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BAH V 

KKSIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Dari hasil studi kasus yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut 

1.	 Hasil tes laboratorium tentang karakteristik fisik 

tanah, didapat batas eair (LL) = 40 % sampai 69 % dan 

indeks plastis (PI) = 10 % sampai 32 %, maka tanah di '. 
daerah survei (Telang-Saleh) dapat diklasifikasikan 

tanah lempung organik dengan kompressibilitas sedang 

sampai tingg1. 

2.	 Dari perhitungan daya dukung tiang tunggal didapat 

diameter 20 em maksimum Qs = 59,04 kN, diameter 30 em 

maksimum Qs = 87,72 kN dan diameter 40 em maksimum 

Qs = 119,64 kN. 

3.	 Untuk tiang kelompok, formasi tiang C efektif 

dipakai, dimana ~ 20 em Qpg = 340,90 kN (Saleh) dan 

Qpg = 359,44 kN (Telang), diameter 30 em Qpg = 514,30 

kN (Saleh) dan Qpg =544,91 kN (Telang), diameter 40 

em Qpg = 689,68 kN (Saleh) dan Qpg = 734,32 kN 

(telang) . 

4.	 Eesar settlement (penurunan) yang terjadi pada forma-

si tiang (C) adalah, diameter 20 em maksimum 1,42 em, 
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diameter 30 em maksimum 1,60 em dan diameter 40 em 

maksimum 1,67 em. 

5.	 Berdasar daya dukung ijin kelompok tiang friction 

pile cast in place, daerah Telang-Saleh dapat di 

bangun konstruksi dengan beban maksimum V = 412,19 kN 

untuk jumlah tiang 4 berdimeter 40 em, dengan 

penurunan 1,67 em (Telang) dan 1,18 em (Saleh). 

5.2. SARAN 

Melihat dari hasil pada studi kasus ini terdapat 

beberapa saran yang perlu disampaikan : 

1.	 Perlunya pengamatan dan penelitian yang lebih 

mendalam tentang karakteristik mekanik tanah gambut 

guna mendukung struktur bangunan. 

2.	 Besarnya settlement (penurunan) yang terjadi dapat 

diperkeeil dengan memperbesar jarak antar tiang atau 

memperluas kelompok tiang yang ada, atau dengan eara 

stabilisasi tanah. 

3.	 Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk bahan 

stabilisator antara kapur dengan semen, pada tanah 

gambut atau rawa, baik dari segi ekonomis maupun 

dampaknya terhadap peneegahan korosi yang terjadi. 
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PENUTUP 

Studi kasus pada Tugas Akhir yang kami susun 

merupakan suatu langkah awal pemilihan dan perhitungan 

terhadap pondasi dalam (Sub Structure) pada daerah 

survai di daerah Telang-Saleh, Sumatera Selatan. Dimana 

kondisi tanah mengandung lapisan gambut atau rawa 

dengan ketebalan yang bervariasi. Secara umum dapat 

dikatakan lapisan tanah didaerah survei merupakan tanah 

lempung yang sangat lunak (very soft), dimana sulit dan 

tidak ditemukan lapisan tanah keras. 

Penyusunan Tugas Akhir ini didasarkan kepada data-

data yang ada. Data-data tersebut didapat dari hasil 

survai Geoteknik Lapangan dan Laboratorium yang dilaku

kan oleh P.T. Puser Bumi. 

Untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini maka kami 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, 

untuk pengembangan dimasa mendatang. Akhirnya dengan 

mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala petunjuk 

dan ridho-Nya penyusun berharap agar Tugas Akhir ini 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun khu

susnya, Amin. 
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