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BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Secara teknis dapat uraikan yaitu : (i) Penambahan jumlah semen mempengaruhi 

rata-rata kuat tekan bebas benda uji CTRB. Kadar semen yang terpilih untuk 

konstruksi CTRB adalah 7%. Untuk meningkatkan kuat tekan bebas, maka kadar 

semen yang dicampurkan harus ditingkatkan. (ii) Penambahan proporsi agregat 

baru (batu pecah) dan RAP dalam campuran CTRB menunjukkan bahwa semakin 

besar penambahan agregat baru, maka KTB yang dihasilkan semakin meningkat. 

Proporsi campuran terbaik antara agregat baru (AB) dan RAP dipilih yang 

menghasilkan KTB tertinggi adalah perbandingan  AB 60% : RAP 40%. (iii) Proses 

penambahan campuran serat karung plastik yang dilakukan pada benda uji 

menghasilkan KTB yang cenderung menurun dan bila dihitung persentase 

penambahan kadar serat karung plastik mulai 0,1% samapi 0,3%, menghasilkan 

KTB menurun sekitar 17,57 %, tetapi kadar serat karung plastik 0,1% sampai 0,3% 

dalam penelitian ini masih menghasilkan KTB melebihi kriteria yang disyaratkan 

dalam Pedoman Departemen PU Pd.T-08-2005-B yaitu 15 kg/cm2 sampai 30 

kg/cm2. Campuran terbaik adalah proporsi 0,1% serat karung plastik terhadap berat 

total material CTRB, karena menghasilkan kuat tekan bebas yang paling tinggi 

yaitu 46,73 kg/cm2. CTRB yang dicampur serat karung plastik mengasilkan kuat 

tarik belah cenderung meningkat dibandingkan dengan CTRB tanpa campuran serat 

karung plastik dan setelah dihitung terjadi peningkatan kuat tarik belah sekitar 5,76 



225 

 

%. Peningkatan kuat tarik belah yang menggunakan serat karung plastik relatif 

kecil, sehingga dapat berfungsi sebagai peredam retak yang diakibatkan penyusutan 

(drying sringkage) lapis perkerasan jalan. Kekurangan dan kelebihan campuran ini 

digunakan secara hati-hati dan teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal.   

2. Konsumsi energi pada pelaksanaan daur ulang perkerasan jalan CTRB adalah 48,68 

MJ/ton dan emisi GRK yang dihasilkan 3,61 kg CO2/ton. Konsumsi energi 

pekerjaan jalan secara konvensional adalah 494,62 MJ/ton  dan emisi GRK yang 

dihasilkan 36,43 kgCO2/ton. Hasil analisis  konsumsi energi pada pelaksanaan daur 

ulang perkerasan jalan CTRB tiap km adalah 162,24 MJ/km jalan dan emisi GRK 

yang dihasilkan 12,02 Kg CO2/km jalan. Konsumsi energi pekerjaan jalan secara 

konvensional tiap km adalah 383,46 GJ/km jalan dan emisi GRK yang dihasilkan 

28,24 ton CO2/km jalan 

3. Biaya internal pekerjaan lapis ulang secara konvensional sebesar Rp. 1.325.570,12 

dan biaya internal pekerjaan perkerasan jalan hasil daur ulang (CTRB) sebesar Rp. 

367.998,46 serta biaya eksternal lapis ulang secara konvensional sebesar 

Rp.3.734.730,00 dan biaya eksternal daur ulang lapis perkerasan CTRB sebesar Rp. 

1.494.270,00.  

Hasil analisis dari aspek teknis, konsumsi energi dan emisi (aspek lingkungan, 

ekonomi lingkungan) menunjukkan bahwa lapis perkerasan CTRB relatif lebih 

efisien dibandingkan pekerjaan lapis ulang konvensional. 
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6.2. Rekomendasi 

1. Hasil penelitian CTRB pada skala laboratorium ini dapat dijadikan jobmix design 

pada pelaksanaan pekerjaan lapis perkerasan daur ulang skala riil di lapangan. 

2. Untuk menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan ke depan diperlukan 

penelitian CTRB dari aspek kimia. 


