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ABSTRAK 
 

Kerusakan jalan sebelum umur rencana dapat disebabkan oleh penggunaan 

agregat dan aspal yang tidak sesuai spesifikasi. Disamping itu beban yang 

berlebih, genangan air dan faktor cuaca mempercepat terjadinya kerusakan 

tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perkerasan yaitu dengan 

cara memodifikasi aspal dengan mengganti sebagian aspal dengan bahan tambah 

yang berfungsi meningkatkan kinerja perkerasan. Bahan tambah yang dapat 

digunakan untuk memodifikasi aspal adalah styrofoam dan minyak jelantah 

karena kedua bahan tersebut memiliki sifat dan komposisi yang hampir sama 

dengan aspal. Selain itu penggunaan bahan tambah tersebut juga dapat 

mengurangi pencemaran dan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan 

infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh penambahan minyak jelantah  pada aspal modifikasi styrofoam 

terhadap kinerja campuran laston lapis aus.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen. Dibuat 

15 benda uji menggunakan aspal modifikasi yaitu menggunakan aspal pen 60/70 

ditambah 7% styrofoam dari berat aspal untuk menentukan kadar aspal optimum 

(KAO). Dari hasil pemeriksaan campuran diperoleh kadar aspal optimum (KAO) 

sebesar 6,5% yang selanjutnya digunakan sebagai kadar aspal tetap. Pembuatan 

benda uji berdasarkan kadar aspal optimum (KAO) dilakukan dengan aspal 

modifikasi styrofoam 7% ditambahkan variasi kadar minyak jelantah 0%, 0,5%, 

1% dan 1,5%. Analisa data dilakukan dari hasil pemeriksaan volumetrik yang 

meliputi nilai VIM, VMA dan VFB, serta pengujian marshall untuk mendapatkan 

data stabilitas dan flow. 

Hasil pengujian marshall standar untuk campuran menggunakan aspal 

modifikasi styrofoam 7% dengan penambahan minyak jelantah didapat nilai VIM, 

VMA dan VFB, stabilitas, flow dan MQ semuanya memenuhi spesifikasi umum 

Bina Marga tahun 2018. Indeks kekuatan sisa terbesar dihasilkan dari campuran 

aspal modifikasi styrofoam 7% dengan penambahan kadar minyak jelantah 1% 

dengan nilai sebesar 94,33%, nilai ini lebih baik dibandingkan dengan nilai IKS 

campuran tanpa penambahan minyak jelantah yaitu sebesar 92,14%. 

 

Kata kunci: Aspal modifikasi , Styrofoam, Minyak jelantah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lapis aus merupakan lapisan perkerasan yang berhubungan langsung 

dengan ban kendaraan, merupakan lapisan yang kedap air dan tahan terhadap 

cuaca (Sukirman, 2003). Karena berhubungan langsung dengan ban kendaraan 

dan faktor eksternal lainya lapis aus sering mengalami kerusakan pada struktur 

perkerasan sebelum umur rencana. Kerusakan perkerasan sebelum umur rencana 

dapat terjadi karena kualitas material yang tidak sesuai dengan persyaratan. 

Selain itu pengaruh genangan air, cuaca dan beban yang berlebih semakin 

mempercepat kerusakan pada perkerasan. Kerusakan perkerasan yang umumnya 

terjadi berupa retak-retak (cracking), gelombang (corrugation), alur (rutting), 

genangan aspal di permukaan jalan (bleeding) dan berupa lubang (pothole). 

Usaha untuk meningkatkan kualitas perkerasan jalan sangat diperlukan untuk 

menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya. 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas perkerasan adalah 

dengan memodifikasi aspal untuk mendapatkan suatu produk aspal yang awet 

dengan menambahkan bahan tambah (additive) sebagai bahan subtitusi yang 

ramah lingkungan dan lebih ekonomis ke dalam aspal. Salah satu bahan tambah 

yang dapat digunakan yaitu styrofoam. Styrofoam merupakan suatu jenis plastik 

yang sangat ringan kaku, akan tetapi susah untuk teruarai (polystrine.). 

Styrofoam memiliki sifat thermoplastic yaitu akan melunak jika dipanaskan dan 

mengeras jika dingin. Dengan karakteristik yang sama dengan aspal yaitu 

thermoplastic, styrofoam dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

campuran perkerasan. Penambahan styrofoam pada aspal menyebabkan daya 

lekat aspal menjadi lebih baik sehingga mengakibatkan stabilitas campuran 

semakin meningkat. Selain itu penambahan styrofoam pada campuran 

perkerasan mempengaruhi sifat mekanis campuran, dimana dengan penambahan 

styrofoam mampu meningkatkan kekuatan campuran dalam memikul beban dan 

memperkecil nilai kelelehan (Saleh dkk, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh 



2 

 

Maulana (2019) yang berjudul “Pengaruh Penambahan Styrofoam Terhadap 

Karakteristik Campuran Aspal AC-WC” menunjukan bahwa penambahan 

styrofoam 7% menunjukan kualitas yang optimum dilihat dari nilai stabilitas 

Marshall, dengan pengujian WTM menunjukan nilai stabilitas dinamis > 2500 

lintasan/mm. Hal ini menunjukan penambahan styrofoam mampu meningkatkan 

kinerja campuran dalam menerima beban berulang akibat repetisi ban dan 

meningkatkan ketahanan terhadap retak. Selanjutnya dengan penambahan 

styrofoam pada aspal mampu menaikan nilai durabilitas campuran, dimana hal 

ini membuat perkerasan lebih awet dan lebih tahan terhadap genangan air 

(Nugraha, 2020).  

Minyak jelantah adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis 

minyak goreng seperti minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan 

sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian untuk menggoreng 

makanan. Minyak jelantah memiliki reaksi polimerisasi dan reaksi maillard 

yang menyebabkan minyak mengental dan dan berwarna gelap yang disebut 

sebagai resin (Fauziah dan Emsya, 2019). Resin nerupakan salah satu senyawa 

yang terdapat pada aspal dimana resin merupakan cairan berwarna kuning atau 

coklat tua yang memberikan sifat adhesi pada aspal (Sukirman, 2003). 

Penggunaan minyak jelantah sebagai peremaja RAP-aspal baru bergradasi SMA 

0/11 mampu meningkatkan nilai flow pada campuran perkerasan (Alfathli, 

2019). Wanggi (2020) menyebutkan bahwa penggunaan minyak jelantah 

sebagai bahan tambah pada aspal mampu meningkatkan nilai nilai VFB pada 

campuran sedangkan nilai VIM dan VMA semakin mengecil. Hal ini membuat 

campuran tidak mudah dimasuki air ataupun udara sehingga mengakibatkan 

proses oksidasi dan integritas dalam campuran sulit terjadi. Selain itu  

penambahan minyak jelantah menghasilkan nilai stabilitas yang lebih besar dari 

pada nilai stabilitas campuran dengan aspal konvensional.  

Minyak jelantah yang memiliki kandungan resin di dalamnya dan 

styrofoam yang memiliki sifat perekat jika dicampur dengan hidrokarbon 

aromatic seperti aspal diharapkan mampu meningkatkan kinerja campuran. 

Kedua bahan tersebut apabila dimanfaatkan juga dapat mengurangi pencemaran 
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dan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang 

berwawasan lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan serangkaian penelitian 

di laboratorium dengan judul “Pengaruh Penambahan Minyak Jelantah Pada 

Aspal Modifikasi Styrofoam Terhadap Kinerja Campuran Laston Lapis 

Aus”   

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dibentuk rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7% terhadap sifat fisik aspal? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7% terhadap terhadap nilai VIM, VMA dan VFB? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7% terhadap nilai flow, stabilitas, Marshall Quotient, dan Marshall 

Immersion? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styrofoam 7% terhadap sifat fisik aspal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styrofoam 7% terhadap nilai VIM, VMA dan VFB pada campuran 

beraspal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styrofoam dengan penambahan minyak jelantah terhadap nilai 

flow, stabilitas, Marshall Quotient, dan Marshall Immersion. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada skala pengujian yang 

dilakukan di Laboratorium Transportasi dan Rekayasa Jalan Raya Fakultas 

Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mataram. 

2. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 dan agregat yang 

digunakan yaitu agregat kasar, agregat halus dan filler abu batu yang 

diperoleh dari pemecahan batu (stone crusher) PT. Bahagia Bangun Nusa-

Lombok Timur. 

3. Pengujian aspal modifikasi dan campuran laston (AC–WC) menggunakan 

persentase penambahan styrofoam 7% dari berat total aspal  

4. Penggunaan bahan tambah minyak jelantah dibatasi pada kadar 0,5%, 1% dan 

1,5% dari berat total aspal 

5. Syrofoam yang digunakan berasal dari styrofoam bekas pembungkus bahan 

elektronik  

6. Tidak dilakukan pengujian terhadap kandungan kimia dari styrofoam dan 

minyak jelantah. 

7. Pengujian aspal dan agregat mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 

2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi untuk  

pembangunan perkerasan lentur selanjutnya. 

2. Memberikan saran atau alternatif bagi pemerintah atau instansi terkait dalam 

merencanakan campuran perkerasan 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Putra (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan 

styrofoam  terhadap campuran AC-WC dengan kadar 0%; 2%; 4%; 6%. 

Penelitian yang dilakukan mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 

(revisi 3). Hasil pengujian volumetrik dan marshall menunjukkan bahwa nilai 

VIM, VMA, stabilitas dan MQ meningkat, sedangkan nilai VFB dan flow 

menurun, tetapi perubahan nilai tersebut masih memenuhi spesifikasi Bina 

Marga. Nilai KAO yang didapat sebesar 6% dengan kadar styrofoam terbaik 

sebesar 6% berdasarkan Indeks kekuatan sisa terbesar. Pada campuran dengan 

kadar styrofoam 6% didapatkan hasil  nilai stabilitas sisa sebesar 2317,99 kg. 

Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan stabilitas sisa 

campuran dengan aspal pen 60/70 tanpa styrofoam yaitu sebesar 2100,23 kg. 

Permanasari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan styrofoam pada campuran AC-WC dengan kadar 0%, 7%, 8%, 9%, 

dan 10%, menggunakan standar Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (revisi 3). 

Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring peningkatan kadar 

styrofoam nilai titik lembek dan berat jenis yang didapat semakin meningkat 

sedangkan nilai penetrasi menurun. Hasil uji penetrasi dengan kadar styrofoam 

0%, 7%, 8%, 9%, dan 10% berturut turut adalah 61 (0.1 mm), 56 (0.1 mm), 53,2 

(0.1 mm), 46,5 (0.1 mm), 41,5 (0.1 mm). Sementara untuk  hasil uji titik lembek 

dengan kadar styrofoam 0%, 7%, 8%, 9%, dan 10% berturut turut adalah 

54,5°C, 56°C, 57°C, 59°C, 60°C. Nilai KAO didapat sebesar 5,5% untuk kadar 

styrofoam terbaik 7% dengan nilai stabilitas sebesar 1348,92 kg. 

Yuniarti (2013) dalam penelitianya memanfaatkan limbah minyak goreng 

(minyak jelantah) sebagai bahan untuk peremaja aspal lama menggunakan 

variasi sebesar 0%; 1%; 2%; 3% dan 4% dari berat aspal. Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa sifat fisik aspal lama dapat ditingkatkan dengan penambahan 
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minyak jelantah pada seluruh kriteria yang telah diujikan kecuali titik lembek 

aspal. Pada penambahan minyak jelantah sebesar 1% diperoleh nilai penetrasi 

65 dmm, daktilitas 111 cm, titik lembek 39.9°C, berat jenis 1.025 dan 

kehilangan berat sebesar 0.1275%. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konstruksi perkerasan lentur 

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah salah satu jenis perkerasan 

yang menjadikan aspal sebagai bahan pengikatnya, sifat lapisan perkerasanya 

menopang serta menyebarkan beban kendaraan yang melintas sampai ke tanah 

dasar. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan 

di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi 

untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan dibawahnya. 

Adapun susunan lapis 

konstruksi perkerasan lentur terdiri dari (Sukirman, 1999) : 

a. Lapis permukaan (surface course) 

b. Lapis pondasi atas (base course) 

c. Lapis pondasi bawah (subbase course) 

d. Lapisan tanah dasar (subgrade) 

 

Gambar 2.1 Susunan Konstruksi Perkerasan Lentur 

Sumber: Sukirman, 1999 

1. Tanah Dasar (sub grade) 

Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan galian 

ataupun permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan 

permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. 

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari 
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sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang 

menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut: 

a. Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari macam tanah tertentu 

akibat beban lalu lintas. 

b. Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan 

kadar air. 

c. Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti 

pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan 

kedudukannya, atau akibat pelaksanaan. 

2. Lapis Pondasi Bawah (sub base course) 

Lapis pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis 

pondasi dan tanah dasar. Fungsi lapis pondasi bawah antara lain: 

a. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan 

menyebarkan beban roda. 

b. Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-

lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan biaya 

konstruksi). 

c. Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. 

d. Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. 

Hal ini sehubungan dengan terlalu lemahnya daya dukung tanah dasar 

terhadap roda-roda alat-alat besar atau karena kondisi lapangan yang 

memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca. 

3. Lapis Pondasi (base course) 

Lapis pondasi adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis 

permukaan dengan lapis pondasi bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak 

menggunakan lapis pondasi bawah). Fungsi lapis pondasi antara lain: 

a. Sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda, 

b. Sebagai perletakan terhadap lapis permukaan. 

Bahan-bahan untuk lapis pondasi umumnya harus cukup kuat dan awet 

sehingga dapat menahan beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu 

bahan untuk digunakan sebagai bahan pondasi, hendaknya dilakukan 
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penyelidikan dan pertimbangan sebaik-baiknya sehubungan dengan 

persyaratan teknik.  

4. Lapis Permukaan (surface course) 

Lapis permukaan adalah bagian perkerasan yang paling atas. Fungsi lapis 

permukaan antara lain: 

a. Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda 

b. Sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan kerusakan akibat 

cuaca. 

c. Sebagai lapisan aus (wearing course). 

Bahan untuk lapis permukaan umumnya adalah sama dengan bahan 

untuk lapis pondasi, dengan persyaratan yang lebih tinggi. Penggunaan bahan 

aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, disamping itu bahan 

aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik, yang berarti mempertinggi 

daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. Pemilihan bahan untuk 

lapis permukaan perlu dipertimbangkan kegunaan, umur rencana serta 

pentahapan konstruksi, agar dicapai manfaat yang sebesar-besarnya dari 

biaya yang dikeluarkan. 

 

2.2.2 Agregat 

2.2.2.1 Pengertian agregat  

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau 

mineral lainnya baik berupa hasil alam maupun buatan (SNI No: 1737–1989-F). 

Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yang 

mengandung 90-95% agregat berdasarkan presentase berat atau 75-85% agregat 

berdasarkan persentase volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan dan 

mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran 

agergat dengan material lain. (Sukirman, 1999). 

2.2.2.2 Sifat agregat  

Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuannya dalam memikul 

beban lalu lintas. Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik dibutuhkan untuk 

lapisan permukaan yang langsung memilkul beban lalu lintas dan 
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menyebarkannya dilapisan bawahnya. Sifat agregat yang menentukan kualitas 

sebagai bahan konstruksi perkerasan jalan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu: 

1. Kekuatan dan keawetan (strength and durability) lapisan perkerasan 

dipengaruhi oleh:  

a. Gradasi  

b. Ukuran maksimum  

c. Kadar lempung 

d. Kekerasan dan ketahanan  

e. Bentuk butiran  

f. Tekstur permukaan  

g. Kemampuan dilapisi aspal dengan baik, dipengaruhi oleh: 

h. Porositas  

i. Kemungkinan basah  

j. Jenis agregat  

2. Kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan yang nyaman dan 

aman dipengaruhi oleh: 

a. Tahanan geser (skid resistance) 

b. Campuran yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan (bituminous 

mix workability) 

2.2.2.3. Ukuran butir 

Ukuran agregat dalam campuran beraspal terdistribusi dari yang berukuran 

besar sampai ke yang kecil. Semakin besar ukuran maksimum agregat yang 

dipakai semakin banyak variasi ukurannya dalam campuran tersebut. Menurut 

Spesifikasi Umum Bina Marga, (2018), agregat dikelompokkan menjadi: 

1. Agregat kasar 

Agregat kasar memiliki butiran tajam, kuat dan keras. Bersifat kekal, 

tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Sifat kekal diketahui 

apabiladiuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut: 

• Jika dipakai Natrium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 12 % 

• Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur maksimum 18% 
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Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur (bagian yang dapat 

melewati ayakan 0,060 mm) lebih dari 1 % maka kerikil harus dicuci. Tidak 

boleh mengandung zat organik dan bahan alkali yang dapat merusak beton. 

Harus mempunyai variasi besar butir (gradasi) yang baik, sehingga 

rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 6-7,10 dan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

• Sisa di atas ayakan 38 mm, harus 0 % dari berat 

• Sisa di atas ayakan 4,8 mm, 90 % - 98 % dari berat 

• Selisih antara sisa-sisa komulatif di atas dua ayakan yang berurutan, 

maks 60 % dan min 10 % dari berat.  

Fraksi Agregat kasar yang baik tidak  boleh mengandung garam. agregat 

kasar untuk rancangan adalah yang tertahan saringan No.4 (4,75 mm) dan 

haruslah bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak 

dikehendaki lainnya dan memenuhi persyaratan pada tabel 2.1 fraksi agregat 

kasar untuk keperluan pengujian harus terdiri atas batu pecah atau kerikil 

pecah dan harus disediakan dalm ukuran-ukuran normal. Agregat kasar ini 

menjadikan perkerasan lebih stabil dan mempunyai ketahanan terhadap slip 

(skid resisttance) yang tinggi sehingga menjamin keamanan lalu lintas. 

Agregat kasar yang mempunyai bentuk butiran yang bulat memudahkan 

proses pemadatan tetapi rendah stabilitasnya, sedangkan yang berbentuk 

menyudut (angular) sulit dipadatkan tetapi mempunyai stabilitas yang tinggi. 

