
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Universitas 

Internasional Batam tentang analisa limbah keramik sebagai alternatif pengganti 

agregat  didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Agregat penyusun campuran perkerasan sudah memenuhi spesifikasi 

minimum Bina Marga Tahun 2018. Berdasarkan spesifikasi Bina Marga 

minimum nilai untuk berat jenis agregat yang dapat digunakan sebagai 

campuran perkerasan adalah 2,5. Berdasarkan penelitian di 

laboratorium agregat kasar memiliki nilai berat jenis sebesar 2,9 dan 

nilai berat jenis agregat halus sebesar 3,08.  

2. Aspal telah memenuhi spesifikasi Bina Marga yaitu nilai penetrasi 

63,0667 mm, titik lembek aspal berada di suhu 67°C, titik nyala berada 

pada suhu 251,6 °C dan titik bakar pada suhu 273 °C. 

3. Kadar aspal optimum menggunakan metode luas permukaan didapatkan 

kadar aspal optimum sebesar 6,32%. 

4. Hasil pengujian Marshall Benda uji konvensional memenuhi spesifikasi 

Bina Marga. Untuk aspal modifikasi limbah keramik sebagai pengganti 

agregat kasar memenuhi spesifikasi Bina Marga mulai dari nilai VIM, 

VMA dan VFA. Sedangkan untuk limbah keramik sebagai alternatif 

pengganti agregat halus tidak bisa dilakukan pengujian karakteristik 

marshall karena agregat tidak merekat satu sama lain. Jadi limbah 

keramik tidak bisa dijadikan alternatif pengganti agregat halus tetapi, 

limbah keramik bisa menjadi alternatif pengganti agregat kasar 

meskipun stabilitasnya tidak setinggi aspal konvensional, akan tetapi 

sudah memenuhi spesifikasi minimum yang berlaku pada Bina Marga. 
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5.2 Saran 

Penulis memiliki beberapa saran yang semoga dapat membantu penelitian 

kemudian hari yang ingin melajutkan penelitian ini. Adapun beberapa saran dari 

penulis antara lain yaitu : 

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan interval lebih 

bervariasi untuk nilai kadar aspal optimum, sehingga ketelitian dari 

sampel pengujian lebih tinggi. 

2. Penggunaan flyash harus disaring terlebih dahulu dan dipastikan hanya 

yang lolos saringan no.200 yang digunakan sebagai filler. 

3. Timbangan validitasnya harus diperhatikan lebih seksama agar hasil 

pengujian lebih akurat. 

4. Diharapkan alat marshall compactor diperbaharui menjadi model 

otomatis sehingga memungkinkan mahasiswa untuk dapat melakukan 

pembuatan sampel lebih banyak. Alat marshall compactor di 

Laboratorium masih manual sehingga menguras tenaga untuk 

menghasilkan sampel yang lebih banyak. 

Ryan Swardana, Analisa Karakteristik Campuran Aspal Menggunakan Limbah Keramik. 
UIB Repository©2020




