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NILAI KUAT DUKUNG TANAH LEMPUNG PEDAN KLATEN YANG  

DISTABILISASI DENGAN TRAS 

(Studi Kasus Tanah Lempung, Desa Troketon, Pedan, Klaten) 

Abstraksi 

Tanah merupakan dasar dari suatu struktur atau konstruksi, baik itu kontruksi bangunan 

maupun kontruksi jalan, dan menjadi masalah apabila tanah yang digunakan untuk suatu 

kontruksi bangunan maupun jalan memiliki sifat - sifat yang buruk. Contoh tanah yang 

memiliki sifat buruk yaitu tanah yang berada di daerah Desa Troketon, Pedan, Klaten 

yang sering mengalami kerusakan pada kontruksi jalan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

perbaikan tanah dengan cara stabilisasi. Salah satu cara perbaikan tanah, yaitu 

menggunakan bahan tambah tras dengan persentase   campuran tras 0%, 5%, 10%, 15%, 

dan 20% yang diharapkan dapat memperbaiki sifat fisis tanah dan daya dukung tanah 

menjadi lebih baik. Metode penelitian berupa serangkaian pengujian yaitu uji sifat fisis 

tanah meliputi kadar air, specific gravity, Atterberg limits, dan gradasi butiran untuk 

setiap penambahan tras, sedangkan pengujian mekanis meliputi uji Standard Proctor 

dan California Bearing Ratio. Hasil uji sifat fisis tanah asli pada penelitian ini 

didapatkan nilai kadar air 6,53%, Gs 2,523, LL 74,95%, PL 30,49%, SL 9,45%, PI 44,47 

dan lolos saringan No. 200 sebesar 89,57%. Hasil uji sifat fisis tanah campuran 

menunjukan bahwa nilai kadar air, Gs, LL, PL, PI, lolos saringan No.200 dan kelompok 

indeks mengalami penurunan seiring variasi penambahan tras. Sedangkan pada 

pengujian SL mengalami kenaikan. Setelah dilakukan uji sifat fisis tanah, klasifikasi 

tanah campuran tras menurut sistem AASHTO termasuk dalam kelompok A-7-6, 

sedangkan menurut sistem USCS tanah termasuk dalam kelompok CH. Pengujian 

pemadatan tanah menggunakan Standard Proctor, dan didapat nilai berat isi kering 

maksimum mengalami peningkatan pada penambahan tras 20% dengan nilai 1,39 

gr/cm
3
. Sedangkan kadar air optimum mengalami penurunan pada penambahan tras 20% 

dengan nilai 20,1 %. Pengujian CBR soaked mengalami kenaikan terbesar dengan nilai 

4% pada penambahan tras 20% sedangkan nilai unsoaked mengalami kenaikan terbesar 

dengan nilai 15% pada penambahan tras 20%. Untuk nilai swelling tanah asli 0,937% 

dan turun setelah penambahan tras 20% dengan nilai  0,584%. 

Kata kunci: kuat dukung tanah, sifat fisis, stabilisasi, tanah lempung, tras. 

BEARING CAPACITY AT PEDAN KLATEN’S CLAY 

STABILIZIED BY TRAS 

(Study Case of Cloned Cluster of Troketon Village, Pedan, Klaten) 

Abstraction 

The soil is the basis of a structure or construction, whether construction or road 

construction, and becomes a problem if the soil used for a construction of buildings or 

roads has bad traits. Examples of land that has a bad nature of the land in the village of 

Troketon, Pedan, Klaten that often suffered damage to road construction. Therefore, 

land improvement needs to be done by stabilization. One way to improve the soil is to 

use the added tras material with the percentage of tras mixture of 0%, 5%, 10%, 15%, 

and 20% which is expected to improve soil physical properties and soil bearing capacity 

for the better. The research method is in the form of a series of tests, namely soil 

physical properties, water content, specific gravity, Atterberg limits, and grain 

gradations for each addition of tras, while mechanical testing includes Standard Proctor 
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and California Bearing Ratio. The result of the original soil physical characteristic test in 

this research got the value of water content 6,53%, Gs 2,523, LL 74,95%, PL 30,49%, 

SL 9.45%, PI 44,47 and passing number filtration 200 by 89.57%. The result of soil 

physical properties test showed that the value of water content, Gs, LL, PL, PI, pass 

filter No.200 and index group decreased with variation of addition of tras . While in 

testing the shrinkage limit has increased. After testing of soil physical properties, the 

classification of mixed tras soil according to the AASHTO system is included in groups 

A-7-6, whereas according to the USCS system the soil belongs to the CH group. The 

soil compaction test using Standard Proctor, and obtained the value of the maximum dry 

content weight increased in the addition of 20% tras with a value of 1.39 gr / cm3. While 

the optimum water content decreased on the addition of 20% tras with a value of 20.1%. 