Agregat kasar harus mempunyai ketahanan terhadap abrasi bila digunakan 

sebagai campuran wearing course, untuk itu nilai Los Angeles abrationtest 

harus dipenuhi. Agregat kasar pada campuran beraspal berfungsi memberikan 

kekuatan yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dalam campuran, 

dengan kondisi saling mengunci (interlocking) dari masing-masing partikel 

agregat. (Sukirman, 1999). 
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Tabel 2.1 Ketentuan Agregat Kasar 

Pengujian 

Metoda 

Pengujian Nilai 

Kekelan 

bentuk 

agregat 

terhadap 

larutan 

natrium Sulfat 

SNI 3407: 2008 

Maks. 12% 

magnesium Sulfat Maks 18% 

Abrasi 

dengan 

mesin 

Los 

Angles 

Campuran 

AC 

Modifikasi 

dan SMA 

100 

putaran 

SNI 2417: 2008 

Maks. 6% 

500 

putaran Maks. 30% 

Semua 

jenis 

campuran 

beraspal 

bergradasi 

lainya 

100 

putaran Maks. 8% 

500 

putaran Maks. 40% 

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 2439: 2011 Min. 95% 

Butir Pecah pada Agregat Kasar SNI 7619: 2012 95/90 

Partikel Pipih dan Lonjong 

ASTM D4791-

10 

Perbandingan 

1:5 Maks. 10% 

Material lolos Ayakan No. 200 

SNI ASTM 

C117: 2012 Maks. 1% 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga, 2018 

 

2. Agregat halus 

Agregat halus dapat berupa pasir, batu pecah atau kombinasi dari 

keduanya. Agregat halus adalah material yang pada prinsipnya lewat saringan 

4,75 mm dan tertahan pada saringan 0,075 mm atau saringan no. 200. Fungsi 

utama agregat halus adalah mendukung stabilitas dan mengurangi deformasi 

permanen dari campuran melalui ikatan (interlocking) dan gesekan antar 

partikel. Sifat-sifat khas yang diperlukan dari agregat adalah sudut 

permukaan, kekasaran permukaan, bersih dan bukan bahan organik. 
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Tabel 2.2 Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Metoda 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: Spesifikasi Umum Bina Marga, 2018 

 3. Bahan pengisi (filler) 

Filler adalah bahan pengisi rongga dalam campuran (void in mix) yang 

berbutir halus yang lolos saringan No. 200. Kelebihan atau kekurangan sedikit 

saja dari mineral ini akan menyebabkan campuran terlalu kering atau terlalu 

basah. Perubahan sifat campuran ini bisa terjadi hanya karena sedikit 

perubahan dalam jumlah atau sifat dari bahan pengisi atau mineral debu yang 

digunakan. 

Filler atau bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari 

gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SNI ASTM C136: 2012 

harus mengandung bahan yang lolos ayakan NO. 200 (75 micron) tidak 

kurang dari 75% terhadap beratnya kecuali untuk mineral asbuton (Spesifikasi 

Umum Bina Marga, 2018). 

2.2.2.4 Gradasi agregat  

Gradasi atau distribusi partikel-partikel berdasarkan ukuran butiran agregat 

merupakan hal yang penting adalam menentukan stabilitas perkerasan. Gradasi 

agregat mempengaruhi besarnya rongga antar butir yang akan menentukan 

stabilitas dan kemudahan dalam proses pelaksanaan (Sukirman, 1999). Gradasi 

agregat dibedakan atas: 

 

1. Gradasi Seragam (uniform graded) 

Gradasi seragam adalah agregat dengan ukuran yang hampir sama/sejenis 

atau mengandung agregat halus yang sedikit, sehingga tidak dapat mengisi 

rongga antar agregat. Gradasi seragam disebut juga gradasi terbuka. Agregat 
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gradasi seragam akan menghasilkan lapisan perkerasan dengan permeabilitas 

tinggi, stabilitas rendah dan berat volume kecil. 

2. Gradasi Rapat (dense graded) 

Gradasi rapat merupakan campuran agregat kasar dan halus dalam porsi 

yang berimbang, sehingga dinamakan juga agregat bergradasi baik (well 

graded). 

3. Gradasi Jelek/Buruk (poorly graded) 

Gradasi buruk/jelek merupakan campuran agregat yang tidak memenuhi 2 

kategori yaitu: gradasi seragam dan gradasi rapat. Gradasi ini sering disebut 

juga gradasi senjang yang akan menghasilkan lapisan perkerasan yang 

mutunya terletak antara kedua jenis di atas. 

 

2.2.2.5 Bentuk dan tekstur agregat 

Bentuk dan tekstur mempengaruhi stabilitas dari lapisan perkerasan yang 

dibentuk oleh agregat tersebut. Partikel agregat dapat berbentuk : 

1. Bulat (rounded) 

Agregat yang dijumpai di sungai pada umumnya telah mengalami 

pengikisan oleh air sehingga berbentuk bulat. Partikel agregat bulat saling 

bersentuhan dengan luas bidang kontak kecil sehingga menghasilkan sifat 

interlocking yang lebih kecil dan lebih mudah tergelincir. 

2. Lonjong (elongated) 

Partikel agregat berbentuk lonjong dapat ditemui di sungai-sungai atau 

bekas endapan sungai. Sifat interlocking dari agregat berbentuk lonjong 

adalah sama dengan agregat berbentuk bulat. 

3. Kubus (cubical) 

Partikel berbentuk kubus merupakan bentuk agregat hasil dari mesin 

pemecah batu (stone crusher) yang mempunyai bidang kontak yang lebih 

luas sehingga memberikan sifat interlocking yang lebih besar. Dengan 

demikian kestabilan yang diperoleh lebih besar dan lebih tahan terhadap 

deformasi yang timbul. Agregat kubus ini paling baik digunakan sebagai 

bahan konstruksi perkerasan jalan. 
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4. Pipih (flaky) 

Partikel agregat berbentuk pipih merupakan hasil dari mesin pemecah batu 

ataupun memang merupakan sifat dari agregat tersebut yang jika dipecahkan 

cenderung berbentuk pipih. Agregat ini lebih tipis 0,6 kali diameter rata-rata. 

5. Tak beraturan (irregular) 

Partikel agregat yang tidak beraturan, tidak mengikuti salah satu yang 

disebutkan di atas.  

 

2.2.2.6 Daya tahan agregat 

Daya tahan agregat merupakan ketahanan agregat terhadap adanya 

penurunan mutu akibat proses mekanis dan kimiawi. Agregat dapat mengalami 

degradasi, yaitu perubahan gradasi akibat pecahnya butir-butir agregat. 

Kehancuran agregat dapat disebabkan oleh proses mekanis, seperti yang terjadi 

selama proses pelaksanaan perkerasan jalan (penimbunan, penghamparan, dan 

pemadatan), pelayanan terhadap beban lalu lintas dan proses kimiawi, seperti 

kelembaban, kepanasan, dan perubahan suhu. (Sukirman, 2003) 

 

2.2.3 Aspal 

2.2.3.1 Pengertian aspal 

Aspal merupakan material yang umum digunakan untuk bahan pengikat 

agregat, oleh karena itu seringkali bitumen disebut pula sebagai aspal. Aspal 

dapat diperoleh di alam ataupun merupakan residu dari pengilangan minyak 

bumi. Aspal adalah material yang pada temperatur ruang berbentuk padat dan 

bersifat termoplastis. Jadi, aspal akan mencair jika dipanaskan sampai dengan 

temperatur tertentu, dan kembali membeku jika temperatur turun. Bersama 

dengan agregat, aspal merupakan material pembentuk campuran perkerasan 

jalan (Sukirman, 1999).  

Bitumen adalah zat perekat material (viscous cementitious material), 

berwarna hitam atau gelap, berbentuk padat atau semi padat, yang dapat 

diperoleh di alam ataupun sebagai hasil produksi. Aspal bersifat termoplastis 

yaitu mencair jika dipanaskan dan kembali membeku jika temperature turun. 
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Banyaknya aspal dalam campuran perkerasan berkisar antara 4 – 5% 

berdasarkan berat campuran, atau 10-15% berdasarkan volume campuran. 

(Sukirman, 2003) 

 

Gambar 2.2 Aspal 

Sumber: waterproofing.com 

 

Aspal yang digunakan pada konstruksi perkerasan jalan berfungsi sebagai:  

1. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dan agregat dan 

antara aspal itu sendiri. 

2. Bahan pengisi, mengisi rongga butiran antara butir-butir agregat dan pori-pori 

yang ada dari agregat itu sendiri. 

2.2.3.2 Sifat aspal  

Menurut Sukirman (1999) aspal yang digunakan dalam perkerasan jalan 

harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Daya tahan (durability) 

Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya 

akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Sifat ini merupakan sifat 

dari  agregat, campuran dengan aspal, faktor pelaksanaan, dan lain 

sebagainya.  

 2. Adhesi dan Kohesi  

Adhesi adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga 

dihasilkan ikatan yang baik antara agregat dengan aspal. Kohesi adalah 

kemampuan aspal untuk tetap mempertahankan agregat tetap ditempatnya 

setelah terjadinya pengikatan.  
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3. Kepekaan terhadap temperatur 

Aspal adalah material yang termoplastis, berarti akan menjadi keras atau 

lebih kental jika temperature berkurang dan akan lunak atau lebih cair jika 

temperatur bertambah. Pemadatan aspal akan dapat terjadi dimana kondisi 

aspal yang viskos dan pada kondisi temperaturnya yang cukup rendah. 

4. Kekerasan Aspal  

Aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampurkan dengan 

agregat sehingga agregat dilapisi aspal atau aspal panas disiramkan 

kepermukaan agregat yang telah disiapkan pada proses peleburan. Semakin 

tipis lapisan aspal, semakin besar tingkat kerapuhan yang terjadi.  

2.2.3.3 Jenis aspal  

Berdasarkan tempat diperolehnya, aspal dibedakan menjadi 2 yaitu:  

1. Aspal Alam/ Deposit Alam  

a. Aspal gunung (rock asphalt), contoh aspal dari pulau buton. 

b. Aspal danau (lake asphalt), contoh aspa dari Bermudez, Trinidad. 

2. Aspal Minyak  

Aspal minyak merupakan hasil penyulingan minyak bumi dan merupakan 

salah satu aspal buatan.Jenis aspal minyak dengan bahan dasar aspal dapat 

dibedakan atas: 

a. Aspal Padat  

Aspal padat (asphalt cement) merupakan aspal yang berbentuk padat 

atau semi padat pada suhu ruang (25°C - 30°C) dan mencair jika dipanaskan. 

Di Indonesia, aspal semen biasanya dibedakan berdasarkan nilai penetrasinya 

yaitu:  

- AC penetrasi 40/50, yaitu AC dengan penetrasi antara 40-50. 

- AC penetrasi 60/70, yaitu AC dengan penetrasi antara 60-70. 

- AC penetrasi 80/100, yaitu AC dengan penetrasi antara 80-100. 

- AC penetrasi 120/150, yaitu AC dengan penetrasi antara 120-150. 

- AC penetrasi 200/300, yaitu AC dengan penetrasi antara 200-300. 
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Di Indonesia pada umumnya dipergunakan aspal semen dengan penetrasi 

60/70 dan 80/100.  

Aspal penetrasi 60/70 harus memenuhi spesifkasi seperti Tabel 2.3 

berikut: 

Tabel 2.3 Persyaratan Aspal Minyak Pen. 60/70 

No. Jenis Pengujian  Metode Spesifikasi 

1 
Penetrasi pada 25°C (0,1 

mm) 
SNI 2456:2011 60-70 

2 Titik Lembek (°C) SNI 2434:2011 ≥ 48 

3 Titik Nyala (°C) SNI 2433:2011 ≥ 232  

4 Daktilitas pada 25°C (cm) SNI 2432:2011 ≥ 100 

5 Berat Jenis, 25°C SNI 2441:2011 ≥ 1,0 

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

1991 
≤ 0,8 

7 

Penetrasi Pada 25 ° C 

Setelah Kehilangan Berat 

(0,1 mm) 

SNI 2456:2011 ≥ 54 

8 
Daktilitas pada 25°C setelah 

kehilangan Berat (cm) 
SNI 2432:2011 ≥ 50 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga,2018 

b. Aspal Cair 

Aspal cair (cutback asphalt) merupakan aspal semen yang dicairkan 

dengan bahan pencair dari hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak 

tanah, bensin, rapid atau solar.  

c. Aspal Emulsi  

Aspal emulsi (emulsified asphalt) merupakan suatu campuran aspal 

dengan air dan bahan pengemulsi, yang dilakukan dipabrik pencampur.  

3. Aspal modifikasi  

Aspal modifikasi dibuat dengan mencampurkan aspal keras dengan suatu 

bahan tambah lain. Tujuan aspal dimodifikasi dengan bahan tambah lain 

tertentu adalah agar dapat menambah kualitas dari aspal murni. 

2.2.3.4 Pemeriksaan aspal 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk aspal keras, antara lain: 

1. Pengujian penetrasi 
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Pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekerasan aspal yang 

diukur dari kedalaman masuknya jarum penetrasi yang diberi beban 100 gram 

selama 5 detik pada suhu ruang 25°C. Semakin besar nilai penetrasinya, 

maka semakin lunak aspal tersebut dan sebaliknya. 

2. Pengujian titik lembek 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui suhu dimana aspal mulai 

lembek dengan menggunakan alat ring and ball dimana suhu ini akan 

menjadi acuan dilapangan atas kemampuan aspal menahan suhu yang terjadi 

untuk titik lembek sehingga dapat mengurangi daya lekat. Nilai titik lembek 

aspal yang berkisaran dari 30°C sampai 157°C. Persyaratan titik lembek 

untuk aspal pen.60/70 yaitu 48°C -58°C. Titik lembek merupakan temperatur 

pada saat bola baja dengan berat tertentu mendesak turun suatu lapisan aspal 

yang tertahan dalam cincin berukuran tertentu, sehingga aspal tersebut 

menyentuh pelat dasar yang terlelatak di bawah cincin pada tinggi 25,4 mm, 

sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu. Titik lembek seharusnya lebih 

tinggi dari suhu permukaan jalan sehingga aspal tidak akan meleleh dan 

merusak konstruksi yang ada begitupun sebaliknya. 

3. Pengujian daktilitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui panjang aspal yang ditarik 

pada suhu 25°C dengan kecepatan 5 cm/menit hingga aspal tersebut putus. 

Daktilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa aspal semakin lentur, sehingga 

semakin baik digunakan sebagai bahan ikat perkerasan. 

4. Pengujian berat jenis 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan berat aspal 

dengan berat air pada volume yang sama pada suhu ruang. Semakin besar 

nilai berat jenis aspal, maka semakin kecil kandungan mineral minyak dan 

partikel lain di dalam aspal. Semakin tinggi nilai berat jenis aspal, maka 

semakin baik kualitas aspalnya. 

5. Pengujian kehilangan berat minyak dan aspal 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menetapkan penurunan berat minyak 

dan aspal dengan cara pemanasan pada berat tertentu yang dinyatakan dalam 
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persen berat semula. Aspal dipanaskan sampai dengan suhu 163°C dalam 

kurun waktu 5 jam di dalam oven yang dilengkapi dengan piring berdiameter 

25 cm, tergantung melalui poros vertical dan dapat berputar dengan 

kecepatan 5 – 6 putaran/menit.  

 

2.2.4 Styrofoam 

 Styrofoam merupakan salah satu jenis polimer plastik memiliki sifat 

thermoplastic, yaitu menjadi lunak saat dipanaskan dan mengeras kembali 

setelah dingin. Selain itu juga memiliki sifat tahan terhadap asam, basa dan sifat 

korosif lainya seperti garam. Styrofoam juga sangat stabil dan tidak mudah 

terurai dalam waktu lama sehingga dapat menimbulkan masalah baru karena 

sulit untuk di daur ulang (Mujiarto, 2005). 

 

Gambar 2.3 styrofoam 

Sumber: parselday.com 

 

Styrofoam mempunyai massa jenis antara 16-640 Kg/m3, dan memiliki 

titik leleh 100°C. Styrofoam memiliki daya proteksi yang baik terhadap uap air 

dan suhu, namun kurang baik terhadap gas lainnya seperti oksigen. Styrofoam 

memiliki sifat yang mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, permukaan 

berlilin, melunak pada suhu 90°C. Karena sifatnya tersebut styrofoam dapat 

dijadikan bungkus makanan, pembungkus alat elektronik, serta bahan untuk 

mendekorasi suatu ruangan. Styrofoam begitu banyak dimanfaatkan dalam 

kehidupan, tetapi harus dibatasi agar tidak merugikan lingkungan. Pemanfaatan 
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styrofoam bekas untuk bahan aditif dalam pembuatan aspal polimer merupakan 

salah satu cara meminimalisir limbah tersebut. 

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh styrofoam adalah memiliki titik 

lembek yang tinggi sehingga campuran antara styrofoam dan aspal diharapkan 

mampu menambah titik lembek aspal. Selain itu styrofoam juga dapat menjadi 

perekat apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, aspal dan 

sebagainya, diharapkan dapat menjadi bahan aditif untuk menambah daya rekat 

antara agregat dan aspal sehingga dapat meningkatkan kualitas campuran aspal 

beton.  

