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KESIMPULAN DAN SARAN
 

6.1.	 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data pada bab-bab sebelwnnya 

maka ada beberapa hal yang dapat disilllpulkan berdasarkan basil pembahasan 

diantarauya adalah sebagai berikut: 

1.	 Metode Bina Marga adalah metode perencanaan yang berasal dari Indonesia 

yang dikenal dengan Metode Analisa Komponen sedangkan AASHTO 2002 

merupakan metode perencanaan tebal peIkerasan dari Amerika. 

2.	 Perbedaan antara metode Bina Marga dan AASHTO 2002 terletak pada 

parameter yang digunakan yaitu: 

8.. Parameter lalu-lintas 

Bina Marga menggolongkan kendaraan berdasarkan semua jinis kendaman 

yang lewat sedangkan AASHTO 2002 menggolongkan kendaman 

berdasarkan klas truk. 

b.	 Parameter ta11ah dasar 

Bina Marga mengglwgakan faktor Daya Dukung Tanah sedangkan 

AASHTO 2002 mengl:,'Wlakan Modulus Ressilient sebagai cam untuk 

menetapkan kekuatan tanah dasar. 

3.	 HasH pemecanaan tebal perkerasan yang diperoleh dari perencanaan ulang 

2006 dengall kedua llletode yWlg bampir memiliki kesamaan apabila 

dibandiugkan dellgall hasil perellcallaall awal Biua Marga 2003 memiliki 
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perbedaan yang eukup banyak, yaitu dengan ketebalan seluruh lapis 

perkerasan pada pereneanaan awal lebih dari 14 em, lebih tebal dari 

perencanaan ulang. Kedua metode pada perencanaan ulang 2006 di kondisikan 

dengan tingkat pertumbuhan volume lalu-Iintas sebesar 7%, sedangkan pada 

perencanaan awal Bina Marga 2003 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6%. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka beban yang harus 

ditanggung perkerasan untuk perencanaan ulang lebih besar, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan ditinjau dari beberapa uraian diatas yaitu kondisi exiting 

struktur perkerasan pada perencanaan awal 2003 masih aman untuk memikul 

beban lalu-Iintas yang da hingga tahun 2006. 

6.2.	 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan yang berhasil 

diperoleh, ada beberapa hal yang penulis anggap masih kurang, diantaranya: 

l.	 Disarankan kepada penelil i yang lain, haik dari instansi maupun akadcmisi 

untuk meneliti ulang mengenai parameter metode AASHTO 2002 sehingga 

sesuai dengan kondisi Iingkungan di Indonesia. 

2.	 Untuk mendapatkan perbedaan yang lebih jelas, disarankan penelitian 

dilakukan pada mas jalan yang mcmiJiki klas jalan yang lebih tinggi, misalnya 

pada jalan llrteri atau jalan tol. 


