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BAB VII
 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan nilai-nilai hasil uji laboratorium pada campuran Split Mastic 

Asphalt + Serat Selulosa dengan serbuk lateks, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut tni. 

1.	 Nilai density pada gradasi atas dan gradasi bawah meningkat seiring dengan 

penambahan serbuk lateks karena nilai VITM semankin turun mengakibatkan 

kerapatan campuran semakin bertambah. 

2.	 Penambahan serbuk latek sebanyak 2% terhadap aspal optimum, dapat menaikkan 

nilai Stabilitas dan Marshall Quotient dari campuran beraspal. 

3.	 Penambahan serbuk lateks dapat memperbesar rongga yang teTtSt aspal (VFWA) dan 

meningkatkan kelelahan (Flow) yang relatip kecil. 

4.	 Dari hasil penelitian didapat nilai ( Void In The Mix) pada gradasi atas dan gradasi 

bawah mengecil untuk penambahan serbuk lateks 1%, 2%, 3%, 4%. Hal ini 

disebabkan serbuk lateks mengisi rongga-rongga dalam campuran sehingga 

mengakibatkan kerapatan rongga dalam campuran semakin tinggi 

5.	 Serbuk lateks pada campuran Split Mastic Asphalt untuk gradasi atas dan gradasi 

bawah	 sangat baik digunakan dalam teknologi perkerasan terutama untuk daerah 

yang beriklim tropis dan lalu-lintas berat. 

6.	 Penambahan serbuk lateks pada kadar aspal optimum dapat meningkatkan 

kualitas dari campuran aspal. 
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7.2. Saran 

1.	 Untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan perlu menguasai peralatan, 

bahan, eara penelitian dan ketelitian dalam pengukuran. 

2.	 Penguasaan teori dan referensi yang luas sangat diperlukan dalam memeeahkan 

masalah yang timbul dalam melakukan penelitian di laboratorium. 

3.	 Dalam penelitian sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang banyak agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

4.	 Untuk mengetahui sifat-sifat eampuran aspal karet terhadap pengaruh euaea dan 

lalu-lintas, perlu adanya pereobaan di lapangan. 

5.	 Penambahan serbuklatek terhadap eampuran SMA perlu diteliti dan dikembangkan 

terns. 
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