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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah kontruksi, baik 

untuk konstruksi struktur maupun konstruksi perkerasan jalan. Namun dalam 

kenyataannya tidak semua jenis tanah mempunyai karakteristik dan sifat yang 

sama, sehingga belum tentu tanah tersebut baik digunakan untuk konstruksi 

struktur atau konstruksi perkerasan jalan. Kondisi tanah di Kecamatan Tanon 

tergolong dalam kategori tidak stabil, hal ini terbukti dengan kondisi tanah yang 

retak-retak, mengembang, dan keras. Selain itu juga dapat dilihat pada kondisi 

jalan yang bergelombang dan retak-retak. Tanah Tanon merupakan tanah lempung 

dengan persentase 94,13% lolos saringan No.200, batas cair (LL) = 88,03%, 

indeks plastisitas (PI) = 49,44% (Wiqoyah, 2003). Tanah lempung Tanon menurut 

metode American Association of State Highwayand Transportasion Officials 

(AASHTO) termasuk kelompok A-7-5, sedangkan berdasarkan klasifikasi Unified 

Soil Classification System (USCS) termasuk kelompok CH yaitu lempung 

anorganik dengan plastisitas tinggi. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk 

mengatasi permasalahan yang ada, sehingga tanah lempung Tanon bisa digunakan 

dengan baik untuk konstruksi struktur maupun konstruksi perkerasan jalan. 

Stabilisasi merupakan salah satu cara perbaikan tanah yang 

memungkinkan tanah tersebut bisa menjadi lebih baik. Bahan stabilisasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kapur. Tanah lempung Tanon dengan kapur 

sudah pernah di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satu diantaranya 

oleh Murhandani (2015) dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4, lolos 

saringan No.30, dan lolos saringan No.200 dengan persentase campuran 0%, 

2,5%, 5% terhadap berat tanah. Menurut Murhandani (2015), tanah lempung 

Tanon apabila distabilisasi dengan kapur semakin besar persentase penambahan 

kapur nilai CBRnya semakin tinggi. Menurut penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa bahan stabilisasi kapur dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4, 

lolos saringan No.30, dan lolos saringan No.200 dapat memeperbaiki tanah. 
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Penelitian dan bahan stabilisasi yang digunakan dalam penelitian ini sama 

dengan yang dilakukan Murhandani (2015), hanya saja jenis pengujian yang 

berbeda. Penelitian ini menggunakan pengujian konsolidasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan kondisi tanah yang diuraikan pada latar 

belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini meliputi: 

1.  Seberapa besar perubahan sifat-sifat fisis tanah lempung Tanon yang 

distabilisasi dengan kapur dengan variasi butiran tanah lolos saringan No.4, 

lolos saringan No.30, dan lolos saringan No.200 dengan persentase campuran 

kapur 0%, 2,5%, 5% terhadap berat tanah. 

2. Seberapa besar perubahan nilai penurunan konsolidasi lempung Tanon yang 

distabilisasi dengan kapur dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4, 

lolos saringan No.30, dan lolos saringan No.200 dengan persentase campuran 

kapur 0%, 2,5%, 5% terhadap berat tanah. 

3. Bagaimana pengaruh variasi butiran terhadap penurunan konsolidasi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perubahan sifat-sifat fisis tanah lempung Tanon yang distabilisasi 

dengan kapur dengan variasi butiran tanah lolos saringan No.4, lolos saringan 

No.30, dan lolos saringan No.200 dengan persentase campuran kapur 0%, 

2,5%, 5% terhadap berat tanah. 

2. Mengetahui perubahan nilai penurunan konsolidasi lempung Tanon yang 

distabilisasi dengan kapur dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4, 

lolos saringan No.30, dan lolos saringan No.200 dengan persentase campuran 

kapur 0%, 2,5%, 5% terhadap berat tanah. 

3. Mengetahui pengaruh variasi butiran terhadap penurunan konsolidasi. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perubahan fisis 

dan mekanis untuk tanah lempung Tanon yang distabilisasi dengan kapur. 
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2. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia teknik khususnya 

tanah dengan mencari solusi/alternative lain untuk stabilisasi tanah yang 

kurang baik, sehingga bisa melengkapi penelitian yang sudah ada. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dalam pembahasan Tugas Akhir ini, 

maka penelitian ini di batasi pada masalah berikut: 

1. Sampel tanah lempung yang digunakan untuk penelitian diambil dari 

Kecamatan Tanon dengan kedalaman ≥30 cm, dengan kondisi tanah 

terganggu (disturb sampel). 

2. Sampel tanah menggunakan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4, lolos 

saringan No.30, dan lolos saringan No.200. 

3. Bahan stabilisasi yang digunakan adalah kapur padam yang biasa digunakan 

untuk campuran bahan bangunan, dengan variasi penambahan kapur 0%, 

2,5%, dan 5% dari berat sampel. Variasi penambahan kapur ini digunakan 

dari rekomendasi penelitian sebelumnya. 

4. Sampel tanah yang digunakan untuk pengujian ini sebelumnya diperam 

selama ±24jam. 

5. Pembuatan benda uji untuk pengujian konsolidasi dengan penambahan air 

sesuai ωopt. 

6. Pengujian sifat fisis tanah meliputi: uji specific gravity (Gs), kadar air (ω), 

analisa ukuran butiran, batas-batas Atterberg¸Standard Proctor, dan 

pengujian utama uji konsolidasi tanah. 

7. Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a. Pengujian sifat fisis tanah yang meliputi specific gravity (Gs) (ASTM 

8554-58), kadar air (ω) (ASTM D2216-71), analisa ukuran butiran 

(ASTM D421-58), hydrometer (ASTM D422-63), dan batas-batas 

Atterberg (ASTM D423-66, D424-59, dan D427-61). 

b. Kepadatan tanah dengan pengujian Standard Proctor (ASTM D698), 

untuk tanah asli dan tanah yang distabilisasi dengan kapur dengan variasi 
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ukuran butiran lolos saringan No.4, lolos saringan No.30, lolos saringan 

No.200 menggunakan variasi pencampuran kapur 0%, 2,5%, dan 5%. 

c. Pengujian penurunan tanah dengan uji konsolidasi (ASTM D2345) pada 

tanah asli dan tanah yang distabilisasi dengan kapur dengan variasi 

ukuran butiran lolos saringan No.4, lolos saringan No.30, lolos saringan 

No.200 menggunakan variasi penambahan kapur 0%, 2,5%, 5%. 

8. Pengujian sifat fisis dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

sedangkan pengujian konsolidasi dilakukan di Laboratorium Mekanika 

Tanah, Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian stabilisasi tanah lempung dengan kapur pernah dilakukan oleh 

Murhandani (2015) dengan variasi butiran lolos saringan no.4, lolos saringan 

No.30, dan lolos saringan No.200 dengan pengujian CBR soaked dan CBR 

unsoaked. 

Penelitian tanah Tanon dengan memanfaatkan kapur sebagai bahan 

stabilisasi terhadap penurunan konsolidasi dengan variasi ukuran butiran tanah 

lolos saringan No.4, lolos saringan No.30, dan lolos saringan No.200 belum 

pernah dilakukan. 


