang sejajar dengan menggunakan warna yang berbeda Gunakan 

alat pengukur elongasi secara mekanik atau elektronik, dan catat perubahan panjang antara 
dua garis ini (lihat Gambar 3(a) dan Gambar 3(b)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3(a) Daerah uji untuk pengukuran gelincir geotekstil atau keliman  

dari benda uji keliman jahit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 3(b)  Daerah uji untuk pengukuran gelincir geotekstil atau keliman dari benda uji 

keliman las atau ikat panas 
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11  Penghitungan  

11.1  Kuat tarik 

Hitung maksimum kuat keliman tiap benda uji yang mempunyai sambungan keliman, yaitu gaya 
maksimum dalam kilonewton per meter yang menyebabkan putusnya benda uji sebagaimana 
membaca instrumen secara langsung dengan menggunakan persamaan (1). 
 

s

f
f W

F
S =                ......................................................……………………………………........(1) 

dengan pengertian : 
Sf    adalah kuat keliman, dinyatakan dalam kilonewton per meter (kN/m); 
Ff     adalah gaya putus terbaca, dinyatakan dalam kilonewton (kN); 
Ws  adalah lebar benda uji yang ditetapkan, dinyatakan dalam meter (m). 
 
11.2   Gaya putus  

Hitung rata-rata gaya putus teramati dari semua benda uji yang mempunyai sambungan keliman. 
  
11.3  Efisiensi keliman 

Tentukan efisiensi keliman menggunakan persamaan (2) bila kekuatan geotekstil sudah 
ditentukan menurut metode ASTM-Test Method D 4595 atau padanannya. 
 

b

b

F
S

100E ×=        .....................................……………………………………..........................(2) 

 
dengan pengertian: 
E    adalah efisiensi keliman, dinyatakan dalam prosen (%); 
Sb   adalah beban putus keliman, dinyatakan dalam kilonewton per meter (kN/m), dan 
Fb   adalah beban putus geotekstil, dinyatakan dalam kilonewton per meter (kN/m) 
 
 
12   Laporan 

1) Laporkan bahwa tata cara pengujian dilakukan menurut tata cara sesuai dengan standar ini. 
Uraikan bahan atau produk yang dijadikan contoh dan cara pengambilan contoh yang 
dilakukan; 

2) Laporkan semua hal seperti keliman yang searah atau melintang mesin, atau pengujian 
keliman dalam kondisi kering dan basah, termasuk persyaratan waktu perendaman seperti 
berikut: 

a) kuat keliman dinyatakan dalam kilonewton per meter untuk masing – masing benda uji  
dan rata-ratanya menggunakan persamaan (1); 

b) waktu yang diperlukan sampai putusnya benda uji; 

c) macam keruntuhan (keruntuhan geotekstil, keliman atau yang lain); 

d) bila diminta, laporkan standar deviasi atau koefesien variasi, atau kombinasinya dari sifat 
tekniknya; 

e) jumlah benda uji yang diuji pada masing-masing arah pengujian; 

f) jenis klem dan ukuran permukaan gigi jepitan yang digunakan; 
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g) jenis bantalan yang digunakan dalam gigi jepitan, modifikasi benda uji dalam gigi jepitan, 
atau modifikasi permukaan gigi jepitan yang digunakan; 

h) bila diminta laporkan pembuat dan model mesin uji serta jarak pembebanan skala penuh 
yang digunakan untuk pengujian; 

i) laporkan juga perubahan prosedur untuk memasukkan data yang ditolak, dan, 

j) efisiensi keliman menggunakan persamaan (2). 
 
 
13   Ketelitian dan penyimpangan  

13.1   Ketelitian  

Ketelitian metoda pengujian ini ditentukan dengan melakukan studi laboratorium yang 
direncanakan untuk melengkapi persyaratan dari ASTM-Practice E 691, sebagai berikut: 

1) Koefisien variasi dengan tingkat kepercayaan 95% untuk pengulangan adalah 12%. 

2) Koefisien variasi dengan tingkat kepercayaan  95% untuk reproduksi adalah 32%. 
 
13.2   Penyimpangan 

Cara pengujian ini tidak memiliki bias sebab nilai sifat teknisnya hanya didefinisikan dalam 
batasan suatu metode.  
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Lampiran A  
(normatif) 

Daftar nama dan lembaga 
 
 
 

1)   Pemrakarsa  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi, Badan Penelitian dan 
Pengembangan ex. Departemen Kimpraswil. 

 
2)   Penyusun 
 

Nama Lembaga 

Endang Suwanda, BSc, Pg.Dip.GE Pusat Litbang Prasarana Transportasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


