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PEMANFAATAN LIMBAH BETON SEBAGAI BAHAN STABILISASI 

TERHADAP PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG 

KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN 

(Studi Kasus Tanah Lempung Sukodono, Sragen) 

Abstrak 

Menurut Prasetyo (2016) tanah Sukodono merupakan tanah anorganik 

plastisitas tinggi, dengan nilai LL 85,73%, PL 24,69%, PI 61,04% (lebih dari 17%). 

Kondisi jalan di daerah tersebut banyak mengalami kerusakan jalan berupa jalan 

yang berlubang, retak-retak, bergelombang, serta umur jalan yang relatif pendek. 

Pada penelitian ini limbah beton digunakan sebagai bahan stabilisasi dengan 

persentase campuran limbah beton 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat sampel tanah 

untuk mengetahui pengaruh besarnya persentase campuran terhadap sifat fisis dan 

mekanis tanah lempung Sukodono. Metode pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi uji kadar air, berat jenis, analisa saringan dan hydrometer, 

batas-batas Atterberg, standard Proctor dan konsolidasi. Hasil pengujian sifat fisis 

tanah lempung yang distabilisasi dengan limbah beton menunjukkan bahwa nilai 

berat jenis, kadar air, batas cair, batas susut, indeks plastisitas, nilai persentase lolos 

saringan No.200, kelompok indeks mengalami penurunan, sedangkan pada batas 

plastis mengalami kenaikan. Klasifikasi tanah asli dan tanah lempung yang 

distabilisasi dengan limbah beton berdasarkan metode AASHTO termasuk dalam 

kelompok A-7-5 sedangkan berdasarkan metode USCS tanah asli dan tanah yang 

distabilisasi dengan limbah beton persentase 5% dan 10% termasuk kelompok CH 

sedangkan tanah yang distabilisasi dengan limbah beton persentase 15% dan 20% 

termasuk MH. Pada uji kepadatan tanah, semakin besar persentase campuran limbah 

beton maka berat volume kering maksimum mengalami kenaikan, sedangkan kadar 

air optimum mengalami penurunan. Hasil dari pengujian konsolidasi dengan 

bertambahnya persentase limbah beton maka nilai Cv (coefficient of consolidation) 

mengalami kenaikan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi semakin 

cepat. Nilai Cv tertinggi diperoleh pada  20% limbah beton. Nilai Cc (compression 

index) dan Sc (settlement of consolidation) seiring dengan bertambahnya persentase 

campuran limbah beton mengalami penurunan. 

Kata kunci : konsolidasi, limbah beton, sifat fisis dan mekanis, stabilisasi, tanah 

lempung 

Abstract 

Based on Prasetyo (2016) Sukodono’s soil is high plasticity inorganic soil, 

with LL 85.73%, PL 24.69%, and PI 61.04% (more than 17%). The road in that 

district has many damages such as potholes, cracks, distortion and also relatively 

short lifespan. In this research, waste concrete was used as stabilization material with 

mix percentage of waste concrete 5%, 10%, 15%, and 20% of the soil sample weight 

to find out the effect of the mix percentages toward the physical and mechanical 

properties of Sukodono’s clay soil. The method of analysis in this research was 

including water content test, specific gravity, sieve analysis and hydrometer, 

Atterberg limits, standard Proctor and consolidation. The result of physical properties 

analysis of clay soil which is stabilized with waste concrete shows that the specific 

gravity value, water content, liquid limit, shrinkage limit, plasticity index, 

percentages passing sieve value No. 200, group index decreased, while plastic limit  

increased. The classification of the original soil and clay soil stabilized with waste 

concrete by AASHTO method belong to A-7-5 group, while based on the method of 
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USCS original soil and soil stabilized with waste concrete percentage of 5% and 10% 

belong to the CH group while the soil stabilized waste concrete percentage of 15% 

and 20%, belong to MH. In the soil compaction test, the bigger percentages of the 

waste concrete mix, the maximum dry weight volume is increasing, while the 

optimum moisture content is decreasing. The results of consolidation test by 

increasing of the percentage of waste concrete, the Cv value (coefficient of 

consolidation) increased, thus the time required for consolidation is faster. The 

highest Cv value was obtained in 20% of waste concrete. Cc value (compression 

index) and Sc (settlement of consolidation) along with the increasing of the 

percentage of waste concrete mix decrease. 

