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ABSTRAK

PENGARUH PENAMBAHAN SERBUK ARANG TEMPURUNG KELAPA
TERHADAP DURABILITAS CAMPURAN ASPHALT CONCRETE WEARING

COURSE (AC-WC)

Oleh

ALFINA DWI PUTRI

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia maka repetisi beban
yang terjadi pada perkerasan jalan meningkat serta perubahan cuaca yang ekstrim
dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan perkerasan jalan khususnya pada
tingkat keawetannya (durabilitas) terutama pada lapisan paling atas yaitu lapisan
AC-WC (Asphalt Concrete Wearing Course). Maka dari itu perlunya
meningkatkan kualitas dari perkerasan jalan, salah satunya menginovasikan
campuran beraspal dengan menambahkan bahan aditif. Bahan aditif yang
ditambahkan dalam penelitian ini yaitu limbah tempurung kelapa yang diolah
menjadi arang. Limbah tempurung kelapa di Indonesia sangat mudah ditemukan
tetapi pemanfaatannya belum optimal, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penambahan serbuk arang tempurung kelapa dengan kadar
0%, 3%, 6% dan 9% terhadap durabilitas campuran beraspal. Selanjutnya benda
uji pada setiap kadar serbuk arang tempurung kelapa direndam dengan variasi
lama perendaman 30 menit, 1 hari, 7 hari dan 14 hari dengan suhu 60˚C. Pengaruh
penambahan arang tempurung kelapa pada campuran AC-WC ditinjau dari nilai
Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan nilai Indeks Durabilitas Kedua (IDK)
menunjukkan kehilangan kekuatan yang semakin besar seiring dengan
bertambahnya kadar serbuk arang tempurung kelapa, hal ini dikarenakan serbuk
arang tempurung kelapa adalah bahan organik yang rentan terhadap pengaruh air.

Kata kunci : Serbuk Arang Tempurung Kelapa , AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing
Course), Durabilitas



ABSTRACT

THE EFFECT OF COCONUT SHELL CHARCOAL POWDER ON THE
DURABILITY OF ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC-WC)

By

ALFINA DWI PUTRI

With the rise in the number of vehicles on Indonesian roads, the frequency of
loads that occur on road pavements rises, and extreme weather changes can
damage the pavement layer, particularly at the level of durability (durability),
particularly at the top layer, namely the AC-WC (Asphalt Concrete Wearing
Course). As a result, it is required to improve the quality of road surface, one of
which is to add additives to asphalt mixtures. Coconut shell waste, which is
converted into charcoal, was used as an additive in this study. Because coconut
shell waste is readily available in Indonesia, but its utilization is inefficient, this
study intends to assess the effect of adding coconut shell charcoal powder at
levels of 0%, 3%, 6%, and 9% on the durability of asphalt mixtures. Furthermore,
the test objects at each level of coconut shell charcoal powder were submerged
for 30 minutes, 1 day, 7 days, and 14 days at a temperature of 60˚C. Because
coconut shell charcoal powder is an organic material, it is susceptible to the
influence of water, the effect of adding coconut shell charcoal powder to the AC-
WC mixture in terms of the First Durability Index (IDP) and Second Durability
Index (IDK) values show a greater loss of strength as the coconut shell charcoal
powder content increases.

Keyword : Coconut shell charcoal powder, AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing
Course), Durability
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan suatu infrastruktur sebagai prasarana angkutan darat dalam

memperlancar kegiatan perekonomian dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam

mengadakan kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial lainnya. Pentingnya

fungsi jalan dalam penunjang kegiatan manusia, maka kelayakan dan

kenyamanan jalan perlu diperhatikan dengan meminimalisir terjadinya

kerusakan pada perkerasan jalan.

Kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi sebelum

mencapai umur rencana. Beberapa faktor yang memengaruhi kerusakan dini

antara lain akibat peningkatan dan repetisi beban mekanis seiring dengan

bertambahnya jumlah kendaran, kondisi tanah dasar yang tidak stabil,

pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang tidak optimal, perubahan cuaca,

suhu, temperatur, dan konstruksi perkerasan yang belum memenuhi standar

spesifikasi. Adanya beberapa hal tersebut maka perlu dilakukan pemeliharaan

maupun perbaikan guna mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang

layak sehingga dapat memperlambat penurunan kinerja perkerasan jalan.
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Perubahan cuaca yang tidak pasti terutama pada saat musim hujan menjadi

salah satu penyebab kerusakan jalan. Pada saat musim hujan banyak

perkerasan jalan yang ada di Indonesia digenangi oleh air akibat tingginya

intensitas curah hujan dan kurang memadainya saluran drainase. Akibatnya,

kondisi jalan di daerah yang tergenang banyak mengalami kerusakan salah

satunya disebabkan karena daya lekat aspal terhadap agregat menjadi lemah

karena pengaruh air sehingga terjadi kerusakan pada perkerasan jalan saat

dilewati oleh beban lalu lintas. Hal ini dapat memengaruhi kinerja perkerasan

aspal, khususnya kemampuan menerima beban, masalah ketahanan dan

keawetan (durability).

Durabilitas (durability) adalah kemampuan aspal dalam menahan keausan

akibat pengaruh cuaca dan iklim, seperti air, udara, dan perubahan temperatur

serta kemampuan dalam menerima repetisi beban lalu lintas seperti berat

kendaraan, gesekan antara roda kendaraan dan permukaan jalan (Sukirman,

2016). Memperoleh nilai durabilitas yang baik umumnya dibutuhkan kadar

aspal yang tinggi. Walaupun jika sudah menggunakan kadar aspal yang tinggi

apabila jalan tersebut selalu terendam air maka seiring berjalannya waktu

perkerasan jalan akan mengalami kerusakan sebelum habisnya masa

pelayanan jalan. Air akan memecah molekul aspal ke bentuk yang lebih kecil

sehingga daya rekat aspal menurun.

