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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan material, bahan 

organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas (loose), yang terletak diatas batuan 

dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relative lemah dapat disebabkan oleh 

karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap diantara partikel-

partikel. Ruang diantara partikel-partikel dapat berisi air, udara ataupun keduanya. 

Proses pelapukan batuan atau proses geologi lainnya yang terjadi didekat 

permukaan bumi membentuk tanah. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bidang infrastruktur yang begitu 

pesat. Dengan meningkatnya pertumbuhan kebutuhan hidup dan teknologi, 

pertumbuhan itu berkaitan dengan meningkatnya bidang konstruksi yang mencakup 

gedung, transportasi maupun perairan, seiring dengan pertumbuhan tersebut 

dibutuhkan tanah sebagai pondasi untuk pembangunan infrastruktur terus 

meningkat. Dalam ilmu teknik sipil banyak sekali jenis tanah yang tidak baik untuk 

konstruksi bangunan teknik sipil dimana tanah gambut (peat soil) merupakan salah 

satu tanah yang tergolong dalam kategori tanah kurang baik untuk konstruksi. 

(Hardiyatmo, 2010). 

Tanah gambut (peat soil) merupakan tanah yang mengandung bahan organik 

dalam jumlah yang besar. Kandungan organik didapat dari sisa penimbunan dan 

pembusukan tumbuhan yang belum selesai, namun telah berlangsung dalam waktu 

yang lama.Tanah gambut memiliki angka pori dan kadar air yang sangat tinggi 

sehingga daya dukungnya rendah dan kemampuan mampatnya sangat tinggi. 

Dalam perkerasan jalan, subgrade atau tanah dasar merupakan bagian yang sangat 

penting. Letaknya yang berada di bagian paling dasar menjadikan lapisan ini sangat 

berperan besar dalam konstruksi perkerasan. Dengan kata lain, jika kondisi lapisan 

tanah dasar buruk dan tidak ada perbaikan maka kualitas dari perkerasannya pun 

akan buruk pula, dan sebaliknya. Kondisi jalan yang rusak mengidentifikasikan 

terdapat suatu masalah dalam pembangunan jalan tersebut. Meskipun demikian, 
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dengan berbagai alasan dan pertimbangan pekerjaan kontruksi diatas endapan 

gambut sering terpaksa dilakukan, terutama untuk pembangunan daerah 

pemukiman dan jalur jalan raya seperti yang ada di daerah Sumatera, Kalimantan 

dan Papua. Untuk itu diperlukan perbaikan agar dapat mendukung beban besar dan 

tidak mampat bila dibebani. Metode yang digunakan dalam perbaikan tersebut 

adalah dengan stabilisasi. Stabilisasi merupakan upaya untuk memperbaiki sifat dan 

parameter dari tanah asli agar tanah tersebut sesuai atau memenuhi syarat untuk 

dipergunakan sesuai fungsinya. Penambahan bahan campuran dalam stabilisasi 

tanah telah lama dikembangkan karena stabilisasi dengan cara ini memiliki 

keunggulan jika dibandingkan dengan mengganti material baru yaitu lebih 

ekonomis. Hal tersebut disebabkan bahan dasar campuran tersebut merupakan hasil 

dari daur ulang material yang tidak terpakai. Dalam proses perkerasan jalan, 

stabilisasi tanah dapat didefinisikan sebagai perbaikan material jalan lokal yang 

ada, dengan cara stabilisasi mekanis atau dengan cara menambahkan suatu bahan 

tambah (additive) kedalam tanah. Pada pembangunan perkerasan jalan, tanah dasar 

dengan CBR <2, umumnya diperlukan stabilisasi. (Hardiyatmo, 2010).  

Stabilisasi yang umum digunakan pada tanah gambut adalah stabilisasi secara 

kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan campuran yang dapat bereaksi terhadap 

tanah gambut tersebut dimana bahan tambah tersebut bermacam-macam antara lain 

: Portland Cement (PC), abu sekam padi, gula, pasir, gypsum, dan lain-lain. Pada 

kesempatan ini, penulis ingin meneliti mengenai penstabilan tanah gambut dengan 

abu cangkang sawit sebgai bahan aditif atau bahan campurannya dan campuran 

kapur dengan menggunakan beberapa test dilaboratorium salah satunya uji CBR 

(California Bearing Ratio).  

Penelitian mengenai stabilisasi tanah gambut sampai saat ini telah banyak 

dilakukan, diantaranya Yunan (2002) melakukan penelitian stabilisasi tanah 

gambut rawa Pening dengan menggunakan 5% Pc dan gypsum sintetis bervariasi 

yaitu 5%, 10%, dan 15%. Hasil penelitian paling optimum pada campuran 5% Pc 

dan 10% gypsum mengalami peningkatan nilai CBR dari 2,78 % menjadi 8,17%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2008) menggunakan gypsum 10%, 15% dan 

20% dan garam dapur sebesar 2% ; 4% dan 6% menghasilkan penambahan gypsum 
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20% + NaCl 6% memiliki nilai CBR tertinggi sebesar 5,08 (terendam). Nilai ini 

lebih besar dua kali dari nilai CBR tanah gambut Rawa Pening dalam keadaan asli 

(tanpa bahan tambah). Berbekal dari penelitian terdahulu tersebut digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan prosentase yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian. 