 

2.2.5 Minyak jelantah 

 

Gambar 2.4 Minyak Jelantah 

Sumber: tribunnews.com 

Minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari dua atau 

tiga kali penggorengan, dan dikategorikan sebagai limbah karena dapat merusak 

lingkungan dan dapat menimbulkan sejumlah penyakit. bila ditinjau dari 

komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa bersifat 

karsinogenik, yang terjadi selama proses penggorengan. Jadi jelas bahwa 

pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan 

manusia karena mengandung senyawa-senyawa karsinogen dan akibat 

selanjutnya dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Penggunaan 

minyak jelantah yang sudah berulang kali mengandung zat radikal bebas yang 

bersifat karsinogenik seperti peroksida, epioksida, dan lain-lain  (Dising 2006). 
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2.2.6 Jenis campuran beraspal 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga (2018), campuran beraspal dibagi 

menjadi : 

a.  Stone Matrix Asphalt  (SMA) 

Stone Matrix Asphalt selanjutnya disebut SMA, terdiri dari tiga jenis; SMA 

tipis; SMA halus dan SMA kasar, dengan ukuran partikel maksimum masing-

masing agregat adalah 12.5mm, 19mm, 25mm. setiap campuran SMA yang 

menggunakan bahan aspal polymer disebut masing-masing SMA tipis 

modifikasi, SMA halus modifikasi dan SMA kasar modifikasi 

b. Lapis tipis aspal beton (Hot Rolled Sheet, HRS) 

Lapis tipis aspal beton (Lataston yang selanjutnya disebut HRS terdiri dari 

dua jenis campuran, HRS Pondasi (HRS-Base) dan HRS Lapis Aus (HRS 

Wearing Course, HRS-WC) dan ukuran maksimum agregat masing-masing 

campuran adalah 19 mm. HRS-Base mempunyai proporsi fraksi agregat kasar 

lebih besar daripada HRS-WC. 

c. Lapis aspal beton (Asphalt Concrete) 

Lapis aspal beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC terdiri dari tiga jenis 

campuran, AC Lapis Aus (AC-WC), AC Lapis Antara (AC-Binder Course, 

AC-BC) dan AC Lapis Pondasi (AC-Base) dan ukuran maksimum agregat 

masing-masing campuran adalah 19 mm, 25,4 mm dan 37,5 mm. Setiap jenis 

campuran AC yang menggunakan bahan aspal polymer disebut masing-

masing sebagai AC-WC Modifikasi, AC-BC Modifikasi, dan AC-Base 

Modifikasi. 

 

2.2.6.1 Lapis aspal beton  

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (1987) dalam Pedoman Teknik No. 

13/PT/B/1987, lapis aspal beton (laston) adalah suatu lapisan konstruksi jalan 

yang terdiri dari campuran aspal keras dengan agregat yang mempunyai gradasi 

menerus, dicampur, dihampar serta dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu 

tertentu. 
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Gambar 2.5 Aspal Beton 

Sumber: catatanxipil.com 

Untuk mengeringkan agregat dan mendapatkan tingkat kecairan yang 

cukup dari aspal sehingga diperoleh kemudahan untuk mencampurnya, maka 

kedua material harus dipanasakan dulu sebelum dicampur, karena dicampur 

dalam keadaan panas maka seringkali disebut dengan aspal (hot mix). Pekerjaan 

pencampuran dilakukan di pabrik pencampur, kemudian dibawa kelokasi dan 

dihampar dengan mempergunakan alat penghampar (paving machine) sehingga 

diperoleh lapisan lepas yang seragam dan merata untuk selanjutnya dipadatkan 

dengan mesin pemadat dan akhirnya diperoleh lapisan padat aspal beton 

(Sukirman, 1999). 

Sesuai dengan fungsinya aspal beton mempunyai kandungan agregat dan 

aspal yang berbeda. Sebagai lapis aus, maka kadar aspal yang dikandungnya 

haruslah cukup sehingga dapat memberikan lapis yang kedap air. Karakteristik 

beton aspal yang terpenting pada canpuran ini adalah stabilitas. Sesuai dengan 

fungsinya Laston terdiri dari 3 macam campuran yaitu: 

1. Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama AC-WC (Asphalt Concrete 

– Wearing Course) dengan tebal minimum AC – WC adalah 4 cm. Lapisan 

ini adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan dan 

dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca, gaya geser, tekanan roda 

ban kendaraan serta memberikan lapis kedap air untuk lapisan dibawahnya. 

2. Laston sebagai lapisan pengikat, dikenal dengan nama AC-BC (Asphalt 

Concrete – Binder Course) dengan tebal minimum AC – BC adalah 5 cm. 

Lapisan ini untuk membentuk lapis pondasi jika digunakan pada pekerjaan 

peningkatan atau pemeliharaan jalan. 
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3. Laston sebagai lapisan pondasi, dikenal dengan nama AC-Base (Asphalt 

Concrete-Base) dengan tebal minimum AC-Base adalah 6 cm. Lapisan ini 

tidak berhubungan langsung dengan cuaca tetapi memerlukan stabilitas untuk 

memikul beban lalu lintas yang dilimpahkan 

 

Tabel 2.4 Persyaratan gradasi agregat campuran aspal panas AC-WC 

Ukuran Ayakan % Berat yang Lolos Nilai Tengah 

ASTM (mm) Laston AC-WC 

1 1/2 ” 37,5 -  

1 ” 25 -  

3/4 ” 19 100 100 

1/2 ” 12,5 90-100 95 

3/8 ” 9,5 77-90 83.5 

No. 4 4,75 53-69 61 

No.8 2,36 33-53 43 

No. 16 1,18 21-40 30.5 

No. 30 0,6 14-30 22 

No. 50 0,3 9-22 15.5 

No.100 0,15 6-15 10.5 

No. 200 0,075 4-9 6.5 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga, 2018. 

2.2.6.2 Karakteristik aspal beton 

Tujuh karakteristik campuran yang harus dimiliki beton aspal adalah 

stabilitas, keawetan atau durabilitas, kelenturan atau fleksibilitas, ketahanan 

terhadap kelelahan (fatique resistance), kekesatan permukaan atau ketahanan 

geser, kedap air, dan mudah untuk dilaksanakan.  

1. Stabilitas  

Stabilitas lapis perkerasan jalan adalah kemampuan perkerasan jalan 

menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti 

gelombang, alur ataupun bleeding. Kebutuhan akan stabilitas setingkat 

dengan jumlah lalu lintas dan beban kendaraan yang akan memakai jalan 

tersebut. Jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan sebagian besar 

merupakan kendaraan berat menuntut stabilitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan jalan dengan volume lalu lintas yang hanya sendiri dari 

kendaraan penumpang saja.  
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Kestabilan yang terlalu tinggi menyebabkan lapisan itu menjadi cepat 

kaku dan cepat mengalami retak, disamping itu karena volume antar agregat 

kurang, mengakibatkan kadar aspal yang dibutuhkanpun rendah. Hal ini 

menghasilkan film aspal tipis dan mengakibatkan ikatan aspal mudah lepas 

sehingga durabilitasnya rendah. Stabilitas terjadi dari hasil gerakan antar 

butir, penguncian antar partikel dan daya ikat yang baik dari lapisan aspal. 

2. Durabilitas (Keawetan/Daya Tahan)  

Durabilitas merupakan kemampuan beton aspal menerima repetisi beban 

lalu lintas seperti berat kendaraan, gesekan antara roda kendaraan dan 

permukaan jalan, serta menahan keausan akibat perngaruh cuaca dan iklim, 

seperti udara, air, atau perubahan temperatur. Faktor yang mempengaruhi 

durabilitas lapis aspal beton adalah:  

a. Film aspal atau selimut aspal, film aspal yang tebal dapat menghasilkan 

lapis aspal beton yang berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkinan 

terjadinya bleeding menjadi tinggi.  

b. VIM kecil sehingga lapis kedap air dan udara tidak masuk kedalam 

campuran yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan aspal menjadi 

rapuh/getas.  

c. VMA besar, sehingga film aspal dapat dibuat tebal. Jika VMA dan 

VIM kecil serta kadar aspal tinggi kemungkinan terjadinya bleeding 

besar. Untuk mencapai VMA yang besar ini digunakan agregat 

bergradasi senjang. 

 

3. Fleksibilitas (Kelenturan) 

Fleksibilitas pada lapisan perekerasan adalah kemampuan lapisan untuk 

mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang tanpa 

timbulnya retak dan perubahan volume. Fleksibilitas yang tinggi dapat 

diperoleh dengan : 

a. Penggunaan agregat bergradasi senjang sehingga diperoleh VMA yang 

besar. 

b. Penggunaan aspal lunak (aspal dengan penetrasi yang tinggi). 
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c. Penggunaan aspal yang cukup banyak sehingga diperoleh VIM yang 

kecil. 

4. Tahanan geser/kekesatan(skid resistance) 

Tahanan geser adalah kekesatan yang diberikan oleh perkerasan 

sehingga kendaraan tidak mengalami slip baik diwaktu hujan atau basah 

maupun diwaktu kering. Kekesatan dinyatakan dengan koefisien gesek antar 

permukaan jalan dan ban kendaraan. Tahanan geser tinggi jika: 

a. Penggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tak terjadi bleeding. 

b. Penggunaan agregat dengan permukaan kasar. 

c. Penggunaan agregat berbentuk kubus. 

d. Penggunaan agregat kasar yang cukup.  

5. Ketahanan Kelelahan (fatique resistance) 

Ketahanan kelelahan adalah ketahanan dari lapis aspal beton dalam 

menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelahan yang berupa alur 

(ruting) dan retak. Faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap kelelahan 

adalah:  

a.VIM yang tinggi dan kadar aspal yang rendah akan mengakibatkan 

kelelahan yang lebih cepat.  

b. VMA yang tinggi dan kadar aspal yang tinggi dapat mengakibatkan 

lapis perkerasan menjadi fleksibel. 

6. Kedap air (impermeability) 

Kedap air adalah kemampuan beton aspal untuk tidak dapat dimasuki air 

ataupun udara lapisan beton aspal. Air dan udara mengakibatkan percepatan 

proses penuaan aspal dan pengelupasan selimut aspal dari permukaan 

agregat. 

7. Kemudahan Pelaksanaan (workability) 

Kemudahan pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk 

dihampar dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan 

yang diharapkan.  
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2.2.6.3 Sifat volumentrik dan mekanis campuran aspal beton 

Sifat-sifat volumetrik dan mekanis campuran aspal merupakan 

karakteristik fisik campuran yang digunakan untuk evaluasi awal rancangan 

campuran aspal dalam bentuk benda uji di laboratorium. 

1. Berat Jenis 

Berat jenis dapat dijadikan indikator untuk menentukan tingkat 

kepadatan suatu campuran aspal. Semakin tinggi berat jenis campuran aspal, 

maka derajat kepadatan campuran aspal semakin baik. Kepadatan yang tinggi 

akan meningkatkan stabilitas dan kekuatan campuran serta mengurangi 

pengaruh perubahan bentuk dari lapisan bawah roda kendaraan. Berat jenis 

dapat dihitung dengan menggunakan rumusan-rumusan berikut: 

a. Berat Jenis Bulk dan Apparent Total Agregat 

Agregat total terdiri atas fraksi-fraksi agregat kasar, agregat halus 

dan filler yang masing-masing mempunyai berat jenis yang berbeda, baik 

berat jenis kering (bulk specific gravity) dan berat jenis semu (apparent 

gravity). Setelah didapatkan kedua macam berat jenis pada masing-masing 

agregat pada pengujian material agregat maka berat jenis dari total agregat 

tersebut dapat dihitung dalam persamaan sebagai berikut: 

- Berat jenis kering (bulk specific gravity) dari total agregat 

 

    
           
  
  

 
  
  

   
  
  

    (2-1) 

 Dengan: 

 Gsb  = Berat jenis bulk kering agregat campuran. 

 P1, P2, ..Pn = Persentase berat dari masing-masing fraksi agregat (%). 

 G1, G2,..Gn = Berat jenis bulk masing-masing fraksi agregat. 

 

 -Berat jenis semu (apparent specific gravity) dari total agregat 

 

    
           

  
    

 
  

    
   

  
    

      (2-2) 
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Dengan: 

Gsa  = Berat jenis kering agregat campuran. 

P1, P2, ..Pn = Persentase berat dari masing-masing fraksi agregat (%). 

G1, G2,..Gn = Berat jenis kering masing-masing fraksi agregat. 

b. Berat Jenis Efektif  

Berat jenis maksimum campuran (Gmm) diukur dengan AASHTO 

T.209-90, maka berat jenis efektif campuran (Gse), kecuali rongga udara 

dalam partikel agregat yang menyerap aspal dapat dihitung dengan rumus 

berikut yang biasanya digunakan berdasarkan hasil pengujian kepadatan 

maksimum teoritis. 

 

    
        

 
  

    
   

  

    
   

  

    
 
                (2-3) 

Dengan: 

Gse1  = Berat jenis efektif agregat kasar. 

Gse2  = Berat jenis efektif agregat halus. 

Gse3  = Berat jenis efektif agregat filler. 

P1, P2, ..Pn = Persentase berat dari masing-masing fraksi agregat (%). 

c. Berat Jenis Maksimum Campuran Aspal 

Berat jenis maksimum campuran aspal adalah berat jenis pada saat 

kondisi rongga pori udara dalam campuran aspal adalah nol. 

 

    
   
  
   

 
  
  

                             (2-4)

  

Dengan: 

Gmm = Berat jenis maksimum campuran aspal. 

Pmm = Presentase berat total campuran (=100). 

Pb = Kadar aspal berdasarkan total campuran (%). 

Ps = Kadar agregat persen terhadap berat total campuran (%). 

Gse = Berat jenis efektif agregat. 
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Gb = Berat jenis aspal. 

d. Berat Jenis Bulk Campuran Padat 

 

Gmb 
  

       
                        (2-5) 

Dengan: 

Gmb = Berat jenis bulk campuran setelah pemadatan. 

Bk   = Berat kering benda uji (gr).      

Ba   = Berat dalam air (gr). 

Bssd = Berat kering jenuh (gr). 

 

2. Rongga udara (air void) 

a. Rongga Pori di Antara Mineral Agregat (VMA) 

VMA adalah volume rongga udara di antara butir-butir agregat 

dalam campuran beraspal dalam kondisi padat. VMA meliputi volume 

rongga udara dalam campuran beraspal dan volume aspal efektif (tidak 

termasuk volume aspal yang diserap agregat). VMA dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut :  

 

          
        

   
                     (2-6) 

Dengan:  

VMA  = Rongga udara pada mineral agregat, prosentase dari vol. total (%). 

Gsb     = Berat jenis bulk agregat.  

Gmb     = Berat jenis bulk campuran setelah pemadatan. 

Ps       = Kandungan agregat, persen terhadap total campuran (%). 

 

- Terhadap berat agregat total 

         
    

   
   

   

        
                                      (2-7)
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Dengan: 

VMA = Rongga udara pada mineral agregat, prosentase dari  vol. total(%). 

Gmb    = Berat jenis campuran setelah pemadatan. 

Gsb    = Berat jenis bulk agregat. 

 Pb      = Kadar aspal, persen total campuran (%). 

 Ps     = Kadar agregat, persen terhadap berat total campuran (%). 

b. Rongga Pori dalam Campuran Beraspal (VIM) 

VIM (Void In Mix) adalah kantung-kantung udara di antara partikel 

agregat yang terselimuti aspal. VIM dapat dihitung menggunakan rumusan 

berikut:  

 

            
       

   
                  (2-8)  

 

Dengan:  

VIM =  Rongga udara pada campuran setelah pemadatan, prosentase dari 

     vol.total(%). 

Gmm  = Berat jenis maksimum dari campuran aspal yang belum 

dipadatkan.  

Gmb =  Berat jenis bulk campuran setelah pemadatan. 

c. Rongga Pori yang Terisi Aspal (VFB) 

Rongga pori yang terisi aspal (VFB) adalah bagian dari rongga yang 

berada diantara mineral agregat (VMA) yang terisi oleh aspal efektif dan 

dinyatakan dalam persen dengan rumusan sebagai berikut: 

 

    
             

   
                (2-9) 

Dengan: 

VFB =  Rongga yang terisi aspal, persentase dari VMA (%). 

VMA        = Rongga udara pada mineral agregat, persen dari volume     

bulk campuran (%).  
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VIM       = Rongga udara pada campuran, persen total campuran   

(%). 

3. Uji Marshall 

a. Stabilitas Marshall 

Nilai stabilitas marshall adalah kemampuan suatu campuran aspal 

untuk menerima beban sampai terjadi alir (flow) yang dinyatakan dalam 

kilogram, diperoleh berdasarkan nilai masing-masing yang ditunjukkan 

oleh jarum dial. Stabilitas merupakan parameter yang menunjukkan batas 

maksimum beban yang dapat diterima oleh suatu campuran beraspal saat 

terjadi keruntuhan. Selain itu pada umumnya alat uji marshall yang 

digunakan bersatuan Lbf (pound force), sehingga harus disesuaikan 

satuannya terhadap satuan kilogram. Nilai stabilitas yang terlalu tinggi 

akan menghasilkan perkerasan yang kaku sehingga tingkat keawetannya 

berkurang. 

 

           x 0,454               (2-13) 

 

Dengan :   

S  = Nilai stabilitas terkoreksi (kg). 

q  = Pembacaan stabilitas pada dial alat marshall. 

k  = Faktor kalibrasi alat. 

C  = Angka koreksi ketebalan. 

0,454 = Konversi beban dari lb ke kg.  

 

b. Kelelehan (Flow) 

Flow adalah keadaan perubahan bentuk suatu campuran aspal yang 

terjadi akibat suatu beban yang dinyatkan dalam mm. Cara untuk 

memperoleh nilai flow sama dengan memperoleh nilai stabilitas yaitu 

berdasarkan nilai masing-masing yang ditunjukkan oleh jarum dial. Hanya 

saja untuk alat uji jarum dial flow, sehingga tidak perlu dikonversikan lebih 
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lanjut. Flowmeter digunakan untuk mengukur besarnya deformasi yang 

terjadi akibat pembebanan.  

c. Marshall Quotient (MQ) 

Marshall Quotient merupakan hasil bagi stabilitas dengan kelelehan. 

Semakin tinggi nilai MQ, maka kemungkinan akan semakin tinggi 

kekakuan suatu campuran dan semakin rentan campuran tersebut terhadap 

keretakan. 

   
          

    
                          (2-10) 

d. Marshall Immersion 

Pengujian ini prinsipnya sama dengan pengujian marshall standard, 

hanya waktu perendaman di dalam waterbath yang berbeda. Pada penelitian 

ini dipakai metode uji perendaman marshall selama 24 jam dalam suhu 

konstan 60°C sebelum pembebanan diberikan. 