Saat ini banyak teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas

dari lapisan perkerasan jalan, salah satunya melakukan inovasi pada

campuran aspal. Aspal dimodifikasi dengan memberikan suatu bahan aditif
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pada campuran aspal. Bahan aditif yang ditambahkan dalam penelitian ini

yaitu limbah serbuk arang tempurung kelapa. Limbah serbuk arang

tempurung kelapa di Indonesia sangat mudah ditemukan tetapi

pemanfaatannya belum optimal. Menurut Varlyanto dan Purnawan (2016)

tentang “Uji Kelayakan Aspal dengan Menggunakan Bahan Tambah Abu

Arang Tempurung Kelapa Lolos dan Tertahan Saringan #200”  telah

didapatkan data bahwa penambahan serbuk arang tempurung kelapa terhadap

campuran aspal dapat meningkatkan nilai penetrasi dan menaikkan nilai titik

lembek aspal. Maka dari itu campuran aspal menggunakan limbah serbuk

arang tempurung kelapa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari

kinerja perkerasan aspal khususnya dalam keawetan atau durabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia maka repetisi

beban yang terjadi pada perkerasan jalan meningkat serta perubahan cuaca

yang ekstrim dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan perkerasan jalan

khususnya pada lapisan paling atas yaitu lapisan AC-WC (Asphalt Concrete

Wearing Course). Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini penulis

menginovasikan campuran beraspal dengan menambahkan bahan aditif

berupa limbah yang pemanfaatannya masih kurang di Indonesia yaitu limbah

serbuk arang tempurung kelapa yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas

dari lapisan perkerasan jalan khususnya terhadap durabilitasnya.
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1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70.

2. Campuran beraspal yang digunakan adalah AC-WC (Asphalt Concrete-

Wearing Course)

3. Tempurung kelapa yang digunakan adalah arang tempurung kelapa yang

sudah menjadi serbuk dan digunakan sebagai bahan additive.

4. Penambahan kadar serbuk arang tempurung kelapa pada aspal yaitu

sebesar 0%, 3%, 6% dan 9%.

5. Pengamatan yang dilakukan hanya dari tingkat keawetan (durability).

6. Pengujian durabilitas mengunakan metode rendaman dengan mengambil

nilai IKS (Indeks kekuatan sisa), Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan

Indeks Durabilitas Kedua (IDK).

7. Pengujian dilakukan di laboratorium inti jalan raya Universitas Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk arang tempurung kelapa

terhadap durabilitas campuran beraspal.

2. Untuk mengetahui perbandingan durabilitas campuran beraspal dengan

bahan tambah serbuk arang tempurung kelapa sebanyak 3%, 6%, 9% dan

tanpa tambahan serbuk arang tempurung kelapa.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang perbandingan durabilitas

campuran beraspal yang dimodifikasi dengan menambahkan serbuk arang

tempurung kelapa dan tanpa tambahan serbuk arang tempurung kelapa.

2. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan limbah

arang tempurung kelapa untuk dijadikan bahan campuran pada

perkerasan jalan.

3. Jika campuran beraspal yang dimodifikasi dengan menambahkan serbuk

arang tempurung kelapa dapat meningkatkan kinerja campuran, maka

diharapkan dapat mengurangi limbah tempurung kelapa yang ada di

Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yaitu sebagai

berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan pembahasan dari teori-teori dan rumus-rumus yang

digunakan untuk menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.
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III. Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian

untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup

hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan data

berdasarkan hasil yang diperoleh dan teori yang ada.

V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian ini.

Pada akhir penulisan skripsi ini akan dilampirkan daftar pustaka sebagai

referensi penunjang yang digunakan dan lampiran yang berisikan data–data

penunjang dalam proses pengolahan data.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan merupakan lapisan konstruksi yang dipasang langsung di

atas tanah dasar badan jalan pada jalur lalu lintas yang bertujuan untuk

menerima serta menahan beban langsung dari lalu lintas. Konstruksi

perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi 3 jenis dilihat dari bahan

pengikatnya, yaitu sebagai berikut (Sukirman, 2003):

1. Perkerasan lentur (flexible pavement) didefinisikan sebagai jenis

perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat untuk

lapisan perkerasannya. Lapisan konstruksi perkerasan lentur dipasang

diatas tanah dasar yang telah dipadatkan yang berfungsi sebagai

penerima beban lalu lintas.

2. Perkerasan kaku (rigid pavement) adalah suatu bentuk perkerasan yang

terdiri dari lapisan pelat beton bertulang atau tidak bertulang yang

diletakkan di atas tanah dasar. Pelat beton menanggung sebagian besar

beban yang melintasi lapisan perkerasan kaku.

3. Perkerasan komposit (composite pavement) adalah jenis perkerasan

yang mengkombinasikan antara konstruksi perkerasan lentur dengan

konstruksi perkerasan kaku. Perkerasan lentur dapat diletakkan di atas

perkerasan kaku atau sebaliknya dalam kombinasi perkerasan tersebut.
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Perbedaan yang terdapat pada perkerasan kaku dan perkerasan lentur

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Perbedaan Antara Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku

Pembeda Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku
1 Bahan Pengikat Aspal Semen

2 Repetisi Beban
Timbul Rutting
(lendutan pada jalur
roda)

Timbul retak retak pada
permukaan

3
Penurunan
Tanah Dasar

Jalan bergelombang
(mengikuti tanah dasar)

Bersifat sebagai balok
diatas perkerasan

4
Perubahan
Temperatur

Modulus kekakuan
berubah, timbul
tegangan yang kecil

Modulus kekakuan
tidak berubah, timbul
tegangan dalam yang
besar

Sumber : Sukirman, S., (2003), Perkerasan Lentur Jalan Raya, Penerbit Nova,
Bandung.

2.2 Campuran Beraspal

Campuran yang terdiri dari agregat dan aspal disebut dengan Campuran

beraspal. Aspal berfungsi sebagai pengikat dan pengisi rongga antar partikel

agregat dalam campuran beraspal, sedangkan agregat sendiri berperan sebagai

tulangan. Karakteristik mekanis aspal dalam campuran beraspal diperoleh

berdasarkan friksi dan kohesi dari unsur-unsur penyusunnya. Friksi agregat

diperoleh dari ikatan antar butir agregat (interlocking), dan kekuatannya

tergantung pada gradasi, tekstur permukaan, bentuk butiran dan ukuran

agregat maksimum yang digunakan (Nofrianto, dkk 2021).