Keywords: clay soil, consolidation, physical and mechanical properties, 

stabilization, waste concrete 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia, maka diperlukan sarana dan 

prasarana pendukung baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jalan raya adalah salah satu 

prasarana pendukung yang sangat penting dalam berkembangnya perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan letak geografisnya tanah di satu lokasi memiliki karaktersitik berbeda dengan tanah di 

lokasi lain. Ada sebagian lokasi yang tanahnya tidak mampu mendukung beban-beban yang bekerja 

di atasnya dengan baik. Untuk mengatasi tanah yang kurang baik banyak ahli geoteknik merubah 

sifat tanah sehingga tanah mampu mendukung beban yang berada di atasnya dengan baik.  

Ada berbagai macam jenis tanah yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah tanah 

lempung. Tanah lempung dengan sifat plastisitas tinggi dapat menimbulkan masalah dalam 

pekerjaan sipil, khususnya dalam pekerjaan pembangunan jalan raya. Salah satu jenis tanah 

lempung dengan sifat plastis tinggi adalah tanah di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, 

karena kondisi jalan di daerah tersebut banyak mengalami kerusakan jalan berupa jalan yang 

bergelombang, retak-retak, berlubang, serta umur jalan yang relatif pendek. Berdasarkan hasil 

penelitian pendahuluan yang dilakukan Prasetyo (2016) menunjukkan tanah Sukodono merupakan 

tanah anorganik plastisitas tinggi, dengan nilai LL=85,73%, PL=24,69%, PI=61,04% (lebih dari 

17%), sehingga perlu dilakukan pengkajian sifat-sifat tanah agar sifat tanah menjadi lebih baik.  

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara stabilisasi tanah dengan bahan 

pencampur. Bahan stabilisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan limbah beton. 

Pemilihan bahan stabilisasi limbah beton dari sisa pengujian beton di laboratorium bahan kontruksi 

dikarenakan komposisi dari limbah beton yang dalam pembuatannya menggunakan agregat kasar, 

agregat halus, air dan semen. Komposisi dari limbah beton tersebut diharapkan mampu 

memperbaiki sifat tanah dikarenakan dari proses hidrasi antara semen dan air akan menghasilkan 

kapur bebas (Ca(OH)2). Kandungan kapur bebas dalam limbah beton inilah yang diharapkan 

mampu bereaksi dengan tanah dan disisi lain agregat halus dari limbah beton diharapkan mampu 
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memperbaiki gradasi butiran tanah sehingga membuat mutu tanah menjadi lebih baik. Limbah 

beton harus dihancurkan menjadi partikel kecil dan diayak terlebih dahulu supaya dapat tercampur 

dengan tanah. 

2. METODE PENELITIAN 

Tahap pertama berupa tahap awal dari penelitian yang akan dimulai dengan studi literature, 

kemudian di lanjutkan penyediaan alat serta bahan. Bahan terdiri dari tanah yang berasal dari 

Sukodono, Kabupaten Sragen dan limbah beton diambil dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Sebelum tanah digunakan tanah dihancurkan dan diayak saringan No.4, 

dengan catatan tanah dalam kondisi kering udara. Limbah beton yang digunakan dihancurkan 

menjadi partikel kecil kemudian disaring menggunakan ayakan No.50. Limbah beton lolos ayakan 

No.50 sebelum digunakan sebagai bahan stabilisasi dilakukan pengujian berat jenis. 

Tahap kedua pada penelitian ini diawali dengan uji sifat fisis tanah asli dan tanah campuran 

limbah beton lolos ayakan No.50 dengan persentase campuran limbah beton 5%, 10%,15% dan 

20%. Uji fisis pada tanah asli maupun tanah campuran meliputi : kadar air, berat jenis (Gs= Spesific 

Gravity), batas-batas Atterberg (LL= Liquid Limit, PL= Plastic Limit, SL= Shrinkage Limit) dan 

analisa ukuran butiran. Selanjutnya melakukan uji sifat mekanis tanah asli dan tanah campuran 

limbah beton lolos ayakan No.50 dengan persentase campuran limbah beton 5%, 10%,15% dan 

20% dari berat sampel tanah dengan menggunakan metode standard Proctor. Pengujian ini 

dimaksudakan untuk mendapatkan kadar air optimum dan kepadatan maksimum. Nilai kadar air 

yang didapat pada uji standard Proctor akan digunakan untuk pembuatan sampel konsolidasi. 

Sebelum dilakukan pengujian sifat fisis dan mekanis pada tanah asli dan campuran dilakukan 

pemeraman ± 24 jam. 

