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ABSTRACT (ABSTRAK) 
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puri (2012) penambahan kapur dan abu ampas tebu sebagai bahan 

stabilizator untuk memperbaiki karakteristik tanah lempung diperoleh hasil yang positif. Dilihat dari segi kuat geser tanah 

nilai kohesi pada tanah asli dengan perawatan 7 hari adalah 0,0889 kg/cm
2
 meningkat menjadi 0,360 kg/cm

2
 pada 

penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. Nilai sudut gesek dalam dari 14,27
o
 pada tanah asli meningkat menjadi 

51,23
o
 pada penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. Selain itu menurut penelitian Choirudin (2013) 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 %. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka untuk melengkapi penelitian yang sudah ada pada penelitian ini akan mengamati pengaruh 

penambahan kapur dan abu ampas tebu terhadap stabilisasi tanah lempung Desa Jono Kecamatan Tanon Sragen dengan 

tinjauan kuat tekan bebas dan permeabilitasnya. Hasil dari penelitian kadar air tanah, didapat kadar air pada sampel tanah 

asli sebesar 13,907%, sedangkan untuk sampel tanah campuran kadar air mengalami penurunan seiring dengan semakin 

banyaknya penambahan abu ampas tebu, kadar air terendah terjadi pada tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 15% 

sebesar 11,227%. Uji pemadatan tanah menggunakan Standard Proctor, hasil uji didapatkan berat volume kering 

maksimum pada tanah asli sebesar 1,198 kg/cm
3
 dengan kadar air optimum 32,8%, sedangkan untuk tanah campuran 

didapat berat volume kering maksimum tertinggi terjadi pada tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 3% sebesar 

1,262 kg/cm
3
 dengan kadar air optimum 28%, dan berat volume kering maksimum terendah terjadi pada tanah campuran 

kapur 8% + abu ampas tebu 15% sebesar 1,109 kg/cm
3
 dengan kadar air optimumnya 25,4%. Hasil uji kuat tekan bebas 

didapat nilai kuat tekan bebas tanah asli sebesar 185,6 kN/m
2
, sedangkan untuk tanah campuran nilai kuat tekan bebas 

tertinggi dan terendah didapat dari sampel tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 3% dan tanah campuran kapur 8% 

+ abu ampas tebu 15% dengan nilai masing-masing 572,0 kN/m
2
 dan 268,0 kN/m

2
. Hasil uji permeabilitas pada sampel 

tanah asli didapat nilai koefisien permeabilitas sebesar 1,242 x 10
-9 

cm/detik, sedangkan untuk tanah campuran nilai 

koefisien permeabilitas tertinggi dan terendah didapat dari tanah campuran kapur 8% + abu ampas tebu 0% dan tanah 

campuran kapur 8% + abu ampas tebu 3% dengan nilai koefisien permeabilitas masing-masing adalah 9,373 x 10
-10

 

cm/detik dan 6,086 x 10
-10

 cm/detik. 

Kata  kunci  :  tanah lempung, stabilisasi, kapur, abu ampas tebu, kuat tekan bebas, permeabilitas. 
 

1. PENDAHULUAN 

1. a. Latar Belakang  

 Tanah di daerah Desa Jono Kecamatan 

Tanon Kabupaten Sragen merupakan salah satu 

jenis tanah yang kurang menguntungkan untuk 

dijadikan pondasi dasar konstruksi suatu bangunan. 

Hal ini terbukti dengan adanya penurunan pada 

badan jalan, membuat jalan menjadi bergelombang 

dan lantai-lantai dari berberapa rumah warga desa 

yang juga mengalami penurunan. Menurut Wiqoyah 

(2003) (dalam Puri, 2012) 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.  

Sudah banyak sekali penelitian tentang 

perbaikan terhadap tanah di daerah Desa Jono 

tersebut, salah satunya dengan cara stabilisasi 

secara kimiawi dengan menggunakan campuran 

kapur dan abu ampas tebu. Abu ampas tebu adalah 

residu atau limbah dari produksi pengolahan gula 

tebu. Menurut Sri Haryono dan Aliem Sudjatmiko 

(2011) dengan pengarangan abu ampas tebu pada 

suhu 350
o
 dilanjutkan dengan pengabuan pada suhu 

700
o
 kemudian abu ini dianalisis dengan AAS 

(Atomic Absorbtion Spectometri) didapatkan hasil 

kandungan silika oksida (SiO2) sebesar 86,20%. 

