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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan komponen penting yang menjadi tempat bertumpunya 

semua benda di bumi, salah satunya yaitu konstruksi bangunan. Pada dasar 

bangunan terdapat pondasi. Beban-beban pada bangunan akan disalurkan ke tanah 

melalui pondasi. Bangunan-bangunan tersebut sangat rentan terhadap kerusakan. 

Salah satu kerusakan tersebut dikarenakan kondisi tanah yang tidak baik. Kondisi 

tanah yang tidak baik ini akan menghasilkan daya dukung tanah yang tidak baik 

pula. Oleh sebab itu harus dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi tanah yang 

tidak baik ini sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada bangunan lagi. Tanah 

diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir 

halus. Tanah berbutir halus dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni tanah 

lempung dan lanau.  

Tanah lempung merupakan tanah yang memiliki daya dukung yang rendah , 

indeks plastisitas tanah yang tinggi, dan proses penurunan tanah yang lama. 

Banyak dijumpai berbagai kasus bencana yang kita ketahui seperti di jalan Solo-

Puwodadi mengalami retak-retak (cracking), pembangunan wiswa atlet di 

Hambalang terjadi amblas, dan kasus terbesar adalah jebolnya bendungan ST 

Fransiskus di California Amerika Selatan pada tahun 1928 yang menelan korban 

450 jiwa. Hal itu diakibatkan karena tanah yang menumpu konstruksi-konstruksi 

tersebut merupakan tanah lempung.  

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diperlukan adanya 

perbaikan tanah. Perbaikan tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode 

perbaikan tanah. Contoh dari metode yang dilakukan di lapangan seperti metode 

kolom pasir (vertical drain), metode menggunakan cerucuk bambu (corduroy), 

metode perbaikan tanah dengan geosintetik, metode pembebanan (loading test), 

metode dengan menambahkan atau mencampur bahan lain dengan tanah itu 



2 

 

sendiri, dan metode lainnya. Penelitian ini akan diulas mengenai pengaruh 

perkuatan kolom pasir terhadap penurunan pondasi telapak. Penggunaan pasir 

sebagai kolom perkuatan tanah ditujukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pasir untuk proses penurunan yang terjadi pada tanah yang diuji dengan 

loading test.Metode ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian guna 

mengetahui hasil dari perkuatan kolom pasir terhadap tanah lempung lunak 

apakah baik untuk perkuatan tanah atau tidak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa besar penurunan tanah lempung dengan variasi diameter pondasi 

telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten tanpa 

perkuatan kolom pasir? 

2. Berapa besar beban maksimal yang mampu ditahan tanah lempung dengan 

variasi diameter pondasi telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten tanpa perkuatan kolom pasir? 

3. Berapa besar penurunan tanah lempung dengan variasi diameter pondasi 

telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan 

perkuatan kolom pasir? 

4. Berapa besar beban maksimal yang mampu ditahan tanah lempung dengan 

variasi diameter pondasi telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten dengan perkuatan kolom pasir? 

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui besarnya penurunan tanah lempung lunak dengan variasi 

diameter pondasi telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten tanpa perkuatan kolom pasir. 
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2) Mengetahui besarnya beban maksimal yang mampu ditahan tanah 

lempung lunak dengan variasi pondasi telapak dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten tanpa perkuatan kolom pasir. 

3) Mengetahui besarnya penurunan tanah lempung lunak dengan variasi 

pondasi telapak dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

dengan perkuatan kolom pasir. 

4) Mengetahui besarnya beban maksimal yang mampu ditahan tanah 

lempung lunak bdengan variasi pondasi telapak dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan perkuatan kolom pasir. 

 

2. Manfaat Penelitian 

1) Menstabilkan tanah lempung dari Desa Troketon Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten dengan menggunakan kolom pasir. 

