
BABX
 

KESIMPULA~DAN SARAN
 

10.1 Kesimpulan 

Dari hasil-hasil pegujian dan analisis penurunan terhadap tanah daerah 

Kasongan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut 

1.	 Tanah daerah Kasongan dengan batas cair (LL) tanah 86%, dari hasil analisa 

butiran lebih daTi 83% tanah lolos saringan nomer 200, maka menurut 

A.A.-SHTO tanah Kasongan tennasuk klasifikasi tanah kelompok A-7-5 yaitu 

tanah berlempung. Menurut klasifikasi sistem Unified, tanah Kasongan 

termasuk kelompok CH, yaitu lempung anorganik dengan plastisitas tinggi 

dan merupakan lempung gemuk (faf clay). Tanah kelompok ini tidak baik 

digunakan sebagai tanah dasar (sub grade) untuk suatu kostruksi bangunan 

dalam rekayasa sipil, kecuali telah dilakukan perbaikan-perbaikan pada tanah 

tersebut. Berdasarkan tekstur tanah dari gambar kurva distribusi butiran, 

diketahui lempung Kasongan terdiri dari 17,117% pasir, 45% lanau dan 35% 

lempung. 

2.	 Berdasarkan pengujian laboratorium, indek plastisitas (IP) sebesar 45,875%, 

menunjukkan tanah pada daerah Kasongan memiliki sifat plastisitas tinggi, 

jenis tanahnya lempung dan merupakan tanah kohesif Berdasarkan berat jenis 

tanah (Gs) sebesar 2,51 maka tanah Kasongan termasuk lempung anorganik 

yang jenis minerallempungnya adalah Halloysite. 
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3.	 Hasil pengujian kuat tekan bebas memperoleh nilai qu sebesar 0,402 kg/em2 

menunjukkan tanah Kasongan termasuk lempung lunak yang dengan mudah 

ditembus beberapa inei dengan ibu jari. 

4.	 Pengujian konsolidasi untuk sampel pertama menghasilkan grafik e-Iog P. 

Berdasarkan kurva konsolidasi lapangan diperoleh nilai Cc = 0,4153 dan 

menunjukkan tanah lempung Kasongan terkonsolidasi seeara normal, kurva 

laboratorium berada di bawah kurva lapangan menunjukkan adanya gangguan 

terhadap eontoh tanah pada saat pengambilan (sampling) dilapangan. Nilai C

yang didapat dari grafik penurunan vs akar waktu digunakan untuk 

menentukan waktu penurunan di lapangan. Semakin keeil nilai Cv maka 

semakin lama waktu penurunan yang teIjadi. 

5.	 Dari pola susunan vertical drain diketahui bahwa pola susunan segitiga 

memberikan waktu konsolidasi yang relatif lebih cepat dari pola susunan 

segiempat untuk waktu konsolidasi tertentu. Metoda P V-drain memberikan 

keeepatan derajat konsolidasi pola segitiga 100,0% - 110,1% dari keeepatan 

derajat konsolidasi pola segiempat dan metoda Vertical Sand Drain 

memberikan kecepatan 100,0% - 101,8%. 

6.	 Dari variasi jarak yaitu 1,5 m, 2,0 m, dan 2,5 m diketahui bahwa jarak yang 

terpendek memberikan waktu konsolidasi yang tereepat karena lintasan air 

pori tanahnya pendek. Metoda PV-drain jarak 2,5 m membutuhkan kecepatan 

derajat konsolidasi 97,17% - 48,22% dari keeepatan derajat konsolidasi jarak 

1,5 m untuk waktu konsolidasi tertentu, demikian juga derajat konsolidasi 
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denganjarak 2,0 m membutuhkan kecepatan 99,68% - 66,92% dari kecepatan 

derajat konsolidasi jarak 1,5 m. 

7.	 Penggunaan vertical drain memberikan waktu konsolidasi jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan tanpa vertical drain. Bila tanpa vertical drain waktu 

konsolidasi tanah lempung Kasongan adalah 12,151 tahun. Dengan vertical 

drain pola susunan segitiga dan jarak antara drain (s) = 1,5 m, waktu 

konsolidasi menjadi 2,5 bulan dengan metoda PV-drain dan 1 bulan dengan 

metoda Vertical Sand Drain. Selisih waktu antara kedua metoda vertical 

drains lebih disebabkan oleh perbedaan ukuran diameter bahan pada masing

masing metoda vertical drains, untuk membandingkan dengan diameter bahan 

yang sarna tidak mungkin dilakukan. 

10.2 Saran-saran 

Dari hasil penelitian ada beberapa saran yang Perlu disampaikan untuk 

diperhatikan, antara lain: 

1.	 Data parameter tanah asli sangatlah menentukan keberhasilan perencanaan 

dalam mellganalisis pemampatan dan waktu pemampatan. Oleh sebab itu 

dalam melakukan sampling dan dalam me1akukan pellgujian di laboratorium 

sangatlah diperlukan teknik, ketelitian, dan ketepatan yang tinggi dalam 

menentukan parameter tanah tersebut 

2.	 Untuk perencanaan waktu konsolidasi pada pemampatan tanah lunak 

sebaiknya digunakan metoda Prefabricated Vertical Drain· karena vertical 

drain dengan bahan geotextile non woven dan polypropylene ini mempunyai 

kuat tarik tinggi, kapasitas alir yang tinggi, ringan, hemat biaya dan aliran 
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tetap berjalan walaupun konsolidasi melengkungkan vertical drain. Secara 

keseluruhan waktu pelaksanaan proyek akan lebih cepat dibandingkan dengan 

metoda Vertical Sand Drain. 

3.	 Penentuan nilai Cll yang akurat perlu diteliti lebih lanjut.. Untuk jenis tanah 

tertentu dengan kedalaman tertentu nilai Ch sangat mungkin berbeda. 

4.	 Untuk. pembebanan awal (preloading) yang terialu tinggi dalam pelaksanaan, 

perlu diteliti Iebih Ianjut, karena penimbunan tanah secara Iangsung akan 

menyebabkan keruntuhan (failure) pada lapisan tanah Iunak pada kedalaman 

tertentu. Oleh karena itu periu diupayakan cara pembebanan bertahap yang 

disesuaikan dengan peningkatan daya dukung tanah aslinya akibat 

pembebanan tahap sebelumnya. 


