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ABSTRAKSI: Tanah di Desa Jono Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dari hasil penelitian 
Wiqoyah (2003) adalah tanah lempung. Tanah lempung ini berukuran 94,13% lolos saringan nomor 200, 
batas cair (LL) = 88,03%, dan indeks plastisitas (IP) = 49,44%. Faktor yang sangat penting dalam 
penentuan tebal perkerasan yang dibutuhkan pada suatu jalan aspal (flexible pavement) adalah tanah 
dasar. Apabila tanah dasar merupakan tanah lempung yang mempunyai kuat dukung yang rendah 
dan sangat sensitif terhadap perubahan kadar air, akan menyebabkan ketidakstabilan jalan 
tersebut.Oleh karena itu, perlu pengkajian sifat- sifat fisis dan mekanis agar kekuatan konstruksi bangunan 
sesuai dengan sifat-sifat tanah yang layak digunakan sebagai dasar bangunan dengan cara stabilisasi 
menggunakan kapur 8% ditambah dengan abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 6%, 9%, 12% dan 15% 
dari berat sampel. Pada penelitian ini dilakukan pengujian sifat fisis dan kuat dukung tanah campuran 
meliputi uji berat jenis, uji kadar air, uji Atterberg limits, uji analisa saringan, uji hydrometer, uji standard 
Proctor, uji CBR dengan perawatan dan perendaman 3 hari. Hasil penelitian tanah campuran diklasifikasi 
berdasarkan sistem AASHTO, termasuk ke dalam kelompok A-5, A-2-5 dan A-2-4. Sedang berdasar 
klasifikasi USCS, tanah campuran termasuk kelompok SC dan SM . Hasil penelitian ini menunjukkan nilai 
kadar air, nilai berat jenis (specific gravity), nilai batas cair, nilai batas plastis, indeks plastisitas, nilai 
persentase butiran tanah lolos saringan No.200 cenderung menunjukkan penurunan, adapun penurunan 
terbesar pada penambahan abu ampas tebu 15%. Nilai batas susut cenderung mengalami peningkatan 
terhadap tanah asli, adapun peningkatan terbesar pada penambahan abu ampas tebu 15%. Untuk uji standard 
Proctor diperoleh berat isi kering maksimum tanah campuran samakin meningkat, peningkatan terjadi pada 
penambahan abu ampas tebu 15% yaitu sebesar 1,31%. Jadi tanah campuran yang memiliki kandungan abu 
ampas tebu paling banyak berat isi kering maksimum paling besar. Sedangkan untuk kadar air optimum 
cenderung mengalami penurunan, penurunan terbesar pada penambahan abu ampas tebu 15% sebesar 
30,05%. Nilai CBR dengan perawatan dan perendaman 3 hari cenderung mengalami peningkatan seiring 
dengan penambahan abu ampas tebu. Nilai CBR dengan perawatan dan perendaman yang terbesar terjadi 
pada penambahan abu ampas tebu 15% yaitu sebesar 11,167%. 

 
Kata kunci : tanah lempung, stabilisasi, kapur, abu ampas tebu, sifat fisis, kuat dukung 
 
 
ABSTRACT: Land in the Village Jono District of Sragen Tanon Wiqoyah research (2003) is the clay. Clay, measuring 
94.13% pass number 200 sieve, liquid limit (LL) = 88.03%, and the plasticity index (IP) = 49.44%. Very important 
factor in determining the required pavement thickness on a pavement (flexible pavement) is a basic land. If the subgrade 
is clay that has strong support low and highly sensitive to changes in water levels, will cause instability tersebut.Oleh 
way because it is necessary to study physical properties and mechanical strength of construction to be in accordance 
with the soil properties are worth used as the basis for the building by way of stabilization using lime 8% coupled with 
bagasse ash with variation of 0%, 3%, 6%, 9%, 12% and 15% of the weight of the sample. In this research, testing the 
physical properties and strong capacity of land cover mixture density test, test water content, Atterberg limits tests, test 
sieve analysis, hydrometer test, standard Proctor test, CBR test with care and soaking 3 days. The results are classified 
according to the soil mix AASHTO system, belongs to the group of A-5, A-2-5 and A-2-4. Being based on the USCS 
classification, soil mixture including the SC and BC. The results of this study demonstrate the value of the water 
content, the value of density (specific gravity), the value of liquid limit, the value of plastic limit, plasticity index, 
percentage soil particle pass filter 200 is likely to show a decrease, while the biggest decline in the addition of 15% 
bagasse ash . Shrinkage limit values tend to increase the original soil, while the biggest increase in the addition of 15% 
bagasse ash. To obtain test standard Proctor maximum dry weight of the soil mixture samakin increased, the increase 
was the addition of 15% bagasse ash is equal to 1.31%. So soil mixed with ash content of bagasse dry weight of most of 
the large maximum. As for the optimum moisture content tends to decline, the biggest drop in the addition of 15% 
bagasse ash amounted to 30.05%. CBR values with treatment and 3 days immersion tends to increase along with the 
addition of bagasse ash. CBR values with the greatest care and immersion occurs in the addition of 15% bagasse ash in 
the amount of 11.167%.  
 
Keywords: clay, stabilization, lime, ash bagasse, physical properties, strong support 
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1. Pendahuluan 
1.a Latar Belakang 

     Faktor yang sangat penting dalam 
penentuan tebal perkerasan yang dibutuhkan pada 
suatu jalan aspal (flexible pavement) adalah tanah 
dasar. Apabila tanah dasar merupakan tanah lempung 
yang mempunyai kuat dukung yang rendah dan sangat 
sensitif terhadap perubahan kadar air, akan 
menyebabkan ketidakstabilan jalan tersebut. Oleh 
karena itu, diperlukan perbaikan pada tanah tersebut. 
Perbaikan yang dilakukan diantaranya dengan 
stabilisasi. 

Stabilisasi tanah merupakan perbaikan tanah 
yang memungkinkan tanah tersebut menjadi lebih baik 
sehingga secara teknis tanah memenuhi syarat untuk 
sebuah konstruksi. Stabilisasi yang dilakukan 
diantaranya adalah stabilisasi dengan semen, kapur, 
pasir, fly ash, abu sekam padi dan abu ampas tebu. 