Kadar silika (SiO2) yang tinggi seperti ini akan 

sangat menguntungkan jika bereaksi dengan kapur 

(Ca(OH)2).  

Menurut penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Puri (2012) klasifikasi tanah lempung 

Jono, Tanon, Sragen menurut AASHTO mengalami 

perubahan 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%. Nilai 

kohesi pada tanah asli dengan perawatan 7 hari 

adalah 0,0889 kg/cm
2
 meningkat menjadi 0,360 



kg/cm
2
 pada penambahan kapur 8% + abu ampas 

tebu 15%. Nilai sudut gesek dalam dari 14,27
o
 pada 

tanah asli meningkat menjadi 51,23
o
 pada 

penambahan kapur 8% + abu ampas tebu 15%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Choirudin (2013) 

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 %. 

Pada penelitian ini akan diamati pengaruh 

penambahan kapur dan abu ampas tebu terhadap 

stabilisasi tanah lempung Desa Jono Kecamatan 

Tanon Sragen dengan tinjauan kuat tekan bebas dan 

permeabilitasnya. 

1. b. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1) Besarnya kuat tekan bebas tanah asli dan 

tanah yang sudah distabilisasi menggunakan 

campuran kapur dan abu ampas tebu pada 

kondisi kadar air optimum. 

2) Nilai koefisien permeabilitas tanah asli dan 

tanah yang sudah distabilisasi menggunakan 

campuran kapur dan abu ampas tebu pada 

kondisi kadar air optimum. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2. 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. 

2. b. Stabilisasi Tanah  

Stabilisasi merupakan suatu cara untuk 

memperbaiki karakteristik suatu lapisan tanah yang 

memiliki daya dukung yang rendah, agar tanah 

tersebut menjadi layak dan memiliki daya dukung 

sesuai yang diharapkan. 

Menurut Bowles (1991) stabilisasi tanah 

diperlukan apabila tanah yang terdapat di lapangan 

bersifat sangat lepas atau sangat mudah tertekan, 

mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, 

permeabilitas yang terlalu tinggi, atau sifat lain yang 

tidak sesuai untuk proyek pembangunan. 

2. c. Kapur 

Bahan dasar kapur ialah batu kapur. Batu 

kapur mengandung unsur kalsium karbonat (CaCO3). 

Pemanasan (kira-kira 980
o
C), 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 dalam Puri, 

2012). 

2. d. Abu Ampas Tebu 

Abu ampas tebu adalah abu yang diperoleh 

dari ampas tebu yang telah diperas niranya dan telah 

melalui proses pembakaran pada ketel-ketel uap. 

Proses terjadinya abu ampas tebu adalah sebagai 

berikut :  

1) Setelah tebu ditebang kemudian diangkut ke 

pabrik gula.  

2) Batang-batang tebu tersebut kemudian digiling 

untuk dikeluarkan air gulanya sehingga tersisa 

ampas tebu yang dalam keadaan kering.  

3) Ampas tebu ini kemudian diangkut ke dapur 

pembakaran ketel-ketel uap dan dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar mesin-mesin pabrik 

dengan cara dibakar.  

4) Sisa dari pembakaran ampas tebu tersebut yang 

dinamakan abu ampas tebu yang merupakan 

limbah dari pabrik gula tersebut. 

Menurut Sri Haryono dan Aliem 

Sudjatmiko (2011) dengan pengarangan abu ampas 

tebu pada suhu 350
o
 dilanjutkan dengan pengabuan 

pada suhu 700
o
 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. 

3. LANDASAN TEORI 

3. a. Kadar Air Tanah  

Kadar air tanah (w) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara berat air (Ww) dengan berat 

butiran padat (Ws) dalam tanah tersebut dan 

dinyatakan dalam persen. 

3. b. Pemadatan Tanah 

Pemadatan adalah peristiwa bertambahnya 

berat volume kering oleh beban dinamis. 

Bertambahnya berat volume kering tanah ini adalah 

sebagai akibat merapatnya partikel tanah yang diikuti 

dengan berkurangnya volume udara pada volume air 

tetap (Hardiyatmo, 2001). 