                     
                       

                         
                  (2-11) 

 

Tabel 2.5 Ketentuan sifat-sifat campuran AC-WC 

Sifat Sifat Campuran 

Laston 

Lapi

s Aus 

Lapis 

Antara 

Lapis 

Pondasi 

Jumlah Tumbukan Per Bidang 75 112 

Rasio partikel lolos ayakan 0.075 

mm dengan kadar aspal efektif 

Min. 0.6 

Maks 1.2 

Rongga dalam campuran (%) 
Min. 3 

Maks 5 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min. 15 14 13 

Rongga terisi aspal (%) Min. 65 65 65 

Stabilitas Marshall (kg) Min. 800 1800 

Pelelehan (mm) 

 

Min. 2 3 

Maks 4 6 

Stabilitas marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam,     Min. 
90 

Rongga dalam campuran (%) pada 

kepadatan membal (refusal) Min. 
2 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga,2018. 
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4. Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 

Indeks kekuatan sisa dianalisi dari data-data hasil pengujian terhadap 

sifat-sifat mekanik benda uji (stabilitas dan flow) dibagi dalam dua kelompok. 

Kelompok pertama diuji stabilitas marshallnya dengan perendaman dalam air 

pada suhu     selama waktu 30 menit dan kelompok kedua diuji setelah 

perendaman pada suhu     selama waktu 24 jam (Wahjoedi, 2009). Kemudian 

ditentukan IKS marshall dengan menggunakan persamaan berikut : 

 

IKS = 
   

   
  100%              (2-12) 

Dengan: 

 S1  = Nilai rata-rata stabilitas marshall setelah perendaman selama 30 

menit, (kg). 

 S2 = Nilai rata-rata stbailitas masrhall setelah perendaman selama 24  

jam, (kg). 

 IKS   = Indeks kekuatan sisa (%). 

 

2.2.7 Analisa data pengujian 

Setelah selesai pembuatan benda uji, maka dari benda uji tersebut 

didapatkan data berupa data tinggi benda uji, berat dalam air, berat udara, berat 

kering jenuh, data – data tersebut digunakan untuk menghitung nilai volumetrik 

campuran, nilai – nilai parameter marshall. Agar dapat diketahui seberapa besar 

nilai dari parameter – parameter tersebut dengan menggunakan aspal yang telah 

dimodifikasi dengan penambahan styrofoam dan minyak jelantah sebagai bahan 

tambah pada campuran laston AC – WC. 

 

2.2.8 Analisa Regresi, Korelasi dan Determinasi 

2.2.8.1. Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah suatu metode untuk menentukan hubungan sebab–

akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi dapat 

memprediksi perilaku dari variabel terikat dengan menggunakan data dari 
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variable bebas. Dalam analisis regresi terdapat dua jenis variabel yaitu variable 

bebas dan variable terikat. Variabel bebas adalah variabel yang keberadaanya 

tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel bebas pada penelitian ini 

yaitu kadar aspal dengan tambahan styofoam 7% dan variasi persentase minyak 

jelantah. Biasanya dinyatakan dalam X. Sedangkan Variabel terikat adalah 

variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat ini 

terdiri dari VIM, VMA, VFB, Stabilitas Marshall, flow, Marshall Quotient dan 

Immersion Test. Biasanya dinyatakan dalam Y.   

Di dalam analisis regresi juga terdapat beberapa jenis persamaan regresi 

yaitu : 

1. Persamaan Linier 

 Y = a + bx         (2-13) 

2. Persamaan Parabola kuadratik (polynomial tingkat dua) 

 Y = a + bx + cx²         (2-14) 

3. Persamaan Parabola Kubik (polynomial tingkat tiga) 

 Y = a + bx + cx² + dxᶟ         (2-15) 

 

Keterangan : 

Y  = Nilai variabel terikat 

X  = Nilai variabel bebas 

a,b,c,d = Koefisien 

Persamaan garis regresi diperoleh dari sekumpulan data yang kemudian 

disusun menjadi pencar (scater), dari diagram tersebut dengan bantuan dari 

program computer dapat dibuat garis regresi polinomialnya. Dari garis regresi 

tersebut diperoleh persamaan regresi dan nilai koefisien korelasinya. 

 

2.2.8.2 Koefisien Korelasi 

Dalam ilmu statistika, korelasi diartikan sebagai hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Tinggi-rendah, kuat-lemah atau besar-kecilnya suatu 

korelasi dapat diketahui dengan melihat angka korelasi (coefficient of 
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correlation) yang disimbolkan dengan ρ (baca Rho, untuk populasi) atau R 

(untuk sampel). Untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel 

pada penelitian ini maka, digunakan teknik analisis yang disebut dengan 

koefisien korelasi yang disimbolkan R (Rho). Nilai koefisien korelasi didapat 

dari: 

    
            

                          
    (2-16) 

Dengan: 

n = Jumlah data 

X = Variabel bebas (Absis) 

Y = Variabel terikat (Ordinat) 

R = Koefisien korelasi  

 Koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1 dengan kriteria 

pemanfaatan sebagai berikut:  

1. Koefisien korelasi dinyatakan R > 0 

    Koefisien korelasi dinyatakan R > 0 artinya telah terjadi hubungan 

korelasi positif, yaitu semakin besar variabel X semakin besar pula nilai 

variabel Y atau semakin kecil nilai X semakin kecil pual nilai variabel Y. 

2. Koefisien korelasi dinyatakan R < 0 

   Koefisien korelasi dinyatakan R < 0 artinya telah terjadi korelasi negatif 

dimana semakin kecil nilai variabel X maka nilai variabel Y semakin besar 

atau semakin besar nilai variabel X maka semakin kecil nilai variabel Y. 

3. Koefisien korelasi dinyatakan R = 0 

  Koefisien korelasi dinyatakan R = 0  artinya tidak ada hubungan korelasi 

antara variabel X maupun variabel Y. 

4. Koefisien korelasi dinyatakan R = +1 atau -1  

  Koefisien korelasi dinyatakan R = +1 atau -1 artinya  hubungan antara 

variabel X dan Y sempurna.  
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 Nilai R menunjukan keeratan hubungan dari variabel bebas secara 

simultan atau serentak.  

- Nilai R = 0, (tidak ada hubungan). 

- 0 < R < 0,2, (sangat lemah). 

- 0,2 < R < 0,4, (lemah). 

- 0,4 < R < 0,7, (sedang). 

- 0,7 < R < 0,9, (kuat). 

- 0,9 < R < 1, (sangat kuat). 

 

2.2.8.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi sederhana (R
2
) adalah satu ukuran yang digunakan 

untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variansi variabel tidak bebas, 

dengan 0<R
2
<1. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R

2
. Nilai R

2
berkisar 

antara 0 sampai 1. Sebagai contoh, jika R
2
 = 0,6 maka jumlah kuadrat selisih y 

direduksi sebesar 60%. Dengan kata lain 60% variasi dalam y dapat dijelaskan 

oleh x melalui model regresi linier. Dalam analisis regresi linier sederhana dapat 

dibuktikan bahwa koefisien determinasi sama dengan kuadrat dari koefisien 

korelasi.  

 Koefisien determinasi (coefficient of determination) dilambangkan dengan 

R
2
 Koefisien determinasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi variabel independen (x) terhadap variasi (naik/turunnya) variabel 

dependen (y). Dengan kata lain, variabel y dapat dijelaskan oleh variabel x 

sebesar R
2
% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Variabel y lainnya 

(sisanya) disebabkan oleh faktor lain yang juga memengaruhi y dan sudah 

termasuk dalam kesalahan pengganggu (disturbance error).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Transportasi dan Rekayasa 

Jalan Raya Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram.  

 

3.2 Bahan Penelitian  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini didatangkan dari 

beberapa lokasi yaitu sebagai berikut:  

1. Aspal minyak pen 60/70 diperoleh dari PT. Bahagia Bangun Nusa-Lombok 

Timur.  

2. Styrofoam diperoleh dari limbah pembungkus alat elektronik.  

3. Agregat kasar, agregat halus dan filler diperoleh dari Bahagia Bangun Nusa-

Lombok Timur.  

4. Minyak jelantah diperoleh dari limbah pemakaian minyak goreng pada 

pedagang kaki lima di Kota Mataram atau limbah pemakaian minyak pada 

rumah tangga. 

 

3.3 Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat yang terdapat pada 

Laboratorium Transportasi dan Rekayasa Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Universitas Mataram, antara lain:  

1. Alat uji pemeriksaan aspal yang meliputi alat uji penetrasi, alat uji titik 

lembek, alat uji titik nyala dan titik bakar, alat uji daktilitas, alat uji kehilangan 

berat aspal dan alat uji berat jenis.  

2. Alat uji pemeriksaan agregat yang meliputi satu set saringan, alat uji berat 

jenis (piknometer, timbangan, pemanas) dan alat uji keausan agregat.  

3. Alat pengujian campuran metode marshall yang terdiri dari:  

a. Cetakan benda uji yang berdiameter 10 cm (4 inch) dan tinggi 7,5 cm (3 

inch) lengkap dengan plat alas dan leher sambung.  
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b. Satu set alat pemandat (gyratory compactor).  

c. Alat pengeluar benda uji (ejector).  

d. Compressor untuk gyratory compactor.  

e. Kontrol program dengan satu unit personal computer.  

f. Satu set alat marshall stability test.  

g. Arloji kelelehan dengan ketelitian 0,25 mm (0.01 inch).  

h. Bak perendam (water bath) dilengkapi dengan pengatur suhu.  

i. Alat-alat penunjang yang meliputi kompor, thermometer, oven, sendok 

pengaduk, sarung tangan anti panas, kain lap, stop watch, timbangan digital 

dan jangka sorong. 

 

3.4 Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan yaitu persiapan pustaka, bahan, dan alat-alat yang 

digunakan. Persiapan bahan meliputi aspal minyak penetrasi 60/70, aspal 

modifikasi (aspal + styrofoam + minyak jelantah), agregat kasar, agregat halus 

dan filler. Bahan-bahan tersebut didatangkan dari sumbernya ke Laboratorium 

Transportasi dan Rekayasa Jalan Raya, Fakultas Teknik Universitas Mataram. 

Persiapan alat meliputi pengecekan dan pembersihan alat-alat yang akan 

digunakan agar dapat bekerja dengan baik. Adapun langkah dalam persiapan 

aspal modifikasi styrofoam dan bahan tambah minyak jelantah yang akan 

digunakan sebagai bahan tambah aspal adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapakan styrofoam bekas pelindung elektronik dan minyak jelantah. 

2. Memotong styrofoam menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah 

dihaluskan. 

3. Menghaluskan styrofoam menggunakan alat penggiling (blender). 

Untuk langkah-langkah pembuatan aspal modifikasi meliputi: 

4. Pengadaan aspal modifikasi dengan jumlah tertentu 

5. Pelelehan aspal pen 60/70, styrofoam dan minyak jelantah dilakukan pada 

wadah yang sama. 

6. Setelah aspal pen 60/70, styrofoam dan minyak jelantah meleleh aduk hingga 

tercampur merata 
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7. Aspal modifikasi siap digunakan 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Pemeriksaaan material 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap material/bahan penyusun 

campuran aspal beton. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui sifat dan 

karakteristik material/bahan tersebut. Selain itu untuk mengetahui apakah 

material/bahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. 

1. Pengujian agregat 

a. Agregat kasar 

- Pengujian berat jenis dan penyerapan air, dilakukan untuk memperoleh 

angka berat jenis curah, berat jenis permukaan jenuh dan berat jenissemu 

serta besarnya angka penyerapan. (SNI 1969 : 2008). 

- Pengujian kelekatan agregat terhadap aspal, dilakukan untuk memperoleh 

presentase luas permukaan batuan yang tertutup aspal terhadap keseluruhan 

luas permukaan. (SNI 2439 : 2011). 

b. Agregat halus 

- Pengujian berat jenis dan penyerapan air, dilakukan untuk memperoleh 

angka berat jenis curah, berat jenis permukaan jenuh dan berat jenis semu 

serta besarnya angka penyerapan. (SNI 03-1970-2008). 

c. Filler 

- Pengujian berat jenis dilakukan untuk memperoleh angka berat jenis curah, 

berat jenis permukaan jenuh dan berat jenis semu serta besarnya angka 

penyerapan. 

2. Pengujian aspal 

Adapun pengujian aspal yang dilakukan terdiri dari pengujian aspal murni 

dan aspal modifikasi. Aspal murni yang digunakan pada penelitian ini adalah 

aspal minyak pen 60/70. Sedangkan aspal modifikasi adalah pencampuran aspal 

murni dengan persentase 7% Styrofoam dan ditambahkan variasi persentase 

minyak jelantah. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Spesifikasi Bina 

Marga edisi 2018. Jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan adalah 
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pemeriksaan penetrasi, titik lembek, titik nyala dan titik bakar, daktilitas, berat 

jenis, berat yang hilang, penetrasi setelah kehilangan berat dan daktilitas setelah 

kehilangan berat. Persyaratan aspal minyak pen 60/70 ditunjukkan pada Tabel 

2.3. 

 

3.5.2 Perencanaan campuran  

Perencanaan campuran yang terdiri dari aspal modifikasi styrofoam 7% 

dan minyak jelantah, agregat kasar, agregat halus dan filler. Direncanakan sesuai 

dengan persentase terhadap berat benda uji untuk masing-masing fraksi agregat 

yang sesuai dengan spesifikasi Bina Marga untuk laston. Kadar aspal yang 

digunakan akan ditentukan setelah mendapatkan fraksi masing-masing agregat.  

 

3.5.3 Penentuan kadar aspal optimum (KAO) 

Penentuan KAO campuran laston dalam penelitian ini dimulai dengan 

memperkirakan kadar aspal optimum rencana yang dihitung menggunakan 

rumusan: 

Pb = 0,03 (%CA) + 0,045(%FA) + 0,18(%FF) + Konstanta    (3-1) 

Dengan : 

Pb = % perkiraan kadar aspal awal 

CA = % agregat kasar tertahan saringan No.4 

FA = % agregat halus lolos saringan No.4 dan tertahan No.200 

FF = % filler lolos saringan No.200 

Konstanta = 0,5 sampai 1,0 untuk aspal campuran laston 

Dari hasil awal perkiraan nilai Pb tersebut kemudian dicoba kadar aspal Pb-1%; 

Pb-0,5%; Pb; Pb+0,5%; Pb+1% dengan masing-masing dibuat 3 (tiga) benda uji 

kemudian diuji dan ditentukan berapa kadar aspal optimumnya. 
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Tabel 3.1 Desain jumlah benda uji untuk penentuan KAO 

Kadar Aspal Rencana Jumlah Benda Uji 

Pb-1% 3 buah 

Pb-0.5% 3 buah 

Pb 3 buah 

Pb+0.5% 3 buah 

Pb+1% 3 buah 

Total 15 buah 

Pembuatan benda uji untuk menentukan KAO menggunakan aspal 

modifikasi styrofoam yaitu aspal murni pen 60/70 sebanyak 97% ditambah 

styrofoam 7% dari kadar aspal rencana. Gradasi agregat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah gradasi menerus yang merupakan gradasi yang digunakan 

untuk campuran laston. Gradasi agregat rencana yang digunakan untuk 

penentuan KAO adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Gradasi agregat rencana untuk menentukan KAO 

Ukuran Saringan 
% Berat Lolos 

Gradasi Rencana 
Laston AC 

No 

Besar 

Bukaan Lapis Aus WC 

1½” 37.5 

  1” 25 

  ¾” 19 100 100 

½” 12.5 90 – 100 95 

3/8" 9.5 77 – 90 83.5  

No. 4 4.75 53 – 69 61 

No. 8 2.46 33 – 53 43 

No. 16 1.18 21 – 40 30.5 

No. 30 0.6 14 – 30 22 

No. 50 0.3 9 – 22 15.5 

No. 100 0.15 6 – 15 10.5 

No 200 0.075 4 – 9 6.5 

 

3.5.4 Pembuatan benda uji untuk penentuan kadar aspal optimum 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan benda uji atau briket campuran aspal 

beton berdasarkan proporsi agregat dengan variasi kadar aspal yang telah 

ditentukan dari tahap sebelumnya. Alat-alat yang digunakan yaitu : 

1. Oven, yang dilengkapi dengan pengatur suhu. 
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2. Penggorengan, untuk memanaskan agregat, aspal dan campuran aspal. 

3. Pengatur suhu dari logam.  

4. Timbangan. 

5. Kompor. 

6. Sendok pengaduk. 

7. Cetakan benda uji (mould cylinder) dengan diameter 100 mm. 

Langkah-langkah pembuatan benda uji adalah sebagai berikut: 

a. Agregat dikeringkan sampai memiliki berat yang tetap. 

b. Agregat dan aspal ditimbang sesuai dengan berat yang telah dihitung 

terhadap berat total campuran. 

c. Agregat dan aspal dimasukkan ke dalam penggorengan kemudian 

dicampur dan diaduk hingga merata hingga mencapai suhu optimum yaitu 

155  

d. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan (mould cylinder) yang 

telah diolesi oli dan bagian bawah cetakan diberi sepotong kertas yang 

telah dipotong sesuai dengan diameter cetakan, sambil ditusuk-tusuk 

dengan spatula sebanyak 15 kali di bagian tepi dan 10 kali di bagian 

tengah. 

e. Benda uji siap untuk dipadatkan. 

Pemadatan benda uji dilakukan dengan menggunakan alat Gyratory 

Compactor kemudian di kunci, alat ini menggunakan system hidrolik yang dapat 

diatur tekanannya dan tersambung dengan computer. Pada saat alat pemadat 

menekan campuran aspal, cetakan juga dapat diputar dengan sudut tertentu agar 

mendapat kepadatan yang sempurna. Langkah-langkah dalam proses pemadatan 

yaitu : 

a. Letakkan cetakan (mold cylinder) kedalam alat gyratory compactor, 

kemudian dikunci. 

b. Masukan parameter-parameter yang dibutuhkan melalui computer, 

diantaranya: berat sampel (1200 gr), tekanan (600 kPa), jumlah putaran 

(125 kali), diameter cetakan (100 mm), dan nama sampel. 
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c. Tekan tombol start di computer dan kemudian tombol start di alat utama, 

dan jangan menyentuh mesin ketika proses pemadatan sedang 

berlangsung. 

d. Ketika proses pemadatan telah selesai, benda uji dapat dikeluarkan dari 

alat gyratory compactor. 

