
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lempung Kaliwiro

dapat disimpulkan yang berkaitan dengan sifat tanah asli dan tanah rekayasa.

1. Lempung Kaliwiro termasuk dalam golongan iempung sedang dengan kuat

tekan tanah asli undisturbed'sebesar 0,684875 kg/cm2 dan plastisitasnya tinggi,

ditunjukkan dengan indeks plastisitas sebesar 25,45%.

2. Berdasarkan klasifikasinya menurut Unified Soils Classification System (USCS)

lempung Kaliwiro termasuk dalam kelompok CH yaitu lempung anorganik

dengan plastisitas tinggi, sedangkan dari bentuk umum kurva pemadatan

berbagai jenis tanah dan grafik pemadatan proktor standar lempung Kaliwiro

termasuk lempung berlanau.

3. Kuat tekan tanah asli disturbed setelah pemadatan proktor standar sebesar

1,63653 kg/cm- atau meningkat 138,953% terhadap kuat tekan tanah asli

undisturbednya, sedangkan penambahan bahan aditif limbah gipsum pada

pemadatan Proktor standar dapat menaikkan kuat tekan hingga 2,43443 kg/cm

atau meningkat sebesar 48,756% terhadap tanah asli disturbed pada kadar

limbah gipsum optimum 9%.

4. Penambahan bahan aditif limbah gipsum dapat memperbaiki konsistensi tanah.

Indeks Plastrisitas menurun hingga 7,77% pada kadar limbah 15%, sedangkan

batas susut meningkat hingga 27,57% pada kadar limbah 15%.

5. Waktu pemeraman (curing time) terhadap sampel tanah rekayasa yang memiliki

karakter campuran optimum dapat meningkatkan nilai kuat tekan. Perbandingan

kuat tekan sampel tanah rekayasa yang memiliki karakteristik campuran

optimum setelah masa pemeraman (curing time) tertentu menunjukkan

peningkatan yang relatif besar. Pada masa pemeraman (curing time) 21 hari

kuat tekan tanah rekayasa yang memiliki karakteristik campuran optimum

menjadi 79,543% lebih besar dibanding sebelum terjadi pemeraman.
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7.2 Saran-Saran

Saran-saran ini terutama ditujukan bagi para peneliti yang berminat untuk

melanjutkan penelitian lempung Kaliwiro yang ditinjau dari sudut pandang geoteknik

pada umumnya dan khususnya penelitian stabilisasi lempung Kaliwiro menggunakan

limbah gipsum.

1. Penelitian terhadap lempung Kaliwiro perlu dilanjutkan dengan mengambil

sampel tanah dari titik sampel yang lain, untuk mendapatkan gambaran

menyeluruh tentang karakteristik lempung Kaliwiro.

2. Penelitian lebih lanjut mengenai gipsum dan limbah gipsum untuk mendapatkan

gambaran reaksi fisika dan kimia, sehingga dapat dilakukan stabilisasi tanah

dengan aditif campuran limbah gipsum dan bahan lain.

3. Penelitian terhadap stabilisasi lempung Kaliwiro menggunakan limbah gipsum

perlu dilanjutkan untuk meneliti sifat mekanik dan hidraulik tanah yang lain,

seperti daya resap tanah (permeabilitas), tegangan efektif tanah,

kemampumampatan tanah (kompresibilitas), atau kemampuan kembang-susut

(swelling-shrinkage) tanah.

4. Penelitian stabilisasi tanah dan limbah gipsum perlu dilanjutkan dengan

melakukan waktu pemeraman (curing time) untuk setiap variasi kadar limbah,

sehingga dapat dikaji hubungan antara kadar limbah dan waktu pemeramannya.




