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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan dasar pondasi suatu bangunan  yang sangat penting 

dalam konstruksi, baik untuk konstruksi jalan ataupun konstruksi struktur. Namun 

dalam kenyataannya tidak semua jenis tanah mempunyai sifat baik yang 

digunakan dalam konstruksi jalan ataupun konstruksi struktur. Sifat-sifat dan 

perilaku tanah akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Besarnya pengaruh tanah terhadap perencanaan 

konstruksi, maka tanah menjadi komponen yang sangat diperhatikan dalam 

perencanaan konstruksi. Dalam sistem klasifikasi, tanah dikelompokkan kedalam 

tanah butir kasar dan tanah butir halus. Tanah berbutir halus ada dua jenis yaitu 

tanah lempung (kohesif) dan tanah lanau (non kohesif). 

 Tanah yang berada di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten, merupakan tanah yang tidak stabil. Tanah tersebut termasuk tanah 

lempung yang mempunyai kuat dukung rendah yang sensitif terhadap air. 

Penelitian dengan kolom kapur memperoleh nilai kohesi (c) tanah asli sebesar 

0,5393 kg/cm
2
 dan kolom campuran pasir kapur mempunyai nilai kohesi (c) 

0,3402 kg/cm
2
 dan nilai sudut gesek dalam asli sebesar 1,81˚ (Merdhiyanto, 

2015). Hal ini terbukti tanah Troketon dilihat dari kondisi jalan yang 

bergelombang dan berlubang. Selain itu pada saat musim kemarau tanah akan 

retak dan keras, sedangkan pada musim hujan tanah akan berubah menjadi 

lembek, hal tersebut di karenakan kembang susut tanah yang terlalu besar. 

Penyelesaian masalah tanah perlu melakukan stabilisasi tanah, supaya 

menjadi stabil dan aman untuk didirikan suatu konstruksi di atasnya.  Ada 

beberapa cara stabilisasi tanah, antara lain mencampur tanah dengan material lain, 

metode pembebanan, metode vertical drain (kolom pasir) dan lain sebagainya. 

Pada penelitian ini akan dilakukan stabilisasi dengan kapur dan tras yang ditinjau 

dari kuat gesernya, dengan perbandingan kapur 5% dan tras 5%, 10%, 15%, 20% 

sehingga diharapkan kuat geser menjadi tinggi. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambi rumusan masalah 

sebagai acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1) Bagaimana sifat fisis tanah Lempung Desa Troketon Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten sebelum dan sesudah distabilisasi dengan kapur 5% dan tras 

5% ; 10% ; 15% ; 20% ? 

2) Seberapa besar nilai kuat geser tanah lempung lunak dari Desa Troketon 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang distabilisasi dengan kapur 5% dan 

tras 5% ; 10% ; 15% ; 20% ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui sifat fisis tanah lempung Desa Troketon Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten sebelum dan sesudah distabilisasi dengan kapur 5% dan tras 

5% ; 10% ; 15% ; 20% ? 

2) Mengetahui parubahan kuat geser tanah lempung dari Desa Troketon 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang distabilisasi dengan kapur 5% dan 

tras 5% ; 10% ; 15% ; 20% ? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat 

sebagai salah satu cara dalam menstabilisasi tanah lempung. 

2) Dapat berguna bagi para sarjana sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Sample tanah diambil dari Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten 

dengan kedalaman ± 30 cm, dengan kondisi kering udara dan terganggu. 

2) Kapur yang digunakan kapur padam diperoleh dari Toko Besi dan Bangunan di 

Jl. Slamet Riyadi - Krakal Arum, Karanganyar, dan tras di ambil dari Koripan, 

Matesih,  Karanganyar. 
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3) Bahan tambah yang digunakan adalah kapur dengan variasi 5% dari berat 

sample dan tras dengan variasi 5% ; 10% ; 15 % dan 20% dari berat sampel 

tanah. 

4) Air diambil dari Laboratorium Mekanika Tanah Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5) Pengujian sampel tanah di Laboratorium Mekanika Tanah Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan macam 

pengujiannya adalah : 

a) Pemeriksaan berat jenis tanah (Specific Gravity) dengan standar pengujian 

ASTM D8854-58 dan kadar air tanah dengan standart pengujian ASTM 

D2216-71. 

b) Pemeriksaan batas-batas Atterberg, meliputi : pemeriksaan batas cair 

(Liquid Limit), pemeriksaan batas plastis (Plastic Limit) dan pemeriksaan 

batas susut (Shrinkage Limit) dengan standart pengujian ASTM D423-66, 

D424-58, dan D427-58. 

c) Pemeriksaan pembagian gradasi butiran (analisa saringan dan analisa 

hydrometer) dengan standar pengujian ASTM D423-66. 

d) Pengujian pemadatan tanah dengan uji standard Proctor dengan standar 

pengujian ASTM D698. 

6) Pengujian kuat geser tanah menggunakan uji Direct Shear Test dengan standar 

pengujian ASTM D5607-8, dengan menggunakan kadar air optimal. 

7) Pemeraman selama 24 jam. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tanah lempung dari Pedan yang distabilisasi dengan kapur dan 

tras dengan judul “Pemakaian Kapur dan Tras sebagai Bahan Stabilisasi Terhadap 

Parameter  Kuat Geser Tanah Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten 

Klaten” sebelumnya belum pernah dilakukan. Penelitian sejenis pernah dilakukan 

oleh Wiqoyah (2003), yaitu stabilisasi tanah lempung dengan kapur dan tras tetapi  

menggunakan sampel tanah dari Sragen. Penelitian di daerah Pedan pernah 

dilakukan oleh Merdhiyanto (2015) dengan judul Sand-lime Column Stabilization 
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for Consolidation on Soft Clay Soil. Wijayanto (2015) juga pernah melakukan 

penelitian serupa dengan judul Pengaruh Variasi Diameter Kolom Campuran 

Pasir Kapur Terhadap Konsolidasi Lempung Lunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


