
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan setelah dilakukan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengjuian material meliputi pengujian aspal, pengujian 

agregat kasar dan halus, bahan bahan pengisi (filler) telah memenuhi 

standar bina marga 2010. 

2. Berdasarkan pengujian marshall yang telah dilakukan untuk campuran  

laston AC-BC bergradasi kasar tidak memenuhi standar bina marga 

2010. Sedangkan untuk bergradasi halus memenuhi standar bina marga 

2010. 

3. Untuk hasil analisis pengujian campuran laston AC-BC bergradasi halus 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hasil kadar aspal optimum (KAO) untuk batas atas dan batas tengah 

yaitu 6,44 %. 

b. Nilai nilai parameter parameter marshall untuk campuraan laston 

AC-BC bergradasi halus rata-rata memenuhi spesifikasi bina marga 

2010. 

4. Untuk hasil analisis variasi PET campuran AC-BC bergradasi halus pada 

batas tengah yaitu : 
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a. Seiring bertambah nilai kadar PET pada campuran aspal maka nilai 

kekuatan Stabilitas dan MQ semakin bertambah sedangkan untuk 

nilai derajat kepadatan rongga nya semakin tinggi dikarenakan PET 

tidak bisa sebagai bahan pengisi agregat. 

b. Untuk nilai optimum penambahan kadar PET pada campuran aspal 

yaitu berkisar 3% yaitu dengan hasil  Stabilitas 1738,929 kg/mm, 

MQ 412,626 Kg/mm, VMA 17,722%, sedangkan untuk nilai VIM 

dan VFA tidak memenuhi standar bina marga 2010. 

5. Untuk hasil analisis variasi PET campuran AC-BC bergradasi halus pada 

batas atas yaitu : 

a. Untuk nilai kadai PET 0% pada parameter marshall memenuhi 

standar bina marga 2010. Sedangkan untuk panambahan nilai kadar 

PET selanjutnya ada beberapa yang memenuhi standar dan ada yang 

tidak memenuhi standar bina marga 2010. 

b. Nilai optimum kadar PET pada batas atas hampir sama dengan batas 

tengah yaitu 3% Dengan hasil yang memenuhi syarat bina marga 

yaitu Stabilitas 1819,325 Kg/mm, MQ 455,862 Kg/mm, VMA 

18,617 %. Sedangkan nilai VFA dan VIM tidak memenuhi standar 

bina marga 2010. 

c. Semakin tinggi nilai kadar PET, maka derajat kepadatan semakin 

berkurang atau rongga di dalam campuran semakin tinggi. 

6. Pada penelitaian ini dengan penambahan bahan PET pada parameter 

marshall untuk segi kekuatan mengalami peningkatan tetapi dari segi 

derajat rongga megalami penurunan. 



74 
 

B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk campuran laston AC-BC bergradasi kasar sebaiknya di lakukan 

penelitian ulang, karena tidak memenuhi standar parameter marshall Bina 

Marga 2010. Dan sebaiknya menggunakan spesifikasi Bina Marga 2010 

Rev 3. 

2. Perlunya pengujian durabilitas pada variasi PET ini untuk mengasilkan 

ketahanan campuran laston AC-BC. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pada campuran PET ini lebih 

dikembangkan ke penelitian aspal porus, karena rongganya cukup besar. 

4. Untuk variasi PET, sebaiknya ukuran pemotongan PET lebih diperkecil 

karena untuk mengurangi kadar rongga didalam campuran. 

5. Perlunya perbaikan alat pengujian marshall karena alat tersebut kurang 

optimal saat dilakukan pengujian. 


