
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Un.uk lebih memud.hkan pembahasan dan hasil penelitian, keliga
tiniauan karak.eris.ik Marshall maka pada campuran Bc.o,, Aspa! Norma, ,»i.„
dengan bahan ikat AC 80/100 dianggap campuran peruana, campuran Aspal
Bcron bahan ika. AC 80/100 dan Ashu.on B-20 dianggap campuran *.*,,
kemudian campuran Aspal Beton bahan ika, AC 80/100 d.n Asbuton B-20
dengan PC sebagai bahan uunbah filler d.anggap campuran kc,,ga. Dan hasil
penelitian dan pembahasan dapa. diambil kesimpulan sebagai benkut:
,. Dari ketiga jenis campuran tersebut menun.ukaii pen.ngk.ttn nila, "Density

seinng dengan bertambahnya kadar AC 80/100 Pada kadar aspal campuran
(total) round 5,55 %sampai 6,35 %. Kond.s, tersebu, terliha. bahwa nil.,
"Density" pada jenis campuran pertama yang paling tinggi dengan nilai
Density op.imalnya sebesar 2,301 gr/cc, kemudian jen.s campuran ke,,*,.

dengan nil., "Density" »P«™^ ***" 2'1757 ***• *" ^ ^
rendah adalah jenis campuran A,*, dengan nilai "Dcnsily" op.im.lny.
sebesar 2,171 gr cc Dengan meningkatnya mlai "Density" tersebut
menunjukan bahwa PC seb.ga, bahan tamtah filler dapa, memperbaiki
kepadatan pada campuran kedua.

2Pe„,ngka,an kadar AC 80/100 akan menumnkan nilai V.TM dan ketiga jeni,
campuran tersebu. seinng dengan bertambahnya kadar AC 80/100 pad. kadar
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aspal campuran (total) mulai 5,55 %sampai 6,35 %. Dengan hasil tersebut
nampak nilai VITM jenis campuran pertama yang paling rendah yaitu dengan

nilai VITM optimalnya sebesar 3,631 %, dan diikuti jenis campuran ketiga

dengan nilai VTTM optimalnya sebesar 8,8643 %, kemudian jenis campuran

kedua dengan mlai VITM optimalnya sebesar 9,0759 %. Pada kondisi tersebut

nilai dan VITM jenis campuran ketiga dibawah dan jenis campuran kedua,

hal tersebut menunjukan bahwa mineral PC dapat mengurangi prosentase

rongga dalam campuran ketiga aspal beton.

Bina Marga membenkan batasan mlai VITM adalah 3%- 5%, sehmgga

ditinjau pada kadar aspal optimum dengan mlai optimal campuran kedua dan

campuran ketiga tidak memenuhi syarat atau lebih tinggi dan standart Bina

Marga..

. Dengan pemngkatan kadar AC 80/100 ketiga jenis campuran tersebut

menunjukan kenaikan nilai VFWA pada kadar aspal campuran (total) mulai

5.55 %sampai 6,35 %, hal tersebut berarti makin tingginya prosentase rongga

>ang dapat tensi aspai campuran (total). Dan hasil tersebut menunjukan
bahwa nilai WWA dan jenis campuran pertama paling tinggi. yaitu dengan

nilai VFWA optimalnya sebesar 78,3879 %, kemudian jenis campuran ketiga

dengan nilai WWA optimalnya sebesar 58,5422 %, dan yang paling rendah

adalah Jems campuran kedua yaitu dengan nilai WWA optimalnya sebesar

57,753 %. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan adanya bahan tambah PC

dapat menambah jumlah rongga campuran yang dapat terisi aspal, sehmgga

berarti aspal yang digunakan dapat menyebar dan mengisi kesetiap rongga
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Seperti pada karakteristik Marshall sebelumnya, bahwa pemakaian filler

campuran ketiga 5.37 gr, adalah lebih kecil dan campuran pertama yaitu 108 gr.

