
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam ilmu teknik sipil, tanah merupakan kumpulan mineral, bahan organik 

dan endapan-endapan yang relatif lepas serta terletak di atas batuan dasar. 

Himpunan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat antara satu dengan 

lainnya, disertai oleh zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara 

partikel padat tersebut. 

Pekerjaan teknik sipil tidak pernah lepas dari kajian tentang tanah. Hampir 

setiap pekerjaan selalu terkait dengan tanah, baik ketika tanah akan digunakan 

sebagai tempat diletakkannya sebuah struktur bangunan ataupun pada saat tanah 

digunakan sebagai bahan konstruksi yang tersedia di lokasi pekerjaan. Tanah juga 

merupakan tempat berdirinya suatu konstruksi, contohnya ialah konstruksi 

gedung. Pada konstruksi gedung memiliki dasar bangunan yaitu pondasi. Pondasi 

merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi menerima seluruh beban dari 

struktur bangunan kemudian meneruskannya ke tanah, sehingga tanah dimana 

pondasi tersebut berada harus kuat menahan semua beban yang diterima. 

Ada berbagai jenis tanah yang dapat ditemukan yang kemudian 

diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu tanah berbutir kasar dan halus. Dari 

klasifikasi tersebut tanah berbutir halus merupakan tanah yang memiliki sifat 

buruk. Salah satu jenisnya merupakan tanah lempung yang memiliki daya dukung 

yang rendah, indeks plastisitas tanah yang tinggi, dan proses penurunan tanah 

yang lama. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mempunyai dua 

musim yaitu penghujan dan kemarau. Kondisi musim inilah yang menyebabkan 

tanah lempung mengalami kembang susut yang cukup besar. Sifat-sifat inilah 

yang menyebabkan banyak kerusakan maupun kegagalan dalam dunia teknik 

sipil, contohnya terjadi amblas atau jebolnya bangunan sipil yang telah berdiri, 

terjadinya retakan pada konstruksi jalan, dan lain sebagainya. 

Perbaikan tanah perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar 

tanah menjadi stabil dan lebih aman untuk didirikan suatu konstruksi di atasnya. 
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Terdapat beberapa metode perbaikan tanah, antara lain mencampur tanah dengan 

material lain, metode pembebanan, metode vertical drain (kolom pasir), dan lain 

sebagainya. Pada penelitian ini akan dikaji mengenai perbaikan tanah dengan 

metode perkuatan dengan kolom kapur di atas pasir terhadap proses penurunan 

yang terjadi pada pondasi telapak. Penggunaan kolom kapur di atas pasir 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya yang terjadi pada 

tanah lempung. Penelitian ini dilakukan dengan uji loading test yang dibebankan 

pada pondasi telapak. Metode ini sangat praktis dan menarik untuk dilakukan 

guna mengetahui hasil dari perkuatan kolom kapur di atas  pasir apakah baik atau 

tidak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai 

acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1) Seberapa besar penurunan yang terjadi pada pondasi telapak pada tanah 

lempung dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang 

diperkuat dengan kolom kapur di atas pasir?  

2) Seberapa besar beban maksimal yang mampu diterima oleh tanah 

lempung dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang 

diperkuat dengan kolom kapur di atas pasir?  

3) Bagaimana daya dukung tanah lempung yang telah diperkuat dengan 

kolom kapur di atas pasir?  

C. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui besarnya penurunan yang terjadi pada pondasi telapak pada 

tanah lempung dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten yang diperkuat dengan menggunakan kolom kapur di atas pasir. 

2) Mengetahui besarnya beban maksimal yang mampu diterima oleh tanah 

lempung dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

yang diperkuat dengan menggunakan kolom kapur di atas pasir. 

3) Mengetahui daya dukung tanah lempung yang diperkuat kolom kapur di 

atas pasir. 
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4) Manfaat Penelitian 

1) Memperkuat daya dukung tanah lempung Desa Troketon, Kecamatan 

Pedan, Kabupaten Klaten dengan menggunakan kolom kapur  di atas 

pasir. 