 

3.5.5 Pengujian benda uji 

Pengujian yang dilakukan pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh 

nilai kadar aspal optimum (KAO) dengan menguji sifat volumetrik dan mekanik 

dari 15 buah benda uji yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Adapun 

beberapa proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

1. Benda uji yang sudah didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang 

kemudian ditimbang beratnya (berat kering di udara), diukur diameter dan 

tingginya menggunakan jangka sorong. 

2. Kemudian merendam benda uji selama ±24 jam pada suhu ruang (25°C). 

3. Benda uji ditimbang lagi beratnya di dalam air dan dicatat (berat dalam 

air). 

4. Benda uji dikeluarkan dari dalam air, dikeringkan permukaan luar benda 

uji dengan kain yang dapat menyerap air sehingga kondisi kering 

permukaan tercapai dan ditimbang (berat kering permukaan). 

5. Data diolah dengan perumusan pada dasar teori untuk memperoleh nilai 

rongga dalam campuran agregat (VIM), rongga antar agregat (VMA) dan 

rongga pori yang terisi aspal (VFB). 

6. Sebelum diuji Marshall, benda uji direndam terlebih dahulu pada bak 

perendam selama 30-40 menit dengan suhu 60ºC. 

7. Benda uji dikeluarkan dari bak perendam, lalu diletakkan tepat di tengah 

bagian bawah kepala penekan, kemudian meletakkan bagian atas kepala 

penekan dengan memasukkan lewat batang penuntun. Meletakkan 

keseluruhan benda uji dalam mesin penguji. 

8. Arloji kelelehan (flow meter) dipasang pada dudukannya di salah satu 

batang penuntun. 
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9. Kepala penekan dinaikkan hingga menyentuh atas cincin penguji 

kemudian diatur kedudukan jarum arloji penekan dan arloji flow pada 

angka nol. 

10. Benda uji diberikan pembebanan dengan kecepatan tetap 50,8 mm (2 

inch) per menit sampai pembebanan maksimum tercapai atau 

pembebanan menurun seperti yang ditunjukkan oleh jarum arloji tekan. 

Pada saat itu pula dilakukan pembacaan nilai stabilitas Marshall dan 

kelelehannya (flow). 

 

3.5.6 Penentuan kadar aspal optimum (KAO) 

Untuk mendapatkan kadar aspal optimum (KAO) dilakukan perhitungan 

parameter sifat laston yaitu stabilitas, VIM, VMA, VFB, density dan parameter 

lain yang ada pada spesifikasi campuran. Kemudian hasilnya digambarkan 

dalam grafik hubungan antara kadar aspal dan parameter sifat-sifat tersebut. 

Dari grafik tersebut didapatkan kadar aspal mana yang memenuhi semua 

persyaratan, sehingga nilai tersebut dapat ditentukan sebagai nilai  kadar aspal 

optimum (KAO). 

 

3.6 Pembuatan Benda Uji Dengan Aspal Modifikasi 

Langkah pembuatan benda uji pada tahap ini hampir sama dengan langkah 

pembuatan benda uji sebelumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada 

komposisi aspal yang digunakan. Pada tahap ini benda uji dibuat dengan 

menggunakan aspal yang telah dimodifikasi dengan styrofoam dan ditambahkan 

minyak jelantah, yaitu persen Kadar Aspal Optimum (KAO) yang telah 

didapatkan sebelumnya lalu ditambahkan styrofoam 7% dari berat aspal murni 

dan variasi persentase minyak jelantah terhadap aspal murni. Rancangan 

persentase bahan yang digunakan untuk pembuatan aspal modifikasi dapat 

dilihat pada tabel 3.3 
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Tabel  3.3 Rancangan komposisi aspal modifikasi 

Nama Bahan 
Proporsi Aspal 

Modifikasi 

Aspal Pen 

60/70 
Styrofoam 

Minyak 

Jelantah 

Kadar  

(%) 

Kadar  

(%) 

Kadar 

(%) 

Aspal Untuk 

Uji KAO 

93%Aspal + 7 % 

Styrofoam 
93 7 0 

Aspal 

Modifikasi A  

93%Aspal + 7 % 

Styrofoam + 0 % 

Minyak Jelantah 

93 7 0 

Aspal 

Modifikasi B 

92.5%Aspal + 7 % 

Styrofoam + 0,5 % 

Minyak Jelantah 

92.5 7 0.5 

Aspal 

Modifikasi C 

92%Aspal + 7 % 

Styrofoam + 1 % 

Minyak Jelantah 

92 7 1 

Aspal 

Modifikasi D 

91.5%Aspal + 7 % 

Styrofoam + 1,5% 

Minyak Jelantah 

91.5 7 1.5 

Jumlah benda uji yang akan dibuat adalah sebanyak 6 (enam) buah untuk 

tiap variasi campuran. Benda uji yang dibuat yaitu untuk pemeriksaan marshall 

standard dan  pemeriksaan marshall dengan perendaman 24 jam untuk mencari 

nilai indeks kekuatan sisa (IKS). 

 

Tabel 3.4 Jumlah benda uji yang dibuat dengan aspal modifikasi 

No Nama Benda Uji 

Jumlah Benda Uji 

Perendaman 30 

Menit 

Perendaman 

24 Jam 

1 

KAO Dengan Aspal 

Modifikasi A 3 Buah 3 Buah 

2 

KAO Dengan Aspal 

Modifikasi B 3 Buah 3 Buah 

3 

KAO Dengan Aspal 

Modifikasi C 3 Buah 3 Buah 

4 

KAO Dengan Aspal 

Modifikasi D 3 Buah 3 Buah 

 

Total 12 Buah 12 Buah 
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3.6.1 Gradasi agregat rencana untuk pembuatan benda uji 

Gradasi agregat rencana untuk tiap variasi campuran benda uji adalah sama 

dengan gradasi pada proses sebelumnya. 

 

3.6.2 Proses pencampuran 

Proses pencampuran pada tahap ini sama dengan proses pencampuran 

sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pemadatan yang dilakukan sama seperti 

pada proses pemadatan untuk menentukan kadar aspal optimum (KAO). 

 

3.6.3 Pengujian benda uji 

3.6.3.1 Pemeriksaan sifat volumetrik 

Pemeriksaan sifat volumetrik terhadap benda uji yang dilakukan antara lain 

pemeriksaan berat jenis campuran, rongga pori dalam campuran (VIM), rongga 

pori antar agregat (VMA) dan rongga pori terisi aspal (VFB). 

3.6.3.2 Pengujian dengan alat Marshall 

Pengujian dengan alat Marshall dilakukan untuk memperoleh stabilitas 

Marshall, kelelehan (flow), dan Marshall Quotient  

 

3.7 Analisa Data 

Data yang telah terkumpul dilakukan analisis untuk mendapatkan parameter-

parameter campuran aspal beton dengan modifikasi 7% styrofoam dan 

penambahan variasi persentase minyak jelantah diantaranya data berat benda uji 

di udara, berat di dalam air, dan berat jenuh kering permukaan. Data ini 

digunakan untuk mendapatkan nilai berat jenis bulk total campuran, berat jenis 

efektif dan berat jenis maksimum campuran yang akan digunakan untuk 

menghitung nilai volumetrik dari campuran beraspal seperti kepadatan, rongga 

udara dalam campuran (VIM), rongga pori antar agregat (VMA) dan rongga 

yang terisi aspal (VFB). Dengan alat Marshall didapatkan data pembacaan arloji 

stabilitas dan data flow yang akan digunakan untuk menghitung nilai Marshall 

Quotient dan untuk pengujian Marshall Immersion.  
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Dari penguijan tersebut, maka dapat diketahui bagaimana pengaruh 

penggunaan aspal modifikasi styrofoam apabila diakukan penambahan minyak 

jelantah terhadap kinerja campuran aspal beton dengan melihat hasil dari 

pengujian yang memenuhi persyaratan spesifikasi umum Bina Marga 2018. 

Pengaruh yang dimaksud adalah jika menggunakan aspal modifikasi styrofoam 

dan ditambahkan minyak jelantah apakah terdapat perbaikan dari kualitas aspal 

dan juga kinerja campuran. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa penggunaan 

minyak jelantah meningkatkan kualitas aspal modifikasi styrofoam dan juga 

kinerja campuran, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh buruk dari 

penggunaan minyak jelantah sebagai bahan tambah pada aspal modifikasi 

styrofoam, begitu juga sebaliknya jika hasil pengujian menyatakan bahwa 

penambahan minyak jelantah menurunkan kualitas aspal modifikasi styrofoam 

dan juga kinerja campuran, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh buruk 

dari penggunaan minyak jelantah sebagai bahan tambah pada aspal modifikasi 

styrofoam. Variabel yang dipilih untuk penelitian ini adalah meliputi komponen-

komponen sebagai berikut : 

1. Variabel bebas  

 Variabel bebas ini meliputi kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7%. 

2. Variabel terikat 

 Variabel terikat ini terdiri dari nilai-nilai sifat volumetrik campuran meliputi 

nilai VIM, VMA, VFB, stabilitas Marshall, flow, Marshall Quotient dan 

Marshall Immersion. 
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3.8 Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemeriksaan Karakteristik Material Campuran Aspal 

Untuk mengetahui karakteristik material maka dilakukan beberapa 

pemeriksaan terhadap bahan pembentuk campuran yitu aspal dan agregat. 

Pemeriksaan ini bertujuan  untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan 

telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh Bina Marga sehingga 

didapatkan suatu campuran yang memiliki kinerja sesuai spesifikasi baik dari 

bahan penyusun maupun campuran itu sendiri 

 

4.1.1 Hasil pengujian aspal pen 60/70  

Dalam penelitian ini digunakan aspal minyak dengan penetrasi 60/70. Hasil 

pengujian aspal dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil pengujian aspal minyak pen 60/70 

No Jenis Pengujian Syarat 
Aspal 

Murni 

1 Penetrasi (0.1 mm) 60-70 63.7 

2 Titik lembek (◦C) ≥ 48 52 

3 Titik nyala (◦C) ≥ 232 > 295 

4 Daktilitas (cm) ≥ 100 116 

5 Berat jenis  ≥ 1,0 1.049 

6 Berat yang hilang (%) ≤ 0,8 0.22 

7 Penetrasi setelah kehilangan berat (%) ≥ 54 93.41 

8 Daktilitas setelah kehilangan berat (cm) ≥ 100 108 

 Sumber: hasil penelitian 2020 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1 terlihat bahwa semua  karakteristik 

aspal murni pen 60/70 telah memenuhi Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. 

Untuk pengujian titik nyala karena keterbatasan alat yang digunakan  suhu 

maksimum yang mampu dihasilkan oleh alat sebesar 295°C, namun suhu tersebut 

telah memenuhi tititk nyala minimum yang disyaratkan oleh Bina Marga. 
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4.1.2 Hasil pengujian aspal modifikasi  

Selanjutnya membuat aspal modifikasi dengan mencampur aspal pen 60/70 

dan styrofoam dengan kadar 7% dari berat aspal serta menambahkan minyak 

jelantah dengan variasi kadar minyak jelantah yang akan dicampurkan 0%, 0,5%, 

1%, dan 1,5% terhadap berat aspal. Adapun hasil pengujian aspal modifikasi 

untuk setiap variasi dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil pengujian aspal modifikasi styrofoam dengan penambahan 

variasi kadar minyak jelantah 

No Jenis Pengujian 

Aspal modifikasi styrofoam 7% + 

Minyak Jelantah (%) 

0 0.5 1 1.5 

1 Penetrasi (0.1 mm) 61.2 69.8 64.5 63.5 

2 Titik lembek (◦C) 53 49.5 51 52 

3 Titik nyala (◦C) > 295 > 295 > 295 > 295 

4 Daktilitas (cm) 114.0 85.5 73.0 60.5 

5 Berat jenis 1.030 1.021 1.017 1.023 

6 Berat yang hilang (%) 0.34 0.18 0.18 0.16 

7 

Penetrasi setelah 

kehilangan berat (%) 96.24 88.83 90.70 91.34 

8 

Daktilitas setelah 

kehilangan berat (cm) 103 63.5 54 45 

  Sumber: hasil penelitian 2020 

Dari hasil pengujian aspal modifikasi styrofoam dengan kadar variasi  

minyak jelantah 0,5% didapat nilai penetrasi mengalami peningkatan sedangkan 

nilai titik lembeknya mengalami penurunan, hal ini menunjukan pada 

penambahan minyak jelantah 0,5% aspal menjadi lebih lembek. Sementara pada 

penambahan minyak jelntah dengan variasi kadar 1% dan 1,5% nilai penetrasinya 

cenderung mengalami penurunan. Nilai titik lembek aspal modifikasi yang 

ditambahkan kadar minyak jelantah 1% dan 1,5% mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan nilai titik lembek pada aspal modifikasi dengan penambahan 

minyak jelantah 0,5%.. 

 Penambahan minyak jelantah dengan variasi kadar 0,5%, 1%, dan 1,5% pada 

aspal modifikasi styrofoam dengan kadar 7% dalam pengujian ini memperlihatkan 

bahwa nilai daktilitas tidak memenuhi spesifikasi umum Bina Marga dan 

cenderung lebih kecil dari 100 cm hal ini dikarenakan aspal banyak tercampur 
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oleh material non aspal. Strategic Highway Research Program (SHRP) 

menyarankan pengujian daktilitas untuk aspal modifikasi tidak perlu disyaratkan 

dalam spesifikasi, karena hasilnya tidak dapat langsung dikaitkan dengan kinerja 

aspal. Sebagai pembuktian pernah digunakan aspal superfleks dengan panjang 

daktilitas hanya 20 cm, lapis perkerasan mampu bertahan lebuh dari 7 tahun tanpa 

rusak (lapis tipis Lastika pada jalan tol Semanggi-Cawang tahun 1997) 

(Soehartono, 2014). Jadi berdasarkan hasil pengujian untuk aspal modifikasi 

styrofoam 7% yang ditambahkan dengan variasi kadar minyak jelantah sesuai 

dengan tabel 4.2 dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat campuran benda 

uji. 

 

4.1.3 Hasil pengujian agregat  

 Agregat yang telah dikelompokan berdasarkan nomor saringan selanjutnya 

diuji karakteristiknya. Hasil pengujian agregat dan  filler dapat dilihat pada tabel 

4.3 dan tabel 4.4 di bawah ini. 

 Tabel 4.3 Hasil pengujian karakteristik agregat kasar. 

No. Jenis pengujian Hasil Syarat 

1 Berat jenis 2,66 ≥ 2,5 

2 Berat jenis semu 2,87 ≥ 2,5 

3 Penyerapan (%) 2.72 ≤ 3 

4 Keausan dengan alat impact (%) 12,51 ≤ 30 

5 Kelekatan terhadap aspal (%) 98 ≤ 95 

   Sumber: hasil penelitian 2020 
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Tabel 4.4 hasil pemeriksaan agregat halus dan filler 

 

No. 

 

Jenis pengujian 

Hasil  

Syarat  

Halus 

  

Filler 

1 Berat jenis 2,68 2,55 ≥ 2,5 

2 Berat jenis semu 2,85 2,6 ≥ 2,5 

3 Penyerapan (%) 2.74 0.74 ≤ 3 

   Sumber: hasil penelitian 2020 

  

 Berdasarkan hasil penelitian untuk pengujian karakteristik agregat yang 

ditunjukan pada tabel 4.3 dan 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua bahan baik 

itu agregat kasar, agregat halus dan filler telah memenuhi persyaratan sesuai 

spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018. Oleh karena itu agregat yang 

digunakan pada pengujian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembentuk 

campuran. 

 

4.2 Penentuan Kadar Aspal Optimum 

 Kadar aspal optimum dibuat dengan aspal modifikasi styrofoam, yaitu 

aspal  pen 60/70 sebanyak 93% ditambah styrofoam sebanyak 7% dari berat kadar  

aspal dan agregat sesuai dengan gradasi agregat laston pada tabel 3.2. Untuk 

menentukan kadar aspal perkiraan  (Pb) dicari menggunakan persamaan (3-1) 

dengan memasukkan persentase agregat kasar, agregat halus dan  filler yaitu Pb = 

0,035 (39%) + 0,045 (54.5%) + 0,18 (6.5%) + 0,6 sehingga  didapatkan nilai Pb 

sebesar 5,59% yang dibulatkan menjadi 5,5%. Dari hasil perhitungan kadar aspal 

perkiraan tersebut, selanjutnya dibuatkan lima variasi kadar aspal dengan dua 

diatas kadar aspal perkiraan dan dua dibawah kadar aspal perkiraan dengan 

peningkatan dan penurunan sebesar 0,5%. Dari hasil perhitungan tersebut didapat 

kadar aspal rencana yang digunakan sebagai pembuatan benda uji adalah 4,5%; 

5,0%; 5,5%; 6,0%; 6,5%. 