Industri pembuatan gula yang menggunakan 
tanaman tebu sebagai bahan utamanya menghasilkan 
limbah yang disebut ampas tebu. Ampas tebu banyak 
digunakan sebagai bahan bakar pada proses pembuatan 
gula. Dari sisa pembakaran ampas tebu tersebut, 
menyisakan abu ampas tebu. Abu ampas tebu 
mengandung silika yang cukup tinggi sehingga sangat 
menguntungkan karena pada kondisi yang sesuai dapat 
bereaksi dengan kapur. 

Dalam penelitian ini dilakukan percobaan di 
laboratorium guna mencari solusi terhadap 
permasalahan tanah lempung dengan 
mencampurkannya dengan kapur ditambah dengan abu 
ampas tebu yang bertujuan dapat memperbaiki sifat 
fisis dan kuat dukungnya. 

 
1.b  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui perubahan sifat fisis tanah lempung 

Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten 
Sragen yang distabilisasi dengan kapur dengan 
penambahan abu ampas tebu. 

2. Mengetahui perubahan nilai kuat dukung tanah 
dengan alat uji California Bearing Ratio (CBR) 
tanah lempung Desa Jono, Kecamatan Tanon, 
Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan 
kapur dengan penambahan abu ampas tebu. 

 
2.  Landasan Teori 
2.a Sifat-sifat Fisis Tanah 

Sifat fisis tanah yaitu sifat tanah dalam 
keadaan asli yang digunakan untuk menentukan jenis 
tanah (Wesley, 1994 dalam Sulistyo, 2011). Pengujian 
sifat fisis tanah meliputi: pengujian kadar air, berat 
jenis, gradasi butiran tanah dan batas-batas Atterberg. 
 
2.b Pemadatan Tanah 

Pemadatan merupakan usaha untuk 
mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian 
energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan 
partikel. Energi pemadatan di lapangan dapat diperoleh 
dari mesin gilas, alat-alat pemadat getaran, dan dari 
benda-benda berat yang  dijatuhkan. Di laboratorium, 
contoh uji untuk mendapatkan pengendalian mutu 

dipadatkan dengan menggunakan daya tumbukan 
(dinamik), alat penekan, atau tekanan statik yang 
menggunakan piston dan mesin tekanan (Parwanto, 
2011). 

 
2.c Kuat Dukung Tanah 

Nilai kuat dukung tanah didapatkan 
diantaranya dengan cara melakukan uji California 
Bearing Ratio (CBR) sesuai ASTM D 1883. Harga CBR 
adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar 
dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah 
yang mempunyai nilai CBR sebesar 100% dalam 
memikul beban lalu lintas. Menurut Soedarmo dan 
Purnomo (1997), CBR dapat dibagi sesuai dengan cara 
mendapatkan contoh tanahnya yaitu CBR lapangan 
(CBR inplace atau field CBR), CBR lapangan rendaman 
(undisturbed soaked CBR) dan CBR laboratorium 
(laboratory CBR) 
2.d Kapur 

Bahan dasar kapur ialah batu kapur. Batu 
kapur mengadung unsur kalsium karbonat (CaCO3). 
Pemanasan (kira-kira 980oC), karbon dioksidanya 
keluar, dan tinggal kapur saja (CaO). Kalsium 
hidroksida adalah hasil dari hidrasi kalsium oksida 
(CaO) atau dengan menambahkan air (H2O) pada 
partikel CaO.(Tjokrodimuljo, 1995). 

 
3. Metode Penelitian  
3.a Uraian Umum 

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian sifat 
fisis tanah dan sifat mekanis tanah. Pengujian sifat fisis 
tanah meliputi uji berat jenis, uji kadar air dan uji 
Atteberg Limit, gradasi dan pemadatan dengan Uji 
Standard Proctor. Pengujian sifat mekanis tanah 
meliputi pengujian kuat geser tanah dengan uji 
Calfornia Bearing Ratio (CBR) terhadap sampel tanah.  

 
3.b Bahan dan Alat 
1. Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian 

ini diambil dari Desa Jono, Kecamatan Tanon, 
Kabupaten Sragen pada kedalaman 0,3 sampai 1 
meter dengan kondisi sampel tanah terganggu 
(disturbed sample). 

2. Bahan tambah untuk stabilisasi yaitu kapur 
dengan persentase 8% dan abu ampas tebu 
dengan variasi penambahan 0 %, 3 %, 6 %, 9%, 
12 %, 15% dari berat sampel tanah. 

3. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini 
meliputi : 

a) Uji Atteberg Limit (ASTM D 4318) yang 
meliputi : pemeriksaan batas cair (Liquid 
Limit), pemeriksaan batas plastis (Plastic 
Limit), pemeriksaan batas susut (Shrinkage 
Limit).  

b) Pemeriksaan berat jenis tanah (Specific 
Gravity) (ASTM D854) dan kadar air tanah 
(ASTM D854-72). 

c) Pemeriksaan pembagian ukuran butiran tanah 
(analisa saringan dan analisa hydrometer) 
(ASTM D422). 

d) Uji Pemadatan Standard Proctor (ASTM D 
698) 



 5

e) Uji California Bearing Ratio (ASTM D1883) 
 

3.c Tahapan Penelitian 
 
1. Tahap I  : Tahap ini yang dilakukan mulai dari 

pengambilan sampel tanah dari Desa 
Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten 
Sragen dan abu ampas tebu dari pabrik 
gula Tasik Madu, Karanganyar yang 
kemudian dikeringkan dan melakukan 
penyaringan sampel lolos saringan No. 
4 untuk menguji karakteristik abu 
ampas tebu dengan uji  specific gravity.  

2. Tahap II : Tahap ini melakukan pencampuran 
sampel tanah dengan kapur 8% dan abu 
ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12%, 15% dari berat sampel 
tanah dan diperam selama 24 jam. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
menentukan sifat fisis tanah campuran 
yang terdiri dari Atterberg limit yaitu 
batas cair (LL), batas plastis (PL), 
batas susut (SL), kadar air, specific 
gravity dan gradasi butiran masing – 
masing variasi. Selanjutnya pengujian 
standard proctor yang bertujuan 
mencari kadar air optimum (Wopt) dan 
berat volume kering maksimum (γdmax) 
masing – masing variasi. 

