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Tugas Akhir dengan judul “PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH PADA 

TANAH LEMPUNG TERHADAP NILAI CBR DAN UJI KUAT TEKAN 

BEBAS ” 

 

Dalam penelitian ini penulis menganalisa hasil pengujian nilai CBR dan uji kuat 

tekan bebas tanah asli dan tanah asli yang dicampur dengan fly ash sebanyak 

10%, 20%, 30%. Penelitian dilakukan dengan langkah identifikasi masalah, studi 

literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, analisa perbandingan dan 

kesimpulan. 
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