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Abstrak— Kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan disebabkan oleh banyak 

faktor. Selain beban-beban kendaraan yang melebihi persyaratan, tanah dasar juga 
mempunyai peranan yang cukup penting terhadap kerusakan yang terjadi. Beberapa 
metode perbaikan tanah telah diteliti untuk memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanis dari 
tanah dasar tersebut, salah satunya adalah dengan metode stabilisasi. Banyak penelitian 
yang sudah dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah lempung lunak dengan kapur atau 
semen. Jenis kapur yang umum digunakan adalah kapur hidup CaO (quick lime atau 
kalsium oksida) dan kapur mati Ca(OH)2 (slake lime atau kalsium hidrosikda). Selain dua 
jenis kapur diatas, sebetulnya ada jenis kapur yang lain, yaitu kapur gypsum yang 
merupakan hasil limbah perusahaan pupuk, selama ini kapur gypsum hanya digunakan 
sebagai pengisi (filler) saja. Padahal jumlah material kapur gypsum yang tersedia sangat 
banyak, yaitu sekitar 250.000 ton/tahun. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian 
pengaruh penambahan kapur gypsum terhadap perubahan parameter mekanis tanah 
lempung lunak. 

Pada penelitian ini desain prosentase penambahan kapur gypsum yang direncanakan 
adalah sebesar 10 %, 20 %, 30 %,  dan 40% terhadap berat kering tanah lempung lunak. 
Pengujian yang dilakukan pada tanah lempung lunak yang distabilisasi adalah sifat mekanis 
tanah yang meliputi kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test), dan percobaan CBR 
(California Bearing Ratio).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penambahan kapur 
gypsum sebesar 10%, 20%, 30% dan 40% terhadap tanah lempung lunak tidak 
memberikan pengaruh terhadap sifat mekanis dari tanah. Penambahan kapur gypsum 
menyebabkan harga kuat tekan bebas tanah (nilai qu)  mengalami penurunan dari 1,326 
kg/cm2 (kondisi asli) turun menjadi 1,283 kg/cm2 (tanah + gypsum 10%); 1,254 kg/cm2 
(tanah + gypsum 20%); 1,233 kg/cm2 (tanah + gypsum 30%); dan 1,190 kg/cm2

 
1. Pendahuluan 

 (tanah + 
gypsum 40%), begitu pula daya dukung tanah (CBR) tersebut mengalami penurunan dari 
5,67% (kondisi asli) turun menjadi 5,34% (kondisi tanah + gypsum 10%) ; 4,76% (gypsum 
20%); 3,89% (gypsum 30%); dan  3,21% (gypsum 40%).  
 

Kata kunci— tanah lempung lunak, limbah kapur, kuat tekan bebas, cbr 

Kondisi tanah tanah dasar sepanjang pantai 
utara dan sepanjang sungai Bengawan Solo 
serta kali Brantas didominasi oleh tanah 
lempung lunak (soft clay) [1]. Masalah yang  
dijumpai apabila harus membangun konstruksi 
sipil diatas tanah lempung lunak adalah adalah 
daya dukung (kemampuan mendukung beban) 
yang rendah dan kemampuan mampatan yang 

tinggi [2]. Untuk menanggulangi masalah 
tersebut, metode yang umum digunakan adalah 
perbaikan tanah. 

Metode perbaikan tanah yang telah banyak 
dikenal dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) 
grup, yaitu perbaikan cara mekanis dan cara 
kimia. Metode perbaikan tanah cara mekanis 
telah banyak dikembangkan adalah pemberian 
beban awal (preloading) dan pemasangan 
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cerucuk (micropile), stone column, dan 
geotextile. Metode secara kimiawi adalah 
dengan kapur, semen, abu sekam, dan abu 
terbang (fly ash) [3]. 

Jenis kapur yang umum digunakan adalah 
kapur hidup CaO (quick lime atau kalsium 
oksida) dan kapur mati Ca(OH)2 (slake lime 
atau kalsium hidrosikda). Kalsium oksida 
(CaO) lebih efektif pada kasus-kasus tertentu, 
hanya saja kapur jenis ini mempunyai 
kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan yaitu 
alat-alat menjadi mudah berkarat dan 
berbahaya terhadap keselamatan pekerja. Oleh 
sebab itu, jenis kapur yang sering digunakan 
adalah kalsium hidrosikda (Ca(OH)2). 