3. Tahap III : Tahap ini dilakukan untuk mengetahui 
klasifikasi tanah dan pengujian CBR 
masing – masing variasi sampel dengan 
menggunakan  kadar air optimum 
(Wopt)  hasil uji standard proctor 
dengan melakukan perawatan masing-
masing  variasi sampel selama 3 hari 
dan kemudian dilanjutkan dengan 
perendaman selama 3 hari. 

4. Tahap IV : Hasil pengujian yang dilakukan pada 
tahap I sampai dengan III dilakukan 
analisis data. Analisis data merupakan 
pembahasan hasil penelitian. 
Kemudian dari langkah-langkah 
tersebut dapat diambil kesimpulan 
penelitian. 

3.d Pelaksanaan Penelitian 
 

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian 
pengujian terhadap sampel tanah asli dan campuran di 
Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
1.  Uji sifat fisis tanah  

1a). Water content analysis (w). Tujuan water 
content analysis adalah untuk mengetahui kadar air 
yang terkandung dalam tanah asli pada saat kering 
udara. 

Langkah-langkah pelaksanaan pengujian 
kadar air menurut ASTM D 2216-71 adalah sebagai 
berikut : 

a). Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 
ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel. 

b). Melakukan pemeraman selama 24 jam, kemudian 
dianginkan sampai tanah menjadi kering udara. 

c). Menimbang cawan kosong dengan timbangan 
digital, 

d). Menimbang sampel + cawan kosong. 
e). Memasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 ± 5 

0C selama 24 jam, menimbang berat cawan + 
tanah kering oven tersebut, 

f). Pengujian dilakukan 3 kali, hasilnya dirata-rata, 
g). Semua data pengujian dimasukkan ke dalam form 

yang sudah disiapkan. 
h). Menghitung nilai kadar air, perhitungan 

selanjutnya dapat dilihat dilaporan. 
1b). Specific gravity analysis (Uji berat jenis / 

Gs). Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat 
butiran tanah (bagian padat/solid) dengan berat volume 
air pada suhu 27ºC. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui berat jenis tanah dari sampel tanah yang 
diuji. 

Langkah-langkah pemeriksaan Specific 
gravity menurut ASTM D 854-72 adalah sebagai 
berikut : 
a). Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

b). Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, 
kemudian dioven. 

c). Menyiapkan sampel yang sudah dioven selama 24 
jam, 

d). Menimbang picnometer kosong,  
e). Memasukkan sampel ± 25 gram kedalam 

picnometer dan timbang beratnya, 
f). Menuangkan air kedalam picnometer yang telah 

diisi sampel kering tadi sampai kira-kira 75% dari 
kapasitas picnometer, kemudian memanaskan 
picnometer selama ± 10 menit sambil picnometer 
digoyang-goyangkan, untuk membantu 
mengeluarkan gelembung  udara yang terdapat di 
antara butiran tanah. Sesudah tidak ada gelembung 
udara yang keluar, mendinginkan picnometer pada 
temperatur kamar. 

g). Mengisi picnometer sampai kapasitasnya dengan 
air kemudian menimbang beratnya, mengukur 
temperatur  larutan dengan thermometer, 

h). Membuang isi picnometer kemudian 
membersihkannya dan mengisi kembali dengan air 
sampai kapasitasnya kemudian menimbang 
beratnya, 

i). Pengujian dilakukan 3 kali, hasilnya dirata-rata. 
j). Semua data pengujian dimasukkan ke dalam form 

yang sudah disiapkan. 
k). Menghitung nilai berat jenis tanah, perhitungan 

selanjutnya dapat dilihat di lampiran. 
1c). Gradasi ukuran butiran tanah (Grain Size 

Analysis). Grain size analysis digunakan untuk 
mengetahui gradasi dari sampel tanah sehingga dapat 
digunakan untuk menentukan jenis dan klasifikasi dari 
tanah tersebut. Uji ini terdiri dari 2 macam yaitu 
pengujian hydrometer dan analisa saringan. 
(1). Hydrometer. 
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 Langkah-langkah pengujian hydrometer dan 
analisa saringan menurut ASTM D 422-70 adalah 
sebagai berikut : 
a) Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

b) Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, dan 
menimbang sampel sebanyak 50 gram kemudian 
dioven selama 24 jam, 

c) Mendinginkan sampel dan menimbang sampel 
kering oven yang akan digunakan dalam pengujian 
hydrometer. 

d) Meletakkan sampel tanah kedalam dispersion cup.  
e) Mencampur larutan sodium tripolyposphate 

18gr/liter sebanyak 10 ml kedalam dispersion cup 
lalu diaduk-aduk dengan mesin pengaduk selama 
10 menit sampai larutan tanah dengan sodium 
tripolyposphate 18 gr/liter tercampur sempurna, 
bila perlu menambahkan air dari gelas ukur 1000 
ml, sehingga volumenya sekitar lebih dari separuh 
lebih tinggi dispersion cup,  

f) Memasukkan suspensi larutan ke dalam gelas ukur 
1000 ml yang telah diisi air murni yang telah 
siapkan sebelumnya, jangan ada tanah yang 
tertinggal dengan membilas dan menuangkan air 
bilasan ke dispersion cup, didiamkan selama 24 
jam, 

g) Setelah didiamkan selama 24 jam larutan dalam 
gelas ukur ditutup dengan tutup karet (atau dengan 
telapak tangan), kemudian mengocok suspensi 
dengan membolak-balikkan vertikal ke atas dan ke 
bawah selama 1 menit atau harus sekitar 60 kali 
hingga butir-butir tanah melayang merata dalam 
air,  

h) Meletakkan gelas ukur di atas meja dan bersamaan 
dengan berdirinya gelas ukur, menjalankan stop 
watch dan merupakan permulaan pembacaan 
pengendapan t = 0 

i) Melakukan pembacaan dan pencatatan penurunan 
pelampung dan suhu selang waktu 0,  2, 5, 15, 30, 
60, 250, 1440 menit, dengan cara sebagai berikut : 

