
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaloasi terhadap hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan

pengaruh penambahan Retona, yaitu :

1. Penambahan Retona 0% sampai dengan 15% cenderung meningkatkan

nilai density.

2. Penambahan Retona untuk interval 0% sampai dengan 15% nilai VFWA

cenderung mengalami peningkatan, sedangkan nilai VITM dan VMA

mengalami penurunan. Nilai VFWA tertinggi sebesar 74,13% pada kadar

Retona 15%, dan terendah scbcsar 68,59% pada kadar Relona 0%.

Sedangkan nilai VITM dan VMA tertinggi sebesar 6,16%) dan 19,61%

pada kadar Retona 0%, dan terendah sebesar 4,72% dan 18,20% pada

kadar Retona 15%.

3. Penambahan Retona untuk interval 0% sampai dengan 6% nilai stabilitas

meningkat, sedangkan pada interval 6% sampai dengan 15% mengalami

penurunan. Nilai stabilitas tertinggi sebesar 2786,80 kg pada kadar Retona

6%, dan terendah sebesar 1690,64 kg pada kadar Retona 0%.

4. Nilai flow pada kadar Retona interval 0% sampai dengan 6% cenderung

mengalami penurunan, namun pada interval 6% sampai dengan 15% nilai

flow mengalami peningkatan. Nilaiflow tertinggi icapai pada kadar Retona
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0% sebesar 2,78 mm, sedangkan terendah dicapai pada kadar Retona 6%

sebesar 2,3 mm.

5. Penambahan Retona pada interval 0% sampai dengan 6% nilai MQ

mengalami peningkatan, sedangkan pada interval 6% sampai dengan 15%

nilai MQ cenderung mengalami penurunan. Nilai MQ terbesar 1211,65

kg/mm pada kadar Retona 6%, dan terendah sebesar 608,14 kg/mm pada

kadar Retona 0%.

6. Penambahan Retona meningkatkan nilai durabilitas, Hal ini ditunjukkan

dengan nilai Indeks Perendaman campuran beton aspal tanpa Retona (0%)

sebesar 92,09% dan dengan Retona (7,5% dan 15%) masing-masing

sebesar 95,13% dan 99,49%.

7. Penambahan Retona meningkatkan kekerasan aspal. Kenaikan kekerasan

aspal ini dapat dilihat pada nilai penetrasi aspal dengan Retona lebih

rendah dibandingkan aspal tanpa Retona. Pada kadar Retona 0% nilai

penetrasi sebesar 71,3 mm, sedangkan aspal dengan Retona (7,5% dan

15%) nilai penetrasi masing-masing sebesar 44,5 mm dan 33,8 mm, akan

tetapi aspal dengan Retona memiliki nilai titik lembek lebih rendah

dibandingkan dengan aspal tanpa Retona, yang mengindikasikan bahwa

aspal dengan Retona pada temperatur yang sama bersifat lebih encer

sehingga akan lebih mudah bergerak mengisi rongga antar agregat dan

menyebabkan campuran lebih rapat dan awet. Titik lembek aspal tanpa

Retona sebesar 56°C, sedangkan titik lembek aspal dengan Retona (7.5%

dan 15%) masing-masing sebesar 55°Cdan 52°C.
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8. Aspal dengan Retona memiliki nilai Indek Penetrasi lebih rendah

dibandingkan dengan aspal tanpa Retona. Hal ini mengindikasikan Retona

memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap temperatur. Indek

Penetrasi aspal tanpa Retona sebesar 0,9, sedangkan aspal dengan Retona

(7,5% dan 15%) masing masing sebesar -1,6 dan -2,7.

9. KoePsien permeabilitas campuran beton aspal dengan Retona (7,5% dan

15%o) masing-masing sebesar 2,75.10 '̂cm/det dan 6,60, 10"6 cm/det, lebih

tinggi dibandingkan dengan campuran beton aspal tanpa Retona sebesar

1,63.10"' cm/det. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Mullen (1967),

nilai koefisien permeabilitas campuran beton aspal dengan dan tanpa

Retona termasuk dalam klasifikasipractically impervious.

7.2 Saran-saran

1. Mengingat dalam penelitian ini tidak ditinjau pengaruh sifat kimiawi dari

Retona, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada Retona dengan

meninjau sifat kimiawinya, agar dapat diketahui lebih eermat parameter

yang mempengaruhi nilai stabilitas, flow, VFWA, VITM, VMA,

durabilitas dan permeabilitas campuran betonaspal.

2. Untuk membandingkan dampak penggunaan Retona terhadap model

perkerasan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

pemanfaatan Retona bila digunakan pada perkerasan lain.
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3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Retona sebagai bahan

tambah pada campuran beton aspal terhadap nilai skid resistance, nilai

kohesi dan nilai modulus elastis.

4. Berdasar pada kesimpulan no 7, perlu dilakukan penelitian lebih lanjul

terhadap Retona sebagai bahan tambah pada campuran perkerasan dengan

temperatur pemadatanyang lebih rendah dari temperatur normal.


