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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan hal yang paling penting dalam merencanakan suatu 

konstruksi sipil, bisa berupa bangunan gedung ataupun jalan. Telah diketahui pada 

struktur tanah asli terdapat air dan udara. Tanah yang baik digunakan sebagai 

dasar bangunan konstruksi teknik sipil adalah tanah yang tidak mengandung 

terlalu banyak air, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak terlalu banyak 

memerlukan perbaikan. Namun tidak semua tanah memiliki kriteria yang sama, 

sehingga ada beberapa tanah yang harus diperbaiki sebelum dilakukan 

pembangunan. Salah satu keadaan tanah yang buruk dapat diketahui secara 

langsung tanpa melakukan uji yaitu saat terjadi hujan tanah akan bersifat sangat 

lembek dan mudah berubah – ubah, dan disaat kemarau tanah akan bersifat sangat 

kering dan bisa terjadi retakan di tanah. 

Tanah lempung di Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan, diketahui sangat labil, jika musim hujan tanah akan menyerap terlalu 

banyak air dan menjadi sangat lembek, ketika kemarau tanah akan terlalu banyak 

kehilangan banyak air dan menjadi sangat keras. Terdapat banyak jalan jalan yang 

rusak, bergelombang, retak-retak, dan amblas. 

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ariyani, dan 

Wahyuni (2007), menunjukkan bahwa tanah di Desa Nambuhan, Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan memiliki 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 (ωopt) = 26,00%, berat volume kering tanah 

(γd maks) = 1,39 gr/cm3, dan klasifikasi tanah menurut USCS (Unified) = CH 

(lempung an organik plastisitas tinggi). 

Oleh karena itu perlu dilakukan stabilisasi untuk memperbaiki sifat fisis 

dan mekanis tanah tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan stabilisasi tanah 

Purwodadi menggunakan bahan tambah berupa mill ditinjau dari sifat fisis dan  

penurunan konsolidasinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana sifat fisis tanah lempung di Desa Nambuhan, Kecamatan 

Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah di stabilisasi 

menggunakan mill 3%, 6%, 9%, dan 12%.? 

2) Seberapa besar nilai penurunan konsolidasi pada tanah lempung di Desa 

Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebelum dan 

sesudah di stabilisasi menggunakan mill 3%, 6%, 9%, dan 12%.? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui sifat fisis tanah lempung di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Grobogan sebelum dan sesudah distabilisasi menggunakan mill 3%, 6%, 

9%, dan 12%. 

2) Mengetahui nilai penurunan konsolidasi pada tanah lempung di 

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah 

distabilisasi menggunakan mill 3%, 6%, 9%, dan 12%. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan tentang penurunan 

konsolidasi tanah yang telah di stabilisasi menggunakan mill. 

2) Dapat memberikan alternatif lain dalam penggunaan bahan tambah untuk 

stabilisasi tanah, yaitu menggunakan mill. 

3) Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang sudah ada sebelumnya. 
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D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dalam Tugas Akhir ini, maka pada 

penelian ini akan dibatasi sebagai berikut: 

1) Tanah yang digunakan sebagai sample adalah tanah lempung dalam keadaan 

terganggu dari Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

dengan kedalaman lebih dari 30cm, sampel dalam kondisi kering udara. 

2) Pengujian sifat sifat fisis dan pengujian konsolidasi dilakukan di Laboratorium 

Mekanika Tanah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3) Mill yang akan digunakan sebagai bahan stabilisasi didapatkan dari toko 

bangunan di sekitar kampus. 

4) Presentase bahan stabilisasi yang akan digunakan sebanyak 0%, 3%, 6%, 9%, 

dan 12% dari berat sampel. 

5) Sampel tanah yang akan digunakan untuk pengujian ini sebelumnya diperam 

selama 24 jam. 

6) Pembuatan benda uji untuk pengujian konsolidasi menggunakan penambahan 

air sesuai ωopt yang didapat dari Standard Proctor. 

7) Pengujian yang akan dilakukan meliputi: 

a) Pengujian sifat fisis tanah yang berupa Specific Gravity (Gs) (ASTM D8554-

58), kadar air (ω) (ASTM D2216-71), Hydrometer (ASTM D422-63), batas-

batas Atterberg (ASTM D423-66, D424-59, dan D427-61), dan analisa ukuran 

butiran (ASTM D421-58). 

b) Pengujian standard Proctor (ASTM D698) pada tanah asli dan tanah yang 

telah distabilisasi menggunakan mill dengan variasi campuran 3%, 6%, 9%, 

dan 12% dari berat sampel. dan pengujian konsolidasi (ASTM D2345). 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Stabilisasi Tanah Menggunakan Mill 

Terhadap Penurunan Konsolidasi Lempung Purwodadi Grobogan” sebelumnya 

belum pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian tentang stabilisasi tanah lempung Purwodadi pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Ariyani, dan Wahyuni (2007) dengan judul “PERBAIKAN 

TANAH LEMPUNG DARI GROBOGAN PURWODADI DENGAN 

CAMPURAN SEMEN DAN ABU SEKAM PADI” 

 


