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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap

ketiga jenis sampel tanah lempung yang distabilisasi menggunakan pasir,

maka diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO, Tanah 1 dan Tanah 2 yang

berasal dari desa margakaya Jati Agung Lampung Selatan dan Palputih

Lampung Selatan termasuk kedalam golongan A – 6. Tanah 3 yang

berasal dari Belimbing Sari Lampung Timur, termasuk kedalam

golongan A-7-6. Ketiga tanah ini termasuk kedalam golongan tanah

berlempung yang biasa sampai dengan jelek sebagai bahan tanah dasar.

2. Penggunaan pasir sebagai bahan campuran terhadap tanah lempung

plastisitas rendah mampu menaikkan nilai berat jenis tanah pada setiap

penambahan pasirnya.

3. Pada hasil pengujian batas Atterberg, kadar campuran pasir berpengaruh

terhadap kenaikkan nilai batas plastis. Nilai indeks plastisitas pada

masing-masing kadar campuran pasir mengalami penurunan. Sedangkan

nilai batas cair untuk penambahan tiap kadar pasir mengalami penurunan.
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4. Pada hasil pengujian pemadatan tanah yang dilakukan dengan modified

proctor penambahan kadar pasir mengakibatkan berkurangnya nilai

kadar air optimum yang bisa diserap dalam tanah. Hal ini dikarenakan

sifat pasir yang memiliki permeabilitas tinggi.

5. Penambahan campuran pasir kedalam tiga jenis tanah lempung

mengakibatkan kuat geser tanah menurun. Semakin besar penambahan

kadar pasir maka niilai kohesi (c) tanah akan semakin menurun dan sudut

geser dalam akan mengalami kenaikan.

6. Nilai batas cair dan Plastisitas Indeks tanah berpengaruh terhadap nilai

kohesi tanah. Pada penelitian ini semakin kecil nilai batas cair dan

plastisitas tanah akibat penambahan pasir maka nilai kohesi tanah pun

akan mengalami penurunan

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya mengenai tanah yang disubstitusi dengan

menggunakan bahan campuran pasir, disarankan beberapa hal dibawah ini

untuk dipertimbangkan :

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya campuran pasir perlu diteliti

lebih lanjut tanah dari daerah lain atau jenis tanah lainnya dengan

menggunakan komposisi campuran pasir yang berbeda, sehingga akan

diketahui perilaku tanah yang terjadi dan perubahan sifat fisik/mekanik

akibat pengaruh penambahan pasir ke dalam campuran tanah.
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2. Penelitian yang lebih luas dan komprehensif masih diperlukan,

khususnya untuk perilaku tanah lempung plastisitas lunak terhadap efek

jangka panjangnya.

3. Sebaiknya dilakukan pembersihan alat/mesin sebelum melakukan

berbagai kegiatan penelitian.


