
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Dalam pembangunan konstruksi sipil, pekrjaan Teknik Sipil tidak akan lepas 

kaitannya dalam tanah, dimana tanah merupakan material yang sangat 

berpengaruh pada berbagai macam pekerjaan konstruksi ataupun sebagai 

tempat diletakkannya struktur. Dalam hal ini, tanah berfungsi sebagai penahan 

beban akibat konstruksi di atas tanah yang harus bisa memikul seluruh beban 

bangunan dan beban lainnya yang turut diperhitungkan, kemudian dapat 

meneruskannya ke dalam tanah sampai ke lapisan atau kedalaman tertentu. 

Sehingga kuat atau tidaknya bangunan/konstruksi itu juga dipengaruhi oleh 

kondisi tanah yang ada. Salah satu tanah yang biasa ditemukan pada suatu 

konstruksi yaitu jenis tanah organik/gambut. 

 

Sejalan dengan lajunya pembangunan, terutama berkaitan dengan pekerjaan – 

pekerjaan teknik sipil baik berupa kontruksi bangunan gedung, jalan atau 

pembuatan daerah transmigrasi dan sebagainya. Dari jumlah pekerjaan 

tersebut pada daerah tanah organik menimbulkan banyak kendala bagi 

konstruksi yang akan dibangun di atasnya, pada umumnya diakibatkan oleh 

sifat – sifat fisik tanah organik yang mempunyai kandungan air (kadar air 

yang sangat tinggi) kemampuan daya dukung rendah dan pemampatan tinggi, 
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Sehingga tanah organik mempunyai sifat kurang menguntungkan bagi 

konstruksi bangunan sipil. Maka pembangunan konstruksi pada lokasi tanah 

organik mempunyai banyak kendala, karena penyelidikan dan penelitian 

memadai untuk mengetahui karakteristik serta perilaku tanah organik belum 

cukup dilakukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan tentang pengaruh kuat tekan dan kuat geser pada tanah organik. 

 

Pada tanah organik memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda 

dengan tanah lempung. Untuk mengetahui karakteristik kimia tanah organik 

pula diperlukan pengujian - pengujian kadar organik, kadar abu, dan kadar 

serat, sebagai pertimbangan untuk mengetahui karakteristik tanah organik. 

Berbagai penyelidikan terhadap daya dukung tanah gambut menunjukkan 

bahwa daya dukungnya bahkan lebih rendah dari soft clay (Jelisic & 

Leppanen, 1992). 

 

 Ada yang yang baik untuk bangunan dan ada pula tanah yang kurang baik 

untuk bangunan. Pada keadaan tertentu tanah mengalami kondisi basah dan 

kering yang membuat struktur tanah mengalami tidak stabil. Dalam penelitian 

ini maka pemadatan merupakan langkah awal untuk mengetahui perilaku 

tanah organik pada kondisi kering optimum, basah optimum dan kondisi 

optimum. 

 

Proses pengeringan dan pembasahan tersebut akan mengakibatkan 

penambahan dan pengurangan kuat tekan dan kuat geser sampai akhirnya akan 

mencapai nilai konstan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar nilai 

pengaruh kuat tekan dan kuat geser dari proses pembasahan dan pengeringan 
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dari suatu tanah organik. Tanah organik tergolong jenis tanah yang 

mempunyai daya dukung yang rendah. 

 

Bilamana ini terjadi konstruksi akan dibangun mempunyai beban relative 

merata seperti jalan, maka salah satu alternatif untuk memperbaiki tanah 

organik tersebut sebelum mendirikan bangunan di atasnya adalah mempelajari 

perilaku – perilaku tanah organik setelah mendapatkan penambahan beban. 

