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BAB 5 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Geologi Bawah Permukaan dan Sifat 

Keteknikan Cekungan Bandung, dapat disimpulkan:  

1. Geomorfologi daerah penelitian merupakan dataran yang dikelilingi oleh 

pegunungan di sekelilingnya, berada pada elevasi 660 – 670 mdpl dengan 

kemiringan lereng 0 – 3 % yang termasuk lereng datar. Stratigrafi daerah 

penelitian dibagi menjadi 6 satuan, dimulai dari yang tertua yaitu Satuan 

Breksi, Satuan Pasir A, Satuan Lempung A, Satuan Pasir B, Satuan 

Lempung B, dan satuan Lempung C. Satuan Breksi dan Pasir merupakan 

Formasi Cibeureum dan Satuan Lempung merupaka Formasi Kosambi. 

Struktur geologi daerah penelitian dilihat dari kenampakan citra SRTM 

tidak ditemukan pola yang menunjukan adanya struktur geologi. Sejarah 

geologi daerah penelitian terjadi pada kala Pleistosen Akhir dengan 

diendapkannya Formasi Cibeureum dan saat aktivitas vulkanik menurun 

terendapkalah Formasi Kosambi. 

2. Berdasarkan pengujian SPT dalam uji bor teknik didapatkan, pada 

kedalaman 0 – 30 meter didominasi oleh lapisan lempung dengan nilai N-

SPT 0 – 15 (sangat lunak – kaku), kedalaman 30 – 80 meter didominasi 

oleh lapisan pasir dengan N-SPT >50 (sangat padat),  

3. Berdasarkan data pengujian CPTu lapisan tanah daerah penelitian terbagi 

menjadi 5 jenis, tanah lempung organic merupakan jenis tanah yang 

dominan. Jenis tanah lempung – lempung lanauan berada pada bagian 
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tengah sebagai sisipan. Sementara jenis tanah pasir berada pada bagian 

bawah. 

4. Berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukan hasil uji batas-batas 

atterberg didominasi oleh lanau dan tanah organic (MH&OH) dengan 

plastisitas yang tinggi dan nilai indeks plastisitas (PI) rata-rata 

menunjukkan plastisitas tinggi (kohesif). Berdasarkan uji saringan, sampel 

pasir didominasi oleh sampel dengan keseragaman butir yang buruk 

(poorly graded). 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, tanah pada daerah ini memiliki kondisi yang 

lunak karena belum mengalami pemadatan yang sempurna, maka dari itu data 

pada penelitian ini perlu dikembangkan sebagai bahan dalam perhitungan 

rekayasa teknik. Perlu adanya kajian struktur geologi lebih lanjut baik dengan 

melakukan pengeboran lebih dalam maupun dengan metode lain karena masih 

minimnya penelitian mengenai struktur geologi pada cekungan Bandung.   


