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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi merupakan satu wilayah 

perlintasan jalur utama transportasi dari Kota Sukabumi ke Kabupaten Sukabumi. 

Secara umum wilayah Nyalindung memiliki kontur tanah yang tidak rata dan 

banyak longsoran, hal ini  disebabkan kondisi tanah yang kurang stabil. Stabilitas 

tanah diperlukan agar pekerjaan jalan dapat dilakukan dengan baik, salah satu yang 

diperlukan adalah upaya pemadatan tanah untuk mengatasi tanah yang tidak stabil 

atau mengalami longsoran. Peningkatan penduduk dengan pesatnya perekonomian 

masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang diikuti dengan adanya perkembangan 

jumlah kendaraan harus diimbangi dengan perkembangan infrastruktur terutama 

yang berkaitan dengan sarana transportasi seperti jalan baru maupun perbaikan 

jalan yang sudah ada, semua itu harus didukung dengan kondisi fisik tanah karena 

tanah merupakan suatu material yang berperan penting untuk setiap bangunan 

kontruksi.  

Tanah untuk keperluan konstruksi perlu disiapakan perkerasannya agar 

menjadi stabil dan siap mendukung konstruksi diatasnya, baik bangunan maupun 

jalan. Tanah pada suatu di setiap daerah termasuk di Nyalindung, tidak selalu 

memiliki kontur yang sama,  untuk itu akan selalu di perlukan tanah timbunan atau 

galian agar mendapatkan ketinggian tanah yang sesuai dengan kebutuhan 

perencanaan. Sehingga untuk mendapatkan tanah timbunan dengan kualitas yang 

baik maka dibutuhkan pemadatan tanah agar tanah stabil terhadap beban struktur 

maupun beban non-struktur.  

Pemadatan tanah  yaitu  proses  naiknya  kerapatan  tanah  dengan  

memperkecil jarak  antar  partikel  sehingga terjadi  reduksi  volume  udara  

(Prihatono, 2011). Pemadatan yang baik memerlukan kadar air optimum agar 

mendapatkan kepadatan masksimal. Angka kepadatan maksimal memerlukan 

metode pengukuran tersendiri yang menjadi fokus dari penelitian yang akan 

dilaksanakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,  
1.  Bagaimana Jenis dan sifat-sifat tanah di daerah Nyalindung ? 
2.  Bagaimana pemadatan pada tanah di daerah Nyalindung dengan 

menggunakan metode modified proctor ? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini diberikan batasan, sebagai berikut : 

1. Sample yang digunakan tanah dari daerah Kebonkai, Kecamatan Nyalindung, 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Penelitian ini berfokus pada sifat fisik tanah dan mengetahui kepadatan tanah 

berdasarkan SNI. 

1.4 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui jenis tanah dan sifat-sifat fisik tanah yang berasal dari 

Kecamatan  Nyalindung Kabupaten Sukabumi. 

2.  Mengetahui nilai kepadatan tanah yang ada di daerah Nyalindung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian mengetahui kepadatan tanah maksimum yang ada di 

daerah Nyalindung dengan melakukan, pengujian di lapangan dan di 

laboratorium Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

2. Bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan untuk penulis dan menambah 

wawasan
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1.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 
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