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ABSTRAK 

 
PT Petrokimia mempunyai by product yang volumenya cukup besar yaitu 

gypsum. Gypsum merupakan hasil limbah dari pabrik Phosforic Acid PT. 

Petrokimia Gresik; jumlahnya cukup besar yaitu 1.200.000 ton/tahun. Oleh sebab 

itu perlu dicarikan alternatif pemanfaatannya untuk mengurangi jumlahnya yaitu 

menjadikan gypsum sebagai material urug yang sudah dikemas dalam bentuk 

produk. Dengan usaha pengemasan tersebut produk dari suatu pabrik tidak 

dianggap sebagai limbah dan dapat dipasarkan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan gypsum 

apabila dijadikan sebagai material urug dan bagaimana pula kelebihannya dalam 

hal kekuatannya bila dicampur dengan kapur CaCO3 yang juga merupakan produk 

samping dari PT Petrokimia. Gypsum Subgrade Mat adalah sebuah ide dimana 

gypsum dibungkus dengan geotextile yang telah dijahit menjadikannya seperti 

“kasur” yang berguna sebagai pengganti subgrade biasa.  

Serangkaian pengujian dilaksanakan pada material gypsum. Pertama adalah 

uji kimia untuk mengetahui semua bahan kimia yang terkandung dalam material 

gypsum. Dilanjutkan dengan uji pemadatan dan CBR yang kemudian hasilnya 

dianalisa dengan “The Fifteen Point Method” (Metoda 15-titik) dimana akan 

dihasilkan hubungan antara kepadatan kering (d) dengan kadar air (Wc) dan harga 

CBR-rendaman. Kemudian percobaan usaha penambahan kapur CaCO3 dilakukan 

dengan pengujian pemadatan, CBR, direct shear, dan rembesan dalam berbagai 

variasi prosentase campuran (1%, 3%, dan 5%) dan lama pemeraman (1-60 hari). 

Pecobaan pembuatan Gypsum Subgrade Mat akan dilakukan secara nyata dengan 

pembuatan langsung di lapangan. 

Dalam uji kimia material gypsum didapatkan hasil bahwa semua bahan 

kimia yang terkandung dalam material gypsum berada jauh di bawah kadar minimal 

yang diperbolehkan sehingga dapat digunakan. Material gypsum termasuk dalam 

klasifikasi tanah golongan A-4 (AASHTO) atau SM (USCS) yang sangat baik 

untuk digunakan sebagai material tanah urug. Pengujian metoda 15-titik 

menunjukan bahwa  kadar air (Wc) 30-40 % adalah rentang kadar air yang baik 

untuk pemadatan dengan nilai 13% sebagai nilai CBR terkecil. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa material gypsum sangat baik untuk material tanah urug pilihan 

(borrowed selected material) menurut syarat PUPR (2016). Percobaan usaha 

penambahan kapur CaCO3 dilaksanakan namun tidak menunjukan penambahan 
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kekuatan tanah yang signifikan. Oleh sebab itu pencampuran gypsum dengan kapur 

CaCO3 tidak direkomendasikan. 

 Gypsum subgrade geomat didesain dengan ukuran 6,8 x 1,75 x 0,15 meter 

dengan bungkus geotextile non-woven. Dalam percobaan ini geomat gypsum yang 

dibuat tidak memenuhi persyaratan PUPR (2016) mengenai ketentuan pemadatan 

relative (R) timbunan tanah, namun berdasarkan nilai CBR memenuhi syarat 

sebagai jalan dengan subgrade tanah urug biasa. 

 

 

Kata kunci: gypsum, subgrade, geomat, material urug, geotekstil, produk 

samping 
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ABSTRACT 

 
Right now, PT. Petrokimia struggle with waste buildup of gypsum. Gypsum 

is a by-product that come from Phosforic Acid factory of PT. Petrokimia Gresik; 

its volume was pretty huge: 1.200.000 ton/year. Therefore, reuse solutions to reduce 

its amount is necessary. One of the solutions is to use gypsum as fill materials than 

package it as a product.  

This research was conducted to find out how the strength of gypsum is when 

used as a filling material and how the strength is in terms of strength when gypsum 

is mixed with CaCO3 lime which is also a by-product of PT Petrokimia. Gypsum 

Subgrade Mat is an idea that gypsum is wrapped in a geotextile that has been sewn 

to make it look like a "mattress" that is useful as a regular subgrade replacement. 

A series of tests were carried out on gypsum material. First is a chemical 

test to find out all the chemicals contained in gypsum material. Followed by 

compaction test and CBR. Then its results are analyzed with "The Fifteen Point 

Method" which will produce a relationship between dry density (d) with water 

content (Wc) and CBR. Attempt to add CaCO3 lime was carried out by compaction, 

CBR, direct shear, and seepage testing in various CaCO3 mixture percentage (1%, 

3%, and 5%) and curing periods (1-60 days). While trial of making Gypsum 

Subgrade Mats carried out by making them directly in the field. 

Chemical test of gypsum material showed all its inorganic parameters are 

bellow regulatory limit and safe to use. This gypsum materials classified as A-4 

(AASHTO) or SM (USCS) indicating that it is a sand dominant soil which is very 

suitable for fill materials. Then gypsum materials analyzed with The Fifteen Point 

Method to find out the correlation of its dry unit weight (d), water content (Wc), 

and CBR-soaked. Result of The Fifteen Point Method showed that water content 

(Wc) of 30-40 % is the most recommended water content percentage for soil 

compaction with the lowest CBR percentage of 13 % while compacted with 

Standard Proctor test. The Fifteen Point Method result showed that gypsum 

material qualified the PUPR regulation as borrowed selected material. This 

regulation require borrowed selected material to has minimum CBR-soaked of 10% 

and plasticity index below 6%. Tests to mixed CaCO3 with variety of percentage 

(1%, 3%, dan 5%) and waiting periods (1-60 days) are conducted but failed to give 

any significant strength enhancement. Because of that any attempt to add CaCO3 

to gypsum mix are not recommended. 

Gypsum geomat designed with dimension of 6,8 x 1,75 x 0,15 meters and 

non-woven geotextile as cover. Gypsum with Water content (WC) 42% that used 
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in the research reached dry unit weight (d) 1,062 T/m3 and CBR estimated value 

around 6%. Which concluded that the material didn’t qualify PUPR regulation 

about relative compaction for fill material. On the other hand, it fits as ordinary fill 

material for road according to its CBR value. 

 

Keywords: gypsum, subgrade, geomat, fill materials, geotextile, by-product 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lapisan tanah di wilayah Jawa Timur sepanjang pantai utara, sungai 

Bengawan Solo, dan Kali Brantas didominasi oleh tanah lempung lunak (soft clay) 

dengan luas kurang lebih 206,000 Ha. Daya dukung (kemampuan menahan beban) 

yang rendah dan kemampumampatan yang tinggi adalah masalah yang umumnya 

dijumpai ketika membangun konstruksi Sipil diatas tanah lempung lunak. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, metode yang umum digunakan adalah pemakaian 

pondasi-dalam untuk bentuk konstruksi setempat seperti gedung, dan perbaikan 

tanah bila konstruksinya luas, seperti jalan.  

Untuk meningkatkan daya dukung tanah (kemampuan menahan beban) dan 

mengurangi kemampumampatannya, perlu dilakukan perbaikan tanah. Metode 

perbaikan tanah dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu perbaikan 

tanah cara mekanis dan perbaikan tanah dengan stabilisasi. Metode perbaikan tanah 

dengan cara mekanis yang telah banyak dikembangkan dan digunakan seperti 

pemberian beban awal (preloading), pemasangan cerucuk (micropile), stone 

column, atau geotextile memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sedangkan 

metode stabilisasi yang sudah dikembangkan untuk tanah lempung lunak adalah 

metode stabilisasi kimia dengan semen atau kapur.  

Stabilisasi tanah menggunakan semen dikenal dengan nama cement-treated-

ground. Semen yang dicampurkan pada lempung lunak akan mengisi pori-pori 

tanah dan menyerap air yang ada di dalamnya. Semen kemudian bekerja mengikat 

butiran lempung lalu mengeras hingga akhirnya menghasilkan struktur butiran yang 

lebih stabil. Meskipun memiliki hasil yang memuaskan, namun harga semen terlalu 

mahal. Hal ini menyebabkan lapisan lempung lunak yang distabilisasi dengan 

semen sangat tipis. Sebagai akibatnya, penggunaan semen sebagai bahan stabilisasi 

tanah kurang memberikan hasil yang memuaskan karena lapisan tanah terstabilisasi 

terlalu  tipis sehingga tidak mampu untuk meneruskan beban yang dipikul ke 

lapisan tanah lunak di bawahnya secara merata. Hal ini berkibat terjadi differential 
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settlement yang cukup signifikan dan dapat mengakibatkan kerusakan konstruksi 

jalan yang ada diatasnya. Keadaan ini dapat ditanggulangi dengan cara memasang 

perkuatan tanah pada lapisan tanah yang ada dibawah lapisan yang telah 

terstabilisasi demi mendapatkan daya dukung tanah dasar yang optimal.  

Karena masalah ini maka dikembangkan cara stabilisasi alternatif, salah 

satunya adalah menggunakan kapur. Jenis kapur yang umum digunakan adalah 

kapur hidup (quick lime atau kalsium oksida) dan kapur mati (slake lime atau 

kalsium hidroksida). Dalam kasus-kasus tertentu kalsium oksida (CaO) lebih 

efektif, akan tetapi kapur jenis ini memiliki kelemahan pada pelaksanaannya yaitu 

dapat menyebabkan karat pada peralatan dan berbahaya bagi keselamatan para 

pekerja. Karena faktor ini, jenis kapur kalsium hidroksida (Ca(OH)2) lebih sering 

digunakan. Sistim pencampuran yang umum digunakan adalah mencampur kapur 

tersebut dengan tanah di permukaan dengan tebal sampai dengan 1.0 meter lalu 

dipadatkan. Sistim stabilisasi ini dikenal dengan nama lime-treated-ground. Selain 

itu, sistim pencampuran yang juga umum digunakan adalah memasukkan  bahan 

kapur tersebut kedalam lapisan tanah dengan diameter tertentu dan jarak tertentu 

hingga menyerupai kolom-kolom kapur didalam tanah; sistim ini lebih dikenal 

dengan nama Lime-Column. Lime-column biasa digunakan di tempat yang lapisan 

tanah lembeknya sangat tebal. Dua sistim stabilisasi dengan kapur yang diuraikan 

diatas  sudah sangat umum  digunakan  dan hasilnya sangat memuaskan. 

Selain jenis kapur yang telah dibahas diatas, ada jenis kapur lain yaitu CaCO3 

yang merupakan produk samping (limbah) dari perusahaan pupuk. Hasil analisa 

Laboratorium Uji Kimia Biro Proses dan Laboratorium PT. Petrokimia Gresik 

menunjukkan kandungan CaCO3 dalam kapur ex-Petrokimia Gresik ini cukup besar 

yaitu 71,37 % dan aman bagi lingkungan (Mochtar, 2017).  Namun terdapat 

hambatan yaitu limbah ini dikatagorikan sebagai limbah berbahaya apabila 

jumlahnya sudah melebihi ambang batas normal. Karena alasan tersebut maka PT 

Petrokimia bersama ITS pada Tahun 2012 melakukan penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana kapur CaCO3 tersebut dapat digunakan sebagai bahan stabilisasi 

pengganti kapur Ca(OH)2. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa 

kapur CaCO3 dapat digunakan sebagai bahan stabilisasi tanah lempung dengan 

hasil yang sangat memuaskan.  



3 
 

Selain CaCO3, PT Petrokimia juga mempunyai produk samping lain yang 

volumenya cukup besar yaitu gypsum yang merupakan hasil limbah dari pabrik 

Phosforic Acid PT. Petrokimia Gresik. Rate dari gypsum yang dihasilkan 

pertahunnya cukup besar yaitu 1.200.000 ton/tahun. Jumlah yang begitu besar ini 

menumpuk di penampungan PT Petrokimia seperti yang terlihat di Gambar 1.1. 

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah B3, gypsum dapat digolongkan sebagai limbah B3 berkategori spesifikasi 

khusus karena jumlahnya melebihi ambang batas normal. Karena itu petrokimia 

memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah penumpukan gypsum ini. Salah 

satu solusi alternatifnya adalah menjadikan gypsum sebagai material urug yang 

sudah dikemas dalam bentuk produk sehingga pabrik tidak dianggap menjual 

limbahnya. Dengan cara ini selain dapat mengurangi jumlah limbah gypsum yang 

menumpuk juga dapat menghasilkan keuntungan finansial tambahan untuk PT. 

Petrokimia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna memastikan bahwa gypsum 

sebagai tanah urug harus memenuhi aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. 

 

Gambar 1.1 Penumpukan limbah gypsum di PT. Petrokimia yang sudah mulai 

menggunung karena lahan sangat terbatas (Data Primer) 

Dalam tesis ini akan dilakukan penelitian untuk memanfaatkan gypsum 

sebagai material urug (fill material) yang ramah lingkungan. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kekuatan gypsum apabila dijadikan sebagai material 

urug dan bagaimana pula kelebihannya dalam hal kekuatannya bila gypsum 

dicampur dengan kapur CaCO3 yang juga merupakan produk samping dari PT 
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Petrokimia. Apabila gypsum dengan campuran kapur CaCO3 ternyata dapat 

memberikan hasil yang paling memuaskan, perlu ditentukan prosentase dari kapur 

agar diperoleh prosentase campuran yang optimum untuk mendapatkan kekuatan 

yang maksimum. Disamping itu, kandungan kimia dari campuran perlu diketahui 

untuk memastikan bahwa material urug yang dihasilkan aman terhadap lingkungan.  

Setelah didapatkan komposisi campuran yang tepat untuk menjadikan 

gypsum sebagai bahan urug, perlu dicari cara untuk menjadikan gypsum sebagai 

produk yang layak dipasarkan sesuai aturan. Salah satu saran dari KLH Indonesia 

adalah gypsum dapat dikemas dalam bentuk terbungkus, agar tidak ada kontak 

langsung antara gypsum dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu,  dalam tesis ini 

akan diteliti salah satu cara untuk pengemasan produk gypsum yang ramah 

lingkungan. Produk gypsum akan dicoba untuk dikemas dalam bentuk Gypsum 

Subgrade Mat.  

