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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan plastik PE (Polyethylene) pada campuran aspal porus 

mempengaruhi nilai karakteristik marshall. Dengan pengaruh yang 

ditimbulkan dari penambahan plastik PE adalah semakin banyak 

persentasenya maka semakin tinggi nilai stabilitas, VIM, VMA, dan 

MQ yang terbentuk. Sedangkan untuk nilai kepadatan, VFA, dan flow 

cenderung mengalami penurunan seiring bertambahnya kadar plastik 

PE. 

2. Persentase penambahan  plastik PE pada campuran aspal sangat 

berpengaruh pada nilai kepadatan, dimana semakin tinggi persentase 

plastik PE makan nilai kepadatan semakin turun dan dapat menaikkan 

nilai VIM. Sehingga campuran aspal secara visual akan memiliki 

banyak rongga yang berguna untuk mengalirkan air. 

3. Stabilitas marshall pada semua benda uji dengan penambahan plastik 

PE sebagai polymer, telah memenuhi persyaratan Bina Marga 2016 

sebagai syarat minimal untuk jalan raya yaitu nilai stabilitas lebih dari 

2.500 kg. 

4. Penambahan plastik PE pada campuran aspal porus terbukti efektif 

untuk meningkatkan nilai stabilitas marshall. Artinya apabila diterapkan 
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di lapangan dalam hal perkeraasan jalan dengan campuran aspal porus 

berbahan tambah plastik PE limbah yang dapat terdaur ulang. 

B. Saran 

Berdasarkan pengujian dan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa 

hal yang masih perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan, sehingga 

penulis memeberikan beberapa saran untuk pengujian berikutnya, yaitu: 

1. Diperlukan penelitian lanjutan dengan tema bahan tambah plastik PE 

sebagai subtitusi aspal, sehingga konsumsi aspal akan berkurang dan 

dapat mengurangi anggaran. 

2. Dalam pembuatan benda uji dapat ditambah jumlah pembuatan benda 

uji, agar hasil yang didapatkan semakin akurat. 

3. Dalam pencampuran plastik PE dengan aspal dapat dilakukan setelah 

memanaskan aspal hingga suhu 120OC, agar plastik tidak langsung 

menggumpal. 

4. Dalam pencampuran aspal dengan plastik PE dibutuhkan waktu kurang 

lebih 30 menit atau jika suhu aspal campuran plastik PE sudah 

mencapai suhu 230OC  hingga aspal dengan plastik PE dapat tercampur 

dengan baik 

5. Dapat menggunakan agregat dengan gradasi terbuka berukuran lebih 

kecil agar rongga yang terbentuk akan semakin banyak namun tidak 

terlalu besar. 

6. Dalam pengujian selanjutnya dapat digunakan jenis aspal dengan 

spesifikasi yang berbeda 
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7. Untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan agregat kasar lain 

dengan quarry yang berbeda atau menggunakan limbah beton. 

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

fokus dan menggunakan alat keselamatan diri agar tidak terjadi 

kecelakaan saat melakukan pembuatan benda uji 


