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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan 

yang relative lepas (loose), yang terletak di atas batuan dasar (bedrock). Ikatan 

antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, 

atau oksida-oksida yang mengendap di antara partikel-partikel. Ruang di antara 

partikel-partikel dapat berisi air, uadara maupun keduanya. Proses pelapukan 

batuan atau proses geologi lainnya yang terjadi di dekat permukaan bumi 

membentuk tanah (Hardiyatmo, 2010). 

Tanah mempunyai sifat  yang berbeda antar daerah satu dengan daerah 

yang lainnya. Tanah yang mempunyai sifat dan kondisi yang kurang baik dapat 

mengakibatkan kerusakan pada struktur di atas tanah tersebut. Kondisi tanah yang 

kurang baik terjadi di daerah Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dimana 

tanah tersebut mudah sekali mengalami kerusakan seperti jalan berlubang, 

bergelombang, amblas, dan retak-retak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2010), menunjukkan tanah di 

Bayat merupakan tanah lempung yang tidak baik jika digunakan sebagai pondasi 

jalan raya atau pondasi struktur jalan. Menurut  Kristanti (2010) diperoleh hasil 

sebagai berikut: LL = 77,25%, PL = 50%, PI = 27,25%, SL = 16,026%. Hasil uji 

mekanis Standard Proctor diperoleh berat isi kering 1,141 kg/cm
3
dan kadar air 

optimum = 37% dan uji DST diperoleh nilai kohesi antara 0,15827 kg/cm
2 
– 

0,20347 kg/cm
2
 dan nilai gesek sudut dalam 9

o 
– 17

o
. Berdasarkan data tersebut 

diatas perlu adanya perbaikan tanah tersebut agar didapatkan nilai kuat geser yang 

lebih tinggi. 

Stabilitas yang dilakukan pada penelitian ini dengan menambahkan 

presentase kapur 5% dan presentase tras 0% ; 2,5% ; 5% ; 7,5% ; 10% yaitu 

diharapkan tras dapat memperbaiki tanah karena pozzolan. Pozzolan tidak 
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mempunyai sifat mengikat seperti semen akan tetapi dalam bentuk yang halus dan 

dengan adanya air maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium 

hidroksida pada suhu normal membentuk senyawa kalsium hidrat yang bersifat 

hidraulis dan mempunyai angka kelarutan yang cukup rendah. Apabila tras yang 

bersifat pozzolan tersebut jika ditambah dengan kapur dapat mengeras. Sehingga 

dengan penambahan stabilisasi tras dan kapur diharapkan dapat meningkatkan 

kuat geser tanah di daerah Beluk, Bayat, Klaten. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana sifat fisis dan mekanis (kuat geser) tanah asli Bayat? 

2) Seberapa besar pengaruh nilai kuat geser dengan presentase penambahan kapur 

5% dan presentase penambahan tras 0% ; 2,5% ; 5% ; 7,5% ; 10% terhadap 

sifat fisis dan kuat geser tanah Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui : 

1) Mengetahui sifat fisis dan mekanis (kuat geser) tanah di daerah Beluk, 

Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. 

2) Mengetahui sifat fisis dan nilai kuat geser tanah campuran setelah distabilisasi 

dengan presentase penambahan kapur 5% dan penambahan tras 0% ; 2,5% ; 

5% ; 7,5% ; 10%. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

1) Diharapkan dapat memberikan alternatif bahan stabilisasi untuk perbaikan 

pada subgrade jalan di daerah Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. 
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2) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi yang terkait untuk 

perbaikan pada subgrade jalan di daerah Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten 

Klaten. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1) Sampel tanah diambil di daerah Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten 

dengan kedalaman kurang lebil 30cm dengan kondisi sampel kering udara. 

2) Variasi penambahan presentase kapur 5% dan penambahan presentase tras 

0% ; 2,5% ; 5% ; 7,5% ; 10%. 

3) Tras yang digunakan adalah tras yang berasal dari daerah Matesih, 

Kabupaten Karanganyar. 

4) Kapur yang digunakan adalah kapur padam yang berasal dari Kabupaten 

Karanganyar. 

5) Pengujian sifat fisis dan sifat mekanis tanah asli dan tanah campuran 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

6) Jenis uji yang dilakukan antara lain : 

(6a.) Pengujian sifat fisis dan sifat mekanis diantaranya adalah 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). 

(6b.) Uji kepadatan tanah dengan Standard Proctor (ASTM D698) pada 

tanah asli dan tanah campuran. 

(6c.) Uji Direct Shear Test (D5607-8) untuk menentukan kuat geser tanah   

dengan menggunakan kadar air optimum. 

8)  Pemeraman selama 24 jam. 
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F. Keaslian Penelitian 

 Sebelumnya penelitan serupa seperti ini pernah dilakukan oleh Etik Julia 

Kristanti (2010) dengan judul TINJAUAN KUAT DUKUNG SUBGRADE 

JALAN (Studi Kasus Jalan Beluk, Bayat, Klaten) dan pernah dilakukan oleh 

Niken (2010) dengan judul TINJAUAN PENURUNAN KONSOLIDASI DAN 

TEKANAN PENGEMBANGAN TANAH BELUK BAYAT KLATEN.  

 Penelitian dengan judul PERBAIKAN SUBGRADE JALAN BAYAT, 

KLATEN DENGAN MENGGUNAKAN CAMPURAN TRAS DAN KAPUR 

TERHADAP KUAT GESER belum pernah dilakukan di Fakultas Teknik Sipil 

Jurusan Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 


