
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah lempung adalah tanah yang mempunyai partikel-partikel tertentu 

yang menghasilkan sifat-sifat plastisitas pada tanah bila di campur dengan air. 

Tanah lempung dengan plastisitas tinggi, kohesifitas yang besar berakibat 

fluktuasi kembang susut yang relatif besar. Kondisi tanah basah volume tanah 

akan mengembang sehingga kuat gesernya akan rendah dan tanah akan lengket, 

sedangkan pada kondisi kering akan mengalami retakan-retakan akibat tegangan 

susut dan tanah dalam kondisi keras. Selain itu tanah lempung mempunyai 

volume pori yang besar sehingga mempunyai berat isi dan sudut gesek yang kecil, 

hal ini menyebabkan penambahan suatu beban dan konstruksi bangunan pada 

tanah lempung tidak akan stabil. Contohnya adalah tanah di daerah Troketon, 

Pedan, Klaten sering kali mengalami kerusakan terutama pada jalan, dari kasus 

yang ada, bila jalan tersebut diperbaiki tidak sesuai dengan umur jalan yang 

direncanakan.  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Malikhi (2016), 

menunjukkan tanah di desa Troketon, Pedan, Klaten termasuk tanah lempung 

lunak dengan nilai PI sebesar 50,20 %. Dengan kondisi tanah tersebut 

mengakibatkan perkerasan jalan didaerah Pedan mudah bergelombang dan 

berlubang, serta terjadinya retakan pada dinding bangunan akibat dari penurunan 

tanah yang berlebihan dan tidak seragam. Untuk mengatasi masalah tanah 

tersebut, perlu dilakukan stabilisasi tanah. Ada beberapa metode stabilisasi tanah, 

antara lain mencampur tanah dengan material lain, metode pembebanan, metode 

vertical drain (kolom pasir), dan lain sebagainya. Pada penelitian ini akan dikaji 

perbaikan metode stabilisasi dengan tras yang ditinjau dari penurunan 

konsolidasi. 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan bahan tambah tras sebagai bahan 

campuran dalam menstabilisasi tanah karena tras dapat memperbaiki sirkulasi air 

1 



2 

 

dan udara, serta dapat mengikat karbon, dan juga dapat mengurangi kembang 

susut pada tanah karena mempunyai sifat mereduksi indeks plastisitas tanah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sifat-sifat fisis dan mekanis tanah asli dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sebelum dan setelah distabilisasi dengan 

tras? 

2. Berapa besarnya nilai penurunan konsolidasi tanah dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan penambahan tras.? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sifat-sifat fisis dan mekanis tanah asli dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sebelum dan setelah distabilisasi dengan 

tras. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh nilai penurunan konsolidasi dari Desa 

Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memperbaiki tanah dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

yang distabilisasi menggunakan tras. 

2. Memberikan solusi dan alternatif bahan tambah untuk stabilisasi tanah 

lempung berupa tras dengan uji Konsolidasi, sehingga melengkapi penelitian 

yang sudah ada sebelumnya serta sebagai masukan bagi instansi tentang 

kondisi tanah yang ada, sehingga dapat merencanakan sebuah konstruksi yang 

aman. 
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E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan Tugas Akhir ini, maka pada 

penelitian ini perlu adanya ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Sampel adalah tanah lempung dengan kondisi terganggu (disturbed) di ambil 

dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan kedalaman 

tanah kurang lebih 30 cm di area sekitar 5 meter dari badan jalan. 

2. Variasi penambahan Tras sebagai bahan stabilisasi yaitu sebesar 0%; 5%; 

10%; 15% dan 20% terhadap berat sampel dengan kondisi kadar air optimum 

(wopt) dan berat volume kering tanah maksimum (ɤd max). 

3. Tras yang di gunakan adalah tras yang berasal dari daerah desa Koripan, 

kecamatan Meteseh, kabupaten Karanganyar. 

4. Pengujian sampel tanah di lakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Pengujian kimiawi yang meliputi tanah dan tras di laksanakan di laboratorium 

MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

6. Uji yang di lakukan meliputi: 

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

D8554-58), kadar air (w) (ASTM D2216-71), batas-batas Atterberg 

(ASTM D423-66, D424-59, dan D427-61), dan analisa ukuran butiran 

(ASTM D421-58). 

b) Pengujian kepadatan tanah dengan Standar Proctor (ASTM D 698) pada 

tanah asli dan tanah campuran. 

7. Pengujian penurunan konsolidasi (ASTM D2166-85) pada tanah asli dan 

tanah yang di stabilisasi dengan Tras dengan variasi penambahan 0%; 5%; 

10%; 15% dan 20%. 

8. Pemeraman tanah selama 24 jam dengan kantong plastik. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan karakteristik tanah lempung dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang di stabilisasi menggunakan metode 

kimiawi dengan bahan tras dengan judul “Pemanfaatan Tras Sebagai Bahan 
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Stabilisasi Tanah Lempung Pedan Klaten Terhadap Penurunan Konsolidasi (Studi 

Kasus Desa Troketon, Pedan, Klaten)” sebelumnya belum pernah di lakukan 

terutama di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Penelitian sebelumnya pernah di lakukan oleh Imam Malikhi (2016) 

dengan judul “Studi Perbandingan Kuat Geser Tanah Lempung Lunak Yang 

Distabilisai Dengan Kolom Kapur Dan Kolom Campuran Pasir Kapur” dimana 

tanah yang di ambil dari daerah Pedan, Klaten. 

Penelitian serupa pernah di lakukan oleh Ardiyanto (2007) dengan judul 

“Pengaruh Tras Sebagai Bahan Stabilisasi Terhadap Kuat Dukung Tanah 

Lempung Dengan Perendaman dan Perawatan & 7 hari”, dimana tanah di ambil 

dari daerah Tanon, Sragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


