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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan alternatif untuk menghubungkan dari satu daerah ke daerah

lainnya atau dari satu kota ke kota lainnya, jalan berfungsi untuk kendaraan berlalu

lalang dan juga merupakan sarana transportasi darat. Oleh karena itu kondisi jalan

yang baik sangatlah penting untuk mempermudah aktivitas perekonomian dan

kegiatan sosial masyarakat. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan, maka akan

terjadi berbagai hambatan, bukan hanya hambatan sosial dan ekonomi tetapi bisa

juga terjadi kecelakaan. Untuk mendukung agar transportasi tersebut berjalan

dengan baik, maka diperlukan suatu konstruksi yang dapat memenuhi syarat

spesifikasi.

Pada suatu perencanaan konstruksi jalan, lapisan tanah dasar (Subgrade)

adalah lapisan paling bawah yang memiliki fungsi untuk meneruskan beban dari

lapis perkerasaan. Secara alamiah tanah merupakan material yang rumit dan sangat

bervariasi dari segi jenis dan sifat-sifatnya. Didalam suatu lokasi konstruksi, tanah

selalu mempunyai peranan penting karena tanah adalah pondasi pendukung untuk

berdirinya suatu bangunan atau bisa menjadi sumber penyebab kerusakan bagi

konstruksi itu sendiri, seperti dinding yang retak dan jalan yang rusak (Nakazawa,

2000). Banyak sekali kasus tanah yang secara teknis bermasalah, hal tersebut tidak

hanya terjadi di Indonesia melainkan di berbagai negara lainnya.

Tidak dapat diketahui sejak kapan manusia menggunakan tanah sebagai

bahan bangunan karena pada awalnya, seni rekayasa tanah hanya dilaksanakan

berdasarkan pengalaman masa lalu. Tetapi dengan berkembangnya ilmu

pengetahuan dan teknologi, perancangan dan pelaksanaan pembangunan menjadi

lebih ekonomis dan lebih baik lagi (Das, 1998).

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), aspek

kemampuan tanah (kedalaman efektif dan tekstur), daerah Kabupaten Sukabumi

sebagian besar bertekstur tanah sedang atau disebut juga tanah lempung. Setiap

tahunnya pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan ekonomi di kabupaten
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sukabumi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan kebutuhan pembangunan yang

lebih banyak lagi.

Jenis tanah dan sifat-sifat tanah menentukan daya dukung yang dimiliki

tanah, contohnya pada jenis tanah lempung maka daya dukung tanah yang diberikan

relatif kecil terhadap beban bangunan yang didirikan di atas lapisan tanah ini.

Apabila suatu bangunan didirikan terlebih dahulu dilakukan perbaikan atau

dilakukan stabilisasi terhadap tanah lempung untuk meminimalisir dampak yang

diakibatkan oleh tanah tersebut.

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk stabilisasi tanah agar biaya yang

diperlukan lebih murah, yaitu dengan memakai limbah-limbah yang dapat

dimanfaatkan (Yudhistira, 2014). Melihat banyaknya perkembangan teknologi,

khususnya untuk stabilisasi tanah mengalami peningkatan, salah satu stabilisasi

tanah yang diteliti yaitu dengan menggunakan abu sekam padi dan zeolit. Usaha

untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi mekanis guna

menghasilkan pemampaatan partikel merupakan suatu proses dimana udara pada

pori-pori tanah dikeluarkan secara mekanis

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, dimana pada

penelitian (Alfan, Afriani, & Iswan, 2015) penambahan zeolit 6%, 8%, 10%,

12%,14% dengan hasil semakin banyak zeolit yang digunakan maka kadar air

semakin menurun dan kepadatan tanah semakin meningkat. Pada penelitian (Adha,

2011) penambahan abu sekam padi 6%, 9%, 12% dengan hasil material abu sekam

padi effektif berfungsi pada 6%, dan pada penelitian (Alhassan, 2008) penambahan

abu sekam 0% sampai 12% dengan hasil peningkatan terjadi pada saat penambahan

abu sekam sebanyak 6%, kemudian cenderung konstan sampai kadar abu sekam

12%. Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya maka, pemilihan variasi campuran

pada penelitian ini yaitu abu sekam padi sebesar 6%, 9%, 15% dan zeolit sebesar

6%, 9%, 15%, tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar abu sekam padi dan zeolit

yang effektif.

Zeolit memiliki kemampuan mengikat butiran-butiran agregat untuk

mendapatkan daya dukung tanah yang baik, sedangkan untuk abu sekam padi

mempunyai sifat pozzolan, maka dari itu abu sekam padi dan zeolit cocok sebagai

bahan untuk slabilisasi tanah.
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1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penambahan abu sekam padi sebesar 6%, 9%, 15%

terhadap stabilisasi tanah lempung?

2. Bagaimana pengaruh penambahan zeolit sebesar 6%, 9%, 15% terhadap

stabilisasi tanah lempung?

3. Bagaimana perbandingan penggunaan abu sekam padi dan zeolit terhadap

stabilisasi tanah lempung?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penyusunan penelitian ini tidak menyimpang dari

pokok permasalah, maka ada batasan masalah dalam penelitian ini, batasan

masalahnya yaitu :

1. Pengaruh dampak lingkungan tidak ditinjau.

2. Sifat-sifat kimia dari tanah lempung, abu sekam padi dan zeolit tidak

diperiksa.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui stabilisasi tanah lempung akibat pengaruh penambahan abu

sekam padi sebesar 6%, 9%, 15%.

2. Mengetahui stabilisasi tanah lempung akibat pengaruh penambahan zeolit

sebesar 6%, 9%, 15%.

3. Mengetahui perbandingan stabilisasi tanah lempung akibat pengaruh

penambahan abu sekam padi dan zeolit.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penilitian yaitu sebagai alternatif untuk memperbaiki tanah

lempung dengan metode stabilisasi menggunakan bahan campuran abu sekam padi

dan zeolit serta bisa memberikan informasi, gambaran yang dapat membantu

mengembangkan ilmu teknik sipil terutama dibidang mekanika tanah.
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1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir
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