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KATA PENGANTAR

Tanah ekspansif merupakan salah satu jenis tanah bermasalah 
bagi bangunan teknik sipil di dunia. Tanah ini akan mengalami 
perubah an volume akibat fl uktuasi kadar air, perilakunya akan 

mengembang ketika kondisi tanah basah dan akan menyusut ketika kon-
disi tanah kering, sehingga tanah ini sering disebut tanah kembang susut 
atau tanah bergerak. 

Tanah ekspansif banyak didominasi oleh tanah berbutir halus jenis 
lempung dan lanau. Tanah ini sangat sensitif terhadap air karena adanya 
kandungan mineral montmorillonite, mineral ini akan menyebabkan tanah 
mengembang ketika kontak dengan air. Sehingga tanah lempung atau la-
nau yang tidak mengandung mineral montmorillonite tidak akan meng-
alami pengembangan.

Pengembangan dan penyusutan tanah ekspansif berdampak terhadap 
kerusakan bangunan ringan dan jalan raya. Kerusakan bangunan ringan 
yang terjadi retak-retak pada dinding dan lantai hingga pondasi, sedangkan 
pada jalan raya mulai retak memanjang hingga retak longitudinal. Akibat 
kerusakan ini, hampir semua negara yang memilikki kandungan tanah eks-
pansif mengalami kerugian yang cukup banyak, bahkan di Amerika Seri-
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kat, kerusakan yang diakibatkan oleh tanah ekspansif melebihi kerusakan 
yang diakibatkan oleh angin tornado.

Pada buku ini dijabarkan dua hal terpenting, yaitu karakteristik ta-
nah ekspansif dan metode pengukuran perubahan volume. Karakteristik 
tanah ekspansif sangat kompleks yang dipengaruhi oleh faktor eksteren 
dan interen butiran tanah tersebut. Faktor Eksteren dipengaruhi oleh kon-
disi lingkungan sekitar terutama iklim. Di Negara tropis seperti Indonesia, 
proses pembasahan akibat hujan dan pengeringan akibat kemarau menye-
babkan tanah ekspansif akan mengalami perubahan volume secara rutin. 
Sedangkan faktor interen yang mempengaruhi perubahan volume butiran 
tanah ekspansif adalah sifat tanah ekspansif tersebut terutama mineral lem-
pung yang mengandung montmorillonite. Dengan adanya perubahan vo-
lume yang terjadi pada tanah ekspansif maka pada penjabaran yang kedua 
pada buku ini, penulis memberikan metode pengukuran perubahan volume 
yang terjadi pada tanah ekspansif dengan metode secara langsung maupun 
tidak langsung.

Karakteristik tanah ekspansif khususnya pengembangan (swelling) 
selain perilaku kembang vertikal (1D) juga diberikan konsep pengem-
bangan secara volumetrik (3D). Demikian pula metode untuk mengukur 
perubahan volume tanah ekspansif, selain metode pengukuran swelling 
vertikal (1D), di buku ini diberikan metode pengukuran swelling tanah 
ekspansif secara volumetrik (3D). 

Buku ini disusun oleh penulis berdasarkan kajian literatur dan hasil-
hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini. Dengan hadirnya buku 
ini, diharapkan pembaca dapat dengan mudah untuk mengetahui ciri dan 
perilaku tanah ekspansif serta dapat memprediksi atau mengukur perubah-
an volume yang terjadi pada tanah tersebut.

Penyajian buku ini telah diusahakan sebaik mungkin, namun penulis 
menyadari masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi. Untuk itu, 
demi kesempurnaan penyajian buku ini, penulis mengharapkan kritik dan 
saran para pembaca.
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