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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 
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 B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar perubahan sifat fisis tanah lempung Desa Jono, Kecamatan 

Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan kapur dengan penambahan 

abu ampas tebu. 

2. Seberapa besar perubahan nilai kuat dukung tanah lempung Desa Jono, 

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan kapur dengan 

penambahan abu ampas tebu. 

 

  C. 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. 

 

 D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan mengenai sifat fisis dan mekanis tanah lempung Desa 

Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan kapur 

dengan penambahan abu ampas tebu. 

2. Memberikan solusi dan alternatif bahan tambah untuk stabilisasi tanah lempung 

berupa kapur dan abu ampas tebu, sehingga melengkapi penelitian yang sudah 

ada. 

3. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi tanah di 

wilayahnya yang sejenis. 
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 E. Batasan Masalah 

            Batasan masalah meliputi sebagai berikut: 

1. Sampel tanah diambil dari Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, 

kedalaman 0,3 sampai 1 meter dengan kondisi sampel tanah terganggu 

(disturbed sample). 

2. Abu ampas tebu yang digunakan diambil dari Pabrik Gula Tasik Madu, 

Karanganyar . 

3. Kapur yang digunakan adalah kapur padam atau Ca(OH)2. 

4. Bahan stabilisasi yaitu kapur 8% dan abu ampas tebu dengan variasi 

penambahan 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% dari berat sampel tanah. 

5. Air diambil dari Laboratorium Mekanika Tanah, Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Pengujian sampel tanah di Laboratorium Mekanika Tanah, Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan macam 

pengujiannya adalah: 

a. Pemeriksaan berat jenis tanah (Specific Gravity) dengan standar pengujian 

ASTM D854 dan kadar air tanah dengan standar pengujian ASTM D854-72. 

b. Pemeriksaan batas – batas Atterberg dengan standar pengujian ASTM 

D4318, meliputi : pemeriksaan batas cair (Liquid Limit), pemeriksaan batas 

plastis (Plastic Limit) dan pemeriksaan batas susut (Shrinkage Limit). 

c. Pemeriksaan pembagian gradasi butiran (analisa saringan dan analisa       

hydrometer) dengan standar pengujian ASTM D422. 

d. Pengujian pemadatan tanah dengan uji Standard Proctor dengan standar 

pengujian ASTM D698. 

e. Pengujian kuat dukung tanah dengan waktu perawatan dan perendaman 

selama 3 hari dengan uji California Bearing Ratio dengan standar pengujian 

ASTM D1883. 

7. Penelitian hanya sebatas mengetahui pengaruh penambahan abu ampas tebu dan 

kapur terhadap sifat fisis tanah serta nilai kuat dukung tanah. 
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8. Pemeraman selama 24 jam . 

 

  F. Keaslian Penelitian  

  Penelitian serupa yang pernah dilakukan adalah : 

1. Wiqoyah (2003) dengan judul Stabilisasi Tanah Lempung Tanon Dengan 

Penambahan Kapur dan Tras. 

2. Ardiyanto (2007) dengan judul Pengaruh Tras Sebagai Bahan Stabilisasi 

Terhadap Kuat Dukung Tanah Lempung Dengan Perendaman dan Perawatan7 

Hari  (studi Kasus Tanah Lempung Tanon, Sragen). 

3. Prabowo (2007) dengan judul Tinjauan Kuat Dukung Tanah Lempung Yang 

Distabilkan Dengan Tras, Dengan Perendaman Dan Perawatan 14 Hari (studi 

Kasus Tanah Lempung Tanon, Sragen). 

4. Handoyo (2007) dengan Judul Pengaruh Trus Sebagai Bahan Stabilisasi 

Terhadap Kuat Dukung Tanah Lempung Dengan Perendaman dan Perawatan 3 

hari (Studi kasus Tanah Lempung Tanon, Sragen)  

 Penelitian dengan judul Pengaruh Penambahan Abu Ampas Tebu Terhadap 

Kuat Dukung Tanah Lempung Yang Distabilisasi Dengan Kapur, belum pernah 

dilakukan di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 


