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Abstraksi

Tanah memiliki peranan dalam konstruksi teknik sipil yang selalu berhubungan dengan
bangunan, baik struktur gedung, jalan raya maupun struktur bangunan air. 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%. Menurut sistem klasifikasi sesuai aturan AASHTO tanah lempung Tanon
termasuk ke dalam kelompok A-7-5 dengan nilai indeks kelompok (GI) sebesar 57,243 dan sesuai
klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System) tanah tersebut digolongkan dalam kelompok CH
yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi. 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. Pada penelitian ini, bahan stabilisasi digunakan kapur
8% ditambah abu ampas tebu dengan variasi 0%, 3%, 6%, 9%, 12% dan 15% dari berat sampel.
Pengujian meliputi sifat fisis dan Konsolidasi tanah campuran yaitu uji berat jenis, uji kadar air, uji
Atterberg limits, uji analisa saringan, uji hydrometer, uji standard proctor, uji Konsolidasi dengan
perawatan 3 hari dan 7 hari. Hasil penelitian tanah campuran diklasifikasi berdasarkan sistem
AASHTO, termasuk ke dalam kelompok A-5, A-2-5 dan A-2-4. Sedangkan berdasarkan klasifikasi
USCS, tanah campuran termasuk kelompok SC dan SM . Hasil penelitian menunjukkan nilai kadar air,
nilai berat jenis, nilai batas cair, nilai batas plastis, indeks plastisitas, nilai persentase butiran tanah
lolos saringan No.200 cenderung menunjukkan penurunan, adapun penurunan terbesar pada
penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. Nilai batas susut cenderung mengalami peningkatan
terhadap tanah asli, adapun peningkatan terbesar pada penambahan abu ampas tebu 15%. Hasil uji
standard Proctor diperoleh kadar air optimum cenderung mengalami penurunan, penurunan terbesar
pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15% sebesar 30,05% dan berat isi kering cenderung
mengalami peningkatan, peningkatan terbesar pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%
sebesar 1,31%. Nilai Penurunan konsolidasi dengan perawatan 3 hari dan 7 hari cenderung mengalami
peningkatan seiring dengan penambahan abu ampas tebu. Nilai penurunan konsolidasi dengan
perawatan selama 3 hari, compression indeks (Cc) minimum terjadi pada penambahan abu ampas
tebu 3% sebesar 0,1564 cm dan coefficient of consolidation (Cv) maksimum terjadi pada
penambahan abu ampas tebu 15% sebesar 0,0903 cm2/dtk. Penurunan konsolidasi minimum terjadi
pada penambahan abu ampas tebu 3% sebesar 0,0196 cm. Sedangkan dengan perawatan selama 7
hari, compression indeks (Cc) minimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu 15% sebesar
0,0732 cm dan coefficient of consolidation (Cv) maksimum terjadi pada penambahan abu ampas
tebu 3% sebesar 0,0843 cm2/dtk. Penurunan konsolidasi minimum terjadi pada penambahan abu
ampas tebu 15 % sebesar 0,0005 cm.

Kata kunci : tanah lempung, stabilisasi, kapur, abu ampas tebu, sifat fisis, konsolidasi
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ABSTACT