Ada jenis kapur gypsum yang merupakan 
hasil limbah perusahaan pupuk, selama ini jenis 
kapur gypsum ini masih sebatas digunakan 
sebagai pengisi (filler) saja. Padahal jumlah 
material kapur gypsum yang tersedia sangat 
banyak berkisar 250.000 ton/tahun. Sehingga 
apabila tidak termanfaatkan dengan baik, 
limbah ini berpotensi mencemari lingkungan 
sekitar pabrik. 

Berdasarkan hal tersebut direncanakan  
penelitian pemanfaatan kapur gypsum Limbah 
pabrik tersebut agar dapat digunakan untuk 
stabilisasi tanah lempung lunak sebagai 
alternatif dari kalsium hidrosikda (Ca(OH)2

Penelitian laboratorium yang dilakukan 
adalah uji parameter fisik dan mekanis dari 
sampel tanah pada kondisi awal (initial 
condition) yang meliputi tes volumetri/ 
gravimetri, batas-bata Atterberg, CBR  dan 
kuat tekan bebas (unconfined test). 

Melakukan proses pencampuran dengan 
kapur gypsum dengan tanah lempung lunak. 
Pencampuran sampel dilakukan dengan cara 
menambahkan kapur gypsum sebesar  10%, 
20%, 30%,  dan 40% terhadap berat kering 
tanah asli.  

Setelah mencapai waktu yang ditentukan 
tanah yang telah distabilisasi diuji 
parameternya berupa: volumetri/gravimetri, 
batas Atterberg, CBR dan kuat tekan bebas 
(unconfined test). 

Metode dan tata cara pengambilan sampel 
dan pengujian laboratorium yang dilakukan 
mengikuti mengikuti SNI 03-4148.1-2000, SNI 
03-3637-1994, dan SNI 03-3422-1994 [4]. 
 
3. HASIL 

Penelitian sifat fisik dan mekanik dilakukan 
pada sampel tanah tidak terganggu 
(undisturbed) yang diambil pada kedalaman 0,5 
– 1 m. Hasil uji sifat fisik dan mekanik tanah 
pada kondisi awal seperti terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Uji Sifat Fisik dan Mekanik 

Tanah kondisi awal 

), 
sehingga dari penelitian ini akan diperoleh 2 
(dua) manfaat sekaligus yaitu menanggulangi 
limbah industri yang jumlahnya berlebih dan 
memperoleh bahan pengganti semen dan kapur 
untuk stabilisasi.  
 
2. METHODOLOGI 

Penelitian yang dilakukan bersifat 
eksperimental yang dilakukan di lapangan dan 
laboratorium. Penelitian lapangan berupa 
pengambilan sampel tanah lempung lunak, 
sedangkan penelitian laboratorium berupa 
penambahan kapur gypsum pada tanah 
lempung lunak. 

Penelitan lapangan berupa pengambilan 
sampel tanah, yang diambil pada permukaan 
tanah (kedalaman ± 1 meter) berupa sampel 
tanah undisturbed dan disturbed. 

Jenis Pengujian Surabaya 
Gravimetri dan Volumetri   
  1. Berat Spesifik 2,39 

  2. Kadar Air, w               (%) 50,32 

  3. Berat Volume Tanah, γt  (gr/cm3 1,104 ) 

  4. Plastisitas Indeks, IP   (%) 26,64 

Ayakan dan Hidrometer   
  1. Lanau dan lempung    (%) 85 

  2. Pasir dan kerikil          (%) 15 

 Kuat Tekan Bebas  

  1. Kuat tekan (qu)              (kg/cm2 1,326 ) 

  2.CBR                               (%) 5,67 

Sumber: hasil uji laboratorium 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW) 
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Geoteknik                                                                                                            D-59 
 