Pemakaian filler lebih besar dengan karakteristik aspal sama (AC 80/100), maka

akan menyebabkan naiknya konsistensi aspal pada campuran pertama. Hal ini

karena filler dapat mengurangi penggumpalan aspal total terhadap agregat,

sehingga bidang ikat aspal terhadap agregat bertambah.dan daya ikat bitumen juga

naik. Mineral PC pada campuran ketiga mempunyai daya serap lebih tinggi

dibandingkan mineral abu batu maupun dari Asbuton, sehingga menyebabkan

aspal total terutama bitumen AC yang mempunyai kandungan lebih besar tidak

maksimal (konsistensi menurun) untuk mengikat butiran agregat dalam campuran

Aspal Beton, yaitu karena terserap dulu oleh mineral PC sebelum bereaksi.

Dengan demikian deformasi yang terjadi pada campuran ketiga lebih besar dan

campuran pertama dan campuran kedua (lihat gambar 6.2 ).

Gambar 6.13 menunjukan nilai Flow campuran ketiga turun seiring

penambahan kadar aspal, baik pada kondisi sebelum kadar aspal optimum 5.55 %,

maupun seteiah kadar aspal optimum 6.35 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh

karakteristik dari PC. Filler dari PC apabila bercampur dengan aspal dapat

membentuk bahan yang berkonsentrasi tinggi, dan juga menaikan viscositas

bitumen pada suhu tinggi (saat pencampuran). Karena kadar aspal terus

bertambah, maka kosistensi PC terhadap bitumen juga naik yang menyebabkan

"Viscositas" bitumen juga naik, dan naiknya "Viscositas" (menjadi tinggi) dalam

campuran menunjukan nilai Flow turun.
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6.2.2.6 Evaluasi Nilai QM

''Marshall Quotient" menunjukan tingkat kekakuan
. Yang merupakann perbandingan nilai Stabilitas denbeton

campuran lapis aspal

gan nilai Flow pada^raktenstik Marshal,. N„a, QM semakm ,ngg, apab„a ^ ^ ^ ^
nda, "Flow" campuran rendah. SedangUn apab„a n„a, StabiHtas rendah dan „ila,
Tlow" tinggi, maka mlai "Marshall Quoti

tient yang dihasilkan adalah rendah
Hasil penelitian hubungan kadar aspal total (bitumen AC 80,00 d,n Asbuton B-
20) ditunjukan pada gambar 6.14 sebagai benkut:

5.55
595 6.35

Kadar Aspal Total (%)

Gambar 6.14. Grafik Hubungan Kadar Aspal dan QM
Dan gambar 6.14 diketahu, bahwa mlai QM campuran ketiga leb,h

-dah dan campuran kedua, ya.tu 306.536 gr/mm untuk mla, QM camoumn
ketiga dan 450.532 g,mm QM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
optimum (5.95 %, Hal ini karena perbandingan mlai StabiHtas dan "Flow" pada
campuran kenga lebih kee,l, yaitu antara 1560 85 Ks dan 5165

OJ KK aan 3.165 mm densan

154859 K« *>" 36S3 mm untuk campuran kedua.

N.la, QM campuran kc,mi ada.an ieb.h rendah dar, campuran ;,„,„,,.,
-n JUga terhadap „„a, campuran kedua. Senert, pempahasan d,a,a, karena
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perbandingan nilai Stabilitas dan "Flow" dari campuran ketiga dan campuran

kedua mempunyai nilai lebih kecil terhadap campuran pertama, yaitu pada nilai

2165.13 Kg dan 3.1115 mm. Sedangkan niiai QM campuran ketiga seteiah kadar

aspal optimum 6.35 %adaiah naik, dan campuran sebelumnya justru turun. Hal

ini karena campuran ketiga nilai Stabilitas naik dan "Flow" turun yang ditunjukan

dengan nilai (1560.85 - 1787.45) Kg dan (5.16 - 4.49) mm. Sedangkan untuk

campuran pertama dan ccnpuran kedua adalah sebaliknya, sehingga niiai QM

dan campuran ketiga dapat terus meningkat seinng menmgkatnya perbandingan

antara nilai Stabilitas dengan "Flow" (lihat gambar 6.2 ).
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aspal campuran (total) mulai 5,55 %sampai 6,35 %. Dengan hasil tersebut

nampak nilai VITM jenis campuran pertama yang paling rendah yaitu dengan

nilai VITM optimalnya sebesar 3,631 %, dan diikuti jenis campuran ketiga

dengan nilai WTM optimalnya sebesar 8,8643 %, kemudian jenis campuran

kedua dengan mlai VITM optimalnya sebesar 9,0759 %. Pada kondisi tersebut

nilai dari VITM jenis campuran ketiga dibawah dan jenis campuran kedua,

hal tersebut menunjukan bahwa mineral PC dapat mengurangi prosentase

rongga dalam campuran ketiga aspal beton.