 Kira-kira 20 atau 25 detik sebelum pembacaan, 
mengambil hydrometer dari silinder yang kedua, 
mencelupkan secara hati-hati dan pelan-pelan 
dalam suspensi sampai mencapai kedalaman 
sekitar taksiran skala yang akan terbaca, kemudian 
melepaskan dan jangan sampai timbul goncangan, 
kemudian jika waktu sudah menunjukkan saat 
pembacaan, membaca skala yang ditunjuk oleh 
puncak miniskus muka air suspensi. 

j) Setelah selesai pembacaan pada menit ke 1440, 
mengamati dan mencatat temperatur suspensi 
dengan mencelupkan thermometer, kemudian 
dinuangkan dan menyaring suspensi ke atas 
saringan No.200 seluruhnya, jangan sampai ada 
butiran yang tertinggal, dicuci dengan air sampai 
air yang mengalir kebawah menjadi jernih dan 
tidak ada butiran lagi yang tertinggal, 

k) Memindahkan butiran tanah yang tertinggal pada 
cawan, kemudian mengoven selama 24 jam (dalam 
temperatur 110 ± 5 0C). 

l) Semua data pengujian dimasukkan ke dalam form 
yang sudah disiapkan. 

m) Menghitung nilai hydrometer, perhitungan 
selanjutnya dapat dilihat di lampiran. 

 (2).  Analisa saringan. 
  Langkah-langkah pengujian analisa saringan 
adalah sebagai berikut : 
a) Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

b) Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, 
kemudian dianginkan sampai tanah menjadi kering 
udara. 

c) Menyiapkan sampel sebanyak 2000 gram. 
d) Memasukkan sampel dalam susunan saringan 

dimulai dari saringan no.4 sampai pan, kemudian 
digetarkan dengan alat penggetar selama 15 menit. 

e) Menimbang tanah yang tertinggal dalam tiap-tiap 
saringan. 

f) Semua data ditulis dalam form yang telah 
disediakan. 

1d). Pengujian Batas-batas Atterberg 
(Atterberg Limits Analysis). Atterberg limit analysis 
bertujuan untuk mengetahui batas cair (liquid limit), 
batas plastis (plastic limit) dan batas susut (shringkage 
limit) dari sampel tanah yang diuji.  
(1). Batas cair (Liquid Limit / LL) 

adalah kadar air dimana konsistensi tanah 
mulai berubah dari keadaan plastis ke keadaan cair, 
batas cair sering disebut sebagai kadar air yang 
diperoleh pada perpotongan garis penghubung antara 
kadar air pada sumbu ordinat (dalam persen dengan 
skala biasa) dengan jumlah pukulan 25 kali pada 
sumbu absis (dalam skala log). 

Langkah-langkah pengujian batas cair 
menurut ASTM D 423-66 adalah sebagai berikut : 
1) Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

2) Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, 
kemudian dianginkan sampai tanah menjadi kering 
udara. 

3) Masukkan sampel kering udara lolos saringan 
No.40 kedalam dish (cawan porselin) dan 
tambahkan air secukupnya, aduk-aduk dengan 
spatula,  

4) Apabila adukan tanah ini telah merata, dan 
kebasahannya kira-kira telah menghasilkan sekitar 
15-40 pukulan pada percobaan, maka menaruh 
tanah tersebut dengan spatula dalam mangkok 
Casagrande (liquid limit divice), meratakan 
permukaan tanah dan dibuat mendatar dengan 
ujung terdepan tepat pada ujung terbawah 
mangkok, dengan demikian tebal tanah pada 
bagian terdalam akan terdapat 1 cm. 

5) Dengan alat pembarut (groving tool), dibuat alur 
lurus pada garis tengah mangkok searah dengan 
sumbu alat, sehingga tanah terpisah menjadi dua 
bagian sesuai ukuran pembarut, untuk menghindari 
alur yang tidak baik atau tergesernya tanah dalam 
mangkok, dibarut dengan gerakan maju atau 
mundur beberapa kali sedikit lebih dalam, 

6) Selanjutnya : 
a) Segera melakukan gerakan pemutaran, sehingga 

mangkok terangkat dan jatuh pada alasnya dengan 
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kecepatan 2 putaran per detik, sampai kedua 
bagian tanah bertemu atau menyatu kira-kira 12,7 
mm. Mencatat jumlah pukulan yang diperlukan 
untuk menyatukan tanah tersebut, mengambil 
sebagian tanah yang bertemu untuk dicari kadar 
airnya, 

b) Apabila pada percobaan pertama jumlah pukulan 
yang diperoleh lebih dari 35 kali, berarti tanah 
kurang basah dan kembalikan tanah dari mangkok 
Casagrande ke cawan porselin untuk ditambahkan 
air sedikit demi sedikit dan diaduk sampai merata 
seperti pada percobaan pertama, 

c) Mencuci dan mengelap mangkok Casagrande dan 
mengulangi pekerjaan seperti tersebut diatas, 
hingga memperoleh jumlah pukulan antara15-25, 
20-30, 25-40, sebagai catatan bahwa tanah 
semakin basah, maka jumlah pukulan makin 
sedikit. 

 (2). Batas plastis (Plastic Limit / PL) 
adalah  kadar air yang merupakan batas antara 

konsistensi tanah dalam keadaan semi plastis dan 
keadaan plastis. 

Langkah-langkah pengujian batas plastis 
adalah sebagai berikut : 
1) Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

2) Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, 
kemudian dianginkan sampai tanah menjadi kering 
udara. 

3) Memasukkan sampel kering udara lolos No.40 
kedalam cawan porselin dan menambahkan air 
secukupnya, diaduk dengan spatula sampai air 
merata bercampur dengan tanah sehingga tanah 
mudah dibentuk seperti bola dan tidak terlalu 
melekat dengan jari bila ditekan dengan jari, 

4) Mengambil tanah plastis tersebut dan dibentuk 
ellipsoida, menggulung tanah tersebut dengan jari 
tangan ke plat kaca secara pelan-pelan sehingga 
akan terbentuk batang-batang dengan diameter 
yang seragam,  

5) Ketika diameter tanah menjadi ± 3,2 mm, tekanan 
tanah dikurangi dan digulung terus dengan 
diameter tetap sehingga akhirnya menjadi retak. 
Memotong tanah tersebut dengan panjang ± 3 cm, 
dibuat kira-kira 30 buah, lalu menimbang 
beratnya, 

6) Mengambil contoh tanah tersebut lalu dioven 
selama ± 24 jam untuk diperiksa kadar airnya. 

