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Prakata 

 
 
Standar uji sifat tarik geotekstil dengan metode pita yang lebar ini disiapkan oleh Panitia 
Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan, melalui gugus kerja Bidang 
Geoteknik Jalan pada Sub Panitia Teknik Standardisasi Bidang Prasarana Transportasi. 
Standar ini diprakarsai oleh Pusat Litbang Prasarana Transportasi, Badan Litbang ex. 
Departemen Kimpraswil.  

Standar ini merupakan adopsi dari ASTM D 4595. Standar uji ini disusun dengan tujuan 
membuat satu Standar Nasional Indonesia mengenai cara uji sifat tarik geotekstil dengan 
metode pita yang lebar, dengan pertimbangan banyaknya penggunaan geotekstil sebagai 
bahan perkuatan pada konstruksi jalan yang pengujiannya belum distandarkan.  

Tata cara penulisan standar cara uji ini disusun mengikuti Pedoman BSN No. 8 tahun 2000 
dan dibahas dalam forum konsensus yang melibatkan narasumber, pakar, dan pemegang 
kebijakan 
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Pendahuluan 

 

 

Geotekstil merupakan salah satu jenis geosintetik yang telah banyak digunakan untuk 
memperbaiki kinerja suatu konstruksi yang menggunakannya. Tahun-tahun belakangan ini di 
Indonesia, geotekstil telah banyak digunakan dalam konstruksi jalan di atas tanah 
problematik, seperti tanah lunak. 

Seperti material konstruksi jalan lainnya yang membutuhkan satu atau beberapa pengujian 
untuk memastikan bahwa material yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai 
dengan spesifikasi yang digunakan, geotekstil pun membutuhkan pengujian seperti itu. 
Salah satu pengujian yang sering dilakukan adalah pengujian tarik dengan metode pita yang 
lebar yang bertujuan untuk mengetahui kuat tarik dan elongasi geotekstil termasuk modulus 
awal, modulus seimbang, modulus sekan, dan daya tahan putusnya. Namun hingga saat ini 
belum tersedia produk SNI yang memuat cara uji ini. 

SNI ini merupakan standar baru yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas 
dan diadopsi dari ASTM D 4595. Dengan adanya SNI ini diharapkan tercipta keseragaman 
dalam pelaksanaan pengujian kuat tarik dengan metode pita yang lebar. 
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Cara uji sifat tarik geotekstil dengan metode pita yang lebar 
 

1. Ruang lingkup 
Standar ini meliputi pengukuran sifat-sifat tarik geotekstil dengan menggunakan benda uji 
berbentuk pita yang dijepit pada sisi lebarnya dimana dimensi lebarnya tersebut adalah 
besar. Cara uji ini dapat digunakan untuk hampir semua jenis geotekstil seperti geotekstil 
dengan bahan anyaman, bukan anyaman, geotekstil dengan bahan berlapis, bahan yang 
dirajut, dan bahan yang diratakan (felt).  

Metode uji ini meliputi pengukuran kuat tarik dan elongasi geotekstil termasuk perhitungan 
modulus awal, modulus seimbang, modulus sekan, dan daya tahan putus. 

Cara pengukuran sifat-sifat tarik dengan cara uji ini adalah berlaku untuk kondisi geotekstil 
kering dan basah. 

Perbedaan prinsip antara metode uji ini dengan metode lainnya dalam mengukur sifat-sifat 
tarik pita adalah lebar benda uji. “Sisi lebar” benda ujinya adalah lebih besar daripada sisi 
panjangnya. Sejumlah bahan yang digunakan untuk geotekstil mempunyai kecenderungan 
menyempit akibat gaya dalam area panjang-ukur. Lebar benda uji yang lebih besar seperti 
yang dispesifikasikan dalam metode ini berfungsi untuk meminimalkan pengaruh pengerutan 
bahan dan menggambarkan hubungan yang semirip mungkin dengan kondisi sebenarnya di 
lapangan dan juga sebagai standar perbandingan. 

Standar ini tidak berisi pokok-pokok yang berhubungan dengan keselamatan, jika ada, tidak 
sepenuhnya digunakan. Dalam hal ini, pengguna standar ini bertanggung jawab untuk 
menyusun peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan yang sesuai serta menentukan 
batasan peraturan sebelum digunakan.  

2. Acuan normatif 
Standar-standar ASTM 

§  D 76, Specification for tensile testing machines for textiles, 

§  D 123, Definitions of terms relating to textiles, 

§  D 579, Specification for Greige woven glass fabrics, 

§  D 1776, Practice for conditioning textiles for testing, 

§  D 2905, Practice for statements on number of specimens for textiles, 

§  D 4439, Terminology for geosynthetics, 

§  D 4595, Standard test method for tensile properties of geotextiles by the wide-width 
strip method. 

3. Istilah dan definisi 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ini sebagai berikut : 

3.1 
batas elastis 
tegangan terbesar yang mana suatu jenis material sanggup bertahan tanpa adanya deviasi 
dari hubungan linear tegangan dengan regangan (hukum Hooke) atau tegangan terbesar 
yang mana bahan masih sanggup memanjang tanpa adanya deformasi tetap setelah 
tegangan dilepaskan 
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3.2  
daya tahan putus 
daya yang sesungguhnya dipikul oleh material untuk memutuskan material per satuan luas 
permukaan material. 

