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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Tanah merupakan bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan kondisi 

dan karakteristiknya sebelum melakukan proses perencanaan maupun pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. Tanah sebagai dasar dari pondasi diharapkan memiliki daya 

dukung yang tinggi dan mengalami penurunan yang relatif kecil. Dalam hal ini 

tanah merupakan dasar dari konstruksi sehingga harus kuat menahan beban dari 

konstruksi di atasnya baik itu bangunan gedung, rumah tinggal, perkerasan jalan 

raya, landasan pacu pesawat terbang, jembatan, dan lain – lain. Dalam perencanaan 

kontruksi berskala besar, pengujian tanah dilakukan untuk mendapatkan nilai 

parameter tanah sehingga jenis dan sifat tanah dapat diketahui dan meminimalkan 

risiko keruntuhan dan terjadi kegagalan struktur tanah pondasi yang juga bisa 

berakibat kegagalan struktur di atasnya.   

Subgrade adalah lapisan tanah yang paling bawah dan paling dominan menahan 

beban konstruksi. Lapisan ini dapat berupa tanah asli, tanah galian, ataupun tanah 

urugan tergantung jenis tanah dan kebutuhan konstruksinya. Sifat-sifat dan daya 

dukung tanah dasar atau subgrade itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kekuatan 

dan keawetan lapisan di atasnya karena jika lapisan subgrade kokoh maka 

konstruksi di atasnya juga akan kokoh dan stabil. Oleh sebab itu pemadatan tanah 

dasar sangat diperlukan jika tanah dasar tersebut memiliki kualitas yang kurang 

memenuhi spesifikasi atau kurang mendukung untuk menerima beban konstruksi. 

Salah satu faktor parameter tanah yang mempengaruhi daya dukung kekuatan 

tanah adalah modulus reaksi subgrade (ks), khususnya untuk desain tebal 

perkerasan kaku. Nilai ks yang diperoleh dari NAASRA (National Association of 

Australian State Road Authorities) adalah hasil uji langsung di lapangan, yaitu 

dengan plate bearing test. Melalui penelitian ini akan dicoba menemukan hubungan 

antara nilai ks dan CBR berdasarkan pengujian di laboratorium. Selanjutnya hasil 

pengujian laboratorium akan diperbandingkan dengan hasil NAASRA tersebut.  
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1.2.Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Bagaimana perbandingan grafik nilai ks dengan CBR hasil penelitian di 

Laboratorium dengan grafik hubungan nilai ks dan CBR dari NAASRA? 

b. Bagaimana persamaan yang didapatkan dari konversi nilai ks hasil penelitian 

dengan nilai ks NAASRA? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui perbandingan nilai ks dari hasil uji plate bearing dan uji CBR 

NAASRA terhadap hasil pengujian di laboratorium. 

b. Mengetahui konversi nilai ks dari hasil penelitian laboratorium dengan nilai ks 

NAASRA. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Mendapatkan nilai konversi nilai ks dari pengujian di laboratorium terhadap 

nilai ks dari NAASRA. 

b. Mendapatkan informasi bahwa untuk mendapatkan nilai ks dapat dilakukan di 

laboratorium tanpa melalui uji CBR di lapangan.  

 

1.5.Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluar dan terarah 

maka dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah sebagai berikut: 

 

a. Sampel tanah yang diuji diambil dari Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, 

Kota Semarang. 

b. Digunakan 4 sampel tanah uji.  
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c. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah dan Laboratorium 

Teknologi Bahan Bangunan Unika Soegijapranata. 
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