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TINJAUAN PENURUNAN KONSOLIDASI TANAH LEMPUNG DESA TROKETON 
PEDAN KLATEN YANG DISTABILISASI DENGAN TRAS DAN KAPUR 

 (Studi Kasus Desa Troketon, Pedan, Klaten) 

Abstrak 

Tanah merupakan dasar dari suatu struktur atau konstruksi, baik itu kontruksi bangunan maupun 

kontruksi jalan, dan menjadi masalah apabila tanah yang digunakan untuk suatu kontruksi 

bangunan maupun jalan memiliki sifat - sifat yang buruk. Contoh tanah yang memiliki sifat 

buruk yaitu tanah yang berada di daerah Desa Troketon, Pedan, Klaten yang sering mengalami 

kerusakan pada kontruksi jalan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan tanah dengan cara 

stabilisasi. Salah satu cara perbaikan tanah, yaitu menggunakan bahan tambah tras dan kapur 

dengan persentase   campuran kapur 5% tras 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, dan 10% yang diharapkan 

dapat memperbaiki sifat fisis tanah dan daya dukung tanah menjadi lebih baik. Metode penelitian 

berupa serangkaian pengujian yaitu uji sifat fisis tanah meliputi kadar air, specific gravity, 

Atterberg limits, dan gradasi butiran untuk setiap penambahan tras dan kapur, sedangkan 

pengujian mekanis meliputi uji Standard Proctor dan California Bearing Ratio. Hasil uji sifat 

fisis tanah asli pada penelitian ini didapatkan nilai kadar air 9,979%, Gs 2,73, LL 70,45%, PL 

38,05%, SL 36,52%, PI 32,40 dan lolos saringan No. 200 sebesar 86,00%. Hasil uji sifat fisis 

tanah campuran menunjukan bahwa nilai kadar air, Gs, LL, PL, PI, lolos saringan No.200 dan 

kelompok indeks mengalami penurunan seiring variasi penambahan tras dan kapur. Sedangkan 

pada pengujian SL mengalami penurunan. Setelah dilakukan uji sifat fisis tanah, klasifikasi tanah 

campuran tras menurut sistem AASHTO termasuk dalam kelompok A-7-5, sedangkan menurut 

sistem USCS tanah termasuk dalam kelompok CH. Pengujian pemadatan tanah menggunakan 

Standard Proctor, dan didapat nilai berat isi kering maksimum mengalami peningkatan pada 

penambahan tras 10% dan kapur 5% dengan nilai 1.54 gr/cm3. Sedangkan kadar air optimum 

mengalami penurunan pada penambahan tras 10% dan kapur5% dengan nilai 9,457%. Pengujian 

konsolidasi tanah asli mendapatkan nilai Coefficient of consolidation (Cv) sebesar 0.00306 

cm2/detik setelah penambahan campuran tras 10% dan kapur 5% mendapatkan nilai Coefficient 

of consolidation (Cv) tertinggi sebesar 0,00394 cm2/detik. Sedangkan nilai Compression 

Index(Cc) dan Setleement of Consolidation (Sc) mengalami penurunan terbesar pada 

penambahan tras 10% dan 5% kapur dengan nilai pada Compression Index(Cc) dengan nilai 

0.325 cm dan Setleement of Consolidation (Sc) 0.0788 dan pada tanah asli didapat Compression 

Index(Cc) dengan nilai 0.440 cm dan Setleement of Consolidation (Sc) 0.0929. 

Kata kunci : Penurunan konsolidasi, Stabilisasi, Tanah lempung, Tras dan kapur. 

Abstract 

Land is the basis of a structure or construction, both building construction and road 

construction, and becomes a problem if the land used for building construction or roads has bad 

properties. Examples of land that has a bad nature are land in the area of Troketon Village, 
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Pedan, Klaten, which is often damaged by road construction. Therefore it is necessary to repair 

the soil by stabilization. One way to improve the soil is to use added tras and lime materials with 

a percentage of 5% tras lime mixture 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, and 10% which are expected to 

improve the physical properties of the soil and support the soil better. The research method is in 

the form of a series of tests, namely physical soil test including water content, specific gravity, 

atterm limits, and grain gradations for each addition of tras and lime, while mechanical testing 

includes the Standard Proctor and California Bearing Ratio tests. The results of the physical 

properties test of the original soil in this study obtained a moisture content of 9.979%, Gs 2.73, 