Tahapan ketiga dimulai dengan pembuatan sampel benda uji tanah asli maupun campuran 

limbah beton lolos ayakan No.50 dengan persentase campuran sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% 

untuk pengujian konsolidasi. Kadar air yang digunakan adalah kadar air optimum dari pengujian 

standard Proctor. Pemeraman ± 24 jam dilakukan sebelum pembuatan sampel benda uji.  

Kemudian melakukan uji konsolidasi terhadap tanah asli dan tanah campuran. 

Tahap terakhir yaitu tahap empat berupa tahap analisa data dan pembahasan dari  pengujian 

yang telah dilakukan. Setelah analisa dan pembahasan selesai ditarik kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran apabila diperlukan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Specific Gravity dan Kadar Air Limbah Beton 

Pengujian specific gravity limbah beton didapat 2,673 sedangkan kadar air limbah beton 

didapatkan nilai 3,394 %. 
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3.2 Uji Fisis Tanah Asli 

Tabel 1. Hasil uji sifat fisis tanah asli 

No. Pengujian Nilai 

1 Berat Jenis (Specific Gravity) 2,735 

2 Kadar Air 13,52% 

3 Batas Cair (Liquid Limit) 86,00% 

4 Batas Plastis (Plastic Limit) 34,23% 

5 Batas Susut (Shringkage Limit) 15,33% 

6 Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 51,77% 

7 Lolos Saringan No.200 90,54% 

8 Indeks Kelompok (GI) 55 

9 Klasifikasi AASHTO A-7-5 

10 Klasifikasi USCS CH 

Berdasarkan uji fisis tanah asli didapatkan nilai kadar air 13,52%, specific gravity 2,735, 

batas cair 86,00%, batas plastis 34,23%, batas susut 15,33%, indeks plastis 51,77% dan lolos 

saringan No.200 sebesar 90,54%. Dilihat dari nilai indeks plastisitasnya tanah di Desa Bendo 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, merupakan tanah lempung dengan plastisitas tinggi.  

1.3 Uji Sifat Fisis Tanah Campuran Dengan Limbah Beton 

Tabel 2. Hasil uji sifat fisis tanah campuran 

No. Pengujian 
Persentase Campuran Limbah Beton 

5% 10% 15% 20% 

1 Berat Jenis (Specific Gravity) 2,729 2,704 2,697 2,690 

2 Kadar Air 12,44 11,80 11,38 10,31 

3 Batas Cair (Liquid Limit) 74,40 72,50 71,60 66,80 

4 Batas Plastis (Plastic Limit) 34,70 35,03 36,46 36,90 

5 Batas Susut (Shrinkage Limit) 15,01 14,77 14,38 13,85 

6 Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 39,70 37,47 35,14 29,90 

7 Lolos Saringan No.200 89,20 87,35 86,14 85,78 

8 Kelompok Indeks (GI) 42 39 36 31 

9 Klasifikasi AASHTO A-7-5 A-7-5 A-7-5 A-7-5 

10 Klasifikasi USCS CH CH MH MH 

Uji kadar air pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 13,52%, namun setelah dilakukan 

pencampuran dengan limbah beton terjadi penurunan kadar air. Penurunan ini terjadi karena 

butiran-butiran limbah beton banyak menyerap air sehingga menyebabkan menurunnya nilai kadar 

air. Semakin besar persentase campuran limbah beton maka nilai kadar airnya semakin menurun. 

Kadar air tertinggi didapat pada tanah asli 13,52% dan kadar air terendah didapat pada persentase 

campuran limbah beton 20% yakni sebesar 10,31%. 
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Uji specific gravity (Gs) pada tanah asli didapatkan sebesar 2,735 namun setelah dilakukan 

pencampuran limbah beton sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat sampel tanah menunjukkan 

terjadinya penurunan nilai Gs. Penurunan nilai Gs terbesar terjadi pada persentase campuran limbah 

beton 20% yakni 2,690. Nilai Gs limbah beton 2,673 lebih kecil dari nilai Gs tanah asli sebesar 

2,735. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan nilai Gs, dikarenakan dua bahan yang 

bercampur dengan nilai Gs yang berbeda. 

Uji batas cair (LL) pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 86,00%, namun setelah 

dilakukan pencampuran limbah beton sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi penurunan batas cair. 

