
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan perhitungan dari karakteristik

campuran SMA + S dengan agregat kasar menggunakan limbah baja maka

didapat kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Nilai kelekatan terhadap aspal yang dimiliki limbah baja 100 %, penyerapan

air 1 % dan keausan 11,996 % memiliki nilai yang lebih menguntungkan

daripada menggunakan batu pecah biasa, jika di gunakan pada daerah yang

berair (lembek).

2. Kepadatan campuran (density) dengan agregat kasar menggunakan limbah

baja menghasilkan nilai yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan

batu pecah biasa.

3. Persentase rongga yang dihasilkan pada campuran tersebut kecuali pada

kadar aspal 5,3 % dengan nilai masing-masing (4,92 %, 4,56 %, 3,59 % dan

4,07 %) dapat memenuhi spesifikasi Bina Marga (3 s.d. 5 %). Hal tersebut

disebabkan oleh agregat kasar yang menggunakan limbah baja hasil stone
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crusher memiliki bentuk yang tidak beraturan, sehingga luas permukaan

yang harus terselimuti oleh aspal menjadi lebih besar.

4. Persentase rongga terisi aspal menghasilkan nilai yang dapat memenuhi

spesifikasi Bina Marga (>75%) untuk masing-masing kadar aspal, kecuali

pada benda uji yang mempunyai kadar aspal 5,3 %. Hal tersebut disebabkan

oleh kadar aspal yang digunakan terlalu kecil dan dengan kadar aspal yang

kecil agregat telah terselimuti untuk saling mengikat, namun rongga yang

terisi oleh aspal menjadi kurang.

5. Stabilitas dari benda uji dengan kadar aspal 5,3 % (1656,93 kg), 5,6 %

(1757,93 kg), 5,9 % (1630,42 kg), 6,2 % (1501,34 kg) dan 6,5 % (1252,19

kg) dengan nilai flow masing-masing (2,54 mm, 2,7306 mm, 3,048 mm,

3,1327 mm dan 4,265 mm) kecuali nilai flow dengan kadar aspal 6,5 %,

secara umum menunjukkan bahwa penggunaan limbah baja sebagai agregat

kasar memenuhi spesifikasi (SMA + S , Bina Marga).

6. Nilai Marshall Quotient yang didapat pada penelitian ini mencapai nilai

diatas spesifikasi Bina Marga (300 kg/mm), hal itu disebabkan oleh nilai

stabilitas yaitu antara 1065,12 kg - 2021,456 kg dan nilai flow yaitu antara

2 mm - 4 mm.

7. Berat jenis yang dimiliki limbah baja lebih besar dibandingkan batu pecah

biasa. Hal tersebut mengakibatkan volume campuran menggunakan limbah

baja lebih kecil daripada menggunakan batu pecah biasa pada berat yang
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sama. Hal tersebut juga mengakibatkan penggunaan prosentase aspal yang

lebih sedikit (5,9 %, optimum) bahkan kurang dari spesifikasi (6 % - 7,1 %).

8. Limbah baja dapat digunakan sebagai alternatif agregat pada campuran dan

lebih ekonomis jika digunakan di daerah dekat lokasi pabrik (Cilegon, Jawa

Barat).

7.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil-hasil pada penelitian mengenai penggunaan material

limbah baja sebagai agregat kasar pada campuran Split Mastic Aspahalt

ditambah serat selulosa ini, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan

antara lain sebagai berikut ini.

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai topik ini untuk mendapatkan

data karakteristik campuran (dengan menggunakan limbah baja) yang lebih

banyak dan akurat. Penelitian lanjutan tersebut misalnya penggunaan variasi

penetrasi aspal yang digunakan, perencanaan tebal lapis perkerasan, proporsi

agregat, pengukuran workabilitas campuran dan sifat kimia dari limbah

tersebut.

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai variasi penggunaan filler untuk

meningkatkan kepadatan, kekuatan dan karakteristik campuran.

3. Perlu dilakukan penelitian penggunaan limbah baja untuk jenis campuran

lainnya. Misalnya jenis campuran AC, HRS, ATB dan lain sebagainya.
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4. Perlu dilakukan studi kelayakan untuk menentukan nilai ekonomis dari

penggunaan limbah baja ini dalam bahan perkerasan dan pemanfaatannya

sebagai limbah industri.


