
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pekerjaan suatu konstruksi jalan, ketidakstabilan tanah menjadi suatu 

kendala dalam pengerjaan konstruksi tersebut, dikarenakan sifat tanah yang 

terkadang tidak menguntungkan, seperti tanah organik yang memiliki sifat 

daya dukung yang rendah untuk menahan beban dan tingginya penurunan 

permukaan tanah, menjadikan tanah organik ini tidak dapat langsung 

digunakan sebagai subgrade untuk konstruksi jalan. 

Salah satu cara mengatasi sifat tanah organik diatas, adalah dengan cara 

menstabilisasi tanah tersebut. Stabilisasi ini dapat dilakukan dengan cara 

menambahkan zat additive ke dalam tanah tersebut.  

Dalam penelitian ini digunakan metode penambahan zat additive sebagai 

metode penstabilisasian tanah, yaitu penggunaan Ecomix sebagai bahan 

campurannya. Produk ini merupakan soil stabilizer dan merupakan produk 

penganti agregat untuk konstruksi jalan. Daya dukung tanah setelah dicampur 

Ecomix dan semen akan menjadi lebih tinggi, sehingga tanah yang telah di 

stabilisasi menjadi layak digunakan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan 

seberapa besar pengaruh Ecomix untuk stabilisasi tanah organik, perubahan 

daya dukungnya setelah dicampur dengan semen. Sehingga pada akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa Ecomix dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan zat 

additive yang layak digunakan. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

pencampuran zat additive Ecomix untuk stabilisasi jenis tanah organik dengan 

kadar campuran semen yang berbeda, adakah perubahan yang dialami oleh 

tanah meliputi perubahan karakteristik fisik dan mekanis tanah organik yang 

telah dicampur atau distabilisasi dengan zat additive Ecomix, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa zat additive Ecomix dapat digunakan sebagai alternatif 

bahan stabilisasi tanah organik. 

C. Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik tanah organik 

sebelum dan sesudah dicampur semen dan penggunaan zat additive Ecomix  

sebagai stabilizing agent dengan melaksanakan pengujian - pengujian yang 

dilakukan di Laboratorium. 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 Sragi, Kecamatan 

Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. 

2. Bahan additive yang digunakan untuk stabilisasi tanah adalah Ecomix  yang 

merupakan produk stabilisasi tanah secara kimiawi. 

3. Semen yang digunakan sebagai campuran Ecomix adalah semen Holcim 

dalam kemasan 50 kg/zak. 

4. Pengujian – pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Fakultas Teknik Universitas Lampung antara lain, sebagai berikut : 
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a. Pengujian pada tanah asli meliputi : 

1. Uji Analisa Saringan 

2. Uji Berat Jenis 

3. Uji Kadar Air 

4. Uji Batas-Batas Atterberg 

5. Uji Pemadatan tanah (Modified Proctor) 

6. Uji CBR Laboratorium Unsoaked dan Soaked 

b. Pengujian pada tanah yang telah distabilisasi meliputi : 

1. Uji Berat Jenis  

2. Batas-Batas Atterberg 

3. Uji Pemadatan tanah (Modified Proctor) 

4. Uji CBR Laboratorium Unsoaked dan Soaked 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui peningkatan daya dukung tanah organik yang telah 

distabilisasi menggunakan zat additive Ecomix yang dicampur dengan 

semen dengan menggunakan tes CBR.  

2. Untuk mengetahui pengaruh batas-batas konsistensi tanah organik yang di 

stabilisasi dengan zat additive Ecomix. 

3. Mengetahui perbandingan karakteristik fisik sampel tanah sebelum dan 

sesudah dilakukan stabilisasi menggunakan zat additive Ecomix. 

4. Menemukan salah satu alternatif  bahan stabilisasi untuk tanah organik. 


