
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Umum 

Dalam dunia teknik sipil tanah merupakan satu bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dalam perencanaan bangunan – bangunan teknik sipil. 

Tanah memiliki peranan penting karena seluruh bangunan sipil berada diatas 

tanah. Tanah memiliki spesifikasi yang berbeda dari setiap jenisnya, 

sehingga memerlukan penanganan yang berbeda baik secara mekanis dan 

kimia. Penanganan ini tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan erat 

satu dengan yang lainnya. Jika penanganannya tidak dilakukan dengan tepat 

maka akan terjadi kerusakan-kerusakan struktur bangunan sipil yang 

ditimbulkan oleh reaksi tanah baik secara mekanis maupun kimia.   

Salah satu jenis tanah yang akan kita teliti yaitu tanah lempung. 

Tanah di Indonesia sebagian besar merupakan tanah lempung, sehingga 

dalam merencanakan bangunan teknik sipil di Indonesia memerlukan 

beberapa perlakuan untuk membuat tanah menjadi lebih stabil, mengingat 

tanah lempung memiliki ciri khas tertentu yang tidak dapat diprediksi 

kestabilan tanahnya.      

1.2. Latar Belakang Masalah 

Fenomena tanah lempung merupakan salah satu persoalan besar 

geoteknik yang harus segera ditangani. Sejumlah kerugian yang diderita oleh 

masyarakat sejak disadari efek merusaknya pada sejumlah bangunan sipil 

yang berdiri di atas tanah lempung. Oleh karena itu sangat diperlukan 



adanya suatu metode perbaikan tanah yang dapat diterapkan di Indonesia 

untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi tersebut. Beberapa 

metode penanganan tanah lunak termasuk tanah lempung telah dilakukan 

antara lain dengan mengganti material atau mencampur tanah dengan kapur, 

pengubahan sifat kimiawi, dan penggunaan geosintetis.  

Dalam hal ini kita bahas mengenai penanganan tanah lempung 

dengan menggunakan kapur sebagai pencampurnya. Kapur digunakan dalam 

berbagai proyek untuk stabilisasi tanah. Metode ini digunakan di berbagai 

kondisi seperti pada proyek–proyek transportasi dan banyak pada proyek-

proyek struktur. Penggunaan kapur menurut biaya terhitung sangat murah 

karena kapur banyak didapat di beberapa daerah di Indonesia. 

Belakangan banyak diketahui di dunia perikanan kapur digunakan 

sebagai media untuk menaikkan pH tanah pada tambak untuk memperbaiki 

kondisi tanah dengan menurunkan permeabilitas.  Menurut Ahmad Taufik 

dkk (2000), pada area tambak tanah yang digunakan memiliki beberapa 

syarat permeabilitas tertentu yang berfungsi sebagai penahan air yang 

selanjutnya berpengaruh pada operasional tambak. Tanah yang kedap air 

dapat mempertahankan tinggi air dalam tambak sehingga pemakaian air 

menjadi effisien. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pH tanah sangat 

berpengaruh pada permeabilitas dan kadar air tanah lempung. 

Dalam dunia teknik sipil kapur digunakan untuk stabilisasi tanah-

tanah yang bermasalah. Dari uraian diatas pencampuran kapur tersebut 

bertujuan untuk menaikkan pH tanah dimana setelah pH tanah naik 

permeabilitas akan turun, dengan demikian kondisi tanah akan lebih stabil. 



Dilihat dari kegunaan kapur dibidang perikanan dan rekayasa teknik 

sipil sangat berhubungan yaitu fungsi kapur adalah sebagai bahan untuk 

stabilisasi tanah.    

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Penelitian kami laksanakan sebagai Tugas Akhir dalam 

memenuhi syarat studi Strata Satu (S-1) di Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu 

penelitian dilakukan untuk meningkatkan stabilitas tanah dengan 

bahan campuran yaitu kapur pertanian ( CaCO3 ). 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan kapur  pertanian ( CaCO3 ) pada tanah lempung terhadap 

kuat geser dan swelling tanah tersebut. Parameter yang akan 

diketahui adalah kohesi tanah (c) dan tegangan ultimate tanah (qu). 

Parameter tersebut dicari dengan Unconfined Compresoin Test.  

 

1.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang 

dengan pengambilan sampel tanah di daerah Rawa Pening Kabupaten 

Semarang yang  dapat dilihat pada peta Gambar 1.1. 



 

 

                                   
                                 Gambar 1.1. Peta lokasi pengambilan sampel 

 

1.5. Batasan Permasalahan 

Penelitian dilakukan di laboratorium dengan uji campuran kapur 

pertanian ( CaCO3 ) sebanyak 1 %, 2 %, 3 %, 4 % dan 5 % terhadap setiap 

kilogram berat tanah lempung pada kondisi OMC. Pengujian terhadap pH 

tanah hanya sekedar untuk mengetahui perubahan nilai pH tanah tersebut 

setelah dicampur dengan kapur pertanian ( CaCO3 ). Tinjauan yang 

dilakukan hanya terhadap kuat geser campuran tanah dengan kapur 

pertanian ( CaCO3 ) yang telah dipadatkan berupa Unconfined Compresoin 

Test  dan pengaruhnya terhadap swellingnya. 

1.6.   Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan alternatif stabilisasi tanah khususunya kapur pertanian 

(CaCO3) sebagai bahan pencampurnya dan mengetahui efektifitas 

pemakaiannya dalam mengatasi masalah pada tanah lempung. 



1.7.   Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil studi memiliki sistematika sebagi berikut: 

Bab 1.  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang pengambilan topik  untuk 

penelitian disertai maksud, tujuan, lokasi,  batasan permasalahan, 

dan manfaat penelitian. 

Bab 2.  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas tentang mineral lempung yang berpotensi 

ekspansif, sifat-sifat tanah lempung, identifikasi tanah lempung, 

pemadatan tanah, kembang susut tanah dan hubungan kapur 

dengan pH tanah. 

Bab 3.  Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang langkah penelitian yang dilakukan dan 

tata cara pelaksanaannya. 

Bab 4.  Hasil Pengujian dan Analisis 

Pada bab ini mengajukan hasil pengujian berdasarkan metodologi 

penelitian yang telah digariskan serta analisis dari hasil pengujian. 

Bab 5.  Kesimpulan dan Saran 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian. 

 
 