2.2.1 Komposisi

1. Aspal

Bitumen adalah bahan perekat material (viscous cementitious

material) yang berwarna hitam atau gelap, berbentuk padat atau
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setengah padat, dan dapat diperoleh di alam maupun sebagai hasil

produksi. Aspal, tar, atau pitch adalah contoh bitumen. Bitumen

seringkali disebut sebagai aspal, karena merupakan material yang

paling umum digunakan sebagai bahan pengikat agregat (Sukirman,

2016). Aspal adalah bahan termoplastik yang akan mengeras ketika

temperatur berkurang dan melunak atau menjadi lebih cair ketika

temperatur bertambah. Berdasarkan berat kombinasinya, jumlah aspal

yang menjadi campuran perkerasan jalan berkisar antara 4% - 10%

atau 10% - 15% berdasarkan volume campuran (Safriani dan

Febrianti, 2016). Kandungan aspal dalam campuran berfungsi sebagai

selimut agregat, mengurangi gaya gesekan permukaan serta

mengurangi jumlah kandungan pori udara dalam campuran beraspal

(Larasati, 2020).

a. Aspal Keras / Asphalt Cement

Aspal keras merupakan aspal yang berasal dari residu destilasi

pengilangan minyak bumi. Aspal keras merupakan aspal yang

dipergunakan dalam keadaan panas dan cair untuk pembuatan

asphalt concrete. Asphalt cement dapat dikelompokkan

berdasarkan tingkat kekerasannya atau nilai penetrasi pada

temperatur ruang (25oC - 30oC), yaitu : AC pen 40/50, AC pen

60/70, AC pen 85/100, AC pen 120/150, AC pen 200-300. Semakin

kecil angka penetrasi maka aspal akan semakin keras, hal tersebut

mengakibatkan semakin susah cara penanganannya karena

diperlukan suhu yang lebih tinggi supaya aspal dapat menjadi lunak
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atau cair. Sebaliknya semakin tinggi angka penetrasi maka aspal

akan mudah encer. Aspal penetrasi rendah digunakan pada daerah

yang memiliki cuaca panas dan volume lalu lintas tinggi sedangkan

pada daerah yang bercuaca dingin dan memiliki volume lalu lintas

rendah menggunakan aspal penetrasi tinggi (Hermanto, 2016). Di

Indonesia umumnya aspal yang biasa digunakan adalah aspal

penetrasi 60/70.

b. Aspal Modifikasi

Polymer Modified Asphalt (PMA) yaitu yang sering disebut sebagai

aspal modifikasi merupakan aspal minyak yang dibuat dengan

mencampur suatu bahan tambahan (additive) kedalam aspal untuk

meningkatkan kinerjanya. Aspal modifikasi biasa digunakan untuk

meningkatkan ketahanan aspal terhadap suhu (menaikkan titik

lembek), membuat aspal menjadi lebih lengket (menaikan adhesi)

supaya agregat lebih menyatu, dan membuat aspal yang tahan

terhadap penuaan (anti aging). Pada penelitian ini aspal modifikasi

dibuat dengan mencampurkan serbuk arang tempurung kelapa pada

aspal keras penetrasi 60/70.

Ketentuan untuk aspal keras penetrasi telah diatur oleh Direktorat

Jenderal Bina Marga (2018), dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah

ini.



11

Tabel 2. 2. Ketentuan Untuk Aspal Keras Penetrasi

No Jenis Pengujian
Metoda

Pengujian

Tipe I
Aspal

Pen. 60-
70

Tipe II Aspal
Modifiksi

Elastomer
Sintetis

PG70 PG76

1 Penetrasi pada 25ºC (0,1
mm)

SNI 06-2456-
1991

60-70 Dilaporkan (1)

2

Temperatur yang
menghasilkan Geser Dinamis
(G*/sinS) pada osilasi 10
rad/detik >  1,0 kPa, (°C)

SNI 06-6442-
2000

- 70 76

3
Viskositas Kinematis 135ºC
(cSt) (3) ASTM D2170-10 ≥ 300 < 3000

4 Titik Lembek (ºC) SNI 2434:2011 ≥ 48 Dilaporkan (1)

5 Daktilitas pada 25ºC, (cm) SNI 2432:2011 > 100 -

6 Titik Nyala (ºC) SNI 2433:2011 > 232 > 230

7
Kelarutan dalam
Trichloroethylene (%) AASHTO T44-14 > 99 > 99

8 Berat Jenis SNI 2441:2011 > 1,0 -

9

Stabilitas Penyimpanan:
Perbedaan Titik
Lembek (ºC)

ASTM D5976-00
Part 6.1 dan

SNI 2434:2011
- < 2,2

10. Kadar Parafin Lilin (%) SNI 03-3639-
2002

< 2 - -

Pengujian Residu hasil TFOT (SNI-06-2440-1991) atau RTFOT (SNI-03-
6835-2002) :

11 Berat yang Hilang (%)
SNI 06-2441-

1991
< 0,8

12

Temperatur yang
menghasilkan GeserDinamis
(G*/sinS) pada osilasi 10
rad/detik >  2,2 kPa, (°C)

SNI 06-6442-
2000

70 76

13
Penetrasi pada 25ºC (%
semula)

SNI 2456:2011 > 54 > 54 ≥ 54

14 Daktilitas pada 25ºC (cm) SNI 2432:2011 > 50 > 50 ≥ 25

Residu aspal segar setelah PAV (SNI 0 3-6837-2002) pada temperatur
100oC dan tekanan 2,1 Mpa

15

Temperatur yang
menghasilkan Geser Dinamis
(G*/sinS) pada osilasi 10
rad/detik > 5000 kPa, (°C)

SNI 06-6442-
2000 - 31 34

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Tabel 6.3.2.5 hal
40-41.
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2. Agregat

Agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau mineral

lain yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral

padat berupa ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen

(Sukirman, 2003). Pembagian agregat berdasarkan ukuran butiran

menurut Bina Marga (2018):

a. Agregat Kasar, yaitu agregat yang memiliki ukuran butiran-butiran

lebih besar dari saringan No. 4 (4,75 mm). Berdasarkan Spesifikasi

Bina Marga (2018) ketentuan dari agregat kasar dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Ketentuan Agregat Kasar

Pengujian Metode
Pengujian

Nilai

Kekekalan bentuk agregat
terhadap larutan

natrium sulfat
SNI

3407:2008

Maks. 12%
magnesium

sulfat
Maks. 18%

Abrasi dengan
mesin los
angeles 1)

Campuran
AC

modifikasi
dan SMA

100 putaran

SNI
2417:2008

Maks. 6%

500 putaran Maks. 30%

Semua jenis
campuran
beraspal

bergradasi
lainnya

100 putaran Maks. 8%

500 putaran Maks. 40%

Kelekatan agregat terhadap aspal
SNI

2439:2011
Min. 95%

Butir pecah pada agregat kasar
SMA SNI

7619:2012
100/90 **)

Lainnya 95/90 **)