Dari pengujian Standard Proctor pada 

penelitian di laboratorium ini didapatkan berat 

volume kering maksimum (γd maks) dan kadar air 

optimum (wopt), yang kemudian kadar air optimum 

(wopt) tersebut digunakan sebagai acuan penambahan 



air pada pembuatan sampel untuk pengujian Kuat 

Tekan Bebas dan Permeabilitas. 

3. c. Kuat Tekan Bebas Tanah 

Kuat tekan bebas ialah besar beban aksial 

tiap satuan luas penampang benda uji saat mengalami 

keruntuhan atau pada saat regangan mencapai 20% 

(Soedarmo dan Purnomo, 1997b). 

Pada pengujian jenis ini benda uji diberi 

tegangan utama mayor (σ1), sedangkan tegangan 

kekang atau tegangan selnya (σ3) sama dengan nol. 

Berikut adalah gambar skematik dari prinsip 

pembebanannya dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skema prinsip pembebanan uji kuat 

tekan bebas. 

3. d. Permeabilitas Tanah 

Tanah terdiri dari butiran-butiran dengan 

ruangan-ruangan yang disebut pori (voids) antara 

butiran-butiran tanah tersebut. Pori-pori tersebut 

selalu berhubungan satu sama lainnya sehingga 

memungkinkan air untuk mengalir melaluinya. Sifat 

tanah yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah 

itu disebut permeabilitas tanah.  

Hukum Darcy menyatakan bahwa 

kecepatan aliran dalam tanah sebanding dengan 

gradient hidrolik. Yang kemudian dinyatakan dalam 

persamaan di bawah ini : 

V = k . i  ...................................   (III. 1) 

dengan : 

v  = Kecepatan aliran (cm/detik) 

k  = Koefisien permeabilitas (cm/detik) 

i = Gradien hidrolik 

Uji Permeabilitas dengan Alat Modifikasi 

Constant Pressure Head 
Modifikasi yang dilakukan terhadap alat 

Constant Pressure Head adalah dengan memberikan 

alat pemberi tekanan berupa kompresor. Yang mana 

fungsi dari alat pemberi tekanan tersebut adalah 

untuk menekan air, sehingga membantu air untuk 

lebih cepat meresap terhadap sampel dan 

mempercepat proses uji permeabilitas. 

Lebih jelasnya tentang alat uji permeabilitas 

ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Skema alat uji permeabilitas constant 

pressure head. 

Lebih jelasnya penempatan sampel pada 

gambar diatas, maka detail sampel akan dijelaskan 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Detail sampel pada alat uji constant 

pressure head. 



Pada pengujian permeabilitas menggunakan 

alat modifikasi constant pressure head, data-data 

yang perlu diamati adalah sebagai berikut : 

1) Volume rembesan (V), yang dapat diukur dari 

berat penampung air terisi (W1) dikurangi berat 

penampung air kosong (W0). 

2) Berat jenis air (γw) = 1 gr/cm
3
. 

3) Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 

rembesan air (t). 

4) Tekanan yang diberikan (P). 

5) Luas penampang benda uji (A). 

6) Panjang benda uji (L). 

7) Koefisien permeabilitas (k), dapat dihitung 

dengan rumus : 

 

k = 
V .  L .  γw

P .  A  .  t
  …………………………  (III. 2) 

dengan : 

k = Koefisien permeabilitas (cm/detik) 

V = Volume air rembesan (cm
3
)  

L = Panjang benda uji (cm) 

γw = Berat jenis air (gr/cm
3
) 

P = Tekanan yang diberikan (gr/cm
2
) 

A = Luas penampang benda uji (cm
2
) 

t = Waktu pengamatan (detik) 

4. METODE PENELITIAN 

4. a. Tinjauan Umum 
Pada penelitian ini dilakukan beberapa 

pengujian untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan. Uji-uji yang dilakukan meliputi uji kadar 

air tanah, uji pemadatan tanah, uji kuat tekan bebas 

dan uji permeabilitas.  

4. b. Bahan Penelitian  
Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Tanah uji adalah tanah lempung dari Desa 

Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen 

dengan kondisi tanah terganggu (disturb). 

Pengambilan sampel tanah dilakukan pada 

kedalaman 0,3 - 1 meter. 

2) Air, berasal dari Laboratorium. 

3) Kapur yang digunakan adalah kapur padam 

atau Ca(OH)2. 

4) Abu ampas tebu berasal dari Pabrik Gula 

Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. 

4. c. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Satu set alat uji kadar air (water content 

analysis). 

