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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dari 

aspek kemampuan tanah berdasarkan kedalaman efektif dan tekstur, daerah 

Kabupaten Sukabumi sebagian besar bertekstur tanah sedang atau disebut tanah 

berlempung. Tanah lempung ialah unsur mineral dengan ukuran < 0,002 mm yang 

termasuk komponen pokok dalam proses kohesif tanah (Bowles, 1991). Salah satu 

mineral penyusun tanah lempung yaitu Montmorillonite, dimana sifat tanah yang 

mengandung mineral ini sangat mudah mengembang oleh tambahan kadar air. 

Tekanan pengembangan yang dihasilkan dapat merusak struktur ringan dari 

perkerasan jalan (Hardiyatmo, 2002).  

Selain itu karakter lain yang dimiliki tanah lempung ketika dalam kondisi 

kering tanah lempung akan bersifat keras, dan jika dalam kondisi basah akan 

bersifat plastis dan kohesif, mengembang dan menyusut dengan cepat. Jika tanah 

lempung tersebut digunakan untuk konstruksi pondasi jalan, yaitu sebagai tanah 

dasar (subgrade) maka sebaiknya dilakukan stabilisasi tanah, guna memperbaiki 

sifat – sifat tanah dengan menambahkan sesuatu pada tanah tersebut, agar dapat 

menaikkan kekuatan tanah. 

Salah satu daerah di Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanah jenis lempung 

adalah Desa Tegal Panjang Kecamatan Tegal Panjang. Hal ini bisa dilihat di 

beberapa titik diruas jalan tersebut mengalami beberapa kali longsor, bahkan 

longsor terjadi di titik yang sama yang sudah diperbaiki. Tanah yang akan diteliti 

berperan sebagai konstruksi pondasi jalan maka harus mampu menahan beban yang 

dipikulnya, seperti jalan di desa tersebut yang sering dilalui oleh mobil truk besar 

karena merupakan jalan alternatif. Sehingga perlu dilakukan stabilisasi terhadap 

tanah ini, dimana stabilisasi bertujuan untuk meningkatkan pencapaian nilai 

besaran CBR (California Bearing Ratio) yang lebih tinggi dari tanah asli sehingga 

baik digunakan sebagai lapisan tanah dasar untuk pondasi jalan. 

Ada beberapa metode untuk menstabilisasi tanah, salah satunya metode 

stabilisasi kimia, yaitu menggunakan bahan stabilisator yang dapat mengikat 



2 
 

butiran tanah sehingga membentuk struktur atau pondasi jalan yang padat. Dengan 

menambahkan bahan penstabil (bahan kimia) yang mempunyai sifat khusus yang 

dapat membantu mendapatkan suatu massa tanah yang lebih stabil. Misalnya yang 

telah terbukti sebagai stabilisator tanah antara lain semen, kapur, garam dapur 

(NaCl), abu sekam padi, serbuk gypsum, dll. Dalam hal ini, untuk gypsum dari 

referensi yang ada dikatakan dapat memberikan daur ulang siklus tertutup yang 

berarti limbahnya dapat digunakan terus menerus untuk membuat produk yang 

sama. Namun, belum ada penelitian lebih lanjut apakah limbah dari gypsum 

tersebut akan memberikan reaksi yang sama apabila digunakan sebagai penstabil 

tanah. 

