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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analaisis, dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada campuran HRS-WC dengan menggunakan steel slag sebagai bahan pengganti 

agregat kasar No. 1/2” dan 3/8”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sifat fisik steel slag yang diperoleh dari pengujian didapatkan bahwa berat jenis 

Bulk sebesar 2,606 gr/cc, berat jenis Apparent 2,682 gr/cc dan keausan dengan 

mesin Los Angeles sebanyak 500 putaran sebesar 27,8 %. 

2. Penggunaan kadar steel slag sebagai pengganti agregat kasar tertahan No. 1/2” 

dan No. 3/8” dalam campuran HRS-WC menyebabkan perubahan nilai 

karakteristik Marshall, dengan hasil sebagai berikut : 

a. Nilai density dengan penggunaan steel slag presentase 15%, 25%, 35%, 45% 

dan 55% berturut-turut sebesar 2,282; 2,284; 2,284; 2,285; 2,285; dan 2,285. 

b. Nilai VFA tertinggi terdapat pada penggunaan steel slag presentase 15% yaitu 

dengan nilai 79,871% dan nilai terendah VFA terjadi pada presentase 

campuran 55% yaitu dengan 72,983%. 

c. Nilai VIM terendah terdapat pada penggunaan steel slag pada presentase 15% 

yaitu dengan nilai 4,162% dan nilai tertinggi VIM terdapat pada presentase 

penggunaan steel slag 55% yaitu dengan nilai 4,946%. 

d. Nilai VMA tertinggi terdapat pada penggunaan steel slag pada presentase 

55% yaitu dengan nilai 19,272% dan nilai terendah terdapat pada persentase 

penggunaan steel slag 15% yaitu dengan nilai 18,436%. 

e. Nilai stabilitas tertinggi terdapat pada nilai 2180,32 kg dengan penggunaan 

55% steel slag, dan nilai terendah stabilitas terdapat pada penggunaan steel 

slag 15% dengan nilai 1904,42 kg. 

f. Nilai flow tertinggi terdapat pada penggunaan steel slag presentase 55% yaitu 

dengan nilai 4,15 dan nilai flow terendah terdapat pada nilai 3,2 atau pada 

penggunaan steel slag presentase 15%. 
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g. Nilai MQ yang tertinggi terdapat pada penggunaan steel slag presentase 15% 

yaitu dengan nilai 596,569 kg/mm dan nilai MQ terendah terdapat pada 

penggunaan steel slag presentase 55% yaitu dengan nilai 525,286 kg/mm. 

3. Adapun perbandingan nilai karakteristik Marshall pada campuran HRS-WC 

menggunakan steel slag sebanyak 15%, 25%, 35%, 45%, dan 55% adalah 

sebagai berikut : 

a. Semakin banyak kadar steel slag yang digunakan dalam suatu campuran 

perkerasan dapat meningkatkan nilai density atau kerapatan suatu campuran 

sehingga campuran tersebut mampu menahan beban lalu lintas disbanding 

campuran yang memiliki kerapatan lebih kecil. 

b. Semakin banyaknya penggunaan steel slag pada campuran dapat 

menyebabkan nilai VFA mengalami penurunan dan dengan kata lain 

campuran tersebut memiliki ketahanan terhadap masalah bleeding. 

c. Semakin banyaknya penggunaan steel slag pada campuran dapat 

mengakibatkan nilai VIM mengalami kenaikan karena peningkatan rongga 

dalam campuran yang disebabkan oleh peningkatan ronga dalam campuran 

yang disebabkan oleh penambahan kadar steel slag dalam campuran yang 

berpengaruh langsung pada berat volume dan kerapatan 

d. Semakin bertambahnya presentase penggunaan steel slag pada campuran 

dapat menyebabkan nilai VMA mengalami kenaikan dikarenakan 

karakteristik steel slag yang memberikan ikatan antar agregat yang kuat dan 

hal tersebut memengaruhi terhadap berat volume campuran sehingga hal 

tersebut menyebabkan kadar butiran agregat (VMA) semakin 

meningkatSemakin bertambahnya penggunaan steel slag pada campuran 

menyebabkan nilai stabilitas mengalami kenaikan. 

e. Semakin bertambahnya penggunaan steel slag pada campuran menyebabkan 

nilai flow mengalami kenaikan nilai sehingga campuran dapat dikategorikan 

memilki nilai plastis yang baik dan tidak getas. 

f. Semakin banyaknya penggunaan steel slag pada campuran menyebabkan 

nilai MQ mengalami penurunan. 

4. Dari semua hasil pengujian dan mempertimbangkan parameter atau karakteristik 

Marshall, kadar optimum penggunaan steel slag sebagai pengganti agregat 
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tertahan saringan No. 1/2" dan No. 3/8” untuk campuran HRS-WC adalah pada 

presentase 35%. 

 

B. Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pengujian untuk mengetahui 

keterkaitan sifat kimia antara steel slag dengan campuran aspal. 

2. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan aspal jenis lain dan campuran 

lain sebagai variasi campuran. 

3. Perlu dilakukan penelitian menggunakan penambahan bahan lain seperti filler 

kemudian dicampur dengan steel slag sebagai pengganti agregat. 

4. Dengan melihat data yang ada, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

durabilitas campuran saat pemasakan ataupun pemadatan. 