Penurunan batas cair terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton sebesar 20% yakni 

sebesar 66,80%. Penurunan ini terjadi karena butiran-butiran limbah beton bereaksi dengan tanah 

yang menyebabkan butiran tanah menjadi lebih besar sehingga mengakibatkan penurunan kohesi 

tanah. Penurunan nilai kohesi tanah mengakibatkan ikatan butiran antar tanah tidak lekat, oleh 

karena itu menurunnya nilai kohesi akan menyebabkan nilai batas cair semakin menurun. 

Uji batas plastis (PL) pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 34,33%, namun setelah 

dilakukan pencampuran limbah beton sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi kenaikan batas 

plastis. Kenaikan nilai PL terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20 % yaitu 

sebesar 36,90%. Kenaikan ini terjadi karena butiran-butiran limbah beton bereaksi dengan tanah 

yang menyebabkan butiran tanah menjadi lebih besar yang mengakibatkan nilai kohesi mengalami 

penurunan. Menurunnya nilai kohesi dalam tanah akan menyebabkan butiran tanah satu dengan 

butiran tanah yang lain akan mudah terlepas sehingga menyebabkan kenaikan pada nilai batas 

plastisnya. 

Uji batas susut (SL) pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 15,33%, namun setelah 

dilakukan pencampuran limbah beton sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi penurunan nilai batas 

susut. Penurunan nilai batas susut terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20 % 

yaitu sebesar 13,85%. Penurunan tersebut disebabkan karena tanah asli dengan limbah beton 

bereaksi sehingga akan menghasilkan butiran tanah baru dengan ukuran yang lebih besar. Tanah 

dengan butiran yang besar mempunyai luas permukaan spesifik yang lebih kecil dibandingan 

dengan tanah yang sama namun memiliki ukuran butiran yang lebih kecil. Butiran tanah yang 

semakin besar ini akan memperkecil luas permukaan spesifik butiran, yang menyebabkan butiran 

tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kadar air. 

Nilai indeks plastisitas (PI) pada tanah asli didapatkan nilai sebesar 51,77%, namun setelah 

dilakukan pencampuran limbah beton sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi penurunan nilai 

indeks plastisitas. Penurunan nilai PI terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% 

yakni sebesar 29,90%.  Nilai indeks plastistas tergantung dari nilai batas cair (LL) dan batas plastis 
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(PL). Semakin besar persentase campuran limbah beton nilai (LL) mengalami penurunan sedangkan 

nilai (PL) mengalami peningkatan, nilai PI = LL – PL maka akan dihasilkan nilai PI yang semakin 

menurun dengan bertambahnya persentase limbah beton. 

Hasil uji gradasi menunjukkan dengan bertambanya campuran limbah beton menyebabkan 

perubahan komposisi persen lolos saringan. Hasil uji analisa butiran pada tanah asli lolos saringan 

No.4 menunjukkan butiran yang lolos saringan No.200 sebesar 90,5% sedangkan dengan 

bertambahnya persentase campuran limbah beton 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi penurunan nilai 

persentase lolos saringan No.200 berturut-turut menjadi sebesar 89,2%; 87,4%; 86,1%; 85,8%. 

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan terjadinya proses sementasi. Sementasi akan menyebabkan 

butiran tanah baru yang ukuran butirannya lebih besar dari tanah sebelumnya dan limbah beton 

lolos ayakan No.50 memiliki butiran halus yang masih tertahan ayakan No.200. Sehingga persen 

lolos saringan No.200 akan mengalami penurunan. 

Nilai GI (kelompok indeks) dipengaruhi oleh persen butiran lolos saringan No. 200 

(0,075mm), batas cair (LL) dan indeks plastisitas (PI). Berdasarkan nilai hasil uji tersebut dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah dengan metode AASHTO dan USCS. 

Tabel 3. Hasil uji sifat fisis tanah asli dan campuran 

Campuran 

Limbah 

Beton (%) 

Batas 

Cair        

(%) 

Batas 

Plastis 

(%) 

Batas 

Susut 

(%) 

Indeks 

Plastis 

(%) 

Lolos                    

Saringan                   

No.200 (%) 

Kelompok 

Indeks               

(GI) 

Klasfikasi Tanah 

AASHTO USCS 

0 86,00 34,23 15,33 51,77 90,54 55 A-7-5 CH 

5 74,40 34,70 15,58 39,70 89,20 42 A-7-5 CH 

10 72,50 35,03 15,82 37,47 87,35 39 A-7-5 CH 

15 71,60 34,64 16,11 35,14 86,14 36 A-7-5 MH 

20 66,40 36,90 16,60 29,90 85,78 31 A-7-5 MH 

Campuran limbah beton menyebabkan penurunan pada nilai GI. Pada persentase campuran 

limbah beton 5%, 10%, 15% dan 20 %, berturut-turut mengalami penurunan nilai GI dari 42, 39, 

36, 31. Penurunan terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton sebesar 20% yaitu 

sebesar 31.  