Partikel pipih dan lonjong

SMA ASTM
D4791-10

perbandingan
1 : 5

Maks. 5%

Lainnya Maks. 10%

Material lolos ayakan No. 200
SNI ASTM
C117:2012

Maks. 1%

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Tabel
7.1.2.2 hal 10.
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b. Agregat Halus, yaitu agregat yang memiliki ukuran butiran lebih

halus dari saringan No.4 (4,75 mm). Ketentuan agregat halus

tertera pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Ketentuan Agregat Halus

Pengujian Metode Pengujian Nilai
Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 Min. 50%
Uji Kadar Rongga Tanpa
pemadatan

SNI 03-6877-2002 Min. 45%

Gumpalan Lempung dan Butir-
butir Mudah Pecah dalam Agregat

SNI 03-4141-1996 Maks 1%

Agregat Lolos Ayakan No. 200 SNI ASTM C117:2012 Maks. 10%

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Tabel
6.3.2.(2) hal 37.

c. Mineral Pengisi (filler), yaitu material yang lolos saringan No. 200

(0,075 mm) berfungsi untuk mengurangi jumlah rongga dalam

campuran.

Sifat agregat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan

kemampuan perkerasan jalan dalam memikul beban lalu lintas dan

daya tahan terhadap cuaca. Sifat dari agregat yang menentukan

kualitasnya sebagai material perkerasan jalan adalah gradasi, tekstur

permukaan, bentuk butir, berat jenis, kebersihan, kekerasan dan

ketahanan agregat, kemampuan untuk menyerap air, porositas, dan

daya ikat aspal dengan agregat (Larasati, 2021). Gradasi agregat

memiliki satuan dalam persentase tertahan ataupun persentase lolos

yang dihitung dari berat agregat. Persentase ini ditentukan dengan

menimbang agregat yang lolos atau tertahan pada masing-masing

saringan (Islamiyah, 2021). Spesifikasi gradasi agregat untuk

campuran aspal dapat dilihat dalam Tabel 2.5.



14

Tabel 2. 5. Gradasi Agregat Gabungan Untuk Campuran Aspal

Ukuran Ayakan
(mm)

Persentase Berat yang Lolos Terhadap Total
Agregat dalam Campuran (%)

Lapis Aspal Beton (AC)
WC BC Base

25 - - 100

19 100 100 90 – 100

12,5 90 – 100 90 – 100 76 – 90

9,5 77 – 90 75 – 90 60 – 78

4,75 53 – 69 66 – 82 52 – 71

2,36 33 – 53 46 – 64 35 – 54

1,18 21 – 40 30 – 49 23 – 41

0,600 14 – 30 18 – 38 13 – 30

0,300 9 – 22 12 – 28 10 – 22

0,150 6 – 15 7 – 20 6 – 15

0,075 4 - 9 5 -13 4 – 10

Sumber: Direktorat jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Tabel
6.3.2.(3) hal 39.

2.2.2 Jenis Campuran Beraspal

Berdasarkan gradasinya campuran beraspal panas dapat dibedakan

dalam tiga jenis campuran, yaitu campuran beraspal bergradasi rapat,

senjang dan terbuka (Islamiyah, 2021). Tebal minimum penghamparan

masing-masing campuran bergantung pada ukuran maksimum agregat

yang digunakan. Beberapa jenis campuran aspal panas yang umum

digunakan di Indonesia antara lain (Sukirman, 2016):

1. AC (Asphalt Concrete) atau laston (lapis beton aspal)

2. HRS (Hot Rolled Sheet) atau lataston (lapis tipis beton aspal)

3. HRSS (Hot Rolled Sand Sheet) atau latasir (lapis tipis aspal pasir)

Laston (Lapis Aspal Beton) dapat dibedakan menjadi dua tergantung

fungsinya pada konstruksi perkerasan jalan, yaitu untuk lapis

permukaan atau lapisan aus (AC-wearing course) dan untuk lapis

pondasi (AC-base, AC- binder, ATB (Asphalt Treated Base). Pada
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penelitian ini lapis aspal beton yang digunakan yaitu lapis permukaan

(Asphalt Concrete Wearing Course) yang dimodifikasi. Ketentuan

campuran laston modifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6. Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston Modifikasi

Sifat-sifat Campuran
Laston

Lapis
Aus

Lapis
Antara

Pondasi

Jumlah tumbukan per bidang 75 112 (1)

Rasio partikel lolos ayakan 0,075
mm dengan kadar aspal efektif

Min. 0,6
Maks. 1,2

Rongga dalam campuran (%) (2)
Min. 3,0
Maks. 5,0

Rongga dalam Agregat (VMA) (%) Min. 15 14 13
Rongga Terisi Aspal (%) Min. 65 65 65
Stabilitas Marshall (kg) Min. 1000 1800 (1)

Pelelehan (mm)
Min. 2 3

Maks 4 6 (1)

Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah
perendaman selama 24 jam,

60 ºC (3)
Min. 90

Rongga dalam campuran (%) pada

Kepadatan membal (refusal)(4) Min. 2

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018 Divisi 6 Tabel 6.3.3.(1c)
Hal 45.

1. Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC)

Lapis permukaan (AC-WC) merupakan lapisan paling atas yang

berhubungan langsung dengan  cuaca dan temperatur sehingga perlu

memiliki ketahanan yang baik  untuk memikul beban lalu lintas yang

dilimpahkan melalui roda kendaraan. AC-WC adalah salah satu jenis

lapis aspal beton, dua lainnya yaitu AC-BC (Asphalt Concrete –

Binder Course) dan AC-Base (Asphalt Concrete – Base) (Sukirman,

2016). Pada saat ini AC-WC banyak digunakan oleh Departemen

Permukiman dan Prasarana pada lapis permukaan teratas dalam
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perkerasan yang mempunyai tekstur yang paling halus dibandingkan

dengan jenis lapis aspal beton lainnya. AC-WC merupakan

campuran laston bergradasi menerus, mempunyai lebih sedikit

rongga pada struktur agregatnya, yang mengakibatkan campuran

AC-WC menjadi lebih peka terhadap variasi dalam proporsi

campurannya (Ratih, 2018).

2.3 Arang Tempurung Kelapa

Arang tempurung kelapa diperoleh dari proses pembakaran tempurung kelapa

hingga menjadi arang. Selama proses pembakaran, tempurung kelapa

mengandung karbohidrat yang sangat kompleks yang dapat menyebabkan

rentetan reaksi yaitu degradasi termal dan menimbulkan panas sebagai akibat

dari dekomposisi berbagai struktur molekul. Pada suhu 2750C, lignoselulosa

mulai melepaskan H2O dan CO2, disamping itu juga terbentuk arang dan

metana (Utomo dan Romadlon, 2018). Arang yang dipergunakan dalam

campuran beton aspal ini harus digiling terlebih dahulu dan disaring untuk

mendapatkan ukuran butir yang diinginkan yaitu lolos saringan No. 200.