Gypsum Subgrade Mat (Kasur Gypsum) adalah sebuah ide baru dimana 

gypsum dibungkus dengan geotextile yang telah dijahit sehingga menjadikannya 

seperti “kasur” yang berguna sebagai pengganti subgrade yang dapat dipasang 

sebagai subgrade jalan. Dengan kasur gypsum ini diharapkan dapat diperoleh jalan 

yang lebih kuat sehingga material gypsum yang selama ini hanya dibuang dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan umum yang harus dicari 

jawabannya yaitu bagaimanakah usaha pemadatan dan prosentase kapur 

CaCO3 yang harus dicampurkan pada gypsum agar diperoleh untuk 

digunakan sebagai material urug dengan kekuatan yang maksimum dan 

bagaimana bentuk dari Gypsum Subgrade Mat agar dihasilkan barang yang 

fungsional.  Adapu rincian permasalahan yang perlu diselesaikan dalam penelitian 

yang diusulkan untuk thesis ini, yaitu: 

1. Apakah material gypsum merupakan material yang aman terhadap 

lingkungan dan layak untuk dijadikan sebagai material urug? 

2. Bagaimana klasifikasi tanah gypsum menurut USCS dan AASHTO? 
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3. Bagaimana hubungan antara kepadatan maksimum (Maximum Dry Density / 

MDD) dan kadar air optimum dari material gypsum untuk berbagai usaha 

pemadatan? 

4. Berapakah nilai CBR-rendaman yang mampu dicapai untuk berbagai usaha 

pemadatan dan kadar air yang direkomendasikan untuk pemadatan di 

lapangan?  

5. Apakah material gypsum memenuhi syarat sebagai material urug dan apakah 

kelas urugan yang mampu dicapai berdasarkan aturan PUPR (2016)? 

6. Bagaimanakah kepadatan dan CBR material gypsum dengan stabilisasi 

berbagai variasi prosentase kapur CaCO3 dan masa peram yang dipadatkan 

setara energy Modified Proctor Test dalam kondisi OMC, jika dibandingkan 

dengan material gypsum tanpa stabilisasi kapur dan pemeraman?  

7. Bagaimanakah nilai kuat geser (dari tes Direct Shear) material gypsum 

dengan stabilisasi berbagai variasi prosentase kapur CaCO3 dan masa peram 

yang dipadatkan setara energy Modified Proctor Test dalam kondisi OMC, 

jika dibandingkan dengan material gypsum tanpa stabilisasi kapur dan 

pemeraman?  

8. Bagaimanakah nilai koefisien rembes material gypsum dengan stabilisasi 

berbagai variasi prosentase kapur CaCO3 dan masa peram yang dipadatkan 

setara energy Modified Proctor Test dalam kondisi OMC, jika dibandingkan 

dengan material gypsum tanpa stabilisasi kapur dan pemeraman? 

9. Berdasarkan semua hasil percobaan usaha stabilisasi material gypsum dengan 

berbagai variasi prosentase kapur CaCO3 dan masa peram, apakah 

pencampuran kapur CaCO3 pada material gypsum dapat direkomendasikan, 

dan berapa kadar kapur CaCO3 optimum [(CaCO3)opt] yang disarankan? 

10. Bagaimana bentuk atau desain dari Gypsum Subgrade Mat dan pertimbangan 

apa saja digunakan dalam menetukan dimensinya? 

11. Bagaimana bentuk atau desain dari cetakan Gypsum Subgrade Mat  dan 

pertimbangan apa saja digunakan dalam menetukan desainnya? 

12. Bagaimana prosedur pembuatan Gypsum Subgrade Mat di lapangan? 
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13. Berapakah Kepadatan dan CBR yang dicapai Gypsum Subgrade Mat yang 

dibuat pada percobaan pembuatan di lapangan dan bagaimana kesuaiannya 

dengan aturan PUPR (2016)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan prosentase kadar air, usaha 

pemadatan, dan prosentase kapur CaCO3 yang harus dicampurkan pada gypsum 

agar diperoleh bahan urugan dengan kekuatan maksimum dan mencari bentuk dari 

Gypsum Subgrade Mat agar dihasilkan barang yang fungsional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila Gypsum yang merupakan produk samping PT Petrokimia dapat 

dijadikan sebagai material urug dan Gypsum Subgrade Mat maka akan diperoleh 4 

manfaat sekaligus yaitu:  

1. Diperolehnya material urug yang aman terhadap lingkungan tanpa harus 

mengambil material urug dengan cara memangkas bukit. 

2. Menemukan produk alternatif seperti Gypsum Subgrade Mat yang 

portable dan cepat dalam pemasangan sehingga diharapkan pengerjaan 

proyek di lapangan menjadi lebih praktis dan cepat.  

3. Ikut berperan serta dalam menyelamatkan lingkungan dengan cara 

memanfaatkan limbah industri yang jumlahnya berlebih.  

4. Masyarakat sekitar pabrik mendapatkan alternatif material timbunan yang 

berkualitas bagus tetapi murah.  

 

1.5    Batasan Penelitian 

Lingkup atau batasan penelitian yang diusulkan disini adalah: 

1. Material yang diteliti adalah gypsum dan kapur CaCO3 yang merupakan 

produk samping PT Petrokimia Gresik 

2. Desain Gypsum Subgrade Mat berdasarkan lebar jalan 6.8 meter 
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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Tanah dan Klasifikasinya  

Tanah pada umumnya terdiri lebih dari satu macam ukuran partikel. Ukuran 

partikel tanah bervariasi dari lebih besar 100 mm sampai dengan lebih kecil dari 

0,001 mm. Sistim klasifikasi tanah yang umum dipakai oleh teknik sipil adalah :   

1. Unified Soil Classification System (USCS) 

2. American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) 

3. American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 

2.2. Test Pemadatan, Test CBR dan The Fifteen Point Method. 

Uji pemadatan yeng biasa dipakai di laboratorium dikenal dengan nama uji 

pemadatan Proctor (Proctor compaction test). Terdapat 2 macam uji pemadatan 

Proctor yaitu pengijian Standard Proctor test dan Modified Proctor test (untuk 

pemadatan dengan energi yang lebih tinggi). Cara melakukan test pemadatan 

tersebut telah diuraikan dalam ASTM D1557-70 dan ASTM D698-70. Hasil akhir dari 

pengujian ini yaitu berupa kadar air optimum (Wcopt) dan berat volume kering 

(kepadatan) maksimum (ᵧd-mak).  

 Di USA dan Inggris/UK, tekanan roda truck-berat di lapangan berkisar antara 

80 psi s/d 100 psi (maximum). Bila tekanan roda maximum 100 psi yang 

disyaratkan, maka harga CBR tanah untuk tanah urug dan lapisan jalan disarankan 

sebagai berikut: 

• CBR minimum = (100/1000) x 100% = 10 % bila trucknya dibolehkan 

untuk menyebabkan jejak roda sedalam 0.1 inch = 2.5 mm. 

• CBR minimum = (100/1500) x 100% = 6 % bila trucknya dibolehkan 

untuk menyebabkan jejak roda sedalam 0.2 inch = 5.0 mm. 

Oleh karena itu dikenal dua persyaratan CBR: untuk urugan biasa disyaratkan 

CBR > 6%, sedangkan untuk urugan pilihan disyaratkan CBR > 10% dan harga 

Index Plastisitas tanah, IP< 6%.  
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 Untuk kondisi Indonesia yang membiarkan truck-berat memompa roda truck 

beratnya sampai 150 psi., maka sering disarankan harga CBR > 15% untuk urugan 

pilihan dan CBR > 10% untuk urugan biasa. Jadi diharapkan truck-truck berat itu 

masih dapat beroperasi di atas lapisan tanah yang sudah diurug dan dipadatkan. Bila 

harga CBR lapisan tanah kurang dari pada yang disyaratkan di atas, truck berat akan 

kesulitan beroperasi di atas lapisan tanah tersebut karena roda truck akan mudah 

“ambles” ke dalam tanahnya. Umumnya, tanah yang memiliki harga CBR < 6 % 

tidak disyaratkan untuk tanah urug, sedangkan tanah dengan CBR < 3% akan sama 

sekali sukar untuk dilewati kendaraan yang ringan sekalipun, karena tekanan roda 

kendaraan ringan biasanya > 30 psi. 

 Untuk pengujian CBR suatu tanah, karena di lapangan sangat mungkin terjadi 

berbagai kepadatan yang bervariasi, sesuai persyaratan kepadatan mulai dari 

Modified Proctor sampai dengan Standard Proctor, maka dikenal suatu system 

pengukuran CBR yang disebut sebagai “The Fifteen Point Method” (“Metoda 15-

titik”). Metode ini dibuat untuk mengetahui bagaimana variasi harga CBR yang 

akan terjadi di lapangan, bila tanahnya dipadatkan dengan berbagai cara pemadatan 

(semuanya memenuhi syarat pemadatan yang baik), dan kemudian tanah tersebut 

menjadi jenuh air pada saat hujan datang. Dari metoda 15-titik ini dapat diketahui 

berapa variasi CBR di lapangan dan berapa CBR minimum yang masih dapat 

diandalkan pada tanah tersebut setelah tanah tersebut terkena hujan. 

 The Fifteen Point Method ini dilakukan dengan cara membuat 15 buah benda 

uji CBR pada tabung khusus CBR, sebagai berikut: 

• 5 benda uji CBR untuk pemadatan dalam tabung CBR dengan 56 x 

tumbukan, usaha pemadatan setara Modified Proctor, dengan tanah 

direndam selama minimal 4 hari agar menjadi jenuh.  

• 5 benda uji CBR untuk pemadatan dalam tabung CBR dengan 13 x 

tumbukan, usaha pemadatan setara Standard Proctor, dengan tanah 

direndam selama minimal 4 hari agar menjadi jenuh. 

• 5 benda uji CBR untuk pemadatan dalam tabung CBR dengan 27x 

tumbukan, usaha pemadatan setara dengan pertengahan antara Modified 
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dan Standard Proctor, dengan tanah direndam selama minimal 4 hari, agar 

jenuh. 

Dari pengujian cara ini dapat ditentukan harga CBR yang sesuai untuk segala 

kondisi di lapangan. 

 Untuk hasil CBR dgn Metoda 15-titik di atas, pertama dapat digambarkan 

hubungan antara harga berat volume tanah kering sesudah dipadatkan, dry, dengan 

kadar air saat pemadatan, wc, untuk masing-masing jenis usaha pemadatan. 

Kemudian juga dapat digambarkan hubungan antara harga CBR dengan kadar air 

saat pemadatan, wc, untuk masing-masing jenis usaha pemadatan. Akhirnya dapat 

dicari hubungan antara harga CBR dan  dry, untuk berbagai rentang kadar air saat 

pemadatan (Gambar 2.1). Harga CBR minimum dapat dicari untuk berbagai kondisi 

kadar air dan pemadatan di lapangan. Harga CBR tersebut dapat digunakan sebagai 

harga CBR-rencana (design CBR) yang paling kecil yang mungkin terjadi di 

lapangan apabila tanah itu menjadi basah dan jenuh air pada saat musim hujan. 

 

 

  

Gambar 2.1 Contoh kurva hubungan CBR dan  dry.  

2.3. Material Gypsum  

Gypsum adalah salah satu material dengan kadar kalsium yang mendominasi 

mineralnya. Gypsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium 
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sulfat (CaSO4.2H2O) dimana gypsum adalah salah satu dari beberapa mineral yang 

teruapkan. Contoh lain dari mineral-mineral tersebut adalah karbonat, borat, nitrat, 

dan sulfat yang diendapkan di laut, danau, gua dan di lapian garam karena 

konsentrasi ion-ion oleh penguapan. Ketika air panas atau air memiliki kadar garam 

yang tinggi, gypsum berubah menjadi basanit (CaSO4.H2O) atau juga menjadi 

anhidrit (CaSO4). Dalam keadaan seimbang, gypsum yang berada di atas suhu 108 

°F atau 42 °C dalam air murni akan berubah menjadi anhidrit. 

Gypsum terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dan ketebalan yang 

bervariasi. Ketika salinitas makin bertambah, gypsum merupakan garam yang 

pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut diikuti oleh anhidrit dan 

halit. Sebagai mineral evaporit, endapan gypsum berbentuk lapisan di antara 

batuan-batuan sedimen batu gamping, serpih merah, batu pasir, lempung, dan 

garam batu, serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan 

batuan sedimen. Menurut para ahli, endapan gypsum terjadi pada zaman Permian. 

Endapan gypsum biasanya terdapat di danau, laut, mata air panas, dan jalur endapan 

belerang yang berasal dari gunung api. 

Gypsum termasuk mineral dengan sistem kristal monoklin 2/m, namun kristal 

gipsnya masuk ke dalam sistem kristal orthorombik. Gypsum umumnya berwarna 

putih, kelabu, cokelat, kuning, dan transparan. Hal ini tergantung mineral pengotor 

yang berasosiasi dengan gypsum. Gypsum umumnya memiliki sifat lunak dan pejal 

dengan skala Mohs 1,5 – 2. Berat jenis gypsum antara 2,31 – 2,35, kelarutan dalam 

air 1,8 gr/liter pada 0 °C yang meningkat menjadi 2,1 gr/liter pada 40 °C, tapi 

menurun lagi ketika suhu semakin tinggi. Gypsum memiliki pecahan yang baik, 

antara 66o sampai dengan 114o dan belahannya adalah jenis choncoidal. Gypsum 

memiliki kilap sutra hingga kilap lilin, tergantung dari jenisnya. Gores gypsum 

berwarna putih, memiliki derajat ketransparanan dari jenis transparan hingga 

translucent, serta memiliki sifat menolak magnet atau disebut diamagnetit.  

Dalam studi yang telah banyak dilakukan, gypsum dijadikan sebagai bahan 

stabilisasi tanah yang memiliki daya dukung rendah. Wibawa (2015) menyatakan 

bahwa penambahan gypsum sebanyak 8% pada tanah lempung dengan masa peram 

14 hari dapat meningkatkan nilai kuat geser tanah. Hasil pengujian Febra Ndaru 

dkk (2015) merekomendasikan bahwa nilai CBR dapat meningkat dengan baik 
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apabila tanah lempung dicampur dengan 4% material serbuk gypsum dan 5% abu 

sekam padi dengan masa peram 14 hari. Penelitian lain juga dilakukan oleh Suteja 

dkk (2015) dimana selain gypsum, dicampurkan juga abu tandan sawit pada tanah 

lempung lunak. Hasil yang diperoleh adalah prosentase campuran yang dapat 

meningkatkan nilai CBR maksimum adalah 7.5% abu tandan sawit dan 10% 

gypsum dengan masa peram selama 7 hari. 

