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KESTMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik di laboratorium maupUl1 setelah 

pengolahan data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikllt: 

I.	 Pada pengujian sifat fisik tanah, secara umum tanah lempung asaJ Gunung 

Kidul mengandung banyak lanau sehingga tanah tersebut termasuk tanah lanau 

kelempungan. Setelah dilakukan pengujian batas-batas konsistensi, tanah 

lempung tersebllt mengalami peningkatan batas cair (LL), penurunan batas 

plastis (PL), peningkatan indeks pJastisitas (IP) seiring dengan penambahan 

kadar pasir putih. 

2.	 Pada pengujian proctor standar terjadi peningkatan berat volume tanah kerillg 

dan ptmurunan kadar air opl.imulll seiring dengan penambahan kadar pasir 

putih. 

J.	 Nilai CHR (C'a/tramia Hearing Hatio) mengalami peningkatan selIlng 

penamballan kadar pasir dan lama pemeraman, sedangkan pada pengujian 

CHI{ dengan rendaman mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oJeh 

pengembangan tanah akibat rendaman. 

4.	 Pengembangan yang teIjadi akibat rendaman semakin besar setelah tanah 

lempung dicampur dengan pasir putih. 
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5.	 Oari semua hasil penelitian laboratium, pasir putih pantai dapat digunakan 

sebagai bahan stabilisator yang baik pada tanah lempung dengan catatan tidak 

digunakan pada daerah yang sering terendarn air atau banjir sebab akan 

menurunkan nilai CBR. 

7.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan selama pelaksanaan penelitian di laboraLorium 

Mekanika Tanah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 1Jniversitas Islam 

Indonesia banyak dijumpai berbagai kendala, oleh sebab itu ada beberapa saran 

saran yang akan disampaikan sebagai berikut : 

1. Tanah hasil stabilisasi dapat digunakan sebagai subgrade dengan memberikan 

drainasi yang baik supaya subgrade tidak terendam air pada waktu hujan 

sehingga nilai CBR subgrade tidak mengalami penurunan yang drastis. 

2.	 Masalah pengembangan sarnpel carnpuran tanah dan pasir putih akibat 

rendarnan yang lebih besar dari pada sampel tanah tanpa pasir putih, hal ini 

perlu pene1itian lebih lanjut bagi mahasiswa lain yang sedang tugas akhir. 

3.	 Pada waktu pelaksanaan penelitian dilaboratorium, alat yang digunakan sangat 

terbatas temtarna alat uji CBR, sehingga waktu penelitian menjadi tidak 

efisien, oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan kelengkapan alat 

secepatnya. 

4.	 Alat-alat pengujian bahan banyak yang tidak akurat terutama timbangan sebab 

sering terjadi kesalahan data hasil penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan 

kalibrasi ulang secepatnya. 
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4.	 Alat-alat pengujian bahan banyak yang tidak akurat terutama timbangan 

sebab sering terjadi kesalahan data hasil penelitian, oleh karena itu perlu 

dilakukan kalibrasi ulang secepatnya. 

5.	 Penelitian lebih lanjut tentang stabilisasi tanah lempung dengan 

menggunakan pasir putih bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa lain, 

misalnya penelitian tentang pengaruh pasir putih terhadap Indeks 

Plastisitas dan berat volume total jika digunakan sebagai bahan stabilisator 

pada tanah lempwlg, pengaruh kadar garam terhadap stabilisasi tanah 

lempung menggunakan pasir putih pantai. 

6.	 Pada penelitian ini terdapat hasil yang diragukan, sehingga bagi yang 

menggunakan Tugas Akhir ini sebagai pedoman atau acuan dalam 

penulisan Tugas Akhir atau karya ilmiah, diharapkan untuk hati-hati dalam 

penggunaan data-data dalam Tugas Akhir ini. 
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PENUTUP 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kasih sayang

Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

Selama penelitian di Laboratorium Mekanika Tanah FTSP Universitas 

Islam Indonesia, penyusun merasa mendapat banyak manfaat dala.tIl gerak maju 

proses belajar. Pada dasamya ilmu pengetahuan yang didapat di bangktl kuliah 

terasa belum lengkap tanpa melakukan suahl sumbangan pemikiran yang 

merupakan gambaran dari hasil proses belajar yang tersUSilll dalam tugas akhir. 

Penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil, penelitian yang 

merupakan awal suahl perencanaan, hambatan dan cara menghadapinya, tidak 

akan dimengerti oleh mahasiswa tanpa penyusunan tugas akhir. 

Tugas akhir ini bukan merupakan muara terakhir dalam proses belajar, 

akan tctapi masih banyak hal yang perlu dipelajari lebih Ill~ndalam lagi y,mg 

merupakan keharusan bagi kita sebagai intelektual muslim, di samping sebagai 

persiapan baik secara fisik mauptrn mental dalam menghadapi tantangan dimasa 

depan, juga sebagai sarana belajar dalam penulisan karya ihniall. 

Selama proses penyusunan tugas akhir kami menyadari telah melakukan 

banyak kesalahan kepada berbagai pihak, oleh karena ihl pada kesempatan ini 

penyusun mahan maaf atas kesala1lan yang penyusun lakukan. 
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