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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pernelitian dan pembahasan seperti yang

telah dijelaskan dimuka dapat diambil kesimpulan seba

gai. berikut :

1. Pengaruh variasi temperatur pemadatan akan

menghasilkan nilai-nilai hasil test Marshall

yang bervariasi pula. Dengan naiknya suhu

pemadatan akan diikuti pula oleh kenaikan dari

nilai-nilai stabilitas, VFWA dan sebaliknya

menurunkan nilai Flow (kelelehan) dan VITM.

2. Hasil penelitian suhu pemadatan yang memenuhi

persyaratan Bina Marga ada 3 (tiga) macam

yaitu : 110°C, 120°C dan 130°C.

3. Pada temperatur pemadatan yang semakin mening-

kat, nilai kekakuan akan meningkat pula, hal

ini dikarenakan nilai stabilitasnya naik.

4. Campuran beton aspal dengan menggunakan pasir

Parang Tritis dan pasir pantai Samas dapat

digunakan sebagai bahan lapis keras pada

temp eratur p a mad a tan 1.2 5°C .
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B- SARAN-SARAN

°«i Pengalaman melakukan penelitian di laborato.
™ d.Pat dikemukakan hal.hal fJebaga. berikut ,

1- Hengingat temperatur pemadatan sangat ber-
Pengaruh terhadap karakteristik lapis k„„

b,t°" "SPal> """" untok «l«k„«a„ di laPa„-
«an suhu pemadatan a„al harus mendapat

bat ian dan pe„ga„asan yang sungguh-sungguh.
Lebih-lebih apabila melihat kenyataan di 1
gar, bahwa persyaratan suhu pemadatan mini
120-0 banyak dilanggar oleh pelaksana.

2- Agar suatu penelitian berjalan lanear dan
°orhasil dengan baik. „aka sebel„, Iielakukan
Penelitian seiain prosed,,,- P,laliMMan> „„.„,_
-n teori harus benar-benar d.kuasoi. aehinMB
apabila terjadi Penyimpangan hasi! dapat dxke-
tahui se.iak a„al. 3eiain U(] untuk meinperoleh
akurasi nasi! yar,g lebih bal„ Jamlsh ^^ ^

"ntUk SStiap s«-«l sebaiknya lebih dari 2
buah .

3. Pada penelitian ini temperatur pemadatan di-
ambrl denga.n simulasi. Sehingga untuk mendapat
kan gambaran dilapangan perlu diadakan study
lanjutan sehubungan dengan daerah dan jenis
lapis keras.

4. Karena pada penelitian ini hanya dititik berat
kan pada pengaruh temperatur pemadatan, maka

per

guh

apan-

mum





PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat

"Allah SWT" yang atas rahmat dan karunia-Mya sehingga

penyusun dapat menye lesaikan tugas akhir ini dengan

baik tanpa suatu rintangan yang berarti. Menyadari

keterbatasan ilmu yang penyusun miliki dan waktu yang

disediakan untuk pelaksanaan tugas akhir ini tidak

sebanding dengan permasalahan yang ada selama peneli

tian. Tentunya dalam tugas akhir ini terdapat banyak

sekali kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan

saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Penyusun berharap semoga tugas akhir ini dapat

memenuhi persyaratan kurikulum yang berlaku pada Juru-

san Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perenoanaan

Lin iversitas Islam Indonesia, sebagai salah satu syarat

untuk meraih gelar sarjana teknik sipil, serta dapat

bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca

pada umumnya.

Atas bantuan, bimbingan serta sumbangan saran dan

pikiran dari sernua pihak selama penyusun an laporan ini,

tak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih,

semoga "Allah SWT" memberikan ganjaran yang setimpal

dengan amal saudara sehalian. Am in i
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