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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Tanah merupakan hasil pelapukan batuan, dimana merupakan salah satu 

objek yang dipelajari dalam geologi, yang mana masuk dalam kategori geologi 

teknik. Tanah adalah bagian yang ada pada kerak bumi yang tersusun atas mineral 

dan bahan organik dan secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh kembangnya 

tanaman dengan persediaan kebutuhan air dan udara. Tanah bisa dikatakan sebagai 

bagian dari kombinasi sifat fisik, kimia, dan biologi yang tersusun atas beberapa 

lapisan yang terdiri dari bahan mineral dan organik, dan memiliki tingkat ketebalan 

yang berbeda. (Sutanto, 2005 ; 17). Dari segi warna, tanah memiliki ragam macam 

warna mulai dari hitam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga putih. Selain itu 

tanah juga memiliki perbedaan warna pada setiap lapisannya sebagai akibat proses 

kimia. Tanah yang memiliki warna gelap merupakan ciri yang menandakan bahwa 

tanah tersebut mengandung bahan organik yang sangat tinggi. Warna tanah 

kemerahan dan kekuningan disebabkan kandungan besi teroksidasi tinggi. 

Terdapat berbagai macam jenis tanah yang dapat kita bedakan dari besar 

butiran berdasarkan kepada analisa ayakan. Yang pertama adalah pasir yang 

merupakan tanah dengan butiran yang kasar. Kemudian ada lanau yang merupakan 

tanah dengan butiran kecil dan bersifat mudah menyerap air. Lalu ada lempung atau 

biasa disebut tanah liat, yang merupakan tanah dengan butiran sangat halus, bersifat 

plastis, mudah dibentuk, dan mempunyai daya lekat secara alami, tanah lempung 

terbentuk dari pelapukan batuan granit dan batuan beku. Tanah lempung bersifat 

sangat lengket pada saat kondisi basah, dan justru akan terpecah-pecah secara halus 

pada saat kondisi kering. Jenis tanah ini memiliki kadar mineral lempung sangat 

tinggi. Kembang – susut pada tanah lempung terjadi dikarenakan perubahan ukuran 

butir tanah akibat perubahan kadar air pada tanah.
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Potensi pengembangan merupakan parameter yang digunakan untuk 

menggambarkan sifat ekspansif dari tanah lempung. Besarnya pengembangan salah 

satu faktornya dipengaruhi oleh derajat kejenuhan tanah. 

Tentunya berbeda jenis tanah dan kegunaan tanah dalam dunia pertanian 

dan dunia teknik sipil. Jika dalam ilmu pertanian jenis tanah berongga dan yang 

lembab atau mudah menyerap air adalah jenis tanah yang bagus untuk digunakan, 

maka dalam ilmu keteknik sipilan justru sebaliknya. Jenis tanah yang baik 

digunakan untuk membangun suatu bangunan diatasnya adalah jenis tanah yang 

memiliki kadar air rendah agar bangunan yang berdiri diatasnya tidak mudah 

mengalami penurunan dalam jangka waktu yang lama. Terutama dalam dunia 

teknik sipil, pembangunan di atas tanah yang memenuhi syarat-syarat teknis sangat 

penting diperhatikan untuk meminimalisir kerusakan bangunan yang dimana tidak 

hanya disebabkan oleh struktur bangunan itu sendiri, tetapi juga kondisi tanah 

dimana struktur bangunan diletakkan. Tidak stabilnya tanah dan kurang baiknya 

kemampuan daya dukung tanah adalah salah satu penyebab dari kembang susut 

yang tinggi. Penyebab kerusakan tersebut diakibatkan besarnya penurunan yang 

terjadi dan rendahnya nilai daya dukung tanah, seperti pada tanah lempung 

khususnya yang mengandung kadar air sangat tinggi. Oleh karena itu, harus 

diperhatikan mengenai nilai daya dukung dari tanah lempung tersebut, apakah perlu 

perbaikan atau stabilisasi tanah untuk mendapatkan sifat-sifat tanah yang 

diinginkan sehingga kerusakan konstruksi dapat dicegah. 

Tanah lempung ekspansif adalah material tanah yang sensitif terhadap 

perubahan kadar air. Tentunya hal ini menimbulkan masalah pada konstruksi 

karena volume tanahnya berubah-ubah. Konstruksi Jalan diatas tanah dasar yang 

bersifat ekspansif banyak dijumpai di Indonesia. Jenis tanah ini akan mengembang 

dan dapat menyebabkan jalan atau struktur terangkat disaat kondisi kadar air tinggi. 