LL 70.45%, PL 38.05%, SL 36.52%, PI 32.40 and passed filter No. 200 of 86.00%. The results 

of the mixed soil physical properties test showed that the water content, Gs, LL, PL, PI, passed 

filter No.200 and the index group experienced a decrease with variations in the addition of tras 

and lime. While the SL test has decreased. After the soil physical properties test was carried out, 

the classification of mixed tras soil according to the AASHTO system was included in group A-

7-5, whereas according to the USCS system the soil was included in the CH group. Soil 

compaction testing uses Standard Proctor, and the maximum dry weight content values obtained 

increase in the addition of 10% tras and 5% lime with a value of 1.54 gr / cm3. While the 

optimum water content decreased in the addition of tras 10% and lime 5% with a value of 

9.457%. The original soil consolidation test obtained the Coefficient of consolidation (Cv) value 

of 0.00306 cm2 / second after the addition of 10% tras mixture and 5% lime obtained the highest 

Coefficient of consolidation (Cv) value of 0.00394 cm2 / second. While the value of the 

Compression Index (Cc) and Setleement of Consolidation (Sc) experienced the largest decrease 

in the addition of tras 10% and 5% lime with values on the Compression Index (Cc) with a value 

of 0.325 cm and Setleement of Consolidation (Sc) 0.0788 and on native land obtained 

Compression Index (Cc) with a value of 0.440 cm and Setleement of Consolidation (Sc) 0.0929. 

Keywords: Decrease in consolidation, Stabilization, Clay, Tras and lime. 

1. PENDAHULUAN

Tanah  lempung adalah  tanah  yang  mempunyai partikel-partikel tertentu yang menghasilkan

sifat-sifat plastisitas pada tanah bila di campur dengan air. Tanah lempung dengan plastisitas

tinggi, kohesifitas yang besar berakibat fluktuasi kembang susut yang relatif besar. Kondisi tanah

basah volume tanah akan mengembang sehingga kuat gesernya akan rendah dan tanah akan

lengket, sedangkan pada kondisi kering akan mengalami retakan-retakan akibat tegangan susut

dan tanah dalam kondisi keras. Selain itu tanah lempung mempunyai volume pori yang besar

sehingga mempunyai berat isi dan sudut gesek yang kecil, hal ini menyebabkan penambahan

suatu beban dan konstruksi bangunan pada tanah lempung tidak akan stabil. Contohnya adalah

tanah di daerah Troketon, Pedan, Klaten sering kali mengalami kerusakan terutama pada jalan,

dari kasus yang ada, bila jalan tersebut diperbaiki tidak sesuai dengan umur jalan yang

direncanakan.
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Penelitian yang sudah dilakukan oleh Merdhianto (2015) telah diketahui bahwa tanah 

yang berada di daerah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten termasuk tanah 

lempung lunak dengan nilai PI sebesar 50,20 %. Berdasarkan metode AASHTO (American 

Association of State Highway and Trasportation Officials) tanah di Desa Troketon, Kecamatan 

Pedan, Kabupaten Klaten termasuk dalam kelompok A-7-6, yaitu tanah lempung buruk. 

Sedangkan menurut metode USCS (United Soil Clasification System) termasuk ke dalam 

kelompok golongan CH yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi. Dengan kondisi tanah 

tersebut menyebabkan perkerasan jalan di Desa Troketon mudah bergelombang dan berlubang 

serta terjadinya keretakan pada dinding bangunan karena pernurunan tanah yang berlebihan. 

Menurut penelitian Wiqoyah (2002) mencampurkan tanah dengan tras dengan presentase 

campuran 10% dapat memperbaiki tanah dengan w = 33,70%, LL= 69,88%, PL= 27,32%, SL= 

12,73, PI= 41,8%, Gs= 2,66, dan φ= 7,29. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa 

penamabahan 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. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azis (2017) Pengujian sifat fisis tanah asli 

didapatkan nilai kadar air 6,5% , specific gravity (GS) 2,523, batas cair (LL) 74,95%, batas 

plastis (PL) 30,49%, batas susut (PL) 9,45% dan indeks plastisitas (PI) 44,47%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa tanah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten adalah tanah 

lempung dengan plastisitas tinggi dan mempunyai sifat kohesif. 