Soil has an important role in civil engineering construction which always related to building
like bulding structure, highway, and waterworks structure. According to Wiqoyah’s study (2003), soil
in Jono village sub-district TANON Sragen regency is clayey soil. The measure of this clayey soil is
94,13% which through sieve number 200, watershed (LL) = 88,03%, and plastic index (IP) = 49,44%.
Based on classification system which refers to AASHTO regulation, Tanon clayey soil includes in A-
7-5 group with score group index (GI) is 57,243 which appropriate with USCS (Unified Soil
Classification System). Furthermore, Tanon clayey soil is classified in CH group which is an-organic
clayey soil with high plastic. Refer to previous study by Wiqoyah, the study needs physical and
mechanical assessment in order to power construction appropriate with soil properties which is decent
to basic building with stabilization. Moreover, in this study, stabilizing agent use lime 8% which is
added sugarcane bagasse ash with variaton 0%, 3%, 6%, 9%, 12% and 15% from heavy sample.
Calibration include physical feature and soil mix whic is specific gravity test, water content test,
Atterberg limits test, sieving analysis test, hydrometer test, standard proctor test,  Konsolidasi test with
treatment 3 until 7 days. Then, the result of soil mix study is clasified by AASHTO system, including
A-5, A-2-5 and A-2-4 group. Whereas, based on USCS classification, soil mix includes SC and SM
group. This study’s result shows that water content score, specific weight score, watershed score,
plastic limit score, plastic index, granular soil percentage score which through sieve number tend to
reduction. The example of the highest reduction is in addition lime 8% + sugarcane bagasse ash 15%.
Shrinkage limit score tends to increase in native soil where the highest enhancement in sugarcane
bagasse ash addition 15%. Furthermore, the result of standard Proctor test is obtained  diperoleh water
content optimum which tends to go throguh reduction, the highest reduction in lime addition 8% +
sugarcane bagasse ash 15% in the mount of 30,05% and weight content tend to enhancement, the
highest enhancemant in lime addition 8% + sugarcane bagasse ash 15% in the mount of 1,31%. Then,
consolidation reduction score with treatmnent 3 until 7 days tend to go through enhancement along
with sugarcane bagasse ash. The considalation reduction with the treatment 3 days, compression index
(Cc) minimum happen in sugarcane bagasse ash addition 3% in the mount of 0,1564 cm and
coefficient of consolidation (Cv) maximum happen in sugarcane bagasse ash addition 15% in amount
of 0,0903 cm2/seconds. The consolidation reduction minimum happened when sugarcane bagasse ash
addition 3% in amount of 0,0196 cm. Meanwhile, in the 7 days treatment, compression index (Cc)
minimum happen in sugarcane bagasse ash addition 15% in amount of 0,0732 cm and coefficient of
consolidation (Cv) maximum happened in sugarcane bagasse ash addition 3% in amount of 0,0843
cm2/seconds. Consolidation reduction minimum happened in sugarcane bagasse ash addition 15 % in
amount of 0,0005 cm.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan dalam konstruksi teknik sipil yang selalu berhubungan dengan

bangunan, baik struktur gedung, jalan raya maupun struktur bangunan air. Tanah perlu diperhatikan

dalam pekerjaan teknik sipil agar tercapai suatu kestabilan tanah sebagai pendukung kekuatan

struktur. Karena tidak semua jenis tanah baik untuk dijadikan sebagai dasar tempat berdirinya suatu

struktur bangunan, hal itu disebabkan karena jenis tanah, keadaan geografis, maupun sifat dan

karakteristik tanah. Salah satu karakter tanah kohesif yang menonjol yaitu kemampuan kembang susut

yang tinggi yang terjadi akibat perubahan kadar air tanah. Tanah lempung merupakan tanah kohesif.

Sehingga tanah jenis ini sering menimbulkan masalah dan kerusakan pada bangunan, khususnya pada

struktur bawah yaitu fondasi, seperti terangkat dan bergeraknya fondasi serta penurunan lantai

bangunan. Oleh karena itu perbaikan tanah sangat diperlukan untuk memperbaiki karakter tanah

sesuai dengan yang diinginkan.

Tanah yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan tanah lempung desa Jono,

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, karena tanah Jono adalah tanah lempung yang tidak baik jika

digunakan sebagai pondasi jalan raya maupun pondasi struktur bangunan. Hal ini terlihat jika pada

musim kemarau tanah ini mengeras, retak-retak dan membengkak, sedangkan di musim penghujan

tanah berubah menjadi lembek. Menurut Wiqoyah (2003) tanah Desa Jono, Tanon ini merupakan

tanah lempung dengan persentase 94,13% lolos saringan Nomor 200, batas cair (LL) = 88,03% ,

indeks plastisitas (IP) = 49,44%. Berdasarkan metode American Association Of State Highway And

Transportation Officials (AASHTO), tanah lempung Tanon termasuk dalam kelompok A-7-5, dari

nilai indeks kelompok (GI) sebesar 57,243 dan berdasarkan klasifikasi USCS (Unified Soil

Classification System) tanah lempung Tanon termasuk kedalam kelompok CH yaitu lempung

anorganik dengan plastisitas tinggi. Sehingga perlu pengkajian sifat-sifat tanah agar tanah layak

digunakan sebagai pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan dengan cara distabilisasi..

Stabilisasi tanah merupakan perbaikan tanah yang memungkinkan tanah tersebut menjadi lebih

baik sehingga secara teknis tanah tersebut memenuhi syarat untuk sebuah konstruksi. Stabilisasi ini

dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat mekanis, dapat juga dilakukan dengan cara

mencampurkan dengan bahan-bahan kimia seperti semen, kapur, kerikil, tanah kohesif ataupun

sejenisnya.

