
 
 

 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan pada Bab IV, dapat 

diambil suatu kesimpulan dari hasil analisa pengujian Marshall terhadap 

variasi gradasi tiga kelompok benda uji sebagai berikut : 

1. Pada karakteristik agregat kasar didapat nilai berat jenis bulk (curah) 

sebesar 2,8543 gr/cc lebih besar dari nilai minimum 2,5 gr/cc dan hasil 

pengujian nilai keausan agregat sebesar 14,03% dibawah maksimum 30% 

maka agregat tersebut dapat digunakan sebagai bahan campuran agregat 

pada AC-BC.  

2. Nilai VMA dan Flow ketiga kelompok benda uji memenuhi syarat 

spesifikasi yaitu untuk nilai VMA minimum adalah 14,0 mm dan untuk 

nilai Flow minimum 3,0 mm. Pada nilai VMA yang didapat antara 18,4% 

dan 22,1%. Untuk nilai Flow yang didapat antara 4,5 mm sampai 7,3 mm. 

3. Nilai VIM, VFA, stabilitas dan hasil bagi Marshall pada ketiga kelompok 

benda uji nilai yang didapat tidak memenuhi syarat spesifikasi Bina Marga 

2010. Pada nilai VIM yang mendekati batas spesifikasi yaitu 8,4%. Nilai 

VFA terbesar yaitu sebesar 56,8 %. Stabilitas dengan hasil yang tinggi 

dengan nilai 748,2 kg  dan untuk nilai hasil bagi Marshall yang didapat 

yang mendekati nilai standar spesifikasi yaitu 164,8 kg/mm. 
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4. Dari seluruh hasil uji Marshall yang telah di laksanakan tidak memenuhi 

seluruh persyaratan spesifikasi. Hal ini mengakibatkan ketiga jenis 

campuran dengan perbedaan variasi gradasi dapat dipastikan tidak 

didapatkan kadar aspal optimum sehingga gradasi tersebut tidak dapat 

digunakan sebagai lapis perkerasan jalan. 

5. Banyak hal yang mempengaruhi terhadap hasil parameter Marshall, dan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi campuran tersebut sehingga tidak 

memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010 untuk Laston AC-BC yaitu : 

a. Pada saat pengujian, kondisi alat yang digunakan seperti timbangan 

dan alat uji Marshall dimungkinkan kalibrasinya sudah kadaluarsa 

sehingga memperoleh hasil yang tidak akurat. 

b. Suhu pada saat pemadatan dengan kondisi suhu pencampuran sangat 

rendah dimana campuran sudah bersifat kurang elastis (cukup kaku) 

dan juga suhu mold yang mulai menurun suhu nya maka pemadatan 

yang diberikan tidak lagi akan menaikan kepadatan campuran tetapi 

justru akan merusak atau mungkin menghancurkan campuran tersebut. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan berupa pengujian terhadap variasi jenis 

aspal maupun variasi jenis filler. Hal ini diharapkan pada campuran laston 

AC-BC didapatkan nilai stabilitas yang tinggi serta nilai kelelehan yang 

rendah dan mempunyai nilai ketahanan/keawetan sesuai umur rencana. 

2. Diharapkan untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin pada saat 

pengujian, persiapan alat yang sudah standar dan terkalibrasi dengan baik 

tentu akan mendapatkan hasil yang akurat. 
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3. Agar lebih teliti pada saat proses pemadatan, karena campuran sangat 

rentan terhadap suhu dan juga perlu diperhatikan jumlah tumbukan agar 

sesuai dengan syarat 2x75 tumbukan. 

4. Agar lebih teliti terutama dalam pembacaan alat Marshall dan disarankan 

lebih baik didampingi oleh orang yang ahli agar mendapatkan hasil 

campuran yang baik. 

5. Perlu adanya pengujian uji kepipihan pada agregat dikarenakan agregat  

yang pipih cenderung tidak membuat saling mengunci antara butir dalam 

campuran yang akan mengakibatkan kesulitan dalam pemadatan dan 

agregat mudah pecah/patah. 

 

 