Modi (2010) juga melakukan penelitian untuk memanfaatkan gypsum yang 

tidak terpakai dan jumlahnya sangat banyak menjadi material reklamasi. Gypsum 

yang distudi berasal dari 2 (dua) lokasi yang berbeda. Selain variasi campuran, 

penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa variasi masa peram yaitu 7 hari, 28 

hari, 60 hari dan 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fly ash 

dan kapur dapat meningkatkan nilai kadar air optimum secara signifikan tetapi 

mengurangi nilai kepadatan maksimum material. Selain itu, hasil uji Unconfined 

Compressive Strength dengan variasi masa peram menunjukkan bahwa lama 

pemeraman dapat meningkatkan kekuatan material. Namun kondisi ini tidak terjadi 

pada campuran 50% gypsum dan 50 fly ash; campuran material tersebut tidak 

berkontribusi meningkatkan nilai kekuatan pada material. Modi juga melakukan uji 

permeabilitas dimana koefisien rembesan material gypsum dapat berkurang dengan 

adanya penambahan fly ash. Selain itu, semakin lama masa peram nilai 

permeabilitas pada material akan semakin mengecil.  

Prastowo dkk (2010) melakukan pengujian terhadap material gypsum 

sebanyak 10%, 20%, 30% dan 40% untuk bahan stabilisasi tanah lempung. Hanya 

saja hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi yang dilakukan belum 

mampu memberi pengaruh terhadap sifat fisik dan sifat teknis dari tanah yang 

distabilisasi.  

 

2.4. Material Kapur 

Bahan dasar kapur adalah batu gamping (batu kapur) yang secara kimia 

mengandung 100% kalsium karbonat (CaCO3). Batu gamping (CaCO3) dengan 

pemanasan (± 900° C) terjadi proses penguraian dimana karbon dioksida (CO2) 

menguap dan yang tertinggal hanya kalsium oksida (CaO). Jika ditambahkan air 

pada kapur hasil pembakaran (CaO) maka akan menghasilkan panas sampai 
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±900°C 

mendidih sehingga kapur mengembang dan terjadi retak-retak. Hasil dari proses 

penambahan air tersebut menghasilkan kalsium hidroksida (Ca(OH)2). Menurut 

PUBI (1982) proses terjadinya reaksi  kimia adalah sebagai berikut : 

CaCO3                      CaO + CO2                       

CaO + H2O                     Ca(OH)2 + panas (15,5 Kcal).       

   

Jenis kapur yang umum digunakan sebagai bahan stabilisasi adalah kapur hidup 

atau kalsium oksida (CaO) dan kapur mati atau kalsium hidroksida (Ca(OH)2). 

Kapur hidup (CaO) memiliki karakteristik lebih berbutir dibandingkan 

dengan kapur mati (Ca(OH)2) dan biasanya dikemas dalam bentuk kering seperti 

bahan semen. Penggunaan kapur hidup lebih efektif dan sangat cocok untuk tanah 

yang sangat basah karena berfungsi sebagai bahan pengering yang baik. Namun 

demikian masih ada beberapa kelemahan pada proses pemakaian kapur hidup yaitu 

mudah terjadi korosi pada peralatan dan sangat berbahaya bagi pekerja karena 

mengeluarkan panas saat bereaksi dengan air.  Oleh sebab itu, kapur mati 

(Ca(OH)2) lebih sering digunakan sebagai bahan stabilisasi. 

Jenis kapur CaCO3 merupakan produk samping perusahaan pupuk ZA II 

(Amonium sulfat) yang bahan bakunya berasal dari phospho gypsum (dari pabrik 

asam sulfat) serta amoniak (NH3) dan karbon dioksida (CO2). Kapur CaCO3 ini 

masih mengandung bahan yang dapat dimanfaatkan terutama CaCO3, Al2O3, dan 

F2O3 (Petrokima-Gresik, 2009). Selama ini kapur CaCO3 tersebut hanya berfungsi 

sebagai bahan pengisi (filler) saja (Ingles dan Metcalf, 1992). Kapur produk 

samping dari pabrik pupuk ZA II ini memiliki kandungan kapur CaCO3 yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 71,37% (Petrokima-Gresik, 2009) sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan stabilisasi. 

 

2.5. Material Reklamasi 

Reklamasi menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” adalah usaha 

memperluas tanah / lahan dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak 

berguna. Sedang kata “reklamasi” di bidang geoteknik diartikan sebagai suatu 

pekerjaan penimbunan tanah dengan skala volume dan luasan yang sangat besar 
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pada suatu kawasan atau lahan yang relative masih kosong dan berair misal di 

kawasan pantai, daerah rawa-rawa, suatu lokasi di laut, ditengah sungai yang lebar 

ataupun di danau menjadi lahan yang berupa daratan.  

Langkah awal didalam melakukan proses perencanaan reklamasi adalah 

melakukan beberapa kegiatan yaitu survey pengenalan lokasi proyek, survey 

pasang-surut air laut, tinggi gelombang dan arus; survey bathimetric (pengukuran 

kedalaman dasar laut); survey topographic apabila lokasi reklamasi bukan di laut; 

penyelidikan tanah; survey quarry atau sumber material untuk reklamasi; survey 

harga satuan bahan dan upah pekerja. Quarry merupakan hal terpenting dalam 

merencanakan pekerjaan reklamasi. Bahan reklamasi dapat berasal dari darat, yang 

biasanya diambil dari pegunungan, atau dapat dari laut yang merupaan hasil 

kerukan (dredging). Dalam hal ini, pertimbangan kelestarian dan keamanan 

lingkungan menjadi pertimbangan utama apabila menginginkan pembangunan 

yang direncanakan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  

Dengan dasar pemikiran untuk melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan, maka pengambilan quarry dari perbukitan mulai dihindari. Untuk itu 

akhir-akhir ini mulai banyak dikembangkan dan dicari material baru sebagai 

material urug, diantaranya bahan-bahan yang berasal dari produk samping industri 

yang tidak mengandung bahan berbahaya terhadap lingkungan. Material timbunan 

untuk reklamasi pada umumnya tidak boleh berupa pasir halus berbutir homogen 

100% atau mempunyai kandungan lempung lebih besar 20%. Material pasir halus 

berbutir homogen 100% di area reklamasi yang tergenang air dapat mengalami 

liquefaction apabila terjadi gempa atau getaran yang dasyat. Begitu juga apabila 

material timbunan memiliki kandungan lempung cukup tinggi maka daya 

dukungnya rendah dan pemampatannya besar.  

Bila berdasar pada SENTRA dan LKCPC (1976), material yang dapat 

digunakan sebagai timbunan reklamasi diklasifikasikan dalam 17 kelas yaitu A1 s/d 

D4 seperti yang ditunjukan dalam Tabel 2.4. Klasifikasi material reklamasi yang 

jamak dipakai adalah B1, B2, B3 dan B4.  
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2.6. Material Geosintetik 

Geosintetik berasal dari kata geo yang berarti tanah dan sintetik yang berarti 

tiruan. Jadi geosintetik berarti bahan tiruan (sintetik) atau bahan yang bukan 

merupakan bahan alami yang penggunaannya berhubungan dengan tanah atau 

batuan. Bahan sintetis ini dapat berupa bahan yang berasal dari polimerisasi hasil 

industri minyak bumi, serat-serat sintetis, kain, baja dan lainnya. Dalam 

perkembangan selanjutnya geosintetik adalah bahan sintetis berupa serat-serat 

sintetis yang dianyam, tanpa anyam atau bentuk lainnya yang digunakan dalam 

pekerjaan tanah. 

Tabel 2.1. Klasifikasi Tanah untuk Material Reklamasi (SETRA dan LCPC, 1976) 

Fine-Grained Soil D<50 mm 

Percent passes 

80m sieve >35% 

Ip<10 

10<Ip<20 

20<Ip<50 

Ip>50 

A1 

A2 

A3 

A4 

Sand and Gravel with 

fine 

Percent passes 80 m 

sieve from 5 to 12% 

 

Retained on 2 mm 

sieve less than 30% 

ES > 35              B1 

ES < 35              B2 

Retained on 2 mm 

sieve more than 30% 

ES > 25              B3 

ES < 25              B4 

Percent passes 80 m 

sieve from 12 to 35% 

 

Ip<10 B5 

Ip>10 B6 

Soil consist with fine 

to course elements 

D > 50 mm percent 

passes 80 m sieve > 

5% 

Major part passes 80m sieve                      C1 

Mince part passes 80 

m sieve  

D < 250 mm          C2 

D >250 mm           C3 

Soil and rock 

insensitive to water 

Percent passes 80 m 

sieve < 5% 

D < 50 mm Retained on 2 mm 

sieve, less than 30 %          

D1 

Retained on 2 mm 

sieve, more than 30 %       

D2 

50 mm < D < 250 mm                                           D3 

D> 250 mm                                                            D4 

 

Geosintetik secara umum dibedakan berdasar sifat permeabilitasnya yaitu 

bahan lolos air (permeable) dikenal sebagai geotekstil dan bahan bersifat kedap air 
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(impermeable) dikenal sebagai geomembran. Bentuk bahan geotekstil berupa 

lembaran dengan anyaman, tanpa anyaman dari kumpulan benang-benang sintetis. 

Sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bentuk geosintetik semakin bervariasi, 

misalnya bentuk grid, dan bentuk komposit. Macam-macam bentuk geosintetik 

seperti terlihat pada Gambar 2.2. 

Geosintetik secara luas digunakan dibidang teknik sipil, geoteknik, 

lingkungan, pertanian, sehingga bentuk maupun tipe geosintetik mengalami 

perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pemakaian geosintetik adalah 

untuk penanggulangan masalah erosi, sebagai pemisah dua material yang berbeda 

gradasinya, sebagai bahan filter, perkuatan tanah dasar fondasi pada pekerjaan 

timbunan, perkuatan dinding penahan tanah dan sebagai bahan kedap air 

(geomembran). Dalam perkembangan selanjutnya geosintetik juga digunakan 

sebagai perkuatan lapis perkerasan aspal, terutama sebagai pencegah perambatan 

retak pada pekerjaan overlay. 

    

 

 

 

 

Gambar 2.2 Macam-macam Bentuk Geosintetik 

  

 Secara garis besar peran geosintetik pada bangunan sipil dibagi menjadi dua 

yaitu peran mekanik dan peran hidrolis. Peran mekanik umumnya berhubungan 

dengan pekerjaan-pekerjaan struktur, antara lain perkuatan tanah, perataan beban 

dan pemisah dua material yang berbeda gradasinya (anti kontaminasi). Sedangkan 

peran hidrolis berhubungan dengan fungsi geosintetik sebagai bahan drain dalam 

pekerjaan drainase dan sebagai filter untuk pekerjaan filtrase. 

Kuat tarik, kuat geser yang tinggi serta nilai rangkak yang rendah merupakan 

bahan yang dapat dipergunakan untuk perkuatan tanah dalam arti memperbaiki 

sifat-sifat mekanis tanah tersebut. Sedangkan kuat tarik, kuat tembus (puncture 
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resistance), dan kuat sobek (burts resistance) merupakan karakteristik yang 

diperlukan dalam penggunaan geosintetik sebagai pemisah antara 2 lapisan bahan 

yang saling berhubungan seperti misalnya subgrade dan subbase pada struktur 

perkerasan jalan. 

Sebagai bahan drainase geosintetik dapat mengalirkan air melalui tampang 

geosintetik (arah transversal), baik secara horisontal maupun vertikal dengan dan 

tanpa kolektor. Fungsi drain juga untuk menurunkan tegangan air pori, sehingga 

tegangan efektif serta lekatan tanah dapat dipertahankan. Selain itu geosintetik juga 

dapat berfungsi sebagai filter, yaitu mengijinkan air lewat dengan mudah melalui 

bahan geosintetik, tetapi bahan tersebut dapat menahan butiran tanah. Pengaliran 

melalui bahan ini merupakan pengaliran normal yang tegak lurus lembaran 

geosintetik. 

 

2.7. Subgrade 

Subgrade adalah tanah dasar di bagian paling bawah lapis perkerasan jalan. 

Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik 

atau tanah urug yang didatangkan dari tempat lain atau tanah yang distabilisasi dan 

lainnya. Subgrade pada proyek jalan raya memegang peranan penting dalam 

menentukan kualitas perkerasan jalan. Kekuatan dan keawetan konstruksi 

perkerasan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar 

Lapisan subgrade harus sesuai dengan spesifikasi perencanaan jalan raya 

yang telah diatur didalam Spesifikasi Pekerjaan Tanah oleh PUPR (2016) mengenai 

pekerjaan tanah yang diterbitkan oleh binamarga. Spesifikasi tersebut menjelaskan 

tentang parameter bahan yang dapat digunakan sebagai syarat bahan lapisan 

subgrade. Disamping bahan yang digunakan, perlu diperhatikan proses pemadatan 

dilapangan yang menggunakan alat-alat berat. 

Sementara itu spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan memberikan 

syarat bahan/material untuk digunakan sebagai bahan subgrade adalah sebagai 

berikut : 

a. Klasifikasi tanah OL, OH, Pt tidak boleh digunakan 

b. Klasifikasi tanah GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, SC bisa digunakan 

dengan syarat harus keras dan tidak memiliki sifat khas. 
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c. CH, MH dan A-7-6 tidak untuk dipergunakan pada lapisan yang berada 30 

cm dibawah dasar perkerasan, kecuali mencapai CBR 6% setelah 

perendaman 4 hari bila dipadatkan 100% kepadatan kering maksimum. 

d. Tanah ekspansif dengan nilai aktif >1,25 tidak boleh digunakan. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.   Umum 

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa material yang akan diteliti 

merupakan produk samping dari PT. Petrokimia yaitu material gypsum dan kapur 

CaCO3; dalam penelitian ini, kapur tersebut akan digunakan sebagai bahan 

campuran material gypsum. Pada material gypsum tersebut dilakukan uji kepadatan 

dengan 3 macam energy yang berbeda dan ditentukan harga CBR nya. Dengan 

fifteen point method maka akan dibuat kurva hubungan antara berat volume kering 

atau kepadatan dengan harga CBR; dengan menggunakan kurva tersebut akan dapat 

dengan mudah diketahui harga CBR untuk kepadatan 100%, 95%, dan 90% 

kepadatan maksimum.  Untuk selanjutnya, uji kuat geser dilakukan untuk gypsum 

yang memiliki kepadatan maksimum dan kadar air optimum yang berbeda tersebut. 

