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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dari pengujian yang sudah dilaksanakan, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebgi berikut : 

1. Penambahan styrofoam pada campuran campuran porus mempengaruhi  

nilai krakteristik marshall. Dengan pengaruh yang ditimbulkan dari 

penambahan styrofoam adalah semakin banyak persentase penambahannya 

maka akan semakin tinggi nilai stabilitas, VFA, dan kepadatan  yang 

terbentuk. Sedangkan untuk nilai VIM, VMA, dan flow  akan mengalami 

penurunan seiring dengan semakin banyak persentase penambahan 

styrofoam. 

2. Persentase penambahan styrofoam pada campuran aspal porus berpengaruh 

terhadap sifat porositas, dimana semakin tinggi persentase styrofoam yang 

dicampurkan maka nilai VIM akan menurun yang berarti rongga udara 

yang terbentuk hanya sedikit. Sehingga dengan menurunnya rongga udara 

yang merupakan celah untuk mengalirkan air maka sifat porositas 

campuran akan  menurun. 

3. Persentase penambahan styrofoam maksimum sebesar  6%, pada persentase 

ini nilai parameter VIM mempunyai niliai minimum sehingga apabila 
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styrofoam ditambah maka nilai VIM akan semakin turun sehingga 

campuran aspal porus akan menjadi semakin permeabel. 

4. Stabilitas marshall untuk semua benda uji dengan penambahan styrofoam 

sebagai polymer, telah memenuhi persyaratan Bina Marga sebagai syarat 

minimal untuk jalan raya yaitu nilai stabilitas lebih dari 2.500 Kg dengan 

nilai flow antara 2 mm hingga 4 mm. 

5. Penambahan styrofoam pada campuran aspal porus terbukti efektif untuk 

mendaur ulang limbah styrofoam yang mencapai 6% atau sekitar 72 gram 

untuk setiap benda uji dengan total berat 1200 gram. Artinya apabila 

diterapkan di lapangan dalam perkerasan jalan dengan campuran aspal 

porus berbahan tambah styrofoam, limbah yang dapat terdaur ulang akan 

dalam jumlah banyak. Untuk per meter kubik styrofoam dibutuhkan 

sebanyak 138 kg atau setara dengan 276 kotak kemasan packing buah 

dengan asumsi berat perkotak 500 gram. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pengujian dan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa hal 

yang masih perlu untuk kembangkan, sehingga penulis memberikan beberapa 

saran untuk pengujian berikutnya berupa: 
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1. Diperlukan penelitian lanjutan dengan tema penambahan styrofoam sebagai 

pensubtitusi aspal, sehingga persentase persentase styrofoam optimum yang 

dapat mengurangi aspal tanpa menurunkan kualitas campuran. 

2. Penambahan styrofoam sebagai polymer dapat dicoba dengan persentase 

lebih dari 8% hingga titik maksimum atau hingga styrofoam sudah  tidak 

mampu untuk larut dan menyatu dengan aspal. 

3. Dalam pembuatan benda uji dapat ditambah kuantitasnya, agar data yang 

didapatkan dapat lebih akurat. 

4. Dalam pelaksanaan pencampuran styrofoam dengan aspal dapat dilakukan 

dengan waktu min 15 menit pada suhu 23oCatau hingga styrofoam benar-

benar larut dalam aspal dan tekstur aspal menjadi kental mendekati cair. 

5. Untuk pengujian berikutnya dapat digunakan agregat lainnya yang 

memiliki nilai keausan yang lebih kecil agar meningkatkan kualitas 

campuran 

6. Dapat digunakan agregat dengan gradasi terbuka berukuran lebih kecil agar 

rongga udara pada permukaan campuran tidak terlalu besar namun banyak. 

7. Pengujian selanjutnya dapat dicoba dengan menggunakan aspal dengan 

penetrasi 40/50 untuk mencoba meningkatkan kualitas campuran. 

8. Dalam pelaksanaan pembuatan benda uji untuk lebih berhati-hati, fokus, 

dan menggunakan alat keselamatan diri  agar tidak terjadi kecelakaan 

ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. 
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