
BAB VII
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yan.g telah dilakukan oleh peneliti, 

sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.	 Berdasarkan klasifikasi sistem AASTHO lempwlg Salaman tennasuk 

tanah lempung kelompok A-7-6, menurut sistem Unified termasuk 

kelompok (OH) yaitu tanah lempung organik dengan plastisitas sedang 

sampai tinggi, menurut diagram segitiga uses tennasuk kategori 

lempung (clay), dan menurut USDA (United State Development of 

Agriculture) juga tennasuk kategori lempung (clay). 

2.	 Settlement yang terjadi pada tanah yang menggunakan kolom paSlf 

semakin berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran diameter kolom 

pasir dan bertambahnya waktu peram (curring time). 

3.	 Sand column dengan diameter 3,175cm serta panjang 50cm sebagai 

kelompok tiang mengalami peningkatan kapasitas dukung yang paling 

besar dan mengalami penurunan (settlement) yang paling kecil. 

4.	 Tinggi sand column akan sangat berpengaruh terhadap penurunan yang 

terjadi pada tanah lempung. Sand column dengan tinggi 50cm mtlngalami 
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penurunan (settlement) lebih kecil daripada sand column dengan tinggi 

33,33cm (2/3 benda uji). 

7.2 Rekomendasi 

Materi penulisan tugas akhir ini masih dapat dikupas lebih dalam lagi 

untuk kemajuan dan perkembangan pengetahuan tentang sand column, sehingga 

metode ini lebih dikenal bukan hanya bagi dunia praktisi teknik sipil saja, tetapi 

juga bagi lingkungan ilmiah Perguruan Tinggi. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1.	 Pene1itian ini dalam aplikasinya dilapangan memerlukan pengawasan dan 

kete1itian yang cukup tinggi agar terlaksana pemasangan kolom pasir yang 

baik. 

2.	 Perhitungan dengan suatu program dalam perencanaan harus ditunjang 

dcngnn kctclitian dalam perhitungan, pengetahuan mekanisme struktur, 

dan pcngalnman dalam melaksanakan perhaikan tallah dengan 

menggunakan sand column. 

3.	 Mclukukull pcnelitian lanjut dcngnn : 

a.	 Penggunaan konfigurasi pondasi tiang kelompok yang lain seperti 

konfigurasi bentuk segitiga, lingkaran atau segienam. 

b.	 Penggunaan kolom pasir dengan kondisi pengujian di lapangan 

langsung 

c.	 Penggunaan bahan lain baik sebagai tiang kolom atau lembaran 

(layer) untuk usaha perbaikan tanah. 
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d.	 Menggunakan benda uji dengan ukuran yang berbeda. 

e.	 Menggunakan sarnpel tanah denga kondisi rnerniliki kadar air yang 

lebih besar. 


