
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji material baik aspal, agregat kasar, agregat halus dan

bahan pengisi (filler) sudah memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010.

2. Untuk campuran lapis aspal beton (Laston) AC-WC gradasi kasar batas

tengah dengan kadar aspal 6.5% dengan temperatur pencampuran sebesar

150 oC tidak memenuhi syarat spesifikasi Bina Marga dikarenakan nilai

MQ yang dibawah standar minimum yaitu 250 kg/mm.  Sedangkan untuk

kadar aspal 6.75% temperatur pencampuran yang memenuhi syarat adalah

pada suhu 150 oC dengan nilai rongga dalam campuran (VIM) sebesar

3.55%, nilai stabilitas sebesar 1189.75 kg serta nilai MQ sebesar 280.34

kg/mm.  Dan pada suhu 160 oC dengan nilai VIM sebesar 3.65%, nilai

stabilitas sebesar 1247.31 kg serta nilai MQ sebesar 383.66 kg/mm.

3. Untuk campuran lapis aspal beton (Laston) AC-WC gradasi kasar batas

bawah dengan kadar aspal 7.1 % temperatur pencampuran tidak ada yang

memenuhi syarat dikarenakan nilai MQ dibawah nilai minimum yaitu 250

kg/mm.  Sedangkan kadar aspal 6.6% pada suhu pencampuran 150 oC
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nilai stabilitas sebesar 1101.13 kg dan nilai MQ sebesar 291.11 kg/mm

sudah memenuhi syarat Bina Marga 2010 tetapi rongga udara dalam

campuranya (VIM) sebesar 6.38% di atas nilai maksimum yaitu 3%-5% .

4. Kadar aspal optimum dari lapis aspal beton (Laston) AC-WC gradasi

kasar pada batas tengah dan batas bawah tidak di dapat, dikarenakan ada

beberapa parameter marshall yang tidak terpenuhi.  Hal ini diakibatkan

masih kurang telitinya peneliti terhadap material yang digunakan,

dikarenakan material yang digunakan kurang bersih sehingga debu yang

terdapat pada agregat mempengaruhi dari campuran aspal tersebut.

5. Hipotesis bahwa stabilitas akan semakin menurun seiring dengan

meningkatnya temperatur tidak dapat diterima dikarenakan bahwa hasil

penelitian bahwa semakin meningkat suhu temperature stabilitas semakin

tinggi pada suhu 180 oC.  Sedangkan pada rongga udaranya benar bahwa

semakin meningkatnya temperatur rongga udara semakin menurun.

B. Saran

Saran yang dapat di berikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan berupa pengujian terhadap

kekentalan aspal (Uji Viskositas) agar diperoleh suhu pencampuran dan

pemadatan optimum.
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2. Pada penentuan KAO rencana, nilai konstanta 0.5 – 1 untuk Campuran

Lapis Aspal Beton (Asphal Concrete – Wearing Course) disarankan

menggunkan nilai konstanta maksimal yaitu 1, agar didapat nilai kadar

optimum.

3. Untuk mencari nilai kadar aspal rencana agar lebih berhati – hati dalam

pemilihan fraksi agregatnya.  Bila di pilih pada batas bawah ini rentang

terjadi kesalahan karena batas bawah adalah batas minimum yang

akibatnya nilai kadar aspal optimum susah didapat.


