
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan perhitungan dari karakteristik

campuran SMA + S dengan agregat halus menggunakan pasir putih maka didapat

kesimpulan sebagai berikut ini.

L Nilai kelekatan terhadap aspal, penyerapan air dan berat jenis yang dimiliki

oleh pasir putih, secara umum memiliki nilai lebih rendah dari pada

campuran yang menggunakan agregat halus dari pasir biasa. Tetapi masih

masuk dalam spesifikasi yang disyaratkan.

2. Kepadatan campuran (density) dengan agregat halus menggunakan pasir putih

menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan

pasir biasa.

3. Perscntase rongga yang dihasilkan pada campuran hanya teq^enuhi pada kadar

aspal 5,5 %, 6 % dan 6,5 %, dengan masing-masing nilai 4,875 %, 3,597 %

dan 3.094 %. (spesifikasi Bina Marga 3 5 % ). Sementara itu untuk kadar

aspal 7 % dan 7,5 % perscntase rongga yang dihasilkan berada dibawah batas

spesifikasi. Hal ini disebabkan agregat halus yang menggunakan pasir putih

mempunyai pennukaan yang lebih halus dibandingkan pasir biasa, dan relatif

kurang dapat menyerap aspal dibanding pasir biasa.
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4. Persentase rongga yang terisi aspal seluruhnya dapat memenuhi spesifikasi

Bina Marga ( > 75 % ) untuk masing-masing kadar aspal. Hal tersebut

disebabkan kadar aspal yang diujikan cukup tinggi, panyerapan agregat halus

dari pasir putih terhadap aspal relatif kurang dan permukaannya agak halus,

sehingga rongga yang terisi aspal lebih banyak.

5. Stabilitas dari benda uji yang menggunakan agregat halus pasir putih

seluruhnya memenuhi spesifikasi Bina Marga (>750 kg ), dengan nilai flow

2,65mm - 3,725mm, (batas flow 2-4 mm). Hal ini menunjukkan bahwa pasir

putih memenuhi syarat sebagai agregat halus.

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

spesifikasi Bina Marga (500 kg/mm ).Hal ini disebabkan oleh nilai stabilitas

lebih tinggi daripada yang disyaratkan dengan batas mixi flow 2 - 4 mm,

sehingga campuran perkerasan ini rcialif lebih kaku.

7. Void in the Mineral Aggregate (VMA) untuk pasir putih lebih kecil dibanding

pasir biasa,maka penggunaan kadar aspal design juga lebih sedikit, ( 6,25 % ,

optimum),dibandtftg dengan campuran yang menggunakan agregat halus pasir

biasa yang mencapai optimum pada kadar aspal 6.75 %.

8. Pasir putih dapat digunakan sebagai alternatif agregat halus pada campuran

Split Mastic Asphalt (SMA) karena terbukti dapat memenuhi spesifikasi

karakteristik dari Bina Marga, dengan demikian hipotesa untuk neisyaratan

karakteristik ditt-rima.

9. Kualitas campuran dengan agregat halus pasir putih. berada dibawah campuran

dengan agregat pasir biasa.walaupun kebutuhan at-.pal (kadar aspal optimum)



lebih lebih kecil.Untuk itu hipotesa untuk kualitas campuran ditolak, karena

hasil yang diharapkan melalui pengujian tidak sama.

7.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pada penelitian mengenai penggunaan material pasir

putih sebagai agregat halus pada campuran Split Mastic Asphalt ditambah serat

selulosa ini, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran antara

lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai topik ini untuk mendapatkan

data karakteristik campuran yang lebih banyak dan akurat. Penelitian lanjutan

tersebut misalnya variasi penetrasi aspal yang digunakan, variasi kadar filler

dengan bahan yang lain (misalnya abu batu ), perencanaan tebal lapis

perkerasan, pengukuran workabilitas campuran dan sifat kimia dari pasir putih

terhadap kelekatannya pada aspal.

2. Periu dilakukan penelitian penggunaan agregat halus pasir putih untuk jenis

campuran lainnya, Misalnya jenis campuran AC, HRS, ATB, dan lain

sebagainya.

3. Perlu dilakukan studi keiayakan untuk menentukan nilai ekonomis dari

penggunaan pasir putih sebagai bahan lapis perkerasan dan pemanfaatannya .

juga pengaruh eksploitasi material ini terhadap lingkungan.