2. METODE

Pada penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tanah yang akan diteliti perlu dilakukan 

beberapa pengujian. Pengujian yang dilakukan antara lain uji kadar air, specific grafity (Gs), 

batas-batas Atterberg (liquid limit, plastis limit dan shrinkage limit), analisa ukuran butiran 

(hydrometer dan analisa saringan), Standar Proctor, dan Konsolidasi. 

Sampel tanah adalah tanah lempung dengan kondisi terganggu (distrubed) yang diambil 

dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan pengambilan tanah pada 

kedalaman lebih dari 50 cm. Tras yang digunakan berasal dari Desa Koripan, Kecamatan 

Matesih, Kabupaten Karanganyar dengan ukuran lolos saringan No. 50 (0,30 mm) dan kapur 

yang digunakan berasal dari toko bangunan dengan persentase campuran tras 0%, 2,5%, 5%, 

7,5%, dan 10% dan kapur 5%. 
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Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 

1) Tahap I

Tahap pertama dimulai dengan studi literature dan penyediaan bahan berupa sampel 

tanah serta bahan stabilisasi (kapur dan tras), selanjutnya unsur kimia tras menggunakan data 

sekunder dari Azis (2017) dan unsur kimia kapur menggunakan data sekunder dari Wiqoyah 

(2006). Nilai Gs serta unsur kimia kapur dan tras selanjutnya digunakan pada analisa data dan 

pembahasan. Pengambilan sampel tanah dengan pengeringan kemudian menyaring dengan lolos 

saringan No.4 dan uji unsur kimia tanah di Laboratorium MIPA Universitas Gadjah Mada. 

2) Tahap II

Pembuatan sampel uji untuk pengujian sifat fisis tanah dilakukan pada tahap kedua yang 

meliputi Specific Gravity (Gs), kadar air, analisa butiran dan batas-batas Atteberg (Liquid Limit, 

Plastic Limit, Shringkage Limit) dan pengujian sifat mekanis tanah dengan melakukan uji 

kepadatan tanah menggunakan Standard Proctor untuk mendapatkan kepadatan maksimum dan 

kadar air optimum. Sebelum pemadatan tanah, dilakukan pemeraman selama 24 jam. Kadar air 

optimum tersebut selanjutnya digunakan sebagai pembuatan benda uji konsolidasi. 

3) Tahap III

Pada tahap ketiga dilakukan pembuatan sampel uji, baik benda uji tanah asli maupun 

benda uji campuran untuk pengujian konsolidasi dan pemeraman selama 24 jam, selanjutnya 

dilakukan pengujian konsolidasi. 

4) Tahap IV

Pada tahap terakhir ini, hasil dari pengujian II dan III dilakukan analisa data dan 

pembahasan. Kemudian dari analisa data dapat diambil kesimpulan dan saran jika diperlukan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Pendahuluan

Uji pendahuluan pada penelitian ini dilakukan pada sampel tanah, kapur dan tras untuk

mengetahui kandungan unsur kimia yang terdapat pada tanah, kapur dan tras. Hasil uji

kandungan unsur kimia tanah lempung, kapur dan tras di Laboratorium Kimia Analitik Jurusan

Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dapat di lihat pada Tabel V.1, V.2

dan V.3.
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Tabel 1. Hasil Uji Unsur Kimia tanah lempung (Aziz 2017)        Tabel 2. Hasil Uji Unsur Kimia 

tras   (Aziz 2017)        

Tabel 3. Hasil uji unsur kimia kapur (Wiqoyah 2006) 

No 
Parameter Hasil 

(Unsur Kimia) (%) 

1 SiO2 0,00 

2 Al2O3 0,00 

3 Fe2O3 0,33 

4 CaO 68,07 

5 MgO 0,29 

6 Na2O 0,09 

7 K2O 0,02 

8 MnO 0,02 

9 TiO2 0,07 

10 P2O5 0,12 

11 H2O 1,07 

12 HD 28,91 

Hasil uji unsur kimia tras pada Tabel V.2 yang dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik 

Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menurut ASTM C 618-92a 

tras termasuk ke dalam Pozzolan kelas C karena nilai unsur kimia yang terkandung SiO2 + Al2O3 

+ Fe2O3 lebih dari 50% dan kurang dari 70%. 