 Analisa selanjutnya adalah menghitung parameter sifat mekanis dan sifat 

volumetrik campuran untuk melihat pada kadar aspal berapa semua parameter 
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memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan sifat volumetrik 

campuran dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 hasil pengujian sifat volumentrik benda uji untuk KAO 

No. 
Kadar Aspal 

Rencana 

Parameter 

VMA (%) VIM % VFB (%) 

1 4.5% 14.30 6.29 56.03 

2 4.5% 14.66 6.68 54.45 

3 4.5% 14.81 6.84 53.80 

Rata-Rata 14.59 6.60 54.76 

1 5% 15.01 5.83 61.13 

2 5% 14.88 5.69 61.75 

3 5% 14.63 5.42 62.99 

Rata-Rata 14.84 5.65 61.96 

1 5.5% 15.27 4.87 68.09 

2 5.5% 15.34 4.95 67.73 

3 5.5% 15.41 5.03 67.35 

Rata-Rata 15.34 4.95 67.72 

1 6% 15.82 4.61 70.86 

2 6% 16.30 5.15 68.39 

3 6% 16.17 5.00 69.06 

Rata-Rata 16.10 4.92 69.43 

1 6.5% 16.54 4.15 74.92 

2 6.5% 16.78 4.43 73.59 

3 6.5% 16.84 4.50 73.28 

Rata-Rata 16.72 4.36 73.93 

Spesifikasi 

  Min. 15 3.0-5.0 Min. 65 

 Sumber: Hasil Penelitian 2021 

 Parameter sifat volumetrik terdiri dari nilai rongga udara dalam 

campuran aspal (void in mix), rongga udara antar agregat (void in mineral 

aggregate) dan rongga yang terselimuti aspal (void filled with bitumen). Berikut 

adalah pembahasan mengenai hubungan kadar aspal perkiraan dengan masing-

masing parameter sifat volumentrik campuran. 

a. Kadar aspal dengan VMA  

Nilai VMA merupakan persentase rongga yang ada diantara butir agregat 

di dalam campuran aspal beton yang dinyatakan dalam (%).  Nilai VMA dapat 
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mementukan keawetan serta durabilitas dari campuran dalam memberikan 

pelayanan pada saat umur rencana perkerasan. Nilai VMA menurut spesifikasi 

umum Bina Marga tahun 2018 ditentukan batas minimalnya sebesar 15%.  

 

 

 Gambar 4.1 Grafik hubungan kadar aspal dengan nilai VMA 

 

Dari gambar 4.1 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,985 yang  

menunjukkan bahwa hubungan antara VMA dengan kadar aspal sangat kuat, hal 

ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤  1,0. 

Hubungan korelasi yang terjadi antara kadar aspal dan nilai VMA adalah 

berbanding lurus, dimana semakin banyak kadar aspal yang digunakan maka 

semakin besar nilai VMA yang akan dihasilkan. Hal ini terjadi karena semakin 

banyak kadar aspal yang digunakan maka semakin tebal aspal yang menyelimuti 

agregat. 

 

b. Kadar aspal dengan VIM 

Void In Mixture (VIM) merupakan persentase rongga udara dalam 

campuran antara agregat dan aspal setelah dilakukan pemadatan. VIM ini 

dibutuhkan untuk tempat bergesernya butir-butir agregat akibat pemadatan 

tambahan yang terjadi oleh repetisi beban lalu lintas atau tempat jika aspal 

meleleh menjadi lunak akibat meningkatnya suhu udara. VIM yang terlalu kecil 
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akan mengakibatkan perkerasan mengalami bleeding (keluarnya aspal ke 

permukaan) ketika suhu meningkat (Sukirman, 2003).  

 

  Gambar 4.2 Hubungan kadar aspal dengan nilai VIM 

Berdasarkan gambar 4.2 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0,957 yang  menunjukkan bahwa hubungan antara VIM dengan kadar aspal sangat 

kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < 

R ≤ 1,0. Hubungan korelasi yang terjadi antara kadar aspal dan nilai VMA adalah 

berbanding terbalik, dimana semakin bertambahnya kadar aspal cenderung 

mengakibatkan menurunya nilai VIM pada campuran. Hal ini disebabkan Karena 

semakin banyak kadar aspal yang digunakan maka semakin banyak rongga dalam 

campuran yang terisi oleh aspal. 

 

c. Kadar aspal dengan VFB 

Void filled with bitumen (VFB) adalah rongga yang terisi aspal setelah 

proses pemadatan. Besarnya rongga pori yang terselimuti aspal juga dapat 

dijadikan sebagai parameter untuk mendeteksi durabilitas suatu campuran aspal 

karena dapat mempengaruhi karakteristik campuran aspal. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai VFB antara lain kadar aspal, gradasi agregat, energi 

pemadatan dan pemanasan aspal. 
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  Gambar 4.3 Hubungan kadar aspal dengan nilai VFB 

Dari Gambar 4.3 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,977 yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara VFB dengan kadar aspal sangat kuat, hal 

ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. 

Korelasi yang terjadi adalah semakin banyak kadar aspal yang digunakan maka 

semakin besar nilai VFB yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan kadar aspal yang 

semakin besar memungkinkan mengisi  lebih banyak rongga udara. 

Sementara pengujian untuk sifat mekanis campuran dilakukan dengan 

menguji benda uji dengan alat marshall, yang nantinya hasil tersebut dihitung 

dan didapatkan sifat mekanis campuram. Sifat mekanis campuran meliputi nilai 

stabilitas, nilai kelelehan (flow) dan Marshall Quoitient. Hasil pemeriksaan sifat 

mekanis dapat dilihat pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Hasil pemeriksaan mekanis benda uji untuk KAO 

NO.  
Kadar aspal 

rencana 
Stabilitas  Flow 

(mm) 

Marshall 

Quoitient 

(kg/mm) 

1 4.5% 2520.65 1.82 1384.98 

2 4.5% 2637.75 1.80 1465.42 

3 4.5% 2580.55 1.78 1449.75 

Rata-Rata 2579.65 1.80 1433.38 

1 5% 2926.13 1.75 1672.08 

2 5% 2696.44 1.70 1586.14 

3 5% 2874.43 1.72 1671.18 

Rata-Rata 2832.34 1.72 1643.13 

1 5.5% 2905.23 1.58 1838.75 

2 5.5% 2815.47 1.63 1727.28 

3 5.5% 2848.36 1.60 1780.22 

Rata-Rata 2856.35 1.60 1782.09 

1 6% 2619.49 1.94 1350.25 

2 6% 2689.40 1.93 1393.47 

3 6% 2752.44 1.90 1448.65 

Rata-Rata 2687.11 1.92 1397.46 

1 6.5% 2470.27 2.29 1078.72 

2 6.5% 2409.93 2.38 1012.58 

3 6.5% 2430.89 2.25 1080.40 

Rata-Rata 2437.03 2.31 1057.23 

Spesifikasi Min. 800 2.0 - 4.0 Min. 250 

Sumber: hasil penelitian 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dibuatkan grafik hubungan antara kadar 

aspal dengan sifat mekanis campuran. Berikut pembahasan mengenai hasil 

pemeriksaan mekanis benda uji untuk KAO  

a. Kadar aspal dengan nilai stabilitas  

Pemeriksaan stabilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

maksimum aspal beton menerima beban tanpa mengalami perubahan bentuk 

tetap (deformasi plastis). Nilai stabilitas diperoleh dari pembacaan  arloji ukur 

stabilitas pada alat Marshall yang selanjutnya dikalikan dengan koreksi tebal 

benda uji dan nilai kalibrasi proving ring alat Marshall. Persyaratan minimum 
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nilai stabilitas menurut spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 yaitu sebesar 

800 kg.  

 

  Gambar 4.4 hubungan kadar aspal dengan nilai stabilitas 

Dari hasil pengujian yang dapat dilihat pada gambar 4.4  grafik 

hubungan kadar aspal dengan nilai stabilitas menunjukan bahwa nilai stabilitas 

yang diperoleh cenderung mengalami kenaikan sampai pada batas optimum 

kemudian mengalami penurunan. Nilai stabilitas optimum sebelum terjadinya 

penurunan berada pada benda uji dengan kadar aspal 5,5% yaitu sebesar 

2856,35 kg. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,99 yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara stabilitas dengan kadar aspal sangat kuat, hal ini dibuktikan 

dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang 

terjadi adalah  kadar aspal pada campuran yang terlalu sedikit dan terlalu banyak 

tidak membuat stabilitas mencapai titik optimum, karena apabila kadar aspal 

terlalu sedikit maka kekuatan untuk mengikat agregat akan semakin lemah, 

begitupun dengan kadar aspal yang terlalu tinggi maka campuran tersebut 

kebanyakan aspal sehingga  menyebabkan campuran akan menjadi lembek 

akibatnya nilai stabilitas campuran akan kecil. Kadar aspal yang optimum akan 

menghasilkan campuran yang kaku sehingga mampu mempertahankan 

bentuknya akibat beban yang diberikan. 

b. Kelelehan (flow)  
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Kelelehan merupakan implementasi dari fleksebelitas campuran yang 

dihasilkan. Nilai flow diartikan sebagai besarnya deformasi atau perubahan bentuk 

yang terjadi akibat beban sampai batas keruntuhan. Nilai flow diperoleh dari 

bacaan flowmeter dan dinyatakan dengan satuan mm. Menurut spesifikasi umum 

bina marga tahun 2018, nilai flow yang disyaratkan berkisar antara 2,0 mm – 4,0 

mm.  

 

 

  Gambar 4.5 Grafik hubungan kadar aspal dengan nilai flow 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa nilai flow cenderung 

kecil, hal ini disebabkan oleh penambahan styrofoam yang mengakibatkan 

perubahan mineral pada aspal dan mengakibatkan sifat aspal menjadi keras serta 

titik lembek aspal meningkat sehingga campuran menjadi kaku. Nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,98 yang menunjukkan bahwa hubungan antara flow 

dengan kadar aspal sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang 

dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi adalah 

terdapat besaran minimum dari kadar aspal sehingga nilai flow yang dihasilkan 

tidak stabil. Kadar aspal yang optimum akan menghasilkan nilai deformasi yang 

kecil sehingga mampu mempertahankan bentuknya akibat beban yang diberikan 

sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. 

 

c. Marshall Quoitient (MQ) 
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Marshall Quotient (MQ) merupakan nilai hasil bagi antara stabilitas 

Marshall dengan nilai flow. Semakin tinggi nilai Marshall Quotient maka 

kemungkinan akan semakin tinggi kekakuan suatu campuran. 

 

  Gambar 4.6 Grafik hubungan kadar aspal dengan MQ 

 

Dari Gambar 4.6 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,972 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara MQ dengan kadar aspal sangat kuat, 

hal ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 

1,0. Korelasi yang terjadi adalah terdapat besaran optimum dari kadar aspal yang 

digunakan sehingga nilai MQ yang dihasilkan tidak stabil. Seiring dengan 

bertambahnya kadar aspal nilai MQ semakin besar hingga kadar aspal 5,5 %. Hal 

itu dapat terjadi karena campuran menjadi semakin kaku karena ditambahkan 

styrofoam, namun seiring bertambahnya kadar aspal menjadikan jumlah aspal 

murni semakin banyak dan menjadikan campuran mulai fleksibel kembali.  

Dari hasil pemeriksaan sifat volumetrik dan mekanis di atas dapat dibuat 

suatu tabel yang menunjukkan pada kadar aspal berapa semua parameter sifat 

volumetrik dan mekanis melampaui persyaratan yang ditetapkan.  
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Tabel 4.7 Rekap hasil pengujian untuk menentukan KAO 

Parameter Syarat 
Kadar aspal (%) 

4.5 5 5.5 6 6.5 

VMA ≥ 15% 14.59 14.84 15.34 16.10 16.72 

VIM 3.0 - 5.0 6.60 5.65 4.95 4.93 4.34 

VFB ≥ 65% 54.76 61.96 67.72 69.43 73.93 

Stabilitas 800 kg 2579.65 2832.34 2856.35 2687.11 2437.03 

Flow 
2.0 - 4.0 

mm 
1.80 1.72 1.60 1.92 2.31 

MQ 
≥ 250 

kg/mm 
1433.38 1643.13 1782.09 1397.46 1057.23 

  

    = Memenuhi persyaratan 

                               

    = Tidak memenuhi persyaratan 

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa benda uji yang memenuhi persyaratan 

keseluruhan parameter sifat volumetrik dan mekanis campuran adalah benda uji  

pada kadar aspal 6,5%. Nilai ini selanjutnya disebut sebagai kadar aspal optimum 

(KAO) yang nantinya akan digunakan sebagai kadar aspal tetap dalam pembuatan 

benda uji selanjutnya.  

 

4.3 Hasil Pengujian Benda Uji dengan Aspal Modifikasi Styrofoam Ditambah 

Minyak Jelantah 

Setelah didapatkan kadar aspal optimum (KAO) selanjutnya dibuat 

benda uji dengan menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% ditambah dengan 

variasi kadar minyak jelantah 0%, 0.5%, 1%, dan 1.5% terhdap berat aspal. 

Masing-masing variasi penambahan minyak jelantah dibuatkan sebanyak 3 benda 

uji. Selanjutnya adalah dilakukan analisa untuk menghitung sifat volumentrik dan 

mekanis benda uji. Hasil analisa ini digunakan sebagai parameter untuk 

mengetahui pada kadar minyak jelantah berapa persen yang dicampurkan dengan 

aspal modifikasi styrofoam 7% mampu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan 

spesifikasi umum Bina Mrga tahun 2018.  
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Tabel 4.8 Hasil pemeriksaan sifat volumentrik benda uji dengan variasi kadar 

minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 

No 
Kadar Styrofoam 7% 

+ Minyak Jelantah 

VMA 

(%) 
VIM % VFB (%) 

1 0% 16.30 3.88 76.21 

2 0% 16.53 4.14 74.97 

3 0% 16.69 4.32 74.11 

Rata-Rata 16.51 4.11 75.10 

1 0.5% 15.08 2.48 83.59 

2 0.5% 15.79 3.29 79.17 

3 0.5% 15.83 3.33 78.94 

Rata-Rata 15.57 3.03 80.56 

1 1% 15.58 3.05 80.44 

2 1% 15.69 3.18 79.75 

3 1% 16.04 3.58 77.68 

Rata-Rata 15.77 3.27 79.29 

1 1.5% 16.56 4.17 74.80 

2 1.5% 16.32 3.90 76.09 

3 1.5% 15.95 3.48 78.19 

Rata-Rata 16.28 3.85 76.36 

Spesifikasi Min. 15 3.0-5.0 Min. 65 

 Sumber: hasil penelitian 2021 

Sifat volumentrik terdiri dari beberapa parameter yaitu rongga udara 

antar agregat (void in mineral agregat), nilai rongga udara dalam campuran (void 

in mix), dan rongga yang terselimuti aspal (void filled in btitumen). Berdasarkan 

tabel 4.8 dapat dibuatkan grafik untuk menjelaskan hubungan antara kadar minyak 

jelantah yang ditambahkan pada aspal modifikasi styrofoam 7% terhadap sifat 

volumentrik campuran. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan kadar 

aspal perkiraan dengan masing-masing parameter sifat volumentrik campuran. 
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a. kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai VMA 

 

 

Gambar 4.7 Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styrofoam 7% terhadap nilai VMA 

 

Dari Gambar 4.7 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,967 

yang  menunjukkan bahwa hubungan antara VMA dengan kadar minyak jelantah 

pada aspal modifikasi styrofoam 7% sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R 

yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi adalah 

terdapat besaran minimum dari kadar minyak jelantah yang ditambahkan pada 

aspal modifikasi styrofoam 7% yaitu pada penambahan kadar minyak jelantah 

0,5% sementara pada kenaikan penambahan kadar minyak jelantah selanjutnya 

membuat nilai VMA semakin meningkat.   Hal ini disebabkan pada penambahan 

kadar minyak jelantah 0,5% aspal cenderung menjadi lebih lunak sehingga akan 

mudah untuk masuk dan mengisi ke dalam rongga-rongga pada agregat yang akan 

membuat nilai VMA menjadi kecil.  
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b. Kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai VIM 

 

 

Gambar 4.8 Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7% terhadap nilai VIM 

 

Dari Gambar 4.8 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,967 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara VIM dengan kadar minyak jelantah 

pada aspal modifikasi styrofoam 7% sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R 

yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi adalah 

terdapat besaran minimum dari kadar minyak jelantah yang ditambahkan pada 

aspal modifikasi styrofoam 7%. Yaitu pada penambahan kadar minyak jelantah 

0,5% sementara pada kenaikan penambahan kadar minyak jelantah selanjutnya 

membuat nilai VIM semakin meningkat. Hal ini disebabkan pada penambahan 

kadar minyak jelantah 0,5% aspal cenderung menjadi lebih lunak sehingga akan 

mudah untuk menyelimuti agregat ketika campuran dipadatkan. Kenaikan nilai 

VIM dari penambahan minyak jelantah 1% dan 1,5% masih memenuhi spesifikasi 

Bina Marga 2018 yaitu pada rentang 3% - 5%. Peningkatan nilai VIM diakibatkan 

karena sifat aspal yang dicampur dengan minyak jelantah pada kadar 1% dan 

1,5% pada aspal modifikasi styrofoam 7% cenderung lebih keras dan memiliki 

titik lembek yang lebih tinggi sehingga sulit untuk merekatkan agregat. Hal ini 
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yang mengakibatkan rongga dalam campuran menjadi  semakin besar seiring 

bertambahnya kadar styrofoam. 

 

c. Kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai VFB 

 

 

Gambar 4.9 Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi 

styrofoam 7% terhadap nilai VFB 

 

Dari Gambar 4.9 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,965 yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara VFB dengan kadar minyak jelantah pada 

aspal modifikasi styrofoam 7% sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang 

dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi adalah 

terdapat besaran optimum dari kadar minyak jelantah yang ditambahkan pada 

aspal modifikasi styrofoam 7% yaitu pada penambahan kadar minyak jelantah 

0,5% sementara pada kenaikan penambahan kadar minyak jelantah selanjutnya 

membuat nilai VFB semakin menurun. Penurunan nilai VFB diakibatkan oleh 

meningkatnya nilai VIM, jika rongga dalam campuran besar maka otomatis 

rongga terisi aspal kecil. Aspal yang lunak cenderung mampu mengisi lebih 

banyak rongga pada campuran sementara aspal yang keras lebih sulit untuk 

merekatkan butir-butir agregat sehingga  rongga dalam campuran menjadi lebih 
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besar. Parameter VFB akan selalu berbanding terbalik dengan VIM, ketika nilai 

VIM meningkat maka nilai VFB akan menurun.  

