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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah proyek

konstruksi. Daya dukungnya diperlukan untuk menopang beban yang dihasilkan

oleh proyek konstruksi tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak semua tanah

memiliki daya dukung yang baik. Tanah dalam kondisi asli memiliki karakteristik

yang kompleks dan bervariasi. Beberapa menunjukkan bahwa tidak semua tanah

dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi harus melalui suatu proses perbaikan

tanah (soil treatment). Untuk itu diperlukan penyelidikan tanah dan penelitian

sehingga pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal. Dari berbagai

macam jenis tanah terdapat tanah khusus yang memerlukan penanganan tertentu

sebelum dapat digunakan. Salah satu contoh tanah khusus ini adalah lempung

ekspansif. Tanah jenis ini paling banyak menimbulkan masalah bila digunakan

sebagai dasar proyek konstruksi, baik pada perencanaan bangunan maupun

sebagai lapisan dasar pada proyek jalan. Lempung ekspansif akan mengembang

ketika kadar airnya bertambah dan akan mengalami susut ketika kadar airnya

berkurang. Karena sifat inilah lempung jenis ini memerlukan penanganan khusus,

antara lain dengan memperbaiki sifat-sifat tanah yang ada dengan atau tanpa

bahan tambahan, sehingga didapat sifat-sifat yang sesuai untuk digunakan dalam

proyek konstruksi.
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Untuk mengetahui kekuatan sampel tanah maka dilakukan uji California

Bearing Ratio (CBR). Uji ini telah digunakan pada kebanyakan proyek di

Indonesia sebagai standar tes untuk mengetahui kekuatan tanah dasar. Sebagai

alternatif dari uji CBR adalah uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP), yaitu suatu

alat yang dirancang untuk menguji kekuatan lapisan tanah dasar suatu perkerasan

jalan. Uji DCP relatif lebih murah dan lebih cepat untuk dilakukan dibandingkan

dengan pengujian konvensional sehingga telah banyak digunakan untuk

memperoleh data CBR.

Desa Sangginora terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten

Poso. Desa Sangginora merupakan  akses jalan masuk menuju  dua Kecamatan

yaitu Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Piore. Desa Sengginora

terletak didataran tinggi yang membuat jalan  pada Desa Sangginora terdiri dari

banyaknya pendakian dan penurunan  pada  ruas jalan, banyaknya jalan pendakian

dan penurunan dan kondisi drainase yang buruk sehingga jalan di desa ini sering

terjadi penurunan  tanah,  jalan  aspal yang rusak serta sering  terjadinya longsor

di sepanjang ruas jalan.

Disepanjang  jalan Desa Sangginora menuju  Desa Sedoa Kecamatan

Lore Utara banyak terdapat jalan yang rusak karena adanya genangan air,

sehingga mengakibatkan jalan tersebut banyak yang  rusak dan berlubang. Pada

dasarnya jalan  rusak  bukan   hanya terjadi karena adanya genangan air atau

adanya longsor tetapi jalan akan mengalami penurunan fungsi strukturalnya sesuai

dengan usia jalan tersebut dibangun. Kendaraan  roda empat (Mobil) atau truk -

truk yang bermuatan berat atau bermuatan lebih juga merupakan salah satu
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penyebab kerusakan jalan. Dengan melihat kondisi jalan yang sering mengalami

kerusakan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian pada ruas jalan Desa

Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi

bahwaperlu diteliti dan dibahas lebih lanjut tentang nilai CBR Laboratorium dan

dcp tanah dasar diruas jalan desa sangginora.

C. Rumusan Masalah

Pokok-pokok masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Korelasi nilai CBR Laboratorium Rendamandan DCP Tanah

dasar pada ruas jalan trans Desa Sangginora Kecamatan Poso Pesisir Selatan

Kabupaten poso?

b. Faktor faktor apa yang mempengaruhi Korelasi nilai CBR Laboratorium

Rendamandan DCP Tanah dasar pada ruas jalan Desa Sangginora Kecamatan

Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui Jenis Tanah Korelasi nilai CBR Laboratorium Rendaman

dan DCP Tanah Dasar pada ruas jalan Desa Sangginora Kecamatan Poso

Pesisir Selatan Kabupaten poso.
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2. Untuk mengetahui Perbandingan antaraKorelasi nilai CBR Laboratorium

Rendamandan DCP Tanah Dasar pada ruas Jalan Desa Sangginora

Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan Teknik Sipil, khususnya

korelasi Nilai CBR dan DCP Tanah Dasar ruas jalan di Desa Sangginora.

2. Hasil korelasi Nilai CBR dan DCP Tanah Dasar bisa di gunakan untuk

perencanaan  dan  pelaksanaan Proyek ruas Jalan di Desa Sangginora.

F. Batasan Masalah

Untuk mengurangi batasan yang tidak mengarah dan kurang teratur yang

bisa menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan maka perlu kiranya

penulis membatasi pokok bahasan. Adapun batasan-batasan permasalahan antara

lain:

1. Data Tanah di ruas Jalan Desa Sangginora yang akan dianalisis di peroleh

dengan mekakukan  pengamatan dan pengambilan sampel di lapangan dan

penelitian di Laboratorium.

2. Alat yang di gunakan sesuai dengan alat yang ada di Laboratorium.
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G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini disusun dengan membagi masalah dalam beberapa

bagian yang sistematis agar permasalahan yang dikemukakan  pengujian dapat

diketahui lebih jelas. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam

bagian dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang,identifikasi masalah, perumusan masalah yang

akan di kaji, tujuan dan manfaat hasil penelitian, batasan masalah agar

penelitian yang akan dilakukan tidak terlalu luas, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian mengenai dasar teori yang

berkaitan dengan penelitian, dan digunakan untuk mencari setiap

permasalahan yang di hadapi dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berisikan tentang prosedur penelitian serta

metode-metode sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Meliputi analisi data-data yang didapat dari hasil pengujian dengan

menggunakan persamaan-persamaan yang tercantum dalam landasan

teori, pembahasan hasil analisis data untuk membuktikan parameter-
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parameter yang mempengaruhi koefisien gesek yang tercantum dalam

hipotesis.

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

Meliputi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasilpengujian

yang telah dilakukan dan merupakan jawaban dari tujuan apakah

tercapai atau tidak, saran merupakan masukan bagi penelitian lajutan

karena keterbatasan pengujian yang dilaksanakan.