2) Sebagai alternatif untuk mempercepat penurunan tanah melalui kolom 

vertical drain. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan-batasan masalah yang digunakan adalah : 

1) Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2) Tanah sampel lempung lunak yang digunakan dengan kondisi terganggu 

(disturbed) dan berasal dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten dengan kedalaman >0,3 m dari permukaan tanah dengan kadar air 

tanah yang diuji 40% (Kemal, 2013, “Studi Perilaku Penurunan Tanah 

Kelempungan dengan Perkuatan Kolom Pasir”) 

3) Penelitian ini ditujukan untuk mencari penurunan dan beban makimal 

yang terjadi pada tanah lempung lunak tanpa perkuatan kolom pasir dan 

menggunakan perkuatan kolom pasir. 

4) Lapisan tanah digunakan 6 lapis dengan menggunakan standard Proctor 

dengan penumbukan tiap lapis sebanyak 100 pukulan. 
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5) Pembebanan pertama menggunakan tanah lempung tanpa perkuatan kolom 

pasir dengan diameter pondasi telapak 0,10 m 

6) Pembebanan kedua menggunakan tanah lempung tanpa perkuatan kolom 

pasir dengan diameter pondasi telapak 0,15 m. 

7) Pembebanan ketiga menggunakan tanah lempung dengan perkuatan kolom 

pasir diameter 0,10 m dengan diameter pondasi telapak 0,10 m. 

8) Pembebanan keempat menggunakan tanah lempung dengan perkuatan 

kolom pasir diameter 0,10 m dengan diameter pondasi telapak 0,15 m. 

9) Pembebanan ketiga menggunakan tanah lempung dengan perkuatan kolom 

pasir diameter 0,15 m dengan diameter pondasi telapak 0,10 m. 

10) Pembebanan ketiga menggunakan tanah lempung dengan perkuatan kolom 

pasir diameter 0,15 m dengan diameter pondasi telapak 0,15 m. 

11) Beban vertikal diukur oleh Load Testing Machine dengan modifikasi 

piston dan penurunan vertikal pondasi yang diukur dengan alat pengukur 

tiga dial yang terpasang vertikal pada permukaan atas pondasi, di samping 

pondasi, dan disekeliling drum. 

12) Penelitian ini menggunakan drum dengan tinggi 0,4 m dan diameter 0,6 m. 

13) Jenis tanah lempung homogen dengan  menjaga tingkat yang sama kadar 

air dan metode pemadatan di setiap test. Pasir berada di lapisan bawah 

dengan ketebalan 5 cm, sedangkan tanah lempung di atas pasir dengan 

ketebalan 35 cm. 

14) Pondasi telapak menggunakan pelat bearing (diasumsikan semua kaku). 

15) Tanah lempung yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Desa 

Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten 

16) Pasir berasal dari toko bangunan yang dekat dari kampus UMS. 

17) Muka air tanah dianggap sangat dalam, sehingga muka air tanah 

diabaikan. 

18) Kedalaman pondasi berada di atas permukaan tanah (Df = 0). 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tanah lempung lunak berasal dari Troketon 

yang distabilisasi dengan kolom pasir. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 

Perkuatan Kolom Pasir Terhadap Penurunan Pondasi Telapak” yang sebelumnya 

belum pernah dilakukannya penelitian ini di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Kemal (2013) dengan judul 

“Studi Perilaku Penurunan Tanah Kelempungan dengan Perkuatan Kolom Pasir”, 

penelitian tersebut membandingkan penurunan tanah lempung lunak di tanpa 

perkuatan dan menggunakan perkuatan kolom pasir dengan ditekan pelat diameter 

0,1 m dan 0,2 m.  

 Rini (2015) dengan judul “Perbandingan Konsolidasi Tanah Lempung 

Lunak yang Distabilisasi dengan Kolom Campuran Pasir-Kapur dan Kolom Pasir 

Diatas Kapur”, penelitian tersebut membandingkan antara nilai konsolidasi yang 

terjadi pada kolom campuran pasir-kapur dengan kolom pasir di atas kapur. 

Malikhi (2016) dengan judul “Studi Perbandingan Kuat Geser Tanah 

Lempung Lunak Yang Distabilisasi Dengan Kolom Kapur dan Kolom Campuran 

Pasir Kapur”, penelitian tersebut menggunakan bahan stabilisasi tanah yang 

berasal dari kolom kapur dan kolom campuran pasir kapur dan penelitian tersebut 

difokuskan pada uji kuat geser (direct shear test). 


