
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, baik dalam bidang 

pertanian maupun dalam bidang teknik sipil. Dalam pekerjaan teknik sipil, tanah 

merupakan salah satu material yang memegang peranan penting dalam 

mendukung suatu konstruksi misalkan konstruksi jalan, jembatan, gedung dan 

sebagai pondasi pendukung suatu bangunan. Tanah yang baik sangat 

mempengaruhi dari apa yang akan kita bangun di atasnya. Tidak semua tanah baik 

dijadikan sebagai dasar tempat berdirinya suatu struktur bangunan. Hal ini tentu 

sangat dipengaruhi oleh jenis tanahnya, sehingga dalam suatu pekerjaan 

konstruksi perlu adanya penguasaan yang lebih mendalam mengenai masalah 

Mekanika Tanah, baik itu secara analitis mengenai perilaku tanah, sifat fisik dan 

mekanis tanah. 

Sifat fisik dan mekanis dari tanah tergantung pada jenis tanahnya, oleh sebabnya 

penyelidikan tanah sangat penting dilakukan sebelum konstruksi bangunan 

didirikan. Tanah organik pada umumnya terbentuk dari campuran material 

organik yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang telah berubah sifatnya secara 

kimiawi dan telah membusuk. Sifat teknis yang umum dari tanah organik adalah 

mempunyai kandungan air (kadar air) yang cukup tinggi, daya dukung yang 
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rendah, dan kompresibilitas yang tinggi. Karena ketiga sifat tersebut, maka tanah 

organik merupakan tanah yang buruk untuk dijadikan sebagai subgrade (tanah 

dasar). 

Untuk mengantisipasi sifat tanah yang buruk untuk suatu konstruksi, sejak dahulu 

manusia telah mencoba untuk melakukan perbaikan tanah. Para ahli geoteknik 

mencoba mengatasi dengan cara merubah sifat – sifat fisik tanah untuk menekan 

biaya. Perbaikan sifat-sifat fisik dari tanah kurang baik menjadi tanah yang baik 

dibidang rekayasa Teknik Sipil disebut sebagai  Stabilisasi Tanah. Pada tugas 

akhir ini digunakan bahan pencampur guna menstabilkan tanah organik yang 

diharapkan mampu meningkatkan mutu tanah yang salah satunya adalah soil 

cement secara mekanis dan penambahan Matos secara kimiawi. Soil Cement 

merupakan campuran Portland Cement, tanah, dan air pada kadar tertentu. Dan 

penambahan Matos sebagai additive pada kadar tertentu untuk dapat memperbaiki 

mutu tanah. 

Portland Cement merupakan stabilizing agents yang baik sekali, karena 

kemampuannya mengeras dan mengikat butir-butir agregat sangat bermanfaat 

sebagai usaha untuk mendapatkan massa tanah yang kokoh dan tahan terhadap 

deformasi. Portland Cement dapat bereaksi dengan hampir semua jenis tanah, dari 

jenis tanah kasar non kohesif sampai tanah yang sangat plastis.  

Adapun bahan kimia yang dapat dijadikan sebagai bahan additive untuk 

melakukan stabilisasi tanah salah satunya adalah Matos. Bahan kimia ini 

berfungsi untuk memadatkan (solidfikasi) dan menstabilkan (stabilisasi) tanah 
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yang berbentuk serbuk halus yang terdiri dari logam dan komposisi mineral 

anorganik (tepung dan garam). 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaruh 

pencampuran Matos yang dianggap sebagai bahan additive kimia untuk stabilisasi 

tanah dengan variasi kadar campuran semen yang berbeda-beda , sehingga 

diharapkan akan dapat disimpulkan bahwa Matos ini dapat digunakan sebagai 

bahan alternatif untuk stabilisasi tanah. 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada nilai daya dukung tanah lempung lunak 

asli sebelum dan sesudah dicampur menggunakan Matos sebagai stabilizing agent 

dengan penambahan kadar Portland Cement yang berbeda guna pekerjaan 

subgrade pada konstruksi jalan dengan melaksanakan pengujian-pengujian yang 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sampel tanah yang digunakan merupakan sampel tanah terganggu (disturbed) 

pada jenis tanah organik di daerah Rawa Seragi Lampung Timur – Provinsi 

Lampung. 

2. Portland Cement yang digunakan adalah semen Holcim dalam kemasan 50 

kg/zak. 

3. Bahan additive yang digunakan untuk stabilisasi tanah adalah Matos yang 

berasal dari PT. Watukali Capita Ciptama Yogyakarta 
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4. Pengujian-pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Fakultas Teknik Universitas Lampung antara lain, sebagai berikut : 

a. Pengujian pada tanah asli meliputi : 

1. Uji Analisis Saringan  

2. Uji Berat Jenis 

3. Uji Kadar Air 

4. Uji Batas-Batas Atterberg 

5. Uji Pemadatan tanah (Standard Proctor) 

6. Uji CBR Laboratorium Unsoaked 

  

b. Pengujian  pada tanah + semen yang distabilisasi dengan Matos  dengan 

kadar air optimum melalui  : 

1. Uji Berat Jenis 

2. Uji CBR (California Bearing Ratio) Unsoaked 

3. Uji Batas-Batas Atterberg 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sifat-sifat fisik sampel tanah pada lokasi penelitian. 

2. Mengetahui peningkatan nilai daya dukung tanah organik yang telah 

ditambahkan Portland Cement dan distabilisasi menggunakan Matos  

terhadap tanah asli dengan menggunakan tes CBR.  

3. Mengetahui pengaruh variasi kadar campuran Portland Cement dan 

distabilisasi menggunakan Matos pada stabilisasi tanah organik. 

4. Mencari salah satu alternatif  bahan stabilisasi untuk tanah. 