 

1.2  Hipotesa Penelitian 

 Menurut Hardiyatmo (2010) stabilisasi tanah menggunakan bahan tambah 

kapur sangat cocok digunakan karena waktu ikatan lebih lama, sehingga 

menguntungkan karena bila terjadi penundaan pekerjaan yang agak lama setelah 

pencampuran, tidak ada resiko berkurangnya kekuatan campuran oleh akibat 

pemadatan. Abu terbang mempunyai sifat-sifat pozzolanik. Dimana pozzolanik 

merupakan bahan yang mengandung silika dan alumina yang mempunyai sifat 

seperti semen dengan adanya air maka senyawa – senyawa tersebut akan bereaksi 

kimia pada suhu kamar, akan mempunyai sifat seperti semen. Abu terbang 

mempunyai syarat lolos saringan no 200 sekitar 20-40%. Setelah dilakukan proses 

analisa saringan terhadap limbah abu cangkang kelapa sawit ternyata lolos saringan 

200, sehingga limbah abu cangkang dapat disebut sebagai abu terbang.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochtar,dkk (2010), Kapur 

mengandung unsur kimia Kalsium Karbonat (CaCO3), Kalsium Sulfat 

(CaSO42H2O), Amonium Sulfat (NH4)2SO4, sedangkan hasil untuk hasil uji 

Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju Universitas Negeri Malang 

(2016) bahwa abu cangkang kelapa sawit (ACS) memiliki kandungan Kalsium 

Oksida (CaO), Silika Dioksida (SiO2), Difosfor Pentaoksida (P2O5), Kalium Oksida 

(K2O), Fero Oksida (Fe2O3). Kandungan senyawa kimia dari abu cangkang tersebut 

mempunyai sifat-sifat self cementing (kemampuan untuk mengeras dan menambah 

kekuatan apabila bereaksi dengan air). Mencermati potensi yang ada dan 

berdasarkan penelitian unsur kimia kapur dan abu cangkang sawit tersebut, maka 

diadakan penelitian tentang” Penggunaan Campuran Limbah Abu Cangkang Sawit 

( Palm Oil Fuel Ash ) Dan Kapur ( CaCO3 ) Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah 

Gambut Kalimantan ”  
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1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh perubahan yang terjadi pada tanah gambut yang        

distabilisasi dengan abu cangkang sawit dan campuran kapur terhadap CBR 

dalam keadaan terendam (soaked). 

2. Bagaimana pengaruh penambahan abu cangkang sawit dan kapur terhadap 

kuat geser langsung. 

3. Berapa besarnya perbandingan persentase penambahan abu cangkang sawit 

dan kapur yang digunakan sebagai bahan stabilisasi ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas, dan menyebabkan ketidaksesuaian 

dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang pengujiannya 

dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Tanah gambut yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sampel 

tanah gambut dari daerah Sebangau Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. 

3. Kadar abu cangkang sawit yang digunakan bervariasi yaitu : 9% sedangkan 

kapur sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, 25 % 

4. Uji laboratorium yang dilakukan untuk pengujian pendahuluan index 

properties seperti Moisture Content, Spesific Gravity, Bulk Density.dll. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengalisis tanah gambut Kalimantan dengan penambahan abu cangkang 

sawit dan campuran kapur ditinjau dari parameter nilai hasil uji CBR dan 

Direct Shear Test. 

2. Mengetahui daya dukung tanah dengan pengujian CBR laboratorium sebelum 

dan sesudah distabilisasi dengan abu cangkang sawit, serta kuat geser tanah 

asli setelah distabilisasi. 

3. Mengetahui pengaruh kapur dan abu cangkang sawit terhadap sifat-sifat tanah 

gambut  pada lapisan dasar (subgrade) perkerasan jalan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Mendapatkan parameter nilai CBR tanah gambut Kalimantan yang 

distabilisasi dengan campuran abu cangkang sawit dan kapur dengan metode 

CBR hingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi acuan referensi tinjauan 

dalam meningkatkan kuat dukung tanah gambut di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat membandingkan kondisi asli tanah gambut yang ada dilapangan 

dengan tanah gambut telah dicampurkan abu cangkang sawit dan kapur yang 

ditinjau dari pengujian CBR laboratorium. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, deskripsi masalah, maksud dan tujuan, 

batasan masalah, serta sistematika penulisan dari penelitian ini. 
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2. Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang tepri yang mendasari 

tentang hal-hal yang nerhubungan dengan penelitian ini. Secara garis besar 

bab ini terdiri atas : 

 Deskripsi tanah gambut 

 Karakteristik tanah gambut di Indonesia 

 Stabilisasi tanah di Indonesia 

 Karakteristik dari bahan stabilisasi yang digunakan 

 Perhitungan untuk mendapatkan parameter dalam uji pemadatan, 

Direct Shear Test dan uji CBR. 

3. Bab III : Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan rangkaian kegiatan penelitian dan prosedur 

pengujian laboratorium yang dilakukan, mulai dari diagram alur penelitian, 

persiapan sampel tanah, pengujian index properties, hingga pengujian 

mekanis tanah gambut berupa uji Direct Shear Test dan uji CBR. 

4. Bab IV : Pembahasan 

Bab ini menampilkan hasil perhitungan dari data yang diperoleh 

melalui uji laboratorium serta analisa hasil perhitungan tersebut. Hasil 

perhitungan dan analisa yang ditampilkan mencakup hasil dari uji index 

properties, uji Direct Shear Test dan uji CBR. Data yang telah didapat selama 

proses penelitian baik berupa pengujian Direct Shear dan CBR kemudian 

direkapitulasi dan dilakukan analisa secara Regresi Linier Tunggal untuk 

mengetahui variabel bebas yang signifikan dalam penelitian ini. 

5. Bab V  : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