Pabrik pembuatan gula yang menggunakan bahan tanaman tebu sebagai bahan utamanya

menghasilkan limbah yang disebut ampas tebu. Selama ini ampas tebu banyak digunakan sebagai

bahan bakar pada proses pembuatan gula. Dari sisa pembakaran ampas tebu ini, menyisakan abu

ampas tebu. Abu ampas tebu mengandung silika yang cukup tinggi sehingga dapat bereaksi dengan

kapur.



Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilisasi tanah dengan kapur dengan

penambahan abu ampas tebu terhadap sifat fisis tanah dan parameter penurunan konsolidasi.

B. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian dinding panel menggunakan agregat pecahan genteng memiliki tujuan antara

lain sebagai berikut :

1) Mengetahui perubahan sifat fisis tanah lempung desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen,

setelah distabilisasi dengan kapur dengan penambahan abu ampas tebu.

2) Mengetahui perubahan nilai parameter penurunan konsolidasi tanah lempung desa Jono,

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan kapur dengan penambahan abu

ampas tebu.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi oleh masalah berikut :

1). Sampel tanah adalah tanah lempung yang berasal dari desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten

Sragen, dengan kondisi sampel tanah terganggu (disturb).

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

3). Abu ampas tebu yang digunakan diambil dari Pabrik Gula Tasik Madu, Karanganyar .

4). Bahan stabilisasi yaitu kapur 8% dan abu ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 3%, 6%,

9%, 12%, 15% dari berat kering tanah.

5). Pengujian sampel tanah di Laboratorinum Mekanika Tanah Universitas Muhammaadiyah

Surakarta, dengan macam pengujiannya adalah :

a). Air dari Laboratorium Mekanika Tanah Tenik Sipil, Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

b). Uji pemadatan tanah dengan cara Standard Proctor (ASTM D 698)

c). Nilai kadar air berdasarkan kadar air optimum hasil uji Standartd Proctor.

d). Pengujian sifat fisis tanah campuran meliputi Atterberg Limits(ASTM D 4318), Sieve

Analysis (ASTM D 422-72), Hydrometer (ASTM D 422-73), Specific Gravity Analysis

(ASTM D 854), dan Water Content Analysis (ASTM D 2216-71).

e). Pengujian penurunan konsolidasi (one dimensional consolidation) (ASTM D 2435-70).

Lama perawatan 3 hari dan 7 hari.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah Lempung

Lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang mempunyai ukuran kurang dari 0,002

mm (=2 mikron). Hal ini disebabkan karena terjadinya proses kimiawi yang mengubah susunan

mineral batuan asalnya yang disebabkan oleh air yang mengandung air atau alkali, oksigen dan



karbondioksida. Ditinjau dari segi mineralnya, lempung didefinisikan sebagai tanah yang

menghasilkan sifat-sifat plastis pada tanah bila tanah tersebut dicampur dengan air. Lempung terdiri

dari partikel mikroskopis dan submikroskopis yang berbentuk lempengan pipih dan merupakan

partikel dari mika, mineral halus lainnya.

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung adalah sebagai berikut (Hardiyatmo, 1992) :

1). Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm

2). Permeabilitas rendah.

3). Kenaikan air kapiler tinggi.

4). Bersifat sangat kohesif.

5). Kadar kembang susut yang tinggi.

6). Proses konsolidasi lambat.

Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering dan bersifat plastis  pada kadar air

sedang. Pada kadar air lebih tinggi lempung bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak (Das, 1994

dalam Surono, 2010).

B. Stabilisasi Tanah

Stabilisasi tanah dasar bertujuan untuk merubah struktur tanah atau sifat tanah sehingga dapat

untuk memenuhi persyaratan dalam meningkatkan daya dukung tanah. Tanah yang tidak memenuhi

persyaratan tersebut mungkin mempunyai sifat perembesan yang tinggi, daya dukung sangat rendah,

atau sifat-sifat lain yang membuat tanah tersebut tidak layak atau tidak sesuai digunakan sebagai tanah

dasar.

