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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan tempat berpijak suatu bangunan baik struktur gedung 

maupun jalan, yang mana tanah merupakan pemikul beban dari kontruksi di 

atasnya, sehingga dibutuhkan tanah yang baik supaya bangunan sipil yang berada 

diatasnya dapat awet dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu setiap akan 

dilakukan pekerjaan sipil perlu dilakukan kajian mengenai karakteristik tanah pada 

lokasi tersebut, sehingga apabila tanah dalam kondisi kurang baik maka perlu 

dilakukan perbaikan dengan cara stabilisasi supaya tanah menjadi baik. Dalam hal 

ini yang memiliki daya dukung rendah adalah jenis tanah lempung, terutama 

lempung ekspansif karena cenderung memiliki kembang susut yang tinggi karena 

memiliki mineral yang berpotensi mengembang (swelling potential) yang tinggi 

apabila terkontaksi dengan air. 

Tanah di daerah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan termasuk 

jenis tanah yang kurang baik. karena apabila terjadi perubahan musim antara 

kemarau dan penghujan diikuti dengan rusaknya bangunan-bangunan sipil seperti 

lantai rumah yang menggelembung, retakan-retakan keramik, patahnya plat beton 

pelataran rumah, dan turunnya pondasi rumah. Pada jalan raya menjadi 

bergelombang, dan pada kondisi lainya terjadi kasus amblas pada beberapa ruas 

jalan. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninik Ariyani, (2007) 

menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tanah asli, diperoleh data 

Specific Gravity (Gs) = 2,37, batas cair tanah (LL) = 54,63%, batas plastis tanah 

(PL) = 24,59%, indeks plastisitas tanah (PI) = 30,04%, kadar air optimum (Wopt) 

= 26,00%, berat volume kering tanah (γd maks) = 1,39 gr/cm3, dan klasifikasi tanah 

menurut USCS (Unified) = CH (lempung an organik plastisitas tinggi). 

Pada penelitian kali ini akan diamati pengaruh dari ditambahannya bahan 

tambah Mill terhadap stabilisasi tanah lempung di daerah Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan ditinjau dari kuat tekan bebas dan modulus elastisitasnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sifat fisis tanah lempung Purwodadi Grobogan sebelum dan 

sesudah distabilisasi. 

2. Seberapa besar nilai kuat tekan bebas tanah sebelum dan sesudah distabilisasi 

menggunakan bahan mill. 

3. Seberapa besar nilai modulus elastisitas tanah sebelum dan sesudah 

distabilisasi menggunakan bahan mill. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sifat fisis tanah lempung Purwodadi Grobogan sebelum dan 

sesudah distabilisasi. 

2. Mengetahui kuat tekan bebas tanah yang sudah distabilisasi menggunakan 

bahan tambah mill pada saat kondisi kadar air optimum. 

3. Mengetahui nilai modulus elastisitasnya tanah sebelum dan sesudah 

distabilisasi menggunakan bahan tambah mill pada saat kondisi kadar air 

optimum. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penambahan mill  

terhadap sifat fisis dan mekanis tanah. 

2. Memberikan masukan bagi perencana maupun kontraktor yang akan 

mendirikan bangunan di daerah tersebut supaya mendapatkan hasil yang di 

inginkan. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan-batasan yang digunakan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tanah sampel diambil dari Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan, diambil dalam kondisi terganggu pada kedalaman 30 – 100 cm, dan 

di jadikan kering udara. 
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3. Bahan stabilisasi yang digunakan adalah mill yang diperoleh di toko bangunan. 

4. Benda uji untuk pengujian kuat tekan bebas dan modulus elastisitas dirawat 

selama 0, dan 4 hari. 

5. Variasi penambahan bahan mill dengan presentase 0%, 3%, 6%, 9%, dan 12% 

dari berat sampel. 

6. Uji yang dilakukan 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), dan analisa ukuran butiran (ASTM D421-58). 

b. Pengujian pemadatan tanah dengan Uji standard proctor dengan standar 

pengujian ASTM D698. 

c. Pengujian kuat tekan bebas dengan standart pengujian (ASTM D2166-06), 

pada kondisi kadar air optimum (wopt) dan berat volume kering tanah 

maksimum (ɤd maks). 

d. Pengujian sifat fisis dan mekanis tanah campuran dilakukan pemeraman 

24 jam. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh  

1. Doddy dan Shelvy (2015) dengan judul ”Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif 

Godong-Purwodadi km 48 Menggunakan Proses Elektrokinetik dengan 

Stabilizer Accu Zuur”  

2. Ahmad, Danu, Pratikso, Djoko (2014) dengan judul “Stabilitasi Tanah 

Lempung dengan Semen pada Subgrade di Jalan Kudus – Purwodadi km 17” 

3. Ariyani, Wahyuni, (2007) dengan judul “Perbaikan Tanah Lempung dari 

Grobogan Purwodadi dengan Campuran Semen dan Abu Sekam Padi” 

4. Lashari (2000) dengan judul “Pengaruh Campuran Kapur dan Bubuk Bata 

Merah pada Sifat Mekanis Tanah Lempung Grobogan” 

5. Mandahadi (2014) dengan judul “Kajian Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif 

dari Ruas Jalan Surakarta-Purwodadi menggunakan Semen” 

 