 Selain itu, dibuat sampel gypsum dicampur dengan kapur 1%, 3%, dan 5% 

sebagai bahan stabilisasi dan dipadatkan dengan energy modified untuk kemudian 

diperam selama 7 hari. Setelah itu dilakukan uji rembesan, direct shear, dan uji 

CBR rendaman. Dari hasil tersebut akan ditentukan prosentase kapur sebagai bahan 

stabilisasi yang paling optimum. Untuk selanjutnya, dibuat sampel gypsum yang 

dicampur dengan kadar kapur yang paling optimum tersebut dipadatkan dengan 

energy paling maksimum untuk kemudian diperam dengan waktu yang bervariasi 

yaitu 1, 7, 14, 30, 45, dan 60 hari. Sampel yang telah diperam dengan waktu yang 

bervariasi tersebut kemudian ditentukan konsistensinya, koefisien rembesan, harga 

CBR, kuat geser nya. Dari uji ini dapat diketahui bagaimana pengaruh umur 

pemeraman terhadap perilaku gypsum yang telah distabilisasi dengan kadar kapur 

yang optimum tersebut. 

Selain test fisik seperti yang diuraikan diatas, uji TCLP juga dilakukan untuk 

mengetahui kandungan bahan kimia material gypsum yang telah distabilisasi. Uji 

ini hanya dilakukan pada campuran gypsum dan kapur yang optimum saja. Bagan 

alir pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.  
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3.2.   Penentuan Sifat Fisik dan Teknis Material Gypsum Kondisi Initial 

Pengujian di laboratorium dilakukan untuk menentukan sifat fisik dan sifat 

teknis tanah pada kondisi initial dari gypsum (tanpa campuran kapur). Sifat fisik 

tanah terdiri dari specific gravity, plastisitas, distribusi ukuran butiran, kepadatan 

maksimum dan kadar air optimum, serta harga California Bearing Ratio (CBR). 

Sifat teknis yang ditentukan adalah kuat geser tanah. Selain itu, kandungan kimia 

ditentukan dengan tes TCLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian CBR pada masing-masing 

kadar air [tes CBR setelah rendaman 4 

hari /soaked CBR)] 

Menganalisis hasil pengujian untuk 

mendapatkan kurva Kepadatan vs CBR 
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Gambar 3.1 Bagan alir tahapan penelitian.  

Melakukan pengujian kimia untuk campuran 

gypsum + kapur yang efektif 

Memperoleh masa peram sample yang paling 

efektif 

Pengujian sifat fisik dan teknis masing-masing 

sample 

Melakukan Test CBR untuk masing-masing sample 

Membuat campuran Gypsum dan kapur yang paling efektif  dan dipadatkan 

kemudian diperam selama 1, 14, 30,45, 60 hari 

Memperoleh Campuran Gypsum dan kapur yang 

paling efektif 

Pengujian sifat-sifat Fisik dan Teknis  masing-

masing campuran 

Mendesain Gypsum Subgrade Mat 

dan prosedur pelaksanaan di 

lapangan 

Percobaan pembuatan 

Subgrade Mat di Lapangan 

Melakukan Test CBR masing-masing Campuran 

Membuat bahan Campuran Gypsum + Kapur (kapur 1%, 3%, 5%) yang 

kemudian dipadatkan berdasarkan d maksimal 

Masing-masing campuran diperam 7 hari 

Penulisan Tesis 



22 

3.2.1. Penentuan Sifat Fisik Tanah 

 Standard pengujian yang digunakan adalah : 

• ASTM D854-58 dan SNI 03-1964-1990 untuk penentuan nilai Specific 

Gravity; 

• ASTM D423-66 dan SNI 03-1966-1990 untuk penentuan Batas Cair; 

• ASTM D423-66 dan SNI 03-1966-1990 untuk penentuan Batas Plastis; 

• ASTM D427-61 dan SNI 03-3422-1994 untuk penentuan Batas susut: 

• ASSHTO T-27-74 dan ASTM C-130-46 untuk penentuan ukuran butir (Uji 

Ayakan): 

• ASTM D421-58, D422-63 dan SNI 03-3423-1994 untuk penentuan ukuran 

butir (Hidrometer); 

Jumlah sampel dan jenis tes yang dilakukan untuk menentukan sifat fisik 

material gypsum diberikan dalam Table 3.1. 

 

Tabel 3.1 Jenis Tes dan Jumlah Sampel untuk Penentuan Sifat Fisik Gypsum  

No Nama Tes Parameter Notasi Unit Jumlah Sampel 

1 Vol-Grav Spesific Gravity Gs - 3 buah 

2 Konsistensi 

Batas Cair LL % 3 buah 

Batas Plastis  PL % 3 buah 

Batas Susut SL % 3 buah 

3 Ayakan 

Koef. Keseragaman Cu - 3 buah 

Koef. Gradasi Cc - 3 buah 

Diameter Butiran 

10% lolos 
D10 mm 3 buah 

4 Hidrometer Aktivitas A - 3 buah 

5 Falling Head Test Koef. Rembesan k Cm/det 6 buah 

 

 

3.2.2  Penentuan  Kepadatan Maksimum, OMC, dan Harga CBR  Gypsum 

 Kepadatan maksimum, kadar air optimum, dan harga CBR gypsum 

ditentukan dengan Fifteen Point Method. Energi yang digunakan adalah 13x 

pukulan, 27xpukulan, dan 56x pukulan; pada setiap energy yang dipilih, tes 



23 

pemadatan dilakukan dengan 5 (lima) kadar air yang berbeda sehingga akan 

diperoleh kepadatan tanah yang berbeda. Dari test yang dilakukan tersebut akan 

diperoleh 3 (tiga) kurva pemadatan dengan energy yang berbeda. Setiap sampel 

yang telah dipadatkan dengan kadar air dan energy berbeda tersebut ditentukan 

harga CBR nya untuk diketahui pengaruh energy pemadatan dan kadar air terhadap 

harga CBR. Jadi uji CBR dilakukan terhadap 15 sampel dengan rincian:  5 sampel 

dipadatkan dengan 13x pukulan, 5 sampel dipadatkan dengan 27x pukulan, dan 5 

sampel dipadatkan dengan 56x pukulan. Rangkuman jumlah sampel diberikan 

dalam Tabel 3.2. 

 Standard pengujian yang digunakan adalah : 

• ASTM-D2937-71 dan SNI 03-3637-1994 untuk penentuan berat volume; 

• ASTM D2216-71 dan SNI 03-1985-1990 untuk penentuan kadar air; 

• ASTM D1883-90; AASHTO T-193-90; SNI 03-1744-989 untuk penentuan 

harga CBR. 

Table 3.2 Jumlah Sampel untuk Penentuan Harga CBR Gypsum  

  Jumlah sampel 

Nama Tes 
Jumlah 

Pukulan 

Kadar 

Air (Wc) 

Kepadatan 

(γd) 
CBR 

CBR 

13x 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

27x 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

56x 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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3.2.3 Penentuan Kuat Geser Material Gypsum 

 Kuat geser material gypsum ditentuan dengan Direct shear Test (ASTM 

D3080-72-1979 dan SNI 03-2813-1992). Jumlah sampel yang ditest adalah 3 

sampel untuk setiap material gypsum yang dipadatkan dengan energi yang berbeda 

yaitu 13x pukulan, 27x pukulan, dan 56x pukulan dengan d maksimum yang sudah 

didapatkan dengan 15 point method yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.3    Penentuan Sifat Fisik dan Teknis Campuran Gypsum + Kapur 

 Dari hasil test pemadatan yang telah dilakukan, akan diperoleh kepadatan 

maksimum dan kadar air optimumnya untuk material gypsum.  Untuk selanjutnya, 

gypsum dengan kepadatan maksimum dan kadar air optimum dicampur dengan 

kapur CaCO3 sebesar 1%, 3% dan 5% dan kemudian diperam selama 7 hari. 

Campuran dengan kadar kapur 3%  juga diperam  selama 1 hari, 14 hari, 30 hari, 

45 hari dan 60 hari. Keseluruhan campuran yang telah diperam tersebut kemudian 

di test di laboratorium untuk ditentukan sifat fisik dan sifat teknisnya. Tes TCLP 

yang dilakukan untuk mengetahui kandungan bahan kimia hanya akan dilakukan 

pada campuran material gypsum dan kapur yang optimum saja. Jumlah dan rincian 

test diberikan dalam Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Jenis Tes dan Jumlah Sampel untuk Penentuan Sifat Fisik Gypsum + 

Kapur 

Jenis Test Parameter 

Tanah 
Unit 

Jumlah Sampel 

Gypsum    

+1%   

Kapur 

Gypsum + 3% Kapur 

Gypsum      

+5% 

Kapur 

Peram 

(hari) 
Peram (hari) 

Peram 

(hari) 

7 1 7 14 30 45 60 7 

Vol-Grav 
Spesific 

Gravity 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 

Konsistensi 

 

Batas Cair % - 2 2 2 2 2 2 - 

Batas Plastis  % - 2 2 2 2 2 2 - 

Batas Susut % - 2 2 2 2 2 2 - 

Falling 

Head Test 

Koef. 

Rembesan 

Cm/det - 2 2 2 2 2 2 - 

CBR CBR % 3  3 3 3 3 3 3 3 

Direct Shear 

Kohesi t/m2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sudut Geser ° 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3.4    Mendesain dan Menguji Gypsum Subgrade Mat. 

 Setelah didapatkan dengan prosentase campuran Gypsum – Kapur dan masa 

peram yang terbaik, selanjutnya dibuat desain dan pengujian untuk mendapatkan 

ukuran Gypsum Subgrade Mat yang paling efektif. Adapun tahapan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Mendesain desain Subgrade Mat dan prosedur pelaksanaan di lapangan 

yang tepat agar ditemukan desain yang tepat, tidak terjadi pemborosan 

bahan, dan didapatkannya prosedur yang dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan pembuatan di lapangan.  

2. Melakukan pembuatan Gypsum Subgrade Mat di lapangan berdasarkan 

desain dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya untuk menunjukan 

Subgade Mat memungkinkan untuk diaplikasikan di dunia nyata. 
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Gypsum Subgrade Mat kemungkinan akan dibuat dengan geotektile yang 

diproduksi oleh Geosistem. Desain Gypsum Subgrade Mat dapat dilihat pada 

Lampiran 2 
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 BAB 4 

PENGARUH KAPUR CaCO3 TERHADAP  

SIFAT FISIK DAN SIFAT TEKNIS MATERIAL GYPSUM 

 

4.1  Kandungan Logam pada Material Gypsum. 

 Uji TCLP material gypsum dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia 

ITS; hasil pengujiannya diberikan pada Tabel 4.1 dan Lampiran 1 Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa semua kandungan logam yang terkandung dalam 

gypsum tidak ada yang melewati batas minimal yang dipersyaratkan oleh EPA dan 

SNI. Semua parameter kadar bahan kimia TCLP-A maupun TCLP-B menunjukkan 

bahwa kadar logam berat yang terkandung didalam material gypsum by product 

PT. Petrokimia Gresik sangatlah kecil dan jauh di bawah ambang batas. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa bahan ini relatif sangat aman untuk dipakai 

sebagai bahan material urugan maupun reklamasi. 

 

Tabel 4.1. Hasil Test Laboratorium dari Uji TCLP Material Gypsum  

TEST DESCRIPTION UNIT RESULT 

REGULATORY 

LIMIT 

TCLP-A TCLP-B 

Anorganic Parameters         

Natimony, Sb mg/L < 0.00007 6 1 

Aresenic, As mg/L < 0.02 3 0.5 

Barium, Ba  mg/L 1.123 210 35 

Berilium. Be mg/L < 0.02 4 0.5 

Boron, B mg/L < 0.01 150 25 

Cadmium, Cd mg/L 0.054 0.9 0.15 

Hexavalent Chromium, Cr6+ mg/L < 0.01 15 3 

Copper, Cu mg/L 0.094 60 10 

Lead, Pb mg/L 0.44 3 0.5 

Mercury, Hg mg/L < 0.00002 0.3 0.05 

Molybdenum, Mo mg/L < 0.002 21 3.5 

Nickel, Ni mg/L 0.24 21 3.5 

Selenium, Se mg/L < 0.0002 3 0.5 

Silver, Ag mg/L < 0.005 40 5 

Zinc, Zn mg/L 0.21 300 50 
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4.2  Sifat Fisik dan Sifat Teknis Material Gypsum. 

4.2.1  Sifat Fisik Material Gypsum. 

   Uji geoteknik dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 

Departemen Teknik Sipil, FTSPK ITS. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat parameter fisik 

material gypsum, yaitu: berat volume, t; berat volume kering, d; kadar air, wc; 

derajat kejenuhan, SR; angka pori, e; specific gravity, Gs; dan plastisitas (LL dan 

PL) pada kondisi asli di area penampungan sementara pabrik PT. Petrokimia 

Gresik. Selain itu, distribusi ukuran butiran dari material gypsum diberikan pada 

Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.2. Kondisi Intial Material Gypsum di Lapangan (Areal Penumpukan 

Sementara)  

Parameter Satuan  Harga 

t t/m3 1.056 

d t/m3 0.819 

Wc % 28.97 

SR % 32.73 

e   2.64 

GS   2.98 

Liquid Limit   NP 

Plastic Limit   NP 

                    

 Hasil uji ayakan menunjukkan bahwa material gypsum merupakan tanah 

dominan pasir, dengan jumlah fraksi halus yang lolos ayakan # 200 antara 31 s/d 

41%, atau rata-rata sekitar 37%; hasil lengkap uji ayakan diberikan pada Lampiran 

1. Menurut USCS dan AASHTO, material gypsum dapat diklasifikasikan sebagai: 

- Silty sand atau pasir berlanau (menurut USCS); dan 

- Tanah A-4, dengan Group Index = 1 (menurut AASHTO) 

 Dari data yang diberikan pada Tabel 4.2 dan 4.3 dapat diketahui bahwa 

material gypsum adalah material non-plastis yang dominan pasir dan relative tidak 

padat. Hal ini mengindikasikan bahwa material gypsum tidak mudah berubah 

sifatnya bila terkena air sehingga material gypsum merupakan material yang sangat 

baik untuk digunakan sebagai material urug.  
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Tabel 4.3. Rangkuman Distribusi Fraksi Butiran Material Gypsum Ex By product 

PT. Petrokimia Gresik.  

