
1 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Kekuatan bangunan suatu konstruksi baik berupa jalan, jembatan dan 

bangunan sangat berkaitan dengan keadaan kondisi fisik dan mekanis tanah 

pada konstruksi tersebut berada. Hal ini disebabkan  karena, tanah berfungsi 

sebagai pondasi pendukung suatu bangunan pada pekerjaan konstruksi 

Teknik Sipil. Oleh karena itu perlu adanya penguasaan yang lebih mendalam 

mengenai sifat-sifat tanah (sifat fisik dan sifat mekanis), baik itu secara 

teoritis, praktek dan penelitian. 

Sebagian besar wilayah di Indonesia diliputi oleh tanah organik yang belum 

termanfaatkan. 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 

dan daya dukung yang rendah. Karena 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. Berbagai 

macam metode pun dilakukan, dari metode tradisional sampai metode 



2 

 

moderen. Metode tradisional seperti tanah ditumbuk secara konvensional, 

menambahkan pada tanah rusak tersebut tanah yang baik, batu, pasir, atau 

pun kayu seadanya pada permukaan secara vertikal. Metode moderen seperti 

melakukan perbaikan tanah dengan cara mekanis, dengan perkuatan, secara 

hidrolis, dan dengan menambahkan bahan kimia. 

Stabilisasi tanah dapat dilakukan dengan menambahkan suatu bahan 

tambahan tertentu pada tanah yang kondisinya tidak baik. Beberapa bahan 

campuran yang sudah digunakan secara luas meliputi kapur, semen portland, 

dan bahan additive lainnya seperti Ionic Soil Stabilizer 2500 (ISS 2500), TRX 

300, bahan kimia asam fosfat, dan lain-lain. Pada tugas akhir ini digunakan 

abu ampas tebu sebagai alternatif lain bahan pencampur pada tanah yang 

diharapkan mampu meningkatkan mutu tanah tersebut. 

Abu ampas tebu merupakan hasil pembakaran dari  sisa-sisa penggilingan 

ampas tebu. Selama ini limbah abu ampas tebu biasanya digunakan sebagai 

campuran pupuk, dan bahkan dibuang begitu saja. Abu ampas tebu ini sangat 

kaya akan silica (Si) yang merupakan salah satu unsur kimia pembentuk 

semen. Seperti yang kita tahu bahwa semen adalah stabilisator yang sangat 

baik untuk peningkatan daya dukung tanah. Selain digunakan sebagai bahan 

aditif, penggunaan abu ampas tebu ini akan mengurangi pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh sukarnya membuang limbah abu ampas 

tebu. 
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Pada penelitian ini akan digunakan abu ampas tebu (bagasse ash) sebagai 

bahan pencampur pada tanah organik yang diharapkan mampu meningkatkan 

daya dukung tanah tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah melihat pengaruh 

pencampuran abu ampas tebu yang dianggap sebagai bahan aditif untuk 

menstabilisasi tanah organik dengan kadar campuran antara tanah organik dan 

abu ampas tebu yang berbeda-beda. Dengan pencampuran tersebut, dapat 

diamati adanya perubahan yang dialami oleh tanah melingkupi  perubahan 

nilai batas-batas konsistensi serta nilai kuat dukung tanah asli dengan tanah 

yang telah dicampur atau distabilisasi dengan abu ampas tebu sebagai bahan 

aditif yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa abu ampas tebu 

dapat digunakan sebagai bahan stabilisasi tanah. 

 
C. Batasan Masalah 

 
Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik campuran 

tanah organik dengan abu ampas tebu dengan melakukan pengujian di 

Laboratorium. Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

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

dengan menggunakan jenis tanah organik yang berasal dari Rawa Seragi, 

Lampung Timur. 

2. Abu ampas tebu dari pabrik gula Bunga Mayang, Lampung Utara. 
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3. Pengujian tanah asli dan tanah yang distabilisasi dilakukan di 

Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil, Universitas 

Lampung. 

 
 
 

D. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui peningkatan daya dukung tanah organik yang telah 

distabilisasi dengan abu ampas tebu dengan melakukan tes CBR.  

2. Untuk mengetahui pengaruh batas-batas konsistensi tanah dengan variasi   

pencampuran abu ampas tebu pada tanah organik.  

3. Untuk mengetahui hasil karakteristik fisik sampel tanah sebelum dan 

sesudah distabilisasi menggunakan abu ampas tebu. 

 