 (3). Batas susut (Shringkage Limit/SL) 
adalah kadar air dimana konsistensi tanah 

tersebut berada antara keadaan semi plastis dan kaku 
(padat), sehingga jika diadakan pengurangan kadar air, 
tanah tersebut tidak akan berubah volumenya. 

Langkah-langkah pengujian batas susut adalah 
sebagai berikut : 
1) Mencampur tanah Tanon dengan kapur 8% 

ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel  

2) Melakukan pemeraman sampel selama 24 jam, 
kemudian dianginkan sampai tanah menjadi kering 
udara. 

3) Memasukkan sampel kering udara lolos saringan 

No.40 kedalam cawan porselin, lalu diberi air 
secukupnya. 

4) Mengaduk dengan spatula sampai semua pori 
tanah tersebut terisi air, dalam pemberian air 
dibuat sampel tanah tersebut melebihi  batas 
cairnya ± 10%. 

5) Mengusap permukaan sebelah dalam milk dish 
dengan paselin, menimbang milk dish kosong, 
menghitung volume milk dish kosong dengan air 
raksa. 

6) Menuangkan sampel tanah tersebut kedalam milk 
dish secara pelan-pelan sampai penuh dan merata 
dengan penggaris besi, menimbang milk dish berisi 
sampel tanah basah. 

7) Dimasukkan kedalam oven dengan temperatur 110 
± 5

0
C selama 24 jam, metimbang milk dish berisi 

tanah kering, menghitung volume sampel tanah 
pada gelas kaca air raksa. 
 

2.  Pengujian Pemadatan 
Uji pemadatan (Standard Proctor). Digunakan 

untuk mencari berat volume kering maksimum dan  
kadar air optimum sampel tanah dengan satu seri 
pengujian kepadatan. Pengujian ini mengacu pada 
ASTM D 698 metode A, dengan menguji sampel tanah 
yang dipadatkan dengan penambahan air yang berbeda. 

Langkah-langkah uji Standard Proctor 
sebagai berikut : 
a). Menyiapkan sampel tanah yang ditambah kapur 

8% dan Abu Ampas Tebu dengan variasi 0%, 3%, 
6%, 9%, 12% dan 15% dari berat tanah Tanon 
kering udara lolos No.4 dengan berat 3000 gram 
sebanyak 5 buah benda uji, 

b). Menimbang cetakan dengan diameter 4" (102 mm) 
beserta landasan keping alas, 

c). Mencampur sampel tanah campuran dengan air 
sesuai penambahan air yang telah direncanakan 
secara merata,  

d). Melakukan pemeraman pada sampel uji selama 24 
jam. Pemeraman dilakukan untuk menjaga kadar 
air dalam tanah agar tidak berubah dan proses 
pencampuran air dengan tanah dapat merata, 
pemeraman dilakukan dengan membungkus 
sampel uji dengan kantong-kantong plastik, 

e). Memadatkan sampel tanah dengan alat penumbuk 
standar 2,5 kg dengan tinggi jatuh 30 cm, 

f). Pemadatan sampel tanah dalam cetakan (mold) 
sebanyak 3 lapis dengan jumlah pukulan sebanyak 
25 kali untuk tiap-tiap lapis sampel tanah, 
kemudian memotong kelebihan sampel tanah pada 
mold dengan penggaris besi dan menimbangnya, 

g). Mengeluarkan contoh tanah dari mold dengan 
dongkrak hidrolik, dibelah menjadi dua bagian dan 
mengambil sampel tanah untuk memeriksa kadar 
air. 
 

3.  Pengujian Kuat Dukung  (California Bearing 
Ratio). 

Uji CBR (California Bearing Ratio). Tujuan 
pengujian CBR  adalah untuk menentukan nilai kuat 
dukung tanah dan batuan jika dipadatkan di 
laboratorium sesuai variasi kadar air dan kepadatannya. 
Pengujian dilakukan dengan dua metode yaitu CBR 
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soaked dan CBR unsoaked  tetapi pada penelitian ini 
pengujian CBR hanya dilakukan pengujian CBR 
Soaked. 
(1). CBR Soaked 

Langkah-langkah pengujian CBR dengan 
perendaman (Soaked) sebagai berikut :   
1) Benda uji disiapkan seberat 4000 gram untuk satu 

Specimen uji CBR Soaked, untuk pengujian ini 
benda ujinya adalah tanah campuran abu ampas 
tebu dengan variasi 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% 
dari tanah asli Tanon kering udara lolos No.4. 

2) Mencampur sampel tanah campuran sesuai jumlah 
air hasil pengujian pemadatan Standard Proctor 
sampai rata. 

3) Menimbang berat mold bersama dengan landasan 
keping alas, menghitung volume mold, kemudian 
memasukan sampel kedalam mold dan mulai 
melakukan tumbukan sebanyak 56 kali tiap lapis 
terdiri dari 3 lapis. 

4) Membungkus benda uji dengan plastik agar kadar 
air pada benda uji stabil, merawat benda uji selama 
3 x 24 jam kemudian melakukan perendaman 
selama 3 hari. 

5) Kemudian dilakukan pengujian CBR, pasang 
kembali keping beban seberat 10lbs (4,5 kg) diatas 
permukaan benda uji, meletakkan mold di atas 
piringan penekan pada alat penetrasi, mengukur 
piston penetrasi agar menyentuh permukaan benda 
uji. 

6) Mengatur jarum penetrasi dan jarum pembebanan 
pada pembacaan nol. 

