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BAB VIII 

 PENUTUP 
 

 

8.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat setelah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“Evaluasi dan peningkatan jalan purwodadi wirosari” ini adalah sebagai berikut : 

1. Jalan lama ruas purwodadi wirosari yang sudah ada saat ini memiliki 

struktur perkerasan yang sudah rusak, sehingga kendaraan yang 

melewatinya merasa tidak nyaman. 

2. Dari data tanah yang ada dengan mengeplotkan nilai indeks plastisitas dan 

nilai batas cair pada Kurva Casagrande, didapat tanah masuk pada zona 

lempung inorganik berplastisitas tinggi., nilai indeks plastisitas yang 

dimiliki  antara 28 – 73, sehingga tanah lempung mempunyai potensi 

pengembangan yang sangat tinggi.nilai batas susut yang di miliki antara 

12 – 24, sehingga tanah lempung termasuk mempunyai tingkat ekspansi 

yang tidak kritis. 

3. Dari hasil analisa didapatkan data arus lalu lintas yang melalui jalan 

purwodadi – wirosari didapat angka pertumbuhan (i)  7.76 %, dan didapat  

Derajat kejenuhan (DS) untuk mulai tahun 2012 ke atas ≥ 0.75, sehingga 

perlu ditinjau. 

4. Mengadakan pelebaran jalan dengan lebar jalan 2 x 5,5 m, dan bahu jalan 

2 x 2 m, sehingga mamiliki nilai DS ≤ 0.75, nilai DS untuk akhir umur 

rencana tahun 2017 adalah 0.74. ≤ 0.75 

5. Untuk menangulangi masalah tanah ruas jalan purwodadi – wirosari, 

digunakan penggantian tanah yang lebih baik. Tanah pengganti haruslah 

tanah yang berbutir kasar (< 50 % lolos saringan No 200 ) dan memiliki 

daya dukung tanah (CBR) yang bagus. Penggantian tanah dilakukan 

sedalam 1 m. Sedangkan untuk masalah timbunan tanah di perkuat dengan 

geotekstil. 



   V - 2 
 

 

8.2 SARAN 

Hal-hal yang sebaiknya diperhatikan dalam perencanaan peningkatan jalan 

purwodadi – wirosari, adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan jalan purwodadi – wirosari harus dilakukan agar kendaraan 

yang lewat merasa nyaman dan aman. 

2. Agar peningkatan jalan ini berjalan lancar diperlukan proses pelaksanaan 

pekerjaan yang sesuai dengan mutu dan spesifkasi yang telah di syaratkan. 

3. Agar konstruksi jalan yang dibuat nanti dapat berfungsi dengan baik maka 

diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaanya. 

 

Kami menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan ketidak sempurnaan 

laporan tugas akhir ini, baik karena kurangnya data yang kami dapatkan dan 

kurang literatur yang kami peroleh. Namun demikian semoga tugas akhir ini dapat 

memberikan gambaran yang cukup tentang evaluasi dan peningkatan jalan 

purwodadi – wirosari. 

Akhir kata kami mohon kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan tugas akhir ini sehingga nantinya dapat memberikan wawasan 

keilmuan yang cukup bagi kami khususnya dan pihak yang membutuhkan. 

 