Sistem klasifikasi tanah AASHTO dengan tanah campuran limbah beton  5%, 10%, 15%, 

20%, didapatkan tanah dengan klasifikasi A-7-5 dengan tipe material tanah berlempung dan 

penilaian umum sebagai tanah dasar adalah sedang sampai buruk.  

Berdasarkan sistem klasifikasi USCS dengan tanah campuran limbah beton  5%, 10% 

termasuk spesifikasi CH dengan jenis tanah lempung tak organik dengan plastisitas tinggi lempung 

gemuk “fat clay”, sedangkan tanah campuran limbah beton  15%, 20% merupakan kelompok MH, 

yaitu lanau tak organik atau pasir halus diatomae, lanau elastis. 
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1.4 Uji Sifat Mekanis 

1.4.1 Uji Pemadatan (Standard Proctor) 

Tabel 4. Hasil uji Standard Proctor pada tanah asli dan campuran  

Sampel Variasi wopt (%) γd maks 

(gr/cm
3
) 

1 Tanah Asli 27,5 1,265 

2 Tanah Asli + Limbah Beton 5% 26,3 1,287 

3 Tanah Asli + Limbah Beton 10% 25,7 1,305 

4 Tanah Asli + Limbah Beton 15% 25,3 1,312 

5 Tanah Asli + Limbah Beton 20% 24,4 1,326 

Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa tanah lempung lolos saringan No.4 dengan campuran 

limbah beton dapat menyebabkan peningkatan berat volume kering maksimum. Berat volume 

kering maksimum tanah asli 1,265 gr/cm
3
, seiring dengan bertambahnya persentase campuran 

limbah beton berat volume kering maksimum mengalami kenaikan. Kenaikan berat volume kering 

maksimum terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% yakni sebesar 1,326 

gr/cm
3
. Kenaikan berat volume kering maksimum disebabkan butiran tanah menjadi lebih besar, 

semakin besar butiran tanah maka volume kering maksimum meningkat. Rongga tanah yang 

sebelumnya terisi air akan terisi oleh butiran limbah beton yang menyebabkan tanah lebih padat dan 

berat volume kering meningkat. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa kadar air optimum tanah asli sebesar 27,5% seiring dengan 

bertambahnya persentase campuran limbah beton menyebabkan penurunan nilai kadar air optimum. 

Penurunan kadar air optimum terkecil terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% yakni 

sebesar 24,4%. Penurunan nilai kadar air optimum karena rongga tanah yang sebelumnya terisi oleh 

air kini rongga tersebut terisi oleh butiran limbah beton.  

1.4.2 Uji Konsolidasi 

Tabel 5. Hasil uji konsolidasi pada tanah asli dan campuran 

Penambahan 

Limbah Beton  

Coefficient of 

Consolidation   

(Cv) 

Compression 

index              

(Cc) 

Settlement of 

Consolidation 

(Sc) 

(%) cm
2
/dtk   Cm 

0 0,0158 0,2961 0,1138 

5 0,0161 0,2604 0,0921 

10 0,0165 0,2425 0,0863 

15 0,0171 0,1914 0,0709 

20 0,0179 0,1812 0,0633 
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Coefficient of consolidation (Cv) digunakan untuk menghitung kecepatan penurunan 

konsolidasi. Nilai coefficient of consolidation (Cv) tanah asli didapat 0,0158 cm
2
/dtk. Seiring 

dengan bertambahnya persentase campuran limbah beton nilai (Cv) mengalami kenaikan. Kenaikan 

terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% yakni sebesar 0,0179 cm
2
/dtk. Hal ini 

disebabkan limbah beton yang bereaksi dengan tanah menyebabkan butiran semakin besar, butiran 

yang besar akan mudah di tembus oleh air dibandingakan dengan butiran kecil. Air pori dalam 

tanah apabila mendapat tekanan dari pembebanan maka air pori mudah mengalir keluar dari dalam 

tanah dengan relatif cepat, sehingga waktu konsolidasi yang terjadi juga relatif cepat seiring dengan 

bertambahnya persentase campuran limbah beton. Hubungan antara coefficient of consolidation 

dengan persentase campuran limbah beton dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hubungan antara coefficient of consolidation dengan persentase campuran limbah 

beton 

Compression index (Cc) pada tanah asli didapat nilai 0,2961. Seiring dengan bertambahnya 

persentase campuran limbah beton nilai (Cc) mengalami penurunan. Penurunan nilai (Cc) terbesar 

terjadi pada persentase campuran limbah beton sebesar 20% yakni sebesar 0,1812. Penurunan nilai 