7) Melakukan pembacaan penetrasi (penurunan) 
benda uji pada dial (div) dengan pembacaan pada 
menit ke 0; 0,15; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10. 
Pembacaan menit merupakan nilai standar 
penurunan (inchi) dan pembacaan dial (div) 
merupakan nilai pembebanan (lbs) dengan 
mengkalikan angka kalibrasi sebesar 33,1521 
(lbs/div). 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4a. Uji Tanah Asli 

Tanah diambil dari desa Jono, Tanon, Sragen 
dengan mengambil sampel tanah terganggu (disturbed 
sample). Pengujian tanah asli tidak dilakukan 
mengingat penelitian tentang tanah Tanon ini sudah 
sering diuji. Pengujian sifat fisis tanah asli merupakan  
data sekunder dari pengujian yang dilakukan Wiqoyah, 
(2003). Adapun hasil penelitian adalah seperti pada  
 

 
Gambar 1 : Hasil uji sifat fisis tanah asli (Wiqoyah, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 

4b. Uji Sifat Fisis Tanah Campuran 
1. Uji Kadar Air (Water Content Analysis). 
Penambah

an abu 
ampas 

tebu (%) + 
kapur 8% 

0 3 6 9 12 15 

Kadar air 
17,7

3 
17,1

9 
16,5

8 
15,9

6 
15,3

7 
14,9

0 
Kadar air tanah asli 18,71 

Hubungan kadar air (Water Content Analysis) 
dengan penambahan kapur 8% ditambah persentase 
abu ampas tebu dapat dilihat pada Gambar V.1  

 
2. Uji Berat Jenis (Spesific Gravity) 
a. Berat Jenis Kapur 
  Pengujian berat jenis kapur telah dilakukan 

oleh Wiqoyah (2006) dan didapatkan hasil sebesar 
2,28. Nilai berat jenis ini lebih rendah bila 
dibandingkan dengan nilai berat jenis tanah asli 
yaitu sebesar 2,60. 

b. Berat Jenis Abu Ampas Tebu 
  Tabel V.3. Berat Jenis Abu Ampas Tebu 

Percobaan 1 2 
Berat Jenis 1,37 1,34 

Berat Jenis rata-rata 1,36  

  Hasil ini menunjukkan bahwa berat jenis abu 
ampas tebu jauh lebih kecil nilainya jika dibandingkan 
dengan berat jenis dari kapur dan tanah Tanon. 
c. Berat Jenis Campuran 

Pengujian berat jenis campuran dilakukan 
dengan sampel tanah asli dengan penambahan kapur 
sebesar 8% dan ditambah dengan abu ampas tebu. 
Didapatkan hasil seperti pada Tabel V.4 
Tabel V.4. Hasil Uji Berat Jenis Tanah Campuran 
Penambaha

n abu ampas 
tebu (%) + 
kapur 8% 

0 3 6 9 12 15 

Berat jenis 2,56 2,54 2,50 2,46 2,46 2,41 

Berat jenis tanah asli 2,60 
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Gambar V.2. Grafik Hubungan antara berat jenis 
dengan penambahan persentase abu ampas tebu + 
kapur 8. 

 
3. Uji Batas – Batas Atterberg 
Tabel V.5. Hasil Uji Batas Atterberg  
Penambahan abu 
ampas tebu (%) 

+ kapur 8% 

LL 
(%) 

PL 
(%) 

SL 
(%) 

PI 
(%) 

Tanah asli 88,03 38,58 10,73 49,44 
0 51,70 42,59 17,48 9,11 
3 49,00 40,38 18,89 8,62 
6 46,70 38,43 20,21 8,27 
9 45,10 38,15 24,87 6,95 
12 43,20 37,04 28,57 6,16 
15 39,00 34,62 29,75 4,38 

 
Gambar V.3. Grafik Hubungan antara batas atterberg 
dengan penambahan persentase abu ampas tebu + 
kapur 8% 

 
 

 
Gambar V.4. Grafik Hubungan antara indeks plastisitas 
dengan penambahan persentase abu ampas tebu + 
kapur 8% 
 
 
 
 

4. Uji Analisa Saringan dan Hydrometer 
 
Tabel V.6. Hasil uji gradasi butiran 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel V.6 dapat dibuat grafik hubungan antara 

persentase lolos dan diameter  
butiran pada tiap variasi penambahan abu ampas tebu 
seperti pada Gambar V.5. 

 

Gambar V.5. Grafik hubungan persentase lolos saringan dengan  
diameter saringan 
 

Berdasarkan Gambar V.5 diperoleh hasil persentase lolos  
saringan saringan No. 200, dapat dilihat pada Tabel V.7 
Tabel V.7. Persentase lolos saringan No.200 

 
Grafik hubungan antara persentase lolos saringan No. 200 dan  
penambahan abu ampas tebu dapat dilihat pada Gambar V.6. 
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Gambar V.6. Grafik Hubungan antara persentase lolos 
saringan no. 200 dengan persentase penambahan abu 
ampas tebu (%) + kapur 8% 
Pada Gambar V.5 dan Gambar V.6 
di atas menunjukkan bahwa semakin besar persentase 
penambahan abu ampas tebu akan menyebabkan 
terjadinya penurunan fraksi halus, hal ini disebabkan 
penambahan abu ampas tebu menyebabkan proses 
terjadinya sementasi yang mengakibatkan butiran 
menjadi lebih besar sehingga fraksi yang lolos saringan 
no. 200 semakin sedikit. Penambahan kapur 8% dan 
abu ampas tebu terhadap tanah Tanon, Sragen 
menunjukkan adanya kecenderungan penurunan 
terhadap butiran yang lolos saringan No. 200 (0,075). 
Uji gradasi pada tanah asli, butiran yang lolos saringan 
No. 200 (0,075) sebesar 94,13 % sedangkan pada 
penambahan abu ampas tebu 15% butiran yang lolos 
saringan sebesar 30,10 %. 

5. Klasifikasi Tanah 
Sistem klasifikasi tanah dapat diketahui dari 

nilai GI (indeks kelompok). Nilai GI dipengaruhi oleh 
nilai batas cair, indeks plastisitas dan persentase lolos 
saringan No. 200. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
diklasifikasikan tanah campuran tersebut dengan 
sistem AASHTO dan USCS seperti pada Tabel V.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Sistem klasifikasi tanah metode 
American Association Of State Highway 
And Transportation Officials (AASHTO). 

