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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Material Dasar 

1. Agregat dan Filler 

Material agregat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

batu pecah yang berasal dari Tanjungan, Lampung Selatan. Sedangkan 

sebagian mineral filler diperoleh dari abrasi batu pecah dan sebagian 

lagi merupakan arang tempurung kelapa (ATK) yang berfungsi sebagai 

pengganti mineral filler abu batu. Pengujian agregat dilakukan untuk 

mengetahui apakah material agregat ini sesuai dengan peraturan standar 

yang digunakan, yaitu mengacu pada SNI. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Material Agregat 

Jenis Pemeriksaan Syarat Hasil 

Agregat Kasar 

1. BJ curah (bulk) Min. 2,5 2,6285 

2. BJ SSD - 2,6324 

3. BJ semu (apparent) - 2,6388 

4. Penyerapan air Maks. 3% 0,1480% 

5. Los angeles test Maks. 40% 21,9560% 

Agregat Halus 

1. BJ curah (bulk) Min. 2,5 2,9644 

2. BJ SSD - 3,0731 

3. BJ semu (apparent) - 3,3262 

4. Penyerapan air Maks. 5% 3,6699% 

Filler 

1. Abu Batu - 1,2163 

2. ATK - 0,5475 

Sumber : Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Dirjen Bina Marga 
Campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

campuran XI Laston dari spesifikasi Bina Marga dimana gradasi 

agregatnya dapat dilihat pada Gambar 4.1. Dalam analisis campuran 

Marshall diperlukan nilai BJ agregat gabungan yang dapat dihitung 

dengan persamaan berikut. 

 



 

Dimana : % Agregat Kasar = 64,2% 

% Agregat Halus = 29,7% 

% Filler = 6,1% 

Sehingga diperoleh nilai BJ bulk agregat campuran = 2,5343 dan BJ 

efektif agregat campuran = 2,5750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Gradasi Agregat Campuran Beraspal Tipe XI Rencana 

2. Aspal 

Aspal yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspal dengan 

penetrasi 60/70. Pengujian laboratorium harus dilakukan untuk 

mengetahui apakah aspal tersebut memenuhi spesifikasi dari standar 

yang ada, yaitu mengacu pada SNI dan standar Bina Marga. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Aspal Penetrasi 60/70 

Jenis Pemeriksaan Metode Syarat Hasil Satuan 

1. Penetrasi (25
o
C, 5 detik, 100 gr) SNI 06-2456-1991 60 – 79 70,9 0,1 cm 

2. Titik Lembek (ring ball) SNI 06-2434-1991 48 – 58 49,5 
o
C 

3. Daktalitas (25
o
C, 5cm/menit) SNI 06-2432-1991 Min. 100 135 cm 

4. Berat Jenis (25
o
C) SNI 06-2441-1991 Min. 1 1,03  

5. Kehilangan Berat (163
o
C, 5 jam) SNI 06-2440-1991 Maks. 0,8 0,185 % berat 

Sumber : Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Dirjen Bina Marga 

B. Karakteristik dan Parameter Marshall 

1. Rongga Udara dalam Campuran (VIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dari gambar trendline yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai rongga dalam campuran aspal akan 

semakin turun dengan bertambahnya nilai kadar aspal. Apabila 

diperbandingkan tampak pada ATK 100% memiliki nilai yang paling 

tinggi, sedangkan pada ATK 66,7%, pada ATK 33,3% dan pada ATK 

0% berturut-turut berada dibawahnya.  

2. Rongga pada Campuran Agregat (VMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dari gambar trendline yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai rongga mineral agregat akan semakin 

 

Gambar 4.2 Kurva Kadar Aspal dengan VIM 

Gambar 4.3 Kurva Kadar Aspal dengan VMA 



turun dan pada nilai tertentu akan berbalik naik dengan bertambahnya 

nilai kadar aspal. Apabila diperbandingkan tampak pada ATK 100% 

memiliki nilai kelelehan yang tinggi dibawahnya ATK 66,7% dan ATK 

33,3%, kemudian nilai yang paling rendah ATK 0%. 

3. Rongga Terisi Aspal (VFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dari gambar trendline yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai rongga terisi aspal akan semakin naik 

dengan bertambahnya kadar aspal. Apabila diperbandingan tampak 

pada ATK 0% memiliki nilai yang paling tinggi dibawahnya ATK 

33,3% dan ATK 66,7%, kemudian ATK 100% yang menunjukkan nilai 

paling rendah. 

4. Stabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dari gambar-gambar yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai stabilitas akan semakin turun dengan 

bertambahnya nilai kadar aspal. Apabila diperbandingkan semakin 

banyak kadar filler ATK, maka nilai stabilitasnya akan menjadi tinggi. 

5. Kelelehan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dari gambar-gambar yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai kelelehan akan semakin naik dan pada 

nilai tertentu akan semakin turun dengan bertambahnya kadar aspal. 

Apabila diperbandingkan tampak pada ATK 0% memiliki nilai 

kelelehan yang tinggi dibawahnya ATK 33,3% dan ATK 66,7%, 

kemudian yang paling rendah ATK 100%. 

6. Marshall Quotient (MQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kurva Kadar Aspal dengan VFA 

Gambar 4.5 Kurva Kadar Aspal dengan Stabilitas 

Gambar 4.6 Kurva Kadar Aspal dengan Kelelehan 

Gambar 4.7 Kurva Kadar Aspal dengan MQ 



Tampak dari gambar-gambar yang ada menunjukkan tidak 

adanya perbedaan, dimana nilai Marshall Quotient akan semakin naik 

dengan bertambahnya kadar aspal. Apabila diperbandingkan tampak 

pada ATK 0% memiliki nilai Marshall Quotient yang tinggi 

dibawahnya ATK 66,7% dan ATK 33,3%, kemudian nilai yang paling 

rendah ATK 0%. 

