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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1  Kesimpulan 

Masalah penurunan tanah akibat proses konsolidasi yang selama  ini 

dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan struktur telah mampu teratasi dengan 

adanya metode stabilisasi tanah dengan menggunakan vertikal sand drain dan 

prefabricated vertical drain (PVD). Waktu  konsolidasi yang sangat lama dapat 

dipersingkat jika menggunakan metode ini  karena metode tersebut mengalirkan 

aliran air selain ke arah vertikal juga secara dominan mengalirkan kearah radial atau 

horizontal sehingga derajat konsolidasi diatas 90 % dapat tercapai dalam waktu yang 

sangat singkat. 

Penggunaan vertikal sand drain atau prefabricated vertical drain diperlukan 

terutama pada kondisi tanah dasar berupa tanah lempung. Waktu pembangunan 

konstruksi yang lama karena harus menunggu sempurnanya proses konsolidasi dapat 

dihemat dengan pemasangan vertikal sand drain atau prefabricated vertical drain 

sehingga target pekerjaan dapat tercapai. 

Parameter pemilihan metode apakah menggunakan sand drain atau PVD 

tergantung dari pertimbangan biaya, kondisi lapangan, kemudahan pemasangan serta 

kinerja dari masing-masing metode dalam mempercepat penurunan akibat 

konsolidasi. Khusus untuk parameter kinerja, penulis telah membuat suatu program 

perhitungan stabilisasi tanah metode sand drain dan PVD berbasis bahasa 

pemograman visual basic untuk mempercepat perhitungan. Output yang dihasilkan 

berupa besarnya penurunan, waktu penurunan serta estimasi biaya kasar. Hasil output 

dari  program ini telah diuji validasinya dengan perhitungan manual yaitu 83.96 % 

sehingga layak untuk digunakan. 

Namun keputusan terhadap pemilihan metode mana  yang akan digunakan 

diserahkan sepenuhnya kepada pengguna (user) karena selain faktor teknis juga harus 
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dipertimbangkan faktor nonteknis lainnya seperti dampak terhadap lingkungan 

sekitar. Dalam hal ini program perhitungan tersebut  belum mampu menganalisis 

parameter lainnya. 

 

7.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa program yang dibuat ini masih jauh dari 

kesempurnaan yang disebabkan oleh dangkalnya pengetahuan penulis terhadap 

bahasa pemograman visual basic. Untuk itu penulis mengharapkan sumbangan 

pemikiran dari pihak lain untuk menyempurnakan program ini terutama agar bisa 

mengakomodasi  parameter lainnya yang belum tersedia dalam program ini sehingga 

pemilihan metode stabilisasi tanah dapat lebih akurat. 

 

 


