
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia berkaitan erat dengan teknik sipil. 

Dalam dunia teknik sipil tanah merupakan satu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam perencanaan bangunan – bangunan teknik sipil. Tanah 

memiliki peranan penting karena seluruh bangunan sipil berada diatas tanah. 

Tanah memiliki spesifikasi yang berbeda dari setiap jenisnya, sehingga 

memerlukan penanganan yang berbeda baik secara mekanis dan kimia. 

Penanganan ini tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan erat satu 

dengan yang lainnya. Jika penanganannya tidak dilakukan dengan tepat maka 

akan terjadi kerusakan-kerusakan struktur bangunan sipil yang ditimbulkan 

oleh reaksi tanah baik secara mekanis maupun kimia. 

Tanah di Indonesia sebagian besar merupakan tanah lempung, sehingga 

dalam merencanakan bangunan teknik sipil di Indonesia memerlukan 

beberapa perlakuan untuk membuat tanah menjadi lebih stabil, mengingat 

tanah lempung memiliki ciri khas tertentu yang tidak dapat diprediksi 

kestabilan tanahnya. Tanah lempung lunak adalah lempung yang memiliki 

sifat khusus yaitu kapasitas pertukaran ion yang tinggi yang akan 

mengakibatkan lempung jenis ini memiliki potensi pengembangan yang 

cukup tinggi apabila terjadi perubahan kadar air. tanah lempung lunak akan 
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mengembang (swelling) disertai dengan kenaikan tekanan air pori dan 

tekanan pengembangannya (swelling pressure). Sebaliknya, jika kadar air 

turun sampai dengan batas susutnya, lempung lunak akan mengalami 

penyusutan yang cukup tinggi. Tanah lempung lunak ini adalah tanah yang 

memiliki sifat-sifat yang buruk dan sering merugikan pekerjaan konstruksi 

diatasnya. Sifat-sifat tanah pada tanah lempung lunak ini antara lain 

plastisitas yang tinggi, kekuatan geser yang rendah, kemampatan atau 

perubahan volume yang besar dan potensi kembang susut yang besar, hal ini 

tentu sangat merusak bagi konstruksi diatasnya 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, adapun beberapa usaha stabilisasi 

tanah yang dilakukan dengan mencampurkan tanah asli dengan semen, kapur, 

geotekstil, flyash, abu sekam padi dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan 

digunakan abu ampas tebu (baggase ash) sebagai bahan pencampurnya. abu 

ampas tebu merupakan limbah (waste products) yaitu sisa hasil dari pabrik 

tebu yang tersedia cukup melimpah (+ 9000 ton abu ampas tebu terbuang tiap 

tahunnya).  Menurut data FAO tahun 2006 tentang negara-negara produsen 

tebu dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan produksi per tahun 

sekitar 25.500.00 juta ton, dimana akan menghasilkan ampas tebu atau 

baggase sebanyak 35%. Kapasitas produksi.ampas tebu yang berlimpah 

tersebut telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap, bahan 

bakar pada tungku produksi dan bahan baku pada pembuatan kertas. Abu 

ampas tebu memiliki kandungan SiO2 yang cukup tinggi dan telah diteliti 

pemanfaatannya sebagai bahan campuran dalam adonan aspal beton dan 
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semen. Abu ampas tebu tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu 

campuran. 

Komposisi yang terkandung didalam abu ampas tebu  hampir memiliki 

kandungan yang sama dengan semen. Seperti yang kita tahu bahwa semen 

adalah stabilisator yang sangat baik untuk peningkatan daya dukung tanah. 

Oleh karena itu dalam skripsi ini dicoba pemakaian abu ampas tebu sebagai 

bahan stabilisasi guna peningkatan daya dukung tanah. Sedangkan tanah yang 

akan diuji merupakan jenis tanah lempung lunak, dimana tanah tersebut 

bersifat kohesif artinya pada kadar air tinggi tanah tersebut mengembang dan 

kelekatan antar partikel tanah sangat kuat sementara pada kadar air rendah 

tanah tersebut akan menyusut. Di musim kemarau tanah jenis ini akan 

mengeras dan retak-retak, sedangkan di musim penghujan tanah ini menjadi 

sangat lunak. Jenis tanah ini yang diusulkan mengingat bahwa di Indonesia 

banyak terdapat jenis tanah ini khususnya di daerah Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah melihat pengaruh waktu 

