
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengaruh dari agregat kasar yang mempunyai nilai

abrasi lebih besar dari 407. terhadap campuran beton

aspal adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan campuran semakin bertambah searah de

ngan berkurangnya nilai abrasi agregat kasar.

Hal ini disebabkan agregat yang mempunyai nilai

abrasi rendah lebih keras dan lebih bagus keker—

asannya daripada agregat yang mempunyai nilai

abrasi tinggi.

2. Rongga udara dalam campuran semakin tinggi bila

nilai abrasi semakin tinggi. Hal ini terjadi

karena agregat kasar berubah menjadi agregat

yang lebih halus sehingga agregat tersebut

mengisi rongga-rongga dalam campuran. Batas atas

dari rongga udara dipenuhi oleh nilai abrasi

maksimum 47"/..

3. Prosen dari rongga yang terisi aspal sema

kin berkurang jika nilai abrasi semakin tinggi

karena aspal dalam melakukan penetrasi kedalam

campuran tidak mengalami gangguan, Sehingga

aspal dapat menempati bagian terbesar dari

rongga-rongga dalam campuran tanpa mengalami

peresapan yang cukup banyak oleh agregat.

4. Stabilitas semakin tinggi jika nilai abrasi
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dari agregat kasar semakin rendah. Nilai stabi

litas yang diijinkan oleh Bina Marga adalah 450

- 1250 kg. Batas bawah tersebut dipenuhi oleh

agregat kasar dengan nilai abrasi maksimum 56%.

5. Kelelehan plastis dari campuran semakin tinggi

jika nilai abrasi semakin tinggi. Semakin tinggi

nilai kelelehan plastis maka semakin tinggi pula

kelenturan dari perkerasan.

6. Marshall Quotient semakin tinggi jika nilai

abrasi dari agregat kasar semakin rendah. Se

hingga semakin besar nilai abrasi, perkerasan

semakin lentur. Batas atas dari nilai Marshall

Quotient dipenuhi oleh nilai abrasi maksimum

51%.

B. Saran

Dari penelitian yang telah kami laksanakan dapat

diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data yang cukup akurat sebagai

hasil dari penelitian diperlukan kecermatan yang

tinggi dalam memahami prosedur pelaksanaan dan

ketelitian dalam olah data.

2. Agregat yang manghasilkan perkerasan dengan

nilai stabilitas tinggi dan flow rendah tidak

dapat begltu saja digunakan sebagai bahan per

kerasan, karena faktor nilai angka pori campuran „" -<*\
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perkerasan juga sangat menentukan layak tidaknya

suatu perkerasan untuk dilaksanakan.

3. Agregat kasar yang mempunyai nilai abrasi sampai

dengan 47 % dapat digunakan untuk bahan perkera

san beton aspal. Diatas nilai tersebut sebaiknya

tidak digunakan karena sangat berpengaruh ke hal

yang negatif dari perilaku beton aspal yaitu

durabilitas dari beton aspal menjadi sangat

rendah.



PENUTUP

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT

penyusun telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul

"Pengaruh penggunaan agregat kasar yang mempunyai nilai

abrasi lebih besar dari 40 % terhadap perilaku beton

aspal".

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penyusun telah

berusaha menyampaikan hasil penelitian secara ringkas,

sistimatis dan mudah dimengerti, namun karena keterbata-

san waktu dan kemampuan, penyusunan Tugas Akhir ini jauh

dari senpurna. Oleh karena itu penyusun selalu terbuka

bagi senua pihak atas kritik dan saran yang membangun

guna perbaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penyusun ucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya

Tugas Akhir ini, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi

penyusun dan pembaca semua.




