
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Sampel tanah yang digunakan sebagai sampel penelitian berasal dari 

Desa Rawa Sragi, Kabupaten Lampung Timur, termasuk dalam kategori 

tanah organik tinggi, karena berdasarkan nilai kadar organik yang hanya 

60,303%, dimana hasil tersebut kurang dari 65% sebagai batas 

minimum tanah gambut.  

 

2. Penggunaan metode sand drain dengan pola segiempat ternyata dapat 

menurunkan tanah lebih cepat daripada pola segitiga. Hal ini disebabkan 

karena lubang pada pola segiempat lebih banyak (21 lubang) 

dibandingkan pola segitiga (19 lubang). 

 

3. Metode sand drain sangat berpengaruh besar terhadap percepatan 

penurunan tanah yang diuji, karena drain-drain yang dibuat berfungsi 

untuk memperpendek lintasan air pori kearah horizontal sehingga air 

cepat keluar dari dalam tanah. Metode vertical drain menggunakan 

bahan pasir sangat berpengaruh besar terhadap percepatan penurunan 
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tanah sampel, karena drain yang dibuat secara vertical berfungsi untuk 

memperpendek lintasan air pori ke arah horizontal sehingga 

mempersingkat waktu mengalirnya air ke horizontal drain. 

 

4. Indeks pemampatan vertical drain dengan pola segiempat lebih besar 

daripada vertical drain menggunakan pola segitiga. Hal ini terjadi 

karena nilai penurunan tanah pada vertical drain  menggunakan pola 

segitiga lebih kecil daripada nilai penurunan tanah pada vertical drain  

menggunakan pola segiempat. Sehingga proses pemampatan pada 

vertical drain  menggunakan pola segiempat lebih cepat. 

 

5. Dari pengolahan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai t90 

pada pola segitiga lebih besar daripada pola segiempat. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai t90 berbanding terbalik dengan lama waktu 

konsolidasi, maka perbaikan tanah menggunakan vertical drain dengan 

pola segiempat lebih cepat dibandingkan vertical drain  menggunakan 

pola segitiga  

 

6. Nilai Cv (koefisien konsolidasi) sebelum pembebanan lebih besar 

daripada setelah pembebanan, sedangkan nilai Cc (indeks pemampatan) 

sesudah pembebanan lebih kecil daripada sebelum pembebanan. Hal ini 

dapat terjadi karena nilai penurunan tanah sebelum pembebanan lebih 

besar daripada nilai penurunan tanah setelah pembebanan. 
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B. Saran 

 

1. Sampel tanah yang akan digunakan sebaiknya memiliki ukuran yang 

lebih besar hampir menyerupai ukuran yang sesungguhnya seperti di 

lapangan sehingga hasil yang diperoleh pun akan menyerupai hasil 

dilapangan. Dan juga penurunan tanah dan pola aliran air dapat 

diperhatikan dengan jelas. Sampel tanah yang diambil dari lokasi saat 

akan dipindahkan sebaiknya tertutup rapat agar kadar air dalam tanah 

dapat terjaga. 

 

2. Sampel tanah yang telah diambil hendaknya langsung digunakan, 

karena apabila terlalu lama disimpan maka kondisi asli tanah akan 

berubah. 

 

3. Proses pemodelan hendaknya dilakukan lebih detail dan hati-hati, 

seperti pada saat proses pemindahan sampel, pembuatan lubang pada 

tabung pipa dan pemasangan selang outlet, pembuatan lubang vertical 

drain dan pemasangan pasir. 

 

4. Perlu persiapan yang lebih baik dan mendetail saat pengambilan dan 

pengolahan data hasil penelitian. 

 

5. Perlu persiapan yang lebih baik dan mendetail saat pengambilan sampel 

untuk menjaga agar sampel tidak rusak saat diambil, dibawa dan 

dipindahkan. 