CBR soaked testing experienced the greatest increase with a value of 4% on the addition 

of 20% tras while the unsoaked value increased the greatest with a value of 15% on the 

addition of 20% tras.  For the original land swelling value 0.937% and decreased after 

the addition of 20% tras with a value of 0.584%. 

Keywords: clay, physical properties, stabilization, strenght soil support, tras. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan dasar dari suatu struktur atau kontruksi, baik itu kontruksi bangunan 

maupun kontruksi jalan, dan menjadi masalah apabila tanah yang akan digunakan untuk suatu 

kontruksi bangunan maupun jalan memiliki sifat – sifat yang buruk. Sifat –sifat yang buruk dari 

tanah dapat menggangu suatu kontruksi sehingga kontruksi dapat mengalami kerusakan struktur, 

hal tersebut sangat tidak diinginkan dalam suatu kontruksi. Beberapa sifat buruk tanah di antaranya 

adalah mempunyai plastisitas yang tinggi, kembang susut yang relatif besar, dan kekuatan geser 

yang rendah. Tidak semua jenis tanah dapat digunakan sebagai dasar kontruksi. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi tanah sebelum dilakukannya proses kontruksi dengan 

menambah stabilitas tanah itu sendiri. Kesetabilan tanah bisa terjadi secara alami maupun buatan, 

bila tanah secara alami tidak dapat mencapai kesetabilan yang diinginkan maka dilakukan upaya – 

upaya untuk mensetabilkan tanah dengan berbagai proses, dapat dengan menggunakan proses fisik, 

mekanik, dan kimiawi. Ketiga proses tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan 

pertimbangan cara mana yang mudah dan lebih efisien untuk dilakukan 

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Merdhianto (2015) telah diketahui bahwa tanah yang 

berada di daerah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten termasuk tanah lempung 

lunak dengan nilai PI sebesar 50,20 %. Berdasarkan metode AASHTO (American Association of 

State Highway and Trasportation Officials) tanah di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten termasuk dalam kelompok A-7-6, yaitu tanah lempung buruk. Sedangkan menurut metode 

USCS (United Soil Clasification System) termasuk ke dalam kelompok golongan CH yaitu lempung 

anorganik dengan plastisitas tinggi. Dengan kondisi tanah tersebut menyebabkan perkerasan jalan di 



3 

 

Desa Troketon mudah bergelombang dan berlubang serta terjadinya keretakan pada dinding 

bangunan karena pernurunan tanah yang berlebihan. 

Untuk megatasi permasalahan tanah tersebut, perlu dilakukan stabilisasi tanah supaya tanah 

menjadi stabil dan dapat dibangun konstruksi diatas permukaan tanah. Pada penelitian ini dilakukan 

stabilisasi menggunakan bahan tambah tras karena stabilisasi menggunakan bahan campuran tras 

dapat meningkatkan dan memperbaiki tanah. Menurut penelitian Wiqoyah (2007) mencampurkan 

tanah dengan tras dengan presentase campuran 10% dapat memperbaiki tanah dengan w = 33,70%, 

LL= 69,88%, PL= 27,32%, SL= 12,73, PI= 41,8%, Gs= 2,66, dan φ= 7,29. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut bahwa penamabahan tras dapat memperbaiki sifat fisis tanah, meningkatkan 

nilai sudut gesek dalam (φ) dengan besar peningkatan 5,15
o
, dan menurunkan nilai kohesi sebesar 

16,43kg/cm
2
. 

2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tanah yang akan diteliti perlu dilakukan 

beberapa pengujian. Pengujian yang dilakukan antara lain uji kadar air, specific grafity (Gs), batas-

batas Atterberg (liquid limit, plastis limit dan shrinkage limit), analisa ukuran butiran (hydrometer 

dan analisa saringan), Standar Proctor, dan uji CBR (California Bearing Ratio) soaked dan 

unsoaked. 