Daya tahan putus mempunyai hubungan linear dengan luas daerah di bawah kurva 
hubungan gaya dengan elongasi yang dibentuk dari titik asal sampai dengan titik putus (lihat 
juga penjelasan upaya untuk putus). Daya tahan putus dihitung dari upaya untuk putus, 
panjang-ukur, dan lebar benda uji 

3.3 
energi putus 
energi yang dibutuhkan untuk memutuskan benda uji 

3.4 
gaya koresponden 
gaya yang diasosiasikan dengan elongasi tertentu pada kurva hubungan regangan dengan 
gaya per satuan lebar 

3.5 
geoteknik 
aplikasi secara ilmiah dan prinsip-prinsip rekayasa untuk mengumpulkan, 
menginterpretasikan, dan menggunakan pengetahuan mengenai material kulit bumi untuk 
memecahkan masalah-masalah rekayasa 

3.6  
geotekstil 
setiap bahan tekstil yang umumnya lolos air yang dipasang bersama fondasi, tanah, batuan, 
atau material geoteknik lainnya sebagai suatu kesatuan dari sistem struktur atau suatu 
produk buatan manusia 

3.7  
kondisi ruang pengujian geotekstil 
udara pada saat pengujian dipertahankan pada kelembaban (65 ± 5)% dari kelembaban 
relatif dan pada suhu (21 ± 2) ºC 

3.8 
kuat tarik 
tahanan maksimum terhadap perkembangan deformasi untuk material tertentu yang dikenai 
tarikan akibat gaya luar 

3.9 
modulus tarik awal 
rasio perubahan gaya tarik per satuan lebar terhadap suatu perubahan regangan 
(kemiringan pada bagian awal kurva hubungan regangan dengan gaya per satuan lebar) 

3.10 
modulus tarik 
rasio perubahan gaya tarik per satuan lebar terhadap perubahan regangan seimbang 
(kemiringan pada bagian awal kurva hubungan regangan dengan gaya per satuan lebar) 
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3.11 
modulus tarik seimbang 
rasio perubahan gaya per satuan lebar terhadap perubahan regangan (kemiringan di bawah 
titik batas elastis dan di atas titik tangen pada kurva hubungan gaya dengan elongasi) 

3.12 
rekayasa geoteknik 
aplikasi rekayasa pada geoteknik 

3.13  
titik leleh 
titik pertama pada kurva hubungan gaya dengan elongasi, tepatnya di atas bagian yang 
lurus saat pertambahan elongasi tanpa pertambahan gaya seimbang 

3.14 
titik tangen 
titik pertama di kurva hubungan gaya dengan elongasi pada penurunan utama kemiringan 

3.15 
uji grab 
uji kuat tarik yang dilakukan hanya pada sebagian lebar benda uji menggunakan alat 
penjepit 

3.16 
uji tarik 
suatu uji yang mana material tekstil direnggangkan pada satu arah untuk menentukan 
karakteristik gaya dan elongasi, gaya putus, atau elongasi putus 

3.17 
uji tarik dengan metode pita yang lebar 
uji tarik satu sumbu yang mana keseluruhan sisi lebar benda uji (200 mm) dijepit dan 
dimensi panjangnya adalah 100 mm 

3.18 
istilah dan definisi lainnya 
istilah dan definisi lainnya mengacu pada istilah pada ASTM D 123 atau istilah-istilah pada 
ASTM D 4439 atau padanannya 

4. Prinsip pengujian 
1) Sebuah benda uji yang cukup lebar dijepit keseluruhan lebarnya dengan penjepit mesin 
uji tarik tipe kecepatan tarik tetap pada kecepatan tarik yang ditentukan lebih dahulu, yang 
kemudian diberikan gaya longitudinal pada benda uji tersebut sampai benda uji putus. Kuat 
tarik, elongasi, modulus awal dan modulus sekan, dan kuat putus dari benda uji dihitung dari 
bacaan pengukur, jarum uji, bagan pembacaan, atau melalui komputer; 

2) Sifat-sifat gaya dan elongasi pita yang dimensi lebarnya besar ini memberikan parameter 
desain untuk tipe perkuatan, contohnya desain perkuatan timbunan di atas tanah dasar 
lunak, dinding penahan tanah yang diperkuat, dan tebing yang diperkuat. Bila parameter 
kekuatan tersebut tidak diperlukan dalam pertimbangan desain, maka alternatif uji lainnya 
dapat saja digunakan. Cara uji yang dijelaskan pada standar ini adalah suatu metode yang 
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telah diterima pada lingkup perdagangan geotekstil walaupun tetap harus diperhatikan 
bahwa mungkin saja informasi dari laboratorium tidak lengkap. Untuk mengantisipasi kasus 
ini, maka uji pembanding seperti yang akan dijelaskan pada butir 3) di bawah ini dapat 
digunakan; 

3) Bila terjadi perbedaan pendapat akibat perbedaan hasil uji dengan menggunakan 
standar yang dijelaskan pada buku ini, maka pembeli dan penyedia harus melakukan uji-uji 
pembanding untuk menentukan jika terdapat penyimpangan bersifat statistik dari 
laboratorium-laboratorium mereka. Asisten statistik yang berkompeten sebaiknya yang 
melakukan penyelidikan penyimpangan tersebut. Upaya minimal yang dapat dikerjakan 
adalah bahwa kedua kelompok tersebut harus menentukan sebuah kumpulan benda uji yang 
sedapat mungkin seragam dan diambil dari gulungan yang diragukan. Benda-benda uji 
tersebut kemudian dipilih secara acak dan dibagikan dengan jumlah yang sama untuk setiap 
laboratorium dan untuk setiap pengujian. Hasil rata-rata dari kedua laboratorium harus 
dibandingkan dengan uji Student-t untuk data yang tidak berpasangan dan tingkat 
kepercayaannya harus disepakati oleh kedua kelompok sebelum pengujian dimulai. Jika 
penyimpangan ditemukan, penyebabnya harus ditemukan dan dibetulkan atau pembeli dan 
penyedia geotekstil harus setuju untuk menginterpretasikan hasil uji sebagai sesuatu yang 
memang berbeda; 

4) Hampir semua jenis geotekstil dapat diuji dengan cara uji ini. Beberapa modifikasi teknik 
penjepitannya mungkin saja perlu dilakukan untuk suatu jenis geotekstil tergantung pada 
jenis strukturnya. Klem khusus dapat saja diperlukan untuk jenis geotekstil kuat atau 
geotekstil yang terbuat dari serat gelas untuk menahannya tergelincir dari jepitan atau 
menjadi rusak akibat dijepit. Klem benda uji mungkin saja dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan laboratorium untuk mendapatkan kuat tarik tertentu. Urutan pengujian yang 
dijelaskan berikut untuk mendapatkan kuat tarik harus benar-benar diikuti; 