Hasil pengujian menunjukkan tanah dilokasi 
penelitian didominasi oleh lempung dan lanau 
(sekitar 85%) dengan sedikit tambahan pasir, 
sedangkan hasil pengujian volumetri-gravimetri 
menunjukkan nilai Gs = 2,39 dan berat volume 
tanah basah γt = 1,104 gr/cm3. Untuk hasil uji 
kuat tekan bebas menunjukkan nilai qu 1,276 
kg/cm2 dan 1,378 kg/cm2 dengan rata-rata 
1,326 kg/cm2

Jenis Pengujian 

. 
Untuk hasil pengujian sifat fisik, mekanik 

terhadap tanah lempung yang telah dicampur 
dengan gypsum dengan penambahan 10%, 
20%, 30% dan 40% seperti terlihat pada Tabel 
2.  

 
Tabel 2. Hasil Uji Sifat Fisik dan Mekanik 

Tanah setelah di stabilisasi 
Surabaya 

Gravol 10%  20%  30%  40%  

  1. G 2,42 s 2,49 2,53 2,65 

  2. w  (%) 51,45 52,32 53,77 54,67 

  3. γ t  (gr/cm3 1,120 ) 1,243 1,364 1,534 

  4. IP (%) 28,86 30,15 32,65 33,89 

 Kuat Tekan Bebas     

  1. qu  (kg/cm2 1,283 ) 1,254 1,233 1,190 

  2. CBR (%) 5,34 4,76 3,89 3,21 

Sumber: hasil uji laboratorium 
 
Hasil uji pencampuran tanah lempung dengan 

gypsum dengan penambahan 10%, 20%, 30%, 
dan 40% menunjukkan nilai specific gravity 
tanah yang distabilisasi cenderung naik, yaitu 
2,42; 2,49; 2,53; dan 2,65. Untuk kadar air 
tanah berkisar 51,45%; 52,32%; 53,77%; dan 
54,67% sedangkan untuk nilai γt  1,12; 1,243; 
1,364; dan 1,534 gr/cm3

Dari Tabel 2 terlihat kuat tekan bebas tanah 
yang distabilisasi cenderung turun dari 1,283 

kg/cm

. Terlihat bahwa 
penambahan gypsum pada tanah menyebabkan 
peningkatan nilai berat spesifik dan kadar air 
diduga penambahan gypsum menyebabkan 
penyerapan air menjadi lebih besar (Gambar 1 
sampai Gambar 3). 

2; 1,254 kg/cm2; 1,233 kg/cm2; dan 1,190 
kg/cm2. Terlihat bahwa penambahan gypsum 
10%, 20%, 30% dan 40% menyebabkan nilai 
qu

• Kondisi awal 

 cenderung turun setelah distabilisasi dengan 
gypsum. Hasil pengujian CBR juga 
menunjukkan hal yang sama yaitu nilai CBR 
cenderung turun dari 5,34%; 4,76%; 3,89%; dan 
3,21%. 

 
4. DISKUSI 

Sistem klasifikasi USCS (Unified Soils 
Classification System) mendasarkan klasifikasi 
tanah pada hasil uji analisa saringan dan uji 
konsistensi, berdasarkan data hasil analisa 
saringan tanah > 50% lolos saringan no. 200, 
maka menurut system unified, tanah pada 
termasuk pada kelompok:  ML, CL, OL, MH, 
CH atau OH. Dilihat dari nilai batas cair (LL > 
50%), maka tanah  masuk pada kelompok: CL, 
yaitu jenis tanah lempung non organik yang 
mempunyai plastisitas dan aktivitas yang 
sedang.  

Harga qu (kekuatan tekan batas) untuk tanah 
asli yang diperoleh dari hasil pengujian 
besarnya adalah 1,36 kg/cm2. Dengan demikian 
didapat kekuatan geser tanah tersebut adalah 
1,32 kg/cm2 : 2 = 0,61 kg/cm2

• Kondisi Setelah di Stabilisasi 

. Harga tersebut 
bila dilihat pada Tabel 2, termasuk dalam 
kategori konsistensi tanah medium. 

 

Berdasarkan hasil pengujian batas Atterberg 
terlihat adanya peningkatan nilai indeks 
plastisitasnya seiring dengan penambahan 
gypsum, gypsum diduga berperilaku seperti 
lempung, sehingga kehadiran gypsum 
menyebabkan ion-ion pada unsur lempung  dan 
gypsum dapat mengikat lebih banyak air 
(H2O). 