Sampel tanah adalah tanah lempung dengan kondisi terganggu (distrubed) yang diambil dari 

Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan pengambilan tanah pada kedalaman 

lebih dari 50 cm. Tras yang digunakan berasal dari Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten 

Karanganyar dengan ukuran lolos saringan No. 50 (0,30 mm) dengan persentase campuran tras 0%, 

5%, 10%, 15%, dan 20%. 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 

1. Tahap 1 

Merupakan tahapan awal yang dimulai dengan studi literatur dan pengambilan tanah lolos 

saringan No.4 dan tras lolos saringan No.50 yang telah ditentukan, kemudian melakukan uji sifat 

fisis tras yang meliputi uji kadar air, uji specific grafity dan unsur kimia. 

2. Tahap 2 

Melakukan pengujian sifat-sifat fisis tanah asli dan tanah campuran dengan persentase tras 

sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Pengujian ini meliputi kadar air, berat jenis, batas-batas 

Atterberg, dan analisa ukuran butiran. Kemudian melakukan uji kepadatan tanah dengan 

Standard Proctor guna mendapatkan kepadatan tanah maksimum dan kadar air optimumnya. 

Kadar air optimum tersebut digunakan untuk pembuatan sampel pengujian CBR. 
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3. Tahap 3 

Pada tahap ke tiga membuat sampel benda uji tanah asli dan tanah campuran dengan tras 

untuk melakukan pengujian CBR unsoaked dan soaked pada tanah asli dan tanah dengan 

campuran tras. 

4. Tahap 4 

Setelah melakukan pengujian sifat fisis tras, sifat fisis tanah asli, sifat fisis tanah campuran 

dan uji CBR yang telah didapatkan pada tahap II dan III. Kemudian dilakukan analisis data dan 

pembahasan  dari hasil penelitian uji tanah asli dengan uji tanah campuran dengan variasi tras. 

Dari penelitian kemudian dibuat kesimpulan akan hasil yang didapat serta memberikan saran jika 

diperlukan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan pada penelitian ini dilakukan pada sampel tanah dan tras untuk mengetahui 

kandungan unsur kimia yang terdapat pada tanah dan tras. Hasil uji kandungan unsur kimia tanah 

lempung dan tras di Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gajah 

Mada Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel V.1 dan V.2. 

Tabel 1. Hasil Uji Unsur Kimia tanah lempung        Tabel 2. Hasil Uji Unsur Kimia tras            

   

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji unsur kimia tras pada Tabel V.2 yang dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik 

Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menurut ASTM C 618-92a tras 

termasuk ke dalam Pozzolan kelas C karena nilai unsur kimia yang terkandung SiO2 + Al2O3 + 

Fe2O3 lebih dari 50% dan kurang dari 70%. 

3.2 Uji Sifat Fisis  

Uji sifat fisis penelitian ini meliputi uji fisis tras, tanah asli, dan tanah campuran. Uji sifat fisis 

pada tras dilakukan untuk mengetahui nilai berat jenis (specific gravity) dan kadar air. Sedangkan 

pada tanah asli dan tanah campuran dilakukan untuk mengetahui nilai berat jenis (specific gravity), 

No 
Parameter 

(Unsur Kimia) 

Hasil 

(%) 

1 Al2O3 14,2578 

2 CaO 2,1752 

3 Fe2O3 7,3532 

4 MgO 0,9044 

5 SiO2 41,8678 

6 H2O 2,0448 

7 HD 28,6271 

No 
Parameter 

(Unsur Kimia) 

Hasil 

(%) 

1 Al2O3 19,0431 

2 CaO 1,9975 

3 Fe2O3 6,6252 

4 MgO 1,1038 

5 SiO2 49,9419 
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kadar air, Atterberg limits, hydrometer, dan analisa ukuran butiranUji specific gravity dan kadar air 

tras. 

1. Hasil pengujian specific gravity pada tras didapat nilai 2,673 sedangkan pada pengujian kadar air 

tras didapat nilai 4,88 %. 

2. Uji fisis tanah asli 

Tanah asli yang diambil dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten adalah 

sampel tanah yang terganggu (disturbed sample). Sebelum tanah digunakan untuk penelitian, tanah 

dikeringkan dengan cara diangin - anginkan hingga kering udara. Uji sifat fisis tanah sendiri 

meliputi specific gravitiy, kadar air, Atterberg limits, hydrometer, dan analisa ukuran butiran tanah. 

Hasil uji sifat fisis tanah asli dapat dilihat pada Tabel V.3. 

