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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan suatu komponen penting yang berfungsi sebagai 

penahan beban konstruksi diatasnya. Oleh karena itu kuat dukung tanah sangat 

berperan penting dalam mendirikan sebuah konstruksi diatasnya. Setiap 

pembangunan hampir semuanya berhubungan dengan tanah mulai dari gedung, 

jembatan, jalan. Ada beberapa jenis tanah yang memiliki sifat – sifat tidak layak 

untuk didirikan sebuah konstruksi yaitu yang mempunyai daya dukung rendah, 

kekuatan geser rendah, dan kembang susut tanah yang besar. Banyak 

pembangunan di Indonesia yang menghadapi kendala yaitu tanah yang memilikki 

daya dukung rendah.  

Mengatasi tanah yang memilikki daya dukung rendah seperti tanah 

lempung diperlukan penanganan yang khusus, salah satu penanganan nya yaitu 

dengan metode vertical drain, metode ini memiliki tujuan untuk mengeluarkan air 

yang ada didalam pori-pori tanah lempung secara cepat agar meningkatkan kuat 

geser tanah, mengurangi kompresibilitas tanah, dan mencegah terjadinya 

settlement. Metode vertical drain ini digunakan kolom pasir sebagai alat untuk 

mengeluarkan air yang ada di dalam tanah dengan memberikan beban di atas 

tanah tersebut. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata kolom pasir 

tidak hanya bertujuan sebagai alat mengeluarkan air saja, tetapi ada tujuan lain 

yang patut di pelajari, yaitu kolom pasir sebagai alat perkuatan tanah.    

Perkuatan tanah menggunakan kolom pasir merupakan metode yang 

sedang berkembang pada saat ini. Penggunaan pasir sebagai kolom perkuatan 

tanah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pasir untuk 

mereduksi penurunan (settlement) yang terjadi pada tanah yang di beri beban 

aksial (loading test). Metode ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian 

sehingga dapat mengetahui hasil dari perkuatan kolom pasir terhadap tanah 

lempung apakah baik untuk digunakan sebagai perkuatan tanah atau tidak. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1) Berapa besar penurunan tanah lempung dengan variasi lebar pondasi 

telapak bujur sangkar tanpa perkuatan kolom pasir dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ? 

2) Berapa besar beban maksimal yang mampu ditahan tanah lempung dengan 

variasi lebar pondasi telapak bujur sangkar tanpa perkuatan kolom pasir 

dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ? 

3) Berapa besar penurunan tanah lempung dengan variasi lebar pondasi 

telapak bujur sangkar dengan perkuatan kolom pasir dari Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ? 

4) Berapa besar beban maksimal yang mampu ditahan tanah lempung dengan 

variasi lebar pondasi telapak bujur sangkar dengan perkuatan kolom pasir 

dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penelitian : 

1) Mengetahui besarnya penurunan tanah lempung dengan variasi lebar 

pondasi telapak bujur sangkar tanpa perkuatan kolom pasir dari Desa 

Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

2) Mengetahui besarnya beban maksimal yang mampu ditahan tanah 

lempung dengan variasi pondasi telapak bujur sangkar tanpa perkuatan 

kolom pasir dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

3) Mengetahui besarnya penurunan tanah lempung dengan variasi pondasi 

telapak bujur sangkar dengan perkuatan kolom pasir Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 
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4) Mengetahui besarnya beban maksimal yang mampu ditahan tanah 

lempung dengan variasi pondasi telapak bujur sangkar dengan perkuatan 

kolom pasir dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

2. Manfaat Penelitian : 

1) Menstabilkan tanah lempung menggunakan kolom pasir di Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

2) Sebagai alternatif untuk mempercepat penurunan tanah melalui kolom 

vertical drain dengan menggunakan kolom pasir. 

3) Mempercepat proses konsolidasi tanah lempung menggunakan kolom 

pasir di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.  

D. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Sampel tanah berasal dari Desa Troketon Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten dengan kondisi terganggu (disturbed) dengan ke dalaman tanah 

lebih kurang 30 cm dan kadar air rata-rata tanah sebesar 40%. 

3) Data sifat fisis tanah dari Desa Troketon Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten diambil dari data sekunder dari penelitian Legowo, Bagas (2017). 

4) Pemadatan tanah dengan menggunakan metode Standar Proctor, dengan 

jumlah lapisan 6 lapis dan penumbukan per masing-masing lapisan 

berjumlah 100 pukulan. 

5) Variasi pembebanan tanah yaitu, yang pertama pembebanan tanah tanpa 

kolom pasir, yang ke dua pembebanan tanah menggunakan kolom pasir 

diameter 10 cm dengan variasi lebar pondasi telapak 10x10 cm dan 15x15 

cm dan yang ketiga pembebanan tanah menggunakan kolom pasir 

berdiamater 15 cm dengan variasi lebar pondasi telapak 10x10 cm dan 

15x15 cm. 

6) Penelitian menggunakan drum lebar 60 cm dan tinggi 40 cm. 
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7) Penelitian ini di uji menggunakan loading test. 

8) Menggunakan 3 dial dalam pembacaan, yang pertama di letakkan di atas 

plat bearing, dan 2 dial lainnya di letakan di samping plat bujur sangkar. 

9) Muka air tanah dianggap sangat dalam, sehingga muka air tanah 

diabaikan. 

10) Kedalaman pondasi berada di atas permukaan tanah (Df = 0). 

11) Pondasi terbuat dari potongan plat baja 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tanah lempung berasal dari Troketon yang 

distabilisasi dengan kolom pasir. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 

Perkuatan Kolom Pasir Terhadap Penurunan Pondasi Telapak Bujur Sangkar” 

yang sebelumnya belum pernah dilakukannya penelitian ini di Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Kemal (2013) dengan judul 

“Studi Perilaku Penurunan Tanah Kelempungan dengan Perkuatan Kolom Pasir”, 

penelitian tersebut membandingkan penurunan tanah lempung tanpa perkuatan 

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

Nurindah (2017) dengan judul “perilaku pondasi telapak yang diperkuat 

kolom pasir terhadap pembebanan” merupakan penelitian perkuatan tanah 

menggunakan kolom pasir dengan pondasi telapak dan dengan lebar berbeda. 