Kandungan serbuk arang tempurung kelapa berupa senyawa karbon pada

aspal. Pemeriksaan kandungan arang tempurung kelapa pernah dilakukan di

Laboratorium Nutrisi Ternak Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dan

hasilnya ditabelkan pada Tabel 2.7.
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Tabel 2. 7. Hasil Uji Komposisi dan Berat Jenis Serbuk Arang Tempurung
Kelapa

Parameter Uji Satuan Hasil Uji

Kadar air (%) 3,83

Kadar karbon (%) 91,38

Kadar abu (%) 4,79

Berat jenis (gr/cm3) 0,5772

Sumber: (Mashuri, Jurnal Mektek Untad Edisi Januari, 2008)

Pemanfaatan serbuk arang tempurung kelapa sebagai bahan tambah campuran

beraspal telah dilakukan oleh Mashuri (2008) dalam penelitian “Pengaruh

Penggunaan Serbuk Arang Tempurung Kelapa dan Variasi Jumlah Tumbukan

Terhadap Karakteristik Campuran Beton Aspal” diperoleh hasil pencampuran

serbuk arang tempurung kelapa dalam campuran aspal dapat meningkatkan

titik lembek aspal, memperkecil nilai penetrasi aspal dan memperkecil

persentase kehilangan berat aspal akibat pemanasan. Hal ini dapat berarti

penambahan serbuk arang tempurung kelapa dalam campuran perkerasan

beton aspal kemungkinan berpotensi meningkatkan stabiltas dan

durabilitasnya.

Pemanfaatan serbuk arang tempurung kelapa juga dilakukan oleh Girish, dkk

(2020) pada penelitian “Partial Replacement of Stone Dust with Coconut Shell

Charcoal Powder in Flexible Pavement” yaitu untuk campuran serbuk arang

tempurung kelapa yang lolos saringan 1,18 mm dipakai sebanyak 2%, 4%,

6%, 8% dan 10% dan diperoleh nilai stabilitas maksimum pada angka 8%
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dengan kadar pengikat 4,5%. Persentase rongga udara pada campuran beraspal

ini terus menurun dengan meningkatnya kandungan dari bitumen.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Al-Mansob, dkk (2013) tentang

“Comparison between Mixtures of Asphalt with Palm Oil Shells and Coconut

Shells” didapat bahwa pemakaian tempurung kelapa menunjukkan kinerja

yang lebih baik sebagai bahan aditif dengan campuran aspal panas

dibandingkan dengan penggunaan tempurung kelapa sawit. Penambahan

tempurung kelapa sawit juga tidak meningkatkan modulus ketahanan dari

campuran yang dimodifikasi tetapi penambahan tempurung kelapa dapat

meningkatkan modulus ketahanan dari campuran yang dimodifikasi.

Varlyanto dan Purnawan (2016) melakukan penelitian juga terkait

pemanfaatan serbuk arang tempurung kelapa yaitu tentang “Uji Kelayakan

Aspal dengan Menggunakan Bahan Tambah Abu Arang Tempurung Kelapa

Lolos dan Tertahan Saringan #200” didapatkan data bahwa penambahan

serbuk arang tempurung kelapa terhadap campuran beraspal dapat

meningkatkan nilai penetrasi dan menaikkan nilai titik lembek aspal.

Penambahan serbuk arang tempurung kelapa yang tertahan saringan #200

dapat meningkatkan nilai kekakuan aspal yang lebih baik dari pada yang lolos

saringan #200.

2.4 Durabilitas

2.4.1 Pengertian

Durabilitas (durability) adalah salah satu karakteristik dari campuran beton

aspal. Menurut Sukirman (2016), durabilitas atau ketahanan merupakan
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kemampuan beton aspal untuk menahan gesekan antara permukaan jalan

dengan roda kendaraan, menerima beban lalu lintas, serta menahan

keausan akibat pengaruh iklim dan cuaca seperti udara, perubahan

temperatur dan air. Beberapa faktor yang mempengaruhi durabilitas lapis

aspal beton antara lain:

1. VIM (Voids in the mix) atau rongga dalam campuran yang kecil,

sehingga lapis aspal menjadi kedap udara dan air tidak dapat masuk ke

dalam campuran. Besarnya rongga yang terdapat dalam campuran

setelah pemadatan akan mengakibatkan durabilitas menurun, hal ini

disebabkan karena banyaknya udara di dalam beton aspal yang

menyebabkan selimut aspal mudah beroksidasi dengan udara sehingga

campuran aspal menjadi rapuh (getas).

2. Film (selimut) aspal, ketebalan selimut aspal akan mempengaruhi

terbungkusnya agregat secara baik yang mengakibatkan beton aspal

menjadi lebih kedap air sehingga kemampuan menahan keausan

semakin baik.

Tingkat durabilitas suatu campuran beraspal dapat diukur menggunakan

parameter Indeks Kekuatan Sisa (IKS), Indeks Durabilitas Pertama (IDP)

dan Indeks Durabilitas Kedua (IDK). Dari nilai-nilai tersebut dapat

diketahui seberapa kuat campuran beraspal menahan faktor-faktor yang

mempengaruhi durabilitasnya (Larasati, 2021).

Berdasarkan penelitian Zhang dan Gong, 2018 tentang “Study on

Durability of Composite-Modifed Asphalt Mixture Based on Inherent and
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Improved Performance” diperoleh durabilitas modified asphalt mixture

(MAM) dapat dievaluasi dengan mengamati berbagai perubahan dalam

peningkatan dan kinerja pada campuran aspal yang dimodifikasi.

Penambahan bahan tambah karet pada campuran aspal dapat

meningkatkan kinerja campuran aspal pada suhu tinggi, tetapi pada suhu

yang rendah mengalami keretakan. MAM memiliki daya tahan bervariasi,

oleh karena itu di penelitian ini disebutkan bahwa memilih bahan tambah

untuk campuran aspal sangat penting untuk meningkatkan kinerjanya dan

umur pelayanan perkerasan.

