
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

sampel tanah timbunan yang distabilisasi menggunakan cornice adhesive, 

maka diperoleh beberapa kesimpulan: 

1. Berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO tanah yang digunakan pada 

penelitian ini digolongkan pada kelompok tanah A-7 dengan Sub 

Kelompok A-7-5. Sedangkan berdasarkan klasifikasi USCS, tanah yang 

uji ini merupakan tanah berbutir halus, dan masuk kedalam kelompok CL 

yaitu lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai dengan 

sedang lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung berlanau, 

lempung kurus (lean clays). 

2. Cornice adhesive membuat persentase kadar air naik pada setiap 

penambahan kadar campuran. 

3. Pemakaian cornice adhesive sebagai bahan stabilisasi terhadap tanah 

lempung berpasir menaikkan nilai berat jenis tanah pada setiap 

penambahan kadar campuran. 

4. Dari hasil uji gradasi ukuran butiran tanah, tanah yang diuji pada 

penelitian ini merupakan tanah yang bergradasi buruk. 
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5. Dari hasil uji batas Atteberg yaitu nilai Indeks Plastisitas, semakin 

bertambah kadar cornice adhesive maka nilai indeks plastisitas semakin 

meningkat. 

6. Dari semua hasil uji sifat fisik tanah  lempung berpasir dapat disimpulkan 

bahwa penambahan cornice adhesive dengan kadar 4%, 8%, 12% dan 

16% belum dapat memperbaiki sifat fisik tanah. 

B. Saran 

 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai stabilisasi tanah dengan menggunakan 

bahan Cornice Adhesive, disarankan beberapa hal dibawah ini untuk 

dipertimbangkan: 

1. Perlu penelitian  lebih lanjut mengenai daya dukung tanah yang 

distabilisasi dengan bahan campuran yang sama, sehingga diketahui 

pengaruh penambahan Cornice Adhesive ke dalam campuran tanah. 

2. Diperlukan penelitian dengan jenis pemodelan sampel agar diperoleh 

hasil yang lebih bervariasi dan akurat sesuai dengan kondisi perlakuan 

stabilisasi tanah di lapangan. 

3. Sebaiknya dilakukan pengecekan kondisi alat/mesin sebelum melakukan 

pengujian-pengujian di laboratorium, hal ini dikarenakan akan 

mempengaruhi hasil yang akan didapat. 

4. Penelitian yang lebih luas dan komprehensif masih diperlukan, 

khususnya untuk meningkatkan kualitas stabilitas tanah lempung berpasir 

terhadap efek jangka panjangnya (long term effect) terhadap pengaruh 

campuran tanah dengan Cornice Adhesive. 