C. Abu Ampas Tebu

Abu ampas tebu adalah sisa hasil pembakaran dari ampas tebu. Ampas tebu itu sendiri adalah

hasil limbah buangan yang melimpah dari proses pembuatan gula. Setelah diadakan penelitian oleh Sri

Haryono dan Aliem Sudjatmiko (2011) dengan pengarangan abu ampas tebu pada suhu 350o

dilanjutkan dengan pengabuan pada suhu 700o kemudian abu ini dianalisis dengan AAS (Atomic

Absorbtion Spectometri) didapatkan hasil kandungan silika oksida (SiO2) sebesar 86,20% dan diuji

dengan X-Ray Defractometri (XRD) untuk mengidentifikasi bentuk silika yang terjadi. Dari hasil

pengujian X-Ray Defractometri (XRD) menunjukkan bahwa silika oksida (SiO2) yang terdapat pada

abu ampas tebu berbentuk amorf. Yaitu suatu padatan dengan susunan partikel yang tidak teratur atau

tidak berbentuk. Namun, ada juga yang memiliki keteraturan sebagian, tetapi terbatas dan tidak

muncul di sebagian padatan. Sehingga dari perbandingan – perbandingan tersebut dapat disimpulkan

bahwa abu ampas tebu memenuhi persyaratan sebagai stabilisator yang bersifat pozzolan.



D. Kapur

Kapur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapur padam Ca(OH)2 yang dapat

ditemukan di pasaran. Kapur ini sering digunakan pada proses stabilisasi karena lebih aman dan tidak

menyebabkan kerusakan pada alat-alat yang digunakan (tidak mudah berkarat

LANDASAN TEORI

1. 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.

1. Kadar air tanah

Kadar air tanah (w) adalah perbandingan antara berat air yang dikandung tanah (Ww)

dengan berat butiran padat (Ws) dalam tanah tersebut, dinyatakan dalam persen (Hardiyatmo,1992).

Kadar air tanah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Kadar air %100)( x
W

W
w

s

w ..............................................................................(III.1)

dengan :

w = kadar air (%)

Ww = berat air dalam tanah (gram)

Ws = berat kering tanah (gram)

2. Berat jenis tanah (Specific Gravity)

Berat jenis tanah adalah perbandingan antara berat volume butiran padat (γs) dengan berat

volume air (γw)  pada temperatur 27°C.  (Hardiyatmo, 1992). Berat jenis tanah dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut :

Berat jenis (Gs) =
w

s




......................................................................................... (III.2)

dengan :

Gs = berat jenis tanah



γs = berat volume butiran padat (gram/cm3)

γw = berat volume air (gram/cm3)

3. Batas – batas Atterberg

Batas-batas konsistensi menurut Atterberg adalah sebagai berikut (Bowles, 1991) :

batas susut batas plastis batas cair

padat semi padat plastis cair

penambahan kadar air

Gambar III.1. Batas-batas Atteberg

a). Batas cair (Liquid Limit)

Batas cair (LL) didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara keadaan cair dan keadaan

plastis.

b). Batas Plastis (Plastic Limit)

Batas plastis (PL) didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi

padat, yaitu persentase kadar air dimana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak-

retak ketika digulung.

c). Batas Susut (Shrinkage Limit)

Batas susut (SL) didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan

padat yaitu persentase kadar air dimana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan

perubahan volume tanah.

d). Indeks Plastisitas (Plasticity Index)

Indeks Plastisitas (PI) merupakan interval kadar air dimana tanah masih bersifat plastis.  Karena

itu indeks plastisitas menunjukkan sifat keplastisan tanah. Jika tanah mempunyai PI tinggi ,

maka tanah mengandung banyak butiran lempung.  Jika PI rendah, seperti lanau, sedikit

pengurangan kadar air berakibat tanah menjadi kering.

4. Klasifikasi tanah

Terdapat dua sistem klasifikasi yang sering digunakan, yaitu Unified Soil Classification

System (USCS) dan American Association of State Highway and Transportation Officials

(AASHTO).



2. Pemadatan Tanah

Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi

mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel. Tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh

tanah yang mempunyai sifat-sifat fisis yang sesuai bagi pekerjaan tertentu, yaitu dengan cara

menaikan berat unit tanah dengan memaksa butir-butir tanah menjadi lebih rapat dan mengurangi pori

udara. (Parwanto, 2011).