2) Satu set alat uji pemadatan tanah dengan 

Standar Proctor. 

3) Satu set alat uji kuat tekan bebas. 

4) Satu set alat uji permeabilitas tanah. 

4. d. Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian tersebut terdiri dari 

beberapa tahap seperti yang dijelaskan  di bawah ini : 

1) Tahap I : Tahap ini merupakan tahap awal 

penelitian yang meliputi, studi 

literatur, mencari sumber 

referensi, penyediaan bahan 

(sampel tanah, abu ampas tebu dan 

kapur) dan persiapan alat 

penelitian. 

2) Tahap II : Pada tahap ini dilakukan 

pembuatan sampel tanah asli dan 

tanah campuran dengan variasi 

penambahan kapur 8% dan abu 

ampas tebu 0%, 3%, 6%, 9%, 

12%, 15%. serta dilakukan uji 

kadar air dan uji pemadatan tanah 

dengan metode standard proctor 

untuk mendapatkan berat volume 

kering maksimum dan kadar air 

optimum. Kadar air optimum 

itulah yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan untuk 

pembuatan sampel pengujian kuat 

tekan bebas dan permeabilitas. 

3) Tahap III : Pada tahap ini dilakukan 

pembuatan sampel untuk uji kuat 

tekan bebas dan permeabilitas 

untuk tanah asli dan tanah 

campuran dengan variasi 

penambahan kapur dan abu ampas 

tebu. serta uji kuat tekan bebas 

dan permeabilitas itu sendiri. 

4) Tahap IV : Pada tahap ini dilakukan analisis 

data hasil pengujian dan membuat 

pembahasan dari hasil pengujian 

yang kemudian dibuat kesimpulan 

dari keseluruhan penelitian yang 

telah dilakukan. 

4. e. Jalannya Penelitian  

Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah 

kerja setiap pengujian terhadap sampel-sampel 

tersebut. 

Uji Kadar Air Tanah (Water Content Analysis) 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kandungan air yang terkandung dalam 

sampel tanah asli maupun tanah campuran.  

Langkah-langkah pelaksanaan uji kadar air 

tanah sesuai dengan ASTM D854-72 adalah sebagai 

berikut : 

a) Menyediakan sampel tanah asli dan sampel 

tanah campuran dengan kapur 8% dan abu 



ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 

3%, 6%, 9%, 12%, 15%. 

b) Sampel diperam selama 24 jam, kemudian 

dianginkan. 

c) Timbang cawan kosong dengan timbangan 

digital ketelitian 0,01 gr. 

d) Masukan setiap sampel kedalam cawan yang 

berbeda. Kemudian timbang cawan yang sudah 

terisi sampel. 

e) Masukan cawan-cawan tersebut kedalam oven 

dengan suhu 110 ± 5 
0
C selama 24 jam. 

f) Setelah 24 jam keluarkan cawan dari dalam 

oven, dinginkan selama 10 menit kemudian 

timbang menggunakan timbangan digital 

ketelitian 0,01 gr. 

g) Semua data dimasukan kedalam form yang 

sudah ditentukan kemudian dihitung 

menggunakan program MS. Excel.  

h) Lakukan uji kadar air terhadap sampel minimal 

2 kali kemudian di rata-rata. 

Uji Pemadatan Tanah dengan Standard Proctor 

Uji pemadatan tanah dimaksudkan untuk 

mencari hubungan antara berat volume kering 

maksimum (γd maks) dan kadar air optimum (wopt). 

Yang mana nantinya kadar air optimum (wopt) 

tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam 

penambahan air untuk pembuatan sampel uji Kuat 

Tekan Bebas dan uji Permeabilitas.  

Langkah-langkah pelaksanaan uji 

pemadatan tanah dengan Standard Proctor yang 

mengacu pada ASTM D698 adalah sebagai berikut : 

a) Menyediakan sampel tanah asli dan sampel 

tanah campuran dengan kapur 8% dan abu 

ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 

3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Tanah harus lolos 

saringan no. 4 terlebih dahulu. 

b) Setiap variasi menyediakan 3 kg sampel 

sebanyak 5 buah. 

c) Mencampur sampel dengan air sesuai 

penambahan air yang telah direncanakan 

secara merata. 

