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ABSTRAKSI 

Pada daerah dengan kandungan lempung tinggi bisa menyebabkan jalan 

bergelombang dan penurunan tanah karena sifat kembang susut tanah lempung. 

Hal tersebut sering terjadi di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yaitu stabilisasi tanah dengan 

sistem drainase vertikal menggunakan kolom pasir atau kapur. Pada penelitian ini, 

untuk mengetahui pengaruh stabilisasi dengan drainase vertikal terhadap tanah 

lempung Desa Trokteton Kec. Pedan Kab. Klaten, dilakukan dengan 

membandingkan dua pengujian yaitu stabilisasi menggunakan kolom campuran 

pasir-kapur dan  kolom pasir di atas kapur. 

Perbandingan dua jenis pengujian ini ditinjau berdasarkan nilai koefisien 

konsolidasi (Cv), indeks pemampatan (Cc), dan penuruan (Sc). Variasi jarak 

untuk kolom  campuran pasir-kapur yaitu 16,67 cm; 33,33 cm; dan 50 cm dari tepi 

kolom, sedangkan untuk kolom pasir di atas kapur yaitu 16,67 cm; 33,33 cm; 50 

cm lapis ke-1; 50 cm lapis ke-2; dan 50 cm lapis ke-3. Dari hasil kedua penelitian, 

nilai koefisien konsolidasi (Cv) mengalami kenaikan saat pengambilan sampel 

semakin dekat dengan kolom yaitu pada jarak 16,67 cm. Nilai indeks pemampatan 

(Cc) mengalami penurunan ketika sampel semakin dekat dengan kolom yaitu pada 

jarak 16,67 cm. Sedangkan nilai penurunan konsolidasi semakin turun ketika 

sampel semakin dekat dengan kolom yaitu pada jarak 16,67 cm. Persentase 

pengaruh stabilisasi kolom campuran pasir-kapur terhadap tanah asli terjadi 

perubahan nilai Cv sebesar 644,184%; Cc sebesar 61,216%; dan Sc sebesar 

57,383%, sedangkan untuk kolom pasir di atas kapur perubahan nilai  Cv sebesar 

589,402%; Cc sebesar 58,769%, dan Sc sebesar 53,931%. Sehingga dari 

persentase tersebut, stabilisasi tanah menggunakan kolom campuran pasir-kapur 

lebih baik daripada stabilisasi menggunakan kolom pasir di atas kapur. 

Kata kunci: lempung, konsolidasi, kolom pasir-kapur, koefisien konsolidasi, 

indeks pemampatan, penurunan 


