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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah retak-retak, bergelombang serta badan jalan yang mengalami 

penurunan yang signifikan adalah merupakan beberapa contoh permasalahan yang 

muncul untuk kondisi tanah di Desa Jono Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan penelitian Amin (2010), tanah di desa Jono Kecamatan Tanon 

Kabupaten Sragen diketahui memiliki batas cair sebesar 75,9%, Batas Plastis 

22,5% serta batas susut 14,286% sehingga dapat disimpulkan tanah ini merupakan 

tanah lempung kohesif dengan plastisitas tinggi karena memiliki indek plastisitas 

sebesar 53,4%. Menurut penelitian Sulistio (2011), tanah Tanon memiliki 

Compression index (Cc) sebesar 0,2 dan Coefficient of Consolidation (Cv) 0,0064 

cm2/dt serta Settelment of Consolidation (Sc) 0,44 cm. 

Stabilisasi tanah adalah merupakan suatu jalan yang paling dianggap murah 

dari pada mengganti tanah lama yang kurang baik dengan yang lebih baik dengan 

tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah asli yang memiliki daya dukung 

rendah, indek plastisitas tinggi, pengembangan tinggi dan gradasi buruk, terutama 

untuk daerah yang cukup luas untuk memerlukan perbaikan tanah. Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk melakukan stabilisasi ini yang diantaranya 

dengan memberikan bahan tambahan sebagai additive yang berguna untuk 

meningkatkan kekakuan tanah serta kekuatannya. 

Berbagai bahan tambahan yang dipakai untuk menstabilkan tanah lempung 

adalah kapur, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriyono (2008), 

diperoleh hasil bahwa kolom kapur dapat meningkatkan nilai koefisien 

konsolidasi (Cv) pada tanah lempung lunak sampai dengan 6%. Penelitian ini 

dapat menjelaskan bahwa penggunaan kolom kapur dapat dijadikan sebagai salah 

satu solusi untuk pemecahan permasalahan ini. 

Seperti dijelaskan oleh Apriyono (2008). Stabilisasi tanah lempung dengan 

cara pemasangan kolom kapur, merupakan salah satu jenis stabilisasi tanah 

lempung lunak secara kimiawi. Kapur aktif yang ditempatkan di lubang-lubang 

yang telah dibuat pada tanah lunak, akan mengabsorbsi air tanah dan 
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menimbulkan reaksi hidrasi. Sehingga akan terjadi pembentukan hidrat serta 

absorbi kapiler yang kemudian meningkatkan kekuatan tanah juga mengurangi 

penurunan. Selanjutnya menurut Bowles (1989), kapur aktif tersebut setelah mati, 

akan bereaksi dengan mineral lempung dan menetralisir muatan negatif lempung 

yang akhirnya mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air.  

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan kolom kapur adalah sebuah solusi yang dianggap cukup murah  untuk 

saat ini karena mudah dan cepat dalam proses pembuatannya. Sehingga 

diharapkan metode ini dapat pula digunakan untuk stabilisasi pada tanah lempung 

di Ds. Jono Kec. Tanon Kab. Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 

berikut: 

1) Bangunan struktur di Ds. Jono Kec. Tanon Kab. Sragen seringkali 

mengalami kerusakan yang diakibatkan karena memiliki karakteristik tanah 

yang kurang baik. 

2) Seberapa besar pengaruh pemakaian kolom kapur terhadap sifat fisis dan 

mekanis tanah terutama ditinjau dari nilai koefisien konsolidasi (Cv), indeks 

pemampatan (Cc) dan penurunan konsolidasi (Sc). 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui perubahan sifat fisis tanah setelah dilakukan stabilisasi 

menggunakan kolom kapur. 

2) Mengetahui perbandingan tanah lempung dengan atau tanpa menggunakan 

kolom kapur ditinjau dari koefisien konsolidasi (Cv), indeks pemampatan 

(Cc) dan penurunan konsolidasi (Sc). 

3) Mengetahui pengaruh jarak pengambilan sampel terhadap nilai koefisien 

konsolidasi (Cv) , indeks pemampatan (Cc) dan penurunan konsolidasi (Sc). 
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2. Manfaat Penelitian 

1) Didapatkan suatu metode yang murah, mudah dan cepat dalam pelaksanaan 

stabilisasi tanah yang memiliki karakteristik kurang baik. 

2) Mengetahui pengaruh kolom kapur terhadap tanah yang memiliki indek 

plastisitas tinggi. 

3) Sebagai alternatif perbaikan tanah lempung lunak ekspansif dengan metode 

kolom kapur. 

 

D. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan Tugas Akhir ini, maka pada 

penelitian ini perlu diberi ruang lingkup sebagai berikut : 

1) Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Tanah sampel adalah tanah lempung lunak yang telah dijenuhkan selama 

enam hari dan diambil di Ds. Jono Kec. Tanon Kab. Sragen. 

3) Penelitian ini menggunakan kapur padam dari toko terdekat di sekitar 

Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4) Dalam penelitian ini mengidentifikasi konsolidasi vertikal 2 arah tanah 

lempung lunak dengan indek plastisitas tinggi. 

5) Penelitian menggunakan box dengan dimensi 1m x 0,4m x 0,4m. 
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Gambar I.1 Sketsa Kotak Pengujian Tampak Atas 
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Gambar I.2 Sketsa Kotak Pengujian Tampak 3 Dimensi 

 

6) Penelitian menggunakan 2 kolom kapur dengan diameter 15 cm. 

7) Jarak antar kolom yang dipasang sejajar adalah 1 m. 

8) Sampel diambil pada jarak 16,67cm, 33,33 cm dan 50cm dari As Kolom. 

9) Penelitian ini untuk mengetahui sifat fisis yang berupa specific gravity, 

Atterberg limits dan hydrometer. 

10) Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui nilai koefisien konsolidasi (Cv) 

U = 90%, nilai compression index (Cc) dan penurunan konsolidasi (Sc). 

11) Pengujian konsolidasi ini mulai dilakukan pada hari ke tujuh setelah 

dilakukan penjenuhan tanah selama enam hari berdasarkan penelitian 

Apriono (2008). 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Apriyono (2011) dengan 

judul Pengaruh Jarak Kolom Kapur Dalam Stabilitas Lempung Lunak Pada 

Tinjauan Indek Pemampatan (Cc) Tanah. Penelitian ini menggunakan tanah yang 

diambil dari desa Pekuncen kecamatan Purwokerto Utara, Box dengan ukuran 

60cm x 40cm x 40cm dan dengan 3 variasi kolom kapur. 

Stabilisasi tanah lempung lunak dengan kolom kapur seperti ini belum pernah 

dilakukan terutama di Fakultas Teknik  Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, jadi penelitian ini bersifat asli. 


