
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari mineral-

mineral padat yang tidak terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan 

organik yang   berpartikel padat dan disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi 

ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Tanah berguna 

sebagai bahan bangunan pada berbagai macam pekerjaan, di samping itu tanah 

berfungsi juga sebagai pendukung pondasi dari bangunan maupun jalan . Maka 

dari itu harus mempelajari sifat-sifat dasar  dari tanah, seperti asal usulnya, 

penyebaran ukuran butiran, kemampuan mengalirkan air, sifat pemampatan bila 

dibebani (compressibility), kekuatan geser, kapasitas daya dukung terhadap beban 

dan lain-lain. Proses pembentukan tanah secara fisik yang mengubah batuan 

menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, terjadi akibat pengaruh erosi, angin,  

air, es atau hancurnya partikel tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Partikel-

partikel mungkin berbentuk bulat, bergerigi maupun bentuk-bentuk lainnya. 

(DAS,1988).  

Tanah juga berperan penting dalam penentuan tebal perkerasan jalan. Lapisan 

perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar dinamakan lapis 

pondasi bawah, lapis pondasi bawah berfungsi sebagai bagian dari konstruksi 

perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Lapisan ini harus 

cukup kuat, mempunyai CBR 20% dan plastisitas Indeks (PI) < 10%         

(Sukirman,1992). Jika tanah asli mempunyai daya dukung  rendah, maka 

konstruksi jalan akan cepat mengalami kerusakan. Permasalahan ini dapat diatasi 

dengan usaha-usaha perkuatan yang di lakukan pada tanah yang bermasalah 

sehingga mempunyai daya dukung yang baik dan berkemampuan 

mempertahankan perubahan volume selama masa pelayanan walaupun terdapat 

perbedaan kondisi lapangan dan jenis tanah.Adapun jika jenis tanah yang 

digunakan pada jalan merupakan tanah yang tidak stabil atau tanah bermasalah.  
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Maka kriteria yang dipakai untuk menilai memuaskan atau tidaknya 

stabilisasi, didasarkan faktor kekuatan dengan menggunakan parameter CBR. 

CBR merupakan ukuran daya dukung tanah yang dipadatkan dengan daya 

pemadatan tertentu dan kadar air tertentu. Dengan demikian, besaran CBR adalah 

persentase atau perbandingan daya dukung tanah yang diteliti. 

Adapun cara sederhana yang dapat digunakan yaitu dengan cara pemadatan, 

namun dengan kondisi tanah dasar yang memiliki kestabilan dengan nilai CBR 

(California Bearing Ratio) yang tinggi seperti yang disyaratkan dalam suatu 

konstruksi jalan. Tapi apabila kita hadapkan pada kondisi lapangan dengan 

kondisi tanah dasar yang bermasalah atau kurang mendukung untuk suatu 

konstruksi jalan, maka selain pemadatan diperlukan juga perlakuan khusus, 

diantaranya dengan menggunakan bahan tambahan (additive) untuk perbaikan 

tanah tersebut.  

Hasil penelitian yang dilakukan Ibrahim (2014), disimpulkan bahwa 

prosentase optimum ialah dengan penambahan Fly Ash 7,5% mampu mencapai 

nilai CBR terbesar. Berikut tabel dan grafik dari hasil uji CBR yang telah di 

lakukan  dengan menggunakan bahan tambah Fly Ash : 

 
Gambar 1.1 Grafik hubungan antara CBR dan Fly Ash (Ibrahim, 2014) 
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Maka dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat di simpulkan bahwa 

dengan menggunakan prosentase Fly Ash 7,5 % bisa mencapai nilai CBR 

optimum yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan 

prosentase yang akan di gunakan dalam penelitian dengan bahan tambah Fly Ash 

terhadap tanah lempung ekspansif di daerah Dringu Kabupaten Probolinggo.  

 

1.2. Hipotesa Penelitian 

Perkembangan lalu lintas dan infrastruktur jalan harus berbanding lurus 

terhadap nilai daya dukung tanah. Penelitian terhadap bahan Fly Ash sebagai 

bahan perkuatan tanah ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

daya dukung tanah. selain itu, Fly Ash mengandung unsur kimia silica (SiO2), 

alumina (A12O3), fero oksida (Fe2O3), dan kalsium oksida (CaO). Senyawa 

kimia ini mempunyai sifat self cementing (kemampuan untuk mengeras dan 

menambah kekuatan (strength) apabila bereaksi dengan air). 

 

1.3. Rumusan Masalah  

Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh tanah lempung ekspansif setelah di stabilisasi dengan 

bahan additive fly ash. 

2. Berapa besarnya perbandingan prosentase penambahan Fly Ash sehingga di 

dapatkan kondisi yang memenuhi syarat terhadap tanah lempung ekspansif 

sebagai lapisan pondasi dasar jalan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

1. Sampel tanah lempung ekspansif pada penelitian ini di ambil daerah Dringu 

Kabupaten Probolinggo. 

2. Penelitian ini hanya mencari pengaruh penambahan Fly Ash terhadap 

parameter sifat fisis dan mekanis tanah lempung ekspansif. 
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3. Bahan campuran yang digunakan ialah Fly Ash. Persentase yang digunakan 

dalam campuran Fly Ash yaitu  2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5%, 

20%. 

4. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada berbagai percobaan yang akan 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berapa prosentase kondisi yang memenuhi syarat dari Fly 

Ash terhadap tanah lempung ekspansif dalam hal peningkatan parameter fisis 

dan mekanis tanah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Fly Ash terhadap nilai CBR dan 

kuat tekan tanah. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai ilmu pengetahuan tentang stabilisasi tanah untuk perbaikan tanah 

dasar suatu konstruksi jalan. 

2. Dari hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, diharapkan 

mampu memberikan gambaran adanya peningkatan kapasitas daya dukung 

tanah asli dengan dicampur bahan additive Fly Ash. 

3. Memberi manfaat khususnya untuk mengetahui tentang desain badan jalan di 

atas tanah  lempung ekspansif 

 

1.7.Metode Pengambilan Data 

Dalam penyelesaian penelitian ini dilakukan pengumpulan data-data 

dilapangan baik yang didapat secara lisan maupun tulisan. Adapun langkah – 

langkah yang diambil dalam penyusunan laporan ini antara lain : 

1. Melakukan pengamatan langsung dilapangan  

2. Pengambilan sampel (contoh) material dilapangan   
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3. Mempelajari literature, buku-buku dan diktat kuliah yang berhubungan dengan

pokok bahasan dan buku panduan.