Klasifikasi menurut AASHTO 
(American Association Of State Highway And 
Transportation Officials). Contoh penentuan 
klasifikasi tanah pada penambahan abu ampas 
tebu 0 % dengan data sebagai berikut : 

Finer # 200  = 35,25 % 
LL                = 51,70 % 
PL                = 42,59 % 
PI                 = 9,11 % 
Nilai GI dapat dihitung dengan rumus : 
GI = (F-35)((0,2+0,005(LL-
40))+0,01(F-15)(PI-10) 
     = (35,25-35)(0,2+0,005(51,70-
40))+0,01(35,25-15)(9,11-10) 
     = -0,531 
Berdasarkan klasifikasi AASHTO tanah 

campuran untuk penambahan kapur 8% 
menunjukkan nilai batas cair sebesar 51,70%, 
batas plastis 42,59%, dan lolos saringan No.200 
sebesar 35,25% serta nilai GI -0,531 % dan 
dengan melihat nilai LL > 40% dan nilai GI 0, 
termasuk kedalam kelompok A-5, merupakan 
tanah berlanau. Kemudian untuk campuran tanah 
+ kapur 8% ditambah dengan abu ampas tebu 
15% berdasarkan nilai batas cair sebesar 39,00%, 
batas plastis 34,62%, dan lolos saringan No.200 
sebesar 30,10% serta nilai GI -1,804 %. dan 
dengan melihat nilai LL < 40% dan nilai GI 0, 
termasuk kedalam kelompok A-2-4, merupakan 
kerikil berlanau atau berlempung dan pasir, 
merupakan kriteria tanah yang baik sehingga 
mampu mendukung konstruksi di atasnya. 
b. Sistem klasifikasi tanah metode Unified Soil 
Classificatin System (USCS). 

Menurut metode Unified Soil 
Classification System (USCS) campuran tanah 
Tanon + kapur 8% berdasarkan fraksi lolos 
saringan No.200 sebesar 35,25%, batas cair 
sebesar (LL) 51,70%, serta indeks plastis (PI) 
sebesar 9,11%  tanah campuran ini termasuk jenis 
tanah SC atau pasir berlempung. Kemudian untuk 
campuran tanah + kapur 8% ditambah abu ampas 
tebu 15% berdasarkan fraksi lolos saringan 
No.200 sebesar 30,10%, batas cair sebesar 
39,00%, serta indeks plastis sebesar 4,38% maka 
menurut metode Unified Soil Classification System 
(USCS) tanah campuran ini termasuk jenis tanah 
SM atau pasir berlanau. 
 
4c. Uji pemadatan (Standard Proctor) 

Tujuan dari pengujian pemadatan standard 
Proctor untuk mendapatkan nilai berat isi kering 

maksimum dan kadar air optimum yang akan 
digunakan untuk pengujian selanjutnya. Kadar air 
yang didapatkan akan digunakan untuk 
pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk penelitian 
CBR. 
Hasil pengujian standard Proctor yang berupa 
berat isi kering maksimum(γd max) dan kadar air 
optimum (woptimum) dapat dilihat pada Tabel V.9. 
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Penambahan kapur 
8% + 

γd max w optimum 

Abu Ampas Tebu 
(%) 

(gr/cm3) (%) 

0 1,160 38,60 
3 1,173 36,80 

6 1,221 34,00 
 

9 1,245 33,12 

12 1,280 31,89 
15 1,310 30,05 

Tanah asli 1,270 36,50 
 
Selanjutnya nilai kadar air optimum dan berat volume 
maximum masing-masing variasi penambahan abu 
ampas tebu hasil dari pengujian standard proctor 
diuraikan dalam Gambar V.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar V.7. Grafik Hubungan antara kadar air dengan 
berat volume kering. 
Dari Tabel V.9 dan Gambar V.7. di atas selanjutnya 
hasil analisa hitungan disajikan dalam bentuk grafik 
yang dapat dilihat pada Gambar V.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V.8. Grafik Hubungan antara berat 
volume kering maximum dengan penambahan 
persentase abu ampas tebu + kapur 8% 
Pada Gambar V.8, menunjukan bahwa semakin 
besar persentase penambahan abu ampas tebu 
berat isi kering maksimum tanah campuran 
semakin meningkat. Besarnya nilai berat isi 
kering maksimum tanah asli sebesar 1,270 
gr/cm3, akan tetapi waktu  penambahan kapur 8 
% berat isi kering maksimum tanah mengalami 
penurunan, yaitu menjadi 1,160 gr/cm3 kemudian 
dengan penambahan kapur 8% dan abu ampas 
tebu 3 % sudah mengalami peningkatan, yaitu 
sebesar 1,173 gr/cm3. Besarnya nilai berat isi 
kering maksimum pada penambahan abu ampas 
tebu 15% sebesar 1,31 gr/cm3 pada kondisi kadar 
air optimum. Dengan demikian tanah campuran 
yang memiliki kandungan abu ampas tebu paling 
banyak berat isi kering maksimum paling besar. 
Hal ini disebabkan adanya abu ampas tebu yang 
mengisi rongga-rongga di antara butiran tanah 
(yang terisi air dan udara) sehingga air tidak dapat 
masuk ke dalam tanah, sehingga dengan terisinya 
rongga-rongga oleh abu ampas tebu maka tingkat 
kerapatan dalam campuran akan meningkat. 
Berdasarkan Gambar V.8. di atas diperoleh nilai 
berat isi kering dengan setiap variasi penambahan 
abu ampas tebu, selanjutnya hubungan antara 
penambahan abu ampas tebu dengan kadar air 
optimum dapat dilihat pada Gambar V.9. 
 

 
Gambar V.9. Grafik hubungan antara kadar air 
optimum dengan penambahan persentase abu 
ampas tebu + kapur 8% 
Pada Gambar V.9. menunjukan bahwa semakin 
besar tanah campuran yang memiliki kandungan 
abu ampas tebu kadar air optimum semakin 
menurun. Seperti terlihat pada grafik diatas nilai 
kadar air optimum pada tanah asli yaitu 36,50 % 
kemudian setelah penambahan dengan kapur 8% 
ternyata meningkat sebesar 38,6 %. Akan tetapi 
berbeda dengan penambahan abu ampas tebu 3% 
ternyata mengalami penurunan sebesar 36,80 % 
dan penurunan juga terjadi seiring dengan variasi 
persentase penambahan abu ampas tebu lainnya. 
Kadar air optimum terendah terjadi pada 
penambahan abu ampas tebu 15 % yaitu sebesar 
30,05%. Jadi tanah campuran yang memiliki 
kandungan abu ampas tebu paling banyak kadar 
air optimunya paling kecil. Apabila tanah 
dipadatkan, tanah akan mempunyai rongga yang 



 12

semakin kecil dan rongga tersebut akan diisi oleh 
abu ampas tebu yang berfungsi sebagai filler, 
sehingga air yang dibutuhkan sedikit, hal ini yang 
akan menjadikan kadar air optimum akan 
menurun seiring dengan bertambahnya abu ampas 
tebu. 
Pada penelitian ini kadar air optimum yang 
dihasilkan dari pemadatan standard Proctor 
selanjutnya digunakan sebagai acuan pembuatan 
benda uji pada pengujian  CBR  (California 
Bearing Ratio). 
 
