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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu bagian penting dalam dunia konstruksi yang 

menjadi tempat berdirinya berbagai macam konstruksi yang berada di atasnya 

supaya tetap kokoh. Bagian konstruksi paling bawah adalah pondasi. Pondasi 

berfungsi untuk meneruskan beban yang berada diatasnya menuju tanah. Oleh 

sebab itu untuk membangun suatu bangunan yang kokoh maka dibutuhkan pula 

pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat disebabkan oleh tanah yang baik atau tanah 

yang stabil. Tanah yang baik memiliki ciri – ciri yaitu memiliki kuat dukung yang 

tinggi, padat dan penurunan yang terjadi kecil. Dalam sistem klasifikasi, tanah 

dikelompokkan menjadi tanah berbutir kasar dan berbutir halus. Tanah berbutir 

halus meliputi tanah lempung (kohesif) dan lanau (nonkohesif).  

Menurut Dewanty (2017) tanah dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, 

Kabupaten Klaten memiliki nilai PI sebesar 48,07 %, nilai LL 74,24 %, nilai PL 

26,35 %, dan nilai SL 25,65 %. Pada sistem klasifikasi tanah menurut AASHTO, 

tanah tersebut termasuk golongan A-7-6 yang merupakan material tanah 

berlempung dengan penilaian umum tanah dasar adalah sedang sampai buruk. 

Kemudian menurut USCS, tanah tersebut termasuk kelompok CH yaitu tanah 

lempung tak organik dengan plastisitas tinggi. Dengan kondisi yang demikian 

ketika kemarau tanah tersebut mengalami penyusutan yang mengakibatkan 

terjadinya penurunan yang tidak seragam pada bangunan dan ketika hujan, tanah 

akan mengalami pengembangan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya retakan-

retakan pada konstruksi beton maupun dindingnya.   

Dalam hal ini untuk mengatasi tanah yang tidak baik maka perlu dilakukan 

upaya - upaya untuk memperbaiki tanah yang tidak baik sehingga nantinya pondasi 

yang terpasang dapat menopang beban yang bekerja diatasnya dengan baik.  

Beberapa contoh metode yang dilakukan di lapangan seperti vertical drain, metode 

cerucuk bambu (corduroy), metode perbaikan tanah dengan geosintetik, metode 

pembebanan (loading test), metode dengan menambahkan atau mencampur bahan 
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lain dengan tanah itu sendiri, dan metode lainnya. Pada penelitian ini akan dicoba 

perbaikan dan perkuatan tanah menggunakan bahan dari serbuk bata merah 

menggunakan metode vertical drain.  

Kolom serbuk bata merah pada penelitian ini berfungsi sebagai vertical 

drain dan sekaligus sebagai perkuatan. Penggunaan kolom serbuk bata merah yang 

menjadikannya menarik yaitu dimana kolom-kolom tersebut tidak diangkat ke atas 

pada saat konsolidasi sudah selesai dan berfungsi sebagai perkuatan untuk 

menopang struktur diatasnya. Pada penelitian ini akan dikaji mengenai perilaku 

pondasi telapak bujur sangkar yang diperkuat kolom serbuk bata merah terhadap 

pembebanan.  

 

B. Rumusan Masalah 

1) Berapa penurunan yang terjadi dan beban maksimum yang mampu ditahan 

oleh pondasi telapak berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi yang 

bervariasi tanpa perkuatan kolom serbuk bata merah ? 

2) Berapa penurunan pondasi telapak berbentuk bujur sangkar dengan panjang 

sisi yang bervariasi yang diperkuat dengan kolom serbuk bata merah ?  

3) Berapa beban maksimal yang mampu ditahan pondasi telapak berbentuk bujur 

sangkar dengan panjang sisi yang bervariasi yang diperkuat dengan kolom 

serbuk bata merah dan tanpa diperkuat kolom serbuk bata merah ?   

 

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penelitian  

1) Mengetahui besarnya penurunan yang terjadi dan beban maksimal yang 

mampu ditahan pondasi telapak bujur sangkar dengan panjang sisi yang 

bervariasi tanpa perkuatan kolom serbuk bata merah.  

2) Mengetahui besarnya penurunan pondasi telapak berbentuk bujur sangkar 

dengan panjang sisi yang bervariasi yang diperkuat dengan kolom serbuk 

bata merah.  
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3) Mengetahui beban maksimal yang mampu ditahan pondasi telapak 

berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi yang bervariasi yang 

diperkuat dengan kolom serbuk bata merah.  

2. Manfaat Penelitian  

1) Bermanfaaat untuk menstabilkan tanah didaerah tersebut dan sebagai salah 

satu metode perkuatan tanah sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif dalam membuat pondasi di daerah tersebut.  

2) Dapat mempercepat proses konsolidasi tanah melalui vertical drain 

sehingga proses penyetabilan tanah menjadi lebih cepat.  

3) Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam berbagai proyek yang 

berkaitan dengan stabilasi tanah dalam dunia keteknik sipilian.  

D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka dalam penelitian ini 

digunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut :  

1) Penelitian ini dilaksanakan di dalam Laboratorium Mekanika Tanah 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Sampel tanah lempung  dengan kondisi terganggu (disturbed) yang 

digunakan dan diambil dari Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 

Klaten dengan  kedalaman tanah >0,3 m dari permukaan tanah asli.  