 

Tabel 4.9 hasil pemeriksaan  sifat mekanis benda uji dengan variasi kadar 

minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 

No 
Kadar Styrofoam 7% + 

Minyak Jelantah 
Stabilitas  Flow 

(mm) 

Marshall 

Quoitient 

(kg/mm) 

1 0% 2552.12 2.39 1067.83 

2 0% 2598.48 2.30 1129.78 

3 0% 2567.68 2.37 1083.41 

Rata-Rata 2572.76 2.35 1093.67 

1 0.5% 2364.23 2.37 997.56 

2 0.5% 2482.04 2.43 1021.42 

3 0.5% 2402.07 2.40 1000.86 

Rata-Rata 2416.11 2.40 1006.61 

1 1% 2589.63 2.37 1092.67 

2 1% 2554.48 2.35 1087.01 

3 1% 2670.65 2.30 1161.15 

Rata-Rata 2604.92 2.34 1113.61 

1 1.5% 2734.94 2.33 1173.80 

2 1.5% 2865.41 2.26 1267.88 

3 1.5% 2784.50 2.27 1226.65 

Rata-Rata 2794.95 2.29 1222.78 

Spesifikasi Min. 800 2.0 - 4.0 Min. 250 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 

Sementara pengujian untuk sifat mekanis campuran dilakukan dengan 

menguji benda uji dengan alat marshall, yang nantinya hasil tersebut dihitung 

dan didaptatkan sifat mekanis campuran. Sifat mekanis campuran meliputi nilai 

stabilitas, nilai kelelehan (flow) dan Marshall Quoitient. Berdasarkan tabel 4.9 

dapat dibuatkan grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styroam dengan sifat mekanis campuran. Berikut pembahasan 

mengenai hasil pemeriksaan mekanis benda uji dari masing-masing variasi 

kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam.  
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a. Kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai 

stabilitas 

 

 

Gambar 4.10 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styrofoam dengan nilai stabilitas 

  

Dari Gambar 4.10 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,958 

yang  menunjukkan bahwa hubungan antara stabilitas dengan kadar minyak 

jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% sangat kuat, hal ini dibuktikan 

dengan nilai R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi 

yang terjadi adalah terdapat besaran minimum dari kadar minyak jelantah yang 

ditambahkan pada aspal modifikasi styrofoam 7% yaitu pada penambahan 

kadar minyak jelantah 0,5%  namun masih memenuhi persyaratan sesuai 

dengan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018. Sementara pada kenaikan 

penambahan kadar minyak jelantah selanjutnya membuat nilai stabilitas 

semakin meningkat. Peningkatan nilai stabilitas ini disebabkan oleh 

karakteristik dari minyak jelantah yang dicampurkan dengan  styrofoam yaitu 

dapat mengeraskan aspal, sesuai dengan hasil pengujian penetrasi yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Semakin keras suatu aspal, maka kemampuannya 

menanggung beban dalam suatu campuran akan semakin bertambah. Nilai 

stabilitas yang terlampau tinggi juga tidak selamanya membawa dampak yang 

y = 346.6x2 - 348.9x + 2555. 
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baik. Pada saat campuran memiliki nilai stabilitas yang tinggi maka 

kekakuannya juga akan tinggi, sehingga akan membuat campuran tersebut 

mudah retak atau getas. 

b. Kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai flow

 

 

Gambar 4.11 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal 

modifikasi styroam dengan flow 

 

Dari Gambar 4.11 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,942 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara flow dengan kadar styrofoam dalam 

aspal modifikasi Styrofoam sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang 

dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi adalah 

terdapat besaran optimum dari kadar minyak jelantah yang ditambahkan pada 

aspal modifikasi styrofoam 7% yaitu pada penambahan kadar minyak jelantah 

0,5%. Sementara pada kenaikan penambahan kadar minyak jelantah selanjutnya 

membuat nilai flow semakin menurun. Penurunan nilai flow ini disebabkan oleh 

karakteristik dari minyak jelantah yang dicampurkan dengan styrofoam yaitu 

dapat mengeraskan aspal. Aspal yang lebih keras akan menyebabkan suatu 

campuran menjadi semakin kaku sehingga deformasi plastis mudah terjadi 
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akibat tidak fleksibelnya suatu campuran sehingga mengakibatkan  nilai flow 

menjadi lebih rendah.  

c. Kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan nilai 

MQ 

 

 
Gambar 4.12 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal 

modofikasi styrofoam dengan MQ 

 

Dari Gambar 4.12 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,96 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara MQ dengan kadar minyak jelantah 

pada aspal modifikasi styrofoam 7 %sangat kuat, hal ini dibuktikan dengan nilai 

R yang dihasilkan berada pada rentang 0,9 < R ≤ 1,0. Korelasi yang terjadi 

adalah terdapat besaran minimum pada penamabahan kadar minyak jelantah 

yang ditambahkan di aspal modifikasi styrofoam 7% yaitu pada penambahan 

kadar minyak jelantah 0,5%  namun masih memenuhi persyaratan sesuai 

dengan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018.. Parameter MQ akan 

tergatung pada nilai stabilitas dan flow, karena nilai MQ merupakan hasil bagi 

dari nilai stabilitas dengan flow.   

 

Dari hasil pemeriksaan sifat volumetrik dan mekanis pada tabel 4.8 dan 

tabel 4.9 dapat dibuatkan tabel untuk mengetahui pada kadar minyak jelantah 

y = 196.2x2 - 195.4x + 1084. 
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berapa persen ketika ditambahkan di aspal modifikasi styrofoam 7% mampu 

memenuhi spesifikasi yang disyratkan. 

Tabel 4.10 rekapan hasil pemeriksaan sifat volumentrik dan mekanis benda uji 

dengan aspal modifikasi styrofoam 7% ditambah kadar minyak jelantah 

Parameter Syarat 

Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + Kadar 

Minyak Jelantah 

0% 0.5% 1% 1.5% 

VMA ≥ 15  16.51 15.57 15.77 16.28 

VIM 3,0% - 5,0% 4.11 3.03 3.27 3.85 

VFB ≥ 65 75.10 80.56 79.29 76.36 

Stabilitas ≥ 800 Kg 2572.76 2416.11 2604.92 2794.95 

Flow 2 mm - 4 mm 2.35 2.40 2.34 2.29 

MQ ≥ 250 Kg 1093.67 1006.61 1113.61 1222.78 

 

  = Memenuhi persyaratan 

                               

    = Tidak memenuhi persyaratan 

 

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa semua parameter sifat volumetrik dan 

sifat mekanis campuran yang menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% 

ditambah variasi kadar minyak jelantah 0% - 1,5% memenuhi spesifikasi Bina 

Marga 2018. Untuk dapat menentukan kadar mana yang menghasilkan 

campuran terbaik, maka dilakukan pengujian Marshall Immersion untuk 

seluruh variasi campuran.  

 

4.4 Pengujian Marshall Immersion  

Setelah melihat hasil pengujian marshall standar dengan waktu 

perendaman 30 menit pada suhu  60°C, ternyata semua variasi campuran yang 

menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% ditambah minyak jelantah 0% - 

1,5% memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga perlu dilakukan 

suatu pengujian lanjutan untuk megetahui berapa persen kadar minyak jelantah 

yang dicampurkan pada aspal modifikasi styrofoam 7% dapat menghasilkan 

kinerja yang lebih baik.  Pengujian ini sama dengan pengujian marshall pada 
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umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu waktu perendaman dalam bak 

perendam. Untuk pengujian Marshall Immersion, benda uji direndam selama 24 

jam pada suhu 60°C, setelah itu dilakukan pengujian di alat marshall. Analisa 

selanjutnya adalah menghitung parameter sifat mekanis campuran untuk 

melihat penggunaan aspal kadar minyak jelantah berapa persen ketika 

dicampurkan pada aspal modifikasi styrofoam 7% yang dapat menghasilkan 

stabilitas sisa terbesar. Hasil pemeriksaan sifat mekanis untuk pengujian 

Marshall Immersion dapat dilihat pada tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 Hasil pemeriksaan marshall immersion 

 No. 
  

Aspal modifikasi styrofoam 7% + kadar 

minyak jelantah 
Stabilitas (kg) 

1 0% 2368.19 

2 0% 2428.09 

3 0% 2315.88 

Rata-Rata 2370.72 

1 0.5% 2236.95 

2 0.5% 2089.87 

3 0.5% 2191.30 

Rata-Rata 2172.71 

1 1% 2471.15 

2 1% 2510.86 

3 1% 2390.41 

Rata-Rata 2457.48 

1 1.5% 2538.04 

2 1.5% 2587.04 

3 1.5% 2644.91 

Rata-Rata 2589.99 

Spesifikasi Min. 250 

Sumber: Hasil Penelitian 2021 

 

Dari tabel 4.11 terlihat nilai stabilitas pada campuran dengan aspal 

modifikasi  styrofoam 7% ditambahkan variasi kadar minyak jelantah 
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mengalami penurunan pada kadar 0,5% tetapi pada penambahan kadar minyak 

jelantah selanjutnya mengalami peningkatan kembali. Hal ini juga menunjukan 

bahwa aspal modifikasi yang menggunakan variasi kadar minyak jelantah 0%, 

0,5%, 1% dan 1.5% memenuhi spesifikasi dari Bina Marga. Perbandingan nilai 

stabilitas antara campuran yang direndam selama 30 menit dengan campuran 

yang direndam selama 24 jam pada suhu 60°C dapat dilihat pada gambar 4.13 

 

 

Gambar 4.13 Diagram perbandingan nilai stabilitas  perendaman 30 

menit dengan 24 jam pada variasi kadar styrofoam dalam aspal 

modifikasi 

 

Dari gambar 4.13 dapat dibuat tabel yang menunjukkan persentase 

Indeks Kekuatan Sisa dari masing-masing variasi kadar minyak jelantah pada 

campuran. 
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Tabel 4.12 Persentase IKS masing-masing campuran 

Aspal Modifikasi 

Styrofoam 7% + Kadar 

Minyak Jelantah 

Stabilitas (kg)  Masing-Masing Waktu 

Perendaman IKS (%) 

30 menit 24 jam 

0% 2572.76 2370.71 92.14 

0,5% 2416.11 2172.7 89.92 

1% 2604.91 2457.47 94.33 

1,5% 2794.95 2589.99 92.66 

 

Dari tabel 4.12 terlihat bahwa nilai IKS pada campuran aspal 

modifikasi styrofoam 75 yang ditambahkan dengan kadar  minyak jelantah 0%, 

0,5%, 1% dan 1,5% secara berturut-turut yaitu 92,14%, 89,92%,  94,33 dan 

92,66%. Penggunaan aspal modifikasi styrofoam yang ditambahkan minyak 

jelantah dengan variasi terterntu meningkatkan indeks kekuatan sisa campuran.  

Nilai IKS tertinggi terdapat pada campuran dengan kadar styrofoam dalam 

aspal modifikasi sebesar 1% yaitu dengan nilai IKS sebesar 94,33%  

 

4.5 Penentuan Kadar Minyak Jelantah Optimum Pada Aspal Modifikasi 

Styrofoam 7% 

Parameter-parameter yang digunakan untuk menetukan kadar styrofoam 

optimum yaitu sifat fisik aspal, sifat volumetrik campuran dan nilai indeks 

kekuatan sisa. Sifat fisik aspal terdiri dari pengujian penetrasi, titik lembek, 

daktilitas, kehilangan berat, berat jenis, titik nyala dan titik bakar, penetrasi 

setelah kehilangan berat dan daktilitas setelah kehilangan berat. Sementara sifat 

volumentrik terdiri dari nilai VMA, VIM dan nilai VFB, sedangkan untuk sifat 

mekanis terdiri dari nilai stabilitas, kelelehan(flow) dan MQ. Rekapan hasil 

pengujian seluruh parameter pengujian dapat dilihat pada tabel 4.13 
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Tabel 4.13 Rekap hasi seluruh pengujian dengan aspal modifikasi styrofoam 

ditambah minyak jelantah 

No Parameter Pengujian Syarat Aspal Modifikasi Styrofoam 

7% + Kadar Minyak Jelantah 

0.50% 1% 1.50% 

1. Sifat 

fisik 

aspal 

Penetrasi (0.1 mm) 60-70 69.8 64.5 63.5 

Titik lembek (◦C) ≥ 48 49.5 51 52 

Titik nyala (◦C) ≥ 232 > 295 > 295 > 295 

Daktilitas (cm) ≥ 100 85.5 73.0 60.5 

Berat jenis (gr/cc) ≥ 1,0 1.021 1.017 1.023 

Berat yang hilang 

(%) ≤ 0,8 0.18 0.18 0.16 

Penetrasi setelah 

kehingan berat (%) ≥ 54 88.83 90.7 91.34 

Daktilitas setelah 

kehilangan berat (cm) ≥ 50 63.5 54 45 

2. Sifat 

volument

ris 

VMA (%) ≥ 15  15.57 15.77 16.28 

VIM (%) 3.0-5.0  3.03 3.27 3.85 

VFB (%) ≥ 65  80.56 79.29 76.36 

3. Sifat 

mekanis 

Stabilitas (kg) ≥ 800  2416.11 2604.92 2794.95 

Flow (mm) 2.0-4.0 2.40 2.34 2.29 

MQ (kg/mm) ≥ 250 1006.61 1113.61 1222.78 

4. IKS IKS % ≥ 90  89.92 94.33 92.66 

 
  = Memenuhi persyaratan  

                               
 
    = Tidak memenuhi persyaratan 

 

 

Dari tabel hasil rekapitulasi diatas dapat dilihat  hanya pada pemeriksaan 

sifat fisik aspal yaitu pada pengujian daktilitas semua variasi kadar minyak 

jelantah yang dicampurkan aspal modifikasi styrofoam 7% tidak memenuhi 

spesifikasi, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja campuran 

karena dari hasil pemeriksaan selanjutnya mampu menghasilkan sifat 

volumentrik dan mekanis sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga tahun 

2018. Dapat dilihat juga  bahwa kadar styrofoam 1% dan 1,5% telah memenuhi 
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semua parameter, Berdasarkan nilai indeks kekuatan sisa kadar styrofoam 1% 

adalah yang paling optimum yaitu sebesar 94,33%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh yang terjadi akibat penambahan minyak jelantah 0,5% pada aspal 

modifikasi styrofoam 7% yaitu aspal menjadi lebih lembek dibandingkan 

dengan aspal modifikasi styrofoam 7% tanpa penambahan minyak jelantah. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai penetrasi yang mengalami peningkatan dan 

nilai titik lembek yang mengalami penurunan, sementara pada aspal 

modifikasi styrofoam 7% dengan penambahan kadar minyak jelantah 1% dan 

1,5% aspal menjadi lebih keras dibanding dengan aspal modifikasi styrofoam 

7% dengan penambahan kadar minyak jelantah 0,5%. Nilai daktilitas dan 

kehilangan berat pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan penambahan 

variasi minyak jelantah 0.5%, 1%, dan 1,5%  mengalami penurunan.  

2. Penggunaan aspal modifikasi styrofoam 7% dengan ditambahkan variasi 

kadar minyak jelantah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap sifat 

volumetrik campuran, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan rata-

rata diatas 0,9. Semakin lembek aspal yang digunakan maka semakin mudah 

aspal mengisi rongga pada campuran, hal ini mengakibatkan terjadi 

penurunan nilai VMA dan VIM pada aspal modifikasi yang ditambahkan 

kadar minyak jelantah 0,5% sementara pada penambahan kadar minyak 

jelantah 1% dan 1,5% nilai VIM dan VMA mengalami kenaikan sedangkan 

nilai VFB berbanding terbalik dengan nilai VMA dan VIM.  

3. Penggunaan aspal yang dimodifikasi dengan styrofoam 7% dan ditambahkan 

minyak jelantah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap sifat 

mekanis campuran, hal ini dibuktikan dengan nilai R yang dihasilkan rata-

rata diatas 0,9. Semakin rendah nilai penetrasi aspal mengindikasikan aspal 

yang digunakan cenderung semakin keras dan kaku, aspal yang keras dan 

kaku mampu meningkatkan stabilitas campuran. Hasil pengujian campuran 
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dengan aspal modifikasi styrofoam 7% ditambah kadar minyak jelantah 0,5% 

nilai stabilitas dan Marshall Quotient mengalami penurunan, sedangkan nilai 

flow meningkat. Sementara pada aspal modifikasi styrofoam 7% dengan  

penambahan kadar minyak jelantah 1% dan 1,5% nilai stabilitas dan 

Marshall Quotient mengalami peningkatan, sedangkan nilai flow menurun. 

4. Hasil pengujian Marshall Immersion menunjukkan bahwa yang 

menghasilkan kinerja campuran paling baik berdasarkan nilai Indeks 

Kekuatan Sisa adalah campuran dengan aspal modifikasi styrofoam 7% 

ditambah kadar minyak jelantah sebesar 1% terhadap berat aspal dengan nilai 

IKS sebesar 94,33%. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan campuran yang 

hanya menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% tanpa penambahan 

minyak jelantah yang memiliki nilai IKS 92,14%.  