Tabel 3. Hasil uji sifat fisis tanah asli 

No. Pengujian Nilai 

1 Berat Jenis (Specific Gravity) 2,523 

2 Kadar Air 6,53% 

3 Batas Cair (Liquid Limit) 74,95% 

4 Batas Plastis (Plastic Limit) 30,49% 

5 Batas Susut (Shringkage Limit) 9,45% 

6 Indeks Plastisitas (Plasticity Index) 44,47% 

7 Lolos Saringan No.200 89,57% 

8 Kelompok Indeks (GI) 46,15 

9 Klasifikasi AASHTO A-7-5 

10 Klasifikasi USCS CH 

 

Hasil uji fisis pada tanah asli didapatkan nilai specific gravity sebesar 2,523, nilai kadar air 6,53 %, 

batas cair (liquid limit) 74,95%, batas plastis (plastic limit) 30,49%, batas susut (shringkage limit) 

9,45%, indeks plastisitas (plasticity index) 44,47%, lolos saringan No. 200 89,57%. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari uji fisis tanah asli yang berada di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten adalah tanah lempung dengan indeks plastisitas yang tinggi. Menurut sistem 

klasifikasi USCS tanah lolos saringan No. 200 > 50%, nilai PI sebesar 44,47% dan nilai LL sebesar 

74,95% tanah berada di atas garis “A” dan termasuk kedalam  kelompok CH dengan jenis tanah 

lempung inorganik dan plastisitas tinggi. Berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO tanah Desa 

Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten termasuk ke dalam klasifikasi kelompok A-7-5 

karena nilai (PL) > 30, nilai (LL) > 40 , nilai PI > 11, dengan material tanah berlempung dan 

penilaian umum sebagai tanah dasar yaitu sedang sampai buruk. 

3.3 Uji Tanah Campuran 
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Uji fisis tanah campuran dengan penambahan tras tidak jauh berbeda dengan uji fisis tanah 

asli yaitu meliputi uji specific gravity, kadar air, Atterberg limits, hydrometer, dan uji analisa 

saringan dengan persentase campuran tras 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dari berat sampel tanah yang 

akan di uji. Hasil uji fisis tanah campuran dapat dilihat pada tabel V.4. 

Tabel 4. Hasil uji sifat fisis tanah asli dan tanah campuran 

Variasi Specific Kadar Batas Batas Batas Indeks Lolos

Penambahan tras (%) gravity (Gs) Air (w) Cair (LL) Plastis (PL) Susut (SL) Plastis (PI) Saringan No.200

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

0% 2,523 6,53 74,95 30,49 9,45 44,47 89,57

5% 2,565 6,08 72,89 29,10 10,02 43,79 87,04

10% 2,585 5,59 69,15 27,04 11,18 42,11 85,70

15% 2,614 5,29 67,06 25,64 12,60 41,42 82,30

20% 2,685 4,93 64,03 23,61 13,79 40,42 81,67  

Pengujian pada kadar air tanah asli didapat nilai kadar air sebesar 6,53%, akan tetapi terjadi 

penurunan nilai kadar air setelah tanah asli dicampur dengan tras. Penurunan terhadap nilai kadar 

air terjadi karena kadar air tras lebih rendah dari kadar air tanah dan butiran – butiran tras lebih 

banyak menyerap air dibandingkan dengan tanah dan menyebabkan penurunan nilai kadar air. 

Kadar air terbesar terdapat pada tanah asli dengan nilai 6,53% dan penurunan terbesar terdapat pada 

campuran tras dengan presentase 20% dengan nilai kadar air sebesar 4,93 %. 

Pengujian specific gravity pada tanah asli didapat nilai sebesar 2,523 seiring ditambahnya 

bahan campuran tras dengan persentase 5%, 10%, 15%, dan 20% nilai spesicific gravity mengalami 

kenaikan. Nilai specific gravity mengalami kenaikan karena pada tanah asli nilai specific gravity 

lebih kecil dengan nilai 2,523 jika dibandingkan dengan nilai specific gravity tras yang mempunyai 

nilai sebesar 2,673 maka pada tanah campuran mengalami kenaikan nilai specific gravity. Semakin 

besar persentase campuran tras pada tanah asli maka nilai specific gravity akan semakin naik. 

Pengujian batas cair (LL) untuk tanah asli didapat nilai sebesar 74,95% seiring ditambahnya 

bahan campuran tras dengan persentase 5%, 10%, 15%, dan 20% maka nilai LL mengalami 

penurunan. Penurunan nilai LL terbesar terjadi pada penambahan tras dengan persentase 20% yaitu 

dengan nilai LL sebesar 64,03%. Penurunan nilai LL disebabkan oleh butiran tras yang bereaksi 

terhadap tanah yang menimbulkan muatan positif (kation) dalam air pori. Partikel tanah kehilangan 

daya tarik antar partikelnya, berkurangnya daya tarik antar partikel butiran tanah dapat menurunkan 

nilai kohesi tanah. Nilai kohesi tanah mengalami penurunan  dan menyebabkan ikatan antar tanah 

tidak lekat. 

