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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam pekerjaan Teknik Sipil Tanah sangat berperan penting, baik pada 
struktur bangunan, perkerasan jalan dan konstruksi lainnya. Tanah lempung 
merupakan Tanah dengan ukuran mikrokonis sampai dengan submikrokonis yang 
berasal dari pelapukan unsur kimiawi.Tanah lempung sangat keras dalam keadaan 
kering, bersifat plastis pada kadar air sedang,sedangkan pada keadaan air yang 
lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket(Kohesif) dan sangat lunak. 
(Terzaghi, 1987). Menurut Merdhiyanto (2015), diketahui bahwa tanah asli di 
Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten temasuk tanah lempung 
anorganik plastisitas tinggi dengan nilai LL = 82%, PL = 31,80%, SL = 13,67% 
dan PI = 50,20%. Pembangunan pada konstruksi tanah di atas akan menimbulkan 
kerusakan antara lain retak pada dinding bangunan, retakan dan gelombang pada 
perkerasan jalan, tanah amblas, runtuhnya suatu konstruksi, dan lain 
sebagainya.Salah satu cara mengatasi masalah tanah di Desa Troketon, 
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dilakukan stabilisasi tanah. Penelitian ini 
menggunakan stabilisasi tanah dengan menambahkan presentase Tras 0%; 2.5%; 
5%; 7.5%; 10% dan Gypsum 5%. Campuran Tras dan Gypsum bertujuan untuk 
mengetahui perubahan sifat fisis dan mekanis tanah berupa parameter kuat 
gesernya. Menurut penelitian Wiqoyah (2007) pencampuran bahan stabilisasi 
pada tanah di Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen menggunakan tras 
dengan presentase campuran 10% dapat memperbaiki tanah. Penelitian tersebut 
memperoleh hasil bahwa penambahan tras dapat memperbaiki sifat fisis tanah, 
meningkatkan nilai sudut gesek dalam (φ) dengan besar peningkatan 5,15o dan 
menurunkan nilai kohesi sebesar 16,43kg/cm2. 

Pemakaian tras sebagai bahan stabilisasi dikarenakan tras mempunyai sifat 
pozzolan yaitu tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen tetapi dalam bentuk 
yang halus dan dengan adanya air maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi 
secara kimiawi dengan kalsium hidroksida (senyawa hasil reaksi semen dan air) 
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pada suhu kamar membentuk kalsium aluminal hidrat yang mempunyai sifat 
seperti semen. Dan pemakaian Gypsum sebagai bahan stabilisasi di karenakan 
gypsum yang dicampur lempung dapat mengurangi retak karena sodium pada 
tanah tergantikan oleh kalsium pada gypsum sehingga pengembangannya lebih 
kecil. Tras sendiri adalah batuan gunung api yang telah mengalami perubahan 
komposisi kimia yang disebabkan oleh pelapukan dan pengaruh kondisi air bawah 
tanah, bahan galian ini berwarna putih kecoklatan (rembang.dosen.unimus.ac.id). 
Sedangkan Gypsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang 
mendominasi pada mineralnya. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu : 
1) Bagaimana sifat fisis dan mekanis (kuat geser) tanah asli Desa Troketon, 

Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten? 
2) Seberapa besar pengaruh penambahan tras 0%; 2.5%; 5%; 7.5%; 10%  dan 

Gypsum dengan presentase 5%, terhadap sifat fisis dan mekanis (kuat geser) 
tanah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1) Mengetahui sifat fisis dan mekanis (kuat geser) tanah asli Desa Troketon, 
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

2) Mengetahui sifat fisis dan mekanis (kuat geser) tanah campuran setelah di 
stabilisasi dengan presentase penambahan Tras 0%; 2.5%; 5%; 7.5%; 10% 
dan Gypsum 5%. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Memberikan alternativ bahan campuran Tras dan Gypsum sebagai bahan 
stabilisasi tanah di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 

2) Memberikan alternatif solusi bagi Pemerintah dan instansi terkait  di  daerah 
Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sehingga bisa 
merencanakan konstruksi yang aman dan konstruksi jangka panjang. 

3) Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca pada umumnya tentang 
campuran tras dan Gypsum sebagai bahan stabilisasi tanah. 
 

E. Batasan Masalah 
Batasan masalah meliputi sebagai berikut : 

1) Pengujian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

2) Sampel tanah diambil dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 
Klaten dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, dikondisikan kering udara. 

3) Bahan stabilisasi yang digunakan adalah tras yang diambil di Desa Koripan, 
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. 

4) Gypsum (CaSO42H2O) yang di gunakan untuk penelitian adalah Gypsum 
(CaSO42H2O)  yang berasal dari Boyolali. 

5) Variasi penambahan presentase tras 0%; 2.5%; 5%; 7.5%; 10% dan Gypsum 
5% dari berat sampel yang diuji. 

6) Pengujian kandungan unsur kimia tanah asli dan tras dilakukan di 
Laboratorium Kimia Analitik MIPA Universitas Gajah Mada Yogyakarta(data 
Sekunder Dewanty (2017)). 

7) Jenis uji yang dilakukan adalah : 
a) Pengujian sifat fisis tanah asli dan campuran, diantaranya adalah Specific 

Gravity (Gs) (ASTM D8554-58), kadar air (w) (ASTM D2216-71) dan 
batas-batas Atteberg (ASTM D423-66, D424-58, dan D427-61). 
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b) Uji kepadatan tanah dengan Standard Proctor (ASTM D698) pada tanah 
asli dan tanah campuran. 

c) Uji Direct Shear Test (D5607-8) dengan menggunakan kadar air 
optimum untuk menentukan kuat geser tanah. 

8) Pemeraman selama 24 jam. 
F. Keaslian Penelitian 

Penenelitian di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten 
sebelumnya pernah dilakukan oleh Enni (2016) dengan stabilisasi yang berbeda, 
yaitu mengunakan kolom campuran pasir kapur dengan variasi diameter. Malikhi 
(2016) dengan judul Studi Perbandingan “Kuat Geser Tanah Lempung Lunak 
yang di Stabilisasi dengan Kolom Kapur dan Kolom Campuran Pasir Kapur”. 
Penelitian di daerah tersebut juga pernah dilakukan oleh Merdhiyanto (2015) 
dengan judul “Sand – Lime Column Stabilization for Consolidation on Soft Clay 
Soil”. Dewanty (2017) dengan judul “Kuat Geser Tanah Lempung Desa 
Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang Distabilisasi dengan Tras”. 

Penelitian dengan judul “Kuat Geser Tanah Lempung Desa Troketon, 
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang Distabilisasi dengan Tras dan 
Gypsum” ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumya yang di lakukan 
oleh Dewanty (2017) dengan Judul “Kuat Geser Tanah Lempung Desa Troketon, 
Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang Distabilisasi dengan Tras”. Namun 
dengan di tambahnya gypsum  belum pernah dilakukan di Fakultas Teknik 
Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 


