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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam bidang konstruksi. 

Mengingat bahwa sebagian besar proyek konstruksi ditopang oleh tanah maka 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari tanah. Masalah yang umum 

dijumpai dalam proyek konstruksi adalah daya dukung tanah dasar yang tidak 

sesuai dengan beban. Padahal kondisi tanah dasar yang digunakan sebagai bahan 

konstruksi untuk pondasi mempunyai peran penting dalam menentukan stabilitas 

dari konstruksi tersebut. Kondisi tanah dengan karakteristik pengembangan dan 

penyusutan yang besar dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan 

sehingga terjadi retakan hingga kemiringan struktur. Jenis tanah yang memiliki 

masalah demikian umumnya adalah tanah lempung ekspansif. Menurut Rina Yuliet 

et al. (2011), tanah lempung merupakan salah satu tanah yang cenderung 

mengalami penyusutan (shrinkage) dan pengembangan (swelling) dengan nilai 

derajat ekspansifitas yang cukup tinggi. Penyusutan dan pengembangan tanah ini 

akan memberikan pengaruh terhadap strutkur bangunan yang ditahannya. 

Menurut Mochtar (1994), peristiwa penyusutan (shrinkage) dan 

pengembangan (swelling) pada tanah lempung pada dasarnya adalah peristiwa 

perubahan volume pada tanah. Penyusutan tanah terjadi karena penurunan kadar air 

tanah akibat evaporasi dari permukaan tanah pada musim kering atau akibat 

penurunan muka air tanah sehingga terjadi peristiwa kapiler yang diikuti dengan 
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kenaikan tegangan efektif antar butiran. Sebagai akibatnya volume tanah akan 

menyusut. Menurut Fredlund (1995), apabila tegangan kapiler melampaui nilai 

kohesi atau kekuatan tarik tanah maka akan terjadi keretakan pada tanah. 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mengatasi 

kerusakan yang diakibatkan oleh tanah ekspansif yaitu dengan menambahkan zat 

aditif kedalam tanah tersebut seperti penambahan dengan semen, lime, fly ash, 

garam, kapur, dan lain-lain, yang hampir semua penambahan zat aditif tersebut 

berhasil dalam hal meningkatkan kekuatan tanah. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menginjeksi 

mikroorganisme berupa bakteri karena metode ini lebih ramah lingkungan. Bakteri 

yang diinjeksi akan mengendapkan kalsium yang nantinya akan mengikat butiran 

tanah. Sumber kalsium pada penelitian kali ini akan menggunakan limbah karbit. 

Faktor penentu dalam pemilihan limbah karbit sebagai sumber kalsium adalah 

limbah karbit mudah ditemukan dalam bentuk bubuk yang biasa digunakan sebagai 

pematang buah. Penelitian ini sekaligus ingin mempertimbangkan kegunaan 

kalsium dari limbah karbit untuk keperluan konstruksi selain kegunaan lainnya 

sebagai pematang buah. Bakteri yang akan digunakan untuk penelitian ini ada tiga 

yaitu bakteri Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan Bacillus 

megaterium. Penelitian sebelumnya dari Universitas Pelita Harapan sudah 

membuktikan peningkatan nilai kuat geser pada tanah ekspansif setelah 

penambahan ketiga bakteri tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada kekuatan 

tanah dan kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dalam kondisi tidak dirawat 
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dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengujian yang sudah ditetapkan pada awal 

penelitian adalah direct shear test. 

Faktor penentu lain dalam pemilihan limbah karbit sebagai sumber kalsium 

adalah karena pada penelitian internal Universitas Pelita Harapan (UPH) 

sebelumnya, yaitu dengan menggunakan bubuk cangkang kerang sebagai sumber 

kalsium dalam medium kultur B4 telah didapatkan hasil yang cukup memuaskan 

dalam meningkatkan kekuatan tanah ekspansif, oleh karena itu pada penelitian ini 

ingin dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan sumber kalsium yang 

berbeda, dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu pada penelitian ini dilakukan 

pengujian yang berbeda untuk melihat bagaimana sifat tanah ekspansif yang 

diberikan kalsium limbah karbit dalam jangka waktu yang lebih lama. Penelitian 

kali ini juga ingin melihat kinerja bakteri yang diberikan medium sebagai metode 

perawatan untuk menjaga kekuatan tanah. Percobaan ini bertujuan untuk melihat 

apakah bakteri dapat bertahan pada tanah yang dibiarkan kering dalam waktu yang 

cukup lama (kondisi ekstrim). Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil 

pengujian kekuatan tanah pada keadaan awal (tanpa perawatan) dan setelah dirawat 

dengan penambahan medium dan kultur cair bakteri. Jika nilai kenaikan kekuatan 

tanah terjadi peningkatan setelah dirawat maka dapat dibuktikan bakteri masih 

bekerja dengan baik. 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, terdapat beberapa masalah 

yang akan diteliti lebih lanjut melalui penelitian ini, yakni: 
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1. Apakah bakteri Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan Bacillus 

megaterium dapat bertumbuh dalam medium kultur B4 modifikasi dengan 

menggunakan sumber kalsium yang berasal dari limbah karbit? 

