
BAB VII
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di laboratorium dan pembahasan 

yang telah diuraikan di muka, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.	 Bahan susun untuk campuran SMA yang dipergunakan dalam 

penelitian memenuhi persyaratan Bina Marga sehingga 

dapat dipakai sebagai bahan untuk penelitian. 

2.	 Dari hasil analisis, penambahan filler dari 3% sid 7% 

dalam campuran didapatkan fenomena sebagai berikut: 

a.	 Density (kerapatan) campuran mengalami penurunan 

untuk semua kadar aspal, kecuali pada kadar filler 

4% terjadi kenaikan campuran untuk kadar aspal 5% 

sebesar 2,25 gr/cm3 dan kadar aspal 6% sebesar 2,29 

gr/cm3 . Sedangkan pada kadar aspal 7% mengalami 

penurunan campuran untuk semua kadar filler. 

b.	 VITM (ro12.gga dalam campuran) campuran untuk kadar 

aspal 5% dan 6% mengalami kenaikan diatas batas 

spesifikasi, kecuali pacta kadar filler 4% terjadi 

penurunan dan untuk kadar aspal 6% memenuhi spesi

fikasi yaitu 4,2%. Untuk kadar aspal 7% mengalami 

kenaikan campuran dan masih memenuhi spesifikasi 

yaitu pada kadar filler 5% (3,1%), 6% (3,5%) dan 7% 

(3,9%) . 
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c.	 VEWA (rongga terisi aspal) campuran untuk kadar 

aspal 5% dan 6% mengalami penurunan dibawah batas 

spesifikasi hanya pada kadar filler 4% terjadi 

kenaikan yang masih dibawah batas spesifikasi. Untuk 

kadar aspal 7% mengalami penurunan campuran dan 

berada pada batas spesifikasi. 

d.	 Stabilitas (ketahanan) campuran untuk kadar aspal 5% 

mengalami kenaikan, tetapi penambahan filler setelah 

4% terjadi penurunan campuran. Untuk kadar aspal 6% 

mengalami kenaikan campuran, tetapi penambahan 

filler setelah 5% terjadi penurunan, sedangkan kadar 

aspal 7% kenaikan campuran terjadi hingga kadar 

filler 6% dan mengalami penurunan setelah kadar 

filler 6%. Secara keseluruhan, stabilitas campuran 

berada diatas batas spesifikasi. 

e.	 Flow (kelelehan plastis) campuran untuk kadar aspal 

5% dan 6% mengalami penurunan pada kadar filler 4%, 

tetapi penambahan filler setelah 6% terjadi kenaikan 

campuran dimana untuk kadar aspal 5% memenuhi spesi

fikasi pada kadar filler 3% (2,7 mm), 4% (2,3 mm) 

dan 5% (2,1 mm), sedangkan untuk kadar aspal 6% 

dengan kadar filler 3% (2,6 mm) dan 4% (2,3 mm). 

Pada kadar aspal 7% penurunan campuran terjadi 

hingga kadar filler 5% dan mengalami kenaikan diatas 

batas spesifikasi setelah kadar filler 5%, tetapi 

pada kadar filler 3% (3,4 mm) dan'4% (2,2 mm) telah 

memenuhi spesifikasi. 

f.	 Nilai Harsha11 Quotient pada campuran mengalami 
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kenaikan hingga kadar filler 6% kemudian terjadi 

penurunan campuran, kecuali untuk kadar aspal 7% 

kenaikan campuran hingga kadar filler 5% kemudian 

terjadi penurunan campuran. Nilai MQ yang memenuhi 

spesifikasi hanya pada kadar aspal 7% dengan kadar 

filler 7% (257,1 kg/mm). 

g.	 Nilai kekakuan campuran maksimum terjadi pada kadar 

aspal 7% dengan kadar filler 3% sebesar 1,5 x 1010 

sedangkan nilai kekakuan campuran minimum terjadi 

pada kadar aspal 5% dengan kadar filler 7% sebesar 

0,8 x 1010. Secara keseluruhan nilai kekakuan campu

ran mengalami penurunan sesuai penarnbahan filler. 

h~	 Dari hasil pengujian ternyata tidak sesuai hipotesa 

atau hipotesa ditolak. Untuk SMA + S grading 0/8 

dengan filler limbah karbid, menunjukkan campuran 

lapis permukaan yang ter.lalu kaku dan tidak sesuai 

dengan spesifikasi, sehingga tidak layak untuk lapis 

permukaan pada perkerasan jalan. 

7.2 Saran 

Penelitian untuk campuran-SMA + S-gradasi 0/8 per-Iu 

adanya tindak lanjut eagi para praktikan dengan variasi 

kadar aspal yang sarna, alternatif penggunaan filler selain 

limbah karbid seperti kapur, abu batu dan sebagainya, 

sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi para pelak

sana untuk efisiensi sumber daya serta ekonomis yang 

mengacu pada kelestarian alam dan lingkungannya. 