Bina Marga membenkan batasan nilai VITM adalah 3 %- 5 %, sehingga

ditmjau pada kadar aspal optimum dengan mlai optimal campuran kedua dan

campuran ketiga tidak memenuhi syarat atau lebih tinggi dari standart Bina

Marga..

3. Dengan pemngkatan kadar AC 80/100 ketiga jenis campuran tersebut

menunjukan kenaikan nilai WWA pada kadar aspal campuran (total) mulai

5.55 %sampai 6,35 %, hal tersebut berarti makin tingginya prosentase rongga

>ang dapat tensi aspai campuran (total). Dari hasil tersebut menunjukan

bahwa nilai VFWA. dan jenis campuran pertama paling tinggi. yaitu dengan

nilai VFWA optimalnya sebesar 78,3879 %, kemudian jenis campuran ketiga

dengan niiai WWA optimalnya sebesar 58,5422 %, dan yang paling rendah

adalah jenis campuran kedua yaitu dengan nilai WWA optimalnya sebesar

57.753 %. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan adanya bahan tambah PC

dapat menambah jumlah rongga campuran yang dapat terisi aspal sehmgga

berarti aspal yang digunakan dapat menyebar dan mengisi kesetiap rongga
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campuran aspal beton bahan ikat Asbuton B-20 dan peremaja AC 80/100

dengan penambahan PC pada filler (campuran ketiga) adalah lebih baik

dibanding campuran kedua (tanpa PC).

Bina Marga memberikan batasan nilai VFWA adalah 75 % - 82 %. sehingga

ditinjau pada kadar aspal optimum dengan nilai optimal campuran kedua dan

campuran ketiga adalah memenuhi persyaratan.

4. Pada jenis campuran pertama, dengan penambahan kadar AC 80/100 pada

kadar aspal campuran (total) dari 5,55 % sampai 5,95 % masih menunjukan

kenaikan stabilitasnya, sedangkan pada kadar AC 80/100 terhadap kadar aspal

campuran (total) antara 5,95 % sampai 6,35 % stabilitasnya mulai menurun,

dengan nilai stabilitas optimalnya yang dicapai adalah 2165,132 kg. Pada jenis

campuran kedua menunjukan pada peningkatan kadar AC 80/100 terhadap

kadar aspal total dan 5,55 % sampai 5,95 % masih dapat meningkatkan

stabilitasnya, dan pada kadar aspal total antara 5,95 % sampai 6,35 %

stabilitasnya sudah menurun, nilai stabilitas optimal yang dicapai sebesar

1548,59 kg. Dan pada jenis campuran ketiga, menunjukan bahwa

stabilitasnya masih meningkat.dengan kadar aspal campuran (total) mulai 5.55

% sampai 6,35 %, nilai stabilitas optimalnya dicapai sebesar 1578,9 Kg. Dari

kondisi tersebut menunjukan bahwa PC yang berfungsi sebagai perbaikan

pada filler campuran kedua dapat menaikan stabilitas campuran keliga

walaupun relatif tidak terlaiu besar pada kondisi optimum (5.95 %). Tetapi

untuk penambahan kadar AC 80/100 pada kadar aspal total lebih dari 5,95 %

menunjukan bahwa PC sebagai bahan tambah dapat terus menaikan
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stabilitasnya (karena belum maksimal), sedangkan campuran kedua dan

campuran pertama malah menurun (karena sudah maksimal pada saat kadar

aspal optimum).

Bina Marga memberikan batasan nilai Stabilitas adalah diatas 750 Kg,

sehmgga ditinjau pada kadar aspal optimum dengan nilai optima! campuran

kedua dan campuran ketiga masih memenuhi syarat.