d) Melakukan pemeraman pada sampel uji selama 

24 jam. Pemeraman dilakukan dengan 

membungkus sampel uji menggunakan 

kantong-kantong plastik. Hal ini dilakukan 

agar kadar air tidak berubah dan pencampuran 

sampel dengan air bisa lebih merata. 

e) Menimbang cetakan (mold) dengan ukuran 

diameter 4” (101,6 mm) dan tinggi 4,584” 

(116,3 mm), beserta alasnya. 

f) Memadatkan tanah didalam cetakan tersebut 

menggunakan penumbuk besi (hammer) yang 

mempunyai berat 2,5 kg dan tinggi jatuh 30,48 

cm. 

g) Pemadatan sampel tanah dalam cetakan (mold) 

dilakukan dalam 3 lapis yang mana setiap lapis 

diberi 25 kali pukulan oleh penumbuk 

(hammer). 

h) Memotong kelebihan lapisan dan 

meratakannya menggunakan spatula, 

kemudian menimbangnya. 

i) Keluarkan sampel tanah dari dalam cetakan 

(mold) menggunakan sample extruder. 

j) Belah sampel tanah tersebut untuk kemudian 

diperiksa kadar airnya. 

k) Lakukan instruksi c) - j) minimal 5 kali, 

dengan penambahan air berbeda pada setiap 

percobaannya supaya didapat grafik hubungan 

kadar air dan berat volume keringnya. 

l) Masukan data-data kedalam form yang sudah 

disediakan. Kemudian perhitungan dapat 

dilakukan menggunakan MS. Excel. 

Uji Kuat Tekan Bebas (Unconfined Compression 

Test) 

Uji kuat tekan bebas dimaksudkan untuk 

menenukan kuat tekan tak terkekang, yang kemudian 

digunakan untuk menghitung unconsolidated - 

undrained shear strength. 

Langkah-langkah uji kuat tekan bebas 

mengacu pada standart pengujian ASTM D2166-06 

adalah sebagai berikut : 

a) Menyediakan sampel tanah asli dan sampel 

tanah campuran dengan kapur 8% dan abu 

ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 

3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Tanah harus lolos 

saringan no. 4 terlebih dahulu. Setiap variasi 

menyediakan 3 kg sampel. 

b) Mencampur sampel dengan air. Penambahan 

air sesuai dengan kadar air optimum masing-

masing sampel. 

c) Melakukan pemeraman selama 24 jam. 

d) Sampel dipadatkan sama dengan pengujian 

pemadatan tanah dengan Standard Proctor. 

e) Mencetak sampel hasil pemadatan tanah 

menggunakan sample tube dengan ukuran 

diameter 3,48 cm dan tinggi 7 cm. kemudian 

mengeluarkannya dari sample tube 

menggunakan extruder. 

f) Mengukur diameter dan tinggi benda uji 

menggunakan jangka sorong. 

g) Menimbang benda uji menggunakan 

timbangan digital ketelitian 0,01 gr. 

h) Meletakkan benda uji pada alat Unconfined 

Compression Machine tepat ditengah plat 

bawah, putar dongkerak sampai plat atas 

menyentuh benda uji. Kemudian atur load dial 

dan deformation dial ke angka nol. 



i) Putar dongkerak alat bersamaan dengan 

menyalakan stopwatch. Memutar dongkerak 

harus konstan yaitu 1 ¼ putaran per menit. 

j) Baca load dial dan deformation dial setiap 

menit secara bersamaan. 

k) Pengujian dihentikan apabila pembacaan load 

dial sudah mengalami penurunan minimal 2 

kali. 

l) Menggambil foto keruntuhan pada sampel. 

Kemudian bersihkan sampel dari alat dan 

ambil sebagian untuk diuji kadar airnya. 

m) Masukan data pada form yang sudah 

disediakan. Kemudian perhitungan dapat 

dilakukan menggunakan MS. Excel. 

Uji Permeabilitas 

Uji permeabilitas dimaksudkan untuk 

menentukan besarnya nilai  koefisien permeabilitas 

pada sampel tanah asli maupun tanah campuran. 

