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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Konstruksi bangunan haruslah dibuat di atas tanah yang baik secara kekuatan 

karena beban dari bangunan akan diterima oleh tanah. Jika tanah dasar tidak cukup 

baik, banyak konsekuensi yang akan terjadi pada bangunan diatasnya. Keamanan 

struktur yang berdiri di atas tanah tergantung pada kekuatan tanah di bawahnya. 

Jika tanah runtuh, maka struktur tersebut akan runtuh yang merenggut korban dan 

kerugian ekonomi. Kekuatan tanah yang dimaksud yaitu kekuatan geser tanah. 

Kekuatan geser (shear strength) tanah merupakan gaya tahanan internal yang 

bekerja per satuan luas massa tanah untuk menahan keruntuhan atau kegagalan 

sepanjang bidang runtuh dalam massa tanah tersebut. Parameter baik dan tidaknya 

tanah dasar ditentukan oleh sifat fisik dan mekanik yang perlu diuji di laboratorium. 

 

Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki banyak gunung api aktif memiliki 

hampir lebih dari dua per tiga tanah permukaan yang merupakan tanah residu. 

Brand and phillipson (1985) menyatakan bahwa tanah residu berasal dari tanah 

yang dibentuk oleh pelapukan disuatu tempat dengan tekstur keaslian batu yang 

telah hancur secara sempurna. Berdasarkan pernyataan diatas, tanah residu 

merupakan produk dari pelapukan batuan induk yang ada di bawahnya. Sifat dan 

karakteristik tanah residu sangat bergantung dari jenis batuan dan proses pelapukan 

yang terjadi. Sehingga pemahaman mengenai karakteristik tanah residu menjadi 

penting, baik melaui mineral yang dikandung serta bentuk butiran yang terdegradasi 

dari proses pelapukan. 

 

Rahardjo (2004) meneliti karakteristik dari tanah residu di Singapura, kesimpulan 

yang didapatkan yaitu karakteristik fisik dari tanah residu bergantung kepada 

tingkat pelapukan batuan induk. Formasi geologi yang diteliti Rahardjo (2004) di 

Singapura terdiri dari empat formasi utama yang mana masing-masing formasi 

memberikan karakteristik tanah residu yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman 

mengenai karakteristik tanah residu perlu disesuaikan terhadap formasi geologi 

setempat yang akan diteliti.  
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Tanah residu di daerah Lampung Selatan berasal dari formasi tufa Lampung dapat 

digunakan untuk material konstruksi pada beberapa tingkat pembebanan dan 

kepadatan. Tanah residu yang berada di daerah Lampung Selatan umumnya 

digunakan sebagai material timbunan badan jalan dan juga digunakan sebagai tanah 

dasar pondasi bangunan. Sehingga karakteristik tanah residu terhadap merespon 

beban konstruksi di atasnya perlu ditinjau lebih lanjut, guna mendapatkan 

rekomendasi apakah tanah residu yang berasal dari pelapukan endapan vulkanik 

formasi tufa Lampung dapat digunakan untuk material konstruksi pada beberapa 

tingkat pembebanan dan kepadatan. Menanggapi hal tersebut, penulisan laporan 

tugas akhir ini ditujukan untuk meneliti kuat geser tanah residu dengan variasi kadar 

air dan pemadatan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam Tugas 

Akhir ini adalah untuk mendapatkan kuat geser tanah. Terlebih dulu contoh tanah 

residu yang diambil dialapangan dengan variasi energi pemadatan. Dengan 

demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat 

kepadatan terhadap peningkatan kuat geser tanah residu. 

 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami karakteristik kuat geser tanah residu formasi tufa Lampung dengan 

variasi kepadatan yang berbeda. 

2. Manfaat dari penelitian ini untuk menjadi referensi dalam analisis perancangan 

kontruksi jalan yang ada diatas tanah residu formasi tufa lampung. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian berfokus untuk menentukan karakteristik kuat geser tanah residu 

formasi tufa Lampung dengan variasi kepadatan yang berbeda; 
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2. Penelitan ini menggunakan alat pengetesan Unconfined Compressive 

berbasis digital. 

3. Studi kasus dilakukan pada areal tanah residu di kawasan Kampus Institut 

Teknologi Sumatera, Desa Way Huwi, Lampung Selatan; 

 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 
 

Untuk mempermudah penyusunan laporan, maka sistematika penulisan dapat 

disajikan dalam 5 (Lima) bab, yang tersusun dalam sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini secara umum, sebagai berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Membahas mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan, rumusan 

masalah, Batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat uraian tentang pustaka keilmuan berkaitan dengan tema atau judul 

kajian serta dasar teori yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan 

penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Membahas mengenai metodologi, percobaan, dan interpretasi data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menyajikan hasil penelitian (percobaan) dan diskusi terhadap hasil yang 

diperoleh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, maupun 

tabel. Diskusi terutama diarahkan untuk menjelaskan fenomena yang 

teramati/terjadi. 

5. BAB V PENUTUP  

Menyajikan simpulan dari penelitian. Simpulan didasarkan pada hasil 

penelitian dan diskusi pada bab sebelumnya dan juga harus mengacu pada 

tujuan penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk perbaikan penelitian dan 

sebagai lanjutan dari penelitian dengan sifat dan arah yang jelas. 


