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KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti yang

telah dijelaskan dimuka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pengaruh variasi jenis dan kadar filler akan

menghasilkan nilai-nilai "density", VFWA, stabilitas

dan "Marshall Quotient" yang bervariasi. Dengan

naiknya kadar filler akan diikuti pula oleh kenaikan

nilai-nilai "density", VFWA, stabilitas dan "Mar

shall Quotient" sampai pada batas tertentu, dalam

hal ini 4,5% untuk jenis filler abu batu dan 6%

untuk jenis filler semen. Penambahan filler seIanjut

nya pada campuran justru akan menurunkan nilai-nilai

tersebut. diatas.

2. Dengan naiknya kadar filler dalam campuran akan

mengakibatkan turunnya nilai VITM sampai pada batas

tertentu. dalam hal ini 4.5% untuk jenis filler abu

batu dan 6% untuk jenis filler semen. Penambahan

filler selanjutnya dalam campuran akan mengakibatkan

naiknya nilai VITM.

3. Dengan bertambahnya kadar filler dalam campuran

menyebabkan nilai "flow" cenderung naik. Hal ini

berlaku baik pada jenis filler abu batu maupun jenis

filler semen.
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4. Berdasarkan spesifikasi Bina Marga, 1983 untuk lapis

keras "HRS" B, variasi kadar filler yang memenuhi

persyaratan ada 4 variasi yaitu pada kadar 3%, 4,5%,

6% dan 7,5% untuk jenis filler abu batu. Sedang

untuk jenis filler semen yang memenuhi persyaratan

ada 5 variasi, yaitu pada kadar 3%, 4,5%, 6%, 7,5%

dan 9%.

5. Penambahan kadar filler pada campuran akan menyebab

kan naiknya nilai modulus kekakuan campuran (S mix)

dan nilai koefisien kekuatan relatif (a-,) sampai

pada batas tertentu, dalam hal ini 4,5% untuk jenis

filler abu batu dan 6% untuk jenis filler semen.

Sedang penambahan filler selanjutnya akan mengaki

batkan turunnya nilai modulus kekakuan campuran

(5 mix) dan nilai koefisien kekuatan relatif (a-j)

campuran.

6. Campuran "HRS" B dengan kualitas terbaik pada pene

litian ini akan dihasilkan oleh penambahan filler

dengan kadar 4,5% untuk jenis filler abu batu dan' 6%

untuk jenis filler semen.

7. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemakaian jenis

filler semen akan menghasilkan kualitas campuran

yang lebih baik dibanding dengan jenis filler abu

batu .



83

7.2 Saran

1. Kesimpulan tersebut di atas didasarkan dari hasil

pengujian laboratorium untuk gradasi batuan dan ka

dar aspal tertentu serta dua macam filler (abu batu

dan semen) saja. Oleh karena itu untuk mengetahui

pengaruh filler pada campuran "Hot Rolled Sheet"

secara lebih luas perlu kiranya penelitian lanjut

untuk berbagai tipe gradasi batuan, kadar aspal dan

jenis filler lain.

2. Agar suatu penelitian berjalan lancar dan berhasil

dengan baik, maka sebelum melakukan penelitian se±a-

in mengetahui prosedur pelaksanaannya juga harus

menguasai teorinya terlebih dahulu. Sehingga apabila

terjadi penyimpangan hasil dapat diketahui sejaK

awal. Selain itu untuk memperoleh akurasi hasil yang

lebih baik, jumlah benda uji untuk

sebaiknya lebih dari 2 buah.
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PENUTUP

Jerih payah yang dilakukan akhirnya membuahkan

hasil juga. Hasil dari penelitian di laboratorium sela-

Tuaas Akhir, akhirnya dapat disampainan

sebagaimana iaporan yang dibuat mi.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini telah diusahakan

menyajikan hal-hal yang terbaik, namun demikian disada-

r^ sepenuhnya kekurangan dan keterbatasan yang ada,

sehingga Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna.

Sebagai manusia biasa, dengan hati terbuka penyusun

menerima saran dan kritik membangun dari pembaca demi

perbaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga dengan seie-

sainya Tugas Akhir ini dapat banyak memberikan manfaat

ma melakukan Tugas a

oag: oenyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada

lauanya.
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