Pengujian batas plastis (PL) pada tanah campuran dengan persentase tras sebesar 5%, 10%, 

15%, dan 20% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai PL tanah asli. Nilai PL tanah 

asli yaitu sebesar 30,49%, mengalami penurunan setelah dicampur dengan bahan campuran tras dan 
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terjadi penurunan nilai PL terbesar pada campuran tras 20% dengan nilai sebesar 23,61%. Nilai PL 

mengalami penurunan karena butiran – butiran tras bereaksi dengan tanah asli yang menyebabkan 

butiran tanah menjadi lebih besar dan mengalami penurunan terhadap nilai kohesi tanah. 

Pengujian batas susut (SL) pada tanah campuran dengan persentase tras sebesar 5%, 10%, 

15%, dan 20% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai SL tanah asli. Nilai SL tanah 

asli yaitu sebesar 9,45%, mengalami peningktan setelah dicampur dengan bahan campuran tras dan 

terjadi peningkatan nilai SL terbesar pada campuran tras 20% dengan nilai sebesar 13,79%. Dengan 

semakin bertambahnya persentase campuran tras maka nilai SL mengalami peningkatan. 

Peningkatan nilai SL disebabkan oleh pencampuran tras dengan tanah asli dan menyebakan butiran 

tanah semakin besar, kemudian tanah dengan butiran yang lebih besar mempunyai permukaan yang 

kecil dibanding tanah berbutir kecil. Permukaan spesifik yang kecil akan mengurangi kepekaan 

tanah terhadap pengaruh air sehingga memperkecil luas spesifik butiran tanah sehingga butiran 

tanah tidak terpegaruh oleh perubahan kadar air. 

Nilai indeks plastisitas (PI) tergantung dari nilai LL dan nilai PL, apabila presentase 

campuran tras pada LL dan PL semakin besar maka nila LL dan PL mengalami penurunan, nilai PI 

diperoleh dari (PI = LL – PL). Nilai PI pada tanah asli sebesar 44,47% dengan bertambahnya 

persentase campuran tras nilai PI mengalami penurunan. Penurunan nilai PI terbesar terjadi pada 

persentase campuran tras 20% dengan nilai sebesar 40,42%. 

Hasil uji gradasi butiran tanah menunjukan bahwa campuran tras berpengaruh pada perubahan 

komposisi persen lolos saringan. Hasil uji analisa butiran pada tanah asli yang lolos saringan No. 

200 sebesar 89,57%, sedangkan pada penambahan campuran tras dengan persentase 5%, 10%, 15%, 

dan 20% terjadi penurunan nilai persentase lolos saringan berturut – turut sebesar 87,04%, 85,70%, 

82,30%, dan 81,67%. Penurunan nilai persentase lolos saringan disebabkan karena partikel tras 

yang melekat pada butiran tanah semakin banyak seiring bertambahnya persentase campuran tras 

mengakibatkan butiran tanah membesar atau terjadi penggumpalan. Hal tersebut menyebabkan 

fraksi lolos saringan No. 200 semakin sedikit. 

Tabel 5 Tabel klasifikasi tanah campuran menurut AASHTO dan USCS 

Lolos

Saringan No.200

(%) (%) (%) (%)

74,95 30,49 44,47 46,15 89,57 A-7-5 CH

72,89 29,10 43,79 43,40 87,04 A-7-6 CH

69,15 27,04 42,11 40,23 85,70 A-7-6 CH

67,06 25,64 41,42 37,00 82,30 A-7-6 CH

64,03 23,61 40,42 35,22 81,67 A-7-6 CH

ASSHTO

20%

USCS(LL) (PL) (PI)

10%

15%

Variasi 
(GI)

Penambahan tras (%)

5%

0%
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Dari hasil uji fisis tanah campuran tras 5%  didapat nilai LL 72,89%, PL 29,10, PI 43,79 dan 

lolos saringan No. 200 87,04 %. Tanah asli dengan campuran tras 5%, dilihat dari batas cair dan 

indeks plastisitasnya tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi. 