Tipe Butiran Satuan  Persentase 

Kerikil % 9.63 

Pasir % 53.42 

Lanau % 34.57 

Lempung % 2.38 

 

4.2.2   Pengaruh Energi Pemadatan terhadap Kepadatan Maksimum Ydmax 

dan Wcopt Material Gypsum.  

Berdasarkan hasil pengujian yang pernah dilakukan, kepadatan rata-rata 

material gypsum kondisi asli di lapangan nilainya cukup kecil yaitu sekitar 0.819 

ton/m3. Oleh sebab itu, untuk menjadikan material gypsum tersebut layak sebagai 

bahan reklamasi atau lapisan dasar suatu konstruksi jalan, perlu dilaksanakan 

proses pemadatan terlebih dahulu.   

 Percobaan pemadatan yang dilakukan di laboratorium menghasilkan 

hubungan antara kepadatan kering (d) dengan kadar air (Wc) seperti pada Tabel 

4.4 dan Gambar 4.1. Harga kepadatan optimum dan OMC (Optimum Moisture 

Content) untuk 3 variasi kepadatan dapat dilihat pada Tabel 4.5. Hasil pemadatan 

13 x tumbukan (setara dengan pemadatan Standard Proctor test) memiliki nilai 

Ydmax  90% Ydmax Modified Proctor.  

 

Tabel 4.4. Hubungan Antara Berat Volume Kering Tanah (dry (t/m3) dan Kadar 

Air (Wc %) untuk Material Gypsum dengan 3 Variasi Energi.   

56 x tumbukan ** 27 x tumbukan 13 x tumbukan* 

Wc (%)  dry (tm3) Wc (%)  dry (tm3) Wc (%)  dry (tm3) 

15.37 1.24 28.46 1.225 30.19 1.149 

20.11 1.32 32.02 1.304 35 1.22 

29.28 1.446 35.84 1.338 38.88 1.266 

32.51 1.396 37.16 1.337 39.78 1.27 

43.42 1.347 47.66 1.25 40.52 1.257 
    45 1.21 

Catatan: ** Setara kepadatan Modified Proctor 

                       *  Setara kepadatan Standard Proctor 
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      Gambar 4.1. Hasil kurva pemadatan untuk 3 variasi energy pemadatan. 

 

Tabel 4.5. Nilai Kepadatan Maksimum dan Kadar Air Optimum Material Gypsum 

dengan 3 Variasi Energi Pemadatan 

Parameter Tanah 13 tumbukan 27 tumbukan 56 tumbukan 

d (t/m3) 1.27 1.35 1.425 

Wc opt (%) 38 36 32 

Wc ± 2% 36 - 40 34 - 38 30 - 34 

 

Pemadatan 27x tumbukan memiliki nilai Ydmax  95% Ydmax Modified Proctor. 

Sedangkan pemadatan dengan 56x tumbukan (setara dengan pemadatan Modified 

Proctor test) memiliki nilai Ydmax  100% Ydmax Modified Proctor. 

 

4.2.3   Pengaruh Energi Pemadatan terhadap Harga CBR Rendaman Material 

Gypsum  

Pengujian CBR juga dilakukan di laboratorium untuk menghasilkan 

hubungan antara kadar air (Wc) dengan harga CBR-soaked (CBR-rendaman) 

seperti pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.2. Perilaku kurva CBR vs Wc mirip dengan 

kurva Ydmax Vs wc hasil test pemadatan.  
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Tabel 4.6. Hubungan Antara Kadar Air (Wc %) dan Nilai CBR (%) Rendaman 

untuk Material Gypsum dengan 3 Variasi Energi.    

56 x tumbukan ** 27 x tumbukan 13 x tumbukan* 

Wc (%) CBR Wc (%) CBR Wc (%) CBR 

15.37 2.25 28.46 4.91 30.19 6.24 

20.11 8.5 32.02 18.31 35 14 

29.28 24.64 35.84 27.64 38.88 15.48 

32.51 38.29 37.16 28.05 39.78 16.07 

43.42 7.33 47.66 3.75 40.52 14.57 
    45 2.5 

 

 

        Gambar 4.2. Hubungan antara harga CBR-rendaman dengan kadar air pada 

saat pemadatan 

 

4.2.4    Hubungan Antara Kepadatan dan CBR Rendaman 

  Dalam rangka mendapatkan hubungan antara kadar air, kepadatan, dan 

CBR-rendaman perlu dilakukan analisis dengan menggunakan The Fifteen Point 

Method (Metoda 15-titik). Hasil dari metoda 15-titik dapat dipakai sebagai acuan 

apabila material gypsum tersebut dipadatkan di lapangan untuk berbagai variasi, 

mulai dari pemadatan setara Standard Proctor test sampai dengan pemadatan setara 

Modified Proctor test, dan untuk berbagai variasi kadar air diantara ke dua jenis test 

tersebut. 

Dengan menggunakan Gambar 4.1. dan Gambar 4.2. ditarik garis-garis 

vertical untuk nilai-nilai kadar air yang sama seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. 

Nilai-nilai kadar air yang dipilih yaitu Wc = 30%, 33%, 36%, dan 40%. Nilai kadar 
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air tersebut dilipilih karena dianggap mampu mewakili rentang kadar air minimal 

sampai dengan maksimal antara usaha pemadatan setara Standrad Proctor dan 

Modified Proctor seperti pada Tabel 4.5. Hasil yang didapatkan berupa hubungan 

antara nilai CBR-rendaman dan d tanah untuk beberapa rentang kadar air seperti 

pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.4. 

 

 

 

Gambar 4.3.  Garis-garis vertical untuk nilai-nilai kadar air Wc = 30%, 33%, 36%, 

dan 40% pada grafik dry vs Wc dan CBR-rendaman vs Wc 

 

       

  

Wc (30%) 

Wc (33%) 

Wc (36%) 

Wc (40%) 
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Harga CBR-Rendaman dan Berat Volume Kering Tanah 

untuk Berbagai Kadar Air pada Material Gypsum.  

Wc 

(%) 

56 tumbukan 27 tumbukan 13 tumbukan 

 dry 

(t/m3) 
CBR 

 dry 

(t/m3) 
CBR 

 dry 

(t/m3) 
CBR 

30 1.419 30.65 1.262 11.66 1.139 5.15 

33 1.422 35.36 1.310 21.82 1.205 12.61 

36 1.414 35.80 1.338 27.29 1.246 16.13 

40 1.385 26.80 1.343 27.24 1.260 14.68 

 

 

Gambar 4.4.  Hubungan antara CBR-rendaman dengan kepadatan kering dari 

material gypsum untuk berbagai kadar air pemadatan di lapangan. 

  

Berdasarkan usaha pemadatan yang telah dilakukan mulai dari Standart 

proctor sampai dengan Modified Proctor, nilai CBR-rendaman minimum yang 

dicapai oleh material gypsum bervariasi seperti yang diberikan pada Tabel 4.8. 

CBR-rendaman minimum material gypsum yang dihasilkan adalah sebesar 13% 

apabila usaha pemadatannya setara Standard Proctor test ( 90% kepadatan Mod. 

Proctor), tetapi akan menghasilkan harga CBR-rendaman minimum sebesar 31% 

bila usaha pemadatannya setara dengan Modified Proctor. Hal ini menunjukkan 

bahwa material 
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Tabel 4.8. Rentang Kadar Air dan Nilai CBR Minimal yang Dapat Dicapai Di 

Lapangan dengan Usaha Pemadatan yang Berbeda. 

 

Parameter 

Kepadatan 

90%                            

Mod. Proctor* 

Kepadatan 

95%                           

Mod. Proctor 

Kepadatan 

100%                                    

Mod. Proctor 

CBR Min. (%) 13 21 31 

Rentang Wc (%) saat 
30 - 40 30 - 40 30 - 40 

pemadatan 

                         Catatan: *Setara 100 % Standard Proctor. 

 

gypsum Petrokimia memiliki persyaratan yang sangat baik untuk material urug 

pilihan (borrowed selected material) karena untuk material urug pilihan PUPR 

(2016) mensyaratkan harga CBR-rendam minimal 10% dan harga Index Plastisitas, 

IP < 6%. 

 Dari pengujian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa material 

gypsum sudah memiliki kekuatan dukung yang cukup baik. Daya dukung yang 

mampu dicapai jauh melebihi persyaratan kekuatan dukung minimal tanah urug 

pilihan. Apabila dilakukan usaha pemadatan yang setara Modified Proctor pada 

material gypsum tersebut, harga CBR-rendamannya yang mampu dicapai cukup 

tinggi (minimal 31%) sehingga menyamai persyaratan PUPR (2016) untuk tanah 

subbase course, yaitu CBR- rendaman > 25% dan IP< 6%. Hal ini menunjukan 

bahwa material gypsum sudah cukup baik kualitasnya dan tidak memerlukan upaya 

stabilisasi tanah. Usaha yang diperlukan oleh material gypsum hanya pemadatan 

saja untuk mendapatkan nilai kepadatan dan CBR yang memenuhi syarat. 

 

4.3     Pengaruh Bahan Stabilisasi Kapur CaCO3 Terhadap Sifat Fisik dan 

Sifat Teknis Material Gypsum 

4.3.1  Pengaruh Kadar Kapur Terhadap Sifat Fisik dan Sifat Teknis Material 

Gypsum 

 Dari hasil pengujian yang telah dijelaskan pada subbab diatas sudah dapat 

disimpulkan bahwa material gypsum sudah memenuhi semua syarat sebagai 

material urug yang relative sangat baik dari segi lingkungan maupun dari segi 

geoteknik. Seharusnya tanah tersebut dapat langsung digunakan di lapangan untuk 
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berbagai macam penggunaan. Akan tetapi pada study ini dilakukan lagi upaya 

untuk mencampur material gypsum tersebut dengan tanah kapur alam, CaCO3, yang 

banyak tersedia di PT. Petrokimia Gresik sebagai bahan stabilisasi untuk melihat 

peningkatan kekuatan materal gypsum apabila dilakukan stabilisasi.  

Untuk tujuan tersebut diatas, material gypsum dari pabrik PT. Petrokimia 

Gresik dicampur dengan kapur CaCO3 sebanyak 1%, 3%, dan 5%. Setiap kadar 

kapur diwakili dengan 3 buah benda uji, dan setiap nilai parameter yang diambil 

merupakan hasil rata-rata dari ke-3 benda uji tersebut. Semua pencampuran tersebut 

dilakukan dengan dipadatkan; usaha yang dipakai untuk memadatkan setara dengan 

Modified Proctor Test dan kadar air OMC. Hasil tes yang dilakukan diberikan pada 

Tabel 4.9 dan di plot pada Gambar 4.5. Sedangkan data lengkapnya dapat dilihat  

pada Lampiran 1. 

Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Vol-Graf dengan Variasi Kadar Kapur yang Diperam                           

7 Hari (Setelah Pemadatan Dengan Usaha Setara Modified Proctor) 

Parameter 
Gypsum 

Initial 

Masa Peram 7 hari 

Gypsum+1% 

Kapur 

Gypsum+3% 

Kapur 

Gypsum+5% 

Kapur 

t (t/m3) 1.056 1.614 1.656 1.642 

d (t/m3) 0.819 1.303 1.356 1.371 

Wc (%) 28.967 23.979 22.124 19.706 

SR (%) 32.730 55.309 55.014 50.156 

e 2.635* 1.289 1.199 1.174 

Gs 2.979 Tidak diuji 

     Catatan: * nilai e initial pada kondisi asli di lapangan (belum dipadatkan). 

 

Dari hasil test pemadatan yang diberikan di Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 

terjadi penambahan nilai berat volume (t) dan kepadatan kering (d) yang 

signifikan bila dibandingkan dengan kondisi initial. Hanya saja, kepadatan kering 

(d) yang dicapai material gypsum yang dicampur kapur ternyata lebih kecil bila 

dibandingkan dengan material gypsum yang dipadatkan dengan energy setara 

Modified Proctor Test pada kadar air OMC (Tabel 4.5). Untuk parameter yang lain, 

penambahan kapur tidak banyak mempengaruhi nilai dari masing-masing 

parameter tersebut (Gambar 4.5). 
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 (a) (b) 

 
 (c)  (d) 

 Gambar 4.5.  Grafik hubungan kadar kapur yang dicampur dengan material 

gypsum untuk masa peram 7 hari terhadap parameter: (a) berat volume, (b) kadar 

air, (c) derajat kejenuhan, dan (d) angka pori. 

 

Hasil tes CBR untuk material gypsum yang dicampur dengan 1%,3%, dan 

5% kapur CaCO3 diberikan pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.6. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa penambahan kapur CaCO3 dalam berbagai persentase pada 

material gypsum tidak memiliki efek yang berarti terhadap nilai CBR-rendaman. 

Hal ini menunjukkan bahwa usaha penambahan kapur CaCO3 dengan variasi 

prosentase 1%,3%, dan 5% hanya memberikan nilai yang relative kecil dan bila 

dibandingkan dengan tanpa penambahan kapur.  

Tabel 4.10.  Hasil Uji CBR-Rendaman (%) dan Kepadatan Material 

Gypsum+Kapur Dengan Masa Peram 7 Hari (Pemadatan Setara 

Modified Proctor Test)  

Parameter Tanah Satuan 

Material Gypsum Ditambah 

Kapur 

1% 

Kapur 

3% 

Kapur 

5% 

 d max t/m3 1.3 1.36 1.37 

Wc opt % 23.98 21.75 19.71 

CBR % 25.92 28.58 33.38 
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Gambar 4.6. Grafik hubungan kadar kapur yang dicampur dengan material gypsum 

untuk masa peram 7 hari terhadap harga CBR-rendaman. 

