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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan 

bangunan sipil, karena berguna sebagai unsur utama fondasi dari suatu bangunan. 

Salah satu tanah yang kita ketahui adalah tanah lempung. Tanah lempung 

termasuk jenis tanah yang bersifat kohesif, plastis, dan memliki kuat dukung yang 

sangat rendah. 

Kondisi iklim di Indonesia juga sangat berpengaruh pada kondisi tanah 

lempung, karena tanah lempung memiliki kembang susut yang tinggi. Sehingga 

ketika musim kemarau tanah akan mengalami penyusutan, sedangkan saat musim 

penghujan tanah akan mengalami pengembangan. Kondisi tersebut sangat tidak 

baik jika bangunan sipil dibangun di atas tanah yang memiliki kondisi yang 

buruk. 

Kristianti (2010) menuliskan bahwa salah satu daerah yang memliki 

kandungan tanah lempung adalah di wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 

dan spesifikasi tanah di daerah Bayat yaitu Gs = 2,625, LL = 77,25%, PL = 50%, 

SL = 16,026, PI = 27,25% dan termasuk tanah lempung dengan plastisitas tinggi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya upaya untuk menambah kekuatan 

tanah di Kecamatan Bayat. Salah satu cara dengan melakukan stabilisasi untuk 

menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada tanah lempung.  

Serbuk bata merah adalah salah satu dari jenis pozzolan yang banyak 

mengandung senyawa silika dan alumina yang dalam bentuk halus dan ada air 

senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal 

yang akan mempunyai angka kelarutan yang cukup rendah. Metode yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan tanah lempung dengan 

serbuk bata merah yang ditinjau dari kuat dukungnya. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan permasalahan kondisi tanah yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: 
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1) Bagaimana sifat fisis tanah lempung Kecamatan Bayat, Klaten setelah 

distabilisasi dengan serbuk bata merah? 
 
2) Berapa besar perubahan nilai kuat dukung tanah pada tanah lempung 

Kecamatan Bayat, Klaten yang distabilisasi dengan serbuk bata merah? 

3) Berapa besar nilai swelling (pengembangan) pada tanah lempung Kecamatan 

Bayat, Klaten yang distabilisasi dengan serbuk bata merah? 

 
C. Tujuan 

 
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam proposal tugas akhir ini adalah: 

 
1) Mengetahui perubahan sifat fisis tanah lempung Kecamatan Bayat, Klaten 

setelah distabilisasi dengan serbuk bata merah. 
 
2) Mengetahui perubahan nilai kuat dukung tanah pada tanah lempung 

Kecamatan Bayat, Klaten yang distabilisasi dengan serbuk bata merah. 

3) Mengetahui nilai swelling (pengembangan) pada tanah lempung Kecamatan 

Bayat, Klaten yang distabilisasi dengan serbuk bata merah. 

 
D. Manfaat 

 
Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1) Memberikan pengetahuan terhadap sifat fisis tanah daerah Kecamatan Bayat, 

Kabupaten Klaten setelah distabilisasi dengan serbuk bata merah. 

2) Diharapkan dapat mengetahui kuat dukung tanah dan swelling 

(pengembangan) setelah distabilisasi dengan serbuk bata merah. 

3) Menjadi salah satu pemecahan masalah pada tanah lempung agar menjadi 

stabil dan melengkapi hasil penelitian stabilisasi lainnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dan penelitian ini lebih terfokus 

pada rumusan masalah, maka perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Tanah diambil dari daerah Kecamatan Bayat, Klaten dengan keadaan kurang 

lebih 0,3 meter di area lahan kosong dan kondisi tanah terganggu dan kondisi 

tanah kering udara. 
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2) Penambahan serbuk bata dengan persentase 0%, 4%, 8%,12% dari berat 

sampel. 

3) Air diperoleh dari laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

4) Serbuk bata merah yang digunakan didapat dari daerah Klaten lolos saringan 

No.4. 

5) Penelitian ini mengidentifikasi sifat fisis dan kuat dukung tanah lempung. 

6) Pengujian dilakukan di laboratorium Mekanika Tanah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan meliputi pengujian: 

a. Pengujian sifat fisis tanah yang berupa specific gravity (Gs) (ASTM D8554-

58), kadar air (w) (ASTM D2216-71), analisa ukuran butiran (ASTM D421-

58), dan batas-batas Atterberg (ASTM D423-66, D424-58, dan D427-61). 

b. Pengujian kepadatan tanah dengan standard Proctor (ASTM D698) pada 

tanah asli dan tanah campuran.  

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

kondisi soaked dan unsoaked (ASTM D1883-87) dengan sampel tanah asli 

dan sampel tanah campuran pada kondisi γd maks. 

7) Pemeraman sampel dilakukan selama 24 jam. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian stabilitas tanah lempung dengan serbuk bata merah dengan 

judul “Tinjauan Kuat Dukung Tanah Lempung Bayat Klaten dengan Bahan 

Stabilisasi Serbuk Bata Merah” belum pernah dilakukan sebelumnya di program 

studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun penelitian 

tentang pemakaian sebruk bata merah untuk tanah lempung pernah dilakukan oleh 

Desrimaya (2012) dengan judul “Pengaruh Pemakaian Semen dan Serbuk Bata 

Merah untuk Stabilisasi Tanah Lempung sebagai Subgrade Jalan”. 

   

 