Dari pemadatan berat tanah basah didalam cetakan yang volumenya sudah diketahui maka

berat volume basah langsung dihitung dengan rumus :

γb

= V

W

……………………………………………………………………....(III.4)

dengan :

γb = Berat isi basah (gram/cm3)

W = Berat tanah basah di dalam cetakan (gram)

V = Volume cetakan (cm3)

Contoh-contoh kadar air diperoleh dari tanah yang dipadatkan, berat isi kering

dihitung sebagai :

γd = w1

γb
 ………………………………………….......................................(III.5)

dengan :

γd  = Berat isi kering (gram/cm3)

γb  = Berat isi basah (gram/cm3)

w  =  Kadar air ( %)

3. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan suatu proses pengecilan volume secara perlahan-lahan pada tanah

jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah sebagai akibat keluarnya air yang menempati pori-pori

tanah. Uji konsolidasi dilabolatorium berlangsung dalam satu arah, yaitu arah vertikal, karena

lapisannya yang terkena tambahan beban itu tidak dapat bergerak kedalam arah horizontal.

Penerapannya dilapangan, tanah tersebut ditahan oleh tanah disekelilingnya. Sehingga pengaliran air

akan berjalan dalam satu arah vertikal saja atau disebut konsolidasi satu dimensi (one dimentional



consolidation). Hal yang terpenting dalam konsolidasi adalah besarnya penurunan yang terjadi dan

kecepatan penurunannya.

1) Phase konsolidasi

2) Indeks pemampatan tanah (compression indeks, Cc)

e1 =
'

'
log.

1

2
2 P

P
Cce 

..………….….…..…..(III.7)

Cc =
'

'
log'log'log

1

212
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P

P
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………………..……..(III.8)

dengan :

Cc = Compression indeks

e1,e2 = Sembarang nilai e yang terletak pada grafik

P1, P2 = Nilai tekanan yang bersesuaian dengan nilai e tersebut

3) Koefisien konsolidasi tanah (consolidation coefficient, Cv)

Cv = 90

2

t

HTv

.....................................(III.9)

dengan :

Tv = Faktor waktu (time factoy)

H = Tinggi contoh tanah (cm)

T90 = Waktu ke-1 persentase terjadinya konsolidasi (detik)

4) Penurunan Konsolidasi (settlement consolidation)

METODE PENELITIAN

A. Tahap Penelitian

Tahapan dibagi menjadi 5 tahap yaitu :

1) Tahap I : Persiapan alat dan penyediaan bahan

2) Tahap II : Pemeriksaan bahan



3) Tahap III : Perencanaan campuran dan pembuatan benda uji

4) Tahap IV : Pengujian benda uji

5) Tahap V : Analisis dan pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Tanah Asli

Dari nilai indeks plastisitas dan nilai fraksi, dapat diketahui klasifikasi tanah berdasarkan

metode American Association Of State Highway And Transportation Officials (AASHTO), tanah

lempung Tanon termasuk dalam kelompok A-7-5, dari nilai indeks kelompok (GI) sebesar 57,243 dan

sesuai klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System) tanah lempung Tanon termasuk ke dalam

kelompok CH yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi. Sedangkan nilai indeks plastisitas

dan nilai fraksi yang kami teliti, dapat diketahui klasifikasi tanah berdasarkan metode American

Association Of State Highway And Transportation Officials (AASHTO), tanah lempung Tanon

termasuk dalam kelompok A-7-5, dari nilai indeks kelompok (GI) sebesar 57,243 dan sesuai

klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System) tanah lempung Tanon termasuk ke dalam

kelompok CH yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi

2. Uji Sifat Fisis Tanah Campuran

1. Uji Kadar Air (Water Content Analysis).

Pada nilai kadar air (Water Content Analysis)tanah campuran cenderung mengalami penurunan

seiring penambahan abu ampas tebu. Pada pengujian kadar air tanah asli yang dilakukan oleh

Indrawan (2006) didapatkan  ,71%. Sedangkan pada saat ditambah kapur 8% (abu ampas tebu 0%)

didapatkan kadar air sebesar 17,727%. Dan pada saat penambahan abu ampas tebu 15 % didapatkan

hasil kadar air yang semakin kecil yaitu sebesar 14,903. Hal ini disebabkan karena kapur dan abu

ampas tebu mempunyai kadar air lebih kecil dibanding tanah asli.