5. Untuk jenis campuran pe-lama dengan penambahan kadar AC 80/100 pada

kadar aspal campuran (total) mulai 5,55 % sampai 5,95% menunjukan

penurunan mlai flownya. dan untuk kadar aspal total antara 5,95 %sampai

5,95 %nilai flownya menunjukan kenaikan seiring bertambahnya kadar AC

80/100, dengan mlai flow optimalnya sebesar 3,1115 mm. Pada jenis

campuran kedua menunjukan penurunan mlai flownya pada kadar campuran

(total) mulai 5,95 %smpai 6,35 %, sedangkan penambahan kadar AC 80/100

terhadap kadar aspal total mulai 5,95 % sampai 6,35 % nilai flownya

menunjukan kenaikan, dengan nilai flow kondisi optimalnya sebesar 3,683

mm. Pada campuran ketiga menunjukan penurunan nilai flownya pada kadar

aspal campuran (total) mulai 5,55 %sampai 6,35 %dengan nilai flow pada

kondisi optimal sebesar 5,16467 mm. Sehingga dengan perbaikan PC pada

filler campuran ketiga, justru menmgkatkan nilai "Flow" campuran aspal

beton untuk kondisi optimum , tetapi akan turun seinng penambahan kadar

aspal campuran (total) pada campuran ketiga.

Bina Marga memberikan batasan nilai "Flow" adalah 2mm - 4mm, sehingga

ditinjau pada kadar aspal optimum dengan nilai optimal campuran kedua
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masih memenuhi persyaratan, sedangkan campuran ketiga tidak memenuhi

persyaratan yaitu diatas standart Bina Marga, meskipun akan dapat dipcrbaiki

seteiah kadar aspal optimum (6.35 %) sebesar 4.402 mm dan sebaliknya untuk

campuran kedua yaitu 4.233 mm.

6. Hasil penelitian pada jenis campuran pertama menunjukan penurunan nilai

QM dengan penambahan kadar AC 80100 pada kadar aspal total mulai .^x^

%sampai 6,35 %, untuk nilai QM optimalnya adalah 702,081 kg mm.

Kemudian nilai QM jenis campuran kedua pada kadar aspal total mulai 5,55

%sampai 5,95 %menunjukan kenaikan, sedangkan untuk kadar aspal total

mulai 5.95 %sampai 6,35 %menunjukan penurunan, dengan nilai QM

optimalnya sebesar 450,532 kg/mm. Untuk jenis campuran ketiga nilai QM

menunjukan kenaikan pada penambahan kadar AC 80/100 terhadap kadar

aspal total mulai 5,55 %sampai 6,35 %, dengan mlai QM optimalnya sebesar

306,536 kg/mm. Sehingga dari hasil diatas menunjukan bahwa jenis

campuran pertama bersifat lebih kaku dibanding jenis campuran kedua

maupun campuran keliga. Dengan demikian penambahan PC pada campuran

hetig>> justru mengakibat tingkat kekakuan campuran kedua menurun,

meskipun akan lebih tinggi mlainya pada kadar aspal 6.35 %yaitu 422.7309

Kg/mm untuk campuran keliga dan 349.3306 untuk campuran kedua.

Bina Marga memberikan batasan nilai QM adalah (350 - 750) Kg/mm,

sehingga ditinjau pada kadar aspal optimum dengan mlai optimal campuran

kedua memenuhi persyaratan, dan campuran ketiga tidak memenuhi



persyaratan yaitu lebih rendah dari standart Bina Marga, tetapi masih dapat

diperbaiki seteiah kadar aspal optimum.

7. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa PC yang berfungsi sebagai bahan

tambah filler yang ditinjau pada kondisi optimum, yaitu untuk campuran

bahan ikat Asbuton B-20 dan peremaja AC 80/100 dapat meningkatkan

karaktenstik aspal beton, terutama pada nilai "Density", Stabilitas dan

VFWA. Tetapi terhadap nilai karakteristik Marshall lainya yang ditinjau,

seperti VITM, Flow dan QM, menunjukan nilai yang tidak jauh dari batas

mlai Bina Marga. Sehingga secara keseluruhan mineral PC masih dapat

memperbaiki karakteristik dalam campuran aspal beton bahan ikat Asbuton B-

20 dan peremaja AC 80/100 yang telah direncanakan. Hasil ini akan lebih baik

apabila adanya perbaikan pada penggunaan kadar dari bahan susun campuran

aspal beton tersebut, terutama terhadap filler yang dipakai.

