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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tanah merupakan suatu bagian elemen terpenting dalam bidang teknik 

sipil, baik dalam bangunan gedung, transportasi maupun bangunan air. Karena 

dapat dipastikan hampir semua bangunan tersebut berdiri atau dibangun di atas 

tanah. Kecuali berfungsi sebagai pendukung pondasi bangunan, tanah juga 

digunakan sebagai bahan timbunan seperti tanggul, bendungan dan jalan. 

 Dalam pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral bahan 

organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak di atas 

batuan dasar (bedrock).Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan 

oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap diantara partikel-

partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun 

keduanya.Proses pelapukan batuan atau proses geologi lainnya yang terjadi di 

dekat permukaan bumi membentuk tanah. Proses pembentukan tanah secara fisik 

yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dapat terjadi 

akibat adanya pengaruh erosi, angin, air, es, manusia, atau hancurnya partikel 

tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Jika hasil pelapukan masih berada di 

tempat asalnya, maka tanah ini disebut tanah residual (residual soil) dan apabila 

telah berpindah tempatnya, disebut tanah terangkut (transported soil). 

(Hardiyatmo, 1992) 

 Istilah pasir, lempung, lanau atau lumpur digunakan untuk 

menggambarkan ukuran partikel pada batas yang ditentukan. Berdasarkan dari 

Bureau of Soil USDA yang menunjukkan batas interval dari ukuran butiran tanah 

lempung yaitu lebih kecil dari 0,002 mm dan 0,05 mm s/d 1,0 mm untuk ukuran 

butiran tanah pasir. (Hardiyatmo, 2002). Akan tetapi, istilah yang sama juga 

digunakan untuk menggambarkan sifat tanah yang khusus. Sebagai contoh, 

lempung adalah jenis tanah yang bersifat kohesif dan plastis. Sedangkan pasir 

digambarkan tanah yang tidak kohesif dan tidak plastis. Penentuan sifat-sifat 

tanah banyak dijumpai dalam masalah teknis yang berhubungan dengan tanah. 
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Sifat-sifat ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah-masalah 

tertentu, seperti : 

1) Penentuan penurunan bangunan, yaitu dengan menentukan kompresibilitas 

tanahnya. 

2) Penentuan kecepatan air yang mengalir melewati benda uji, guna menghitung 

koefisien permeabilitasnya. 

3) Untuk mengevaluasi stabilitas tanah yang miring, dengan menentukan kuat 

geser tanahnya. 

 Dalam banyak masalah teknis ( semacam perkerasan jalan, bendungan 

dalam urugan dan lain-lainnya ), pemilihan tanah dalam kelompok ataupun 

subkelompok akan sangat membantu. 

 Kebanyakan jenis tanah terdiri dari banyak campuran lebih dari satu 

macam ukuran partikelnya. Akan tetapi dapat bercampur dengan butiran-butiran 

ukuran lanau maupun pasir dan mungkin juga terdapat campuran bahan organik. 

Keadaan seperti itu akan menimbulkan jenis tanah yang sama tidak akan 

mempunyai kekutan yang sama, akan tetapi tergantung dari seberapa besar 

butiran-butiran tanah lain yang bercampur dalam tanah tersebut. Perbedaan 

karakteristik tanah tentunya membutuhkan suatu penanganan yang berbeda.  

Dalam perkembangannya, untuk mengatasi perbedaan sifat dan 

karakteristik tanah ini, munculah berbagai metode untuk mengatasinya. Salah 

satunya adalah dengan cara perkuatan tanah dengan menggunakan geotextile. 

Metode ini sangat cocok digunakan untuk tanah jenis lunak. Geotextile biasa 

digunakan sebagai stabilisasi / perkuatan, separasi, drainase, poteksi. Dalam hal 

stabilisasi, geotekstil banyak digunakan untuk stabilisasi dinding penahan tanah, 

stabilisasi embankment (urugan), stabilisasi fondasi dan stabilisasi lereng setempat 

(in-situ). Pada pengerjaanya, geotextile merupakan lembaran tipis yang 

dilembarkan di atas tanah urug, yang kemudian dipadatkan, berikut seterusnya 

hingga didapatkan ketinggian atau ketebalan yang akan diinginkan dari sebuah 

rencan. Berikut ini merupakan contoh permodelan pekerjaan perkuatan tanah 

dengan menggunakan geotextile ; 
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(a)                                                           (b) 

Gambar I.1 Geotextile Walls ( Compliments of crown Zellerbach, Washougal,WA) 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa untuk embankment maupun in-situ 

yang tinggi tidak perlu adanya dinding penahan tanah, baik pasangan batu kali 

ataupun beton. Sehingga akan mempermudah dalam pengerjaan dan tentunya 

akan mengurangi anggaran dalam kata lain lebih menguntungkan (Didik 

Djawardi, 2006). 

Untuk memperjelas gambar, berikut ini merupakan metode pelaksanaan 

pekerjaan embankment ataupun in-situ dengan menggunakan lapisan geotextile. 

Pertama-tama tanah dasar dibersihkan dahulu dari bahan-bahan yang tak layak 

kemudian dipadatkan. Di atas tanah dasar ini dinding geotekstil langsung 

dibangun tanpa memerlukan kaki atau fondasi  Tahap-tahap pelaksanaan adalah 

seperti pada Gambar I.2. 
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Letakkan cetakan kayu yang 

tingginya melebihi tebal lapisan 

diatas tanah dasar 

 

Pasang geotekstil dengan posisi kira-
kira 3 feet (1 m) melampaui atas 
cetakan. 
 
Isi belakang cetakan dengan tanah 

granular (berbutir) sampai setinggi 

tiga perempat dari tebal lapisan dan 

dipadatkan. 

