
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap

sampel tanah lempung yang telah distabilisasi menggunakan larutan ISS

2500, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah I termasuk dalam golongan A-6 dan tanah II tersebut termasuk

dalam golongan A-7-6 sedangkan tanah III termasuk dalam golongan A-7-

5 yang berarti termasuk dalam golongan tanah berlempung. Ketiga jenis

tanah ini termasuk tanah lempung yang biasa sampai dengan jelek sebagai

bahan tanah dasar (Das,1995).

2. Semakin banyak volume larutan yang dicampurkan pada tanah I, tanah 2

dan tanah 3 maka akan meningkatkan nilai kohesi tanah (c), tegangan

maksimum (Qu).

3. Pencampuran ISS dengan lempung mengakibatkan nilai batas cair (LL)

berada pada 42% - 47%.

4. Persamaan cu = qu/2 atau y = 2c tidak berlaku pada hubungan antara

kohesi (c) pada pengujian geser dan qu pada pengujian kuat tekan.

5. Hubungan antara nilai qu dan c adalah qu = a(c) + b, dimana nilai (a)

berada pada 0,33497 – 0,25570 dan (b) berada pada 0,21285 – 0,13217.
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Dengan :

qu = Kuat tekan maksimum dari pengujian tekan bebas

c  =  Kohesi dari uji geser langsung

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya mengenai penggunaan larutan ISS 2500 sebagai

stabilisasi disaran hal - hal dibawah ini untuk dipertimbangkan :

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya campuran 2500 perlu diteliti lebih

lanjut untuk tanah dari daerah lain atau jenis tanah lainnya dengan

menggunakan komposisi campuran ISS 2500 yang berbeda dan jumlah

pencampuran yang lebih banyak, sehingga akan diketahui perilaku tanah

yang terjadi dan perubahan sifat fisik/mekanik akibat pengaruh

penambahan ISS 2500 ke dalam campuran tanah lempung.

2. Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh larutan ISS

2500 pada hubungan batas cair dan plastisitas indeks terhadap nilai kohesi

pada uji geser langsung dan uji tekan bebas yang menggunakan sampel

yang lebih banyak agar didapatkan hubungan yang lebih akurat.

3. Disarankan lebih teliti pada pengujian geser langsung dan uji tekan bebas

di laboratorium karena pembentukan sampel sangat mempengaruhi nilai

kohesi dan nilai tegangan maksimum

4. Dalam pembacaan dial disarankan lebih teliti pada uji tekan bebas karena

berhubungan dengan waktu.