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian 
Sudirham [3], terdapat perbedaan dengan hasil 
penelitian ini. Sudirham [3] menyatakan bahwa 
penambahan kapur sebesar 7% akan 
menurunkan nilai  indek plastisitas tanah 
sekitar 5%. 
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Berdasarkan hasil uji volumetri-gravimetri, 
terlihat adanya peningkatan nilai Gs dan γt  seiring 
dengan penambahan gypsum,  penambahan 10% 
sampai 40% menyebabkan peningkatan 8% berat 
spesifik (Gs) sedangkan nilai meningkat sebesar 
22%. Peningkatan nilai berat spesifik dan berat 
volume menunjukkan peningkatan volume solid 
pada tanah, diduga gypsum berfungsi sebagai 
butiran halus yang akan mengisi rongga pada tanah, 
disamping itu peningkatan berat volume juga 
diduga disebabkan oleh tanah semakin mudah 
menyerap air. 

Peningkatan nilai berat spesifik dan berat 
volume sesuai dengan yang disampaikan Adha 
dan Hasanah [5], dimana penambahan kapur 
sebesar 7% meningkatkan nilai Gs sekitar 2,92.  

Berdasarkan hasil uji kuat tekan bebas, 
terlihat bahwa terjadi penurunan nilai qu pada 
tanah yang distabilisasi dibandingkan dengan 
kondisi awal, penambahan 10% sampai dengan 
40% gypsum menyebabkan penurunan 12,5% 
nilai kuat tekan bebas. Penurunan nilai qu 
akibat penambahan gypsum diduga disebabkan 
oleh bertambahnya prosentase butiran halus 
pada tanah (lempung), seperti pada 
pembahasan sebelumnya, gypsum yang 
mempunyai butiran halus akan mengisi rongga 
pada tanah, demikian juga bertambahnya kadar 
air pada tanah juga akan menyumbang 
penurunan kekuatan tekan tanah. 

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian 
lain dalam  hal ini penelitian Sudirham [3] dan 
Adha dan Hasanah [5] terlihat hasil yang 
berbeda. Sudirham dan Adha menyatakan 
bahwa penambahan semen sebesar 11% dan 
renolith 7% menyebkan peningkatan nilai qu

Berdasarkan hasil Uji CBR pada Tabel 2 
terlihat penurunan nilai CBR pada tanah yang 
distabilisasi dibandingkan dengan tanah pada 
kondisi awal. Penambahan 10%, 20%, 30%, 

dan 40% gypsum menyebabkan tanah 
kehilangan daya dukung atau menurunnya 
kekuatan tanah. Seperti halnya kuat tekan 
bebas, diduga penambahan gypsum 
menyebabkan prosentase butiran halus 
(berukuran lempung) dalam campuran tanah 
bertambah hal inilah yang diduga menyebabkan 
semakin turunnya nilai CBR pada tanah yang 
distabilisasi. 

  
5. Kesimpulan 
 

Penambahan gypsum pada tanah lempung 
lunak menyebabkan peningkatan nilai batas-
batas Atterberg dan berat volume tanah. 
Gypsum yang mempunyai butiran halus 
berfungsi sebagai pengisi rongga diantara 
butiran lempung dan lanau pada tanah. 
Penambahan gypsum tidak menyebabkan 
rekasi kimia dengan lempung. Hal ini juga 
terlihat pada penurunan nilai kuat tekan bebas 
q

 
pada tanah. Perbedaan hasil diduga disebabkan 
oleh perbedaan reaksi kimia pada kedua 
pengujian. Pada penambahan gypsum, diduga 
tidak ada reaksi kimia yang terjadi antara 
gypsum dan lempung, gypsum lebih berfungsi 
sebagai pengisi (filler), sedangkan kapur dan 
semen akan bereaksi dengan lempug 
membentuk butiran soilid yang baru. 
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 Gambar 1. Grafik IP dan variasi gypsum 
 

 
Gambar 2. Grafik Volgraf dan variasi gypsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Grafik IP dan kuat tekan 
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