 

Parameter fisik lainnya yang perlu dilihat pada campuran gypsum+kapur 

adalah coeffisient permeability (k); hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

Dari hasil uji rembes pada semua sample dengan variasi kadar kapur 1%, 3%, dan 

5% diketahui bahwa tidak ada perbedaan harga k yang signifikan dari material 

gypsum. Kenaikan persentasi kadar kapur cenderung menurunkan nilai 

permeabilitas tanah walaupun relative sangat kecil dan tidak signifikan dimana 

selisih antara titik tertinggi dan titik terendah hanya 0.000057 cm/detik. 

 

 

Gambar 4.7.  Grafik hubungan kadar kapur yang dicampur dengan material gypsum 

untuk masa peram 7 hari terhadap koefisien rembesan (k). 
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Untuk mengetahui sifat teknis, yaitu parameter kuat geser, dari material 

gypsum yang distabilisasi dengan kapur, perlu dilakukan pengujian dengan alat 

Direct Shear. Pengetesan dilakukan terhadap material gypsum dengan kapur yang 

bervariasi 1%, 3%, 5% dan kemudian dipadatkan dengan usaha pemadatan setara 

Modified Proctor test dan kadar air OMC. Hasilnya diberikan pada Tabel 4.11 dan 

Gambar 4.8. 

Tabel 4.11. Rekapitulasi Hasil Uji Direct Shear pada Material Gypsum Asli yang 

Telah Dipadatkan Setara Modified Proctor Test 

Parameter Tanah Satuan 
Gypsum 

Initial 

Material Gypsum Ditambah 

Kapur 

1% 

Kapur 

3% 

Kapur 

5% 

Kohesi Kpa 3.67 4.51 4.3 9.02 

Sudut Geser o 35.81 38.58 40.29 42.68 

 

   
 (a) (b) 

 

Gambar 4.8. Grafik hubungan kadar kapur yang dicampur dengan material gypsum 

untuk masa peram 7 hari terhadap (a) kohesi (b) sudut geser dalam  

 

Dari hasil test direct shear test tersebut semakin jelas dapat diketahui bahwa 

pemakaian kapur CaCO3 pada material gypsum tidak banyak memberi pengaruh 

terhadap peningkatan kuat geser dari material gypsum. Hasil pengujian Direct 

Shear test semakin memperkuat argumentasi dari hasil pengujian sebelumnya 

bahwa penambahan kapur CaCO3 pada material gypsum tidak memiliki efek yang 

signifikan 
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Dari semua hasil pengujian yang telah disajikan dan dibahas diatas, sudah 

jelas dapat diketahui bahwa pencampuran material gypsum by product pabrik 

Petrokimia Gresik dengan kapur CaCO3 dengan berbagai variasi prosentase 

campuran tidak banyak mengubah secara signifikan parameter asli dari material 

gypsum tersebut. Hal ini disebabkan unsur kimia yang terkandung dalam gypsum 

(CaSO4) dan kapur (CaCO3) sama-sama memiliki kalsium (Ca) sebagai atom 

utamanya. Kesamaan kandungan kimia ini menyebabkan ketika dua material 

tersebut disatukan/dicampur tidak terjadi reaksi kimia sehingga tidak terjadi 

perubahan sifat fisik material. Oleh sebab itu tidak direkomendasikan untuk 

mencampur material gypsum dengan kapur CaCO3.  Dengan pertimbangan tersebut 

maka penelitian selanjutnya hanya dilakukan terhadap gypsum yang distabilisasi 

dengan 3% kapur saja. 

 

4.3.2  Pengaruh Umur Pemeraman Terhadap Sifat Fisik dan Sifat Teknis 

Material Gypsum 

Dengan minimnya peningkatan harga kepadatan dan CBR pada usaha 

penambahan kapur CaCO3 dengan variasi prosentase 1%,3%, dan 5%, maka tes 

selanjutnya hanya dilakukan dengan menggunakan salah satu prosentase kapur saja 

yaitu sebesar 3%. Masa pemeraman dilakukan selama 1, 7, 14, 30, 45, dan 60 hari. 

Dalam hal ini pemeraman ditujukan agar gypsum (CaSO4) dan kapur (CaCO3) 

memiliki cukup waktu untuk proses kimiawi sehingga campuran yang kondisi 

awalnya masih lembek dapat berubah menjadi keras. Setiap masa peram diwakili 

oleh 3 buah benda uji, dan setiap nilai parameter yang diambil merupakan hasil 

rata-rata dari ke-3 benda uji tersebut. Semua campuran gypsum dan kapur yang 

akan ditest terlebih dahulu dipadatkan dengan usaha setara Modified Proctor Test 

dan kadar air OMC, baru kemudian dilakukan pengetesan. Rangkuman hasil tes 

diberikan dalam Tabel 4.12 dan diplot di Gambar 4.9. 

  



40 
 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Vol-Graf Material Gypsum + 3% Kapur Dengan Masa 

Peram Bervariasi. 

Parameter 
Gypsum 

Initial 

Gypsum+3%kapur 

Peram                      

1 hari 

Peram                           

7 Hari 

Peram                     

14 Hari 

Peram                    

30 Hari 

Peram                  

45 hari 

Peram                  

60 hari 

γt(t/m3) 1.056 1.681 1.656 1.633 1.610 1.651 1.620 

γd (t/m3) 0.819 1.302 1.356 1.290 1.269 1.304 1.274 

Wc (%) 28.967 29.105 22.124 26.558 26.817 26.731 27.213 

SR (%) 32.730 67.470 55.014 60.408 59.293 61.681 60.500 

e 2.635* 1.291 1.199 1.310 1.348 1.291 1.340 

Gs 2.979 Tidak diuji 

   Catatan:  * Nilai e initial adalah pada kondisi belum dipadatkan di lapangan. 

 

    

 

  

  

  

 

 

   

                                        (a)         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (c)                                                    (d) 

Gambar 4.9. Grafik hubungan hasil pengujian vol-grav terhadap variasi masa peram 

untuk material gypsum initial dan campuran gypsum+3% kapur. 

 

Dari hasil tes volumetric-gravimetri (volgrav) yang diberikan pada Tabel 

4.12 dan Gambar 4.9 dapat diketahui dengan jelas bahwa penambahan 3% kapur 

CaCO3 yang diikuti dengan pemeraman selama 1, 7, 14, 30, 45, dan 60 hari pada 
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sample ternyata tidak memiliki efek yang berarti terhadap peningkatan perilaku 

gypsum.  

Untuk mengetahui pengaruh masa peram terhadap harga CBR-rendaman 

gypsum+3% kapur CaCO3, maka dilakukan juga test CBR terhadap campuran 

sampel yang telah diperam selama 1, 7, 14, 30, 45, dan 60 hari; hasilnya di plot 

dalam Gambar 4.10.  Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan nilai 

CBR-rendaman akibat penambahan masa peram sangat kecil dan tidak signifikan 

yaitu sekitar ….. untuk masa peram 60 hari.  

 

 
Gambar 4.10. Grafik harga CBR-rendaman pada campuran material gypsum+3% 

kapur untuk masa peram bervariasi 

 

Test rembesan juga dilakukan pada campuran gypsum+kapur untuk 

mengetahui coeffisient permeability (k) dari campuran gypsum+kapur yang telah 

diperam selama 1, 7, 14 hari. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.11 

dimana tidak ada perbedaan nilai harga k tanah yang signifikan untuk masa 

pemeraman yang berbeda. Lama waktu pemeraman cenderung meningkatkan nilai 

permeabilitas material walaupun dengan nilai yang relative kecil dan tidak 

signifikan yaitu sebesar 0.0000049 cm/detik untuk masa peram 14 hari. 
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Gambar 4.11. Hasil Uji Rembesan Material Gypsum+ 3% Kapur dengan Masa 

Peram Bervariasi. 

 

Untuk mengetahui pengaruh pemeraman terhadap sifat teknis (kuat geser) 

campuran gypsum+3% kapur, maka dilakukan pengujian dengan alat Direct Shear 

test terhadap campuran yang dipadatkan dengan usaha setara Modified Proctor test 

dan kadar air OMC serta diperam selama 1, 7, 14, 30, 45, dan 60 hari. Hasil 

pengetesan diberikan pada Gambar 4.12. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     (a) (b) 

 

Gambar 4.12. Grafik hasil pengujian Direct Shear pada material gypsum initial dan 

campuran material Gypsum+ 3% kapur dengan masa peram bervariasi. (a) grafik 

nilai kohesi vs.masa peram; (b) grafik nilai sudut geser dalam vs. masa peram. 

 

 Hasil pengujian direct shear test pada Gambar 4.12 tersebut memperkuat 

argumentasi dari hasil pengujian sebelumnya, yaitu penambahan kapur CaCO3 

tidak memiliki efek yang signifikan terhadap sifat fisik dan teknis pada material 
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gypsum. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.12 bahwa perubahan parameter 

kekuatan geser tanah relatif sangat kecil dimana perubahan nilai sudut geser (ø) dan 

nilai kohesi (c) sangat kecil dan tidak signifikan.  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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 BAB 5 

GYPSUM SUBGRADE MAT                                                                                                                       

                                                                                            

5.1       Perancangan Subgrade Jalan dari Geomat Gypsum  

Berdasarkan pengetesan yang telah dilakukan dan hasilnya yang telah 

dibahas di Bab IV, telah diketahui bahwa gypsum by product PT. Petrokimia Gresik 

adalah material yang aman terhadap lingkungan dan mempunyai perilaku yang 

memenuhi persyaratan sebagai tanah urug; bahkan tidak diperlukan material 

tambahan untuk bahan stabilisasi. Untuk itu, dalam penelitian ini dicoba untuk 

menjadikan material gypsum tersebut sebagai lapisan subgrade jalan yang 

dibungkus dengan bahan geosynthetics. Adapun fungsi dari geosynthetics tersebut 

adalah sebagai pembungkus material gypsum dan juga sebagai perkuatan dari 

lapisan subgrade.  Material gypsum yang sudah dibungkus dengan geosynthetics 

tersebut dinamakan “Gypsum Subgrade Mat”.  

Dalam mendesign Gypsum Subgrade Mat, kemudahan dan kepraktisan 

pengerjaan merupakan faktor yang sangat diperhatikan. Dalam penelitian ini, 

subgrade geomat gypsum didesain dengan ukuran 6,8x1,75x0,15 meter dengan 

material pembungkus geotextile non-woven. Pertimbangan ukuran geomat adalah 

panjang 6,8 m sesuai dengan lebar jalan yang direncanakan; 1,75 m adalah lebar 

setiap geomat; dan 0,15 m adalah  tebal geomat yang difungsikan sebagai lapisan 

subgrade. 

 

Gambar 5.1. Sketsa pemasangan subgrade geomat gypsum di lapangan.  

Dalam rangka mempermudah pengerjaan geomat di lapangan, perlu disiapkan 

cetakan yang mudah untuk diangkut, dirakit, dan dibongkar dalam waktu singkat. 

Cetakan geomat dibuat dari papan besi dengan panjang 1,75 meter (sesuai lebar 

(Sesuai Lebar Jalan) 
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geomat) dan tinggi 0,15 m sesuai tebal geomat; papan besi tersebut dilengkapi 

dengan kaki besi sepanjang 30 cm sehingga papan besi tersebut dapat ditancapkan 

di tanah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.2.  Untuk membuat geomat dengan 

ukuran yang direncanakan 6,8 x 1,75 meter, diperlukan 10 buah papan cetakan 

seperti ditunjukkan pada sketsa di Gambar 5.3.       

Setelah cetakan terpasang, material geotextile dapat dipasang, gypsum 

dimasukan dengan dipadatkan, dan kemudian geotextile ditutup dan dijahit. Proses 

pembuatan geomat akan dijelaskan lebih rinci pada subbab 5.2. Desain subgrade 

geomat gypsum dan cetakannya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

                   Gambar 5.2. Papan besi untuk cetakan subgrade geomat gypsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Sketsa rangkaian papan besi cetakan satu geomat ukuran 6,8 x 1,75 m 

 

5.2       Pelaksanaan Pembuatan Geomat di Lapangan 

Dalam rangka menunjukkan bahwa subgrade geomat gypsum dapat 

diaplikasikan di lapangan, dilakukan percobaan pembuatan subgrade geomat secara 

nyata.  Untuk itu telah dilakukan pembuatan jalan dengan subgrade terbuat dari 
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geomat di jalan yang berada didalam area pabrik PT. Petrokimia Gresik pada 

tanggal 16-18 juli 2019. Adapun langkah-langkah pembuatan geomat di lapangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Merakit cetakan geomat. 

      Persiapan pembuatan subgrade geomat dilakukan dengan cara membuat 

rangkaian papan cetakan besi (Gambar 5.2) dengan ukuran panjang 1,75 m dan 

tinggi 0,15 m. Untuk membuat geomat ukuran panjang 6,8 meter dan lebar 1,75 

meter dibutuhkan 10 buah papan cetakan dimana untuk 2 sisi panjang geomat 

(2x6,8m) dibutuhkan 2 x 4 papan cetakan geomat dan untuk 2 sisi lebar geomat 

(2x1.75m) dibutuhkan 1 x 2 papan cetakan geomat.  

Gambar 5.4 merupakan foto bagaimana para pekerja memasang papan cetakan 

geomat yaitu dengan cara menancapkan kaki besi cetakan kedalam tanah 

sehingga papan cetakan dapat berdiri dengan stabil. Pada Gambar 5.5 juga 

terlihat bagaimana cara merangkai papan cetakan yang memiliki panjang 1.75 

m menjadi cetakan yang berukuran 6.80 x 1.75 meter seperti ukuran subgrade 

geomat gypsum yang direncanakan.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.4. Pemasangan cetakan geomat yang berukuran 1.75 x 0.15meter di 

lapangan 
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Gambar 5.5. Perakitan cetakan yang berukuran 1.75 x 0.15 meter menjadi cetakan 

subgrade geomat gypsum yang berukuran 6,8 x 1,75 x 0,15 meter 

 

2. Menggelar geotextile, mengisi cetakan dengan material gypsum, dan 

memadatkannya. 

Geotextile non-woven yang telah dipotong dengan ukuran 4 x 7.5 meter digelar 

di dalam cetakan seperti ditunjukkan pada Gambar 5.6. Setelah itu, gypsum 

mulai diletakkan diatas lembar geotextile yang telah digelar diatas cetakan. 

