
 
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bab ini merupakan rangkuman dari uji Marshall standar terhadap campuran 

beraspal dengan penggunaan aspal keras penetrasi 60/70 dan suhu variasi 

suhu 125
 o

C, 135
 o

C ,145
 o

C,155
 o

C, 160
 o

C batas tengah dan batas atas 

sebagai pembandinganya, dengan menggunakan Spesifikasi Teknis Bina 

Marga 2010. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan 

seperti dibawah ini : 

 

1. Variasi suhu pencampuran pada batas tengah dengan kadar aspal 5,7% di 

suhu 135
 o

C dan 145
 o

C Nilai Stabilitas rendah dikarenakan lamanya 

proses penurunan yang mengakibatkan aspal dan agregat menggumpal. 

Akan tetapi untuk lapisan AC-WC hanya diperlukan nilai VIM, 

dikarenakan lapisan AC-WC mementingkan nilai kenyaman dan 

keamanan sehingga nilai stabilitas kurang diperhatikan. Nilai VIM untuk 

Batas tengah yang memenuhi sarat berada di suhu 135
 o
C sampai 160

 o
C  

2. Variasi suhu pencampuran pada batas atas dengan kadar aspal 6,9%, 

disuhu 135
 o

C dan 145
 o

C. Stabilitas rendah dikarenakan lamanya proses 

penurunan yang mengakibatkan aspal dan agregat menggumpal. Akan 

tetapi untuk lapisan AC-WC hanya diperlukan nilai VIM dikarenakan 
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lapisan AC-WC mementingkan nilai kenyaman dan keamanan sehingga 

nilai stabilitas kurang diperhatikan. Nilai VIM untuk Batas Atas yang 

memenuhi syarat berada di suhu 
 
155

o
C  

3. Variasi suhu pencampuran pada lapis AC-WC nilai VIM untuk batas 

tengah yang ideal berada disuhu 155
 o

C sampai 160
 o

C diambil suhu yang 

tertinggi. 

4. Variasi suhu pencampuran pada lapis AC-WC nilai VIM untuk batas Atas 

yang ideal berada disuhu 155
 o
C diambil suhu yang tertinggi. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat di berikan setelah dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Perlunya ketelitian suhu saat melakukan variasi suhu, di karenakan suhu 

akan terus meningkat pada saat proses penggorengan. 

2. Pada saat melakukan pemerataan agregat dan aspal harus lebih         

berhati-hati agar sempel tidak banyak terbuang, karena mempengaruhi 

berat sampel. 

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

sendiri kurang sempurna, sehingga harus lebih teliti agar pada saat 

melakukan penumbukan jatuh bebannya yang dilakukan tidak ada yang 

gagal. 

 


