
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan suatu bangunan konstruksi baik itu bangunan gedung,

bangunan irigasi, tanggul untuk sungai, jalan raya, bendungan, serta jalan kereta api

perlu ditinjau keadaan tanah pada bangunan konstruksi tersebut, karena tanah

merupakan bagian penting dari suatu konstruksi sehingga tanah tersebut harus

mampu mendukung bangunan yang ada diatasnya.

Perencanaan suatu struktur bangunan tidak terlepas dari keterkaitan antara

struktur atas, struktur bawah, dan tanah sebagai perletakan dari suatu bangunan.

Penyelidikan tanah merupakan langkah awal dalam merencanakan pondasi suatu

struktur bangunan. Penyelidikan dapat dilakukan di laboratorium maupun pengujian

langsung di lapangan. Data yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan untuk

melakukan suatu analisis mengenai sifat-sifat teknis tanah seperti daya dukung,

kekuatan geser, dan penurunan .

Kondisi tanah yang ada di Indonesia ada bermacam-macam jenis,

diantaranya adalah tanah lunak (soft soil)seperti yang terdapat di daerah DKI Jakarta

bagian utara, Kotamadya Padang dan sekitarnya, Bintan Utara Kabupaten kepulauan

Riau, Bendung Jati Gede Kabupaten Sumedang, Bogor Puncak Cianjur

(BOPUNCUR) Jawa Barat. Tanah lunak memiliki daya dukung yang rendah dan



penurunan yang besar sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral (http//www.dgtl.dpe.go.id).

Mengingat hampir semua bangunan itu dibuat diatas atau dibawah

permukaan tanah, maka harus dibuat fondasi yang dapat memikul beban bangunan

untuk kemudian meneruskannya ke tanah. Adapun syarat dari suatu desain fondasi

adalah tidak boleh terjadi kegagalan daya dukung tanah dan tidak boleh terjadi

penurunan berlebihan (excessive settlement).

Oleh karena itu berbagai cara perbaikan kondisi tanah sering dilakukan.

Diantaranya adalah : stabilisasi mekanik, stabilisasi fisik, dan stabilisasi kimia.

Stabilisasi kimia yang selama ini dilakukan dalam rangka perbaikan tanah salah

satunya adalah dengan stabilisasi kapur, akan tetapi stabilisasi kapur yang dilakukan

biasanya dengan cara pencampuran kapur yang kemudian dihamparkan. Pada

kenyataannya cara ini dilapangan sulit pelaksanaannya, sehingga diperlukan cara

yang lebih praktis yakni dengan menggunakan kolom kapur.

Kolom kapur (lime column) di Indonesia masih beium terlalu menjadi

alternatif pilihan pada suatu pondasi bangunan, berhubung belum diyakini

kekuatannya karena masih minimnya penelitian tentang kolom kapur. Padahal jika di

jumpai tanah lempung lunak (soft clay) yang akan menjadi dasar pondasi dapat

terpenuhi daya dukungnya hanya dengan menambahkan kolom kapur saja dengan

prosentase kapur tertentu, sehingga akan terjadi banyak penghematan biaya

pelaksanaannya (Diatri Nararatih, ST, 2000).



Berangkat dari pengertian diatas, penulis mencoba untuk melakukan

eksperimen terhadap kekuatan tanah yang distabilisasi dengan menggunakan kolom

kapur (lime column) dalam mendukung beban yang bekerja diatasnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya perubahan hubungan load dan displacement pada tanah

lempung yang menggunakan lime column (konfigurasi segi empat) dengan

konfigurasi prosentase campuran antara tanah lempung kering dengan kapur

kering 0 %, 8 %, 12 %, 20 %, dan 100 %, akibat pembebanan .

2. Melakukan analisis terhadap hasil eksperimen.

1.3 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat, sehingga

membenkan kontribusi bagi ilmu pengetahuan tentang pendesainan fondasi dengan

kolom kapur (lime column).

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah lempung lunak (soft clay) yang digunakan dibuat (remolded) dengan

kadar air 50 %

2. Kapur yang digunakan pada penelitian ini untuk setiap prosentase mempunyai

jenis yang sama, yakni kapur hidrat (hydrated lime).



3. Suhu ruangan laboratorium dianggap konstan.

4. Perbandingan prosentase untuk lime column berdasarkan berat kering tanah dan

berat kering kapur adalah 0 %, 8 %, 12 %, 20 %, dan 100 %.

5. Lime column untuk semua uji pembebanan berdiameter 3,2 cm dengan tinggi

30 cm dan 20 cm ( 2/3 tinggi benda uji).

6. Penelitian hanya terbatas pada perubahan settlement tanah akibat pembebanan,

tidak menganalisis unsur kimia tanah lempung dengan variasi campuran kapur

hydrat (hydrated lime).

1. Dianggap tidak adanya pergerakan lateral (lateral movement)

8. Ukuran benda uji 30 cm untuk semua sisi-sisinya dengan anggapan bahwa

dasar benda uji berfungsi sebagai lapisan tanah keras.

1.5 Lokasi Penelitian

Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah,

Universitas Islam Indonesia, jalan Kaliurang km 14,4 Jogjakarta.
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