Hasil uji unsur kimia tras pada Tabel V.3 yang dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik 

Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Apabila unsur SiO2 dan 

unsur CaO direaksikan akan menghasilkan CaSO3dan3H2O. 

SiO2+ CaO + 3H2O CaSO3 + 3H2O 

No 
Parameter 

(Unsur Kimia) 

Hasil 

(%) 

1 Al2O3 19,0431 

2 CaO 1,9975 

3 Fe2O3 6,6252 

4 MgO 1,1038 

5 SiO2 49,9419 

No 
Parameter 

(Unsur Kimia) 

Hasil 

(%) 

1 Al2O3 14,2578 

2 CaO 2,1752 

3 Fe2O3 7,3532 

4 MgO 0,9044 

5 SiO2 41,8678 

6 H2O 2,0448 

7 HD 28,6271 
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Berdasarkan hasil reaksi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tanah lempung yang 

dicampur dengan kapur dan tras dapat bereaksi. Unsur sodium pada tanah akan tergantikan oleh 

kalsium pada kapur maka, pengembangannya menjadi lebih kecil sehingga tanah lempung yang 

dicampur dengan kapur dan tras dapat mengurangi retakan pada tanah 

3.2 Uji Sifat Fisis Tanah Asli dan Tanah Campuran 

Pengujian sifat fisis tanah menggunakan tanah yang telah dikondisikan kering udara dan lolos 

saringan No.4.Pengujian dilakukan pada tanah asli dan tanah campuran yang dicampur dengan 

gipsum serta tras. Uji sifat fisis meliputi uji kadar air, specific gravity, Atteberg limits, 

hydrometer dan analisa butiran. 

1) Pengujian Kadar Air Kering Udara

Tabel 4. Uji Sifat Fisis Tanah Asli dan Tanah Campuran 

Penambah

an % 

Specifi

c 

Kada

r 

Bata

s Batas 

Bata

s 

Indek

s Lolos Kel. klasifikasi 

tra

s 

Kapu

r 

gravit

y Air Cair 

Plasti

s     

Susu

t 

Plasti

s 

saringa

n 

Indek

s AASHT

O 

USC

S 

(%) (%) (%) (%) (%) 

No. 200 

(%) (GI) 

0 0 2.730 

9.97

9 

70.4

5 38.05 

36.5

2 32.40 86.00 

33.86

9 A-7-5 CH 

0 5 2.710 

9.86

8 

66.5

0 38.70 

35.8

6 27.80 84.00 

28.57

5 A-7-5 MH 

2.5 5 2.700 

9.78

2 

65.1

0 39.40 

34.7

8 25.70 81.00 

25.33

5 A-7-5 MH 

5 5 2.690 

9.60

7 

63.6

0 39.96 

34.1

1 23.94 79.00 

22.91

4 A-7-5 MH 

7.5 5 2.680 

9.57

3 

63.1

0 40.27 

33.5

6 22.83 77.00 

21.20

6 A-7-5 MH 

10 5 2.670 

9.45

7 

62.1

0 40.50 

33.1

6 21.60 76.00 

19.80

7 A-7-5 MH 

Berdasarkan hasil uji, pada tanah asli didapatkan nilai GI sebesar 33.87 sedangkan pada 

tanah campuran, nilai GI terbesar terdapat pada tanah yang dicampur kapur 5% sebesar 28.58 

dan nilai GI terkecil terdapat pada tanah yang dicampur kapur 5% + tras 10% sebesar 19.81. 

Nilai GI cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya persentase kapur dan tras.Nilai 

GI juga dipengaruhi oleh indeks plastisitas, batas cair dan persentase lolos saringan No. 200. 
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Menurut klasifikasi tanah dengan sistem AASTHO yang didasarkan pada persentase lolos 

saringan No. 200, batas plastis, batas cair, indeks plastis, dan nilai GI, maka  tanah asli dan tanah 

dengan pencampuran tras 0% + kapur 5%, pencampuran tras 2,5% + kapur 5%,pencampuran tras 

5% + kapur 5%, pencampuran tras 7,5% + kapur 5%, dan pencampuran tras 10% + kapur 5%  

termasuk ke dalam tanah dengan klasifikasi A-7-5 dengan tipe  tanah berlempung dengan 

penilaian umum sedang sampai buruk. 