Sebaliknya disaat kadar airnya rendah, tanah ekspansif akan menyusut dan dapat 

menyebabkan penurunan jalan (shrinkage). Akibat perubahan muai susut (swelling 

and shrinkage activity) kontruksi jalan menjadi tidak stabil sehingga untuk jangka 

waktu yang lama terjadi keretakan memanjang dan bergelombang.  
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Salah satu upaya untuk mendapatkan sifat tanah yang memenuhi syarat-

syarat teknis tertentu adalah dengan metode stabilisasi tanah. Stabilitas tanah 

ekspansif yang murah dan efektif adalah dengan menambahkan bahan kimia 

tertentu, dengan penambahan bahan kimia dapat mengikat mineral lempung 

menjadi padat, sehingga mengurangi kembang susut tanah lempung ekspansif 

(Ingles dan Metcalf, 1972). Bahan-bahan untuk stabilisasi tanah lempung ekspansif 

yang saat ini sering digunakan masih diimpor dan harganya relatif mahal. Dengan 

mempertimbangkan biaya yang relatif mahal tersebut maka sangat perlu untuk 

dicoba alternatif lain yang lebih murah misalnya penggunaan bahan campuran 

serbuk marmer sebagai pengganti kapur sebagai perkuatan tanah. Dalam penelitian 

ini saya akan mencari bahan tambah kimia untuk stabilisasi tanah yaitu bahan 

serbuk marmer dimana pengujian yang dilakukan adalah : batas batas konsistensi 

tanah lempung sebelum dan setelah dicampur dengan bahan serbuk marmer. 

Pengujian pemadatan dan CBR tanah asli dan tanah yang sudah distabilisasi, serta 

pengujian kuat tekan bebas tanah asli dan tanah yang sudah distabilisasi dengan 

bahan serbuk marmer. 

 

1.2.  Hipotesa Penelitian 

Menurut Hardiyatmo (2013), stabilisasi tanah dengan menggunakan bahan 

tambah kapur pada dasarnya sama dengan stabilisasi tanah dengan semen. 

Perbedaannya adalah kapur lebih cocok untuk stabilisasi tanah untuk tanah 

lempungan. Untuk pengaplikasiannya, stabilisasi tanah-kapur banyak digunakan 

untuk bangunan lapis pondasi bawah (subbase) atau perbaikan tanah dasar 

(subgrade). Namun karena harga kapur dipasaran yang mulai meningkat, maka 

dapat digunakan alternatif bahan tambah lain yang lebih murah dan memiliki 

kandungan yang tidak jauh berbeda dengan kapur, yaitu limbah serbuk marmer. 

Hasil penelitian PT. Sucofindo Jakarta menyebutkan bahwa komposisi yang 

terkandung dalam limbah marmer adalah senyawa CaO dengan kadar 52.69% , 

CaCO3 41.92% , MgO 0.84% , MgCO3 1.76% , SiO2 1.62%, Al2O3 + Fe2O3 

0.37%, dari hasil ini terlihat komposisi utama limbah marmer adalah zat kapur 

(Subekti, 2007, jurnal penelitian Harianto dan Masri, 2016). 
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Maka kemungkinan dengan penambahan kadar serbuk marmer pada tanah 

lempung ekspansif di daerah CitraLand Surabaya akan semakin meningkatkan nilai 

kuat tekan bebas pada uji UCS. Sedangkan pada uji pemadatan dengan penambahan 

kadar serbuk marmer akan memperlihatkan kecenderungan peningkatan berat isi 

kering maksimum, dan seiring dengan besarnya prosentase limbah serbuk marmer 

yang ditambahkan maka bertambah pula nilai daya dukung tanah pada uji CBR. 

Mencermati potensi yang ada dan berdasarkan penelitian unsur kimia yang 

terkandung pada limbah serbuk marmer tersebut, maka diadakan penelitian tentang 

“Pengaruh Penggunaan Bahan Serbuk Marmer Pada Stabilisasi Tanah Lempung 

Ekspansif (kasus tanah lempung ekspansif di daerah Citra Land Surabaya).” 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Berapa besar kadar serbuk marmer hingga nilai plastisitas rendah? 

2) Berapa besar kadar serbuk marmer terhadap nilai daya dukung tanah pada 

uji CBR dalam keadaan terendam (soaked)? 

3) Seberapa besarkah kadar serbuk marmer dalam peningkatan kuat tekan 

tanah pada uji UCS (Unconfined Compressive Strength)? 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah: 

1) Penelitian dilakukan untuk mencari pengaruh penggunaan bahan 

serbuk marmer pada stabilisasi tanah lempung ekspansif. 

2) Penelitian ini adalah penelitian perbaikan tanah yang dibatasi hanya 

pada stabilisasi tanah dengan cara pencampuran dengan bahan serbuk 

marmer. 

3) Tidak membahas biaya dan reaksi kimia yang terjadi pada proses 

penelitian. 
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1.5.  Tujuan 

1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan serbuk marmer pada 

stabilisasi tanah lempung ekspansif. 

2) Untuk mengetahui nilai daya dukung tanah dan kuat tekan bebas pada 

stabilisasi tanah lempung ekspansif setelah distabilisasi. 

 

1.6.  Manfaat 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka akan diperoleh manfaat atau 

keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Dapat mengetahui pengaruh penggunaan bahan serbuk marmer pada 

stabilisasi tanah lempung 

2) Untuk evaluasi dan pertimbangan bagi perancana maupun pelaksana dalam 

memilih bahan campuran zat aditif mana yang jauh lebih efisien dan 

ekonomis. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi perbaikan tanah, yaitu 

ditemukannya material baru sebagai bahan stabilisasi tanah lempung 

dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan aditif 

lain. 

 