5) Cara uji ini sesuai digunakan untuk menguji geotekstil dalam kondisi kering dan basah 
menggunakan mesin tarik tipe kecepatan tarik tetap; 

6) Cara uji kuat tarik ini terbatas pada lebar penjepit sebesar 50 mm atau kurang, 
sedangkan seperti pilahan, potongan pita, dan uji grab terlihat tidak sesuai dilakukan 
dibandingkan dengan cara uji ini untuk menentukan parameter desain kekuatan sejumlah 
geotekstil, khususnya pada jenis geotekstil bukan anyaman. Teknik pita yang lebar ini telah 
diperiksa oleh industri dan direkomendasikan untuk digunakan pada geotekstil; 

7) Cara uji ini mungkin saja tidak dapat digunakan untuk sejumlah geotekstil anyaman yang 
mempunyai kekuatan lebih dari 100 kN/m mengingat keterbatasan daya penjepit dan 
peralatan. Untuk kasus ini lebar benda uji yang 100 mm dapat digunakan untuk mengganti 
ketentuan lebar yang 200 mm. Untuk bahan-bahan ini, pengaruh pengerutan relatif kecil, 
sehingga masih dapat diperbandingkan. 

 

5. Persyaratan peralatan 
5.1 Mesin uji tarik 
Mesin uji tarik yang digunakan adalah tipe kecepatan tarik tetap seperti yang dijelaskan pada 
ASTM D 76 serta perekam harus cukup peka untuk menggambarkan kurva hubungan gaya 
dengan elongasi seperti juga dijelaskan pada ASTM D 76 atau padanannya. 

5.2 Klem 
Klem harus cukup lebar untuk menjepit keseluruhan lebar benda uji dan mempunyai 
kekuatan menjepit tertentu untuk mencegah tergelincirnya atau rusaknya benda uji. 

Jenis klem dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3, dan 4. Desain klem ini telah digunakan pada 
beberapa laboratorium dan menghasilkan kuat tarik yang hampir sama. Klem dapat 
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dimodifikasi untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menjepit. Tetapi tetap 
diperlukan untuk memastikan jenis material dan ukuran penjepit apakah sesuai atau tidak 
untuk menghasilkan kuat material yang diinginkan pengguna. 

5.3 Ukuran muka penjepit 
Setiap penjepit harus mempunyai muka penjepit yang lebarnya lebih besar daripada lebar 
benda uji, yang 200 mm dan panjangnya searah pembebanan adalah minimum 50 mm. 

5.4 Pengukur luas 
Menggunakan alat pelengkap yang sesuai dengan tipe mesin uji tarik atau planimeter. 

5.5 Bahan pembasah  
Untuk benda uji basah digunakan bahan pembasah tidak mengandung ion dan air suling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1  Klem untuk uji tarik dengan metode pelebaran pita 
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Gambar 2  Sisipan untuk lebar klem yang ber dimensi besar 
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*baja 01 adalah baja dengan sifat sukar-las (hardenability). Baja ini mengandung karbon 
(0,9%), mangan (1,0%), dan tungsten (0,5%). 

**baja mutu tinggi adalah baut yang menggunakan baja dengan kuat tarik sebesar 7615,4 
kg/cm2 

(sumber: http://www.kalyanicarpenter.com/aisi-1-ats.htm dan http://www.us-f.com/bolts.htm 
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6. Pengambilan benda uji 
6.1. Pembagian ke dalam beberapa contoh lot 
Untuk contoh lot, gulungan-gulungan geotekstil diambil sesuai dengan spesifikasi bahan 
atau yang sebelumnya telah disetujui oleh pembeli dan penyedia geotekstil. 

Catatan 1 -  jumlah contoh untuk uji sifat-sifat tarik dengan metode pita yang lebar biasanya 
disesuaikan dengan pesanan atau kontrak yang sebelumnya telah disepakati. Di antara 
pilihan-pilihan yang mungkin untuk pembeli dan penyedia geotekstil adalah bahwa penjual 
harus mendapatkan sertifikat dari pabrik pembuat geotekstil yang menjelaskan bahan yang 
diragukan  telah memenuhi syarat dan pernyataan tersebut disetujui oleh pembeli dan 
penyedia. Sertifikat tersebut menjelaskan riwayat mengenai data uji yang diperoleh dari 
bahan-bahan berkondisi sama. 

6.2. Contoh laboratorium 
Untuk contoh di laboratorium, ambil geotekstil pada lebar penuhnya dan panjangnya 1 m dari 
setiap gulungan dalam tumpukan geotekstil. Contoh dapat saja diambil dari ujung setiap 
gulungan dengan catatan tidak terdapat cacat. Bila terjadi perbedaan pendapat, ambil 
selembar contoh dari bagian luar gulungan atau dari bagian dalam di sekitar inti. 

6.3. Benda uji 
Untuk pengujian searah dan menyilang sumbu mesin, ambil dari setiap carikan (swatch) 
contoh laboratorium sejumlah benda uji seperti yang dimaksudkan dalam bagian (7) di 
bawah. Ambil sejumlah benda uji secara acak dari contoh laboratorium untuk pengukuran 
sifat-sifat tarik dengan uji searah sumbu mesin uji dari berbagai posisi lebar geotekstil, dan 
benda uji-benda uji untuk pengukuran sifat-sifat tarik menyilang sumbu mesin uji dari 
berbagai posisi panjang geotekstil. Jangan mengambil benda uji dari dekat ujung geotekstil 
pada jarak lebih pendek dari 1/10 lebar geotekstil (lihat sub pasal 7.1) 

7. Persiapan benda uji 
7.1. Jumlah benda uji 
Kecuali bila dinyatakan dalam suatu kesepakatan, seperti halnya terdapat dalam spesifikasi 
material, ambil sejumlah benda uji untuk setiap gulungan benda uji di laboratorium 
sedemikian rupa sehingga pemakai dapat berharap mendapatkan 95% tingkat kemungkinan, 
yang hasil pengujiannya tidak lebih 5% dari nilai rata-ratanya atau kurang dari nilai rata-rata 
sebenarnya untuk tiap gulungan benda uji di laboratorium, masing-masing untuk searah dan 
menyilang mesin uji.  