Untuk mengetahui perilaku sifat tanah organik/gambut maka dilakukan suatu 

penelitian dengan melakukan pengujian kuat tekan dan kuat geser. Sehingga 

apabila dalam pengujian menerima tegangan geser, tanah akan mengalami 

distorsi dan apabila distorsi yang terjadi cukup tinggi maka partikel-

partikelnya akan terpeleset satu sama lain dan tanah akan dikatakan gagal 

dalam geser. Dalam arah vertikal semua jenis tanah daya dukung terhadap 

tegangan tarik sangat kecil atau bahkan tidak mampu sama sekali, unsur-unsur 

tarikan jarang sekali terjadi dalam  geser. Kekuatan geser dari gambut berbeda 

dengan kekuatan geser dari tanah lunak. Hal ini disebabkan antara lain oleh 

kadar serat yang dimiliki oleh gambut sehingga kekuatan geser maksimumnya 

akan terjadi pada regangan geser yang besar (Termaat, 1994). 

 

Dalam penelitian ini, untuk mencari kuat tekan (Unconfined Compresion Test) 

merupakan cara yang dilakukan di laboratorium untuk menghitung kekuatan 

geser tanah. Uji kuat ini mengukur seberapa kuat tanah menerima kuat tekan 

yang diberikan sampai tanah tersebut terpisah dari butiran-butirannya juga 

mengukur regangan tanah akibat tekanan tersebut.   
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Tegangan-regangan bergantung pada sifat tanah bila diberi beban, artinya 

dalam hitungan tegangan didalam tanah, tanah dianggap bersifat homogen, 

elastis, isotropis dan terdapat hubungan linier antara tegangan dan regangan. 

Apabila kebanyakan bahan teknik terdapat hubungan antara tegangan dan 

regangan untuk setiap peningkatan tegangan terjadi peningkatan regangan 

yang sebanding sebelum batas tegangan tercapai. Jika tegangan mencapai nilai 

batas, hubungan regangan tidak lagi proposional dengan tegangan. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

Pengaruh Kuat Tekan Dan Kuat Geser Pada Sampel Dryside Of Optimum 

(Kering Optimum) Dan Wetside Of Optimum (Basah Optimum) Pada tanah 

Organik. 

 

B.  Batasan Masalah 

 

Pada penelitian ini lingkup pembahasan dan masalah yang akan dianalisis 

dibatasi dengan: 

1. Sampel tanah yang diuji menggunakan material tanah organik. Sampel 

tanah organik ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Anton Sangaji 

Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2014. Dari penelitian tersebut tanah 

organik didapat dari Desa Pasir Gedong Kelurahan Benteng Sari, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.  

2. Pengujian karakteristik kimia tanah : 

a. Pengujian kadar serat. 

b. Pengujian kadar abu. 

c. Pengujian kadar organik. 
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3. Pengujian sifat fisik tanah yang dilakukan adalah: 

a. Pengujian kadar air 

b. Pengujian berat volume 

c. Pengujian analisa saringan 

d. Pengujian berat jenis 

e. Pengujian batas atterberg 

4. Pengujian sifat mekanik tanah yang dilakukan adalah: 

Pengujian kuat tekan dan kuat geser. 

 

C.  Lokasi 

 

1. Pengujian sifat fisik tanah untuk menentukan karakteristik tanah organik 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

2. Pengujian sifat kimia tanah untuk menentukan karakteristik tanah organik 

serta kandungan organik tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Polinela  

(Politeknik Negeri Lampung)  

3. Pengujian kuat tekan dan kuat geser pada tanah organik dilkakukan di 

Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perilaku tanah organik dengan melakukan pengujian 

kuat tekan pada kondisi Dry Side Of Optimum Wet Side Of Optimum. 
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2. Untuk mengetahui perilaku tanah organik dengan melakukan pengujian 

kuat geser tanah pada kondisi Dry Side Of Optimum dan Wet Side Of 

Optimum. 

3. Untuk melihat perbandingan nilai pengujian kuat tekan dan kuat geser 

tanah dengan kondisi Dry Side Of Optimum dan Wet Side Of Optimum pada 

tanah organik. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi para engineer bidang teknik sipil untuk 

penerapan di lapangan khususnya pondasi pada tanah yang kurang baik. 

2. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang teknologi material. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu 

pengetahuan tentang sifat – sifat fisik dan mekanik tanah organik. 


