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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan tempat berdirinya suatu konstruksi, baik itu konstruksi 

bangunan gedung maupun konstruksi jalan. Jenis tanah tertentu dapat  

menimbulkan masalah apabila tanah memiliki sifat–sifat  yang buruk seperti daya 

dukung yang rendah, kekuatan geser yang rendah dan potensi kembang susut yang 

besar. Pekerjaan teknik sipil akan senantiasa membutuhkan kajian tentang tanah. 

Hampir setiap pekerjaan selalu terkait dengan tanah, baik ketika tanah akan 

digunakan sebagai tempat diletakkannya sebuah struktur bangunan ataupun pada 

saat tanah digunakan sebagai bahan konstruksi yang tersedia di lokasi pekerjaan. 

 Sifat–sifat dan perilaku tanah yang sering terjadi akan menjadi bahan 

pertimbangan yang berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. 

Karena besarnya pengaruh tanah terhadap perencanaan suatu konstruksi, maka 

tanah menjadi komponen yang sangat diperhatikan dalam perencanaan konstruksi. 

Dalam sistem klasifikasi, tanah dikelompokkan kedalam tanah berbutir kasar dan 

tanah berbutir halus. Tanah berbutir halus ada dua jenis yaitu tanah lempung 

(kohesif) dan lanau (nonkohesif). 

Tanah lempung yang mempunyai kuat dukung sangat rendah  adalah tanah 

lempung lunak. Kondisi iklim di Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu 

penghujan dan kemarau, berpotensi besar terjadinya perubahan kadar air dimulai 

dari optimum sampai minimum, pada musim kemarau tanah mengalami 

penyusutan, kadar air rendah, daya dukung tinggi, dan kekuatan gesernya tinggi, 

namun pada musim  penghujan terjadi pengembangan (swelling), kadar air tinggi, 

daya dukung rendah dan kekuatan gesernya rendah. Bila suatu konstruksi 

dibangun diatas tanah lempung lunak maka akan terjadi kerusakan-kerusakan 

antara lain terjadinya retakan dan gelombang pada perkerasan jalan, retak pada 

dinding bangunan, tanah amblas dan lain sebagainya. 
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Menurut Merdhiyanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Sand-Lime 

Column Stabilization On The Consolidation Of Soft Clay Soil, telah diketahui 

bahwa tanah dari daerah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

termasuk tanah lempung lunak dengan nilai PI sebesar 50,20 %. Dengan kondisi 

tanah tersebut mengakibatkan perkerasan jalan didaerah Pedan mudah 

bergelombang dan berlubang, serta terjadinya retakan pada dinding bangunan 

akibat dari penurunan tanah yang berlebihan dan tidak seragam. 

Untuk mengatasi masalah tanah tersebut, perlu dilakukan stabilisasi tanah, 

supaya tanah menjadi stabil dan aman untuk didirikan suatu konstruksi di atasnya. 

Ada beberapa metode stabilisasi tanah, antara lain mencampur tanah dengan 

material lain, metode pembebanan, metode vertical drain (kolom pasir), dan lain 

sebagainya. Pada penelitian ini akan dikaji perbaikan metode stabilisasi dengan 

kolom kapur dan kolom campuran pasir kapur yang ditinjau dari kuat gesernya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai 

acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Seberapa besar parameter kuat geser tanah lempung lunak dari Desa Troketon 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang distabilisasi dengan kolom kapur 

dan kolom campuran pasir kapur?  

b. Bagaimana pengaruh jarak pengambilan sampel tanah dari kolom kapur dan 

kolom campuran pasir kapur terhadap parameter kuat geser?  

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perbandingan parameter kuat geser tanah lempung lunak dari 

Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan menggunakan 

kolom kapur dan kolom campuran pasir kapur. 

b. Mengetahui pengaruh jarak pengambilan sampel terhadap parameter kuat 

geser pada stabilisasi tanah lempung lunak dengan kolom kapur dan kolom 

campuran pasir kapur. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Menstabilkan tanah lempung lunak Desa Troketon Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten dengan menggunakan kolom kapur dan kolom campuran 

pasir kapur. 

b. Sebagai alternatif perbaikan tanah lempung lunak dengan metode kolom yang 

diisi dengan kapur dan kolom yang diisi dengan campuran pasir kapur.  

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan-batasan yang digunakan sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

2) Tanah sampel adalah tanah lempung lunak dengan kondisi terganggu 

(disturbed) yang diambil dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten, dengan kedalaman > 30 cm dari permukaan tanah. 

3) Penelitian ini mengidentifiasi perbedaan nilai kuat geser tanah lempung 

lunak menggunakan kolom kapur dan kolom campuran pasir kapur. 

4) Penelitian menggunakan box dengan dimensi 1m x 0,4m x 0,4m. 

5) Penelitian ini menggunakan 2 kolom dengan diameter 0,15 m. 

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

7) Variasi jarak pengambilan sampel adalah 16,67cm, 33,33cm, dan 50cm dari 

kolom kapur maupun kolom campuran pasir kapur. 

8) Kapur yang digunakan adalah kapur padam. 

9) Pasir yang digunakan adalah pasir dari Kaliworo, Klaten. 

10) Penelitian ini menggunakan penambahan beban seberat 50 kg. 

11) Pengujian yang dilakukan yaitu Direct Shear Test (ASTM D-3080-04) 

untuk mengetahui nilai kohesi (C) dan nilai sudut geser dalam tanah (φ), 

pengujian berat jenis (ASTM D-8554-58), dan pengujian batas-batas 

Atterberg (ASTM D-423- 66, D-424-59, dan D-427-61). 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tanah lempung lunak dari Pedan yang distabilisasi dengan kolom 

kapur dan kolom campuran pasir kapur dengan judul “Studi Perbandingan Kuat 
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Geser Tanah Lempung Lunak Yang Distabilisasi Dengan Kolom Kapur dan 

Kolom Campuran Pasir Kapur” sebelumnya belum pernah dilakukan. Namun 

penelitian stabilitas tanah lempung lunak dengan menggunakan kolom kapur 

dengan variasi jarak pengambilan sampel tanah pernah dilakukan oleh Lutfiarta 

(2014) dengan  menggunakan tanah yang diambil dari Sragen. Penelitian di 

daerah Pedan pernah dilakukan oleh Merdhiyanto (2015) dengan judul Sand – 

lime Column Stabilization for Consolidation on Soft Clay Soil. Wijayanto (2015) 

juga pernah melakukan penelitian serupa dengan judul Pengaruh Variasi 

Diameter Kolom Campuran Pasir Kapur Terhadap Konsolidasi Lempung Lunak. 

Adapun Rini (2015) juga pernah melakukan penelitian di daerah Pedan dengan 

judul Perbandingan Konsolidasi Tanah Lempung Lunak Yang Distabilisasi 

Dengan Kolom Campuran Pasir Kapur dan Kolom Pasir di atas Kapur, 

sedangkan Ermawan (2016) dengan judul  Influence Diameter Variation Lime 

Column Above Sand Column In Soft Clay Soil Stabilzation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


