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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah faktor penting pada pembangunan suatu bangunan

sipil karena digunakan sebagai penopang pondasi. Tanah dengan kondisi yang

baik akan membuat daya dukung tanah tinggi, sehingga mampu untuk menahan

beban diatasnya. Akan tetapi, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi

tanah yang baik. Salah satu jenis tanah yaitu lempung. Tanah lempung memiliki

beberapa sifat buruk, salah satunya adalah memiliki permeabilitas yang rendah

sehingga penurunan konsolidasinya lambat. Tanah dengan kondisi tersebut

tentunya akan membuat tanah tidak mampu untuk menahan beban diatasnya

sehingga perlu adanya perbaikan kondisi tanah.

Berdasarkan pengamatan secara visual yang dilakukan di lapangan ada

sebagian jalan Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat yang mengalami kerusakan dan

hal ini didukung oleh penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, tanah di

Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar memiliki data sebagai berikut : LL

(Liquid Limit) = 55,00%; PL (Plastic Limit) = 17,28%; dan nilai PI (Plasticity

Index) = 37,72%. Hasil uji mekanis Standard Proctor diperoleh wopt = 25% dan

ɣdmaks = 1,41 gr/cm3 dan uji konsolidasi diperoleh Cv = 0,00279 cm2/dt; Cc =

0,5041 dan Sc = 0,0920 cm sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah lempung di

daerah tersebut termasuk tanah lempung dengan plastisitas tinggi, sehingga perlu

diadakan stabilisasi tanah.

Stabilisasi tanah dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah yang kurang

baik menjadi baik sehingga mampu untuk menahan beban diatasnya. Penelitian ini

menggunakan metode stabilisasi kimiawi dengan bahan stabilisasi yaitu gipsum

5% dan tras dengan persentase 0%; 2,5%; 5%; 7,5% dan 10%.

Tras termasuk jenis pozzolan, yaitu bahan lolos saringan No. 200 dan

apabila bercampur dengan air dan kapur akan mengeras. Berdasarkan pernyataan

tersebut, pada penelitian ini tras akan dicampur dengan gipsum sehingga

diharapkan hasil stabilisasi yang lebih baik dari stabilisasi menggunakan tras yang

tidak dicampur dengan kapur. Gipsum merupakan turunan dari kapur yang
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mengandung CaSo4 2(H2O) (Kalsium Sulfat Hidrat), sehingga ketika gipsum

dicampur dengan tanah lempung maka mampu untuk meningkatkan kecepatan

rembesan air, meningkatkan stabilitas agregat tanah dan mampu mengurangi

retak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh

rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana sifat fisis tanah lempung di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat,

Kab. Karanganyar pada keadaan sebelum dan sesudah distabilisasi.

2) Berapa nilai penurunan konsolidasi, (Coefficient of Consolidation) Cv dan

(Compression Index) Cc tanah lempung di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat,

Kab. Karanganyar pada keadaan sebelum dan sesudah distabilisasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui tentang perubahan sifat fisis tanah lempung di Desa Kemiri, Kec.

Kebakkramat, Kab. Karanganyar pada keadaan sebelum dan sesudah

distabilisasi dengan gipsum 5% dan tras dengan persentase 0%; 2,5%; 5%;

7,5%; dan 10%.

2) Mengetahui perubahan nilai penurunan konsolidasi, Cv dan Cc tanah

lempung di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar pada

keadaan sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gipsum 5% dan tras

dengan persentase 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; dan 10%.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sifat fisis

tanah lempung di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar pada

keadaan sebelum dan sesudah distabilisasi dengan gipsum dan tras.



3

2) Memberikan alternatif bahan stabilisasi berupa gipsum dan tras di Desa

Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar.

E. Batasan Masalah

Agar lebih  memfokuskan pada rumusan masalah, diberikan batasan

masalah sebagai berikut :

1) Tanah diambil dari Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar

dengan kedalaman minimal 30 cm dari permukaan tanah dalam keadaan

terganggu dan dikondisikan kering udara.

2) Penambahan bahan stabilisasi gipsum 5% dan tras dengan persentase 0%;

2,5%; 5%, 7,5%, serta 10% terhadap berat sampel.

3) Gipsum dan tras yang akan digunakan untuk penelitian berasal dari

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

4) Pengujian kandungan unsur kimia tanah dilakukan di Laboratorium Kimia

Analitik MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

5) Data unsur kimia bahan stabilisasi dari data sekunder meliputi : tras dari

Mustikaningati (2017) dan gipsum dari Sinaga (2009)

6) Pengujian sifat fisis dan mekanis tanah dilakukan di laboratorium Teknik

Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan pengujian yang akan

dilakukan meliputi :

a) Pengujian sifat fisis tanah yang berupa pemeriksaan berat jenis tanah (Gs)

(ASTM D8554-58), batas-batas Atterberg (ASTM D423-66), kadar air

(w) (ASTM D2216-71) dan analisa ukuran butiran (ASTM D421-58).

b) Pengujian Standard Proctor (ASTM D 698) pada tanah asli dan campuran.

c) Pengujian penurunan konsolidasi (ASTM D2166-85) pada tanah asli dan

tanah yang di stabilisasi dengan gipsum 5% dan tras dengan persentase

0%; 2,5%; 5%, 7,5%, serta 10% terhadap berat sampel. Penambahan air

untuk membuat sampel menggunakan wopt.

7) Pemeraman tanah dilakukan selama 24 jam.
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F. Keaslian Penelitian

Penelitian stabilisasi tanah lempung dengan bahan campuran kapur dan

gipsum dengan judul “Penurunan Konsolidasi Tanah Lempung di Desa Kemiri,

Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar yang di Stabilisasi Campuran Gipsum dan

Tras” belum pernah dilakukan khususnya di program studi Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan tetapi, penelitian tentang stabilisasi

tanah lempung dengan gipsum pernah dilakukan oleh Wijayanti (2017) dengan

judul “Efektifitas Gipsum Sebagai Bahan Stabilisasi Terhadap Nilai Penurunan

Konsolidasi Subgrade Jalan Sukodono, Sragen”.