1) Tingkat kepercayaan dari  , jika laboratorium memiliki tingkat kepercayaan dari  , yang 
didasarkan pada catatan sebelumnya untuk material yang mirip, jumlah benda uji yang 
dibutuhkan dihitung dengan Persamaan (1) sebagai berikut: 

sff WF /=α            (2) 

 dengan pengertian: 
n  = jumlah benda uji (dibulatkan ke atas) 
v  = tingkat kepercayaan dari koefisien variasi hasil pengamatan individual pada 

material yang mirip di laboratorium pengguna di bawah kondisi ketelitian 
operator tunggal, % 

t  = nilai dari Student-t untuk batas satu sisi (lihat Tabel 1), tingkat kemungkinan 
95%, dan derajat kebebasan yang berhubungan dengan perkiraan nilai v  

A  = 5% dari nilai rata-rata, suatu nilai variasi yang diizinkan 



RSNI M-05-2005 
 

9 dari 21 
Daftar RSNI 

2006 
BACK 

 

 

Tabel A.1  Nilai student-t untuk batas satu-sisi dan dua-sisi, untuk 
tingkat kemungkinan 95%A 

 
Harga-harga dalam tabel diambil dari buku Nonparametric Statistics oleh Sidney Siegel, 
Tabel B: Harga Kritis dari t. Penggunaan lebih jauh dari tabel ini dijelaskan dalam ASTM D 
2905 atau padanannya. 

2) Tidak ada tingkat kepercayaan dari  , bila tidak tidak ada tingkat kepercayaan dari   untuk 
pengguna laboratorium, Persamaan (1) harus tidak digunakan secara langsung. Sebagai 
gantinya, tetapkan sebanyak 6 benda uji untuk pengujian searah mesin dan 10 benda uji 
untuk pengujian menyilang mesin uji. Banyaknya benda uji dihitung menggunakan   = 7,4% 
dari nilai rata-rata. Nilai   ini biasanya akan lebih besar dari yang biasanya ditemukan di 
lapangan. Jika perkiraan tingkat kepercayaan dari   untuk pengguna laboratorium menjadi 
mungkin, Persamaan (1) biasanya menghasilkan nilai yang lebih rendah dari jumlah benda 
uji yang telah ditetapkan.  
 

7.2. Ukuran benda uji 
1) Siapkan setiap benda uji yang mempunyai lebar 200 mm (tidak termasuk bagian 
pinggir/keliman (lihat butir 2) di bawah) dengan sedikitnya mempunyai panjang 200 mm (lihat 
butir 2)) dengan dimensi panjang diatur sedemikian rupa sehingga akan benar-benar pararel 
dengan arah dimana kuat tarik akan diukur. Gambar dua garis di tengah sepanjang lebar 
penuh benda uji, dan benar-benar tegak lurus terhadap sisi panjangnya dan berjarak di 
antaranya 100 mm untuk memberi ruang pengukuran (lihat Catatan 6 di sub pasal 12.2); 

Pada beberapa jenis geotekstil, dimungkinkan untuk memotong benda uji selebar 210 mm, 
yang kemudian benang-benang pada setiap sisinya dilepaskan sehingga menghasilkan 
panjang 200 mm. Cara ini bertujuan untuk menjaga keutuhan benda uji selama pengujian. 

2) Panjang benda uji tergantung pada tipe klem yang digunakan. Benda uji harus 
mempunyai panjang yang cukup meliputi keseluruhan panjang dua klem sesuai dengan arah 
pengujian; 

3) Jika keutuhan tidak dipengaruhi, maka benda uji pada awalnya dapat saja dipotong 
sampai dengan ke lebar akhirnya; 
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4) Jika kuat tarik basah material juga dibutuhkan selain kuat tarik kering, maka benda uji 
dipotong sedikitnya dua kali panjang yang disyaratkan untuk uji yang di standarkan (lihat 
Catatan 1 di sub pasal 6.1). Setiap benda uji diberi nomor kemudian dipotong pada arah 
diagonalnya menjadi dua bagian, satu bagian digunakan untuk menentukan kuat tarik 
terkondisi dan bagian satunya lagi digunakan untuk menentukan kuat tarik basah; setiap 
bagian harus ditandai dengan nomor benda uji, sesuai dengan nomor yang ditentukan 
sebelumnya. Perlakuan ini mengkondisikan bahwa setiap pasang mengandung serat yang 
sama. 

Catatan 2 – Untuk geotekstil yang mengerut berlebihan pada saat basah maka benda uji 
untuk uji tarik basah mempunyai dimensi panjang yang lebih besar dibanding dengan yang 
digunakan untuk uji kuat tarik kering. 

8. Persyaratan benda uji 
1) Benda uji harus disiapkan untuk mencapai kadar air setimbang untuk kondisi ruang 
pengujian geotekstil. Kesetimbangan kadar air benda uji dianggap tercapai apabila hasil 
penimbangan benda uji berkali-kali pada interval waktu 2 jam tidak menunjukkan adanya 
penambahan massa lebih dari 0,1% dari massa benda uji; 

Catatan 3 – Pada pelaksanaannya, material geotekstil tidak ditimbang berkali-kali untuk 
menentukan kesetimbangan kadar airnya bila ternyata telah mencapai kesetimbangan. Bila 
prosedur ini tidak dapat diterima dalam hal adanya perselisihan, maka pada rutin pengujian, 
geotekstil cukup disimpan di ruang terbuka selama waktu tertentu sebelum digunakan dalam 
pengujian. Waktu yang dibutuhkan biasanya tidak lebih dari 24 jam. Tetapi, beberapa jenis 
serat geotekstil memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesetimbangan kadar 
air dari saat penerimaan basah. Jika kondisi ini ditemukan, siklus penyesuaian awal, seperti 
disyaratkan pada ASTM D 1776 dapat saja disetujui oleh pihak-pihak yang dimaksudkan 
dalam kontrak. 