Menurut Sanusi (1986), gypsum terdiri dari dua molekul hablur dengan 

rumus kimia CaSO4.2H2O atau disebut dengan kalsium sulfat dihidrat. Serbuk 

gypsum memiliki daya rekat yang lebih baik dari semen. Pada penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, ketika serbuk gypsum dicampur dengan tanah lempung 

dapat mengurangi retak, karena pada prinsipnya sodium pada tanah tergantikan oleh 

kalsium pada gypsum sehingga pengembangannya lebih kecil. Maka dari itu, pada 

penelitian ini dipilih limbah gypsum sebagai bahan campuran untuk stabilisasi 

tanah lempung untuk konstruksi pondasi jalan. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian Harimurti, 

Vemmy dan Yulvi (2014) dengan penambahan serbuk gypsum 4%, 6%, 8%, 10% 

yang menununjukkan semakin banyak penambahan serbuk gypsum maka nilai 

semakin kecil nilai kadar air optimum yang dibutuhkan untuk mencapai beart isi 

kering maksimum. Pada penelitian Ibnu dan Fauzi (2016) dengan penambahan 

serbuk gypsum 0%, 15%, 20% yang menunjukkan dengan penambahan serbuk 

gypsum dapat meningkatkan nilai berat isi kering maksimum. Dilihat dari hasil 

kedua penelitian tersebut, nilai berat isi kering maksimum tanah mengalami 

peningkatan, maka presentase penambahan limbah gypsum pada penelitian ini yaitu 

22%, 24%, dan 26%. Persentase penambahan tersebut bergantung pada kualitas 

campuran yang diinginkan, jika dimaksudkan untuk mencapai kekuatan tanah yang 

lebih tinggi maka diperlukan bahan campuran yang lebih banyak. Karena pada 

penelitian ini bahan penstabil dalam bentuk limbah yang belum diketahui rekasinya, 

maka persentase yang digunakan tidak terlalu tinggi.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan limbah gypsum terhadap stabilisasi tanah 

lempung melalui uji pemadatan modified proctor ? 

2. Bagaimana kekuatan tanah lempung setelah stabilisasi dengan limbah gypsum 

terhadap hasil uji CBR dengan variasi proses curing ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan limbah gypsum terhadap tanah lempung 

pada uji pemadatan modified proctor. 

2. Mengetahui kekuatan tanah lempung dengan proses curing melalui uji CBR. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Memperbaiki tanah lempung dengan stabilisasi kimia menggunakan campuran 

limbah gypsum. 

2. Dengan hasil pemadatan modified proctor dapat diketahui kepadatan tanah 

maksimumnya kemudian dilakukan pengujian CBR laboratorium dengan 

proses curing yang dapat mengetahui kekuatan tanah lempung, sehingga baik 

digunakan sebagai tanah dasar (subgrade) atau tidak pada konstruksi pondasi 

jalan. 

3. Memberikan informasi kepada pelaku konstruksi jalan mengenai penanganan 

terhadap tanah jenis lempung. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

1. Pengujian hanya dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Pengaruh dampak lingkungan tidak ditinjau. 

3. Persentase limbah gypsum yang digunakan 22%, 24%, dan 26%. 

4. Melakukan uji CBR pada curing 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. 
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5. Uji Kadar Air menggunakan SNI 1965:2008. 

6. Uji Analisis Ukuran Butir Tanah menggunakan SNI 3423:2008. 

7. Uji Batas Cair menggunakan SNI 1967:2008. 

8. Uji Batas Plastis menggunakan SNI 1966:2008. 

9. Uji Berat Jenis menggunakan ASTM D-854-2002 Erlenmeyer. 

10. Uji Pemadatan (kompaksi) menggunakan ASTM D-1557 2012. 

11. Uji California Bearing Ratio (CBR) menggunakan SNI 1744-2012. 

 

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian  

Adapun kerangka berpikir penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

- Tanah lempung merupakan jenis tanah yang tersebar di 

Kabupaten Sukabumi 

- Stabilisasi tanah adalah  usaha untuk mengolah tanah 

- Bahan penstabil tanah antara lain: limbah gypsum  

 

Menggunakan limbah gypsum sebagai bahan stabilisasi tanah 

Pengambilan sampel tanah dan limbah gypsum 

Hasil Penelitian  

Kesimpulan  

Pengujian di Laboratorium 

(Pemadatan Modified Proctor  dan CBR Unsoaked) 