2. Apakah terjadi peningkatan kekuatan tanah setelah penambahan bakteri  

Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan Bacillus megaterium 

beserta medium kultur B4 modifikasi dengan limbah karbit sebagai sumber 

kalsium? 

3. Apakah medium yang diberikan kedalam tanah setelah penambahan bakteri 

Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan Bacillus megaterium dapat 

mempengaruhi kinerja bakteri dalam menjaga kekuatan tanah? 

1.3.   Maksud dan Tujuan Penelitian  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, dan Bacillus megaterium dalam medium kultur B4 

modifikasi dengan sumber kalsium limbah karbit terbukti. 

2. Menganalisis apakah tanah yang diberikan kultur cair bakteri Bacillus 

subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, dan Bacillus megaterium dengan sumber 

kalsium limbah karbit dapat meningkatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam 

tanah. 

3. Mengevaluasi apakah kemampuan bakteri bertahan hidup dipengaruhi oleh 

medium sehingga dapat menjaga kekuatan tanah. 
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1.4.   Batasan Penelitian 

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditulis sebelumnya di atas, 

maka dibuat batasan penelitian agar tidak memperluas materi yang diuji dalam 

penelitian ini. Batasan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilaksanakan dengan menambahkan masing-masing medium 

kultur dan kultur cair bakteri Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, 

dan Bacillus megaterium melalui penyiraman terhadap sampel uji tanah asli 

yang telah diambil pada bentuk kubus ukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

2. Jumlah bakteri di tidak diukur secara kuantitatif dalam colony-forming unit 

(cfu), namun diukur hanya berdasarkan kekeruhan atau Optical Density 

(OD). 

3. Penelitian ini menggunakan sampel uji tanah terganggu (disturbed) dengan 

jenis tanah ekspansif untuk seluruh pengujian. 

4. Pengujian kuat tanah menggunakan metode pengujian direct shear test. 

5. Penelitian ini dilakukan setelah masa pemeliharaan medium kultur dalam 

sampel uji tanah asli selama enam bulan dan tujuh bulan untuk pengujian 

direct shear. 

6. Tanah akan diberi medium kultur cair terlebih dahulu sebanyak tiga liter 

sebelum dicetak untuk pengujian direct shear. 

1.5.   Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah 

penelitian. Jawaban ini dibuat berdasarkan teori dan kebenarannya akan dibuktikan 

melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis ini juga dapat menjadi pedoman 
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penelitian dan membantu menyusun kerangka dan kesimpulan penelitian yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan Bacillus megaterium dapat 

tumbuh dalam medium kultur B4 modifikasi yang menggunakan ion kalsium 

dari limbah karbit. 

2. Penambahan bakteri Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, dan 

Bacillus megaterium yang menggunakan ion kalsium dari limbah karbit pada 

tanah ekspansif dapat meningkatkan kekuatan tanah. 

3. Penambahan medium akan mempengaruhi kinerja bakteri dan menjaga 

kekuatan tanah sampai masa pemeliharaan selama enam bulan. 

1.6.   Sistematika Penulisan  

Laporan skripsi ini terdiri dari sepuluh bagian awal, lima bab isi, dan dua 

bagian akhir. Berikut adalah sistematika penulisan laporan ini:  

1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman kulit, pernyataan keaslian 

karya tulis, persetujuan dosen pembimbing tugas akhir, persetujuan tim 

penguji tugas akhir, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan 

daftar tabel.  

2. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, batasan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan 

laporan skripsi ini. 

3. BAB II: LANDASAN TEORI 



7 

 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam mendapatkan 

jawaban dari permasalahan pada penelitian ini. Teori-teori yang terdapat pada 

bab ini didapatkan dari tinjauan pustaka melalui media cetak dan digital.   

4. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi prosedur kegiatan penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil penelitian.  

5. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang dilakukan beserta dengan 

analisis dan pembahasan data-data tersebut, untuk menjawab atas  

permasalahan dari penelitian ini.   

6. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.  

7. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir pada laporan skripsi ini mencakup daftar pustaka yang berisi 

referensi-referensi yang digunakan pada penulisan laporan ini. 


