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V.  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

sampel tanah organik yang distabilisasi menggunakan Cornice Adhesive, 

maka diperoleh beberapa kesimpulan : 

1. Berdasarkan sistem klasifikasi AASHTO tanah asli yang digunakan pada 

penelitian ini digolongkan pada kelompok tanah A-7-5. Kemudian 

setelah distabilisasi menggunakan Cornice Adhesive dengan campuran 

5%, 10%, 15% dan 20%, tanah campuran ini digolongkan pada 

kelompok tanah A-5. 

2. Berdasarkan sistem klasifikasi USCS tanah asli yang digunakan pada 

penelitian ini digolongkan pada kelompok OH yaitu tanah organik. 

Kemudian setelah distabilisasi menggunakan Cornice Adhesive dengan 

campuran 5%, 10%, 15% dan 20%, tanah campuran ini digolongkan pada 

kelompok SM yaitu tanah pasir berlanau. 

3. Penggunaan Cornice Adhesive cukup efektif dalam meningkatkan 

karakteristik fisik tanah organik terutama sebagai subgrade, hal ini 

mengacu pada sistem klasifikasi AASHTO yang mengatakan bahwa 

tanah yang baik untuk dijadikan tanah dasar adalah tanah yang memiliki 



62 

 

Indeks Plastisitas (PI) kurang dari 10%. Hal itu dilihat dari perubahan 

nilai indeks plastisitas yang turun hingga 5,75% pada kadar campuran 

20%. 

4. Dari semua hasil uji sifat fisik tanah organik dapat disimpulkan bahwa 

penambahan Cornice Adhesive dengan kadar 5%, 10%, 15% dan 20% 

dapat memperbaiki sifat fisik tanah. 

5. Cornice Adhesive dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan 

stabilisasi karena selain efektif memperbaiki sifat fisik tanah organik, 

Cornice Adhesive juga dapat dengan mudah dicari di pasaran dengan 

harga yang terjangkau.  

 

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 

seberapa besar kuat dukung tanah akibat pengaruh penambahan Cornice 

Adhesive ke dalam campuran tanah. 

2. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kadar 

campuran cornice adhesive yang tepat untuk tanah organik sehingga 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. 
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3. Sebaiknya dilakukan pengecekan kondisi alat/mesin sebelum melakukan 

pengujian-pengujian di laboratorium, hal ini dikarenakan akan 

mempengaruhi hasil yang akan didapat. 


