
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan rangkuman dari uji Marshall standar terhadap campuran

beraspal dengan penggunaan aspal keras penetrasi 60/70 sebagai

pembandingnya, dengan menggunakan Spesifikasi Teknis Bina Marga 2010.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan seperti di

bawah ini :

1. Parameter Marshall pada Stabilitas,VMA, dan MQ, ketiga kelompok

benda uji memenuhi syarat Spesifikasi Bina Marga 2010. Nilai stabilitas

terbesar yaitu 1752,09Kg pada kelompok benda uji  III. Nilai VMA

terbesar 19,95Kg terdapat pada kelompok benda uji I. Dan Nilai MQ

terbesar yaitu 750,72Kg pada kelompok benda uji III.

2. Untuk nilai flow, VFA, VIM dari ketiga kelompok benda uji nilai yang di

dapat hanya sebagian yang memenuhi syarat Spesifikasi Bina Marga

2010. Pada nilai Flow yang memenuhi syarat spesifikasi terdapat pada

kelompok benda uji I dan benda uji III pada kadar aspal 4,5% - 5,0% dan

6,0% - 6,5%. Sedangkan hasil daro VFA yang memenuhi spesifikasi pada

kelompok benda uji II dan benda Uji III pada kadar aspal 6,0%-6,5%,
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dan untuk nilai VIM yang mendekati batas spesifikasi terdapat pada

kelompok benda uji II pada kadar aspal 5,5% yaitu 4,94kg/mm.

3. Dari seluruh hasil uji marshall yang telah di laksanakan hanya sebagian

yang memenuhi persyaratan spesifikasi. Penelitian ini mengakibatkan

ketiga jenis campuran dengan perbedaan variasi gradasi dapat dipastikan

tidak mendapatkan nilai kadar aspal optimum. Hal ini di sebabkan

kurangnya pengontrolan suhu agregat campuran yang seharusnya agregat

tersebut mencapai suhu 150 ºC. Kurangnya teknik pemadatan yang

dilakukan dengan alat Marshall Automatic Compactor yang seharusnya

dengan  jumlah tumbukan 75 kali tumbukan, dan pencampuran agregat

yang kurang maksimal ketika pembuatan benda uji, sehingga aspal yang

mengisi rongga-rongga antar butir agregat kurang merata.
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B. SARAN

Secara Umum penelitaian ini telah memberikan gambaran yang cukup tentang

karakteristik   Marshall akibat perubahan variasi gradasi agregat pada campuran

Asphalt concrete binder course (AC-BC) gradasi halus, namun di perlukan

penyempurnaan karena adanya faktor penyimpangan yang tidak dapat di hindari

selama proses pembuatan dan pengujian benda uji. Banyak hal yang mempengaruhi

terhadap  hasil parameter Marshall, dan ada beberapa  kemungkinan yang

mempengaruhi campuran tersebut   sehingga tidak memenuhi syarat Spesifikasi

Umum 2010. Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pengujian beberapa kondisi alat yang ada tidak dalam kondisi

baik, namun masih dapat di gunakan, perlunya dilakukan perbaikan dan

perawatan untuk beberapa peralatan lab seperti alat Marshall automatic

compactor dan oven pengatur suhu, agar  didapat nilai yang lebih akurat

tentang pengujian marshall.

2.   Pada saat pengujian di harapkan menghindari kesalahan sekecil mungkin,

seperti pada saat penimbangan yang di  lakukan harus sesuai dan pas

dengan nilai yang sudah ada dalam perhitungan.

3.   Kontrol suhu yang lebih teliti dan yang sesuai pada setiap saat

pencampuran dan pemadatan.

4.   Untuk alat Marshall automatic compactor, tinggi jatuh dari pemadatan itu

sendiri kurang sempurna. Misalnya, dari yang seharusnya 75 tumbukan,

beberapa kondisi jatuh compactor kurang sempurna sehingga diperlukan

kontrol terhadap jumlah tumbukan pada saat pemadatan.
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5. Perlu dilakukan trial and error untuk mendapatkan  tinggi standar benda

uji Marshall pada semua kadar aspal agar hasil yang didapatkan lebih

teliti.