2) Sebagai alternatif perbaikan tanah lempung dengan mempercepat 

penurunan tanah melalui kolom drainase vertikal. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan-batasan yang digunakan sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Tanah sampel adalah tanah lempung dengan kondisi terganggu 

(disturbed) yang diambil dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten, dengan kedalaman > 20 cm dari permukaan tanah. 

3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penurunan 

pondasi telapak dan beban maksimal yang dapat diterima oleh tanah 

lempung diperkuat kolom kapur di atas pasir. 

4) Penelitian menggunakan drum dengan tinggi 40 cm dan diameter 60 cm. 

5) Penelitian ini menggunakan pasir yang berasal dari daerah Klaten. 

6) Jenis kapur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalsit yang 

diperoleh dari toko bangunan sekitar kampus UMS. 

7) Pondasi telapak disimulasikan menggunakan pelat bearing. 

8) Muka air tanah diabaikan (Df=0) 

9) Pengujian yang dilakukan yaitu uji pembebanan menggunakan alat 

Loading Test. 

10) Pada tanah lempung dilakukan penambahan air hingga mencapai kadar 

air 40%. 

11) Lapisan tanah digunakan 6 layer, ketebalan tiap layer 5,8 cm dengan 

menggunakan standard pemadatan kompaksi dengan 100 kali pukulan. 
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12) Pengujian pertama menggunakan tanah lempung tanpa perkuatan 

dengan diameter pondasi telapak 100 mm 

13) Pengujian kedua menggunakan tanah lempung tanpa perkuatan dengan 

diameter pondasi telapak 150 mm. 

14) Pengujian ketiga menggunakan tanah lempung dengan perkuatan kolom 

kapur di atas pasir diameter 100 mm dengan diameter pondasi telapak 

100 mm. 

15) Pengujian keempat menggunakan tanah lempung dengan perkuatan 

kolom kapur di atas kolom pasir diameter 100 mm dengan diameter 

pondasi telapak 150 mm. 

16) Pengujian kelima menggunakan tanah lempung dengan perkuatan kolom 

kapur di atas kolom pasir diameter 150 mm dengan diameter pondasi 

telapak 100 mm. 

17) Pengujian keenam menggunakan tanah lempung dengan perkuatan 

kolom kapur di atas kolom pasir diameter 150 mm dengan diameter 

pondasi telapak 150 mm. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tanah lempung dari dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten yang distabilisasi dengan kolom kapur di atas kolom pasir 

dengan judul “Studi Penurunan Pondasi Telapak Diperkuat Kolom Kapur di Atas 

Pasir” sebelumnya belum pernah dilakukan di Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Namun penelitian serupa pernah dilakukan Malikhi (2016) dengan judul 

“Studi Perbandingan Kuat Geser Tanah Lempung Lunak Yang Distabilisasi 

Dengan Kolom Kapur dan Kolom Campuran Pasir Kapur”, penelitian tersebut 

menggunakan bahan stabilisasi tanah yang berasal dari kolom kapur dan kolom 

campuran pasir kapur dan penelitian tersebut difokuskan pada uji kuat geser. 

Penelitian lainnya yaitu Wijayanto (2015) dengan judul “Pengaruh Variasi 

Diameter Kolom Campuran Pasir Kapur Terhadap Konsolidasi Tanah Lempung 
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Lunak”, penelitian ini mengambil sampel tanah di Desa Troketon, Kecamatan 

Pedan, Kabupaten Klaten. 

Kemal (2013) dengan judul “Studi Perilaku Penurunan Tanah 

Kelempungan dengan Perkuatan Kolom Pasir”, penelitian tersebut 

membandingkan penurunan tanah lempung tanpa perkuatan dan menggunakan 

perkuatan kolom pasir dengan ditekan pelat diameter 0,1m dan 0,2m.  


