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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau yang 

mempunyai struktur tanah yang berbeda-beda. Didalam ilmu teknik sipil sendiri 

jenis tanah yang baik untuk pembangunan adalah tanah yang mempunyai 

himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas, yang 

terletak pada batuan dasar. Pada struktur tanah asli terdapat rongga-rongga yang 

berisi air, udara ataupun keduanya dikarenakan karbonat, zat organic atau oksida-

oksida yang mengendap pada partikel-partikel tanah. 

Berdasarkan letak geografis sendiri dapat mempengaruhi jenis tanah, 

karakteristik tanah, dan sifat-sifat tanahnya, sehingga belum tentu semua tanah 

dapat di gunakan dengan maksimal untuk pendukung struktur bangunan. Kita bisa 

mengetahui tanah yang buruk bila pada musim hujan tanah dalam kondisi basah, 

maka tanah bersifat lembek dan menjadi kering pada waktu kemarau.  

Menurut sifatnya tanah terdiri atas tanah pasir, tanah lanau, dan tanah 

lempung. Tahan lanau mempunyai sifat menyerap air dan jika air terserap akan 

menjadi lumpur, tanah pasir mempunyai kadar butiran lepas, dan sulit menyatu, 

sedangkan tanah lempung mempunyai sifat tanah berbutir halus, kohesif dan 

mudah kembang susut.  Pada tanah yang akan diteliti terletak di Sukodono, 

Sragen merupakan jenis tanah lempung yang kiranya kurang baik untuk dasar 

struktur pembangunan oleh sebab itu dilakukan perbaikan tanah untuk 

memperbaiki sifatnya. 

Perbaikan tanah ialah proses perbaikan yang di lakukan dengan cara 

mencampur tanah dengan butiran tertentu, butiran campuran yang di olah tersebut 

harus cukup keras dan tidak mudah lapuk oleh rendaman air yang mungkin 

tertahan dalam massa lapisan dalam jangka waktu lama, karena fungsi campuran 

butiran tersebut sebagai kerangka lapisan bangunan dan meneruskan gaya-gaya 

beban di bawahnya. Perbaikan tanah ini di lakukan guna memperbaiki sifat-sifat 
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teknis tanah yang memungkinkan tanah tersebut menjadi lebih baik dan 

meningkatkan daya dukung tanah sehingga memenuhi syarat untuk sebuah 

bangunan. Bahan tambahan yang biasa digunakan di antaranya ialah kapur, 

semen, dan lain-lain. Tapi dalam kasus penelitian ini guna mencari solusi terhadap 

masalah tanah tersebut akan di perbaiki dengan butiran limbah beton, karena 

tanah lempung mempunyai kemampuan untuk mengikat butir-butir kasar dengan 

sifat kohesifnya dan limbah beton mempunyai bentuk butir-butir kasar dan 

bersifat cukup keras, cukup tahan terhadap rendaman air sehingga mampu  

memperbaiki daya dukung tanah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perubahan sifat fisis tanah daerah Sukodono, Kabupaten Sragen 

yang ditambah dengan limbah beton ? 

2.  Bagaimana perubahan nilai kuat dukung tanah daerah Sukodono, Kabupaten 

Sragen yang ditambah dengan limbah beton ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui perubahan sifat fisis tanah daerah Sukodono, Kabupaten Sragen 

yang di lakukan perbaikan dengan limbah beton. 

2. Mengetahui perubahan nilai daya dukung tanah yang di uji dengan alat uji 

California  Bearing  Ratio (CBR) tanah daerah sukodono, Kabupaten Sragen 

yang dilakukan perbaikan dengan limbah beton. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah : 

1. Memberikan wawasan terhadap sifat fisis dan mekanis tanah daerah 

Sukodono, Kabupaten Sragen yang di lakukan perbaikan mengunakan limbah 

beton. 

2. Memberikan solusi dan alternatif bahan perbaikan tanah dengan limbah beton 

yang akan di gunakan sebagai dasar kontruksi bangunan. 
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3. Sebagai penambah pengetahuan bagi pihak yang bersangkutan dengan 

kondisi tanah yang sama. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah meliputi sebagai berikut : 

1. Sampel tanah di ambil dari daerah Sukodono, Kabupaten Sragen kedalaman 

>0,3 m, kondisi sampel tanah terganggu. 

2. Limbah beton yang di gunakan lolos ayakan no 4 yang di ambil dari hasil 

praktikum laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Surakarta 

yang sudah tidak terpakai. 

3. Variasi penambahan limbah beton dengan presentasi 0%, 5%, 8%, 10% dari 

berat sampel dalam kondisi γd max 

4. Air di ambil dari Laboratorium Teknik Sipil Muhammadiyah Surakarta. 

5. Pengujian sampel tanah di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, pengujian yang akan di lakukan 

meliputi : 

a. Pemeriksaan berat jenis tanah (Specific Gravity) mengugunakan 

standar pengujian ASTM D854 dan kadar air tanah dengan standar 

pengujian ASTM D 2216-98, analisa ukuran butiran ASTM D 442-63 

dan batas-batas atterberg ASTM 4318. 

b. Pengujian pemadatan tanah dengan uji standard proctor dengan 

standar pengujian ASTM D698. 

c. Pengujian kuat dukung tanah dengan uji (California Bearing Ratio) 

unsoaked dengan standar pengujian ASTM D1883. 

6. Dilakukan pemeraman sampel selama 24 jam. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini untuk analisis sifat fisis dan mekanis dengan bahan 

stabilisasi limbah beton. Penelitian dengan judul Pemanfaatan Limbah Beton 

Guna Meningkatkan Daya Dukung Tanah belum pernah di teliti di jurusan Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Hairulla,dkk (2014) dengan judul “Pemanfaatan Limbah Beton Sebagai 

Bahan Stabilisasi Tanah Exspansif Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas Guna 

Perkuatan Jalan Lingkungan di Kampung Distrik Sota Perbatasan Republik 

Indonesia-Papua New Giinea” Hasil penelitian menunjukan nilai kuat tekan bebas 

meningkat 85,18%. 

 