Dalam percobaan di lapangan ini, kadar air gypsum yang terukur adalah wc = 

42%. Untuk mengisi satu cetakan yang berukuran 6,8x1,75x0,15 m dibutuhkan 

18 gerobak gypsum yang beratnya sekitar 2,7 ton. Pemadatan dilakukan 

bersamaan dengan pengisian gypsum ke cetakan (Gambar 5.7) 

 

 

          Gambar 5.6. Penggelaran geotextile dalam cetakan subgrade geomat 
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   Gambar 5.7. Pengisian dan pemadatan gypsum didalam cetakan geomat.  

 

3. Menjahit geotextile . 

Setelah gypsum selesai dipadatkan di dalam cetakan, bagian tepi dari geotextile 

dijahit (Gambar 5.8).  Alat jahit yang digunakan sejenis alat jahit karung tapi 

benang yang dipakai adalah benang khusus untuk geotextile. Setelah pembuatan 

geomat selesai, cetakan dibongkar dan dipakai untuk membuat geomat 

selanjutnya. Untuk menghemat waktu, dua geomat dapat dikerjakan dalam 

waktu bersamaan (Gambar 5.9). Dalam percobaan yang dilakukan ini, untuk 

menghasilkan 13 buah subgrade geomat gypsum yang masing-masing 

berukuran 6,8 x 1,75 x 0,15 meter dibutuhkan waktu sekitar 11jam. Hal ini 

berarti untuk membuat jalan sepanjang 23 meter (1,75 m x 13 buah gypsum 

geomat)  butuh waktu hanya sekitar 11 jam. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Penjahitan geotextile untuk menutup geomat yang telah diisi  

gypsum 
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   Gambar 5.9. Jajaran geomat dalam berbagai tahap pengerjaan. 

 

 

Gambar 5.10. Jalan pada saat selesai dikerjakan. 

 

5.3       Evaluasi Subgrade Geomat Gypsum yang Telah Dibuat Di Lapangan  

Dalam rangka mengetahui keberhasilan percobaan pembuatan subgrade 

geomat gypsum di lapangan, perlu dilakukan evaluasi apakah kepadatan yang 

dicapai sudah sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan di Bab IV (Tabel 

4.5). Seperti telah disampaikan pada Subbab 5.2 diatas bahwa kadar air yang 

dicapai di lapangan adalah 42%. Sedangkan berat gypsum yang diisikan dalam 1 

buah subgrade geomat gypsum yang berukuran 6,8 x 1,75 x 0,15 meter adalah 2,7 

ton; jadi berat volumenya 
𝑡
 = 1,512 𝑡/𝑚3 yang berarti kepadatannya 

𝑑
=

1,062 𝑡/𝑚3. Apabila kepadatan tersebut dibandingkan dengan kepadatan 

maksimum (Maximum Dry Density / MDD) yang diberikan di Tabel 4.5, maka 
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kepadatan relative (R) yang dicapai di lapangan seperti yang diberikan pada Tabel 

5.1.     

Kepadatan relative (R) yang dicapai di lapangan ternyata masih rendah yaitu 

R=83,62% dari MDD Standard Proctor atau R=74,53% dari MDD Modified Proctor; 

begitu juga kadar air di lapangan wc=42% dimana hal ini masih lebih tinggi dari 

pada kadar air optimum dari hasil tes Standard Proctor. Jadi, penyebab tidak 

tercapainya kepadatan relative (R) mungkin disebabkan kadar air campuran di lapangan 

yang terlalu tinggi yaitu melebihi (Wcopt+2%).  

Tabel 5.1. Kepadatan Relatif Geomat untuk Tiga Usaha Pemadatan Berbeda. 

Parameter 13 tumbukan* 27 tumbukan 56 tumbukan** 

Kepadatan Maksimum (t/m3)  1,27 1,35 1,425 

Wcopt ± 2% 36 - 40 34 - 38 30 - 34 

Kepadatan  lapangan (t/m3)   1,062 1,062 1,062 

Kepadatan Relative / R (%)  83,62 78,67 74,53 

Wc lapangan (%) 42.0 42.0 42.0 
           

             Catatan: ** Setara kepadatan Modified Proctor 

                           *   Setara kepadatan Standard Proctor 

 

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan di lapangan dapat disimpulkan 

bahwa subgrade geomat gypsum yang telah dibuat belum memenuhi persyaratan 

PUPR (2016) untuk ketentuan mutu kepadatan timbunan tanah. Menurut PUPR 

(2016), untuk lapisan tanah mulai 0 – 0.30 m dari permukaan harus memiliki 

kepadatan relative (R) = 100%; sedang untuk lapisan tanah pada kedalaman ≥ 0.30 

m harus memiliki kepadatan relative minimum (Rmin) ≥ 95%.  

Apabila harga kepadatan lapangan (
𝑑

= 1,062 𝑡/𝑚3) di plot pada kurva 

hubungan antara 
𝑑

 vs CBR seperti ditunjukkan pada Gambar 5.10, maka dapat 

diketahui bahwa subgrade geomat gypsum yang telah dibuat di lapangan ini 

memiliki harga CBR lapangan sebesar 6%. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 

subgrade geomat gypsum hasil percobaan ini hanya memenuhi syarat sebagai jalan 

dengan subgrade tanah urug biasa (PUPR, 2016).  

Dari hasil yang dicapai dari percobaan lapangan ini, hal yang perlu 

diperhatikan adalah tidak tercapainya nilai kepadatan lapangan kemungkinan 

disebabkan oleh gypsum yang baru saja keluar dari pabrik masih memiliki kadar 
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air (wc) tinggi sehingga tidak memenuhi rentang kadar air yang direkomendasikan, 

juga usaha pemadatan kurang maksimal karena keterbatasan alat dan waktu. Namun 

percobaan kali ini tetap membuktikan bahwa metode dan prosedur yang telah 

disusun terbukti mampu dilaksanakan untuk membuat subgrade geomat gypsum. 

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa mutu kepadatan timbunan yang optimal dapat 

tercapai apabila rentang kadar air saat memadatkan dan energy yang dipakai untuk 

memadatkan dipenuhi.  

           

 

Gambar 5.11. Menentukan nilai CBR untuk  
𝑑

 = 1,062 t/m3 dan Wc = 40%. 

   

 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

C
B

R
 (

%
)

dry (t/m3)

Kadar air 30%

Kadar air 33%

Kadar air 36%

kepadatan 100% Mod

kepadatan 95% Mod

kepadatan 90% Mod

1.062 



53 
 

BAB 6 

KESIMPULAN 

 

Penelitian terhadap material gypsum hasil by product pabrik PT. Petrokimia 

Gresik menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Test TCLP menujukan material gypsum aman bagi lingkungan. Semua 

parameter logam berat dan unsur yang menjadi persyaratan bagi keamanan 

lingkungan didapati jauh lebih rendah dibandingkan dengan batas minimal 

yang disarankan oleh EPA dan SNI, baik untuk persyaratan TCLP-A 

maupun TCLP-B. 

2. Klasifikasi material gypsum adalah: 

- Menurut USCS tergolong sebagai tanah SM, silty sand, atau tanah pasir 

berlanau. 

- Menurut AASHTO tergolong sebagai tanah A-4 dengan Group Index = 

1.0, berupa tanah dominan pasir dan cukup baik sebagai material tanah 

timbunan.  

3. Kepadatan maksimum (Maximum Dry Density / MDD) material gypsum 

dan kadar air optimum (OMC: optimum moisture content) bervariasi 

tergantung usaha pemadatan yang diberikan. MDD berkisar antara 1.27 

ton/m3 pada OMC = 38% untuk pemadatan setara Standard Proctor test, 

s/d 1.425 ton/m3 pada OMC = 32% untuk pemadatan setara Modified 

Proctor test.  

4. Hubungan antara harga CBR-rendaman dengan kepadatan yang ditentukan 

dengan “The Fiften Point Method” didapatkan harga CBR minimum = 13% 

untuk usaha pemadatan setara Standard proctor Test dan CBR minimum = 

31% untuk usaha pemadatan setara Modified Proctor test. Rentang kadar 

air selama pemadatan di lapangan direkomendasikan berkisar antara 30% 

s/d 40%. 

5. Material material gypsum dapat digunakan sebagai material urug karena 

memenuhi syarat minimal PUPR (2016) sebagai material urug pilihan 

(borrowed selected material) dengan usaha pemadatan setara Standard 
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Proctor Test dan subbase course jika usaha pemadatan setara Modified 

Proctor Test dapat dipenuhi. 

6. Pencampuran material gypsum dengan kapur dengan prosentase (1%, 3%, 

5%) dan masa peram (1-60 hari) tidak memberikan perubahan yang 

signifikan dari segi kepadatan tanah. Harga CBR-rendaman dari material 

gypsum yang dicampur dengan kapur dan dipadatkan dengan usaha setara 

Modified Proctor test serta diperam (1-60 hari) ternyata tidak mengalami 

perubahan. 

7. Pencampuran material gypsum dengan kapur prosentase (1%, 3%, 5%) dan 

masa peram (1-60 hari) tidak menghasilkan kenaikan nilai kuat geser yang 

signifikan karena nilai kohesi dan sudut geser dalam hampir tetap.  

8. Nilai koefisien rembes dari material gypsum yang dicampur dengan kapur 

dengan prosentase (1%, 3%, 5%) dan diperam (1-60 hari) tidak 

menyebabkan kenaikan nilai yang signifikan.  

9. Upaya pencampuran material gypsum dengan kapur CaCO3 tidak 

direkomendasikan dikarenakan upaya pencampuran tidak sepadan dengan 

hasil yang didapatkan. Pada dasarnya material gypsum sudah memiliki 

kualitas yang sangat baik sehingga tidak perlu dicampur dengan bahan yang 

lain. Urugan dengan kepadatan yang tinggi dapat dicapai hanya dengan 

meningkatkan usaha pemadatan di lapangan. 

10. Gypsum Subgrade Mat didesain dengan ukuran 6,8 x 1,75 x 0,15 meter 

dengan pembungkus dari material geotextile non-woven. Pertimbangan 

ukuran geomat adalah panjang 6,8 meter sesuai dengan lebar jalan yang 

direncanakan, 1,75 meter untuk lebar masing-masing geomat, dan 0,15 

meter sesuai tebal geomat.  

11. Cetakan Gypsum Subgrade Mat berupa papan besi dengan panjang 1,75 

meter sesuai lebar geomat dan tinggi 0.15 m sesuai tebal geomat dilengkapi 

dengan 5 buah besi sepanjang 0.30 cm diletakkan dibawah papan besi agar 

dapat ditancapkan di tanah. Setiap 1 geomat dibutuhkan rangkaian papan 

cetakan sebanyak10 buah. 

12. Prosedur pembuatan Gypsum Subgrade Mat yang telah teruji mampu 

diaplikasikan di lapangan meliputi: 
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a.  Merakit cetakan geomat. 

b.  Menggelar geotextile, mengisi cetakan dengan material gypsum, dan 

memadatkannya. 

      c. Menjahit geotextile  

13. Material gypsum yang dipakai untuk membuat Gypsum Subgrade Mat 

memiliki kadar air (Wc) 42% dengan kepadatan (d) yang berhasil dicapai 

1,062 t/m3 dan perkiraan nilai CBR 6%. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 

Gypsum Subgrade Mat yang dibuat tidak memenuhi persyaratan PUPR 

(2016) untuk ketentuan kepadatan relative (R) timbunan tanah, namun nilai 

CBR yang dicapai memenuhi syarat sebagai jalan dengan subgrade tanah 

urug biasa. 
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HASIL PENGUJIAN MATERIAL GYPSUM DAN CAMPURAN 
GYPSUM+KAPUR 

(PETROKIMIA GRESIK) 
 

1. Hasil Uji Kimia Gypsum 
 
Tabel 1.Hasil Pengujian Kimia Material Gypsum  

 
Sample Matrix  : Solid 
Sample Container : Plastic Bottle 
Sample Volume  : 1.5 L 
 

2. Hasil pengujian Gypsum 
 

Tabel 2.Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum Initial 

 
Tabel 3. Tabel Prosentase Jenis Tanah Berdasarkan Analisa Ayakan dan Hidrometer 
Pada Material Gypsum Initial 

 

Prosentase Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kerikil 10.74% 7.56% 10.60% 9.63%
Pasir 50.58% 51.69% 57.98% 53.42%

Lanau 35.57% 40.75% 27.41% 34.57%
Lempung 3.12% 0.00% 4.01% 2.38%
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Gambar 1. Analisa Ayakan dan Hidrometer Pada Material Gypsum Initial 
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Pengujian CBR Metode 15 Titik 
 
Tabel 4. Nilai kadar air (Wc(%)), Berat Volume Kering tanah (dry (t/m3)), dan 
CBR(%) rendaman Pada Material Gypsum Initial dengan 3 Variasi Energi. 

56 x pukulan ** 27 x pukulan 13 x pukulan* 

Wc (%) 
 dry 
(t/m3) 

CBR Wc (%) 
 dry 
(t/m3)

CBR Wc (%) 
 dry 
(t/m3) 

CBR 

15.37  1.240 2.25  28.46  1.225 4.91 30.19  1.149 6.24  

20.11  1.320 8.50  32.02  1.304 18.31 35.00  1.220 14.00  

29.28  1.446 24.64  35.84  1.338 27.64 38.88  1.266 15.48  

32.51  1.396 38.29  37.16  1.337 28.05 39.78  1.270 16.07  

43.42  1.347 7.33  47.66  1.250 3.75 40.52  1.257 14.57  
          45.00  1.210 2.50  

Catatan: * Setara kepadatan Standard Proctor 
              ** Setara kepadatan Modified Proctor 
 
 

 
Gambar 2. Kurva Modified Proctor Test Material Gypsum Untuk 3 Variasi Energi 

 

Tabel 5. Nilai Berat Volume Kering Maksimum dan Kadar Air Optimum Material 
Gypsum dengan 3 Variasi Energi 

Parameter Tanah 13 tumbukan* 27 tumbukan 56 tumbukan** 
d (t/m3) 1.27 1.35 1.425 

Wc opt (%) 38 36 32 
Wc ± 2% 36 - 40 34 - 38 30 - 34 

Catatan: * Setara kepadatan Standard Proctor 
              ** Setara kepadatan Modified Proctor 
(13x tumbukan= 90% kepadatan Mod. Proctor; 27x tumbukan=95% kepadatan Mod. 
Proctor; 56x tumbukan=100% kepadatan Mod. Proctor) 
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Gambar 3. Kurva Nilai CBR rendaman dan Wc pada 3 Variasi Energi.  

