
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Grim (1995) dalam Das (1995), tanah lempung adalah tanah yang 

mempunyai partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat-sifat plastisitas pada 

tanah bila dicampur dengan air. 

Tanah lempung dengan plastisitas tinggi, kohesifitas yang besar berakibat 

fluktuasi kembang susut yang relatif besar. Kondisi tanah basah volume tanah akan 

mengembang sehingga kuat gesernya akan rendah dan tanah akan lengket, sedangkan 

pada kondisi kering akan mengalami retakan-retakan akibat tegangan susut dan tanah 

dalam kondisi keras. Selain itu tanah lempung mempunyai volume pori yang besar 

sehingga mempunyai berat isi dan sudut gesek yang kecil, hal ini menyebabkan 

penambahan suatu beban dan konstruksi bangunan pada tanah lempung tidak akan 

stabil. 

Tanah lempung Tanon kabupaten Sragen, berdasarkan hasil penelitian 

Wiqoyah (2003) didapatkan persentase butiran yang lolos saringan No.200 sebesar 

94,13 %, batas cair (LL) sebesar 88,03 % dan indeks plastisitas (IP) sebesar 49,44 %, 

maka menurut Unified Soil Clasification System (USCS) tanah tersebut termasuk 

dalam kelompok CH yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi (high 

plasticity clay), atau fat clays, menurut American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) tanah tersebut termasuk dalam kelompok A-7-5, 

merupakan tanah berlempung yang tidak baik atau buruk, apabila digunakan sebagai 

dasar pondasi jalan raya. Apabila ditinjau dari nilai CBR dengan kondisi tidak 

terendam adalah sebesar 7,94 %, nilai kohesi (c) = 19,97 kg/cm², dan sudut gesek 

dalam ( φ ) = 2,14 º (triaksial UU), sedangkan untuk uji CBR dengan kondisi 

terendam adalah sebesar 0,6 % dan triaksial (UU) memberi nilai c = 25,21 kg/cm² 

dan nilai φ =1,61º, maka dapat disimpulkan bahwa tanah lempung Tanon 
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sebagaimana data diatas adalah merupakan tanah yang tidak baik apabila digunakan 

sebagai pondasi jalan raya, selain kuat dukungnya rendah juga dapat sensitif jika 

terjadi perubahan kadar air, sehingga kondisi tanah tidak stabil. Oleh karena itu pada 

penelitian ini akan dilakukan pencampuran pasir dan semen sebagai bahan stabilisasi 

tanah lempung tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Tanah lempung Tanon Sragen, berdasarkan hasil penelitian Wiqoyah (2003) 

disimpulkan bahwa tanah tersebut tidak baik digunakan sebagai lapisan pondasi jalan 

raya, karena kuat dukungnya rendah dan sangat sensitif jika terjadi peruibahan kadar 

air, sehingga kondisi tanah tidak stabil. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dilakukan pencampuran pasir dan semen terhadap tanah tersebut untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan berat volume kering tanah dan seberapa besar nilai kuat 

dukung tanah setelah distabilisasi dengan pasir dan semen. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a). Perubahan sifat fisis tanah setelah distabilisasi dengan pasir dan semen, meliputi : 

kadar air, specific gravity , gradasi butiran tanah dan Atterberg limit. 

b). Perubahan sifat mekanisnya yaitu nilai kuat dukungnya(CBR). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian diharapkan mendapatkan pembahasan secara mendetail tentang 

perubahan volume kering tanah dan nilai kuat dukung tanah dengan campuran 

pasir dan semen yang optimum untuk memperbaiki sifat karakteristik dari tanah 

lempung. 

2. Memberikan alternatif bahan stabilisasi tanah lempung dengan campuran pasir 

dan semen. 
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3. Penelitian ini akan bermanfaat di daerah-daerah yang mempunyai tanah 

bermasalah khususnya lempung. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan tahapan pembahasan, maka perlu adanya pembatasan 

masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Tanah yang digunakan adalah tanah lempung yang berasal dari daerah Tanon 

kabupaten Sragen dan data asli dari penelitian Wiqoyah (2003). 

2. Bahan campuran yang digunakan adalah pasir dengan variasi 10 %, 20 % dan 30 

% dan semen dengan variasi 3 %, 6 %, 9 %, 12 % dan 15 % dari berat tanah asli. 