Berdasarkan penelitian Setiawan, 2014 tentang “Pengaruh Penuaan dan

Lama Perendaman Terhadap Durabilitas Campuran Asphalt Concrete

Wearing Course (AC-WC)” diperoleh durabilitas campuran AC-WC

sangat dipengaruhi oleh penuaan aspal dan lama perendamannya. Benda

uji yang mengalami penuaan tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan

oleh Bina Marga yaitu memiliki nilai kekuatan sisa di bawah 90%,

sedangkan Indeks Durabilitas benda uji yang mengalami penuaan

menunjukan penurunan kekuatan yang cukup besar seiring dengan

bertambahnya waktu perendaman dibandingkan dengan benda uji

perendaman normal. Beradasarkan hal tersebut maka benda uji yang

mengalami penuaan  dianggap tidak cukup tahan terhadap kerusakan yang

diakibatkan oleh pengaruh air dan suhu.

Pengujian durabilitas juga dilakukan oleh Ratih (2018) tentang “Kajian

Komparatif Durabilitas Campuran Aspal Beton Menggunakan Bahan

Pengikat yang Berbeda” diperoleh hasil Nilai IKS campuran aspal pen 60/70
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sebesar 99,74% dan campuran Tafpack-super 5% sebesar 99,85% sudah

memenuhi spesifikasi Bina Marga (2018) yaitu minimal 90%, sedangkan

campuran Jaya Aspal Polimer tidak memenuhi karena bernilai 85,76%.

2.4.2 Rumus Durabilitas

1. Indeks Kekuatan Sisa (IKS)

IKS (Indeks Kekuatan Sisa) atau IRS (Index Retained Stability)

diperoleh melalui pengujian terhadap sifat mekanik benda uji (stabilitas

dan flow) yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu diuji stabilitas

Marshall-nya  setelah perendaman dalam air pada suhu  60°C selama

waktu T1 dan diuji setelah perendaman pada suhu 60°C selama waktu

T2. Dari kedua perendaman tersebut didapat nilai stabilitas Marshall,

ditentukan Indeks Kekuatan Sisa (IKS) Marshall dengan menggunakan

persamaan sebagai berikut (Ratih, 2018) :

IKS = 100% ≥ 90% ........................................................ (1)

Keterangan:

IKS = Indeks Kekuatan Sisa (%)

S1= rata-rata stabilitas Marshall setelah perendaman selama T1 (Kg)

S2= rata-rata stabilitas Marshall setelah perendaman selama T2 (Kg)

Nilai IKS yang disyaratkan oleh Bina Marga adalah minimum 90%.

Nilai tersebut menandakan bahwa campuran aspal masih dianggap

cukup tahan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh air.
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2. Indeks Durabilitas Pertama (IDP)

Berdasarkan Ratih (2018) Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dapat

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

r = ( )
..............................................(2)

Keterangan:

r = Indeks Penurunan Stabilitas (%)

Si = Persentase kekuatan sisa pada waktu ti (%)

Si+1 = Persentase kekuatan sisa pada waktu ti+1 (%)

ti , ti+1 = Periode perendaman (dimulai dari awal pengujian)

Nilai ‘r’ yang bernilai positif menunjukkan adanya kehilangan kekuatan

sedangkan nilai ‘r’ bernilai negatif menunjukkan adanya perolehan

kekuatan.

3. Indeks Durabilitas Kedua (IDK)

Indeks daya tahan kedua (a) yaitu rata-rata area kekuatan tertutup antara

kurva daya tahan dan garis S0=100% yang dihitung menggunakan

Persamaan 3 (Ratih, 2018).

a = 1 … atau = 12 ( − )[2 − ( + ]……(3)
Keterangan:

Si+1 = Persentase kekuatan sisa pada waktu ti+1

Si = Persentase kekuatan sisa pada waktu ti

ti+1 = Periode perendaman  (dimulai dari awal pengujian)

tn = Total waktu perendaman
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Indeks durabilitas ini menggambarkan kehilangan kekuatan satu hari.

‘a’ bernilai positif menggambarkan kehilangan kekuatan, sedangkan ‘a’

bernilai negatif menggambarkan pertambahan kekuatan. Berdasarkan

definisi tersebut, maka nilai a < 100.  Oleh karena itu, memungkinkan

untuk menyatakan persentase ekuivalen kekuatan sisa satu hari

sebagai berikut:= (100 − )…………………………………………… .……… . . (4)
Nilai Indeks Durabilitas Kedua juga dapat dinyatakan dalam bentuk

nilai absolut dari ekuivalen kehilangan kekuatan sebagai berikut:= 100 ………………………………………… . . ……… .…… . (5)



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Penyiapan Material

Material yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agregat Kasar

Jenis agregat kasar yang digunakan yaitu agregat yang lolos saringan

diameter 19 mm dan tertahan saringan No. 8 (2,36 mm) dengan ukuran

butiran standar untuk lapis perkerasan jenis laston.

2. Agregat Halus

Jenis agregat halus yang digunakan yaitu agregat yang lolos saringan

No. 8 (2,36 mm) dan tertahan saringan No. 200 (0,075 mm) dengan

ukuran butiran standar untuk lapis perkerasan jenis laston. Agregat

halus didapat dari proses disintegrasi alami batuan atau pasir yang

dihasilkan oleh industri pemecah batu.

3. Bahan pengisi atau material lolos saringan No. 200 (filler).

4. Aspal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspal keras dengan

penetrasi 60/70.

5. Bahan tambahan untuk campuran aspal yaitu digunakan serbuk arang

tempurung kelapa.
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3.2 Tempat dan Peralatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Inti Jalan Raya Fakultas Teknik

Universitas Lampung. Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Satu Set Alat Saringan/Ayakan

Penggunaan alat saringan bertujuan untuk memisahkan agregat

berdasarkan gradasi agregat menurut ukurannya.

2. Alat Uji Pemeriksaan Agregat

Peralatan yang digunakan untuk pengujian agregat yaitu mesin Los

Angeles (tes abrasi), Aggregate Impact Machine, Aggregate Crushing

Machine, alat pengering berupa oven, timbangan, alat uji untuk berat

jenis (piknometer, timbangan, pemanas).

3. Alat Uji Pemeriksaan Aspal

Peralatan ini digunakan bertujuan untuk memeriksa aspal yaitu antara

lain dalam uji berat jenis, uji penetrasi, uji titik lembek dan uji

daktilitas.