2. Uji Berat Jenis (Spesifik Gravity)

a. Berat Jenis Kapur

Pengujian berat jenis kapur telah dilakukan oleh Wiqoyah (2006) dan didapatkan hasil

sebesar 2,28.

b. Berat Jenis Abu Ampas Tebu

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

Hasil pengujian nilai berat jenis dengan penambahan persentase abu ampas tebu menunjukkan

adanya kecenderungan penurunan nilai berat jenis seiring penambahan persentase abu ampas tebu.

Hal ini disebabkan karena bercampurnya 3 bahan dengan berat jenis yang berbeda – beda. Nilai berat



jenis dari kapur dan abu ampas tebu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan berat jenis tanah asli,

menyebabkan penurunan berat jenis tanah campuran. Besarnya penurunan berat jenis

1. Uji Batas – Batas Atterberg

Pada nilai batas cair tanah campuran ini cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang

terjadidapat dilihat pada penambahan abu ampas tebu. Semakin besar penambahannya, maka semakin

kecil batas cairnya. Pada tanah asli batas cair mencapai 88,03% sedangkan nilai batas cair terendah

pada penambahan abu ampas tebu 15 % , yaitu sebesar 39,00 %. Hal ini disebabkan tanah mengalami

proses sementasi sehingga tanah menjadi butiran yang lebih besar yang menjadikan gaya tarik

menarik antar partikel dalam tanah menurun.

Hasil uji batas plastis cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tanah asli, tetapi seiring

bertambahnya variasi penambahan abu ampas tebu nilai batas plastis mengalami penurunan. Nilai

batas plastis tanah asli menunjukkan 38,58 % dan pada penambahan abu ampas tebu 15 %

menunjukkan nilai sebesar 34,62 %, hal ini juga disebabkan karena adanya proses sementasi pada

butiran tanah.

Pada uji batas susut cenderung menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan penambahan abu

ampas tebu. Peningkatan yang terjadi pada tanah asli sebesar 10,73 % menjadi 29,75 % pada

penambahan abu ampas tebu 15%. Hal ini disebabkan oleh adanya proses sementasi butiran tanah

yang pada awalnya butirannya kecil menjadi butiran yang lebih besar sehingga luas permukaan

spesifik butiran akan semakin kecil, sehingga jika terjadi perubahan kadar air volume tidak mengalami

pengembangan dan penyusutan.

Namun, penurunan nilai batas cair lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan yang terjadi

pada batas plastis. Sehingga menyebabkan terjadinya penurunan indeks plastisitas. Penurunan nilai

indeks plastisitas yang terjadi dari tanah asli sebesar 49,44 % menjadi 4,39 % pada penambahan abu

ampas tebu 15%.

2. Uji Analisa Saringan dan Hydrometer

Pada penambahan abu ampas tebu menyebabkan 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).

5. Klasifikasi Tanah

a. Sistem klasifikasi tanah metode American Association Of State Highway And Transportation

Officials (AASHTO).

Klasifikasi tanah campuran misal untuk penambahan kapur 8% ditambah dengan abu ampas

tebu 15% dapat diketahui berdasarkan nilai batas cair sebesar 39,00%, batas plastis 34,62%, dan lolos

saringan No.200 sebesar 30,10% serta nilai GI -1,804 %. Berdasarkan metode Association Of State



Highway And Transportation Official (AASHTO), 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).

Campuran tanah Tanon + kapur 8% berdasarkan fraksi lolos saringan No.200 sebesar

35,25%, batas cair sebesar 51,70%, serta indeks plastis sebesar 9,11% maka menurut metode Unified

Soil Classification System (USCS) tanah campuran ini termasuk SC atau pasir berlempung.

2. Uji Pemadatan (Standard Proctor)

Besarnya nilai berat isi kering maksimum terbesar terjadi pada penambahan kapur 8% + abu

ampas tebu 15% yaitu sebesar 1,31 gr/cm3 pada kondisi kadar air optimum. 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. Sedangkan kadar air terendah

terjadi pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15 % yaitu sebesar 30,05%. Apabila tanah

dipadatkan, tanah akan mempunyai rongga yang semakin kecil. 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.

3. Konsolidasi

Pada nilai coefficient of consolidation (Cv) maksimum terjadi pada penambahan abu ampas

tebu 15% dengan perawatan 3 hari yaitu sebesar 1.3594 cm2/dtk sedangkan pada perawatan 7 hari

nilai Cv maksimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu 3%, yaitu sebesar 0,0843 cm2/dtk. Pada

sampel tanah dengan perawatan 3 hari menunjukan bahwa nilai Cv ceenderung naik seiring dengan

persentase abu ampas tebu, semakin besar nilai waktu maka semakin cepat konsolidasinya.

