
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan instratruktur, manusia 

membutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Dengan perkembangan jaman, 

pembangunan suatu konstruksi dalam teknik sipil sangat erat kaitannya 

dengan kondisi fisik dan mekanis tanah, hal ini disebabkan karena tanah 

merupakan salah satu material yang memegang peranan penting dalam 

mendukung suatu konstruksi sipil tersebut. 

Suatu konstruksi bangunan sipil membutuhkan pondasi yang kuat dan kokoh 

sebagai pendukung konstruksi di atasnya, untuk mewujudkannya dibutuhkan 

kekuatan tanah dasar yang baik. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua tanah 

memiliki sifat-sifat dan mekanis yang baik dan diinginkan dalam kondisi 

aslinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan formasi proses ilmiah 

dalam pembentukan tanah, perbedaan topografi dan geologi yang membentuk 

lapisan tanah. Dalam  mengatasi sifat tanah yang buruk  pada suatu konstruksi 

bangunan sipil, sejak dahulu manusia telah mencoba untuk melakukan 

perbaikan tanah. Berbagai macam metode pun dilakukan, dari metode 

tradisonal sampai metode modern. 
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Kondisi tanah pada suatu daerah tidak akan memiliki sifat tanah yang sama 

dengan daerah lainnya, ada yang mempunyai daya dukung sangat baik dan 

adapula mempunyai daya dukung sangat buruk. Hal ini tentu sangat 

dipengaruhi oleh jenis tanahnya, sehingga dalam suatu pekerjaan Teknik Sipil 

perlu adanya penguasaan yang lebih mendalam mengenai masalah Mekanika 

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

mekanis tanah. 

Stabilisasi daya dukung tanah biasanya dipilih sebagai salah satu alternative 

dalam perbaikan tanah. Perbaikan tanah dengan cara stabilisasi bisa 

meningkatkan kepadatan dan daya dukung tanah. Stabilisasi ada banyak 

macamnya, diantaranya menggunakan bahan campuran dan melakukan 

pemadatan dengan cara mekanis. 

Daya dukung tanah adalah besarnya tekanan atau kemampuan tanah untuk 

menerima beban dari luar sehingga menjadi labil. Daya dukung tanah dasar 

dipengaruhi oleh jenis tanah, tingkat kepadatan, kadar air, kondisi drainase, 

dan lain-lain. 

Uji Kuat Tekan Bebas (Unconfined Compression Strength) adalah besarnya 

gaya aksial per satuan luas pada saat sampel tanah mengalami keruntuhan 

atau pada saat regangan aksial telah mencapai 20% (pilih yang lebih dahulu 

tercapai saat pengujian). 

Proses stabilisasi tanah secara konvensional saat ini belum mampu merubah 

sifat tanah sehingga walaupun jalan sudah di padatkan akan cepat mengalami 

kerusakan, karena sifat-sifat buruk tanah pondasi dibawahnya masih ada.  
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana   

perbandingan kuat tekan bebas tanah lempung berpasir pada kondisi 

kepadatan standard dan modified. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sampel tanah yang digunakan adalah jenis tanah lempung berpasir berasal 

dari Desa Kampung Baru Yang Berada Di  Kota Bandar Lampung. 

2. Pengujian-pengujian yang dilakukan di laboratorium antara lain, sebagai 

berikut : 

1) Uji Analisis Saringan 

2) Uji Berat Jenis 

3) Uji Kadar Air 

4) Uji Batas-batas Atterberg 

5) Uji Pemadatan Tanah 

6) Uji Kuat Tekan Bebas (UCS) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui peningkatan daya dukung tanah lempung berpasir 

ditinjau dari nilai UCS. 

2. Mengetahui kadar air optimum dari  uji proctor standard dan uji proctor 

modified.    

3. Untuk mengetahui perbandingan kuat tekan bebas (UCS) tanah lempung 

berpasir pada kondisi kepadatan standard dan modified. 


