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BAB VI  

   KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

         Kesimpulan dari penelitian tentang Investigasi Adhesi Fisik, Nilai 

CBR dan Ketahanan deformasi bahan RAP  sebagai berikut: 

1.   Hasil uji adhesi fisik sebagai berikut: 

    Pengujian Static immersion test dan Dynamic immersion test bahan RAP 

dan agregat baru menunjukkan hasil yang baik dalam ikatan aspal, 

pengujian ini menunjukkan nilai adhesi yang baik, bisa dilihat dalam 

pengujian perendaman dan getaran. Nilai persentase pengujian perendaman 

dan getaran menunjukkan hasil yang sedikit berbeda akan tetapi masih 

masuk spesifikasi. Nilai spesifikasi kelekatan aspal terhadap agregat 

minimal 95% (SNI 03-2439-1991). Nilai pengujian perendaman 

menunjukkan aspal yang terlepas lebih sedikit daripada pengujian 

perendaman dan getaran, nilai rata-rata pengujian SIT RAP 98,48%, dan 

Agregat baru 99,87%. Nilai rata-rata pengujian DIT RAP 97,36% dan 

Agregat baru 99,54%. Pengujian perendaman dan getaran  berpengaruh 

lebih besar  dari pada pengujian perendaman saja, bahwa material 

mengalami goncangan yang menyebabkan aspal terlepas. 

1. Pengujian daya dukung dan deformasi RAP rekayasa dan agregat baru baik 

menggunakan mesin CBR dan mesin UTM  bahwa nilai dari kedua material 

tersebut mengalami peningkatan disetiap pukulan, nilai CBR  agregat baru 

tertinggi dengan nilai 78,5 pada 65 pukulan, dan nilai CBR tertinggi RAP 

32,06 pada 65 pukulan. Nilai agregat baru tertinggi dengan mesin UTM 

59,96 pada 65 pukulan, dan nilai RAP  tertinggi dengan mesin UTM 33,5 

pada 65 pukulan. Dapat disimpulkan bahwa material agregat baru 

mempunyai nilai daya dukung dan deformasi yang baik karena dari 

material, nilai kepadatan  tinggi dengan kepadatan maksimum 1,74 gr/cm
3
 

dan kadar air optimum 5,6%. Material RAP mempunyai nilai daya dukung 
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dan deformasi rendah dengan didapat kepadatan maksimum 1,64 gr/cm
3 

dan 

kadar air optimum 5,1%. 

3. Pengujian adhesi fisik baik material RAP dan agregat baru menunjukkan 

kedua material tersebut mempunyai nilai adhesi yang baik. Nilai pengujian 

perendaman menunjukkan aspal yang terlepas lebih sedikit daripada 

pengujian perendaman dan getaran, nilai rata-rata pengujian SIT RAP 

98,48%, dan Agregat baru 99,87%. Nilai rata-rata pengujian DIT RAP 

97,36% dan Agregat baru 99,54%. Dapat disimpulkan pengujian 

perendaman dan getaran  berpengaruh lebih besar dari pada pengujian 

perendaman saja, bahwa material mengalami goncangan yang menyebabkan 

aspal terlepas. 

      Pengujian dengan mesin CBR dan mesin UTM  meterial RAP rekayasa dan 

agregat baru, menunjukkan hasil peningkatan disetiap pukulan, nilai 

peningkatan agregat baru lebih signifikan dibanding dengan RAP, nilai CBR 

baik menggunakan mesin CBR maupun mesin UTM, agregat baru pada 35 

pukulan menunjukkan peningkatan yang signifikan ke 65 pukulan, sedang 

material RAP   pada 10 pukulan mengalami peningkatan yang signifikan 

pada 35 pukulan. Hal ini terjadi karena yang dipadatkan dengan metode 

modified proctor masih mempunyai pori-pori, dan material RAP tidak 

sepenuhnya menyerap air dengan baik sedang agregat baru mempunyai 

penyerapan yang baik, sehingga rongga pada agregat yang terjadi lebih 

kecil. Hal ini juga terjadi pada pemeriksaan deformasi bahwa material RAP 

mengalami penurunan yang signifikan baik menggunakan mesin CBR 

maupun mesin UTM.  Deformasi RAP mengalami penurunan yang derastis 

pada setiap pukulan, hal ini dapat dilihat dengan beban yang diterima 

dengan penurunan yang terjadi bahwa kualitas material RAP lebih rendah 

dibandingkan agregat baru, umur material dan faktor lalu lintas, genangan 

air mempengaruhi ketahanan material. Deformasi agregat baru mempunyai 

kualitas baik, dapat dilihat pembebanan yang terjadi dengan penurunan, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa ketahanan dalam mempertahankan 

material baik. 



75 
 

B. Saran 

         Berdasarkan pembahasan penelitian investigasi sifat adhesi fisik, Nilai 

CBR dan ketahanan deformasi bahan RAP dan Agregat baru didapat saran 

sebagai berikut : 

1.Pada penelitian, prosedur kerja harus dilakukan dengan penuh ketelitian 

agar penelitian bisa berhasil mendapatkan hasil yang teliti dan akurat.  

2.Perlu mengamati dengan cermat dalam menganalisis hasil dari penelitian 

adhesi aspal terhadap material karena sangat mempengaruhi pada nilai 

dari material tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


