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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Indonesia merupakan negara yang pada saat ini sedang gencar-

gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Baik pembangunan 

gedung, jalan raya, dan lain-lain. Keberadaan beberapa bangunan tua yang 

tidak digunakan lagi terpaksa dibongkar karena bangunan tersebut perlu 

diperbaharui, mengalami kerusakan, atau tidak layak lagi dihuni. Disisi 

lain, pembongkaran bangunan dan infrastruktur sipil yang terdiri dari 

material beton menimbulkan limbah beton. Limbah beton yang dibiarkan 

tanpa ada penanganan akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi 

lingkungan. 

 Tanah merupakan bagian dasar dari pembangunan suatu struktur. 

Ada beberapa masalah yang terjadi pada konstruksi baik jalan ataupun 

gedung, misalnya kerusakan struktural pada bangunan akibat penurunan 

yang terlalu berlebihan atau akibat penurunan yang berbeda, oleh karena 

itu perlu di perhatikan ketika membuat suatu konstruksi diatasnya. Apabila 

tanah mengalami masalah harus dilakukan perbaikan dengan cara 

memperbaiki sifat-sifatnya. 

 Di Indonesia terjadi permasalahan seperti diatas yaitu terjadi pada 

jalan Tol Sedyatmo, Penjaringan, Jakarta Utara yang sering kali terjadi 

banjir, hal tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur termasuk jalan 

nasional di DKI Jakarta dan sekitarnya. Setelah ditinjau ternyata Jalan Tol 

Sedyatmo, Penjaringan, Jakarta Utara mengalami penurunan tanah. Dirjen 

Bina Marga menuturkan bahwa setelah lebih dari 20 tahun, kini penurunan 

tersebut telah lebih dari 2 meter. Setiap tahunnya Jalan Tol Sedyatmo 

mengalai penurunan sebesar 5 cm – 7 cm. 

 Dari permasalahan yang timbul di atas maka perlu adanya 

perbaikan tanah. Perbaikan tanah yang digunakan adalah dengan 

menggunakan drainase vertikal. Drainase Vertikal adalah kolom-kolom 
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berisi material yang berfungsi untuk mempercepat proses keluarnya air 

dalam tanah pada kedalaman yang besar. Metode ini diperkenalkan 

pertama kali oleh Daniel E. Moran (1925). Pada penelitian ini kolom-

kolom tersebut diisi dengan material limbah beton dengan gradasi butiran 

tertentu. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

a. Seberapa besar indeks pemampatan (Cc) tanah lempung Ds. Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum dilakukan 

pemasangan drainase vertikal dengan material limbah beton? 

b. Seberapa besar nilai koefisien kosolidasi (Cv) tanah lempung Ds. 

Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum 

dilakukan pemasangan drainase vertikal dengan material limbah 

beton? 

c. Seberapa besar nilai penurunan (Sc) tanah lempung Ds. Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum dilakukan 

pemasangan drainase vertikal dengan material limbah beton? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui indeks pemampatan (Cc) tanah lempung Ds. Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum dilakukan 

pemasangan drainase vertikal dengan material limbah beton 

b. Mengetahui nilai koefisien konsolidasi (Cv) tanah lempung Ds. 

Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum 

dilakukan pemasangan drainase vertikal dengan material limbah beton 
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c. Mengetahui nilai penurunan (Sc) tanah lempung Ds. Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sesudah dan sebelum dilakukan 

pemasangan drainase vertikal dengan material limbah beton 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan solusi dan alternatif bahan perbaikan tanah dengan 

limbah beton yang akan di gunakan sebagai dasar kontruksi bangunan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak-pihak lain yang 

terkait akan kondisi tanah di wilayahnya, sehinga dapat merencanakan 

konstruksi yang aman dan nyaman bagi penggunanya. 

c. Mengetahui pengaruh variasi diameter kolom limbah beton terhadap 

tanah lempung lunak dari Ds. Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten.  

 

E. Batasan Masalah 

 Agar tidak terjadi perluasan masalah dan penelitian ini lebih 

terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1) Pembuatan sampel dilakukan di dalam Laboratorium Mekanika Tanah 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan untuk 

pengujian konsolidasi di lakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Universitas Sebelas Maret. 

2) Tanah diambil dari Ds. Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 

dengan kedalaman kurang lebih 0,4 meter di area lahan kosong dan 

kondisi sampel tanah terganggu. 

3) Variasi diameter kolom drainase vertikal yang digunakan yaitu 10 cm, 

15 cm, dan 20 cm. 

4) Penelitian menggunakan 2 kolom. 

5) Jarak antar kolom yang dipasang sejajar adalah 1 m. 
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6) Penelitian menggunakan box dengan dimensi 1m x 0,4m x 0,4m. 

7) Drainase horizontal menggunakan material pasir yang berasal dari 

daerah Boyolali. 

Gambar I.1 Sketsa Kotak Pengujian Tampak 3 Dimensi 

 

8) Variasi jarak pengambilan sampel adalah yang berbeda-beda dari 

kanan dan kiri kolom, yaitu 16,67 cm; 33,33 cm; dan 50 cm dari kolom 

limbah beton.  

9) Tanah lempung yang digunakan dalam keadaan kering udara dan di 

ambil dengan lolos saringan no 4. 

10) Perendaman tanah lempung dilakukan selama 4 x 24 jam agar tanah 

dalam keadaan jenuh air. 

11) Air diperoleh dari laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

12) Penelitian menggunakan beban merata yang diletakan di atas sample 

tanah sebesar 125 kg/m
2
.  

13) Limbah beton yang digunakan diambil dari sisa praktikum di 

laboratorium teknik sipil dan di buat lolos saringan no 4. 

14) Tanah lempung dimasukkan kedalam box yang terdiri dari tiga lapisan 

dan melakukan 25 kali pukulan pada setiap lapisan agar tanah di setiap 

lapisan merata. 
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15) Pengujian sampel tanah sesudah pemasangan drainase vertikal dengan 

material limbah beton berupa pengujian konsolidasi, untuk 

mendapatkan nilai koefisien konsolidasi (Cv), index pemampatan (Cc) 

dan penurunan konsolidasi (Sc). 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian dengan judul Analisis Konsolidasi Tanah Lempung 

Lunak dengan Limbah Beton sebagai Drainase Vertikal, belum pernah 

dilakukan di program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, sehingga penelitian ini bersifat asli. 

 Penelitian serupa pernah dilakukan oleh: 

1.  Wijayanto (2015), Pengaruh Variasi Diameter Kolom Campuran Pasir 

Kapur Terhadap Konsolidasi Tanah Lempung Lunak. 

2. Solekan (2017), Penggunaan Limbah Beton Sebagai Bahan Perbaikan 

Tanah Lempung Terhadap Parameter Kuat Geser. 


