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BAB V 

 

PENUTUP 

5.1   KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap tanah lunak pada proyek konstruksi jalan 

Arteri, dapat disimpulkan : 

1. Penurunan yang terjadi pada tanah di proyek arteri cukup besar sehingga perlu penanganan 

dalam pelaksanaan kostruksi jalan tersebut. 

2. Diperlukan tahapan dalam pelaksanaan timbunan (embankment) untuk menunggu 

peningkatan daya dukung tanah. 

3. Soil improvement dengan metode preloading tidak efisien bila ditinjau terhadap waktu dan 

penurunan yang terjadi masih cukup besar ,mengingat  proyek ini akan segera dilaksanakan 

maka alternatif lain yang lebih efisien sangat dibutuhkan. 

4. Dengan menggunakan PVD dan geotekstil woven , penurunan tanah yang terjadi mengalami 

pengurangan yang cukup signifikan , hal ini sangat menguntungkan sebab dengan terjadinya 

pengurangan penurunan maka kuat geser tanah juga meningkat. Dengan meningkatnya kuat 

geser tanah memungkinkan mendirikan konstruksi perkerasan jalan setelah mencapai derajat 

konsolidasi U80%. 

5. Hasil analisa penurunan dengan program PLAXIS lebih kecil daripada analisa manual. 

Perbedaan hasil perhitungan penurunan antara program PLAXIS dan model perhitungan 

dengan analisis manual, disebabkan adanya parameter input program PLAXIS yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan . 

6.  Hasil perhitungan antara program PLAXIS dengan manual baik analisis penurunan tanpa 

atau dengan soil improvement pada waktu yang sama terlihat selisih penurunan yang cukup  

besar.  

7. Alternatif solusi cukup signifikan untuk mengurangi penurunan tanah yang terjadi itu terlihat 

dari Hasil pehitungan program PLAXIS yang ada.  
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8. Dari hasil perhitungan plaxis pada kombinasi geotekstil dan cerucuk bambu  ternyata 

memiliki nilai penurunan tanah yang tidak jauh beda dengan kombinasi PVD dan Geotekstil 

sehingga jika menggunakan metode cerucuk bambu lebih murah daripada PVD dari sisi 

harga material. 

9. Dari hasil perhitungan plaxis pada Turap beton  ternyata memiliki nilai penurunan tanah 

yang paling kecil daripada metode perbaikan lain ,namun penggunaan turap beton 

sebenarnya hanya meningkatkan stabilitas tanah saja bukan merupakan penanggulangan 

penurunan. 

10. Dari semua hasil perhitungan PLAXIS pada solusi perbaikan stabilitas tanah ternyata metode 

sheet pile paling efektif mengurangi penurunan tanah namun pelaksanaannya dilapangan 

membutuhkan dana yang besar karena memiliki harga material yang tinggi. 

 

5.2    SARAN 

1. Untuk memperoleh penurunan yang diharapkan dan lebih ekonomis, sebaiknya dapat 

digunakan kombinasi soil improvement yaitu kombinasi metode geotekstil woven dan 

cerucuk bambu yang kemungkinan sangat baik digunakan untuk mengurangi penurunan yang 

terjadi dilapangan. 

2. Untuk mengurangi penurunan yang ada dalam pelaksanaan proyek dilapangan ,dari analisis 

kami sebaiknya menggunakan kombinasi antara geotekstil dengan cerucuk bambu karena 

harga materialnya lebih murah. 

3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap soil properties sehingga parameter input 

program PLAXIS tersebut tidak menggunakan referensi buku yang ada, melainkan 

berdasarkan hasil test yang ada di lapangan sesuai tanah aslinya sehingga output yang 

dihasilkan maksimal. 

4. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap ukuran dan kekuatan bahan element 

struktur perkuatan tanah. 

 

 