2) Benda uji yang akan diuji dalam kondisi basah harus direndam dalam air pada suhu (21 
± 2)ºC. Lama perendaman harus cukup untuk membasahi benda uji secara keseluruhan 
yang ditandai dengan tidak adanya perubahan yang signifikan pada kekuatan atau elongasi 
setelah perendaman yang lebih lama, setidaknya dalam 2 menit. Untuk mendapatkan kondisi 
basah secara keseluruhan, perlu ditambahkan suatu bahan pembasah tidak ber-ion yang 
netral sebesar 0,05% ke dalam air. 

9. Cara pengerjaan 
1) Kondisi benda uji, benda uji harus dalam kondisi tekanan atmosfer; 

2) Benda uji basah, benda uji untuk uji basah pada mesin biasanya diuji pada 20 menit 
setelah benda uji diangkat dari perendaman; 

3) Kondisi pengaturan mesin, atur jarak antara dua klem pada (100 ± 3) mm sebelum 
pengujian dimulai. Satu klem setidaknya ditopang oleh sebuah kisaran (putaran) yang 
memberi keleluasaan klem berputar pada bidang bahan. Pilih rentang gaya mesin uji 
sehingga material putus di antara 10 - 90% dari gaya pada skala penuh. Atur mesin pada 
kecepatan regangan (10 ± 3)% per menit; 

Catatan 4 – Tercatat bahwa sejumlah uji tarik untuk geotekstil dilakukan menggunakan 
mesin yang kecepatan regangannya diatur secara manual. Pada penggunaan mesin manual 
ini, kecepatan regangan harus diatur 2% per menit. Umumnya, kecepatan regangan yang 
dianjurkan adalah 10,3% per menit. 
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4) Pengaturan benda uji pada klem-klem, tempatkan benda uji di tengah-tengah antara 
klem-klem. Penempatan dipandu dengan dua garis, (100 ± 3) mm, yang telah dibuat terlebih 
dahulu, yang melintasi lebar dari benda uji yang diposisikan dekat sudut dari penjepit atas 
dan bawah. Sisi panjang benda uji searah sumbu dan menyilang mesin harus pararel 
dengan arah beban; 

5) Pengukuran kuat tarik, aktifkan mesin uji tarik dan alat pengukur luas (jika digunakan) 
dan uji benda uji sampai dengan runtuh. Hentikan mesin dan kembalikan ke posisi 
pengukuran awal. Catat dan laporkan hasil-hasil pengujian dalam bentuk grafik tertentu 
untuk setiap arah (lihat Catatan 6 di sub pasal 12.2); 

Jika benda uji terlepas dari penjepit, koyak pada ujung atau di antara penjepit, atau terjadi 
kesalahan pengoperasian, maka hasil uji akan jatuh di bawah nilai rata-rata. Abaikan hasil 
tersebut dan lakukan pengujian ulang dengan benda uji lainnya. Teruskan sampai mencapai 
nilai putus yang dapat diterima. 

Hasil yang diabaikan harus ditetapkan berdasarkan pengamatan pada benda uji selama 
pengujian dan bervariasinya sifat-sifat material. Koyakan sebesar kira-kira 5 mm yang 
menghasilkan nilai 20% di bawah nilai rata-rata koyakan lainnya harus diabaikan. Tidak ada 
koyakan yang harus diabaikan kecuali bila pengujian diketahui salah. 

Tidak mudah untuk mengetahui penyebab koyaknya benda uji di ujung penjepit. Jika 
koyakan terjadi disebabkan oleh rusaknya benda uji oleh gigi-gigi, maka hasil uji harus 
diabaikan. Tetapi bila ternyata diakibatkan oleh perlemahan material, maka hasilnya dapat 
diterima. Pada beberapa kondisi, koyakan dapat terjadi akibat pemusatan tegangan di area 
dekat gigi-gigi karena penjepit tersebut mencegah benda uji dari pengerutan di sisi lebarnya 
saat dikenai oleh gaya. Pada kondisi ini, koyakan dekat sudut penjepit mungkin saja terjadi 
dan harus diterima sebagai sifat khusus dari metode uji. 

Acuan mengenai cara mempersiapkan benda uji yang terbuat dari serat gelas sehingga 
dapat meminimalkan kerusakan pada penggigit dapat dilihat pada ASTM D 579. 

Jika selembar geotekstil memperlihatkan potensi gelincir dari penjepit atau jika 24% lebih 
benda uji koyak pada titik 5 mm dari sudut penjepit, maka (1) penjepit sebaiknya diganti, (2) 
geotekstil sebaiknya dilapisi pelindung terutama pada daerah di bawah penjepit, atau (3) 
permukaan penjepit sebaiknya dimodifikasi. Jika salah satu cara modifikasi tersebut 
kemudian digunakan, maka cara yang digunakan harus dinyatakan dalam laporan. 