4d. Uji CBR  (California Bearing Ratio) 

Hasil pengujian CBR rata-rata dari 2 sampel 
dengan  perawatan dan perendaman dapat dilihat pada 
Tabel V.10 dan untuk hasil uji CBR yang paling 
optimum dengan perawatan dan perendaman  3 hari 
dapat dilihat pada Tabel V.11 dibawah. 
Tabel V.10 Hasil  Rata-rata Uji CBR dengan perawatan 
dan perendaman.  
Penambahan 

Abu Penetrasi 
0,1" (%) 

Penetrasi 0,2" 
(%) Ampas Tebu 

(%) 
0 2,050 1,943 
3 3,067 2,456 
6 3,150 2,645 
9 3,700 3,334 

12 7,334 6,323 
15 11,167 11,667 

 
Tabel V.11 Hasil Uji CBR dengan perawatan dan 
perendaman 3 hari 

Tanah + Variasi 
Penambahan  CBR (%) 

Abu Ampas Tebu (%) 

0 2,050   

3 3,067   

6 3,150   

9 3,700   

12 7,334   
15 11,167   

 
Lebih jelasnya hubungan antara nilai CBR 

dengan penambahan abu ampas tebu dapat dilihat pada 
Gambar V.11 di bawah ini. 

 

 
 
Gambar V.11. Grafik hubungan variasi abu ampas tebu 

dan nilai CBR  

 
Nilai CBR dengan perawatan dan perendaman 

3 hari pada Gambar V.11 dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 

Gambar V.11 menunjukan bahwa dengan 
persentase penambahan abu ampas tebu nilai CBR 
dengan perawatan dan perendaman 3 hari, cenderung 
mengalami peningkatan disetiap variasi penambahan 
abu ampas tebu. Hal ini disebabkan adanya partikel 
abu ampas tebu yang mengisi rongga-rongga di antara 
butiran tanah (yang terisi air dan udara), sehingga air 
tidak dapat masuk ke dalam tanah, dengan terisinya 
rongga-rongga tanah oleh abu ampas tebu akan 
menyebabkan tingkat kerapatan tanah meningkat. 
Dengan meningkatnya kerapatan tanah maka kuat 
dukung tanah tanah tersebut akan semakin besar. 
Berdasarkan kriteria material  subgrade sesuai tabel 
III.6, untuk variasi persentase penambahan ampas tebu 
(0%,3%,6%,9%) ternyata nilai CBRnya kurang dari <5 
jadi termasuk pada kategori poor, sedangkan pada 
variasi penambahan abu ampas tebu 12% termasuk 
pada kategori medium. Dan pada variasi penambahan 
abu ampas tebu 15%  nilai CBRnya sebesar 11,167% 
te rmasuk  pada ka tegor i  g o o d  yaitu tanah yang 
memenuhi syarat apabila digunakan sebagai subgrade 
jalan. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium dan 
analisa data percobaan tanah lempung yang 
distabilisasi dengan kapur dengan penambahan abu 
ampas tebu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Hasil pengujian tanah lempung Jono, Tanon, 
Sragen yang distabilisasi dengan kapur 8% dengan 
penambahan abu ampas tebu 0%, 3%, 6 %, 9 %, 
12%, 15% menunjukan bahwa adanya perubahan 
pada sifat fisis dan sifat mekanis pada tanah antara 
lain yaitu kadar air, LL, PL, SL, hydrometer dan 
analisa saringan.  

2) Penambahan kapur 8% dan variasi abu ampas tebu 
mengubah klasifikasi tanah tanon A-7-5 
(AASHTO) dan CH (USCS) menjadi A-2-4 
(AASHTO) dan SC (USCS) pada penambahan 
kapur 8% dan abu ampas tebu 15%.   

3) Hasil uji Standar Proctor tanah lempung Jono, 
Tanon, Sragen yang distabilisasi dengan kapur 8% 
dengan penambahan abu ampas tebu 0%,  3 %, 6 
%, 9 %, 12%, 15% menunjukan bahwa semakin 
besar persentase penambahan abu ampas tebu 
berat isi kering maksimum tanah campuran 
semakin meningkat. Sedangkan tanah campuran 
yang memiliki kandungan abu ampas tebu paling 
banyak kadar air optimunya paling kecil.  

4) Dengan penambahan abu ampas tebu nilai CBR 
dengan perawatan dan perendaman 3 hari 
cenderung mengalami peningkatan disetiap 
penambahan masing-masing variasi. Peningkatan  
terbesar terjadi pada penambahan kapur 8% dan 
abu ampas tebu 15% yaitu 11,167 %. 
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B. Saran 
Setelah mengevaluasi hasil penelitian yang 

telah dilakukan, terdapat beberapa saran, antara lain : 
1). Penambahan kapur 8% dan abu ampas tebu (0%, 

3%, 6%, 9%, 12%, 15%) pada tanah lempung 
menunjukkan pengaruh yang baik terhadap 
perubahan baik sifat fisis maupun mekanis tanah. 
Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil yang lebih 
akurat dan lebih teliti dibutuhkan sampel yang 
lebih banyak lagi (lebih dari 2) pada setiap  
percobaan. 

2). Dapat dipertimbangkan mengenai alternatif bahan 
stabilisasi lain untuk tanah berbutir halus, 
khususnya lempung, supaya dapat diperoleh 
perbandingan yang lebih baik guna memperbaiki 
kondisi tanah lempung tersebut. 
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