3) Sifat fisis tanah menggunakan data sekunder (Dewanty, 2017).  

4) Kadar air tanah pada saat pengujian dibuat seragam yaitu sebesar 40% 

(Kemal, 2013). 

5) Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penurunan dan beban 

maksimal yang terjadi dengan menggunakan perkuatan kolom serbuk bata 

merah.  

6) Pemadatan tanah  menggunakan  Standard Proctor sebanyak 6 lapis 

dengan jumlah penumbukan tiap lapis sebanyak 100 pukulan.  
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7) Pengujian pembebanan pertama menggunakan tanah lempung tanpa 

perkuatan kolom serbuk bata merah dengan variasi panjang sisi pondasi 

telapak bujur sangkar  10x10 cm dan 15x15 cm.  

8) Pengujian pembebanan kedua menggunakan tanah lempung dengan 

perkuatan kolom serbuk bata merah berdiameter 10cm dengan variasi 

panjang sisi pondasi telapak  10x10 cm dan 15x15 cm.  

9) Pengujian pembebanan ketiga menggunakan tanah lempung dengan 

perkuatan kolom serbuk bata merah berdiameter 15cm dengan variasi 

panjang sisi pondasi telapak  10x10 cm dan 15x15 cm. 

10) Serbuk bata merah berasal dari Klaten lolos saringan No. 4. 

11) Pasir berada di lapisan bawah tanah lempung dengan ketebalan 5 cm, 

sedangkan tanah lempung tersebut memiliki ketebalan 35 cm.  

12) Drum yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tinggi 0,4 m dan 

diameter 0,6 m.  

13) Plat bearing  yang digunakan sebagai pondasi telapak memiliki panjang 

sisi 10x10 cm dan 15x15 cm dengan tebal 0,4 cm  dan terbuat dari baja.  

14) Load Testing Machine digunakan untuk mengetahui penurunan akibat 

beban vertikal. Alat uji ini memiliki 3 dial,  yang pertama terpasang 

vertikal pada permukaan atas pondasi, dan 2 lainnya terpasang di samping 

pondasi.  

15) Muka air tanah dianggap sangat dalam, sehingga muka air tanah diabaikan.  

16) Kedalaman pondasi berada di atas permukaan tanah (Df = 0).  

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian stabilisasi dengan kolom serbuk bata merah dengan judul 

“Perilaku Pondasi Telapak Bujur Sangkar yang diperkuat Kolom Serbuk Bata 

Merah terhadap Pembebanan” sebelumnya belum pernah dilakukan suatu 

penelitian di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  
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Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Anwar (2018) dengan judul 

“Perilaku Pondasi Telapak Lingkaran yang diperkuat Kolom Serbuk Bata Merah 

karena Pembebanan” penelitian tersebut membandingkan  penurunan tanah 

lempung lunak tanpa perkuatan dan menggunakan perkuatan kolom campuran 

serbuk bata merah dengan ditekan pelat diameter 10 cm dan 15 cm. 

Penelitian yang dilakukan Yaasin (2018) dengan judul “Analisa Penurunan 

Pondasi Telapak Lingkaran dengan Perkuatan Kolom Limbah Beton” penelitian 

tersebut membandingkan penurunan tanah lempung lunak tanpa perkuatan dan 

menggunakan perkuatan kolom campuran limbah beton dengan ditekan pelat 

diameter 10 cm dan 15 cm. 

Penelitian yang dilakukan Nurindah (2017) dengan judul “Pengaruh 

Perkuatan Kolom Pasir Terhadap Penurunan Pondasi Telapak”, penelitian ini 

membandingkan penurunan tanah lempung lunak akibat beban vertikal tanpa 

perkuatan dan menggunakan perkuatan kolom pasir dengan diameter kolom pasir 

yang bervariasi dengan posisi pasir berada dibawah tanah lempung.   

Penelitian yang dilakukan Amsri (2017) dengan judul “Penurunan Pondasi 

Telapak yang Diperkuat Kolom kapur”, merupakan penelitian perkuatan tanah yang 

membandingkan penurunan tanah akibat beban vertikal baik dengan atau tanpa 

perkuatan kolom kapur.   

Penelitian yang dilakukan Betananda (2017) dengan judul “Tinjauan Kuat 

Dukung Tanah Lempung Bayat Klaten dengan Bahan Stabilisasi Serbuk Bata 

Merah”. Di dalam penelitian ini serbuk bata merah digunakan sebagai bahan untuk 

menambah kuat dukung tanah yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui 

perubahan sifat fisis tanah, nilai kuat dukung dan nilai pengembangan tanah setelah 

distabilisasi dengan serbuk bata merah.  

Penelitian yang dilakukan Malikhi (2016) dengan judul “Studi 

Perbandingan Kuat Geser Tanah Lempung Lunak Yang Distabilisasi Dengan 

Kolom Kapur dan Kolom Campuran Pasir Kapur”, penelitian tersebut 
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menggunakan bahan stabilisasi kolom kapur dan kolom campuran pasir kapur dan 

penelitian tersebut difokuskan pada uji kuat geser (direct shear test).  


