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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 geografis 

tanah di satu lokasi memiliki karaktersitik berbeda dengan tanah yang di lokasi 

lainnya. Ada kalanya di saat pelaksanaan pembangunan jalan raya harus melalui 

suatu lokasi yang kondisi tanahnya secara struktur 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 tersebut 

dapat mendukung beban yang berada di atasnya dengan baik.  

Ada berbagai macam jenis tanah yang terdapat di Indonesia salah satunya 

adalah tanah lempung yang cukup banyak dijumpai. 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 berlubang, retak-retak, 

bergelombang, 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 tanah menjadi lebih baik.  

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara stabilisasi tanah 

dengan bahan pencampur. Beberapa bahan campuran yang sudah cukup banyak 

digunakan meliputi kapur, semen, abu sekam padi, ampas tebu dan abu terbang. 

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

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana sifat fisis dan mekanis (standard Proctor dan konsolidasi) tanah 

lempung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. 

2) Bagaimana sifat fisis tanah lempung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen 

setelah distabilisasi dengan limbah beton lolos ayakan No.50 dengan variasi 

campuran 5%, 10%, 15%, 20% dari berat sampel tanah. 

3) Bagaimana sifat mekanis (standard Proctor dan konsolidasi) tanah lempung 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen setelah distabilisasi dengan limbah 

beton lolos ayakan No.50 dengan variasi campuran 5%, 10%, 15%, 20% dari 

berat sampel tanah. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui sifat fisis dan mekanis (standard Proctor dan konsolidasi) tanah 

lempung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. 

2) Mengetahui sifat fisis tanah lempung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen 

setelah distabilisasi dengan limbah beton lolos ayakan No.50 dengan variasi 

campuran 5%, 10%, 15%, 20% dari berat sampel tanah. 
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3) Mengetahui sifat mekanis (standard Proctor dan konsolidasi) tanah lempung 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen setelah distabilisasi dengan limbah 

beton lolos ayakan No.50 dengan variasi campuran 5%, 10%, 15%, 20% dari 

berat sampel tanah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Memperbaiki sifat fisis dan mekanis tanah lempung Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan limbah beton 

2) Memberikan solusi dan alternatif bahan tambah limbah beton untuk stabilisasi 

tanah lempung, sehingga melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembahasan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1) Sampel tanah lempung diambil dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, 

tanah diambil pada kedalaman ≥30 cm dengan kondisi tanah terganggu 

(disturbed sample). 

2) Bahan tambah limbah beton lolos ayakan No.50 dengan variasi campuran 5%, 

10%, 15%, 20% dari berat sampel tanah. 

3) Limbah beton sebagai bahan stabilisasi ini berasal dari limbah beton dari 

pengujian sempel yang berada di Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

4) Pada sampel tanah campuran limbah beton dilakukan pemeraman selama ± 24 

jam. 

5) Pengujian sampel tanah di Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan macam 

pengujiannya sebagai berikut : 

a) Pemeriksaan sifat fisis tanah asli dan tanah campuran limbah beton yang 

berupa batas-batas Atterberg meliputi : pemeriksaan batas cair (ASTM 

D423-66), pemeriksaan batas plastis (ASTM D424-59), pemeriksaan batas 

susut (ASTM 427-61). 
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b) Pemeriksaan berat jenis tanah asli dan tanah campuran limbah beton 

(Specific Gravity) dengan standart pengujian (ASTM D8554-58)  

c) Pemeriksaan kadar air tanah asli dan tanah campuran limbah beton dengan 

standart pengujian (ASTM D2216-71). 

d) Pemeriksaan pembagian ukuran butiran tanah : analisa saringan (ASTM 

D421-58) dan analisa hydrometer (ASTM D422-63). 

e) Pengujian pemadatan tanah dengan dengan uji standard Proctor dengan 

pengujian (ASTM D698-78) pada tanah asli dan tanah campuran dengan 

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

20% dari berat sampel tanah. 

f) Pengujian penurunan tanah dengan uji konsolidasi (ASTM D2435) 

dilakukan pada kondisi berat kering maksimum (γd maks). 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan karakteristik tanah lempung dari Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sragen yang distabilisasi dengan menggunakan bahan limbah beton 

dengan judul “Pemanfaatan Limbah Beton sebagai Bahan Stabilisasi Terhadap 

Penurunan Konsolidasi Tanah Lempung Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sragen” sebelumnya belum pernah diteliti di Fakultas Teknik Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Prasetyo (2016) 

menggunakan tanah dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan judul 

penelitian “Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Metode Kimiawi Menggunakan 

Garam Dapur (NaCl) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen”, namun bahan 

stabilisasi menggunakan garam dapur (NaCL) dan pengujian yang digunakan 

adalah CBR (California Bearing Ratio). 


