
BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia saat ini memang beraneka 

ragam jenisnya, dan tidak semua jenis tanah tersebut stabil pada kondisi aslinya. 

Tanah yang kurang stabil umumnya diakibatkan karena daya dukungnya yang 

labii, seperti pada tanah granular yang butiran tanahnya halus dan bersifat sangat 

lepas (very loose) akan memiliki gaya geser yang kecil dan kemampatan yang 

besar serta koefisien permeabilitas yang relatif kecil, jadi daya dukung batas 

(ultimate) suatu tanah dibawah beban fondasi terutama tergantung kepada 

kekuatan geser tanah tersebut (Bowles, J.E 1984). 

Bilamana tanah tersebut menjadi tanah dasar suatu pondasi dan belum 

mengalami perbaikan (improvement) lalu diberikan pembebanan kostruksi 

diatasnya, maka akan terjadi kerusakan pada permukaan tanah dasarnya (surface 

failure) hal ini terjadi karena telah melampaui daya dukung kritisnya. Gejala 

kerusakan permukaan tanah d('ls(lr sehagai tanah dasar pondasi atau penurunan 

tambahan bukan hanya akan menyebabkan konstruksi itu tidak berfungsi sebagai 

mana mestinya, melainkan dapat mengakibatkan permukaan tanah di sekeliling 

konstruksi itu naik atau turun. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada 

bangunan-bangunan konstruksi lainnya. Sehingga dapat mengakibatkan 

penurunan (settlement) bila didirikan struktur bangunan diatasnya 

(Sosrodarsono,S. dan. Nakazawa, K.1994). 
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Tanah memang merupakan material yang kadang tidak pasti dan membuat 

kita . selalu berhadapan pada berbagai resiko kegagalan dalam pelaksanaan 

pekerjaan lanah, khususnya dibidang teknik sipil. Maka duri itu kila sdalu 

dituntut untuk memahami setiap kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat 

menangani berbagai masalah yang timbul didalamnya. 

Prinsip dasar perbaikan tanah (soil improvement) ilu pada dasarnya adalah 

, memperbaiki karakteristik mekanis tanah. Dewasa ini terdapat bermacam-n acam 

teknik perbaikan lapisan tanah pondasi. Oleh perbedaan penggunaun bahan-Iahan, 

mesin-mesin atau metode pelaksanaan, meskipun berdasarkan prinsip yang sama, 

seringkali metode yang sama itu memplUlyai nama yang berbeda-beda. Mengingat 

pengaruh setiap metode itu berbeda-beda, maka metode yang digunakai1 itu harus 

sesuai dangan karakteristik lapisan tanah, jenis bangunan dan metode pelaksanaan 

(Das, B.M.1985). 

Penelitian kali ini mencoba metode penggw1aan kolom pasir dibawah 

pondasi dangkal pada tanah lempung. Bilamana banyak 1<.olom pasir yang 

dipadatkan dibawah pondasi dangkal pada tanah lemplUlg maka tanah lemplUlg itu 

sudah merupakan kombinasi tanah yang terdiri dari kolom-kolom pasir dan tanal1 

lempung. Jika suatu beban bekerja pada tanah pondasi kombinasi ini, maka 

kolom-kolom pasir akan lebih besar memikul bagian beban dari pada tanal1 

lempW1g itu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik fisik dan mekanis 

kolom pasir dan tanal1 lempung. Jadi tegangan yang terjadi pada tanah lempung 

itu berkurang, sehingga besarnya penUfw1anpun dapat ditekml. Mengingat gaya 

geser pasir umumnya lebih besar dari gaya geser tanah lempung, maka telah 



I 

11 

didapat bahwa kekuatan keseluruhan tanah pondasi meningkat sebanding dengan 

banyaknya pasir yang menggantikan tanah lempung itu (Sosrodarsono,S. and Mr. 

Nakazawa, K. 1994). 

Dari segi bahan yang digunakan dalam usaha perbaikan tanah 

(soil improvment), metode penggunaan kolom-kolom pasir padat dinilai lebih 

ekonomis dibandingkan dengan penggunaan metode kolom kapur dan metode 

penggunaan kolom pasir. Selain murah harga satuannya, pasir juga mudah didapat 

sehingga efisiensi pekerjaan perbaikan tanah dapat ditingkatkan. 

Penelitian tentang penggunaan kolom-kolom kapur pemah dilakukan di 

laboratorium Mekanika Tanah FTSP, Universitas Islam Indonesia, dimana 

perbaikan tanah lempung dengan menggunakan kolom kapur sebagai stabilisator 

pada tanah lunak (soft soil). Pada penelitian kolom kapur tersebut dilakukan 

dengan model kolom tunggal dengan hasil prosentase berat kering kapur 8% pada 

tanah lempung yang mempunyai kadar air 39% - 41% mengalami peningkatan 

nilai kohcsi (c) yang paling tinggi, yakni lcrjaui kenaikan nllai kohesi (c) sebesar 

± 7% dari tanah yang tidak diberi kolom kapur, sedangkan sudut gesek dalam (0) 

yang paling besar untuk sampel yang langsung diuji terjadi pada lime column 

dengan prosentase berat kapur 100%. (Diatri Nararatih, 2000) 

Selain itu juga penelitian dilakukan dengan menggunakan kelompok tiang 

(pile group). Dari hasil penelitiannya kolom kapur dengan prosentase berat kering 

kapur 100% cenderung mengalami peningkatan prosentase perubahan settlement 

yang lebih bcsar. Serta faktor tinggi kolom kapur akan sangat bcrpcngaruh pada 

penurunan yang terjadi pada tanah lempung. Kolom kapur dengan setinggi sampel 
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mengalami penurunan yang sangat kedl dibandingkan kolom kapur dengan tinggi 

2/3 tinggi media benda uji itu diketahui bahwa settlement yang terjadi akan 

semakin berkurang dengan bertambahnya prosentase campuran kapur palla tanah 

lempung (Fauzan dkk, 2003). 

PenelitialU1ya lain yaitu "penggwlaall geotekstil pada pondasi koloID pasir 

vertikal di tanah kohesif yang ditinjau terhadap konsolidasi dan kapasitas 

dukwlgnya" dengall hasil waktu kosolidasi dengan susunan segi tiga lebih cepat 

dibandingkan dengan susunan bujur sangkar. Hubungan antara diameter dengan 

waktu kosolidasi adalah semakin bertanlbahnya ukuran diameter dan jarak antar 

tiang maka akan semakin lama waktu konsolidasinya. Pada hubungan antara 

diameter dengall kapasitas kapasitas dukung tiang kelompok adalah dengall 

beliambahnya jumlah tiang dan besar diameter dalam kelompok tiang maka akan 

semakin besar kapasitas dukungnya, sedang kapasitas dukung untuk tiang 

tWlggalnya semakin kecil (Tedy Setiawan .S dan Herly Sulistyo, 1(98). 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukall didapatkan masukan bahwa 

stabilisasi dan perbaikan terhadap tallah IWlak memallg sangat diperlukal1 wltuk 

meningkatkall daya dukwlg (bearing capacity) tallah lunak tersebut sebelwn 

mendirikan konstruksi bangunan diatasnya baik dengan menggunakan berbagai 

metode. 
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Penelitian kali iill berangkat dari pennasalahan yang sering teIjadi pada 

tanah lempung yaitu terjadinya penurunan (settlement) akibat rendahnya daya 

dukung yang dirniliki tanah lempung sehingga diperlukan perbaikan tanah 

tersebut dengan menggunakan metode kolom-kolom pasir dibawah pondasi 

dangkal, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 


