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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan bahan bangunan yang berperan penting dalam 

perencanaan suatu konstruksi baik itu konstruksi jalan maupun konstruksi 

bangunan. Tanah bisa dikategorikan baik apabila dapat mendukung berdirinya 

suatu bangunan sesuai umur rencana yang telah direncanakan. Namun tidak 

semua tanah di Indonesia merupakan jenis tanah yang baik dan stabil. Apabila 

dalam merencanakan suatu bangunan terdapat tanah yang kurang baik seperti 

daya dukung tanah yang rendah, mempunyai kadar air dan sifat kembang susut 

yang tinggi, maka perlu adanya perbaikan tanah misalnya dengan memperbaiki 

sifat-sifat tanah dengan bahan tambah atau memberi perkuatan tanah.  

Di Indonesia banyak dijumpai jalan ataupun bangunan yang mengalami 

kerusakan sehingga tidak dapat mencapai umur sesuai perencanaan. Di Desa 

Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan contohnya, banyak jalan 

mengalami kerusakan seperti berlubang, bergelombang serta memiliki umur 

rencana yang pendek. Tanah di daerah ini pada musim kemarau mengalami retak-

retak sedangkan pada musim hujan tanah menjadi mengembang akibat kadar air 

yang tinggi, dengan demikian tanah tersebut memiliki kemampuan kembang susut 

yang cukup tinggi atau sering disebut dengan tanah lempung. 

Ariyani (2007) dalam penelitiannya terdahulu melakukan pengujian pada 

tanah asli di Purwodadi dengan judul”Perbaikan Tanah Lempung Dari Grobogan 

Purwodadi Dengan Campuran Semen dan Abu Sekam Padi” menunjukkan tanah 

tersebut termasuk tanah lempung an organik plastisitas tinggi menurut klasifikasi 

tanah USCS, dengan 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. Berdasarkan hasil uji di atas tanah maka tersebut harus diperbaiki agar 

dapat digunakan sebagai tanah dasar dari suatu konstruksi tertentu. 
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Alternatif untuk mengatasi masalah tanah di daerah tersebut dengan 

melakukan perbaikan tanah menggunakan bahan tambah mill sebagai bahan 

stabilisasi ditinjau dari nilai kuat geser tanah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah sebagai 

acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Bagaimana sifat fisis tanah lempung di Desa Nambuhan Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah distabilisasi 

menggunakan bahan tambah mill dengan persentase 0%, 3%, 6%, 9%, dan 

12%? 

b) Seberapa besar nilai kohesi (c) dan sudut gesek dalam (ϕ) pada tanah 

lempung Purwodadi sebelum dan sesudah distabilisasi dengan bahan tambah 

mill?  

c) Seberapa besar nilai kuat geser tanah lempung di Purwodadi sebelum dan 

sesudah distabilisasi dengan bahan tambah mill? 

d) Bagaimana pengaruh perawatan benda uji selama 0 dan 4 hari terhadap nilai 

kuat geser tanah lempung Purwodadi yang distabilisasi dengan bahan tambah 

mill? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a) Mengetahui sifat fisis tanah lempung di Desa Nambuhan Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah distabilisasi 

menggunakan bahan tambah mill dengan persentase 0%, 3%, 6%, 9% dan 

12%. 

b) Mengetahui nilai kohesi (c) dan sudut gesek dalam (ϕ) pada tanah 

lempung Purwodadi sebelum dan sesudah distabilisasi dengan bahan 

tambah mill. 
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c) Mengetahui nilai kuat geser tanah lempung di Purwodadi sebelum dan 

sesudah distabilisasi menggunakan mill. 

d) Mengetahui pengaruh perawatan benda uji selama 0 dan 4 hari terhadap 

nilai kuat geser tanah lempung Purwodadi yang distabilisasi dengan bahan 

tambah mill. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan alternatif bahan tambah untuk stabilisasi tanah lempung 

dengan mill terhadap perameter kuat geser, sehingga melengkapi 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kuat geser tanah tersebut 

setelah distabilisasi dengan bahan tambah mill. 

c) Masukan bagi instansi terkait tentang kondisi tanah yang ada sehingga 

dapat merencanakan konstruksi yang kokoh dan aman. 

 

D. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan masalah dan lebih fokus sesuai rumusan 

masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah sebagai 

berikut : 

1) Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Tanah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini diambil tanah 

lempung di Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

dengan kondisi terganggu (disturbed) pada kedalaman kurang lebih 30 cm 

dari permukaan tanah kemudian dibuat kering udara. 

3) Bahan stabilisasi mill didapatkan dari toko bangunan di sekitar Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4) Variasi penambahan mill sebagai bahan stabilisasi yaitu 0%, 3%, 6%, 9%, 

12% terhadap berat sampel. 

5) Variasi lama perawatan benda uji kuat geser adalah 0 dan 4 hari. 
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6) Pengujian kandungan unsur kimia mill dilakukan di Laboratorium Kimia 

Analitik MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

7) Pengujian sifat fisis mill yang berupa berat jenis dan kadar air. 

8) Pengujian kepadatan tanah dengan Standard Proctor (ASTM D 698) pada 

tanah asli dan tanah campuran. 

9) Pengujian sifat fisis dan mekanis pada tanah asli dan tanah campuran 

dilakukan pemeraman 24 jam. 

10) Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian sifat fisis yaitu specific 

gravity (ASTM D8554-58), kadar air (w) (ASTM D2216-71), uji batas-

batas Atterberg (ASTM D423-66, D424-59) dan analisa ukuran butiran 

(ASTM D421-58) serta pengujian utama yaitu Direct Shear Test (ASTM 

D-3080-04). 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian dengan menggunakan tanah lempung dari Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan yang distabilisasi menggunakan bahan tambah mill dengan 

judul “STABILISASI TANAH LEMPUNG PURWODADI GROBOGAN 

MENGGUNAKAN MILL TERHADAP KUAT GESER” sebelumnya belum 

pernah dilakukan di lingkup Progdi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 Penelitian sejenis tentang tanah di daerah Purwodadi pernah dilakukan 

oleh Yulianti (2007) dengan judul Stabilisasi Tanah Lempung Purwodadi Dengan 

Menggunakan Campuran Abu Batubara dan Kapur Ditinjau Dari Nilai CBR Dan 

Swelling. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ariyani (2007) juga 

melakukan pengujian pada tanah asli di Purwodadi dengan judul ”Perbaikan 

Tanah Lempung Dari Grobogan Purwodadi Dengan Campuran Semen dan Abu 

Sekam Padi”. 

 

 


