
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pembangunan konstruksi diatas tanah lunak memerlukan penanganan yang 

serius seperti pemilihan jenis atau tipe pondasi atau perbaikan tanah yang 

tepat. Akan tetapi, selama ini penyelidikan tanah di daerah tanah lunak 

seringkali mengalami kesulitan, berkenaan dengan sulitnya mendapatkan 

benda uji yang tidak terganggu (undisturbed sample) dan sulitnya 

melakukan pengujian terhadap sifat-sifat fisik tanah lunak termasuk 

pengujian kekuatan daya dukung tanahnya. 

Kuat dukung tanah sangat mempengaruhi tebal perkerasan saat perencanaan 

jalan raya, semakin tinggi kuat dukung tanah, maka semakin tipis tebal 

perkerasan yang diperlukan untuk menahan beban lalu lintas. Daya dukung 

tanah dasar dipengaruhi oleh jenis tanah, tingkat kepadatan, kadar air dan 

lain-lain (Hendarsin,2000). 

Ada beberapa cara menentukan daya dukung tanah dan sesuai dengan 

karakteristik peralatan tersebut, setiap pengujian dapat menghasilkan hasil 

uji yang berbeda untuk benda uji yang sama. Hal ini dapat terjadi karena 

prosedur pengujian dan cara kerja alat yang berbeda-beda serta target hasil 

uji utama dari masing-masing peralatan dalam penentuan parameter tanah. 

Pengujian sifat fisik di laboratorium akan membutuhkan banyak sampel 
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tanah yang terkadang hasil uji yang didapat menjadi tidak dapat mewakili 

kekuatan tanah yang sebenarnya. Pengujian yang berulang-ulang pada tanah 

yang sama, selain memakan biaya dan waktu yang lama juga akan 

menyebabkan kerusakan pada lapisan tanah yang diuji. Lapisan tanah yang 

rusak susunan aslinya akan membutuhkan waktu untuk memulihkan 

kekuatan daya dukung tanah yang sebenarnya. Saat hal ini terjadi, umumnya 

dilakukan perbaikan dengan pemadatan ulang untuk meningkatkan kekuatan 

daya dukung tanah yang telah rusak, yang sangat tidak efisien mengingat 

sifat fisik dan sifat mekanik tanah juga akan ikut berubah setelah 

pemadatan. 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk menghubungkan hasil uji 

dari beberapa pengujian yang berbeda, baik pengujian lapangan maupun 

pengujian laboratorium. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan sifat fisik 

dan mekanik tanah pada lapisan tanah dapat diminimalisir terutama pada 

lapisan tanah yang telah menjadi bagian dari konstruksi atau jalan raya. 

Pengujian DCP yang telah terbukti dapat digunakan untuk memperkirakan 

nilai CBR lapangan pada tanah dasar, merupakan metode yang cepat dan 

sederhana namun menyebabkan kerusakan yang sangat rendah pada susunan 

asli tanah. Hal ini menyebabkan hasil uji DCP sering dikaitkan dengan hasil 

uji dari pengujian sifat fisik dan sifat mekanik lain dengan harapan dapat 

memperkirakan parameter kekuatan tanah dengan cara yang sangat 

sederhana, murah dan tidak memakan waktu.  
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Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan yaitu pengujian Skala 

Penetrasi Konus Dinamis dengan alat DCP dan pengujian CBR 

Laboratorium untuk memperoleh parameter dan karakteristik daya dukung 

tanah dan pengujian Kuat Tekan Bebas (UCS) sebagai pembanding serta 

untuk pengujian karakteristik kuat tekan tanah.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Dalam pembangunan konstruksi sipil sering dijumpai permasalahan pada 

jenis tanah lunak, antara lain daya dukung tanah yang rendah dan penurunan 

(settlement) yang besar jika diberi beban. Hal ini disebabkan karena tanah 

lunak umumnya memiliki kuat geser dan permeabilitas yang rendah serta 

kompresibilitas yang besar. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelidikan 

tanah secara cermat, khususnya untuk mengetahui korelasi parameter dan 

karakteristik daya dukung tanah antara pengujian Skala Penetrasi Konus 

Dinamis dengan CBR Laboratorium dan kuat tekan tanah tersebut dengan 

pengujian Kuat Tekan Bebas. 

 

C. Batasan Masalah 

 

 

Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Tanah lunak yang digunakan adalah jenis tanah lempung yang berasal 

dari 3 lokasi yaitu Desa Margakaya dan Desa Palputih di Kecamatan 

Jati Agung, Lampung Selatan dan Desa Belimbing Sari di Kecamatan 

Jabung, Lampung Timur. 
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2. Pengujian daya dukung tanah dilakukan dengan uji Skala Penetrasi 

Konus Dinamis yang dilakukan di lapangan dan uji CBR Laboratorium 

di  laboratorium sebagai pembanding 

3. Pengujian kuat tekan tanah dilakukan dengan uji Kuat Tekan Bebas 

yang dilakukan di laboratoium 

4. Pengujian karakteristik tanah berupa : 

a. Uji kadar air 

b. Uji analisis saringan 

c. Uji berat jenis 

d. Uji berat volume 

e. Uji batas atterberg    

f. Uji pemadatan tanah standar  

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan parameter dan karakteristik daya dukung tanah 

antara uji Skala Penetrasi Konus Dinamis dengan uji CBR 

Laboratorium terhadap tanah lempung. 

2. Mengetahui hubungan nilai CBR dengan kuat tekan tanah dengan uji 

Kuat Tekan Bebas terhadap tanah lempung. 

3. Sebagai bahan penelitian untuk menambah pengetahuan, pemahaman 

dan referensi, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca dalam 

menganalisis daya dukung tanah khususnya tanah lempung. 

4. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang geoteknik. 