Berdasarkan nilai batas plastisnya (PL) <30 dan nilai indeks kelompok (GI) sebesar 43,30 maka 

menurut AASHTO tanah campuran tras 5% termasuk ke dalam kelompok A-7-6 dengan tipe 

material berlempung dan penilaian umum sebagai tanah dasar adalah sedang sampai buruk. 

Sedangkan menurut sistem klasifikasi USCS tanah lolos saringan No. 200 > 50%, nilai PI sebesar 

43,79% dan nilai LL sebesar 72,89% tanah berada di atas garis “A” termasuk ke dalam kelompok 

CH dengan jenis tanah lempung inorganik dan plastisitas tinggi 

Dari hasil uji fisis tanah campuran tras 10%  didapat nilai LL 69,15%, PL 27,04, PI 42,11 

dan lolos saringan No. 200 85,70 gr. Tanah asli dengan campuran tras 10%, dilihat dari batas cair 

dan indeks plastisitasnya tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi. 

Berdasarkan nilai batas plastisnya (PL) <30 dan nilai indeks kelompok (GI) sebesar 43,30 maka 

menurut AASHTO tanah campuran tras 10% termasuk ke dalam kelompok A-7-6 dengan tipe 

material berlempung dan penilaian umum sebagai tanah dasar adalah sedang sampai buruk. 

Sedangkan menurut sistem klasifikasi USCS tanah lolos saringan No. 200 > 50%, nilai PI sebesar 

42,11% dan nilai LL sebesar 69,15% tanah berada di atas garis “A” dan termasuk ke dalam 

kelompok CH dengan jenis tanah lempung inorganik dan plastisitas tinggi. 

Dari hasil uji fisis tanah campuran tras 15%  didapat nilai LL 67,06%, PL 25,64, PI 41,42 

dan lolos saringan No. 200 82,30 gr. Tanah asli dengan campuran tras 15%, dilihat dari batas cair 

dan indeks plastisitasnya tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi. 

Berdasarkan nilai batas plastisnya (PL) <30 dan nilai indeks kelompok (GI) sebesar 37,00 maka 

menurut AASHTO tanah campuran tras 15% termasuk ke dalam kelompok A-7-6 dengan tipe 

material berlempung dan penilaian umum sebagai tanah dasar adalah sedang sampai buruk. 

Sedangkan menurut sistem klasifikasi USCS tanah lolos saringan No. 200 > 50%, nilai PI sebesar 

41,42% dan nilai LL sebesar 67,06% tanah berada di atas garis “A” dan termasuk ke dalam 

kelompok CH dengan jenis tanah lempung inorganik dan plastisitas tinggi. 

Dari hasil uji fisis tanah campuran tras 20%  didapat nilai LL 64,03%, PL 23,61, PI 40,42 

dan lolos saringan No. 200 81,67 gr. Tanah asli dengan campuran tras 20%, dilihat dari batas cair 

dan indeks plastisitasnya tanah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi. 

Berdasarkan nilai batas plastisnya (PL) <30 dan nilai indeks kelompok (GI) sebesar 35,22 maka 

menurut AASHTO tanah campuran tras 20% termasuk ke dalam kelompok A-7-6 dengan tipe 

material berlempung dan penilaian umum sebagai tanah dasar adalah sedang sampai buruk. 

Sedangkan menurut sistem klasifikasi USCS tanah lolos saringan No. 200 > 50%, nilai PI sebesar 
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40,42% dan nilai LL sebesar 64,03% tanah berada di atas garis “A” dan termasuk ke dalam 

kelompok CH dengan jenis tanah lempung inorganik dan plastisitas tinggi. 

3.4 Uji Sifat Mekanis 

Uji sifat mekanis tanah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu meliputi uji pemadatan 

(Standard Proctor) dan uji CBR. 

3.4.1 Uji Pemadatan (Standard Proctor) 

Tabel 6. Hasil uji pemadatan (Standard Proctor) 

Penambahan tras γdmax    wopt 

% gr/cm
3
 % 

Tanah asli 1,30 23,0 

Tanah + tras 5% 1,31 22,8 

Tanah + tras 10% 1,32 22,2 

Tanah + tras 15% 1,35 20,8 

Tanah + tras 20% 1,39 20,1 

 

