
 

1 
  

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin  berkembangnya  kemajuan  teknologi ,  khususnya  

dalam bidang kontruksi, salah satunya adalah sarana penghubung  yaitu  jalan. 

Dalam  hal itu maka akan semakin memudahkan segala kebutuhan didalamnya 

salah satunya menunjang kebutuhan sosial, perkembangan dalam perekonomian. 

Jalan raya merupakan salah satu  yang  terpenting  dalam  dunia  kontruksi  

terkhusus  untuk suatu perkembangan  daerah.  Terdapat  mungkin  banyak  

disuatu  daerah  di Indonesia yang masih belu mmempunyai akses  jalan  yang  

memberikan  rasa nyaman dan rnudah dilalui. Tidak rnerasa puas dengan 

berkembangnya kemajuan teknologi dalam hal ini khususnya bidang kontruksi, 

diperlukan kepedulian  yang besar dalam pemeliharaan sarana penghubung itu. 

Dalam hal diatas tersebut, terdapat beberapa kesinggungan antara 

kemajuan teknologi khususnya dibidang kontruksi dan kepedulian yang besar 

dalam pemeliharaan jalan. Peran fungsi dari pada dinas kepemerintahan 

disinilah yang memeliki wewenang tinggi terhadap pemeliharaan dan 

perkembangan program pembangunan dalam sarana penghubung tersebut. 

Dengan beberapa kesinggungan diatas terdapat parameter  kesimpulan 

masalah yaitu dengan berkembangnya teknologi khususnya dibidang 

kontruksi salah satunya adalah sarana transportasi darat yaitu jalan dan 

masalah pemeliharaan (maintenaince) dan pembangunan jalan yang 

ekonomis,  tidak menutup kemungkinan dalam hal perneliharaan 

(maintenaince) dan pembangunan jalan tidak lain sangat membutuhkan 

anggaran yang tidak sedikit . Dalam kondisi diatas tersebut dibutuhkan salah 

satu tindakan yang bisa meminiinalisir kebutuhan dalam hal perencanaan 

pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan salah satunya dengan 

dilakukannya treatment pada tanah lempung dari pada dasar untuk pembuatan 

jalan yaitu dengan stabilisasi tanah dasar untuk jalan sementara. Agar untuk 

mempermudah dan untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan untuk 

pembangunan sarana penghubung yaitu jalan. 
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Seiring berkembangnya teknologi dan ilmnu pengetahuan banyak seni 

rekayasa yang berkembang dalam dunia kontruksi khususnya. Salah satunya seni 

rekayasa tanah, rancang bangun, aplikasi kontruksi dan  lain  sebagainya.  Dari  

yang dipaparkan diatas salah satunya yang sangat membantu untuk kesinggungan 

diatas ialah bagaimana cara menyikapi masalah dalam pemeliharaan 

(maintenaince) yang sederhana dan pembangunan jalan yang  ekonomis  yaitu  

dengan  menggunakan disiplin ilmu rekayasa tanah dalam dunia kontruksi. 

Rekayasa tanah yang dilakukan disini adalah bagaimana cara 

menstabilisasikan tanah agar padat dan kuat melakukan perbaikan terhadap 

sifat tanah lempung sebagai salah satu dasar untuk pembuatan jalan. Melihat 

banyaknya perkembangan teknologi, khususnya untuk stabilisasi tanah 

inengalaini peningkatan, stabilisasi tanah yang akan diteliti dari hasil review 

jurnal penelitian yaitu dengan menggunakan serbuk batu karang. 

Terdapat dari beberapa daerah di Indonesia sebagian tanah nya 

memiliki daya dukung yang sangat rendah atau labil terhadap iklim atau cuaca 

yang ada di Indonesia. Salah satu tanah yang akan digunakan sebagai bahan 

penelitian disini yaitu tanah lempung, dimana tanah lempung ini memiliki 

sifat yang tidak kohesif atau dinainis. Diharapkan pada penilitian ini dapat 

menghasilkan kondisi tanah lempung yang baik untuk dasar pembuatan jalan 

dengan mengingat sifat tanah lempung yang sanat renda dan labil terhadap 

iklim atau cuaca yang ada di Indonesia. 

Batu karang laut dijadikan serbuk batu karang dengan cara dileburkan 

menjadi halus, bisa digunakan untuk setabilisasi tanah, dari review jurnal 

penelitian sebelumnya serbuk batu karang atau batu karang ini bisa digunakan 

untuk menstabilisasikan tanah dengan menyebakan dukungan terhadap 

kepadatan tanah serta membantu menstabilkan tanah. Dengan bisa menuru 

kan kadar air tanah dan meningkatkan berat isi kering tanah. 

