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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan terhadap 

campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) dengan variasi campuran 

antara gradasi rapat dan gradasi senjang menggunakan bahan ikat pengganti Aspal 

Starbit E-55 dan Aspal Retona Blend E-55, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Dari hasil pemeriksaan bahan baik individu maupun campuran, Aspal 

Retona Blend E-55 dan Aspal Starbit E-55 memenuhi persyaratan umum  

sebagai bahan ikat dalam campuran beton aspalsesuai  spesifikasi Bina 

Marga 2010. 

2. Proporsi optimum penggunaan Aspal Starbit E-55 sebagai bahan ikat 

pengganti campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) yaitu 

pada kadar aspal optimum 5,89% gradasi rapat dan 6,11% gradasi 

senjang. Untuk Aspal Retona Blend E-55 pada kadar aspal 5,86 untuk 

gradasi rapat dan 6,17 untuk gradasi senjang. 

3. Hasil pengujian terhadap karateristik Marshall pada kadar aspal optimum 

(KAO) campuran Aspal Retona Blend E-55 mempunyai stabilitas lebih 

besar dari campuran Aspal Starbit E-55 dengan gradasi agregat yang 

sama. Stabilitas Marshall dari campuran Aspal Retona Blend E-55 pada 

gradasi rapat sebesar 2384,1 Kg dengan Kelelehan/Flow 4,06 mm dan 

Marshall Quotient sebesar 587,7 Kg/mm. Sedangkan campuran Starbit 

E-55, Stabilitas Marshall sebesar 2322,5 Kg dengan Kelelehan/Flow 4,17 

mm dan Marshall Quotient sebesar 561,8 Kg/mm. Perbandingan nilai 

stabilitas antara campuran Aspal Retona Blend E-55 dan Aspal Starbit E-

55 pada gradasi rapat mempunyai selisih nilai stabilitas sebesar 5,64%. 

Perbandingan nilai stabilitas dari kedua campuran ini cukup signifikan 

karena lebih dari 5%.. Dilihat dari nilai MQ yang lebih tinggi dari Laston 

Aspal Starbit E-55, Laston Aspal Retona Blend E-55 menunjukkan 
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kemampuan yang relatif besar dalam menerima repetisi beban lalu lintas, 

gesekan roda kendaraan pada permukaan jalan dan kemampuan menahan 

keausan karena pengaruh perubahan temperatur. 

 

4. Perbandingan jenis aspal menunjukkan ketahanan kedua jenis aspal 

terhadap faktor rendaman relatif sama, ditunjukkan dengan penurunan 

nilai Index of Retained Strength pada masing-masing tipe gradasi. 

Perbandingan jenis gradasi menunjukkan Aspal Starbit E-55 lebih peka 

terhadap perubahan gradasi. Hal ini dilihat dari penurunan nilai Index of 

Retained Strength Aspal Retona Blend E-55 lebih sensitif terhadap 

perubahan gradasi saat uji perendaman 24 jam. Gradasi rapat mempunyai 

nilai 97,42% dan gradasi senjang 90,67%. Pada Aspal Starbit E-55 

mempunyai nilai 95,08% dan 91,97% untuk gradasi senjang. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil perhitungan IP (Indeks Penetrasi). Semakin kecil 

nilai IP (Indeks Penetrasi) maka akan semakin sensitif dengan perubahan 

suhu. Nilai hasil perhitungan nilai IP Aspal Retona Blend E-55 memiliki 

nilai -0,3069 dan Aspal Starbit E-55 -0,0498. 

 

5. Perbandingan jenis gradasi menunjukkan Aspal Retona Blend E-55 

mengalami penurunan nilai Indirect Tensile Strength yang lebih kecil 

dibandingkan dengan Aspal Strarbit E-55. Hal ini disebabkan oleh sifat 

Aspal Starbit yang kaku(liat) sehingga jumlah rongga gradasi senjang 

jauh lebih besar dikarenakan susunan materialnya yang lebih banyak 

mengandung pori. Kondisi ini mengakibatkan penyerapan gradasi 

senjang lebih besar dan sisa aspal untuk mengikat antar agregat menjadi 

semakin sedikit. Secara keseluruhan nilai Indirect Tensile Strength Aspal 

Starbit mempunyai nilai lebih besar dari Aspal Retona Blend E-55. Dari 

hasil perhitungan modulus kekakuan campuran (S mix) dan modulus 

kekakuan bittumen (S bitt) , didapat nilai S mix campuran Retona Blend 

E-55 pada gradasi rapat 5,09 x 10
8
 Pa dan 4,33 x 10

8
 Pa pada gradasi 

senjang. Nilai S mix pada campuran Aspal Starbit E-55 4,33 x 10
8
 Pa 

pada gradasi rapat dan 3,29  x 10
8
 Pa pada gradasi senjang. Nilai S mix 
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dan S bit pada campuran beton aspal dengan bahan ikat Aspal Retona 

Blend E-55 mempunyai sifat lebih keras. Nilai S mix dan S bitt pada 

campuran Starbit E55 lebih kecil karena sifat liat (elastic recovery) yang 

membuat hasil dari campuran beton aspal yang menggunakan Aspal 

Starbit E-55 menjadi lentur jika di lihat dari perhitungan tersebut. 

 

6. Secara hasil keseluruhan gradasi rapat menghsilkan Laston yang lebih 

baik. Hal ini disebabkan oleh gradasi rapat berpori lebih sedikit, aspal 

yang dicampurkan dalam jumlah yang mencukupi tidak terserap 

berlebihan dan dapat menyelimuti agregat, sehingga sifat saling 

mengunci (interlocking) lebih baik. Gradasi senjang menghasilkan 

Laston yang tidak lebih baik dikarenakan campuran berongga atau 

berpori lebih banyak dan aspal yang dicampurkan tidak cukup kuat untuk 

mengunci antar agregat. 

 

6.2 SARAN 

Beberapa saran dapat disampaikan untuk lebih menyempurnakan penelitian 

campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) mengunakan gradasi rapat 

dan gradasi senjang dengan bahan ikat Aspal Retona Blend E-55 dan Aspal 

Starbit E-55 adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi diperlukan ketelitian 

dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur, dan juga dengan 

alat yang sudah terkalibrasi dengan baik. 

2. Pengaruh suhu pencampuran sangat besar sekali, oleh karena itu untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat sebaiknya menggunakan 

termometer yang lebih baik (termometer digital). 

3. Pada penelitian selanjutya diharapkan menggukan standar acuan 

nominatif Bina Marga 2013, mengingat ketetapan Bina Marga 2013 yang 

sudah ada. 

 


