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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Tanah merupakan lapisan paling atas bumi. Tanah berperan penting dalam 

suatu proyek sebagai dasar perletakan struktur, maka harus memiliki daya dukung 

yang baik. Di Indonesia terdapat berbagai macam tanah yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda. Dalam pembangunan infrastruktur baik gedung 

maupun jalan raya sering menghadapi kendala berkaitan dengan tanah yang 

bermasalah. Jenis tanah yang perlu diperhatikan yaitu tanah lempung ekspansif. 

Tanah lempung ekspansif merupakan tanah yang memiliki daya dukung tanah 

yang rendah. Tidak semua tanah mempunyai daya dukung yang baik, hal tersebut 

sering dijumpai di beberapa daerah tanah yang memiliki kapasitas lempung yang 

tinggi. 

      Tanah dari kecamatan Bayat, kabupaten Klaten adalah salah satu contoh tanah 

lempung. Berdasarkan penelitian Kristianti (2010) sifat fisis tanah di daerah Bayat 

yaitu w = 87,5%, Gs = 2,625, LL = 77,25%, PL = 50%, SL = 16,026, PI = 

27,25%. Pembagian ukuran butiran tanah diketahui kerikil = 0%, pasir = 26,67%, 

lanau dan lempung = 73,33%. Berdasarkan sistem USCS termasuk golongan MH 

dan OH, sedangkan berdasarkan AASHTO masuk kelompok A 7-5 (25). Hasil uji 

standard Proctor didapat berat isi kering 1,141 kg/cm
3
 dan kadar air optimum 

37%. Hasil CBR unsoaked antara 0,561% - 2,278% dan CBR soaked antara 

0,159% - 1,273% Tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas 

tinggi. Selain itu jalan di daerah bayat banyak yang rusak. Salah satu cara untuk 

memperbaiki tanah tersebut dengan menambahkan bahan additive dengan 

stabilisasi tanah. Bahan additive yang digunakan dalam penelitian ini adalah abu 

sekam padi, karena abu sekam padi termasuk pozzolan, diharapkan akan 

meningkatkan kuat dukung tanah tersebut. 

 



2 

 

B. Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana sifat fisis tanah asli di Bayat Klaten setelah distabilisasi abu sekam 

padi? 

2) Bagaimana pengaruh abu sekam padi terhadap kuat dukung tanah dengan uji 

CBR di Bayat Klaten ? 

3) Bagaimana perubahan nilai pengembangan setelah distabilisasi dengan abu 

sekam padi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mengetahui sifat fisis tanah asli di Bayat Klaten setelah distabilisasi abu 

sekam padi. 

2) Mengetahui pengaruh abu sekam padi terhadap daya dukung tanah dengan uji 

CBR di Bayat Klaten. 

3) Mengetahui perubahan nilai pengembangan setelah distabilisasi dengan abu 

sekam padi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan pengetahuan kepada pembaca pada umumnya tentang 

pemanfaatan abu sekam padi untuk stabilitas tanah. 

2) Memberikan solusi bahan stabilitas tanah dengan abu sekam padi. 

3) Memberikan alternatif pemanfaatan limbah sekam padi 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah meliputi sebagai berikut : 

1) Sampel tanah diambil dari daerah Bayat (Klaten) dengan kedalaman 0,3 m. 

kondisi terganggu. 

2) Pembuatan benda uji dalam kondisi kering udara 
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3) Pengujian sampel tanah asli dan campuran di Laboratorium Mekanika Tanah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan macam pengujiannya adalah : 

a) Pemeriksaan batas-batas Atterberg dengan standard pengujian ASTM 

D4318, meliputi : pemeriksaan batas cair (Liquid Limit), pemeriksaan 

batas plastis (Plastic Limit), pemeriksaan batas susut (Shrinkage Limit). 

b)  Pemeriksaan berat jenis tanah (Specific Gravity) dengan standard pengujian 

ASTM D854-72 dan kadar air tanah dengan standard pengujian ASTM D 

2216-71. 

c) Pemeriksaan pembagian ukuran butiran tanah (analisa saringan) dengan 

standard pengujian ASTM D422. 

d) Pengujian pemadatan tanah dengan Uji Standard Proctor dengan standard  

pengujian ASTM D698. 

e) Pengujian kuat dukung dengan Uji California Bearing Ratio kondisi 

soaked dan unsoaked pada kadar air optimum dengan standard pengujian 

ASTM D1883-87. 

4) Bahan stabilisasi yaitu abu sekam padi dengan variasi penambahan 0%, 4%, 

8% dan 12 % dari berat sampel 

5) Pemeraman ±24 jam 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

      Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh : 

1. Prasetyo. (2016) dengan judul Stabilisasi Tanah Lempung dengan Metode 

Kimiawi Menggunakan Garam Dapur (NaCl) (Studi Kasus Tanah Lempung 

Desa Majenang, Sukodono, Sragen).  

2. Sengeoris (2016) dengan judul Pemanfaatan Bubuk Arang Kayu Sebagai 

Bahan Stabilisasi Terhadap Kuat Dukung Tanah Lempung Sukodono Dengan 

Variasi Perawatan. 

3. Murhandani (2015) dengan judul Stabilisasi Kapur Terhadap Kuat Dukung 

Tanah Lempung Dengan Variasi Diameter Butiran Tanah. 

4. Desrimaya (2012) dengan judul pengaruh pemakaian semen dan serbuk bata 

merah untuk stabilisasi tanah lempung sebagai subgrade jalan. 

http://eprints.ums.ac.id/44963/
http://eprints.ums.ac.id/44963/
http://eprints.ums.ac.id/44963/
http://eprints.ums.ac.id/44963/
http://eprints.ums.ac.id/48165/
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http://eprints.ums.ac.id/37793/
http://eprints.ums.ac.id/37793/
http://eprints.ums.ac.id/37793/
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5. Adha (2011) dengan judul pemanfaatan abu sekam padi sebagai pengganti 

semen pada metoda stabilisasi tanah semen. 

      Penelitian dengan judul Pemanfaatan abu sekam padi dicampur, belum pernah 

dilakukan terutama di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 


