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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peran yang penting dalam suatu pembangunan teknik

sipil seperti untuk mendirikan bangunan gedung, jalan raya, jembatan dan lain

sebagainya. Banyak pembangunan yang dilakukan diatas kondisi tanah yang

mempunyai kualitas yang kurang baik seperti tanah lempung yang mempunyai

kuat dukung rendah dan sensitif terhadap air, hal tersebut akan mempengaruhi

kontruksi yang ada diatasnya, oleh karena itu harus diperhatikan pemilihan tanah

dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Aji (2016) terhadap

tanah di Kecamatan Sukodono Sragen didapatkan hasil sebagai berikut: nilai

PI=51,77%, LL=86%, PL=34,23%, SL=15,33% hal tersebut menunjukan bahwa

tanah di Kecamatan Sukodono Sragen merupakan tanah lempung dengan

plastisitas tinggi yang bersifat kohesif. Pada sistem ASSHTO tanah asli termasuk

dalam kelompok A-7-5 yang merupakan tanah lempung bersifat buruk dan tidak

baik digunakan sebagai lapis pondasi perkerasan jalan dan bangunan, sedangkan

klasifikasi tanah pada sistem USCS tanah asli termasuk kelompok CH yang

berarti tanah lempung dengan plastisitas tinggi. Hasil uji pemadatan didapatkan

nilai wopt sebesar 27,5 dan dmax sebesar 1,265, sedangkan pada uji DST (Direct

Shear Test) didapatkan nilai kohesi (c) sebesar 0,937 kg/cm2, nilai sudut gesek

dalam () sebesar 9,2, nilai tegangan normal sebesar () 3,858 kg/cm2 dan nilai

tegangan geser () sebesar  1,353 kg/cm2 . Berdasarkan hasil uji penelitihan tanah

di Kecamatan Sukodono Sragen tersebut perlu adanya perbaikan tanah, sehingga

bisa digunakan dengan baik sebagai penopang kontruksi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pada perbaikan tanah lempung

dengan melakukan stabilisasi tanah secara kimiawi, bahan stabilisasi yang

digunakan adalah gypsum. Penggunaan bahan stabilisasi gypsum diharapkan dapat

memperbaiki sifat fisis dan mekanis tanah, hal ini disebabkan karena gypsum

mengandung CaSO4.2(H2O) (KalsiumSulfat Hidrat). Kandungan CaSO4.2(H2O)
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apabila dicampur dengan tanah lempung akan menyebabkan tanah lempung

mengeras, sehingga diharapkan kuat geser menjadi tinggi. (Sutejo dkk, 2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagaimana sifat fisis tanah Sukodono Sragen sebelum dan sesudah

distabilisasi dengan gypsum dengan presentase campuran 0%, 2,5%, 5%,7,5%

dan 10% dari berat sampel?

2) Bagaiman sifat mekanis (parameter kuat geser) tanah Sukodono Sragen

sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gypsum dengan presentase

campuran 0%, 2,5%, 5%,7,5% dan 10% dari berat sampel?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tanah di Kecamatan Sukodono Sragen ini memiliki tujuan

sebagai berikut :

1) Mengetahui sifat fisis tanah Sukodono Sragen sebelum dan sesudah

distabilisasi dengan gypsum dengan presentase campuran 0%, 2,5%, 5%,7,5%

dan 10% dari berat sampel

2) Mengetahui sifat  mekanis (parameter kuat geser) tanah Sukodono Sragen

sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gypsum dengan presentase

campuran 0%, 2,5%, 5%,7,5% dan 10% dari berat sampel

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tanah di Kecamatan Sukodono Sragen ini memiliki manfaat

sebagai berikut:

1) Memperoleh pengetahuan mengenai perubahan sifat fisis tanah Sukodono

Sragen sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gypsum.

2) Memperoleh pengetahuan mengenai perubahan sifat mekanis tanah Sukodono

Sragen sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gypsum.
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E. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1) Sampel tanah diambil dari Sukodono Sragen dengan kedalaman ± 30 cm,

dengan kondisi tanah terganggu (disturb sampel) dan sampel tanah dalam

keadaan kering udara.

2) Pengujian sifat fisis dan mekanis tanah dilakukan di Laboratorium Teknik

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3) Menggunakan bahan stabilisasi gypsum dengan variasi penambahan gypsum

sebesar 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% dari berat sampel dan ukuran lolos

saringan No.200 (0,075 mm).

4) Pengujian yang dilakukan meliputi :

(a). Pengujian sifat fisis tanah sebelum dan sesudah distabilisasi 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 yang telah distabilisasi dengan gypsum menggunakan

variasi campuran 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari berat sampel.

(c). Pengujian tanah menggunakan Direct Shear Test (DST) (D5607-8) dengan

sampel tanah asli dan tanah campuran gypsum dengan kadar air optimum.

(d).Tidak dilakukan pemeraman, karena sifat gypsum yang mudah mengeras.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian Direct Shear Test (DST) tanah lempung Kecamatan Sukodono

Sragen, sebelumnya pernah dilakukan oleh Aji (2016) dengan bahan tambah

stabilisasi bubuk arang kayu, dengan menggunakan variasi campuran 0%, 2,5%,

5%, 7,5%, dan 10% dari berat sampel.

Pemanfaatan bahan tambah gypsum sebagai bahan stabilisasi pada uji

Direct Shear Test (DST) tanah lempung Sukodono Sragen dengan variasi

campuran 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari berat sampel belum pernah

dilakukan.