6) Pengukuran elongasi, ukur elongasi geotekstil pada setiap pemberian gaya bersamaan 
penentuan kuat tarik, kecuali bila terdapat spesifikasi tertentu untuk material tertentu. Plot 
pengukuran elongasi seperti pada Gambar A.I; 

Regangan terukur dapat diperoleh dari pengukuran jarak gigi ke gigi oleh pengukur 
sepanjang sumbu tengah antara penjepit dan melintas pusat benda uji sejauh 7,5 cm. 
Pengukuran-pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan selembar pita pengaris 
yang ditempelkan pada ujung atas benda uji, di dalam area pengukuran, dan mencatat 
perubahan panjang sebagai yang terukur dari garis yang berjarak 7,5 cm di bawah garis 
bagian atas. Selain itu, bagian atas benda uji dapat diukur menggunakan LVDT atau 
pengukur mekanis lainnya. Sebagai perbandingan, dapat juga diukur jika gelincir terjadi di 
dalam klem-klem. 
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10. Perhitungan 
10.1 Kuat tarik 
Hitung kuat tarik setiap benda uji yaitu gaya maksimum per satuan lebar yang menyebabkan 
selembar benda uji runtuh/putus seperti yang terbaca dari instrumen pengujian (N/m) per 
lebar, menggunakan Persamaan (2) (lihat Gambar A.I) sebagai berikut: 

sff WF /=α            (2) 

dengan pengertian: 

fα  = kuat tarik, N/m per lebar 

fF  = gaya putus yang diamati, N, dan 

sW  = lebar benda uji, m 

10.2 Elongasi 
Hitung elongasi benda uji, yang dinyatakan sebagai persentase pertambahan panjang 
berdasarkan panjang-ukur nominal awal benda uji menggunakan Persamaan (3) untuk tipe 
pencatat XY atau Persamaan (4) untuk pembacaan secara manual (penggaris) sebagai 
berikut: 

)/()100( gp LCRE ×××=  (3) 

gp LL /)100( ×∆=  (4) 

Catatan 5 – Sejumlah susunan penjepit dapat mengakibatkan terlepasnya benda uji dalam 
daerah pengukuran. Bila ini  terjadi, pertambahan panjang benda uji harus ditambahkan 
pada  , panjang pengukuran nominal. 

10.3 Modulus tarik 
Tergantung dari jenis materialnya, geotekstil akan memperlihatkan sifat tertentu bila ditarik,  
seperti yang diperlihatkan pada kurva hubungan antara tegangan dan regangannya. Material 
geotekstil dengan sifat Hooke akan memperlihatkan bentuk kurva seperti yang terlihat pada 
Gambar A. I. Bila material geotekstil tidak mempunyai sifat Hooke, maka kurva yang akan 
terbentuk adalah seperti yang terlihat pada Gambar A. II. Selanjutnya, harga modulus tarik 
suatu material geotekstil dihitung sesuai dengan bentuk kurvanya. Kadang-kadang material 
geotekstil bila ditarik tidak memperlihatkan hubungan linear tegangan terhadap regangan. 
Modulus tarik yang dimaksud untuk kondisi tersebut adalah modulus sekan, seperti 
dijelaskan pada Gambar A. III. 

1) Modulus tarik awal, tentukan lokasi dan tarik garis tangen ke bagian lurus pertama 
pada kurva hubungan gaya dengan elongasi. Pada setiap titik di garis tangen ini, ukur gaya 
dan elongasi koresponden yang berhubungan dengan sumbu gaya nol. Hitung modulus tarik 
awal dalam N/m lebar menggunakan Persamaan (5) (lihat Gambar A.I) sebagai berikut: 

)/)100( spi WFJ ××=  (5) 

dengan pengertian: 

 Ji =  modulus tarik awal, N/m lebar 

є 
є 

є
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F  =  gaya yang ditentukan dari garis tangen yang dibuat, N 

   =  elongasi koresponden yang berhubungan dengan garis tangen yang dibuat 
dan gaya yang ditentukan, % 

Ws  =  lebar benda uji, m 

2) Modulus tarik seimbang, tentukan lokasi dan tarik garis tangen pada kurva hubungan 
gaya dengan elongasi antara titik tangen dan batas elastis melalui sumbu gaya nol. Ukur 
gaya dan elongasi koresponden yang berhubungan dengan sumbu gaya. Hitung modulus 
tarik seimbang menggunakan Persamaan (6) (lihat Gambar A.I dan Gambar A.II) sebagai 
berikut: 

  

)/()100( spo WFJ ××=  (6) 

dengan pengertian: 
oJ  =  modulus tarik seimbang, N/m lebar 

F  =  gaya yang ditentukan pada garis tangen, N 

p  =  elongasi koresponden yang berkenaan dengan garis tangen dan gaya yang         
ditentukan, % 

sW  =  lebar benda uji, m 

3) Modulus tarik sekan, tentukan gaya pada suatu elongasi tertentu, є2, yang biasanya 
adalah 10%. Seperti pada kurva hubungan gaya dengan elongasi yang diperlihatkan pada 
Gambar A. III, є2 yang 10% tersebut ditandai dengan M”. Sedangkan titik pertama A” adalah 
tanda untuk є1 yang elongasinya adalah 0%. Tarik garis lurus (sekan) melalui kedua titik 
tersebut memotong sumbu gaya nol. Nilai-nilai selain 0 dan 10% elongasi dapat saja 
digunakan tergantung pada jenis material geotekstilnya. Hitung modulus tarik sekan 
menggunakan Persamaan (7) sebagai berikut: 

  

( ) )(100 sps WFJ ××=  (7) 

dengan pengertian: 

  =  modulus tarik sekan, N/m lebar 

  =  gaya yang ditentukan pada garis yang dibuat, N 

=  elongasi koresponden yang berkenaan dengan garis yang dibuat dan gaya 
yang ditentukan, % 

 

10.4 Daya tahan putus 
1) Bila menggunakan kurva hubungan gaya dengan elongasi, buat garis dari titik yang 
merupakan gaya maksimum dari setiap benda uji dan tegak lurus ke sumbu elongasi. Ukur 
luas yang dibatasi oleh kurva, sumbu tegak lurus dan sumbu elongasi, yang berarti juga 
integrator atau planimeter, atau potong daerah di bawah kurva hubungan gaya dengan 
elongasi, timbang, dan ukur daerah di bawah kurva menggunakan berat per satuan luas; 