Dari tabel pengujian Standard Proctor di atas hubungan antara kadar air dan berat isi kering 

pada tanah asli maupun tanah campuran dapat disajikan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Pengujian Standard Proctor pada tanah asli didapatkan nilai berat isi kering maksimum 

sebesar 1,30 gr/cm
3, 

setelah dilakukan penambahan tras 5%, 10%, 15% dan 20% terjadi peningkatan 

nilai berat isi kering maksimum pada tanah. Kenaikan berat isi kering maksimum terbesar pada 

penambahan tras 20% dengan nilai 1,39 gr/cm
3
. Berat isi kering maksimum mengalami peningkatan 

disebabkan terjadinya pembesaran rongga – rongga antara partikel campuran butiran tanah dengan 

tras, akibat sementasi. Rongga tanah yang sebelumnya terisi air akan terisi oleh butiran - butiran 

tras dan menyebabkan tanah menjadi padat, sehingga tanah tidak mudah berubah bentuk. Untuk 

lebih jelasnya peningkatan nilai berat isi kering maksimum dan penambahan tras dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik hubungan antara persentase campuran tras dengan berat isi kering 

Nilai kadar air optimum pada tanah asli yaitu 23% setelah dilakukan penambahan tras 5%, 

10%, 15% dan 20% terjadi penurunan nilai kadar air optimum pada tanah. Penurunan kadar air 

optimum terbesar pada penambahan tras 20% dengan nilai 20,1%. Penurunan nilai kadar air 

optimum disebabkan karena penambahan tras pada tanah akan mengikat butiran – butiran tanah 

yang menyebabkan pori pori tanah mengecil, pori pori dalam tanah berkurang dan air yang diserap 

untuk mengisi pori – pori semakit sedikit. Dengan berkurangnya jumlah air yang diserap maka 

kadar air optimum tanah menurun. Untuk lebih jelasnya penurunan nilai kadar air optimum pada 

tanah asli dan tanah campuran tras dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik hubungan antara persentase campuran tras dengan kadar air optimum 

3.4.2 Uji CBR (California Bearing Ratio) 

Pengujian CBR (California Bearing Ratio) pada penelitian ini yaitu CBR Soaked (rendaman) 

dan CBR Unsoaked (tanpa rendaman) dengan variasi penambahan tras dan menggunakan kadar air 

optimum yang diperoleh dari pengujian Standard Proctor. 
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Tabel 7. Hasil uji CBR soaked (rendaman)   

No Sampel Tanah 
CBR 

(%) 

Swelling  

(%) 

1 Tanah + Tras 0% 1 0.937 

2 Tanah + Tras 5% 2 0.842 

3 Tanah + Tras 10% 2 0.748 

4 Tanah + Tras 15% 3 0.662 

5 Tanah + Tras 20% 4 0.584 

 

Hubungan antara nilai CBR Soaked dan nilai Swelling dengan penambahan tras dapat dilihat pada 

Gambar 3. dan Gambar 4. 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara persentase campuran tras dengan nilai CBR soaked 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara persentase campuran tras dengan nilai swelling 

Tabel 7. dan Gambar 3. menunjukan bahwa campuran tanah lempung dan penambahan tras 

pada pada pengujian CBR Soaked mengalami peningkatan. Nilai CBR tanah asli yaitu 1% setelah 

dilakukan penambahan tras nilai CBR Soaked mengalami peningkatan pada penambahn tras 20% 

dengan nilai CBR 4%. Peningkatan nilai CBR disebabkan oleh butiran tras yang mengisi rongga – 
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rongga diantara butiran tanah, dan merekatkan butiran - butiran tras pada tanah yang membuat 

kerapatan tanah meningkat. 

Tabel 7. dan Gambar 4. menunjukan bahwa nilai swelling (pengembangan) mengalami 

penurunan setelah dilakukan penambahan tras pada tanah. Nilai swelling tanah asli yaitu 0,937% 

dan mengalami penurunan pada penambahan tras 20% dengan nilai 0,584%. Penurunan nilai 

swelling disebabkan karena terjadinya sementasi antara tanah dengan tras yang menyebabkan 

penggumpalan dan merekatkan antar partikel tanah sehingga rongga pori – pori yang ada sebagian 

akan dikelilingi bahan sementasi yang lebih keras dan sulit ditembus air yang mengakibatkan 

pengembangan yang terjadi rendah. 