Pada compression indeks (Cc) dengan perawatan 3 hari mengalami penurunan pada

penambahan abu ampas tebu 3% tetapi pada penambahan abu ampas tebu 6% sampai 15%

mengalami peningkatan. Nilai compression indeks terkecil terjadi pada persentase penambahan abu

ampas tebu 3% yaitu sebesar 0,1564 cm2/dtk. Sedangkan pada perawatan 7 hari nilai Cc mengalami

penurunan pada penambahan abu ampas tebu 6% sampai 15%, nilai compression indeks terkecil

terjadi pada persentase penambahan abu ampas tebu 15% yaitu sebesar 0,0732 cm2/dtk. Semakin

kecil nilai compression indeks maka  semakin  baik,  karena  tanah   semakin  mampat  sehingga

tidak  terjadi penurunan  yang  besar.

Pada nilai penurunan pada sampel tanah dengan perawatan 3 hari yang terkecil terjadi pada

penambahan abu ampas tebu 3% yaitu sebesar 0,0196 cm. Sedangkan nilai penurunan pada sampel

tanah dengan perawatan 7 hari yang terkecil terjadi pada penambahan abu ampas tebu 15% yaitu

sebesar 0,0005 cm.



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 :

Hasil uji sifat fisis tanah lempung Jono, Tanon, Sragen yang distabilisasi dengan kapur 8%

dengan penambahan abu ampas tebu 0%, 3%, 6 %, 9 %, 12%, 15% menunjukkan bahwa pada nilai

kadar air (water content analysis), nilai berat jenis (specific gravity), nilai batas cair, nilai batas

plastis, nilai indeks plastisitas, nilai persentase butiran tanah lolos saringan No.200 cenderung

menunjukkan penurunan. Sedangkan nilai batas susut cenderung mengalami peningkatan. Klasifikasi

tanah lempung Jono, Tanon, Sragen menurut AASHTO mengalami perubahan klasifikasi dari

kelompok A-7-5 pada tanah asli menjadi kelompok A-5 pada penambahan kapur 8% dan menjadi

kelompok A-2-5 pada penambahan 8% +  abu ampas tebu dengan persentase 3% - 12%, kemudian

menjadi kelompok A-2-4 pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. Sedangkan  menurut

USCS mengalami perubahan dari kelompok CH (lempung organik dengan plastisitas sedang sampai

tinggi) menjadi kelompok SM (pasir berlempung) pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu

variasi 0% - 6%, kemudian menjadi kelompok SC (pasir berlanau) pada penambahan kapur 8% + abu

ampas tebu variasi 9% – 15%.

Hasil uji standard proctor tanah lempung Jono, Tanon, Sragen yang distabilisasi dengan

kapur 8% dengan penambahan abu ampas tebu 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% dapat disimpulkan

bahwa uji standard proctor pada setiap penambahan variasi abu ampas tebu cenderung menunjukkan

adanya peningkatan berat isi kering maksimum. Besarnya nilai berat isi kering maksimum pada tanah

asli adalah 1,27 gr/cm3 menjadi 1,31 gr/cm3 pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%.

Nilai kadar air optimum cenderung mengalami penurunan, penurunan yang terjadi dari tanah asli

yaitu 36,50%  menjadi 30,05% pada penambahan abu ampas tebu 15 %.

Pada pengujian penurunan konsolidasi dengan perawatan selama 3 hari nilai coefficient of

consolidation (Cv) maksimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu 15 % sebesar 0,0903

cm2/dtk, nilai compression indeks (Cc) minimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu 3%

sebesar 0,1564 cm, dan penurunan konsolidasi minimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu

3% sebesar 0,0196 cm. Pada pengujian penurunan konsolidasi dengan perawatan selama 7 hari nilai

coefficient of consolidation (Cv) maksimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu 3% sebesar

0,0843 cm2/dtk, nilai compression indeks (Cc) minimum terjadi pada penambahan abu ampas tebu

15% sebesar 0,0732 cm, dan penurunan konsolidasi minimum terjadi pada penambahan abu ampas



tebu 15% sebesar 0,0005 cm.

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.

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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