Langkah-langkah uji permeabilitas 

mengacu pada ASTM D2434-68 adalah sebagai 

berikut : 

a) Menyediakan sampel tanah asli dan sampel 

tanah campuran dengan kapur 8% dan abu 

ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 

3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Tanah harus lolos 

saringan no. 4 terlebih dahulu. Setiap variasi 

menyediakan 3 kg sampel. 

b) Mencampur sampel dengan air. Penambahan 

air sesuai dengan kadar air optimum masing-

masing sampel. 

c) Melakukan pemeraman selama 24 jam. 

d) Sampel dipadatkan sama dengan pengujian 

pemadatan tanah dengan Standard Proctor. 

e) Mencetak sampel hasil pemadatan tanah 

menggunakan ring silinder berukuran diameter 

3,7 cm dan tinggi 8 cm. 

f) Memasang kertas pori pada bagian atas dan 

bawah sampel, lalu kemudian ditutup 

menggunakan ring penutup. Baut di beberapa 

sisi untuk memastikan tidak terjadi kebocoran. 

g) Timbang penampung air kosong. 

h) Pasang penampung air tepat dibawah ring 

penutup sampel bagian bawah. 

i) Nyalakan kompresor, lalu atur tekanan yang 

akan diberikan. Tekanan yang diberikan dapat 

dilihat di dial indikator lalu catat ke dalam 

form. 

j) Hidupkan stopwatch bersamaan dengan 

menghidupkan kran air yang akan mengaliri 

sampel. 

k) Tunggu sampai terdapat rembesan didalam 

penampung air. 

l) Setelah terdapat rembesan didalam penampung 

air, matikan kran air dan stopwatch. Catat 

waktu yang tertera di stopwatch ke dalam 

form. 

m) Timbang penampung air + air rembesan. Catat 

ke dalam form. 

n) Catat semua data ke dalam form yang 

disediakan. Kemudian perhitungan dapat 

dilakukan menggunakan MS. Excel. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5. a. Hasil Penelitian Sebelumnya   

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, data sekunder dari sifat fisis abu ampas tebu, 

kapur dan tanah campuran diperoleh dari data sekunder hasil penelitian dari Puri (2012). Uji sifat fisis yang 

dilakukan terhadap abu ampas tebu dan kapur hanya uji berat jenis dan didapat hasil sebagai berikut : 

1) Berat jenis abu ampas tebu = 1,356 

2) Berat jenis kapur = 2,60   

Hasil uji sifat fisis tanah campuran disajikan kedalam Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Hasil uji sifat fisis (Puri, 2012). 

No. Jenis Sampel 
Berat 

Jenis 

Batas 

Cair 

(%) 

Batas 

Plastis 

(%) 

Batas 

Susut 

(%) 

Indeks 

Plastisitas (%) 

1. Tanah Asli 2,60 88,03 38,58 10,73 49,44 

2. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 0% 2,563 51,70 42,59 17,48 9,11 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 3% 2,537 49,00 40,38 18,89 8,62 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 6% 2,504 46,70 38,43 20,21 8,27 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 9% 2,462 45,10 38,15 24,87 6,95 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 12% 2,456 43,20 37,04 28,57 6,16 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 15% 2,408 39,00 34,62 29,75 4,38 

Klasifikasi tanah campuran menurut AASHTO dan USCS disajikan kedalam Tabel 2. 

 

 



Tabel 2. Klasifikasi tanah campuran (Puri, 2012). 

No. Jenis Sampel 
Lolos Saringan 

No. 200 (%) 

Kel. Indeks 

(GI) 

Klasifikasi 

AASHTO USCS 

1. Tanah Asli 94,13 57,243 A-7-5 CH 

2. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 0% 35,25 -0,531 A-5 SC 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 3% 34,70 -0,345 A-2-5 SC 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 6% 33,80 -0,605 A-2-5 SC 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 9% 32,30 -1,137 A-2-5 SM 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 12% 31,25 -1,434 A-2-5 SM 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 15% 30,10 -1,804 A-2-4 SM 

5. b. Hasil Uji Kadar Air Tanah (Water Content Analysis) 

Tabel 3. Hasil uji kadar air (water content analysis). 

No. Jenis Sampel Kadar Air (%) 

1. Tanah Asli 13,907 

2. Tanah + Kapur 8% 13,473 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 3% 12,855 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 6% 12,642 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 9% 11,731 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 12% 11,493 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 15% 11,227 

5. c. Hasil Uji Pemadatan Tanah 

Uji pemadatan tanah dilakukan untuk mengetahui hubungan berat volume kering maksimum (γd 

maks) dan kadar air optimum (wopt) dari masing-masing sampel. Hubungan berat volume kering dan kadar air 

pada semua sampel dapat dilihat pada Grafik 1. 

