
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang" IZteknik s,p,l, tanah -mpunya, P— ™P-*

"baikan sifat-sirat tanah untuk memenuhi persyaratan yang d.tentuka, Usaha
perbaikan sifat-s,fat tanah in, disebut stabilisasi tanah.

Lempung Kaliwiro merupakan tanah kohesif yang secara f,ak dan *n s
kuran mmenuhi persyaratan untuk pekenaan bangunan. Lempung ,„, mem,

Hanat menimbulkan kerusakan pada bangunan d, atasnya.
ririr: P-~a berupa penman yangbdak merata dan
retak-retak akibat kembang-susut (swelling-shrinkage) yang besar.
re tLsasi tanah dapat dilakukan secara mekan.s maupun „na

u H-Kf (^ kimia) Secara mekanis stabilisasi tanah dilaKukan

denga„ menambahkan bahan aditif kemudian dilakukan pemadat n, a
nme,akukan penyuntikan (gmm,) *ngan bahan k.m.wi. Bahan ad b,
efektif untuk stabi„sas, tanah kches.f adalah bahan yang mengandung CO,

" Z HgO, dan unsur-unsur ,a,n yang mengandung atom-atom bermuata
sUf U^su -usur tersebut 3ika tercampur air membentuk kat,on-kat,on yan

:;:; meng,kat par*, lempung sehingga memberikan pengaruh yang
men9UBr"tit yang umum digunakan pada stab.sas, tanah adaiat, semen
dan kapur. Penelitian terdahulu telah menel.b pemaka.an bahan-bahan ad,t
lasuk kemungkinan pemantaatan limbah-l,mbab industri yang mengandung
bahan aditif untuk stabilisasi tanah.



Berangkat dari pengertian diatas, sangat besar artinya peneiiban stabilise
,JZ n^menggunakan bahan-bahan adibf (zat krmia), baik pada kond.s,
^ "— sebagai bahan a« sepert, semen, kapur dan geos a

un llah-limbah .ndustri yang dapat d.mantaatkan sebaga, *han

Dan9Lilb gipsum sangat mudah diperoleh karena pada saat ,n, sudah banyak
bahan Ian itenor, list pada tembok bangunan, cetakan untuk kera^nan

am.k atau untuk berbagai keperluan ,a,nnya yang menggunakan materia,
J 1 Lusnya di Vogyakarta, banyak h0.e intuslry yang mengguna an
ZZ 9,PSum ini untuk memproduks, berbagai keperluan <f, atas, seh.ngga
gnTlenapatkan limbahnya tidak mengalami kesulitan. G,psum

m! klia sebaga, Kalsium Sulrat Hidrat (CaSO, 2(H,0,) sehingga matena, ,n,
sangat dimungkinkan sebagai bahan stabilitator pada tanah lempung,

12 ~~n: -*. un^ „,^ ™ ***»* -:aditif;iah gipsum sebagai bahan stabilisasi lempung .,,„•£-*
fisik dan mekanis berupa perbaikan konsistens, dan peningkatan daya dukung.

1 •* Linakuo Penelitian
Mengingat kemampuan, b,aya, dan waktu yang tersedia, pene ban ,n,

hanya ditujukan untuk mengetahui kons.stens, dan daya dukung .emp ng
K2-ro yalg distabilisasi dengan limbah g.psum sebagai tanah dasar pondas,
dangkal.

14 Manfaat Penelitian
k n Hitimhulkan oleh penambahan bahan aditif1. Mengetahui pengaruh yang ditimbuiKan oie y

, • ^, cifat ficik dan mekanik lempung Kaliwiro.limbah gipsum pada sirat nsiK uan mc



2.
Hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaksanaan stabiiisasi
iempung Kaliwiro di lapangan dengan menggunakan bahan adibf „mbah

3. hIs,! penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dunia rekayasa sipil
mengenai stabiiisasi tanah.

1 5 Batasan Masalah
Untuk mempenelas permasalahan dan mempermudah dalam penelman

maka dibuat batasan sebagai berikut:
1 Penelitian dilakukan dengan menggunakan benda u,i tanah iempung Ka,,w,ro
' wonosobo, pada kondisi tanah terganggu (disturbed soil) dan tanah tak

terganggu (undisturbed soil),
2 Limbah gipsum yang d,gunakan adalab ,imbah yang d,has„kan pabnk/^
' industry**, papan berserat, dan hiasan interior yang berbahan dasar o,psum

yang d.peroleh dari Emerald Gypsum MMonumen Jogja Kembai, No. 42
Yogyakarta, .

3 Pene.itian hanya berdasarkan pada pengujian sifat f,s,k dan mekan.s
' Lempung Kaliwiro (distribusi ukuran bubran, w, y, <* batas-batas Atterberg,

Peneiitian tidak menganalisa unsur kimia dan reaksinya pada tanah lempung
asli dan tanah lempung rekayasa (tanah asli +%kadar limbah gipsum),
Perbandingan prosentase untuk campuran berdasarkan berat kenng tanah
dan berat kering limbah gipsum, dengan vanasi campuran limbah g.psum
0%, 3%, 6%, 9%, 12%, dan 15%,

6 Uji curing time dilakukan pada sampe, campuran tanah iempung dengan
' kadar optimum limbah 9,psum untuk umur 3hari, 7nan, 14 bar,, dan 21

4.

5.

hari,

7. Perhitungan daya dukung lempung Kaliwiro sebagai tanah dasar pondasi
hanya pada perhitungan daya dukung pondasi dangkal.

8. Kedalaman muka air tanah jauh dan permukaan tanah (7 meter).



1.6 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil sampel tanah dari Desa Kaliwiro, Wonosobo.

Daerah ini termasuk kawasan tanah berlempung yang sering disebut sebaga,
iempung Kaliwiro. Adapun sampel limbah g,psum adalah limbah yang d.has.lkan
pabnk/to^ industry list, papan berserat, dan hiasan interior yang berbahan
dasar gipsum yang diambil dari Emerald Gypsum IV Monumen Jogja Kembali Ko.
42 Yogyakarta. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah
Universitas Islam Indonesia di jalan Kaliurang KM 14,4 Yogyakarta.

1 7 Time Schedule Penelitian
Pelaksanan penelitan pada tugas akhir ini mengikuti ketentuan waktu (time

schedule) yang ditentukan Jurusan Teknik Sip,!, FTSP UII untuk pelaksanan tugas
akhir periode I (September - Februari) tahun 2002/2003. Time schedule
penelitian ditunjukkan pada tabel 1.1.

jj^^l^ia^ng^idang

07. ! Pendadaran

Tabel 1.1 Time Schedule Penelitian


