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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun 

atas mineral dan bahan organik. Tanah juga merupakan penunjang struktur 

bangunan. Yang meliputi bangunan gedung, jalan dan  jembatan. Beban dari 

konstruksi tersebut kemudian di salurkan melalui pondasi ke lapisan tanah di 

bawahnya. Dalam beberapa kasus daya dukung tanah rendah sehingga tidak layak 

untuk di dirikan sebuah konstruksi sehingga perlu ada upaya untuk memperbaiki 

tanah tersebut agar mampu menahan beban konstruksi. 

Penyebab daya dukung tanah rendah yang dapat merusak kontruksi 

diatasnya dapat di sebabkan oleh daya dukung rendah, kekuatan geser rendah, dan 

kembang susut tanah yang besar, masalah ini dapat diatasi dengan cara vertical 

drain dengan menggunakan kolom kapur yang bertujuan mengeluarkan air yang 

ada pada pori-pori tanah kohesif secara cepat agar meningkatkan kuat geser tanah, 

metode ini mulai berkembang pada tahun 1925 yang diperkenalkan oleh 

D.J.Moran seorang insinyur berkebangsaan Amerika, Seiring berkembangnya 

ilmu pengetahuan kolom kapur ternyata tidak hanya bertujuan untuk 

mengekuarkan air saja tapi juga bisa digunakan sebagai alat perkuatan tanah 

( Hamida, hayatul  dan Satibi, Sawal 2014 )   

Pada kasus tanah lempung yang mempunyai kadar air tinggi akan rawan 

mengalami konsolidasi yang mengakibatkan konstruksi di atasnya tidak aman. 

Konsolidasi adalah kondisi tanah mengalami penurunan akibat keluarnya air dari 

pori-pori tanah. penggunaan kapur sebagai alat perkuatan tanah diharapkan dapat 

mengetahui seberapa besar pengaruh kapur dapat mereduksi tanah penurunan 

(settlement) yang terjadi pada tanah yang diberi beban aksial. dan mengetahui 

hasil perkuatan kolom kapur terhadap tanah kohesif serta memperbaiki tanah 

lempung sehingga dapat di gunakan untuk perkuatan tanah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan            

sebagai berikut: 

1)  Berapa penurunan dan beban maksimal yang mampu ditahan pondasi 

bujur sangkar tanpa perkuatan kolom kapur ? 

2)  Berapa penurunan pondasi bujur sangkar pada tanah lempung setelah 

dilakukan perkuatan kolom kapur ? 

3)  Berapa beban maksimal yang mampu ditahan pondasi bujur sangkar 

setelah menggunakan perkuatan Kolom kapur ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui penurunan dan beban maksimal yang mampu ditahan 

pondasi bujur sangkar tanpa perkuatan kolom kapur. 

2) Mengetahui penurunan pondasi bujur sangkar pada tanah lempung 

setelah perkuatan kolom kapur .  

3) Mengetahui beban maksimal pondasi bujur sangkar setelah menggunakan 

perkuatan kolom kapur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) penelitian perkuatan tanah dengan kolom kapur diharapkan dapat 

membantu menjadi solusi bagi enginer yang menghadapi masalah dengan 

tanah yang memiliki daya dukung rendah. 

2) Memanfaatkan kolom pasir untuk membantu vertical drain dan  juga 

sebagai alat perkuatan tanah setelah proses pengeluaran air dari pori-

tanah. 

3) Dapat di gunakan sebagai alat perkuatan di lapangan dalam dunia ke 

sipilan. 

4) Menstablikan tanah lempung dengan kolom kapur. 
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E. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian tugas Akhir ini tidak menyimpang jauh maka 

dibuat batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan di dalam laboratorium Mekanika Tanah 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. 

3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan dan beban maksimal 

yang dapat ditahan pondasi bujur sangkar pada tanah lempung 

menggunakan kolom kapur. 

4) Data sifat fisis tanah treketon merupakan data sekunder dari penelitian 

yang dilakukan oleh Legowo, Bagas ( 2017 ) 

5) Pemadatan tanah dengan jumlah lapisan 6 lapis dan penumbukan per 

masing-masing lapisan berjumlah 100 pukulan pada kadar air 40 %. 

6) Penelitian menggunakan Drum dengan diameter 60 cm dan tinggi 40 cm. 

7) Penelitian ini menggunakan 2 kolom kapur dengan diameter  15 cm dan 10 

cm. 

8) Kapur yang di gunakan adalah kapur kalsit dari toko di sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

9) Penelitian menggunakan plat bearing bujur sangkar lebar 10 cm dan 15 

cm. 

10) Penelitian ini di uji menggunakan loading test. 

11) Membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, dengan 

jenis pondasi telapak lingkaran dan pondasi bujur sangkar  

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian perkuatan kolom kapur terhadap tanah lempung sebelumnya 

pernah dilakukan Amsri (2017) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. dengan judul “Penurunan Pondasi Telapak 
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Yang Diperkuat Kolom Kapur”, pengujian ini menggunakan campuran kapur 

pada pondasi telapak sebagai alat perkuatan, 

Penelitian sejenis juga pernah di lakukan oleh Adistia (2017) dengan judul 

“Prilaku pondasi Telapak yang diperkuat kolom pasir-kapur terhadap 

pembebanan” penelitian ini menggunakan campuran pasir-kapur sebagai bahan 

stabilisasi.  

Nurindah (2017) dengan judul “pengaruh perkuatan kolom pasir terhadap 

penrunan pondasi telapak” penelitian ini hanya menggunakan pasir sebagai bahan 

untuk mengetahui perkuatan kolom pada pondasi telapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