4. Alat Uji Karakteristik Campuran Agregat dan Aspal

Peralatan yang digunakan untuk menguji karakteristik campuran

beraspal adalah seperangkat alat untuk metode marshall, meliputi:

a. Alat tekan marshall yang terdiri dari kapal penekan berbentuk

lengkung dan cincin penguji berkapasitas 22,2 KN (5000 lbs) yang

dilengkapi dengan arloji pengukur flowmeter.

b. Alat cetak benda uji (mold) berbentuk silinder dengan diameter 4

inchi (10,16 cm) dan tinggi 3 inchi (7,5 cm).
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c. Cincin penguji (provingring) kapasitas 2500 kg dan atau 5000 kg,

dilengkapi dengan arloji (dial) tekan denga ketelitian 0,0025 mm.

d. Marshall Automatic Compactor digunakan untuk memadatkan

campuran sebanyak 75 kali tumbukan pada kedua sisi atas dan

bawah.

e. Ejektor digunakan untuk mengeluarkan benda uji setelah proses

pemadatan.

f. Bak perendam (water bath) yang dilengkapi dengan pengatur suhu.

g. Alat-alat penunjang seperti kompor, penggorengan, sarung tangan

anti panas, sendok pengaduk, timbangan, kain lap, ember, jangka

sorong, pan dan tipe-x untuk menandai benda uji.

Peralatan yang digunakan merupakan peralatan standar pembuatan benda

uji Marshall yang akan dilakukan di Laboratorium Inti Jalan Raya

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.

3.3 Pengujian Material

Pemeriksaan material dilakukan bertujuan agar material pembentuk

perkerasan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan sebagai  berikut:

1. Agregat kasar, agregat halus, dan filler

Pengujian agregat diperlukan sebagai bahan pengisi pada campuran

beraspal dengan komposisi gradasi sesuai dengan gradasi terpakai yang

memenuhi spesifikasi. Untuk agregat kasar, agregat halus, dilakukan

pengujian analisa saringan, berat jenis dan penyerapan. Standar untuk

pengujian agregat seperti terdapat pada Tabel 3.1. dibawah ini.
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Tabel 3. 1. Standar Pengujian Agregat

No Jenis Pengujian Standar Uji

1 Analisa saringan SNI 03-1968-1990

2
Berat jenis (Berat jenis Bulk, Berat jenis
SSD dan Berat Jenis Semu) dan penyerapan
agregat halus.

SNI 03-1970-1990

3
Berat jenis (Berat jenis Bulk, Berat jenis
SSD dan Berat Jenis Semu) dan penyerapan
agregat kasar.

SNI 03-1969-1990

4 Los Angeles Test SNI 03-2417:2008

5 Aggregate Crushing Value BS 812:part 3 : 1975

6 Aggregate Impact Value BS 812:part 3 : 1975

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018.

2. Aspal

Pengujian aspal dilakukan dengan melakukan uji penetrasi, titik

lembek, daktilitas dan berat jenis. Aspal yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu aspal dengan penetrasi 60/70, dengan pertimbangan

karena angka penetrasi tersebut relatif rendah sehingga diharapkan aspal

dapat tahan terhadap cuaca panas dan dapat digunakan pada perkerasan

dengan lalu lintas yang tinggi seperti di Indonesia. Berdasarkan

Spesifikasi Bina Marga, di Indonesia umumnya aspal yang biasa

digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 dan ditetapkan bahwa angka

penetrasi terendah yang dapat digunakan di Indonesia adalah 50. Hal

tersebut disebabkan aspal dengan penetrasi yang semakin rendah mudah

mengalami oksidasi sehingga menjadi getas dan kehilangan daya lekatnya

yang berakibat campuran beraspal akan mudah retak (Firdian, 2005).

Aspal dimodifikasi dengan menambahkan serbuk arang tempurung kelapa
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yaitu sebanyak 0%, 3%, 6%, dan 9%. Diambil keempat kadar tersebut

karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Varlyanto dan Purnawan

(2016) kadar serbuk arang tempurung kelapa yang baik berkisar antara

1% - 10%. Standar pengujian aspal seperti terdapat pada Tabel 3.2.

dibawah ini.

Tabel 3. 2. Standar Pengujian Aspal

No Jenis Pengujian Standar Uji

1 Penetrasi 25⁰C (mm) SNI 06-2456-1991

2 Titik Lembek (⁰C) SNI 06-2434-1991

3 Berat Jenis SNI 06-2441-1991

4 Kehilangan Berat SNI 06-2440-1991

5 Daktilitas pada 25⁰ (cm) SNI 06-2432-1991
Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum

Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018.

Gambar 3. 1. Proses pencampuran aspal dan ATK
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3.4 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap prosedur dari penelitian yang akan dilakukan mulai dari awal

sampai akhir penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan benda uji untuk penentuan KAO (Kadar Aspal Optimum)

Tahap-tahap dari pembuatan benda uji untuk menentukan KAO yaitu

sebagai berikut:

a. Pengujian pada aspal dan agregat.

b. Penentuan perkiraan kadar aspal awal optimum (Pb), dihitung

menggunakan persaman berikut:

Pb = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (%FF) + Konstanta

Keterangan:

Pb :  Kadar aspal optimum perkiraan

CA : Persen agregat lolos saringan diameter 19 mm dan tertahan

saringan No. 8

FA : Persen agregat lolos saringan No. 8 dan tertahan saringan

No. 200

FF :  Persen agregat minimal 75% lolos saringan No. 200

K : Nilai konstanta yang besar nilainya diperkirakan antara 0,5

sampai 1,0 untuk Laston

Hasil perhitungan nilai Pb dibulatkan sampai dengan perkiraan 0,5%

terdekat dengan ketentuan Pb -1, Pb – 0,5, Pb, Pb + 0,5, Pb + 1.

c. Mempersiapkan benda uji marshall pada kadar aspal, yaitu dua

kadar aspal diatas nilai Pb, Pb dan dua kadar aspal di bawah nilai

Pb dengan interval 0,5%.
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d. Pemeriksaan terhadap tinggi benda uji, berat kering. Berat benda

uji dalam air dan berat pada kondisi kering permukaan jenuh.

2. Penentuan KAO

Tahap-tahap untuk menentukan KAO yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan pengujian pada berat jenis maksimum (Gmm) kadar

aspal Pb, sesuai dengan SNI 03-6893-2002.

b. Melakukan pengujian marshall, sesuai SNI 06-2489-1991 untuk

menentukan nilai stabilitas, kepadatan, kelelehan, marshall

quotient, Void In The Mix (VIM), Void In Mineral Aggregate (VMA)

dan Void Filled With Asphalt (VFA).

c. Menggambarkan batas-batas spesifikasi pada rentang kadar aspal

untuk masing-masing parameter yang memenuhi persyaratan.

d. Menentukan kadar aspal optimum yang berada pada titik tengah

dari rentang yang memenuhi.

