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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan memanfaatan serbuk limbah batako dan

limbah batu bata merah sebagai filler pada campuran aspal penetrasi 60/70, dapat

diambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Nilai stabilitas yang didapatkan dari hasil pengujian Marshall ditinjau dari

penambahan kadar pencampuran limbah batako dan limbah batu bata merah

dengan persentase 0/0% (tidak menggunakan campuran limbah batako dan

limbah batu bata merah) sebesar 1.076 kg, 25/75% (25% limbah batako dan

75% limbah batu bata merah) sebesar 1.191,92 kg, 50/50% (50% limbah batako

dan 50% limbah batu bata merah) sebesar 2.278,85 kg, 75/25% (75% limbah

batako dan 25% limbah batu bata merah) sebesar 1.583,39 kg, 100/0% (100%

limbah batako dan 0% limbah batu bata merah) sebesar 2.847,47 kg, 0/100%

(0% limbah batako dan 100% limbah batu bata merah) sebesar 2.241,68 kg. Dari

hasil stabilitas yang didapatkan tersebut semuanya telah memenuhi syarat dalam

Spesifikasi Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yaitu nilai stabilitas

minimum untuk asphalt concrete (AC) adalah sebesar 800 kg.

2. Nilai VIM tertinggi adalah sebesar 13,82 % pada kadar filler 25/75 % dan

terendah sebesar 2,63 % pada kadar filler 75/25 %. Dengan syarat dari

Spesifikasi Bina Marga Provinsi Jawa Timur yaitu nilai VIM di antara 3 sampai

5 %.
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VMA tertinggi adalah sebesar 77,21 % pada kadar filler 25/75 % dan terendah

sebesar 63,08 % pada kadar filler 100/0 %. Dengan syarat dari Spesifikasi Bina

Marga Provinsi Jawa Timur yaitu nilai VMA minimum sebesar 15 %.

VFA tertinggi adalah sebesar 64,68 % pada kadar filler 0/100 % dan terendah

sebesar 61,12 % pada kadar filler 100/0 %. Dengan syarat dari Spesifikasi Bina

Marga Provinsi Jawa Timur yaitu nilai VFA minimum sebesar 65 %.

Stabilitas tertinggi adalah sebesar 2.847,47 kg pada kadar filler 100/0 % dan

terendah sebesar 1.076 kg pada kadar filler 0/0 %. Dengan syarat dari

Spesifikasi Bina Marga Provinsi Jawa Timur yaitu nilai stabilitas minimum

sebesar 800 kg.

Flow tertinggi adalah sebesar 4,63 mm pada kadar filler 0/100 % dan terendah

sebesar 2,93 mm pada kadar filler 25/75 %. Dengan syarat dari Spesifikasi Bina

Marga Provinsi Jawa Timur yaitu nilai flow di antara 2 sampai 4 mm.

Marshall Quotient tertinggi adalah sebesar 2.005,97 kg/mm pada kadar filler

50/50% dan terendah sebesar 381,57 kg/mm pada kadar filler 25/75 %.

3. Nilai keawetan pada campuran aspal ditunjukkan pada persentase VIM yang

terkecil, akan tetapi juga memenuhi syarat dari Spesifikasi Bina Marga Provinsi

Jawa Timur Tahun 2018 yaitu di antara 3 sampai 5 %. Semakin kecil nilai VIM,

semakin kecil rongga dalam campuran aspal, sehingga kecil kemungkinan

campuran bersifat porous dan air maupun kotoran tidak masuk ke dalam

campuran aspal. Nilai VIM terkecil dan juga tentunya memenuhi syarat adalah

VIM pada campuran aspal dengan kadar aspal 4,5% dan kadar filler sebesar

100/0% dengan lama perendaman selama 1 jam, diperoleh nilai VIM yaitu

sebesar 2,98 %.
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4. Pengaruh penambahan serbuk limbah batako dan limbah batu bata merah

sebagai filler pada campuran aspal dilihat dari hasil pengujian menunjukkan

bahwa, hasil dengan stabilitas tertinggi pada campuran aspal adalah ketika

campuran aspal diberi penambahan kadar filler sebesar 100/0% dari 1,5% berat

total agregat. Itu artinya hasil yang baik pada pencampuran aspal adalah dengan

menambahkan 100% serbuk limbah batako atau seberat 18 gram dan 0% serbuk

limbah batu bata merah atau tidak menambahkan serbuk limbah batu bata merah

sama sekali ke dalam campuran aspal. Hasil terbaik campuran aspal tersebut

membuktikan bahwa kandungan batako lebih baik karena mengandung semen,

sehingga campuran aspal semakin mengikat satu sama lain dengan agregat halus

maupun agregat kasar. Sedangkan untuk kandungan batu bata merah kurang

baik karena batu bata merah mengandung tanah liat, sehingga menjadikan

campuran aspal tidak terbentuk menjadi campuran yang padat, melainkan

cenderung lunak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka sarannya di antaranya adalah

sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian Marshall menunjukkan bahwa serbuk limbah batako sangat

baik jika dijadikan sebagai filler pada campuran aspal, dikarenakan batako yang

mengandung semen. Semen merupakan filler yang dianjurkan di dalam SNI 03-

6723-2002 tentang bahan pengisi untuk campuran aspal. Selain itu, juga tidak

ada syarat khusus indeks plastisitas untuk semen. Oleh karena itu, disarankan

untuk menggunakan bahan-bahan yang mengandung semen terutama bahan-
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bahan yang bersifat limbah, selain limbah batako. Selain bermanfaat untuk filler

pada campuran aspal, juga dapat mengurangi buangan limbah.

2. Beberapa bahan alternatif selain limbah batako dan limbah batu bata merah,

yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi (filler) pada campuran aspal dan

dapat hancur menjadi serbuk halus yang lolos saringan no.200 di antaranya

adalah sebagai berikut:

a. Limbah paving block

b. Limbah asbes

c. Limbah kayu

d. Limbah rotan

e. Limbah bambu, dan sebagainya.

3. Untuk kadar penambahan filler yang awalnya sebesar 100/0% diambil dari 1,5%

berat total agregat, sebaiknya persentase kadar filler diperbesar agar campuran

aspal mendapatkan hasil yang lebih padat, tidak berongga, dan tentunya

memiliki nilai stabilitas yang tinggi.

4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan prosedur

pelaksanaan di Laboratorium. Terutama pada tahap pencarian kadar aspal

optimum (KAO), yang seharusnya ditambahkan langsung dengan kadar filler

yang digunakan. Agar hasil yang didapat setelah dilakukan pengujian Marshall

lebih akurat.


	



