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ABSTRAK 
Sampah pada landfill TP A sering terjadi kelongsoran, hal ini terjadi akibat beberapa hal baik 
dari faktor alam, sifat fisik, maupun sifat mekanik dari material sampah yang ada pada 
landfill. Sampah biodegradable merupakan sampah yang mudah terurai yang menepati 
komposisi sampah terbesar pada landfill Indonesia. Parameter kuat geser perlu dikaji sebagai 
masukan dari kajian dan analisis bidang longsor. Dalam penelitian ini menguji sampah 
biodegradable yang memiliki komposisi 80% sampah daun karet dan 20% sampah kertas 
koran yang di preparasi dan dibuat sebanyak 13 sampel dalam interval waktu pengujian 5 hari 
sampai hari ke 45 dan 15 hari dari hari ke 45 sampai hari ke 90 dengan keadaan kadar air 
optimum dan dimasukkan kedalam masing-masing wadah tertutup untuk tiap sampel. 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kimiawi berupa C- Organik dan N-Total, sifat 
fisik berupa kadar air, densitas, analisa butiran, dan sifat mekanik sampah berupa pengujian 
direct shear modifikasi untuk mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Dari basil 
pengujian didapatkan basil nilai rasio C/N mengalami penurunan yang menunjukkan sampel 
telah mengalami degradasi, kadar air cenderung meningkat, densitas basah cenderung 
meningkat, densitas kering cenderung datar, butiran sampah berubah menjadi lebih kecil. 
Kohesi sampel cenderung meningkat, tetapi memiliki nilai yang kecil yang menunjukkan 
sampel sampah ini memiliki butiran yang lepas, dan sudut geser dalam mengalami 
kecenderungan menurun. 

Kata kunci: Direct shear modifikasi; Degradasi Sampah; Densitas; Rasio C/N; Kadar Air; 
Analisa butiran; Parameter Kuat Geser. 
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