3. Pembuatan benda uji durabilitas

Tahap-tahap pembuatan benda uji untuk pengujian durabilitas yaitu

sebagai berikut:

a. Setelah KAO didapat dilakukan pembuatan benda uji durabilitas

dengan perendaman menerus pada suhu 60oC dengan variasi lama

perendaman yang dapat dilihat pada Tabel 3. 4 dan Gambar 3.2.
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Gambar 3. 2. Proses pembuatan benda uji durabilitas

Tabel 3. 3. Benda Uji untuk Memperoleh Durabilitas

Lama
Perendaman

Kadar ATK Jumlah
Benda

Uji0% 3% 6% 9%

0,5 jam 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 12

1 hari 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 12

7 hari 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 12

14 hari 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 12

Total 48

b. Memeriksa tinggi benda uji, berat kering, berat benda uji dalam air

dan berat pada kondisi kering permukaan jenuh.
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4. Uji durabilitas

Tahap-tahap dalam pengujian durabilitas yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan perendaman di dalam waterbath pada benda uji sesuai

dengan variasi lama perendaman yang sudah ditentukan.

b. Melakukan pengujian marshall, sesuai dengan SNI 06-2489-1991

untuk menentukan nilai stabilitas, kepadatan, kelelehan, marshall

quotient, VIM, VMA dan VFA.

c. Melakukan pengujian Gmm atau berat jenis maksimum pada setiap

variasi lama perendaman sesuai dengan spesifikasi yang terdapat

pada SNI 03-6893-2002.

Gambar 3. 3. Pengujian Marshall

Gambar 3. 4. Pengujian berat jenis maksimum (Gmm)

d. Melakukan perhitungan durabilitas campuran beraspal.
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3.5 Analisis dan Pembahasan

Melakukan perhitungan durabilitas campuran beraspal dengan menggunakan

parameter Indeks Kekuatan Sisa (IKS), Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan

Indeks Durabilitas Kedua (IDK). Nilai dari ketiga indeks tersebut akan

menunjukkan kuat atau tidaknya campuran beraspal yang dimodifikasi

dengan menambahkan serbuk arang tempurung kelapa dan tanpa penambahan

serbuk arang tempurung kelapa dalam menahan faktor-faktor yang

memengaruhi durabilitas, sehingga akan diperoleh kesimpulan dan saran.
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3.6 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. 5. Diagram alir penelitian.

Mulai

Studi Literatur

Persiapan Alat & Pemeriksaan Bahan

Agregat Kasar, Agregat Halus
dan Filler

Aspal + Serbuk Arang Tempurung
Kelapa 0%, 3%, 6%, 9%

Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO) Pb -1, Pb -0,5, Pb,
Pb +0,5, Pb +1

Sebanyak 15 sampel

Pengujian Marshall rendaman

Analisis dan pembahasan dari uji durabilitas diperoleh nilai IKS
(Indeks Kekuatan Sisa), IDP (Indeks Durabilitas Pertama) dan

IDK (Indeks Durabilitas Kedua)

Selesai

Penentuan benda uji untuk memperoleh nilai durabilitas berdasarkan KAO
dengan variasi rendaman selama:

0,5 jam, 1 Hari, 7 Hari, 14 Hari
(3 sampel x 4 kadar ATK x 4 waktu perendaman = 48 sampel)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat

diambil kesimpulan pengaruh rendaman menerus dan penambahan serbuk

arang tempurung kelapa pada aspal pen 60/70 terhadap nilai durabilitas

campuran beraspal sebagai berikut:

1. Semakin bertambahnya kadar serbuk arang tempurung kelapa yang

ditambahkan ke dalam campuran beraspal mengindikasikan penurunan

pada nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) tetapi masih memenuhi spesifikasi

Bina Marga yaitu minimal 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada lama

perendaman 30 menit dan 1 hari campuran beraspal yang dimodifikasi

maupun tidak dimodifikasi dengan serbuk arang tempurung kelapa masih

dapat menahan kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh suhu dan air.

2. Nilai Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan Nilai Indeks Durabilitas

Kedua (IDK) yang diperoleh menunjukkan kehilangan kekuatan yang

signifikan seiring dengan bertambahnya kadar serbuk arang tempurung

kelapa. Kehilangan kekuatan terbesar terjadi pada penambahan 9%

serbuk arang tempurung kelapa dengan lama perendaman 14 hari yaitu

dengan kelandaian (r) sebesar 0,45% dan (a) sebesar 23,87%. Besarnya

kehilangan kekuatan yang terjadi dapat disebabkan karena serbuk arang
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tempurung kelapa adalah bahan organik yang rentang terhadap pengaruh

air dan dapat disebabkan juga karena nilai penetrasi serta nilai daktilitas

yang terlalu rendah sehingga menyebabkan aspal menjadi lebih getas

sehingga mudah retak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama

waktu perendaman dan semakin banyak serbuk arang tempurung kelapa

yang ditambahkan maka campuran beraspal mengalami penuaan dan

penurunan kinerja.

3. Durabilitas terbaik ditinjau dari nilai IKS, IDP dan IDK terjadi pada

campuran beraspal yang tidak dimodifikasi dengan serbuk arang

tempurung kelapa. Penambahan serbuk arang tempurung kelapa

mengakibatkan campuran beraspal rentan terhadap pengaruh air, hal ini

menunjukkan bahwa campuran beraspal yang dimodifikasi tidak efektif

jika dipakai pada lapisan AC-WC dikarenakan lapisan ini merupakan

lapisan yang paling atas sehingga berhubungan langsung dengan cuaca

dan temperatur serta beban yang melintasinya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan pengalaman selama penelitian di

laboratorium, maka beberapa saran untuk penelitian lanjutan yaitu sebagai

berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode

rendaman menerus pada air dingin atau payau sebagai pembanding

tingkat durabilitas campuran beraspal yang dimodifikasi dengan

menambahkan serbuk arang tempurung kelapa.
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2. Perlu dilakukan studi lebih lanjut dengan meninjau tipe penetrasi aspal

yang berbeda untuk mengetahui tingkat durabilitasnya.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan serbuk

arang tempurung kelapa pada lapisan perkerasan jalan yang tidak

berhubungan langsung dengan cuaca yaitu salah satunya lapisan AC-BC

(Asphalt Concrete - Binder Course).
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