Pada klasifikasi tanah dengan sistem USCS tanah asli dan tanah dengan 

pencampuran kapur 5% termasuk tanah berlempung dengan plastisitas tinggi (CH). Hal ini 

dikarenakan pada tanah tersebut persentase lolos saringan No. 200 lebih besar dari 50%, batas 

cair >50%, dan nilai LL dengan PI pada diagram menunjukkan di atas garis A. Sedangkan pada 

tanah dengan pencampuran tras 2,5% + kapur 5%,pencampuran tras 5% + kapur 5%, 

pencampuran tras 7,5% + kapur 5%, dan pencampuran tras 10% + kapur 5%  termasuk tanah 

berlempung dengan plastisitas rendah. Hal ini dikarenakan pada tanah tersebut persentase lolos 

saringan No. 200 lebih besar dari 50%, batas cair ≤ 50%, dan nilai LL dengan PI pada diagram 

menunjukkan di atas garis A. Berdasarkan metode USCS bila dihubungkan pada grafik 

plastisitas antara nilai batas cair dengan indeks plastisitas letak perpotongan antara kedua nilai 

tersebut berada pada klasifikasi tanah MH atau OH. Untuk menentukan klasifikasi tanah MH 

atau OH digunakan LLR. Nilai LLR tanah tersebut lebih dari 0,75 dapat dilihat di tabel V.7 dan 

letak perpotongan dibawah garis A, maka tanah tersebut termasuk golongan MH. dikategorikan 

dalam spesifikasi MH berjenis tanah lanau tak organik dengan plastisitas tinggi. 

3.4 Uji Sifat Mekanis 

Uji sifat mekanis tanah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu meliputi uji pemadatan 

(Standard Proctor) dan uji Konsolidasi. 

3.4.1 Uji Pemadatan (Standard Proctor) 

Tabel 5. Hasil uji pemadatan (Standard Proctor) 

Jenis Tanah dan Bahan 

Stabilisasi ω optimum (%) ɣd maks (gr/cm3) 

Tanah Asli 22.2 1.33 

Tanah + tras 0% & kapur 5% 21 1.36 

Tanah + tras 2.5% & kapur 5% 20.5 1.44 
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Tanah + tras 5% & kapur 5% 20 1.46 

Tanah + tras 7.5% & kapur 5% 19 1.48 

Tanah + tras 10% & kapur 5% 18.5 1.54 

Hubungan antara nilai kadar air optimum dan berat volume maksimum untuk tanah asli 

maupun tanah campuran dapat dilihat pada Grafik  

Gambar 1 Grafik Hubungan antara Berat Volume Kering dengan Kadar Air. 

Hubungan berat volume kering dengan persentase campuran tras dan 5%  kapur dapat 

dilihat pada grafik 1 

Gambar 2. Grafik Hubungan antara Persentase Pencampuran Tras dan 5% Kapur dengan 

Berat Volume Tanah Kering. 
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Pada Grafik 2 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya persentase tras + 5% kapur 

maka terjadi peningkatan pada berat volume kering.Pada pengujian tanah asli diperoleh volume 

tanah kering dengan nilai sebesar 1.33 gr/cm3 sedangkan pada tanah campuran berat volume 

kering terbesar diperoleh nilai sebesar 1.54 gr/cm3 pada persentase tras 10% dan kapur 5%. 

Hasil terkecil volume tanah kering pada tanah campuran diperoleh nilai sebesar 1.36 gr/cm3 

pada persentase tras 0% dan kapur 5%.Peningkatan berat volume kering pada tanah tersebut 

terjadi dikarenakan membesarnya butiran tanah yang mengalami sementasi sehingga berat jenis 

mengalami peningkatan. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuat grafik yang menunjukkan hubungan antarapenambahan 

persentase tras dan 5% kapur dengan kadar air optimum.

