
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil pengujian stabilisasi tanah lempung Kulon Progo

menggunakan pasir Krasak di laboratorium mekanika tanah yang ditujukan

untuk perbaikan lapisan "subgrade", maka dapat disimpulkan hal-hal berikut

ini.

1. Berdasarkan nilai n>f.M„«u, <LL - 30 atau 23,11% <32%, maka tanah

lempung dari Kulon Progo menurut AASHTO 1982 termasuk kelompok

A-7-5 atau tanah lempung yang tidak baik/buruk sebagai bahan lapis

dasar (Subgrade).

2. Kekuatan tanah mengalami peningkatan dengan penambahan variasi

pasir. Pada variasi pasir 10%, untuk uji pemadatan nilai berat volume

tanah kering dari 1,29 kg/cm3 menjadi 1,38 kg/cm3. Pada uji Triaksial,

nilai kohesi (C) dari 0,25 kg/cm2 menjadi 0,75 kg/cm2 dan sudut

gesek dalam (<j>) yang diperoleh yaitu dari 8° naik menjadi 10°.

3. Nilai CBR naik setelah lempung dicampur dengan kadar pasir tertentu.

Pada uji CBR tanpa rendaman dengan variasi pasir 10%, nilai CBR

berubah dari 5,60% menjadi 10,80%. Pada uji CBR dengan rendaman

selama 5 hari, nilai CBR turun dari 5% menjadi 0,32%.
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7.2. Saran

1. Pengembangan dan penyusutan pada tanah lempung sangat dipengaruhi

oleh perubahan kadar air, untuk itu dijaga jangan sampai kadar air

berubah. Agar kadar air tetap terjaga, maka faktor drainasi harus

diperhatikan berkaitan dengan sifat tanah lempung seperti :

a. drainasi samping dibuat kemiringan yang lebih baik untuk segera

mengalirkan air dan lebih tepat apabila drainasi tepi dibuat talud

untuk mempertahankan keberadaan stabilisasi subgradenya, dan

b. Ietak drainasi permukaan hendaknya sejauh mungkin dari ujung/tepi

perkerasan, karena hal ini akan mengurangi kadar air tanah.

Alternatif lain yaitu penggunaan lapisan bitumen sebagai pelindung

subgrade dengan maksud untuk menahan kadar air tanah supaya tidak
hilang.

2. Sifat dari penelitian berupa percobaan pengujian di laboratorium,

untuk itu diperlukan ketelitian dalam pengukuran bahan serta ketelitian

dalam pembacaan data yang dihasilkan. Begitu pula untuk ketentuan

pengujian yang berkaitan dengan percobaan pemadatan dan CBR harus

diawasi secara ketat.

3. Perhitungan perencanaan ketebalan perkerasan diperlukan berbagai

metode yang telah ada dengan tujuan sebagai pembanding sehingga

diperoleh hasil yang lebih akurat.
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herikan rahmat, hidayah
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umumnya, Amin.
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