
 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin majunya perkembangan pembangunan  saat ini, kebutuhan 

akan penggunaan jalan sangat penting. Baik untuk masyarakat yang berada di 

perkotaan maupun di pedesaan, Jalan merupakan prasarana yang  dibangun di 

atas tanah namun tidak semua jenis tanah dapat langsung dibangun jalan di 

atasnya karena tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan 

berpengaruh terhadap daya dukungnya. Tanah lempung berpasir merupakan 

salah satu jenis tanah yang memiliki daya dukung yang rendah. Jenis tanah 

lempung berpasir bersifat kohesif artinya pada kadar air tinggi tanah tersebut 

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 

lunak.  

Pada tanah yang memiliki daya dukung rendah diperlukan upaya perbaikan 

tanah untuk meningkatkan kekuatan tanah tersebut. Perbaikan tanah yang 

dapat dilakukan salah satunya adalah stabilitas daya dukung, cara ini dapat 

meningkatkan kepadatan tanah, umur jalan, dan daya dukung tanah sehingga 

tanah tersebut layak dibangun jalan. Stabilisasi ada banyak macamnya, 
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diantaranya menggunakan bahan campuran / additive dan melakukan 

pemadatan dengan cara mekanis. 

Dalam penelitian ini metode stabilisasi tanah dilakukan dengan menggunakan 

bahan campuran / additive. Bahan pencampur yang akan digunakan 

diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat tanah yang 

kurang baik dan kurang menguntungkan dari tanah yang akan digunakan. 

Untuk memperbaiki mutu tanah digunakan bahan pencampur yang salah 

satunya adalah TX 300. 

TX 300 adalah cairan konsentrat, bila diaplikasikan secara tepat akan 

memadatkan tanah dan menjadikan struktur tanah yang keras dan tahan air.  

Kelebihan dari TX 300 adalah tidak berbahaya, tidak korosif, tidak 

mengandung bahan penyebab alergi, dan tidak mudah terbakar.  TX 300 

dapat digunakan hampir di semua tipe atau kombinasi tanah kecuali pasir 

murni (perlu dicampur dengan tanah lempung, atau bahan lainnya). Karena 

dapat dipakai di semua jenis tanah dipilihlah TX 300 sebagai campuran pada 

tanah lempung berlanau. Diharapkan larutan TX 300 ini dapat mengisi pori-

pori dalam tanah dan mengikat partikel-partikel tanah sehingga tanah tersebut 

menjadi lebih kuat dan kedap air. 

Jenis tanah lempung berpasir yang dipakai pada penelitian ini berasal dari 

Dusun Kali Ayu, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten 

Lampung Selatan. Daerah ini dipilih karena jalan di perkebunan cocok bila 

distabilisasi dengan TX 300. Jalan di perkebunan pada umumnya tidak 

menggunakan perkerasan sedangkan tanah yang distabilisasi dengan TX 300 
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dapat langsung digunakan sebagai jalan tanpa adanya perkerasan, mengingat 

sifat TX 300 yang dapat membuat tanah menjadi kedap air.  

Untuk mendapatkan campuran yang homogen antara tanah dan larutan TX 

300 diperlukan waktu pemeraman. Homogen artinya partikel- partikel tanah 

telah terikat sempurna oleh TX 300 sehingga tidak ada lagi pori-pori dalam 

tanah. Pemeraman dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan 

kekuatan dari campuran tanah dan larutan TX 300 seiring dengan 

bertambahnya waktu pemeraman, apakah akan terjadi peningkatan atau 

malah terjadi penurunan dari daya dukungnya setelah campuran tersebut 

diperam dengan durasi waktu pemeraman yang berbeda-beda dengan melihat 

angka CBR yang akan diteliti dalam Laboratorium Mekanika Tanah, 

Universitas Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian dengan TX 300 bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah 

yang dilihat dari penambahan nilai CBR,  adapun peningkatan yang terjadi 

dipengaruhi oleh waktu pemeraman  permasalah yang terjadi kita belum 

mengetahui lama waktu pemeraman yang efektif untuk stabilisasi tanah 

lempung berpasir, Maka dari itu perlu diteliti seberapa besar pengaruh 

variasi waktu pemeraman terhadap daya dukung lapisan tanah dengan 

menggunakan larutan TX 300 untuk subgrade pada jalan 
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C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas yaitu penelitian laboratorium, untuk melihat sifat 

dan karakteristik tanah lempung berpasir bila dicampur larutan TX 300. 

Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

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

dengan menggunakan jenis tanah lempung plastisitas rendah. 

2) Bahan penstabilisasi yang digunakan adalah larutan TX 300. 

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 Tanah Asli 

 Pengujian Kadar Air 

 Pengujian Berat Jenis 

 Pengujian Batas Atterberg 

 Pengujian Analisa Saringan 

 Pengujian Pemadatan 

 Pengujian CBR 

b). Pengujian pada tanah yang udah distabilisasi  

 Pengujian Berat Jenis 

 Pengujian Batas Atterberg 

 Pengujian CBR 

 

 

 



5 
 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui peningkatan daya dukung tanah yang telah di stabilisasi 

menggunakan larutan TX 300 terhadap tanah asli dengan menggunakan 

tes CBR.  

2. Mengetahui pengaruh variasi waktu pemeraman tanah yang telah 

distabilisasi menggunakan larutan TX 300 dari variasi waktu yaitu 0 hari, 

7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

 

 

 

 

 