Gambar 3. Grafik Hubungan antara Persentase Pencampuran Tras dan 5% Kapur 

dengan Kadar Air Optimum. 

Pada Grafik V.10 menunjukkan bahwa kadar air optimum mengalami penurunan seiring 

bertambahnya persentase tras dan 5% kapur.  Pada tanah asli diperoleh kadar air optimum 

sebesar 22,2%. Pada tanah campuran hasil terbesar kadar air optimum diperoleh nilai sebesar 

21% pada persentase tras 0% dan kapur 5% sedangkan hasil terkecil kadar air optimum diperoleh 

nilai sebesar 18,5% pada persentase tras 10% dan kapur 5%.Hal tersebut disebabkan oleh 

pengecilan rongga karena semakin banyak presentase tras dan gipsum sehingga menyebabkan 

berkurangnya pori-pori tanah yang dapat diisi oleh air. 
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3.4.2 Hasil Pengujian Konsolidasi 

Pengujian konsolidasi bertujuan untuk menentukan coefficient of consolidation (Cv), 

compression index (Cc), dan nilai penurunan konsolidasi (Sc). Pengujian konsolidasi dilakukan 

pada sampel tanah asli dan tanah campuran tras dan kapur.Hasil pengujian konsolidasipada tanah 

asli dan campuran dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 6 Hasil Pengujian Konsolidasi 

campura Cv 

(cm2/dtk) 

Sc 

(cm) 
Cc 

tras Kapur 

0% 0% 0.00306 0.0929 0.440 

5% 0% 0.00323 0.0912 0.422 

5% 2.5% 0.00344 0.0908 0.380 

5% 5% 0.00359 0.0809 0.354 

5% 7.5% 0.00366 0.0800 0.337 

5% 10% 0.00394 0.0788 0.325 

Berdasarkan hasil pengujian konsolidasi diperoleh nilai Coefficient of Consolidation 

(Cv), Compression Index(Cc)dan Setleement of Consolidation (Sc). Hasil tersebut dapat dibuat 

grafik hubungan antara nilai Cv, Cc dan Sc dengan persentase penambahan tras dan kapur 5%. 

Grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar  
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Gambar 4  Grafik Hubungan antaraPersentase Pencampuran Tras dan 5% kapur 

denganCoefficient of Consolidation (Cv). 

Berdasarkan hasil pengujian, pada tanah asli diperoleh nilai Cv sebesar 0.00306 cm2/dt. Pada 

tanah campuran, nilai Cv terbesar diperoleh pada tanah yang dicampur tras 10% dan kapur 5% 

dengan nilai sebesar 0.00394cm2/dt. Sedangkan nilai Cv terkecil diperoleh pada tanah yang 

dicampur kapur 5% dengan nilai sebesar 0.00323 cm2/dt. Nilai Cv cenderung mengalami 

kenaikan seiring bertambahnya persentase tras dan 5% kapur. Hal tersebut disebabkan 

penambahan kapur dan tras mengakibatkan tanah menjadi semakin padat sehingga waktu 

konsolidasi semakin cepat terjadi. 

Gambar 5 Grafik Hubungan antaraPersentase Pencampuran Tras dan 5% Kapur 

denganCompression Index (Cc). 

Nilai Cc pada tanah asli diperoleh sebesar 0.440 sedangkan pada tanah campuran nilai 

Cc terbesar terdapat pada tanah yang dicampur kapur 5% dengan nilai 0.422 dan nilai Cc terkecil 

didapatkan pada tanah yang dicampur tras 10% + kapur 5% dengan nilai 0.325. Nilai Cc 

mengalami penurunan seiring bertambahnya persentase tras dan 5% kapur. Hal tersebut 

dikarenakan penambahan tras dan kapur menyebabkan tanah semakin padat sehingga nilai e 

mengecil. 
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Gambar 6 Grafik Hubungan antaraPersentase Pencampuran Tras dan 5% Kapur 

denganSettlement of Consolidation (Sc). 