8. Kadar AC 80/100 pada jenis campuran pertama mempunyai kondisi optimum

sebesar 5,95 %, untuk jenis campuran kedua kadar AC 80/100 pada kodisi

optimumnyu sebesar 4,85 %dengan kadar Asbuton sebesar 5,1 %, dan jenis

campuran ketiga kadar AC 80/10^ pada kondisi optimumnya sebesar 4,98 %,

kadar Asbuton sebesar 4,47 %, dan kadar PC sebesar 1,31 %. Sehingga kadar

secara keseluruhan bitumen AC 80/100 yang digunakan dalam campuran

aspal beton dapat dikurangi dengan bitumen yang berada di Asbuton B-20.

Dengan hasil penelitian tersebut diatas, diketahui bahwa AC 80/100

sudah dapat meremajakan secara keseluruhan butiran Asbuton B-20 pada kondisi

aspal optimum, dan Asbuton B-20 dapat mengurangi penggunaan aspal total dari
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campuran Aspal Be.cn Sedangkan PC yang d.gunakan sebagai bahan .ambah
ffl,er dapa, nKmp.rb.ilt, penlaku dar, filer Asbuton B-20 (yang menggant.kan
r,„er as,,,, sehingga secara keseluruhan karakteristik dar, campuran Aspa, Be.on

tersebut meningkat.

Dar, has,, pengujian dismipulkai, bahwa un.uk mendapa.kan campuran
y.nB dapa, memenuhi persyaratan dengan menggunakan bahan-bahan yang
berbeda dar, bahan standar, maka barus d.perhunngkan mengena, karak.er,s.,k
dar, mas,ng-,uas,ng bahan susun aspa, be.on .crsebu. .erutama pada mineral filler
yang digunakan.

7.2 Saran Saran

Dengan pembahasan dan kes.mpulan dari penelitian yang telah kanni
kerjakan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai benkut •.
,. Perlu adanya vanas, prosentase Asbuton B-20 dan PC yang digunakan sebaga,

alternat,, campuran AC 80/100, uniuk menge.ahu, pengaruh maksima,
terhadap karaktenstik Aspal Beton.

2. Pada pemanfaa.au Asbuton pern, dicar, mciode pencampuran lain, un.uK
oplYin Acnal vans leoih baik dalam tingkatmendapatkan suatu campuran Beton Aspal >ng

,iori iqraktenstik campuran Itu sendin,kemudahan pengerjaan maupun dar, karaktenstik v

dengan alternatif bahan campuran (bahan tambah) yang berbeda.
3. Penelitian scbaiknya tidak hanya sebatas kadar aspal optimal, tetapi

dilanjutkan sampa, pada kadar aspal maksimal dar, campuran. Hal tersebut
untuk mengetahui sejauh mana hasil maksimal yang dapat diperoleh, schin^
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dapat diketahui lebih lengkap mengenai karakteristik campuran, dan dapat

untuk mengetahui akan keuntungan ataupun kerugian dari penggunaan

Asbuton B-20 maupun PC sebagai bahan tambah filler pada campuran Beton

Aspal.

4. Perlunya penelitian pada kadar bitumen Asbuton dengan kandungan bitumen

yang berbeda untuk mengetahui perbandingan dari hasil penelitian tersebut,

sehingga dapat diketahui hasil yang optimal pada pemanfaatan Asbuton

tersebut.

5. Pada penelitian ini tidak dibahas mengenai sejauh ma..a keuntungan atau

kerugian secara ekonomis penggunaan Asbuton B-20 dan juga PC sebagai

bahan tambah filler. Maka dan itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut,

karena hal ini juga akan dipengaruhi oleh jauh dekatnya lokasi tempat

pelaksanaan pekerjaan Aspal Beton dengan tempat untuk mendapatkan bahan-

bahan ikat tersebut.


