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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan 

yang relatif lepas yang terletak diatas batuan dasar (bedrock). Ikatan butiran yang 

relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik atau oksida-oksida yang 

mengendap diantara partikel-partikel. Proses pelapukan batuan atau proses geologi 

lainnya yang terjadi didekat bumi membentuk tanah. Proses pembentukan tanah 

secara fisik yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dapat 

terjadi akibat adanya pengaruh erosi, angin, air, es, manusia atau hancurnya partikel 

tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Partikel-partikel dapat berbentuk bulat, 

bergerigi maupun bentuk-bentuk diantaranya. Umumnya pelapukan akibat proses 

kimia dapat terjadi oleh pengaruh oksigen, karbon dioksida, air (terutama 

mengandung asam atau alkali) dan proses kimia lainnya. Salah satu dari sekian 

banyak material yang bervariasi (heterogen) antara satu lokasi dengan lokasi yang 

lain. Sifat heterogen ini yang menyebabkan adanya perbedaan cara stabilisasi yang 

dilakukan pada suatu lokasi yang berbeda. Berbagai upaya telah banyak dilakukan 

untuk stabilisasi, usaha stabilisasi tanah yang mencakup stabilisasi tanah-semen, 

tanah-kapur, tanah-abuterbang dan tanah-aspal, masalah pemadatan dalam 

pembangunan timbunan untuk perkerasan jalan dipelajari secara mendalam. 

Penambahan pada campuran tanah ini diharapkan terbentuk ikatan yang kokoh 

sehingga dapat meningkatkan daya dukung tanah (Hardiyatmo, 2010). 

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, 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 
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mempunyai daya dukung yang baik dan berkemampuan mempertahankan 

perubahan volume selama masa pelayanan terhadap konstruksi jalan.  

Sungai Tabuk  adalah sebuah desa yang berwilayah di Kecamatan 

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi di daerah Sungai Tabuk 

merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang melimpah khususnya 

dibidang pertanian serta perkebunan kendala yang banyak dialami dalam 

pelaksanaan konstruksi jalan adalah keadaan tanah yang lunak hampir seluruh 

wilayah Kecamatan Sungai Tabuk khususnya desa Abumbun Jaya adalah rawa 

monoton, sehingga tanah asli di daerah tersebut dalam kondisi labil.  

Dalam penelitian ini mencoba menggunakan pemakaian limbah batu-bata 

merah yang menjadi serbuk untuk stabilisasi tanah lempung sebagai subgrade jalan 

khususnya diarahkan pada usaha pemanfaatan material setempat dan disesuaikan 

dengan kondisi daerah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan. Bahan yang 

akan digunakan pada daerah tersebut tidak memerlukan biaya yang mahal dan 

material nya tidak sulit dicari karena material tersebut kebanyakan limbah pengolah 

batu bata merah yang tidak bisa dijual kembali. Hasil dari penelitian ini 

memberikan dampak positif terhadap kemajuan yang sangat besar terhadap daerah 

tersebut, bahan tambah yang akan digunakaan untuk perbaikan tanah setempat yaitu 

limbah dari pengolahan batu bata merah yang menjadi serbuk. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Tanah didaerah Kalimantan Selatan dikatagorikan sebagai tanah yang 

rendah dilihat secara visual yaitu memiliki sifat yang sulit menyerap air, memiliki 

sifat liat atau lengket, tanah nya dapat terpecah menjadi butiran-butiran sangat halus 

saat keadaan kering, tanahnya berwarna hitam terang atau hitam keabu-abuan 

(parameter secara umum).  

Berdasarkan permasalahan Desa Abumbun Jaya pada Kabupaten Banjar, 

tentang perbaikan tanah subgrade jalan dibutuhkan penelitian di lokasi tersebut 

untuk pekerjaan yang akan dilakukan mudah dan hemat biaya, yang diperlukan 

dengan cara menggunakan bahan tambah material berupa limbah batu-bata merah 

yang banyak terdapat di daerah tersebut dan akan dicampurkan pada tanah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik tanah asli didaerah desa Abumbun Jaya, Sungai 

Tabuk berdasarkan nilai kadar air, batas-batas kosistensi, berat jenis, analisa 

saringan, angka pori, derajat kejenuhan, kepadatan, California Bearing 

Ratio dan kuat tekan bebas nya? 

2. Berapa persen penambahan serbuk batu bata merah untuk meningkatkan 

nilai stabilitas tanah agar bisa dijadikan sebagai timbunan biasa? 

3. Bagaimana pengaruh dengan adanya penambahan serbuk batu bata merah 

pada stabilisasi tanah di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk terhadap nilai 

batas atterbag dan terhadap nilai California Bearing Ratio untuk dijadikan 

timbunan biasa? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui karakteristik tanah asli didaerah desa Abumbun Jaya, 

Sungai Tabuk berdasarkan nilai kadar air, batas-batas kosistensi, berat jenis, 

analisa saringan, angka pori, derajat kejenuhan, kepadatan, California 

Bearing Ratio dan kuat tekan bebas. 

2. Untuk mengetahui penambahan serbuk batu bata merah untuk 

meningkatkan nilai stabilisasi tanah agar bisa dijadikan timbunan biasa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dengan adanya penambahan serbuk batu bata 

merah pada stabilisasi tanah di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk terhadap 

nilai batas atterbag dan terhadap nilai California Bearing Ratio untuk 

dijadikan timbunan biasa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang limbah batu-bata merah 

yang tidak terpakai menjadi berguna khususnya perbaikan tanah dasar suatu 
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konstruksi jalan kepada mahasiswa khususnya teknik sipil dan masyrakat 

umum.  

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

mampu memberikan gambaran dengan adanya peningkatan kapasitas daya 

dukung tanah asli dengan dicampurnya bahan limbah serbuk batu bata 

merah. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Karena terbatasnya waktu yang tersedia untuk Skripsi maka penilitian ini 

dibatasi dengan masalah sebagai berikut: 

1. Sampel bahan tanah lempung dan limbah batu-bata merah diambil dari desa 

Abumbun Jaya, Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

2. Klasifikasi tanah lempung berdasarkan pengujian fisis tanah: 

a. Batas-batas kosistensi tanah berupa liquid limit (SNI 03-1967-2008) 

dan plastis limid (SNI 03-1965-2008). 

b. Analisa butiran yang berupa analisa hidrometer (SNI 3423-2008). 

3. Dengan campuran nilai bahan tambah serbuk batu-bata merah untuk 

stabilisasi tanah yaitu sebesar 0%, 5%, 10% dan 15%.  

4. Penelitian ini hanya mencari pengaruh penambahan serbuk batu bata merah 

terhadap parameter sifat fisis dan mekanis tanah lempung sebagai 

dijadikannya timbunan biasa. 

5. Pengujian dilakukan di laboratorium mekanika tanah Universitas 

Muhammadiyah Malang meliputi beberapa pengujian yaitu: kadar air, 

batas-batas atterberg, berat jenis tanah, pengujian kepadatan tanah, CBR 

(California Bearing Ratio) dan kuat tekan bebas. Untuk klasifikasi tanah 

menggunakan metode USCS. 

6. Data karakteristik campuran yang diperoleh tidak membahas mengenai 

reaksi-reaksi kimia yang terjadi. 

7. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada berbagai percobaan akan 

dilakukan di Laboraturium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Malang. 


