
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap tanah lempung

Godean dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya :

1. Berdasarkan klasifikasi, lempung Godean tennasuk tanah lempung,

kelompok A-7-6 berdasarkan system AASTHO, sedangkan menurat

system Unified tennasuk kelompok (OL) yaitu lempung organik dengan

plastisitas rendah.

2. Penambahan bahan aditif kapur karbit dapat memperbaiki konsistensi

tanah, Indeks plastisitas menurun, dari 20,14 % pada tanah asli dan

10,40% pada kadar karbit 10 % atau menurun sebesar 48,36%. Batas

susut meningkat dari 38,06% pada tanah asli dan 45,79% pada kadar aditif

kapur karbit 10% atau menurun sebesar 20,31 %.

3. Pada Uji Kuat Tekan Bebas, tanah asli yang telali mengalami penambahan

aditif kapur karbit, parameter mekanisnya mengalami peningkatan, dan

terjadi kenaikan nilai kohesi tanah secara maksimum dari 0,49 kg/cm

menjadi 0,82 kg/cm2 pada penambahan kapur karbit 6%, atau meningkat

sebesar 67,35%. Sudut gesek dalam meningkat dari 22,63° menjadi 32,37°

pada penambahan kapur karbit 6% atau meningkat sebesar 43,04%.

4. Pada Uji Kuat Tekan Bebas, tanali asli yang telah diberi serat geotekstil ,

parameter mekanisnya mengalami peningkatan, dan terjadi kenaikan nilai

kohesi tanah secara maksimum dari 0,49 kg/cm" pada tanah asli, menjadi
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0,79 kg/cm2 pada penggunaan serat geotekstil 0,4% dengan panjang serat

3 cm atau meningkat sebesar 61,22% dari tanah asli. Sudut gesek dalam

tidak mengalami peningkatan pada penambahan serat geotekstil 0,4%.

5. Pada Uji Kuat Tekan Bebas, Tanah asli yang telah mengalami

penambahan campuran aditif kapur karbit dan serat geotekstil, parameter

mekanisnya mengalami peningkatan, dan terjadi kenaikan nilai kohesi

tanali secara maksimum dari 0,49 kg/cm2 menjadi 0,98 kg/cm2 pada

penambahan kapur karbit 6% dan penambahan serat geotekstil 0,4%

dengan panjang serat 3 cm, atau meningkat sebesar 100%. Sudut gesek

dalam meningkat dari 22,63° menjadi 27° pada penambahan kapur karbit

6% dan penambahan serat geotekstil 0,4% dengan panjang serat 3 cm, atau

meningkat sebesar 19,31 %.

7.2 Saran-Saran

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

melanjutkan penelitian lempung Godean, khususnya bagi peneliti stabilisasi

lempungGodean dengan aditif kapur karbit dan serat geotekstil.

1. Perlu diteliti penggunaan kapur karbit dan mikrogeotekstil secara

bersamaan terhadap jenis tanah yanglain selain tanah lempung.

2. Penelitian lempung Godean dengan campuran stabilisasi aditif kapur

karbit dan serat geotekstil perlu ditindak lanjut untuk meneliti parameter

tanah yang lain seperti pengembangan ("swelling"), permeabelitas, dan

sebagainya.