є
  

є
  

є
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2) Bila daya tahan putus geotekstil ditentukan secara manual dengan penggaris baja atau 
jarum pengukur untuk mengukur besar regangan untuk setiap gaya yang diberikan, catat 
perubahan dalam satuan panjang untuk setiap interval sepuluh gaya koresponden. Interval 
pertambahan gaya harus sama sampai benda uji putus; 

3) Bila menentukan daya tahan putus geotekstil yang memperlihatkan kendur disebabkan 
oleh anyaman material, kerutan, atau desain, maka daerah di bawah kurva hubungan gaya 
dengan elongasi yang melampaui garis modulus awal adalah menggambarkan upaya untuk 
mengatasi kendur. Alat pengukur luas yang bekerja otomatis dapat atau tidak dapat 
memasukkan luasan ini dalam pengukuran daya tahan putus, karena itu, informasi ini harus 
dilaporkan sesuai dengan nilai yang diamati sebagai daya tahan putus; 

4) Hitung daya tahan putus atau upaya untuk putus per satuan luas setiap benda uji jika 
menggunakan pencatat XY dengan Persamaan (8), atau bila menggunakan pengukur luas 
otomatis maka dapat digunakan Persamaan (9), atau bila regangan diukur secara manual 
dengan pengaris baja atau jarum pengukur, maka digunakan Persamaan (10): 

)/()( sccu ACWRSAT ××××=  (8) 

)/()( scu AIRSVT ×××=  (9) 

∑ ∆= fF
u LpdT

0
 (10) 

uT  =  daya tahan putus, J/m2 

cA  =  luas di bawah kurva hubungan gaya dengan – elongasi, m2 

S  =  rentang gaya dalam skala penuh, N 
R  =  kecepatan pengujian, m/menit 

cW  =  lebar grafik yang terekam, m 

C  =  kecepatan grafik yang terekam, m/menit 

sA  =  luas benda uji dalam rentang panjang-ukur, m2, biasanya 0,2 m x 0,1 m (lihat 
catatan 6 di sub pasal 12.2) 

V  =  bacaan integrator 

cI  =  konstanta integrator 

fF  =  gaya putus yang diamati, N 

L∆  =  perubahan dalam panjang dari gaya nol ke gaya koresponden terukur, mm 
p  =  gaya per luas benda uji dalam rentang panjang-ukur, N/m2 

 
 

10.5 Nilai rata-rata 
Hitung kuat tarik rata-rata, elongasi, modulus awal, modulus sekan, dan daya tahan putus 
dari hasil pengamatan setiap benda uji yang diuji dalam tiga bentuk berbeda. 
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11. Pelaporan 
Laporkan hal-hal sebagai berikut : 

1) nyatakan bahwa pengujian-pengujian telah dilakukan sesuai dengan standar ini. 
Jelaskan material atau produk yang digunakan sebagai benda uji serta cara mendapatkan 
benda uji; 

2) semua hal-hal yang berhubungan dengan pengujian material, baik yang searah mesin 
maupun menyilang mesin; 

3) gaya putus per satuan lebar dalam N/m; 

4) elongasi rata-rata pada besar gaya tertentu dan dinyatakan dalam persen. 

Dan jika diminta, maka hal-hal berikut dapat dicantumkan juga dalam laporan : 

1) modulus awal rata-rata atau modulus sekan rata-rata dalam N/m. Nyatakan bagian dari 
kurva hubungan gaya dengan elongasi yang digunakan untuk menentukan modulus sekan, 
misalnya bila elongasi terjadi 0 sampai 10%, maka modulus sekannya adalah 10%. Bila 
diminta, bagian lainnya dari kurva tersebut juga dilaporkan (lihat penjelasan pada butir 10.3); 

2) daya tahan putus rata-rata (upaya untuk putus per satuan luas permukaan) dalam J/m2, 
termasuk cara perhitungan yang telah digunakan; 

3) nilai deviasi standar, koefisien variasi atau sifat-sifat lainnya; 

4) cantumkan kurva hubungan gaya dengan elongasi; 

5) kondisi benda uji, jumlah benda uji yang diuji untuk setiap arah pengujian, model mesin 
uji, ukuran permukaan penjepit yang digunakan, tipe bantalan yang digunakan pada penjepit, 
modifikasi pemegangan benda uji di dalam penjepit, atau modifikasi muka penjepit jika 
digunakan; 

6) rentang gaya dalam skala penuh yang digunakan untuk pengujian; 

7) setiap modifikasi dari cara pengerjaan. 

 

12 Ketelitian dan penyimpangan 
12.1 Ketelitian 
Ketelitian cara uji sifat-sifat tarik dengan metode pita yang lebar ini masih dalam proses 
penetapan. 

12.2 Penyimpangan 
Nilai sebenarnya dari sifat-sifat tarik pita yang lebar dari geotekstil hanya dapat ditentukan 
dengan metode uji yang spesifik. Dalam batasan-batasan ini, prosedur dalam cara uji ini 
tidak mempunyai penyimpangan. 