Tabel 8. Hasil uji CBR unsoaked (tanpa rendaman)  

No Sampel Tanah 
CBR 

(%) 

1 Tanah + Tras 0% 10 

2 Tanah + Tras 5% 12 

3 Tanah + Tras 10% 13 

4 Tanah + Tras 15% 14 

5 Tanah + Tras 20% 15 

Hubungan antara nilai CBR Unsoaked dengan penambahan tras dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik hubungan antara persentase campuran tras dengan nilai CBR unsoaked 

Tabel 8 dan Gambar 5 menunjukan bahwa campuran tanah lempung dan penambahan tras 

pada pengujian CBR Unsoaked mengalami peningkatan. Nilai CBR tanah asli yaitu 10% setelah 

dilakukan penambahan tras nilai CBR Soaked mengalami peningkatan pada penambahn tras 20% 

dengan nilai CBR 15%. Peningkatan nilai CBR disebabkan oleh butiran tras yang mengisi rongga – 
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rongga diantara butiran tanah, dan merekatkan butiran - butiran tras pada tanah yang membuat 

kerapatan tanah meningkat. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penilitan dan analisis data percobaan terhadap tanah lempung Desa 

Troketon, Kecaatan Pedan, Kabupaten Klaten setelah dilakukan stabilisasi dengan  tras  maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengujian sifat fisis tanah asli didapatkan nilai kadar air 6,5% , specific gravity (GS) 2,523,

batas cair (LL) 74,95%, batas plastis (PL) 30,49%, batas susut (PL) 9,45% dan indeks

plastisitas (PI) 44,47%. Hal tersebut menunjukan bahwa tanah Desa Troketon, Kecamatan

Pedan, Kabupaten Klaten adalah tanah lempung dengan plastisitas tinggi dan mempunyai sifat

kohesif. Menurut metode ASSHTO tanah asli temasuk dalam kelompok A-7-5 termasuk tanah

lempung yang buruk dan tidak baik digunakan untuk lapis pondasi bangunan dan perkerasan

jalan. Sedangkan menurut metode USCS termasuk dalam kelompok CH yaitu tanah lempung

inorganik dengan plastisitas tinggi. Uji fisis tanah lempung setelah di stabilisasi dengan tras

5%, 10%,15%, dan 20% cenderung mengalami penurunan untuk nilai kadar air, specific gravity

(GS), batas cair (LL), batas plastis (PL), indeks plastisitas (PI) sedangkan pada batas susut (SL)

mengalami penigkatan. Menurut metode AASHTO Penambahan presentase tras tidak

mengubah klasifikasi tanah, klasifikasi tanah hanya bergeser setelah dilakukan penambahan

tras yang sebelumnya kelompok A-7-5 menjadi kelompok A-7-6 dengan tipe tanah berlempung

dan penilaian tanah dasar adalah sedang sampai buruk. Sedangkan menurut USCS penambahan

tras juga tidak mengalami perubahan kelompok klasifikasi tanah yang termasuk dalam

kelompok CH yaitu tanah lempung inorganik dengan plastisitas tinggi.

2. Hasil uji Standard Proctor pada tanah asli dengan campuran tras 5%, 10%, 15% dan 20%

kadar air optimum mengalami penurunan dan berat volume kering maksimum mengalami

peningkatan setelah di stabilisasi dengan tras. Penurunan kadar air optimum terbesar terjadi

pada penambahan tras dengan persentase 20%, sedangan Berat volume kering maksimum

mengalami peningkatan terbesar pada penambahan tras dengan persentase 20%. Nilai CBR

soaked dan unsoaked tanah asli dan tanah campuran tras cenderung mengalami peningkatan

seiring bertambahnya persentase campuran tras. Nilai CBR soaked dan unsoaked tertinggi

terjadi pada tanah campuran tras dengan persentase 20%. Semakin besar persentase campuran

tras pada tanah dapat menghasilkan nilai kuat dukung yang semakin besar terhadap tanah

lempung Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Stabilisasi tanah lempung
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dengan menggunakan bahan tambah tras dapat memperbaiki sifat fisis dan sifat mekanis tanah, 

akan tetapi tidak mengalami peningkatan yang cukup besar 

Setelah mengevaluasi hasil penilitian yang telah dilakukan untuk tugas akhir ini, maka untuk 

penelitian selanjutnya ada beberapa saran antara lain : 

1. Penambahan tras pada tanah lempung memberi perubahan sifat fisis dan mekanis tanah, oleh 

sebab itu untuk penelitian lebih lanjut digunakan bahan tambah lain dengan variasi masa 

perawatan. 

2. Untuk pengujian CBR paling tidak dilakukan pengujian minimal 3 kali pada setiap variasi agar 

mendapatkan hasil yang akurat. 

3. Dalam penelitian diperhatikan dengan cermat penggunaan alat agar tidak terjadi kesalahan saat 

menggunakan alat. 

4. Pada setiap pengujian tanah harus selalu di cek kadar airnya dan tanah harus dalam keadaan 

kering udara. 
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