Untuk itu dalam penelitian ini, rnencoba bagaimana pengaruh campuran 

dari pada serbuk batu karang atau batu karang laut dengan variasi  campuran  

yang berbeda dari hasil review jurnal penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

mengacu pada  hasil  review  jurnal  penelitian  dimana  pada jurnal penelitian 

(Juanita, 20l7) dengan judul “pengaruh penambahan serbuk batu karang pada 
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tanah lempung ekpansif terhadap nilai CBR  tanah”  Dengan penambahan serbuk 

batu karang sebanyak 0%, 5%, 10%, I0%, 20% dan 20% dengan hasil nilai indeks 

plastisitas nya sebesar I5,15% maka dari itu stabilisasi tanah tersebut belum 

memenuhi standar bina marga dengan pariasi campuran diatas, sehingga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tujuannya yaitu untuk menurunkan nilai indeks 

plastisitas, karena syarat dari pada hasil indeks  plastisitas  dari  bina marga adalah 

maksiinal lP 10%. 

Maka, dilihat perlu ada penambahan campuran agregat dalam penelitian 

ini menjadi 30%, 35%, 40% , 45% dan 50% diharapkan pada penelitian ini, bisa 

memenuhi sebagai bahan informasi penerapan dilapangan terhadap lapis 

perkerasan (subbase) jalan dan memenuhi standar spesifikasi bina marga dengan 

nilai  indeks  plastisitasnya dengan  syarat  yaitu  nilai lP 10%. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah. 

Bagaimana pengaruh campuran Serbuk Batu Karang sebanyak 30%, 35%, 40%, 

45% dan 50% terhadap stabilisasi tanah? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh campuran Serbuk Batu Karang sebanyak 30%, 35%, 

40%, 45% dan 50% terhadap stabilisasi tanah  

 

1.3 Batasan Penelitian 

Agar pembahasan dalam penyusunan penelitian tidak menyimpang dari 

pokok masalah, maka peneliti memiliki batasan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Tanah yang digunakan diambil dari Jl. Cikaso, Kampung.Tegalkaso 

RT003/RW005 Desa.Bencoy, Kecamatan.Cireunghas, Kabupaten.Sukabumi, 

Provinsi.Jawa Barat. 

2. Pengaruh dampak lingkungan tidak ditinjau. 

3. Sifat sifat kimia dari tanah lempung dan serbuk batu karang tidak diperiksa. 
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1.5 Lokasi Dan Sampel Penelitian  

Pencampuran serbuk batu karang ini awalnya untuk mengetahui pengaruh 

campuran serbuk batu karang (batu karang), bahwa pada serbuk batu karang ini 

mengandung unsur kapur yang bisa dapat digunakan untuk stabilisasi tanah, dan 

mengetahui karakteristik tanah lempung. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil  Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. Sampel penelitian terdiri dari dua buah jenis benda uji 

tanah lempung yang tidak dicampur dengan keadaan tak terganggu dan tanah 

lempung yang dicampur dengan Serbuk batu karang (batu karang) dengan 

ditreatment persentase bervariasi yaitu 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50% alasan 

pengambilan presentase tersebut karena pada hasil review jurnal penelitian 

sebelumnya nilai indeks plastisitasnya 15,15% pada percampuran 10% s/d 25% 

agar terjadinya penurunan nilai indeks plastisitas, diharapkan pada penelitian 

lanjutan ini bisa memenuhi sebagai bahan yang effektif terhadap lapis perkerasan 

subbase jalan dan memenuhi standar spesifikasi bina marga dengan nilai indeks 

plastisitasnya dengan syarat yaitu IP>10%. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penilitian dari pada hasil review jurnal penelitian ini 

yakni sebagai salah satu alternatif  untuk memperbaiki tanah lempung dengan 

metode stabilisasi kimiawi (pengujian kepadatan tanah) menggunakan bahan 

campuran serbuk batu karang. Bisa memberikan sumbangan informasi, gambaran 

yang dapat membantu mengembangkan ilmu teknik sipil terutama dibidang ilmu 

mekanika tanah dan dapat referensi tambahan mengenai karakteristik stabilisasi 

tanah yang sebagian campuran adalah serbuk batu karang. Dan sebagai sumber 

wacana ilmu pengetahuan yang nantinya akan digunakan pada waktu-waktu 

tertentu. 
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1.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 
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