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BABII
 

TJNJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Tanab lempung 

Tanah lempung terdiri dari butir-butir yang sangat kedl dan meuunjukan 

sifat-sifat pala~tis dan cohesif. Sifat cohesif memmjukan kenyataan bahwa 

butiran-butiran tanah itu melekat satu sarna lainnya, sedangkan sifat plastis adalah 

sifat yang memungkinkan bentuk bahan itu dirubah-rubah tanpa perubahan isi 

atau tanpa kembali ke bentuk aslinya dan tanpa terjadi retakan-retakan atau 

pecahan. Lemplmg adalah suatu istilah yang dipakai lmtuk menyatakan tanah 

yang berbutir halus yang memiliki sifat cohesif, plastis, dan tidak memperlihatkan 

sifat dilatasi serta tidak mengandung jumlah bahan kasar yang berarti. Fraksi 

lempung menunjukan bagian berat butir-butir dari tanah yang lebih halus dari 

0,002 lllill (Wesley,L.D,1977). 

2.2 Pasir Putih 

Pasir putih merupakan jenis batuan karbonat yang dapat dimtikan sebagai 

batuan dengan fraksi karbonatnya jauh lebih besar dari fraksi non karbonat, yaitu 

mengandung material karbonat lebih besar dari 55% dan sisanya merupakan 

batuan non karbonat (Petty John, 1971). 

Batu grouping memiliki komponen karbonat (Ca C03) antara 60-100 % 

dan sudah mengalami litifikasi , sedang apabila mengalmni semi litifikasi disebut 
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sebagai chalk dan apabila tidak mengalami litifikasi (unconsolidated) disebut ooze 

(Weser,1971 dan Vide Murray, 1979). 

Pasir putih terbentlik dan terum"bu (reef), terumbu tersebut merupakan 

timblman karbonat (Carbonat - Built up) dati cangkang organisme yang pada 

waktu pembuatannya ditandai dengan topografi yang tahan gelombang, dan 

tumbuh naik dati dasar laut menlliu permukaan air laut. Peranan terumbu dalam 

pembuatan batuan carbonat lain sangat besar (Selley, 1978). 

Biota pembentuk terumbu adalah koral dan ganggang, yang kedlla.qya 

hidup bersimbiose mutualisme. Ganggang menghasilkan O2 yang dibutuhkan 

koral, sedangkan koral menghasilkan CO2 yang dibutuhkan ganggang, ada juga 

biota pencampur sepeTti foraminifera, muloska, echinodermata yang pada waktu 

mati cangkangnya tersemen di dalam dan di sekitar biota terumbu (Klmen, 1950). 

2.3 Stabilisasi Tanah 

Secara gatis besar stabilisasi tanah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitll : 

stabilisasi mekanik, stahilisasi fisik dan stabilisasi kimia. 

1. Stabilisasi mekanik 

Stabilisasi mekanik adalah suatu metoda lIDtllk meningkatkan daya dukung 

tanah dengan merubah struktur atau menambahkan jenis tanah lain ya.ng tida.k 

mempenganihi sifat-sifat tanall itu sendiri. Cam illi uapal b~1Upa p~l1lal1alau, 

penambahan atall penggantian dengan tanah lain, ledakan dan tekanan statis. 

Alat-alat yang biasanya digllnakan pada stabilisasi mekanik khususnya 

untuk pemadatan adalah alat tumbuk, mesin gilas drum halus, pelat getar, mesin 

gilas ban angin dan mesin kaki domba. 
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2. Stabilisasi fisik 

Stabilisasi fisik adalah merubah sifat-sifat tanah dengan cara pemanasan 

(heaiing),pendi-nginan (cooling) dan menggunakan ams lisbik. Salah satu jenis 

stabilisasi fisik yang sermg dipakai adalah pernanasan. 

3. StabiiilSasi kimia 

Stabilisasi kimia adaiah stabilisasi dengan cara penambahan bahan kimia 

padat atau carr pada tanah sehingga mengakibatkan perubahan sifat-sifat dati 

tanah tetsebut, misalnya mencfuiipur tanan. lempting dengan kapur, semen dan 

lain-lain (Ingels dan Metcalf, 1977). 

2.4 Stabilisasi Tanab Lemlmng dengan Pasir biasa 

Stabilisasi t3.11ah lempung deng3.11 pasir tennasuk stabilisasi mek3.11ik, 

karena tidak ieIjadi reaksi kimia antara tanah asli dengan bahan stabilisator. 

Hasil penelitian stabilisasi tanah lempung dengan pasir biasa oleh 

Bambang Suryono dan Khamaruzzaman adalah sebagai berikut: 

a. Indeks plastisitR~ 1'nn111 mcnjnrli 6 %. 

b. Berat volume kering naik 0,134 gr/cnr1 dan kadar air optimum turun 3,59 %. 

c. Kekuatan tanah mcningkatl6.4 % pada uji CBR tanpa rendaman. 

d. Kekuatan tanah turon 5 % pada uji CBR dengan rendaman. 

e.Pengembangan akibat rendaman meningkat 6.4 %. 

f. Pasir tersebut dapat diglUlakan sebagai stabilisator pada tanah lemplmg dengan 

catatan jalan tersebut memiliki sistem drainasi yang baiK, sedangkan untuk 

daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi atau sistem drainasi yang 
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kurang baik pasir tersebut disarankan u..ntuk !idak digunakan karena 

pengembangan akibat rendaman cukup tinggi. 

2.5 Stabilisasi Tanab Lempung dengan Limbab Pabrik Gula 

Limbah pabrik gula adalah residu pembakaran atau disebut juga limbah 

ketel bakar. Limbah ini berbentuk padat dan berpori sebingga daya resap terhadap 

air li.1lgi. Limbah ini juga mengandung unsur carbon cukup tinggi. SCC8fa visual 

limbah pabrik gulaini berwarna hitam agak keputih-putihan, mempunyai tekstur 

permukaan kasar, tajam, dan memiliki sudut yang banyak dan tak beraturan. 

Pengnjiarl yang dilalrnkan olen Cecep Tn Supriyatna dan Alim 

Budisantoso pada stabilisasi tanah lempung yang berasal dan Waled, Cirebon 

dengan limbah pabrik gula didapat hasil sebagai berikut: 

a.	 Nilai indeks plastisitas naik 1.71 % 

b. Berat volume keting naik 0,1142 gr/cm3 dan kadar optimum turun 13,59 %. 

c.	 Kekuatan tanah meningkat 15.54 % pada uji eBR langsung. 

d.	 Kekuatantanahmeningkat 16.91 % pada uji eBR 3 hari pemeraman. 

e. Kekuatan lanah meningkat 27.36 % pada uji CDR 7 hari pcmcraman. 

r. Ktikualall lanall meningkat 27.41 % pada uji CHR 14 'hmi pCmCflUTIllll. 

g. Kekuatan tanah menurun 5.96 % pada uji eBR 4 hari rendaman. 

h. Pengembangan akibat rendaman meningkat 0.53 %. 

i.	 Limbah pabrik gula tersebut tidak efektif bila digunakan sebagai stabilisator 

pada daerah yang memiliki curah hujan cukup tinggi. 