Nilai Sc tertinggi diperoleh pada tanah asli yaitu sebesar 0.0929 cm dan nilai Sc terkecil 

diperoleh pada tanah yang dicampur tras 10% dan kapur 5% dengan nilai 0.0788 cm. Nilai Sc 

cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya persentase tras dan 5% kapur. Hal 

tersebut dikarenakan nilai Sc dan Cc saling berbanding lurus. Apabila nilai Cc mengalami 

penurunan maka nilai Sc juga akan mengalami penurunan. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, maka diambil kesimpulan sebagaiberikut : 

1) Berdasarkan  hasil pengujian sifatfisis, semakin besar persentase campurantras dan  kapur 5%

maka nilai kadar air, batas cair, indeks plastisitas, dan lolos saringan No.200 mengalami

penurunan dari nilai tanah asli. Kadar air tertinggi diperoleh pada tanah asli dengan nilai

9,979% dan kadar air terendah diperoleh pada tanah yang dicampur kapur 5% dan tras 10%

dengan nilai 9.457%. Batas cair tertinggi diperoleh pada tanah asli dengan nilai 70,45%

sedangkan batas cair terendah diperoleh pada campuran tras 10% dan kapur 5% yaitu dengan

nilai 62,10%. Indeks plastisitas tertinggi diperoleh pada tanah asli campuran tras 10% dan

kapur 5%  dengan nilai 40,50% dan nilai terendah diperoleh pada tanah asli dengan nilai

38,05%. Persentase lolos saringan No.200 tertinggi diperoleh pada tanah asli dengan nilai

86% dan persentase lolos saringan No.200 terendah diperoleh pada tanah campuran tras 10%
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dan kapur 5% dengan nilai 76%. Hasil pengujian berat jenis, batas susut mengalami kenaikan 

seiring dengan bertambahnya persentase tras dan kapur 5 Menurut metode ASSHTO tanah 

asli temasuk dalam kelompok A-7-5 termasuk tanah lempung yang buruk dan tidak baik 

digunakan untuk lapis pondasi bangunan dan perkerasan jalan. Sedangkan menurut metode 

USCS termasuk dalam kelompok CH yaitu tanah lempung inorganik dengan plastisitas tinggi.  

2) Hasil uji pemadatan tanah menggunakan Standard Proctor pada tanah asli dan campuran

kapur menunjukkan bahwa nilai berat volume kering maksimum mengalami kenaikan seiring

bertambahnya persentase tras dan kapur 5% sedangkan nilai kadar air optimum mengalami

penurunan seiring bertambahnya persentase tras dan kapur 5%. Berat volume kering

maksimum tertinggi diperoleh pada tanah campuran tras 10% dan kapur 5% dengan nilai 1.54

gr/cm3dan nilai terendah diperoleh pada tanah asli dengan  nilai 1.33 gr/cm3. Kadar air

optimum tertinggi diperoleh pada tanah asli dengan nilai 22.2% dan kadar air optimum

terendah diperoleh pada tanah campuran tras 10% dan kapur 5% dengan nilai 18.5%. Hasil

uji konsolidasi menunjukkan bahwa nilai Cv mengalami kenaikan seiring bertambahnya

persentase tras dan kapur 5%. Nilai Cv terendah diperoleh pada tanah asli yaitu sebesar

0.00306 cm2/dtk dan nilai tertinggi diperoleh pada tanah campuran tras 10% dan kapur 5%

sebesar 0.00394cm2/dtk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Cc dan Sc mengalami

penurunan seiring bertambahnya persentase tras dan kapur 5%. Nilai Cc dan Sc tertinggi

diperoleh pada tanah asli yaitu Cc sebesar 0.440 dan Sc sebesar 0.0929 cm, untuk nilai Cc dan

Sc terendah diperoleh pada persentase tras 10% dan kapur 5% yaitu Cc sebesar 0.325 dan Sc

sebesar 0.0788 cm.

4.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk penelitian selanjutnya ada 

beberapa saran, antara lain: 

a) Sampel tanah yang akan digunakan untuk penelitian harus dipastikan kering udara agar

didapatkan hasil penelitian yang valid.

b) Alat uji untuk penelitian sebaiknya dipastikan dulu dapat bekerja dengan baik sehingga

menghasilkan data yang valid.

c) Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya pelajari dengan baik langkah-langkah penelitian

sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat melakukan penelitian.

d) Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan persentase bahan stabilisasi yang

berbeda atau dengan bahan stabilisasi yang lain.
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