Catatan 6 – Pada tahun 1985, gugus kerja uji tarik geotekstil dengan metode pita yang lebar 
mengadakan uji laboratorium percontohan. Masalah utama yang ditemukan adalah 
berhubungan dengan penetapan (posisi nol) pada kurva hubungan gaya dengan elongasi. 
Beberapa hal yang disarankan bila menggunakan cara uji ini adalah: (1) tidak ada 
pengekangan harus dilakukan dalam area permukaan penjepit untuk material uji yang 
memperlihatkan gaya putus 17500 N/m atau lebih kecil, kecuali harus dilakukan sesuai 
dengan persetujuan antara pembeli dan penyedia barang; (2) pelindung di antara 
permukaan-permukaan penjepit harus dipasang seperti lapis resin untuk material uji yang 
gaya putusnya lebih dari 17500 N/m; (3) gaya tarik awal adalah gaya total minimum yang 
dikenakan, dan besarnya adalah 44,5 N untuk material uji mempunyai gaya putus ultimit 
17500 N/m atau lebih kecil. Untuk material uji yang mempunyai gaya putus lebih dari 17500 
N/m, maka 1,25% dari gaya putus yang mungkin terjadi akan dikenakan pada benda uji 
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sebagai beban tarik awal. Belum pernah ditemukan gaya tarik awal lebih dari 222 N. 
Rentang gaya yang rendah dapat saja digunakan untuk menentukan sebuah titik pada kurva 
hubungan gaya dengan elongasi sebagai gaya tarik awal dan diperbesar sampai ke rentang 
gaya kerja yang dipilih sesuai dengan jenis benda uji; (4) Panjang-ukur harus ditentukan 
relatif terhadap garis nol pada sumbu tarik dan gaya tarik awal (titik posisi nol); (5) Titik nol 
harus digunakan untuk menentukan elongasi, modulus awal, dan modulus sekan; (6) 
Penjepit gulir dan jenis penjepit mekanis lainnya harus digunakan bersama-sama dengan 
ekstensometer, walaupun kecepatan regangan mungkin saja berbeda dibandingkan dengan 
penjepit muka-datar; (7) Ekstra hati-hati harus diberikan untuk memastikan kedudukan 
vertikal benda uji pada saat pemberian beban pada benda. Gugus kerja ini masih 
meneruskan pengujian-pengujian untuk mengklarifikasi ketidaktahuan.  
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Lampiran A 
(normatif) 

I. Modulus tarik awal geotekstil 

Pada kurva hubungan gaya dengan elongasi (Gambar A.I), biasanya akan terbentuk suatu 
area di sudut, AC, yang menandakan kenduran (slack), alinyemen, atau kedudukan benda 
uji. Bagian tersebut dapat juga diasumsikan sebegai karakteristik elongasi bagian tertentu 
benda uji. Daerah atau bagian ini diasumsikan sebagai modulus awal geotekstil. 

Modulus tarik awal geotekstil dapat ditentukan dengan membagi bear gaya pada setiap titik 
sepanjang garis AG (atau perpanjangannya) dengan besar elongasi pada setiap titik yang 
sama (diukur dari titik A, sebagai regangan nol). 

 

Gambar A.I  Material dengan daerah Hooke 
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II. Modulus tarik seimbang geotekstil 
Bila geotekstil memperlihatkan sifat Hooke (adanya bagian linear) seperti pada Gambar A.I, 
penerusan daerah linear kurva dibuat melalui sumbu gaya nol. Titik perpotongan, B, adalah 
titik elongasi nol dari mana elongasi diukur. 

Modulus tarik seimbang dari geotekstil dapat ditentukan dengan membagi besar gaya pada 
setiap titik yang terdapat di sepanjang garis CD (atau perpanjangannya) dengan besar 
elongasi pada titik-titik yang sama (diukur dari titik B, dinyatakan sebagai regangan nol). Titik 
dimana garis CD menyentuh kurva hubungan gaya dengan elongasi pertama kali adalah titik 
tangen. 

Jika geotekstil tidak memperlihatkan sifat Hooke (Gambar A.II), sebuah tangen dibuatkan ke 
kemiringan maksimum pada titik tangen H’. Garis ini diperpanjang sampai memotong sumbu 
elongasi nol di titik B’. Titik perpotongan ini, B’, adalah titik elongasi nol dari mana elongasi 
diukur. 

Modulus tarik seimbang geotekstil dapat ditentukan dengan membagi besar gaya pada 
setiap titik sepanjang garis H’K’ (atau perpanjangannya) dengan besar elongasi di setiap titik 
yang sama (diukur dari titik B’, dinyatakan sebagai regangan nol). 
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 Gambar A.II  Material tanpa sifat Hooke 
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III. Modulus tarik sekan geotekstil 
Pada kurva hubungan gaya dengan elongasi (Gambar A.III), sebuah garis lurus dibuat 
melalui sumbu gaya nol, biasanya pada regangan nol, titik A’’, dan titik kedua pada regangan 
10%, titik M’’. Perpotongan A’’ adalah titik elongasi nol dari mana elongasi diukur. 

Modulus sekan geotekstil ditentukan dengan membagi besar gaya pada setiap titik 
sepanjang garis A’’M’’ (atau perpanjangannya) dengan besar elongasi pada setiap titik yang 
sama (diukur dari titik A’’ dan dinyatakan sebagai regangan nol). 

Gambar A.III juga menunjukkan sebuah garis lurus yang dibuat melalui dua titik tertentu, titik 
Q’’ dan R’’, selain regangan nol dan 10%. Pada kondisi ini, garis dibuat melintasi sumbu 
gaya nol pada titik B’’. Perpotongannya adalah titik elongasi nol dari mana elongasi diukur. 
Modulus sekan geotekstil dapat ditentukan dengan membagi setiap besar gaya pada setiap 
titik pada garis Q’’R’’ (atau perpanjangannya) dengan setiap besar elongasi pada setiap titik 
yang sama (diukur dari titik B’’, dinyatakan sebagai regangan nol). 

 

 

 

 
Gambar A.III Garis-garis yang membentuk modulus sekan 
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Lampiran B 
Daftar istilah 

 

Bahan    = fabric 

batas elastis   = proportional limit 

benda uji   = specimen 

contoh    = sample 

daya tahan putus  = breaking toughness 

elongasi   = elongation 

gaya koresponden  = corresponding force 

gaya putus   = breaking force 

jepitan    = jaw 

klem    = clamp 

modulus tarik sekan  = secant tensile modulus 
 

modulus tarik seimbang =  offset tensile modulus 
 

panjang-ukur   = gage length 
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Lampiran C 
(informatif) 

Daftar nama dan lembaga 
 

 

1) Pemrakarsa 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi, Badan Penelitian dan 
Pengembangan PU Departemen Pekerjaan Umum 

2)  Penyusun 
     

  
 

 

 


