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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil pengujian dan pembahasan, dapat diambil beberapa

kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian karakteristik mutu agregat yang berasal dari PT.

Syabangun Bumi Tirta, Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan dan aspal

Shell Penetrasi 60/70, telah memenuhi persyaratan spesifikasi Bina

Marga 2010 sehingga dapat digunakan dalam campuran beraspal.

2. Nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) yang diperoleh pada kelompok

benda uji III sebesar 5,95 %. Sedangkan kelompok benda uji I dan II,

tidak diperoleh nilai KAO karena nilai Marshall Quotient (MQ) dan

Voids in The Mix (VIM) dari seluruh variasi kadar aspal tidak memenuhi

syarat nilai minimum spesifikasi Bina Marga 2010.

3. Dari ketiga kelompok benda uji, kelompok benda uji III (gradasi 3 %

lolos di luar batas atas) semua parameter Marshall memenuhi spesifikasi

yang disyaratkan Bina Marga 2010 pada rentang kadar aspal

5,6 % - 6,3 %.

4. Parameter Marshall kelompok benda uji III (gradasi 3 % lolos di luar

batas atas) untuk KAO 5,95 % diperoleh stabilitas sebesar 1204,066 Kg,
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flow sebesar 3,63 mm, MQ sebesar 337,939 Kg/mm, VIM sebesar 3,772

Kg/mm, VMA sebesar 15,078 %, dan VFA sebesar 75,009 %.

5. Gradasi campuran yang semakin rapat, rata-rata nilai parameter Marshall

dari seluruh variasi kadar aspal mengalami perubahan. Nilai stabilitas

meningkat dari 924,323 Kg menjadi 964,169 Kg kemudian menurun

menjadi 931,388 Kg, nilai flow menurun dari 5,194 mm, 4,780 mm

menjadi 3,6 mm, nilai MQ meningkat dari 185,952 Kg/mm 205,251

Kg/mm menjadi 280,501 Kg/mm, nilai VIM menurun dari 7,982 %,

7,017 % menjadi 5,805 %, nilai VMA menurun dari 18,079 %, 17,101 %

menjadi 15,966 %, dan nilai VFA meningkat dari 55,915 %, 58,093 %

menjadi 63,975 %. Ini membuktikan bahwa dengan adanya perubahan

variasi gradasi agregat pada campuran Asphalt Concrete-Binder Course

(AC-BC) berpengaruh terhadap karakteristik campuran Laston.

6. Campuran Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) bergradasi kasar

dengan gradasi agregat yang sudah baik akan diperoleh hasil yang tidak

sesuai dengan harapan (tidak memenuhi spesifikasi) apabila tidak

dilakukaan pengendalian mutu terhadap campuran, baik dari alat yang

terkalibrasi, temperatur campuran dan teknik pemadatan.

B. Saran

Secara umum penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup tentang

karakteristik Marshall akibat perubahan variasi gradasi agregat pada

campuran Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC), namun diperlukan

penyempurnaan karena adanya faktor penyimpangan yang tidak dapat
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dihindari selama proses pembuatan dan pengujian benda uji. Adapun saran

yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan penelitian lain, dengan melihat pengaruh perubahan

gradasi dan penggunaan parameter lain dengan menggunakan campuran

yang berbeda, bahan campuran yang berbeda baik itu aspal maupun

agregat (Quarry).

2. Dapat dilakukan penelitian lain, dengan melihat pengaruh gradasi agregat

terhadap parameter Marshall dengan menggunakan variasi suhu dan

masa perendaman.

3. Pada saat di laboratorium, agar lebih ekstra untuk melakukan

pengendalian mutu benda uji dengan menghindari kesalahan sekecil

mungkin, khususnya pada proses pencampuran dan pemadatan, agar

tidak terjadi segregasi dan penurunan suhu pada saat 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 energi dan jumlah tumbukan pada saat pemadatan.

5. Agar lebih teliti pada saat penimbangan agregat maupun benda uji agar

hasil penelitian sesuai dengan harapan.