(Cc) disebabkan rongga diantara butiran tanah terisi oleh butiran limbah beton sehingga tanah 

menjadi lebih padat, dengan demikian apabila mendapat tekanan dari pembebanan diatasnya maka 

penurunan tanah akan relatif kecil. Hubungan antara compression index dengan persentase 

campuran limbah beton dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan antara compression index dengan persentase campuran limbah beton 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa campuran limbah beton mengakibatkan nilai 

settlement of consolidation (Sc) semakin turun, seperti terlihat pada Gambar V.14. Nilai (Sc) tanah 

asli didapat 0,1138 cm, seiring dengan bertambahnya persentase campuran limbah beton nilai (Sc) 

mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% 

yakni 0,0633 cm. Penurunan konsolidasi (Sc) yang terjadi dipengaruhi oleh nilai compression index 

(Cc). Nilai penurunan konsolidasi (Sc) berbanding lurus dengan nilai Cc yang berarti jika nilai Cc 

mengalami penurunan maka nilai Sc juga akan turun. Hubungan antara Settlement of Consolidation 

dengan persentase campuran limbah beton dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan antara Settlement of Consolidation dengan persentase campuran 

limbah beton 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
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konsolidasi tanah asli didapatkan nilai Cv sebesar 0,0158 cm/dt
2
, nilai Cc sebesar 0,2961 

dan nilai Sc sebesar 0,1138 cm. 
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nilai persentase lolos saringan No.200, kelompok indeks mengalami penurunan seiring 

dengan bertambahnya bahan limbah beton, sedangkan pada batas plastis mengalami 

kenaikan. Klasifikasi tanah campuran menurut sistem AASHTO tidak mengalami perubahan 

masuk dalam kelompok A-7-5. Sedangkan berdasarkan sistem klasifikasi tanah USCS pada 

persentase limbah beton 5% dan 10% tidak mengalami perubahan masuk dalam kelompok 

CH dan pada persentase 15% dan 20% termasuk kelompok MH yang merupakan lanau tak 

organik atau pasir halus diatomae, lanau elastis. 

3. Hasil uji pemadatan tanah menggunakan standard Proctor pada tanah asli dan tanah 

campuran limbah beton dengan persentase campuran 5%, 15%, 15% dan 20% berat volume 

kering maksimum mengalami peningkatan dan kadar air optimum mengalami penurunan. 

Berat volume kering maksimum terbesar terjadi pada persentase campuran limbah beton 

20% dengan nilai 1,326 gr/cm
3
. Kadar air optimum mengalami penurunan terkecil pada 

persentase campuran limbah beton 20% dengan nilai 24,4%. Pada pengujian konsolidasi 

seiring dengan bertambahnya persentase campuran limbah beton maka nilai Cv (coefficient 

of consolidation) mengalami kenaikan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi 

semakin cepat. Nilai Cv maksimum terjadi pada persentase campuran limbah beton 20% 

sebesar 0,0178 cm/dt
2
. Seiring dengan bertambahnya persentase campuran limbah beton 

nilai Cc (compression index) semakin turun, nilai Cc terkecil terjadi pada persentase 

campuran limbah beton 20% sebesar 0,1812. Seiring dengan bertambahnya campuran 

limbah beton nilai Sc semakin turun, nilai Sc (settlement of consolidation) terkecil terjadi 

pada persentase campuran limbah beton 20% sebesar 0,0633 cm. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk penelitian lebih lanjut ada 

beberapa saran yang bertujuan untuk mempermudah ataupun memperlancar penelitian, antara lain : 

1. Tanah harus dalam keadaan kering udara agar data yang diperoleh benar dan akurat. 

2. Alat-alat yang ada di laboratorium hendaknya dirawat dengan baik supaya alat yang digunakan 

dapat bekerja dengan baik, agar didapatkan data pengujian yang valid. 

3. Untuk pengujian konsolidasi agar mendapatkan hasil penelitian yang teliti dan lebih akurat 

dibutuhkan sampel yang lebih dari 2 pada tiap variasi.  
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