 

Grafik 1. Hubungan antara kadar air (%) dengan berat volume kering (gr/cm
3
) dari semua sampel. 
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Berdasarkan Grafik 1 hasil dari uji pemadatan tanah yaitu berat volume kering maksimum (γd maks) 

dan kadar air optimum (wopt) disajikan kedalam Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji pemadatan tanah. 

No. Jenis Sampel 

Berat volume 

kering maks 

(gr/cm
3
) 

Kadar air 

optimum 

(%) 

1. Tanah Asli 1,198 32,8 

2. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 0% 1,253 29,8 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 3% 1,262 28 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 6% 1,242 27,2 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 9% 1,214 26,5 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 12% 1,181 26 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 15% 1,109 25,4 

5. d. Hasil Uji Kuat Tekan Bebas 

Uji kuat tekan bebas bertujuan untuk menenukan kuat tekan tak terkekang, yang kemudian 

digunakan untuk menghitung unconsolidated - undrained shear strength. Uji tekan bebas merupakan cara 

sederhana dibandingkan uji triaxial tipe Undrained – Unconsolidated. Pada pengujian ini juga digunakan 

untuk menilai konsistensi kekerasan pada tanah lempung. Hasil uji kuat tekan bebas terhadap sampel dapat 

dilihat dalam Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Hasil uji kuat tekan bebas. 

No. Jenis Sampel 

Nilai Kuat 

Tekan 

Bebas (qu) 

(kN/m
2
) 

Nilai Kuat 

Geser 

Undrained (Cu) 

(kN/m
2
) 

Konsistensi Tanah 

1. Tanah Asli 185,6 92,8 Lempung Kaku 

2. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 0% 460,0 230,0 Lempung Keras 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 3% 572,0 286,0 Lempung Keras 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 6% 444,0 222,0 Lempung Keras 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 9% 403,0 201,5 Lempung Keras 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 12% 352,0 176,0 Lempung Sangat Kaku 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 15% 268,0 134,0 Lempung Sangat Kaku 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kuat tekan bebas pada semua sampel tanah campuran 

lebih besar dari nilai kuat tekan bebas pada tanah asli. Sehingga tanah campuran lebih memiliki stabilitas dan 

daya dukung yang lebih baik dari tanah asli. Hal ini dikarenakan terjadinya proses sementasi akibat reaksi dari 

campuran kapur dan abu ampas tebu yang membentuk suatu zat yang dapat mengikat butiran-butiran tanah, 

sehingga ikatan antar butiran tanah menjadi lebih kuat dan kuat tekan bebas dari tanah itu menjadi lebih besar. 

Untuk sampel yang memiliki stabilitas tertinggi dicapai oleh sampel tanah campuran dengan kapur 8% + abu 

ampas tebu 3% karena memiliki nilai kuat tekan bebas tertinggi. Dengan demikian penambahan abu ampas 

tebu mencapai optimum pada penambahan 3%. 

Berdasarkan Tabel 5 didapat konsistensi tanah asli adalah lempung kaku. Konsistensi tanah berubah 

menjadi lempung keras pada sampel tanah dengan campuran kapur 8% + abu ampas tebu 0% sampai abu 

ampas tebu 9%. Kemudian berubah kembali menjadi lempung sangat kaku pada sampel tanah campuran kapur 

8% + abu ampas tebu 12% dan abu ampas tebu 15%. 

5. e. Hasil Uji Permeabilitas 

Tujuan dari uji permeabilitas itu sendiri adalah untuk mengetahui nilai koefisien permeabilitas dari 

sampel tanah asli dan tanah campuran tersebut. Yang nantinya nilai koefisien permeabilitas tersebut dapat 

dijadikan acuan untuk permasalahan dalam pembuatan bangunan air seperti bendungan, bendung, tanggul 

penahan air dan bangunan-bangunan air lainnya. 

Hasil dari uji permeabilitas terhadap sampel uji dapat dilihat dalam Tabel 6. 
 

 



Tabel 6. Hasil uji permeabilitas. 

