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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah lempung atau sering disebut sebagai tanah kohesif, pada keadaan 

kering sangat keras seakan-akan tidak compressible ( dapat memadat ), akan tetapi 

jika tanah lempung ini kenyang air misalnya saat terkena air hujan, tanah lempung 

ini akan menjadi sangat lunak dan bersifat compressible. Tanah dengan sifat yang 

seperti ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan yaitu retaknya dinding, 

terangkatnya pondasi, jalan-jalan yang bergelombang dan masih banyak 

kerusakan yang ditimbulkan. 

Tanah yang berada di desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten 

Sragen merupakan tanah lempung anorganik dengan plastisitas tinggi. Akibatnya 

banyak jalan di Sukodono yang mengalami kerusakan seperti berlubang, retak-

retak dan bergelombang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Prasetyo (2016) dapat diketahui hasil dari uji unsur kimia tanah di Sukodono 

yang telah dilakukan di laboratorium Kimia Analitik MIPA UGM Yogyakarta, 

memiliki kandungan unsur kimia tanah  Al2O3 = 16,86%,   CaO = 0,92%, Fe2O3 

=10,81%, MgO= 1,35%, dan SiO2= 63,25%. Hasil pengujian batas cair (LL) = 

85,73%, batas plastis (PL) =24,69%, dan indeks plastisitas (PI) = 61,04%. 

Berdasarkan kondisi tanah tersebut, maka perlu adanya perbaikan sifat fisis tanah 

di daerah tersebut agar tanah menjadi lebih baik dan dapat digunakan untuk 

konstruksi struktur atau perkerasan jalan 

Perbaikan yang dilakukan pada tanah tersebut dengan stabilisasi kimiawi. 

Stabilisasi kimiawi yaitu suatu perbaikan tanah yang dilakukan dengan cara 

pencampuran tanah dengan bahan tertentu untuk memperbaiki sifat teknis tanah 

agar tanah menjadi lebih baik. Bahan stabilisasi yang digunakan adalah gipsum. 

Pemilihan gipsum pada penelitian ini dilakukan sebagai bahan stabilisasi 

diharapkan dapat memperbaiki sifat fisis dan mekanis tanah karena gipsum 

mengandung CaSo4 2(H2O) (Kalsium Sulfat Hidrat), sehingga ketika dicampur 

dengan tanah lempung memungkinkan akan menambah kekerasan untuk 
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bangunan, dapat meningkatkan koefisien konsolidasi (Cv), serta menurunkan nilai 

Cc (Compression Index) dan nilai Sc (Settlement Consolidation). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi tanah yang telah dijelaskan  

tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana sifat fisis tanah lempung di Kecamatan Sukodono pada keadaan 

sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gipsum dengan presentase 

campuran 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% 

2) Seberapa besar nilai Cv, Cc dan penurunan konsolidasi tanah lempung 

Kecamatan Sukodono pada keadaan sebelum dan sesudah distabilisasi dengan 

gipsum dengan presentase campuran 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% terhadap 

berat sampel. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui sifat-sifat fisis tanah lempung Kecamatan Sukodono pada 

keadaan sebelum dan sesudah distabilisai dengan gipsum dengan persentase 

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

2) Mengetahui perubahan nilai Cv, Cc dan penurunan konsolidasi tanah 

lempung Kecamatan Sukodono pada keadaan sebelum dan sesudah 

distabilisasi dengan gipsum dengan persentase campuran 0%, 2,5%, 5%, 

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

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perubahan 

pada sifat fisis dan mekanis tanah lempung Kecamatan Sukodono yang 

distabilisasi dengan gipsum. 

2) Memberikan alternatif lain untuk stabilisasi tanah dengan gipsum di daerah 

Sukodono yang kurang baik dengan bahan lainnya agar lebih inovatif 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1) Pengujian sifat fisis tanah, Standard Proctor dan konsolidasi tanah dilakukan 

di dalam Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Tekknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Sampel tanah yang digunakan pada penelitian ini diambil di Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sragen dengan kondisi tanah yang terganggu (disturb 

sample) pada kedalaman ≥30 cm dan dalam keadaan kering udara. 

3) Bahan stabilisasi yang digunakan adalah gipsum dengan variasi campuran 

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

saringan No.200. 

4) Pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

(a)   Pengujian sifat fisis tanah asli dan tanah yang telah dicampur dengan 

gipsum dengan variasi 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% yang meliputi 

spesific grafity (Gs) (ASTM 8554-58), kadar air (w) (ASTM D2216-71), 

analisa ukuran butiran (ASTM D421-58), dan batas-batas Atteberg 

(ASTM D423-66, D424-59, dan D427-61). 

(b)   Pemadatan tanah dilakukan dengan pengujian Standard Proctor (ASTM 

D689), untuk tanah asli dan tanah yang distabilisasikan menggunakan 

gipsum dengan variasi campuran 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari 

berat sampel tanah. 

(c)   Pengujian konsolidasi (ASTM D2345) pada tanah asli dan tanah yang 

distabilisasikan menggunakan gipsum dengan variasi campuran 0%, 

2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari berat sampel tanah, dengan kadar air 

optimum. 

(d)   Pada sampel tanah campuran gipsum (CaSo4 2(H2O)) tidak dilakukan     

pemeraman karena sifat gipsum yang mudah mengeras. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dilakukan oleh: 

1) Prasetyo (2016) Stabilisasi Tanah Lempung dengan Metode Kimiawi 

Menggunakan Garam Dapur  (NaCl) di Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sragen dengan pengujian CBR. 

2) Tinjauan Penurunan Konsolidasi Tanah Lempung Kecamatan Sukodono yang 

Distabilisasikan Dengan Garam Dapur (NaCl), penelitian yang dilakukan  

oleh Mujiwati (2017) 

3) Penelitian yang lain oleh, Susanti (2017) Pemanfaatan Kapur Sebagai Bahan 

Stabilisasi Terhadap Penurunan Konsolidasi Tanah Lempung Tanon Dengan 

Variasi Ukuran Butiran Tanah  (Studi Kasus Tanah Lempung Tanon Sragen). 

Penelitian dengan judul Efektifitas Gipsum Sebagai Bahan Stabilisasi 

Terhadap Nilai Penurunan Konsolidasi Subgrade Jalan Sukodono Sragen belum 

pernah dilakukan. 

 


