
BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di laboratorium dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil serangkaian percobaan terhadap agregat dan aspal, maka dapat

diketahui bahwa bahan yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan syarat-

syarat yang ditentukan untuk campuran Split Mastic Asphalt sehingga dapat

dipakai sebagai bahan untuk penelitian.

2. Nilai compaction faktor cenderung naik seiring bertambahnya kadarfiller sedang

nilai faktor penyusutannya cenderung turun. Maka dibutuhkan kadar filler

optimum untuk mencapai faktor spreadability dan compactability yang ideal

sehingga pasta panas dari campuran Split Mastik Asphalt ini mudah dalam

proses penghamparan dan pemadatannya.

3. Pengaruh variasi kadar filler dan lama perendaman akan menghasilkan nilai tes

Masrhall yang berbeda. Denganbertambahnya kadar filler maka didapatkan :

a. Nilai density atau kerapatan campuran semakin menurun karena agregat

tidakdapat saling merapat dan filler tidak mengisi rongga sehingga kerapatan

campuran menurun.

b. Nilai Void In Mix yang semakin besar karena campuran yang bertambah

longgar mempunyai rongga yang semakin besar hal tersebut berlaku baik

pada kadar aspal 6% maupun 7 %.
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c. Nilai Void Filled With Asphalt yang semakin kecil karena butir pengisi yang

terselimuti aspal juga semakin sedikit.

d. Kadar aspal terapan akan distabilisasi oleh bahan tambah serat selulosa,

sehingga nilai flow yang dihasilkan masih memenuhi kriteria spesifikasi yaitu

(2,0 - 4,0 mm).

e. Nilai Marshall Quotient pada campuran Split Mastic Asphalt + selulosa

dengan filler limbah karbid yang di dapat tinggi. Hal ini berarti campuran

bersifat kaku (getas) dan fleksibilitasnya rendah. QM yang sesuai dengan

spesifikasi (190 - 300 kg/mm) hanyalah campuran dengan kadar filler 2 %

dan pemakaian aspalnya 7 %.

4. Dari hasil pengujian ternyata tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan atau

hipotesis ditolak.

8.2. Saran - saran

1. Karena sifatnya percobaan dilaboratorium maka diperlukan ketelitian dalam

penimbangan, pengukuran dan pembacaan data yang dihasilkan. Begitu juga

untuk ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian harus diawasi secara

ketat.

2. Mengingat begitu pekanya campuran split mastic asphalt terhadap terjadinya

penyimpangan,baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan,yang salah

satunya adalah terjadinya penyimpangan perencanaan atau penggunaan gradasi

maka sebaikanya upaya pengawasan dan pengendalian mutu lebih ditingkatkan.

3. Untuk penelitian penggunaan limbah karbid selanjutnya, sebaiknya perlu

dilakukan pengukuran temperaturnya sebelum dilakukan pencampuran.
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PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang atas

Hidayah-Nya sehingga proses uji laboratorium untuk Tugas Akhir ini dapat disusun

dengan baik dan sistematis. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan

penulis dalam ilmu Teknik Sipil, membuat Tugas Akhir ini masih jauh dari

sempurna. Untuk itu penulis mohon kepada berbagai pihak yang berkepentingan

untuk dapat menyumbangkan pikiran dan kritik demi sempurnanya Tugas Akhir ini.

Akhir kata penyusun berharap agar tugas akhir ini bermanfaat dan ditindak

lanjuti bagi pembaca, rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil pada khususnya maupun

masyarakat pada umumnya.