3. Pasir yang digunakan adalah pasir Muntilan. 

4. Semen yang digunakan adalah semen merk Nusantara 

5. Air dari Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Uji pemadatan Standard Proctor mengacu ASTM D 698.                        

7. Pengujian pemadatan dengan cara tes pemadatan CBR (California Bearing Ratio) 

ASTM D 18883-73 dan kadar air optimum dengan rendaman (soaked). 

8. Pengujian sifat fisis tanah meliputi Atterberg Limit ASTM D 4318, Sieve Analysis 

ASTM D 1140, Hydrometer ASTM 422, Water Content Analysis dan Specific 

Grafity Analysis ASTM D 854. 

9. Waktu pemeraman 24 jam. 

10. Proses penelitian, dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan Teknik 

Sipil, Fakultas Tekniuk Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan 

menggunakan segala fasilitas yang disediakan.  
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F. Keaslian Penelitian 

 

Penelitian ini kelanjutan dari penelitian Wiqoyah (2003) yang berjudul 

Campuran Kapur dan Tras sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Lempung Hitam untuk 

Lapisan Dasar Jalan. Penelitian Asmedi (1999) studi perubahan besarnya daya 

dukung tanah lempung yang diperbaiki dengan bahan tambahan pasir. Studi kasus 

yang dilakukan oleh Nugroho, (2004) adalah untuk menganalisa seberapa besar 

pengaruh semen terhadap perubahan kuat dukung tanah lempung,  sedang pada 

penelitian ini digunakan campuran pasir  dan semen untuk memperbaiki karakteristik 

tanah lempung  dan perubahan kuat dukung tanah lempung Tanon, Sragen. 

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada tabel I.1 
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Tabel I.1 Perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya. 
 

No. Uraian Penelitian 
Wiqoyah 
(2003) 

Penelitian 
Asmedi (1999) 

Penelitian 
Nugroho 
(2004) 

Penelitian 
Sekarang 

1. Judul Campuran 
Kapur dan Tras 
Sebagai Bahan 
Stabilisasi 
Tanah 
Lempung 
Hitam Untuk 
Lapisan Dasar 
Jalan 

Studi 
Perubahan 
Besarnya Daya 
Dukung Tanah 
Lempung Yang 
Diperbaiki 
Dengan Bahan 
Tambahan 
Pasir 

Pengaruh 
Semen 
Terhadap 
Perubahan 
Kuat Dukung 
Tanah 
Lempung 

 Pemanfaatan 
Capuran Pasir 
Dan Semen 
sebagai Bahan 
Stabilisasi 
Tanah 
Lempung 
Tanon, Sragen 

2. Tujuan Mengetahui 
perubahan sifat 
fisis            
tanah lempung  
dan nilai kuat 
dukung tanah 
lempung  
setelah di beri 
tambahan  
campuran 
kapur dan tras. 

Mengetahui 
perubahan sifat 
fisis            
tanah lempung  
dan nilai kuat 
dukung tanah 
lempung  
setelah di beri 
tambahan pasir.

Mengetahui 
perubahan sifat 
fisis            
tanah lempung  
dan nilai kuat 
dukung tanah 
lempung  
setelah di beri 
tambahan 
semen. 
 

Mengetahui 
perubahan 
sifat fisis  
tanah lempung  
dan nilai kuat 
dukung tanah 
lempung  
setelah di beri 
tambahan 
campuran 
pasir dan 
semen. 

3. Metode Eksperimen 
dilaboratorium 

Eksperimen 
dilaboratorium 

Eksperimen 
dilaboratorium 

Eksperimen 
dilaboratorium 

4. Hasil Adanya 
perubahan sifat 
fisis tanah 
lempung dan 
nilai kuat 
dukung tanah 
lempung 
setelah diberi 
tambahan 
campuran 
Kapur dan 
Tras. 

Adanya 
perubahan sifat 
fisis tanah 
lempung dan 
nilai kuat 
dukung tanah 
lempung 
setelah diberi 
tambahan pasir.

Adanya 
perubahan sifat 
fisis tanah 
lempung dan 
nilai kuat 
dukung tanah 
lempung 
setelah diberi 
tambahan 
semen. 

Adanya 
perubahan 
sifat fisis tanah 
lempung dan 
nilai kuat 
dukung tanah 
lempung 
setelah diberi 
tambahan 
campuran 
pasir dan 
semen. 

 


