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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Diperoleh nilai FoS terkecil dan bidang gelincirnya pada pemodelan 

statis dengan dan tanpa pengaruh aktivitas pergerakan unit yang 

melewati lereng.  

a. Nilai FoS pada lereng A tanpa pengaruh aktivitas pergerakan unit 

diperoleh nilai FoS sebesar 1.476 yang termasuk dalam kondisi 

aman. Sedangkan pada lereng B diperoleh nilai FoS tanpa 

pengaruh aktivitas unit sebesar 0.925 yang termasuk dalam kondisi 

tidak aman. 

b. Estimasi range nilai FoS berdasarkan pengaruh eksternal vibrasi 

aktivitas unit dengan nilai percepatan maksimum 0.005764Gal-

0.018468Gal. Pada lereng A diperoleh nilai FoS 1.4756 – 14750 

yang menandakan bahwa lereng dalam kondisi aman, sedangkan 

pada lereng B diperoleh nilai FoS sebesar 0.9251 – 0.9249 yang 

menandakan bahwa lereng dalam kondisi tidak aman. 

2. Diperoleh nilai displacement berdasarkan pengaruh getaran akibat 

pergerakan unit yang melewati lereng. 

a. Berdasarkan hasil pemodelan dinamis 3D displacement low-wall 

penelitian dihasilkan nilai displacement magnitude sebesar 

1.4851 10
-2

m sampai dengan 1.4855 10
-2

m. Sedangkan  nilai 

displacement yang dihasilkan dari hasil observasi sebesar 0.6 10
-

2
m sampai dengan 1.8 10

-2
m .  
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b. Pada displacement arah X, displacement slidding control memiliki 

range nilai sebesar 1.037 10
-5

 m sampai dengan 3.324 10
-5

m. 

Pada displacement arah Y, displacement slidding control yaitu 

berada pada range 3.720  10
-12

m sampai dengan 1.191 10
-11

m. 

Pada displacement arah Z displacement yang terjadi pada titik 

slidding control sebesar 1.4851 10
-2

m sampai dengan   

1.4855 10
-2

m.  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran untuk penelitian selanjutnya 

yaitu: 

1. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengukuran getaran tanah 

dengan alat yang lebih akurat. Melihat alat yang digunakan pada penelitian 

kali ini masih ada keterbatasan, maka alat dengan keakuratan yang tinggi 

sangat diperlukan. 

2. Perlu dilakukan perhitungan nilai FoS berdasarkan pemodelan dinamis 

untuk melihat keadaan lereng setelah mengalami pergerakan berdasarkan 

nilai FoS. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh aktivitas unit 

yang melewati lereng berdasarkan parameter-parameter lainnya. Karena 

pada penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan pengaruh dari getaran 

yang dihasilkan unit yang melewati lereng.  

 

 

 

 

 