 

   
Gambar 4. Kurva hubungan Nilai CBR (%) dengan Berat Volume Kering tanah (dry 

(t/m3)) untuk berbagai variasi kadar air saat pemadatan di lapangan. 
 
Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Kadar air, CBR dan Berat Volume Kering Tanah Pada 
Material Gypsum Initial.  

Wc (%) 
56 x pukulan  27 x pukulan  13 x pukulan 

dry (t/m3)  CBR  dry (t/m3)  CBR  dry (t/m3)  CBR 

30  1.419  30.65  1.262  11.66  1.139  5.15 

33  1.422  35.36  1.310  21.82  1.205  12.61 

36  1.414  35.80  1.338  27.29  1.246  16.13 

40  1.385  26.80  1.343  27.24  1.260  14.68 
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Tabel 7. Rentang Nilai CBR Minimal yang Dapat Terjadi Di Lapangan Dengan 
Prosentase Kepadatan Yang Berbeda 

Nilai CBR Minimal 
Rentang Nilai  Kepadatan Kepadatan Kepadatan

CBR Minimal 
90% Mod. 

Proc*
95% Mod. 

Proc
100% 

Mod. proc
CBR Min 13 21 31 

Rentang Wc saat 
30 - 40 30 - 40 30 - 40 

pemadatan 
Catatan: * Juga setara 100% Standard Proctor 
 

3. Hasil Uji CBR Material Gypsum+Kapur dengan Variasi Masa Peram 

 
Tabel 8. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 1 hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.673 1.615 1.756 1.681 
d (t/m3) before soak 1.295 1.257 1.355 1.302 
Wc (%) before soak 29.18 28.50 29.64 29.10 
SR (%) before soak 66.84 61.93 73.64 67.47 

e before soak 1.30 1.37 1.20 1.29 
 
Tabel 9. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+1% Kapur (masa peram 7 hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.627 1.636 1.580 1.614 
d (t/m3) before soak 1.269 1.339 1.300 1.303 
Wc (%) before soak  28.25 22.15 21.54 23.98 
SR (%) before soak  62.38 53.89 49.65 55.31 

e before soak  1.35 1.22 1.29 1.29 
 
Tabel 10. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 7 hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.687 1.624 1.656 1.656 
d (t/m3) before soak 1.378 1.321 1.368 1.356 
Wc (%) before soak  22.36 23.02 21.00 22.12 
SR (%) before soak  57.34 54.58 53.12 55.01 

e before soak  1.16 1.26 1.18 1.20 
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Tabel 11. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+5% Kapur (masa peram 7 hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.686 1.576 1.662 1.642 
d (t/m3) before soak 1.389 1.330 1.395 1.371 
Wc (%) before soak  21.40 18.54 19.18 19.71 
SR (%) before soak  55.69 44.50 50.27 50.16 

e before soak  1.15 1.24 1.14 1.17 
 
Tabel 12. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 14 
hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.638 1.629 1.630 1.633 
d (t/m3) before soak 1.299 1.291 1.280 1.290 
Wc (%) before soak  26.16 26.20 27.32 26.558 
SR (%) before soak  60.20 59.68 61.34 60.408 

e before soak  1.29 1.31 1.33 1.310 
 
Tabel 13. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 30 
hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.631 1.581 1.617 1.610 
d (t/m3) before soak 1.293 1.247 1.268 1.269 
Wc (%) before soak  26.17 26.73 27.54 26.82 
SR (%) before soak  59.77 57.35 60.76 59.29 

e before soak  1.31 1.39 1.35 1.35 
 
Tabel 14. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 45 
hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.722 1.606 1.625 1.651 
d (t/m3) before soak 1.396 1.250 1.266 1.304 
Wc (%) before soak  23.34 28.49 28.36 26.73 
SR (%) before soak  61.31 61.30 62.43 61.68 

e before soak  1.13 1.38 1.35 1.29 
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Tabel 15. Hasil Pengujian Vol-graf Material Gypsum+3% Kapur (masa peram 60 
hari) 

Parameter Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata 
t (t/m3) before soak 1.628 1.622 1.610 1.620 
d (t/m3) before soak 1.292 1.269 1.260 1.274 
Wc (%) before soak  26.07 27.79 27.78 27.21 
SR (%) before soak  59.44 61.43 60.63 60.50 

e before soak  1.31 1.35 1.37 1.34 
 
Tabel 16. Hasil Rekapitulasi Pengujian Vol-Graf Dengan Variasi Masa Peram.  

Parameter Initial 
Gypsum+3%kapur

Peram 
1 hari 

Peram 
7 Hari 

Peram 
14 Hari 

Peram 
30 Hari 

Peram 
45 hari 

Peram 
60 hari 

t (t/m3) 1.056 1.681 1.656 1.633 1.610 1.651 1.620
d (t/m3) 0.819 1.302 1.356 1.290 1.269 1.304 1.274
Wc (%) 28.967 29.105 22.124 26.558 26.817 26.731 27.213
SR (%) 32.730 67.470 55.014 60.408 59.293 61.681 60.500

e 2.635 1.291 1.199 1.310 1.348 1.291 1.340
Gs 2.979 Tidak diuji

 
 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan Hasil Pengujian Vol-graf Terhadap Variasi Masa Peram 

Pada Material Gypsum dan Campuran Gypsum+3% Kapur. 
 



8 
 

Tabel 17. Hasil Rekapitulasi Pengujian Vol-Graf Dengan Variasi Kadar Kapur pada 
Masa Peram 7 Hari. 

Parameter 
Gypsum 

Initial 

Masa Peram 7 hari 

Gypsum+1% 
Kapur 

Gypsum+3% 
Kapur 

Gypsum+5% 
Kapur 

t (t/m3) 1.056 1.614 1.656 1.642 
d (t/m3) 0.819 1.303 1.356 1.371 
Wc (%) 28.967 23.979 22.124 19.706 
SR (%) 32.730 55.309 55.014 50.156 

e 2.635 1.289 1.199 1.174 
Gs 2.979 Tidak diuji 

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan Hasil Pengujian Vol-graf Terhadap Variasi Kadar Kapur 

pada Msa Peram 7 Hari. 
 
Tabel 18. Rekapitulasi Hasil Uji CBR dan Kepadatan Pada Material Gypsum+Kapur 
dengan Masa Peram 7 Hari 

 

Kapur 1%

Yd max (t/m3) 1.27 1.34 1.30 1.30
Wc opt (%) 28.25 22.15 21.54 23.98

CBR 27.05 18.23 32.47 25.92

Kapur 3%

Yd max (t/m3) 1.38 1.32 1.38 1.36
Wc opt (%) 22.36 23.02 19.88 21.75

CBR 32.30 28.05 25.39 28.58

Rata-rata

Rata-rata

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3
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Gambar 7. Grafik CBR rendaman Pada Material Gypsum dan Kapur dengan Masa 

Peram 7 Hari  
 

Tabel 19. Rekapitulasi Hasil Uji CBR dan Kepadatan Pada Material Gypsum+ 3% 
Kapur dengan Masa Peram Bervariasi 
a.Peram 1 hari; kapur 3% 

 
 
b.Peram 7 hari; kapur 3% 

 
c.Peram 14 hari; kapur 3% 

 
d.Peram 30 hari; kapur 3% 

Kapur 5%

Yd max (t/m3) 1.39 1.33 1.39 1.37
Wc opt (%) 21.40 18.54 19.18 19.71

CBR 37.46 26.14 36.54 33.38

Rata-rataParameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3

1

10

100

0 1 2 3 4 5 6

C
B
R
 (
%
)

Kadar Kapur (%)

Yd max (t/m3) 1.30 1.26 1.35 1.30
Wc opt (%) 29.18 28.50 29.64 29.10

CBR 20.89 21.98 26.06 22.98

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

Yd max (t/m3) 1.38 1.32 1.38 1.36
Wc opt (%) 22.36 23.02 19.88 21.75

CBR 32.30 28.05 25.39 28.58

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

Yd max (t/m3) 1.30 1.29 1.28 1.29
Wc opt (%) 26.16 26.20 27.32 26.56

CBR 24.64 27.89 21.31 24.61

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
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e.Peram 45 hari; kapur 3% 

 
f.Peram 60 hari; kapur 3% 

 
 

   
Gambar 8. Grafik CBR Rendaman Pada Material Gypsum+3% Kapur dengan Masa 

Peram Bervariasi  

  
Gambar 9. Grafik CBR berdasarkan variasi masa peram dengan 3 variasi kadar 

kapur (berdasarkan nilai rata-rata dari 3 sampel) 

Yd max (t/m3) 1.29 1.25 1.27 1.27
Wc opt (%) 26.17 26.73 27.54 26.82

CBR 24.56 27.22 24.06 25.28

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

Yd max (t/m3) 1.40 1.25 1.27 1.30
Wc opt (%) 23.34 28.49 28.36 26.73

CBR 30.55 30.47 28.64 29.88

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

Yd max (t/m3) 1.29 1.27 1.26 1.27
Wc opt (%) 26.07 27.79 27.78 27.21

CBR 27.22 40.71 29.14 32.35

Parameter tanah Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata

y = 0.1235x + 24.049

1

10

100

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

C
B
R
 (
%
)

Masa peram (hari)

y = 0.1235x + 24.049

1

10

100

0 20 40 60 80

C
B
R
 (
%
)

Masa peram (hari)
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4. Hasil Uji Direct Shear 

 
Tabel 20. Rekapitulasi Hasil Uji Direct Shear Pada Material Gypsum Initial 

 
Tabel 21. Rekapitulasi Hasil Uji Direct Shear Pada Material Gypsum+Kapur 1%,3% 
dan 5% dengan Masa Peram 7 Hari. 

 

 
 

 
Gambar 10. Grafik Hasil Pengujian Direct Shear Pada Material Gypsum+Kapur 
(1%,3% dan 5%) pada Masa Peram 7 Hari. (kiri) Grafik Nilai Kohesi dan Kadar 

Kapur; (Kanan) Grafik Nikai Sudut Geser Dalam dan Kadar Kapur. 
 
 
Tabel 22. Rekapitulasi Hasil Uji Direct Shear Pada Material Gypsum+3% Kapur  
dengan Masa Peram Bervariasi. 

Gypsum initial
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 2.36 3.93 4.72 3.67
Sudut geser 39 34 34 35.81

Gypsum+1% kapur (peram 7 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 8.81 4.72 0.00 4.51
Sudut geser 30 39 46 38.58

Gypsum+3% kapur (peram 7 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 11.01 0.00 1.89 4.30
Sudut geser 29 49 42 40.29

Gypsum+5% kapur (peram 7 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 11.01 3.93 12.11 9.02
Sudut geser 46 49 33 42.68
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 Gambar 11. Grafik Hasil Pengujian Direct Shear Pada Material Gypsum+ 3%Kapur 
pada Masa Peram Bervariasi. (kiri) Grafik Nilai Kohesi dan Masa Peram; (Kanan) 

Grafik Nikai Sudut Geser Dalam dan Masa Peram. 

Gypsum+3% kapur (peram 1 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 1.57 8.65 6.29 5.50
Sudut geser 42 42 34 39.42

Gypsum+3% kapur (peram 7 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 11.01 0.00 1.89 4.30
Sudut geser 29 49 42 40.29

Gypsum+3% kapur (peram 14 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 0.79 7.08 7.08 4.98
Sudut geser 50 33 27 36.75

Gypsum+3% kapur (peram 30 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 4.88 8.18 0.00 4.35
Sudut geser 51 41 54 48.79

Gypsum+3% kapur (peram 60 hari)
Keterangan Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Rata-rata
Kohesi (Kpa) 6.29 0.00 8.65 4.98
Sudut geser 32 50 17 32.92
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Gambar 12. Grafik Hasil Pengujian Direct Shear Pada Gypsum Initial dan Material 
Gypsum+ 3%Kapur pada Masa Peram Bervariasi. (kiri) Grafik Nilai Kohesi dan Masa 

Peram; (Kanan) Grafik Nikai Sudut Geser Dalam dan Masa Peram. 
5. Hasil Uji Rembesan 
Tabel 23. Rekapitulasi Hasil Uji Rembesan (Satuan= cm/detik) 

 
 
Tabel 24. Rekapitulasi Hasil Uji Rembesan (Satuan= m/bulan) 

 
 
Tabel 25. Rekapitulasi Hasil Uji Rembesan (Satuan= m/tahun) 
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10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00
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50.00
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r

Masa peram (hari)

Gypsum Initial

Gypsum initial
Gypsum+kapur 

3% (1 hari)
Gypsum+kapur 

1% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (7 hari)
Gypsum+kapur 

5% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (14 hari)
Sampel 1 6.252E-05 4.020E-05 7.367E-05 5.410E-05 1.412E-05 8.021E-05

Sampel 2 5.795E-05 4.337E-05 6.474E-05 5.019E-05 1.673E-05 7.217E-05

Sampel 3 6.082E-05

Rata-rata 6.043E-05 4.178E-05 6.921E-05 5.214E-05 1.542E-05 7.619E-05

k (cm/detik)
Keterangan 

sample

Gypsum initial
Gypsum+kapur 

3% (1 hari)
Gypsum+kapur 

1% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (7 hari)
Gypsum+kapur 

5% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (14 hari)
Sampel 1 1.621 1.042 1.910 1.402 0.366 2.079

Sampel 2 1.502 1.124 1.678 1.301 0.434 1.871

Sampel 3 1.576

Rata-rata 1.566 1.083 1.794 1.352 0.400 1.975

Keterangan 
sample

k (m/bulan)

Gypsum initial
Gypsum+kapur 

3% (1 hari)
Gypsum+kapur 

1% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (7 hari)
Gypsum+kapur 

5% (7 hari)
Gypsum+kapur 

3% (14 hari)
Sampel 1 19.448 12.503 22.915 16.826 4.392 24.950

Sampel 2 18.025 13.488 20.138 15.612 5.202 22.448

Sampel 3 18.916

Rata-rata 18.797 12.996 21.526 16.219 4.797 23.699

Keterangan 
sample

k (m/tahun)
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Gambar 13. Hasil Uji Rembesan. (kiri) Material Gypsum+Kapur (1%,3% dan 5%) 
dengan Masa Peram 7 Hari; (kanan) Material Gypsum+3% Kapur dengan Masa 

Peram Bervariasi 
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