 

C. Kadar Aspal Optimum (KAO) 

Untuk mendapatkan nilai kadar aspal optimum untuk campuran 

aspal, maka dalam penelitian ini kadar aspal divariasikan antara 4,5% 

sampai dengan 6,5% dengan kenaikan tiap 0,5%. Kemudian kadar aspal 

optimum ditentukan berdasarkan standar Bina Marga untuk beton aspal 

dimana terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu stabilitas, 

kelelehan (flow), rongga dalam campuran (VIM), dan Marshall 

Quotient (MQ). 

Pada penentuan nilai kadar aspal optimum menunjukan bahwa 

nilai kadar aspal optimum didapat pada filler ATK 0%, yaitu 5,1%. 

Sedangkan nilai kadar aspal optimum dari setiap penggantian filler 

ATK lainnya tidak memenuhi spesifikasi standar Bina Marga.  

Tabel 4.3 Nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) 

Komposisi Filler 
KAO (%) 

ATK Abu Batu 

0% 100% 5,1 

33,3% 66,7% Tidak terdefinisi 
*) 

66,7% 33,3% Tidak terdefinisi 
*) 

100% 0% Tidak terdefinisi 
*) 

*)
 KAO tidak terdefinisi karena nilai rongga udara dalam  

    campuran (VIM) tidak terpenuhi. 

 

D. Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 

Indeks kekuatan sisa merupakan ukuran akan daya tahan 

(durability) suatu campuran beraspal terhadap kerusakan akibat 

pengaruh suhu dan air. Pada penelitian ini pengujian terhadap indeks 

kekuatan sisa (IKS) dilakukan pada kadar aspal optimum (KAO). Lebih 

lanjut untuk mengetahui pengaruh ATK terhadap durabilitas campuran 

aspal, maka pada tahap uji IKS dilakukan modifikasi terhadap aspal. 

Dimana aspal yang divariasikan menjadi 3 (tiga) perilaku berdasarkan 

penambahan kadar ATK, yaitu 0% ATK, 5% ATK, dan 10% ATK. 

Tabel 4.4 Nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 

% ATK 
Immersion IKS = 

24Jam/30Mnt*100 

Rata-Rata 

(%) 30 Menit 24 Jam 

0 

1471,82 

1399,93 

1633,76 

1228,12 

1242,90 

1261,91 

83,44 

88,78 

77,24 

82,85 

5 

1761,70 

1990,74 

1981,76 

1468,43 

1705,67 

1534,87 

83,35 

85,68 

77,45 

82,12 

10 

1853,64 

1707,85 

1740,60 

1200,76 

1209,37 

1456,56 

64,78 

70,81 

83,68 

72,93 

Nilai indeks kekuatan sisa (IKS) semakin rendah seiring dengan 

bertambahnya persen ATK. Hal ini dikarenakan didalam ATK 

mengandung karbon dan abu akibat proses pengarangan. Untuk kadar 

karbon yang diperoleh mempunyai fungsi daya lekat dengan aspal, 

sedangkan kadar abu (non-carbon) yang diperoleh mempunyai sifat 

yang mudah larut dalam air. Sifat dari kadar abu pada ATK inilah yang 

dapat menurunkan nilai indeks kekuatan sisa (IKS) seiring dengan 

bertambahnya persen penggantian kadar ATK yang digunakan. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Penggantian filler abu batu oleh filler arang tempurung kelapa 

(ATK) dapat menahan deformasi atau dengan kata lain dapat 

meningkatkan nilai stabilitas. 

2. Penggantian filler ATK dapat menaikkan nilai rongga udara dalam 

campuran (VIM) yang disebabkan ATK mempunyai rongga yang 

tidak dapat ditembus (impermeable) oleh rantai panjang 

hidrokarbon aspal. 



3. Terdapat komposisi ATK yang tidak signifikan apabila berinteraksi 

dengan air. 

 

4. Saran 

Secara umum penelitian ini telah memberikan gambaran yang 

cukup tentang penggantian material filler arang tempurung kelapa 

(ATK), tetapi masih diperlukan penyempurnaan karena adanya faktor 

yang menyimpang yang tidak dapat dihindari selama proses pembuatan 

dan pengujian benda uji.  

Untuk itu perlu dilakukan penelitian, pembuktian, dan 

pengkajian lebih lanjut tentang penggantian material filler ATK ini 

terutama terhadap : 

1. Kadar persen penggantian filler ATK yang tidak terlalu besar 

terhadap persen kadar filler yang digunakan. Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian lanjut tentang kadar ATK. 

2. ATK yang digunakan sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pencampuran atau pembuatan benda uji, karena didalam 

ATK selain mengandung karbon yang sifatnya mudah melekat 

dengan aspal, juga mengandung abu yang memiliki sifat mudah 

larut dalam air. Hal inilah yang membuat ATK tidak tahan terhadap 

air dan dapat menurunkan nilai durabilitas campuran aspal. 

3. ATK yang digunakan memiliki kandungan rongga yang tidak dapat 

ditembus (impermeable) oleh rantai panjang hidrokarbon aspal. 

Untuk mengurangi atau menurunkan rongga pada ATK dapat 

ditambahkan zat lignin sebelum dilakukan pencampuran agregat. 

4. Suhu pengarangan ATK yang digunakan pada penelitian ini kurang 

tinggi. Hal ini digunakan untuk menyempurnakan pengabuan zat 

non-carbon dan mengurangi rantai karbon yang pendek pada ATK, 

karena rantai karbon yang panjang lebih mendekati sifat asli aspal. 
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