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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan observasi lapangan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Batuan pembentuk lereng terdiri dari selingan batu lempung, napal dan batu 

pasir, tufa, breksi, lanau dan batu lempung. 

2. Jenis tanah di lokasi penelitian adalah lempung ekspansif dengan potensi 

mengembang yang tinggi dan memiliki tingkat ekpansifitas yang kritis 

dengan nilai index plastisitas pada salah satu titik pengujian mencapai 32%. 

3. Pergerakan tanah yang cukup besar disebabkan oleh gaya lateral tanah dan 

beban merata lalu lintas yang dapat mengakibatkan kelongsoran. Pergerakan 

tanah terbesar terjadi pada daerah dibawah badan jalan. 

4. Hasil analisa PLAXIS terhadap stabilitas lereng di lokasi penelitian yaitu nilai 

Safety Factor lereng yang rendah 1,386 dan nilai Total Displacement yang 

tinggi sebesar 201,84 mm. 

5. Diperlukan penanganan perkuatan lereng untuk menaikkan nilai Safety 

Factor dan mengurangi besarnya pergerakan tanah sehingga dapat mencegah 

terjadinya kelongsoran. 

5.2. Rekomendasi 

Rekomendasi untuk menaikkan tingkat keamanan lereng di daerah penelitian adalah 

perkuatan lereng dengan tiang pancang. Dari beberapa alternatif pemasangan tiang 

pancang, maka dipilih alternatif yang pertama yaitu tiang pancang yang dipasang pada 

jarak 1,8 m di sebelah kanan bahu jalan dengan kedalaman pemancangan 6 m, serta jarak 

antar tiang 50 cm. Solusi ini menjadi pilihan karena beberapa keuntungan  sebagai berikut : 

1. Mudah dalam pelaksanaan konstruksi bila dibandingkan dengan tiang 

bor, mengingat lokasi penelitian merupakan daerah lereng.  

2. Lebih ekonomis bila dibandingkan dengan alternatif pemasangan lainya 

karena hanya terdiri dari satu deret tiang. 
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3. Tidak mengganggu dari segi estetika. 

4. Dapat menaikkan faktor keamanan lereng sebesar 99% menjadi 2,756 

dan memperkecil total displacement menjadi 49,92 mm sehingga lereng 

lebih stabil dan dapat mencegah terjadinya kelongsoran. 

5. Desain struktur tiang pancang kuat menahan momen dan gaya aksial 

yang terjadi akibat adanya pergerakan tanah. 

 