pemeraman terhadap daya dukung yang telah dicampur dengan abu 

ampas tebu Penggunaan abu ampas tebu dalam upaya meningkatkan daya 

dukung pada subgrade tanah yaitu ditunjukan dari adanya peningkatan 

nilai CBR. Peningkatan daya dukung terhadap tanah ini akan kita lihat dari 

seberapa besar peningkatan angka CBR yang akan diteliti seiring dengan 

waktu pemeraman terhadap tanah itu sendiri. Kapasitas dukung tanah dasar 

dapat diperkirakan dengan mempergunakan hasil klasifikasi ataupun dari 
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pemeriksaan CBR, pembebanan plat uji dan sebagainya (Sukirman,1995). 

California Bearing Ratio (CBR) adalah percobaan (test load) dengan beban 

standar (standar load) dan dinyatakan dalam persen. Harga CBR adalah nilai 

yang menyatakan kualitas tanah dasar dibanding kan dengan bahan standar 

berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100 % dalam memikul 

beban lalu lintas. Nilai CBR adalah salah satu parameter yang digunakan 

untuk mengetahui kuat dukung tanah dasar dalam perencanaan lapis 

perkerasan. Bila tanah dasar memiliki nilai CBR yang tinggi, praktis akan 

mengurangi ketebalan lapis perkerasan yang berada di atas tanah dasar 

(subgrade), begitu pula sebaliknya. pemeraman yang dilakukan adalah final 

curing dimana pemeraman dilakukan setelah sampel hasil uji compaction 

dicetak dengan menggunakan kadar air optimum. waktu pemeraman pada 

campuran sangat mempengaruhi besarnya nilai pengembangan tanah, 

semakin lama suatu campuran diperam, maka semakin kecil pula potensi 

pengembangan dan tekanan pengembangannya. Pemeraman dalam hal ini 

dimaksudkan untuk melihat peningkatan kekuatan dari tanah ini sendiri 

seiring dengan bertambahnya hari apakah terjadi perubahan peningkatan atau 

malah terjadi penurunan dari daya dukungnya setelah tanah tersebut 

distabilisasi oleh abu ampas tebu dengan melihat nilai CBR nanti yang akan 

diteliti di Laboratorium Mekanika Tanah, Universitas Lampung.  
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C. Batasan Masalah 

 

Masalah yang akan dibahas yaitu penelitian laboratorium, untuk melihat sifat 

dan karakteristik tanah lempung plastisitas lunak bila dicampur dengan abu 

ampas tebu. Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

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

dengan menggunakan jenis tanah lempung lunak yang diperoleh dari 

daerah rawa sragi, Desa Blimbingsari, Jabung, Kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Bahan penstabilisasi yang digunakan adalah abu ampas tebu. 

3. Variasi waktu pemeraman yang diselidiki adalah 0 hari, 7 hari, 14 hari 

dan 28 hari.  

4. Pengujian yang dilakukan di laboratorium meliputi : 

a. Pengujian pada tanah asli 

1. Uji kadar air 

2. Uji analisis saringan  

3. Uji batas-batas atterberg 

4. Uji berat jenis 

5. Uji kepadatan tanah (proktor modifikasi) 

6. Uji CBR  

b. Pekerjaan pencampuran tanah dan abu ampas tebu 

Menaruh tanah ke dalam pan yang besar, kemudian mencampurkan 

abu ampas tebu ke dalam pan sambil diaduk secara perlahan-lahan. 

c. Pengujian pada tanah yang telah di stabilisasi 

1. Uji berat jenis 
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2. Uji batas-batas atterberg 

3. Uji CBR  

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui peningkatan daya dukung tanah lempung lunak yang telah di 

stabilisasi menggunakan abu ampas tebu dengan menggunakan tes CBR 

(California Bearing Ratio).  

2. Mengetahui pengaruh variasi waktu pemeraman tanah yang telah 

distabilisasi menggunakan abu ampas tebu dari variasi waktu yaitu 0 hari, 

7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

3. Meneliti bahan stabilisasi alternatif yang dapat diaplikasikan kedalam 

kasus-kasus geoteknik yang ada di lapangan. 

 

 