No. Jenis Sampel 
Koef. Permeabilitas (k) 

cm/detik 

1. Tanah Asli 1,242 x 10
-9

 

2. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas Tebu 0% 9,373 x 10
-10

 

3. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 3% 6,086 x 10
-10

 

4. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 6% 7,576 x 10
-10

 

5. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 9% 8,364 x 10
-10

 

6. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 12% 8,061 x 10
-10

 

7. Tanah + Kapur 8% + Abu Ampas tebu 15% 8,812 x 10
-10

 

Dari semua sampel yang diujikan nilai koefisien permeabilitas tanah campuran berada di bawah dari 

nilai koefisien permeabilitas tanah asli. Hal ini menunjukan bahwa nilai permeabilitas tanah campuran lebih 

kecil disebabkan kapur dan abu ampas tebu dapat mengisi rongga-rongga tanah sehingga kemampuan tanah 

untuk meloloskan air menjadi kecil. Semakin kecilnya volume air yang lolos berarti kecepatan aliran dalam 

melewati sampel juga semakin kecil. Berdasarkan hukum Darcy bahwa kecepatan aliran berbanding lurus 

dengan koefisien permeabilitas dan gradient hidroliknya, maka jika kecepatan alirannya rendah sudah pasti 

koefisien permeabilitasnya juga rendah. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

6. a. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, pengujian dan analisis data terhadap sampel tanah asli dan tanah 

campuran menggunakan kapur 8% dan abu ampas tebu dengan variasi penambahan 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 

15%, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Hasil uji kadar air tanah pada sampel tanah asli sebesar 13,907%. Hasil uji kadar air tanah campuran 

dengan kapur 8% + abu ampas tebu 0% sebesar 13,473%, kemudian mengalami penurunan seiring 

bertambahnya penambahan abu ampas tebu yang diperoleh kadar air terendah pada sampel tanah 

campuran dengan kapur 8% + abu ampas tebu 15% dengan nilai kadar air 11,227%. 

2) Hasil uji pemadatan tanah menggunakan Standard Proctor, berat volume kering maksimum tanah asli 

didapat 1,198 kg/cm
3
 dengan kadar air optimum 32,8%. Hasil uji pemadatan tanah pada sampel tanah 

campuran didapat berat volume kering maksimum tertinggi terjadi pada campuran tanah dengan kapur 

8% + abu ampas tebu 3% dengan nilai berat volume kering maksimum 1,262 kg/cm
3
 dengan kadar air 

optimum 28%, sedangkan nilai berat volume kering maksimum terendah didapat dari sampel tanah 

campuran kapur 8% + abu ampas tebu 15% sebesar 1,109 kg/cm
3
 dengan kadar air optimum 25,4%.  

3) Hasil uji kuat tekan bebas untuk tanah asli sebesar 185,6 kN/m
2
. Hasil uji kuat tekan bebas tanah 

campuran didapat nilai kuat tekan bebas tertinggi didapat dari sampel tanah campuran dengan kapur 8% 

+ abu ampas tebu 3% dengan nilai kuat tekan bebas sebesar 572,0 kN/m
2
, sedangkan nilai kuat tekan 

bebas terendah didapat dari sampel tanah campuran dengan kapur 8% + abu ampas tebu 15% sebesar 

268,0 kN/m
2
. 

4) Hasil uji permeabilitas terhadap sampel tanah asli didapat nilai koefisien permeabilitas (k) sebesar 1,242 

x 10
-9 

cm/detik, sedangkan untuk tanah campuran nilai koefisien permeabilitas tertinggi didapat dari 

sampel tanah campuran dengan kapur 8% + abu ampas tebu 0% dengan nilai koefisien permeabilitas (k) 

sebesar 9,373 x 10
-10

 cm/detik dan nilai koefisien permeabilitas terendah didapat dari tanah campuran 

dengan kapur 8% + abu ampas tebu 3% sebesar 6,086 x 10
-10

 cm/detik.  

5) Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa campuran kapur dan abu ampas tebu 

dapat memperbaiki sifat fisis dan mekanis tanah lempung desa Jono, kecamatan Tanon, Sragen.  

6. b. Saran 

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganjurkan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Untuk hasil yang lebih akurat dan teliti, dianjurkan untuk melakukan setiap percobaan lebih dari 2 kali. 

2) Alat-alat di laboratorium seharusnya ditera ulang, agar data yang dihasilkan bisa lebih valid lagi. 

3) Campuran kapur dan abu ampas tebu mampu memperbaiki karakteristik tanah lempung desa Jono, 

kecamatan Tanon, Sragen. Sehingga dapat dijadikan suatu solusi untuk memperbaiki tanah lempung di 

daerah lainnya. 
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