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BAB I

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
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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. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa rumusan

masalah sebagai berikut :

1). Seberapa besar perubahan sifat fisis pada tanah lempung desa Jono,

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen setelah distabilisasi dengan kapur

dengan penambahan abu ampas tebu.

2). Seberapa besar perubahan nilai penurunan konsolidasi tanah pada tanah

lempung desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi

dengan kapur dengan penambahan abu ampas tebu.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

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

Kabupaten Sragen, setelah distabilisasi dengan kapur dengan penambahan abu

ampas tebu.P

2). Mengetahui perubahan nilai parameter penurunan konsolidasi tanah lempung

desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan

kapur dengan penambahan abu ampas tebu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmu tentang

tanah khususnya mengenai perilaku penurunan tanah yang distabilisasi dengan

kapur dengan penambahan abu ampas tebu.

2). Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi daerah yang mempunyai

permasalahan pada tanah khususnya tanah lempung sehingga dalam

perencanaan kontruksi lebih aman dan baik.

E. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian dalam tahap pembahasan, maka perlu adanya

pembatasan masalah yaitu sebagai 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 :
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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).

f). Lama perawatan 3 hari dan 7 hari.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian serupa yang pernah dilakukan adalah :

a). Agung Setiyawan (2008) dengan judul Pengaruh Pemakaian Kapur

Terhadap Tekanan Pengembangan Dan Penurunan Konsolidasi pada Tanah

Lempung Pedan Klaten.

b). Sulthon Al Hilal (2008) dengan judul Pengaruh Kapur Dan Semen Sebagai

Bahan Stabilisasi Terhadap Kuat Dukung Dan Potensi Pengembangan

Tanah Lempung.

c). Tedi Agung Sulistio (2011) dengan judul pengaruh penambahan tanah

gadong terhadap penurunan konsolidasi dan kuat dukung tanah pada tanah

lempung tanon yang distabilisasi dengan semen.

d). Rosita Aminuloh Zam Zami, (2007) yang berjudul pengaruh pemakaian fly

ash terhadap tekanan pengembangan dan penurunan konsolidasi pada tanah

lempung tanon sragen.

Penelitian Tugas Akhir yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui nilai

penurunan konsolidasi pada tanah desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten

Sragen dan tanah yang telah distabilisasi kapur dengan penambahan abu ampas

tebu.