 

Lipatan dibuat 12 sampai 24 in (30 

s/d 60 cm) dari permukaan dinding. 

 

 

Ujung geotekstil kemudian dilipat ke 

belakang  melampaui cetakan sampai 

jatuh ke tanah urugan baru. 

 

Ketebalan sisa kemudian dipenuhi 

dan dipadatan sampai ketebalan 

rencana tercapai. 

 

 

Cetakan kayu diambil dan di pasang 

diatas lapisan yang berada diatasnya. 

 
Gambar I.2 Construction sequence for geotextile walls followed by U.S Forest 

                      Service     
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Dari proses pelaksanaan pekerjaan embankment di atas, dapat dilihat 

bahwa tanah dan geotextile berhubungan sangat erat. Tanah dan geotextile akan 

terjadi gesekan yang mengakibatkan adanya gaya geser, pada waktu mendapatkan 

gaya dari arah horizontal (K.Basah Suryolelono,2000). untuk itu perlu 

dilakukannya sebuah penelitian seberapa besar kuat geser antara permukaan tanah 

dengan  permukaan geotextile dan pengaruh geotextile terhadap parameter kuat 

geser tanah. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, perlu 

dicoba untuk menganalisis parameter kuat geser tanah dengan geotextile. Dengan 

cara mencampur berbagai jenis tanah, dalam hal ini menggunakan campuran 

lempung yang di campur dengan pasir dengan persentase tertentu dengan diberi 

lembaran geotextile. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kuat geser tanah dengan geotextile 

2. Manganalisis parameter kuat geser antara tanah dengan geotextile 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat internal penelitian ini adalah untuk menambah wawasan di bidang 

ketekniksipilan dan meningkatkan perkembangan ilmu teknik sipil. 

  Manfaat eksternal penelitian ini adalah untuk membantu para engineer 

dalam perencanaan geotek dengan menggunakan geotextile di lapangan. 
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E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi masalah, yang bertujuan 

agar pembahasan tidak meluas dan batasnya menjadi jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Tanah menggunakan tanah lempung yang berasal dari Tanon, Kabupaten 

Sragen, Pasir dari Kaliworo Kabupaten Klaten. 

2. Geotextile menggunakan geotextile non woven jenis polyfelt f (PT.Tetrasa 

Geosinindo geosynthetic Indonesia) 

3. Air yang dipergunakan adalah air yang berasal dari Laboratorium Bahan 

Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Penambahan pasir direncanakan sebesar 0%; 20%; 40%, 60% dan 80% dari 

berat tanah. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang seberapa besar kuat geser maksimum tanah 

lempung yang didapatkan dengan persentase optimum campuran pasir yang 

digunakan dan pengaruh geotextile terhadap parameter kuat geser. 

Penelitian tanah asli sebelumnya pernah dilakukan oleh Asmedi (1999) 

meneliti perubahan besarnya kuat dukung tanah lempung yang diperbaiki dengan 

bahan tambahan pasir, hasilnya yaitu; LL =71,5% > 41%, PI = 56,489% > 11%, 

GI=27,3524% > 20%, nilai persentase lolos No.200 = 56,977% > 35%, sehingga 

merupakan tanah berlempung dengan penilaian umum sebagai tanah dasar sedang 

sampai buruk dengan simbol A-7-6 menurut sistem AASHTO, dan menurut 

sistem USCS yaitu nilai persentase lolos No.200 = 56,977% > 50%, LL = 71,5%, 

PI = 37,595 %, jadi termasuk tanah lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, 

lempung gemuk (fat clays) dengan simbol CH. Dan pada penelitian ini persentase 

penambahan pasir adalah terhadap berat sampel tanah, di lapangan yang umum 

dipakai adalah dalam satuan volume, maka Asmedi (1999) menyarankan untuk 

penelitian lanjutan dengan persentase penambahan pasir adalah terhadap volume 

tanah uji awal.   
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Qunik Wiqoyah & Sri Mulyani RW (2006) Evaluasi penanganan 

kelongsoran pada ruas jalan majenang-wanarejo (cilacap) dan penangananya 

dengan geotekstil yang menghasilkan kesimpulan hasil uji penelitian tanah dasar 

menunjukkan bahwa tanah Wanareja berjenis lempung sehingga tidak baik untuk 

pembangunan jalanraya, dimana dapat terjadi kelongsoran. Penanganan 

kelongsoran dengan geotekstil woven tipe WG 350 merupakan upaya 

menstabilkan tanah dasar tersebut. Berdasarkan perhitungan terhadap stabilitas 

momen, stabilitas geser dan stabilitas kuat dukung tanah, maka Geotekstil woven 

tipe WG 350 layak digunakan sebagai perkuatan pada ruas jalan Majenang – 

Wanareja Cilacap. 

Konstruksi jalan di atas tanah lunak dengan perkuatan geotextile 

(Geotextile Reinforcement for Road Construction on Soft Soil) Didik Djarwadi 

(2006). Meneliti mengenai pelaksanaan konstruksi jalan diatas tanah lunak dengan 

perkuatan geotextile dapat menghindarkan terjadinya keruntuhan lokal pada tanah 

lunak karena rendahnya daya dukung tanah.Keuntungan penggunaan geotextile 

pada pelaksanaan jalan diatas tanah lunak adalah kecepatan dalam pelaksanaan 

dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan metoda penimbunan 

konvensional. Dimana dia mendiskusikan metoda perencanaan jalan diatas tanah 

lunak dengan menggunakan metoda analisa keseimbangan batas, analisis 

stabilitas, pemilihan geotextile, penetapan tegangan ijin geotextile, dan satu 

contoh pelaksanaan jalan diatas tanah lunak di Indonesia. 
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