  

5.2. Saran 

1. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji variasi 

temperature pencampuran terhadap karakteristik campuran.  
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LAMPIRAN I  

PEMERIKSAAN ASPAL MURNI 60/70 DAN ASPAL 

MODIFIKASI STYROFOAM + MINYAK JELANTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Pemeriksaan Penetrasi Aspal 

1. Aspal murni pen 60/70 

N0 Penetrasi Pada 25 ◦C, 100 gram, 5 detik, 0,1 mm 
Benda Uji 

1 Benda Uji 2 

1 Pemeriksaan 1 63 66 

2 Pemeriksaan 2 61 67 

3 Pemeriksaan 3 68 63 

4 Pemeriksaan 4 64 60 

5 Pemeriksaan 5 62 63 

Rata-Rata 
63.6 63.8 

63.7 

2. Aspal modifikasi styrofoam 7% + 0% minyak jelantah 

N0 Penetrasi Pada 25 ◦C, 100 gram, 5 detik, 0,1 mm 
Benda Uji 

1 Benda Uji 2 

1 Pemeriksaan 1 61 60 

2 Pemeriksaan 2 62 59 

3 Pemeriksaan 3 65 62 

4 Pemeriksaan 4 63 61 

5 Pemeriksaan 5 60 59 

Rata-Rata 
62.2 60.2 

61.2 

3. Aspal modifikasi styrofoam 7% + 0,5% minyak jelantah 

N0 Penetrasi Pada 25 ◦C, 100 gram, 5 detik, 0,1 mm Benda Uji 1 
Benda Uji 

2 

1 Pemeriksaan 1 69 78 

2 Pemeriksaan 2 62 72 

3 Pemeriksaan 3 62 73 

4 Pemeriksaan 4 67 69 

5 Pemeriksaan 5 72 74 

Rata-Rata 
66.4 73.2 

69.8 

 

4. Aspal modifikasi styrofoam 7% + 1% minyak jelantah 

N0 Penetrasi Pada 25 ◦C, 100 gram, 5 detik, 0,1 mm 
Benda Uji 

1 Benda Uji 2 

1 Pemeriksaan 1 76 56 

2 Pemeriksaan 2 64 64 

3 Pemeriksaan 3 60 66 

4 Pemeriksaan 4 70 63 

5 Pemeriksaan 5 62 64 



 

 

Rata-Rata 
66.4 62.6 

64.5 

 

5. Aspal modifikasi styrofoam 7% + 1,5% minyak jelantah 

N0 Penetrasi Pada 25 ◦C, 100 gram, 5 detik, 0,1 mm 
Benda Uji 

1 Benda Uji 2 

1 Pemeriksaan 1 69 59 

2 Pemeriksaan 2 62 62 

3 Pemeriksaan 3 62 60 

4 Pemeriksaan 4 67 63 

5 Pemeriksaan 5 70 61 

Rata-Rata 
66 61 

63.5 

 

B. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal 

1. Aspal Murni Pen 60/70 

Suhu Waktu (Detik) 

◦C Sampel 1 Sampel 2 

5 0,0 0,0 

10 190,26 190,26 

15 276,11 276,11 

20 221,01 221,01 

25 375,24 375,24 

30 421,29 421,29 

35 452,32 452,32 

40 495,40 495,40 

45 535,53 535,53 

50 578,98 578,98 

   Titik 

Lembek(◦C) 
610,15 610,21 

52 52 
Rata-Rata 

(◦C) 
52 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0% Minyak Jelantah 

Suhu Waktu (Detik) 

◦C Sampel 1 Sampel 2 

5 0 0 

10 182,05 182,05 

15 274,87 274,87 



 

 

20 343,66 343,66 

25 413,34 413,34 

30 459,32 459,32 

35 515,81 515,81 

40 551,65 551,65 

45 590,76 590,76 

50 649,54 649,54 

   Titik 

Lembek(◦C) 
701,61 702,09 

53 53 
Rata-Rata 

(◦C) 
53 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0,5% Minyak Jelantah 

Suhu Waktu (Detik) 

◦C Sampel 1 Sampel 2 

5 0 0 

10 181,81 181,81 

15 305,98 305,98 

20 418,28 418,28 

25 493,26 493,26 

30 566,47 566,47 

35 656,72 656,72 

40 709,19 709,19 

45 768,28 768,28 

50 830,62 830,62 

   Titik 

Lembek(◦C) 
901,32 936,56 

49 50 
Rata-Rata 

(◦C) 
49,5 

 

 

 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1% Minyak Jelantah 

Suhu Waktu (Detik) 

◦C Sampel 1 Sampel 2 

5 0,0 0,0 

10 190,26 190,26 

15 266,13 266,13 

20 241,25 241,25 



 

 

25 378,22 378,22 

30 442,89 442,89 

35 482,82 482,82 

40 535,67 535,67 

45 578,63 578,63 

50 603,48 603,48 

   Titik 

Lembek(◦C) 
635,87 635,87 

51 51 
Rata-Rata 

(◦C) 
51 

 

5. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

Suhu Waktu (Detik) 

◦C Sampel 1 Sampel 2 

5 0 0 

10 186,02 186,02 

15 298,53 298,53 

20 385,56 385,56 

25 427,79 427,79 

30 519,67 519,67 

35 607,99 607,99 

40 689,79 689,79 

45 776,07 776,07 

50 934,48 934,48 

   Titik 

Lembek(◦C) 
998,76 996,45 

52 52 
Rata-Rata 

(◦C) 
52 

 

C. Pemeriksaan Daktilitas Aspal 

1. Aspal Murni Pen 60/70 

No Pemeriksaan Daktilitas Panjang Akhir (Cm) 

1 Benda Uji 1 113 

2 Benda Uji 2 119 

Rata-Rata 116 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0% Minyak Jelantah 

No Pemeriksaan Daktilitas Panjang Akhir (Cm) 



 

 

1 Benda Uji 1 115 

2 Benda Uji 2 113 

Rata-Rata 114 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0,5% Minyak Jelantah 

No Pemeriksaan Daktilitas Panjang Akhir (Cm) 

1 Benda Uji 1 83 

2 Benda Uji 2 88 

Rata-Rata 85.5 

 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1% Minyak Jelantah 

No Pemeriksaan Daktilitas Panjang Akhir (Cm) 

1 Benda Uji 1 75 

2 Benda Uji 2 71 

Rata-Rata 73 

 

 

5. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

No Pemeriksaan Daktilitas Panjang Akhir (Cm) 

1 Benda Uji 1 64 

2 Benda Uji 2 57 

Rata-Rata 60.5 

   

D. Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar  

Pada pemeriksaan titik nyala dan titik bakar suhu maksimum alat hanya mencapai 295 °C. 

pada suhu ini untuk semua benda uji baik aspal murni pen 60/70 maupun aspal modifikasi 

belum ditemukan kilatan api yang menandakan titik nyala dan nyala api lebih dari 5 detik 

yang menandakan titik bakar. Persyaratan titik nyala dan titik bakar menurut Spesifikasi 

Umum Bina Marga 2018 yaitu 232 °C, yang artinya semua benda uji pada pemeriksaan ini 

sudah memenuhi persyaratan. 

 

E. Pemeriksaan Berat Jenis 

1. Aspal muri pen 60/70 

  

Benda Uji 1 

(gram) 
Benda Uji 2 

(gram) 



 

 

Berat Piknometer Kosong ( A ) 69.4 66.5 

Berat Piknometer + Air ( B ) 173.8 169.6 

Berat Piknometer + Aspal ( C ) 147.5 143.6 

Berat Piknometer + Air + Aspal ( D ) 176.81 173.79 

Berat Air (B-A) 104.4 103.1 

Berat Aspal (C-A) 78.1 77.1 

Isi Aspal 
(B-A) - (D-

C) 75.09 72.91 

Berat Jenis (gr/cc) 1.040 1.057 

Rata-Rata 1.049 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0% Minyak Jelantah 

  

Benda Uji 1 

(Gram) 
Benda Uji 2 

(Gram) 

Berat Piknometer Kosong ( A ) 70.2 66.6 

Berat Piknometer + Air ( B ) 173.1 173.9 

Berat Piknometer + Aspal ( C ) 144.5 147.1 

Berat Piknometer + Air + Aspal ( D ) 173.31 178.2 

Berat Air (B-A) 102.9 107.3 

Berat Aspal (C-A) 74.3 80.5 

Isi Aspal 
(B-A) - (D-

C) 74.09 76.2 

Berat Jenis (gr/cc) 1.003 1.056 

Rata-Rata 1.030 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0,5% Minyak Jelantah 

  

Benda Uji 1 

(gram) 
Benda Uji 2 

(gram) 

Berat Piknometer Kosong ( A ) 70.1 66.5 

Berat Piknometer + Air ( B ) 173.8 167.6 

Berat Piknometer + Aspal ( C ) 144.3 143.6 

Berat Piknometer + Air + Aspal ( D ) 174.12 170.42 

Berat Air (B-A) 103.7 101.1 

Berat Aspal (C-A) 74.2 77.1 

Isi Aspal 
(B-A) - (D-

C) 73.88 74.28 

Berat Jenis (gr/cc) 1.004 1.038 

Rata-Rata 1.021 

 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1% Minyak Jelantah 

  

Benda Uji 1 

(gram) 
Benda Uji 2 

(gram) 



 

 

Berat Piknometer Kosong ( A ) 69.9 66.5 

Berat Piknometer + Air ( B ) 171.8 167.3 

Berat Piknometer + Aspal ( C ) 144.3 143.5 

Berat Piknometer + Air + Aspal ( D ) 172.9 168.7 

Berat Air (B-A) 101.9 100.8 

Berat Aspal (C-A) 74.4 77 

Isi Aspal 
(B-A) - (D-

C) 73.3 75.6 

Berat Jenis (gr/cc) 1.015 1.019 

Rata-Rata 1.017 

 

5. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

  

Benda Uji 1 

(gram) 
Benda Uji 2 

(gram) 

Berat Piknometer Kosong ( A ) 69.7 66.9 

Berat Piknometer + Air ( B ) 176.1 172.2 

Berat Piknometer + Aspal ( C ) 145.6 142.5 

Berat Piknometer + Air + Aspal ( D ) 177.9 173.8 

Berat Air (B-A) 106.4 105.3 

Berat Aspal (C-A) 75.9 75.6 

Isi Aspal 
(B-A) - (D-

C) 74.1 74 

Berat Jenis (gr/cc) 1.024 1.022 

Rata-Rata 1.023 

 

F. Pemeriksaan Penurunan Berat Aspal 

1. Aspal murni pen 60/70 

  Sampel 1 Sampel 2 

Berat Gawan (gram) 10.16 10.19 

Berat Cawan + Aspal Sebelum Oven (gram) 47.76 44.88 

Berat Cawan + Aspal Sesudah Oven (gram) 47.67 44.77 

Penurunan Berat (%) 0.19 0.25 

Rata-Rata  (%) 0.22 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0% Minyak Jelantah 

  Sampel 1 Sampel 2 

Berat Cawan (gram) 10.13 9.78 

Berat Cawan + Aspal Sebelum Oven (gram) 40.28 48.67 

Berat Cawan + Aspal Sesudah Oven(gram) 40.15 48.5 

Penurunan Berat (%) 0.32 0.35 
Rata-Rata 0.34 



 

 

 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0,5% Minyak Jelantah 

  Sampel 1 Sampel 2 

Berat Cawan (gram) 10.09 10.15 

Berat Cawan + Aspal Sebelum Oven (gram) 42.88 53.21 

Berat Cawan + Aspal Sesudah Oven (gram) 42.79 53.13 

Penurunan Berat (%) 0.21 0.15 

Rata-Rata 0.18 

 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1% Minyak Jelantah 

  Sampel 1 Sampel 2 

Berat Cawan (gram) 10.19 10.2 

Berat Cawan + Aspal Sebelum Oven (gram) 50.48 52.18 

Berat Cawan + Aspal Sesudah Oven (gram) 50.38 52.1 

Penurunan Berat (%) 0.20 0.15 

Rata-Rata 0.18 

 

5. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

  Sampel 1 Sampel 2 

BERAT CAWAN (gram) 10.13 10.16 

Berat Cawan + Aspal Sebelum Oven (gram) 45.37 47.67 

Berat Cawan + Aspal Sesudah Oven (gram 45.26 47.63 

Penurunan Berat (%) 0.24 0.08 

Rata-Rata 0.16 

 

 

 

G. Pemeriksaan Penetrsi Setelah Penurunan Berat Aspal 

1. Aspal murni pen 60/70 

N0 

penetrasi pada 25 c, 100 

gram, 5 detik, 0,1 mm benda uji 1 benda uji 2 

1 pemeriksaan 1 58 59 

2 pemeriksaan 2 60 62 

3 pemeriksaan 3 57 59 

4 pemeriksaan 4 61 60 

5 pemeriksaan 5 58 61 

rata-rata 58.8 60.2 



 

 

59.5 

 

 Perbandingan penetrasi setelah penurunan berat terhada penetrasi asli 

 = (59,5/63,7) x 100%   = 93,4% > 54% (memenuhi spesifikasi) 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0 % Minyak Jelantah 

N0 

penetrasi pada 25 c, 100 

gram, 5 detik, 0,1 mm benda uji 1 benda uji 2 

1 pemeriksaan 1 59 61 

2 pemeriksaan 2 56 63 

3 pemeriksaan 3 61 58 

4 pemeriksaan 4 60 56 

5 pemeriksaan 5 57 58 

rata-rata 
58.6 59.2 

58.9 

 

 

 Perbandingan penetrasi setelah penurunan berat terhada penetrasi asli 

 = (58,9/61,2) x 100%   = 96,2% > 54% (memenuhi spesifikasi) 

 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0,5% Minyak Jelantah 

N0 

penetrasi pada 25 c, 100 

gram, 5 detik, 0,1 mm benda uji 1 benda uji 2 

1 pemeriksaan 1 61 64 

2 pemeriksaan 2 63 60 

3 pemeriksaan 3 62 63 

4 pemeriksaan 4 64 58 

5 pemeriksaan 5 62 63 

rata-rata 
62.4 61.6 

62 

 

 Perbandingan penetrasi setelah penurunan berat terhada penetrasi asli 

 = (62/69,8) x 100%   = 88,82%  > 54% (memenuhi spesifikasi) 

 

 



 

 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1% Minyak Jelantah 

N0 

penetrasi pada 25 c, 100 

gram, 5 detik, 0,1 mm benda uji 1 benda uji 2 

1 pemeriksaan 1 57 56 

2 pemeriksaan 2 60 59 

3 pemeriksaan 3 58 57 

4 pemeriksaan 4 58 60 

5 pemeriksaan 5 61 59 

rata-rata 
58.8 58.2 

58.5 

 

 Perbandingan penetrasi setelah penurunan berat terhada penetrasi asli 

 = (58,5/64,5) x 100%   = 90,6% > 54% (memenuhi spesifikasi) 

 

Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

N0 

penetrasi pada 25 c, 100 

gram, 5 detik, 0,1 mm benda uji 1 benda uji 2 

1 pemeriksaan 1 57 59 

2 pemeriksaan 2 58 60 

3 pemeriksaan 3 56 57 

4 pemeriksaan 4 59 58 

5 pemeriksaan 5 57 59 

rata-rata 
57.4 58.6 

58 

 Perbandingan penetrasi setelah penurunan berat terhada penetrasi asli 

 = (58 /63,5) x 100%   = 91,3% > 54% (memenuhi spesifikasi) 

 

 

 

H. Pemeriksaan Daktilitas Setelah Penurunan Berat Aspal 

1. Aspal murni pen 60/70 

No 

Pemeriksaan 

daktilitas 

Panjang akhir 

(cm) 

1 Benda uji 1 110 

2 Benda uji 2 106 

Rata-rata 108 

 

2. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 0% Minyak Jelantah 



 

 

No 

Pemeriksaan 

daktilitas 

Panjang akhir 

(cm) 

1 Benda uji 1 102 

2 Benda uji 2 104 

Rata-rata 103 

 

3. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% +0,5% Minyak Jelantah 

No 

Pemeriksaan 

daktilitas 

Panjang akhir 

(cm) 

1 Benda uji 1 61 

2 Benda uji 2 66 

Rata-rata 63.5 

4. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1 % Minyak Jelantah 

No 

Pemeriksaan 

daktilitas 

Panjang akhir 

(cm) 

1 Benda uji 1 53 

2 Benda uji 2 55 

Rata-rata 54 

 

5. Aspal Modifikasi Styrofoam 7% + 1,5% Minyak Jelantah 

No 

Pemeriksaan 

daktilitas 

Panjang akhir 

(cm) 

1 Benda uji 1 49 

2 Benda uji 2 41 

Rata-rata 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II PEMERIKSAAN AGREGAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A.  Pemeriksaan Keausan Agregat dengan Alat Impact 
      

1.  Agregat Kasar      

Berat benda uji semula (a)      = 500 gr  

Berat benda uji tertahan saringan no. 8 (b)    = 431.2 gr  

Lolos saringan no. 8 (c)      = 68.3 gr   

Keausan        = 
   

 
          

        = 13,76 % < 30% (Ok)   

    

 

Berat benda uji semula (a)      = 500 gr   

Berat benda uji tertahan saringan no. 8 (b)    = 443.7 gr      

Lolos saringan no. 8 (c)      = 55.9 gr 

Keausan        = 
   

 
          

        = 11.26 % < 30% (O   

        

          

 

Rata-rata        = 
          

 
 

 

        = 12.51%  

   
 

 

     

 B. Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar 
No.  Pengujian notasi Berat (gr) 

1 Berat benda uji kering oven (Bk) (A) 1000 

2 Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara (Bj) (B) 1027,2 

3 Berat benda uji dalam air (Ba) (C) 652,4 

  

 



 

 

a. Berat jenis       = 
  

     
  =

    

            
 = 2,66  

 

b. Berat jenis kering permukaan jenuh     = 
  

     
  =

      

            
 = 2,74 

 

c. Berat jenis semu      = 
  

     
  =

    

          
 = 2,87 

 

d. Penyerapan       = 
     

  
 x 100 %   

        =
           

    
       = 2,72 % 

 

Pemeriksaan berat jenis agregat halus 

No.  Pengujian Notasi Berat (gr) 

1 Berat awal  500 

2 Berat kering oven (Bk) 488,7 

3 Berat piknometer + air (B) 695,6 

4 Berat piknometer + air + benda uji Bt 1013,4 

 

 

a. Berat jenis       = 
  

        
  =

     

                
 = 2,68  

 

b. Berat jenis kering permukaan jenuh     = 
   

        
    

         =
   

                
 = 

2,74 

 



 

 

c. Berat jenis semu      = 
  

       
     

        =  
     

                   
 = 2,85 

 

d. Penyerapan     = 
      

  
 x 100 % =  

         

     
         

     = 2,31 % 

 

Pemeriksaan berat jenis  filler 

No.  Pengujian Notasi Berat (gr) 

1 Berat awal  500 

2 Berat kering oven (Bk) 496,3 

3 Berat piknometer + air (B) 706,8 

4 Berat piknometer + air + benda uji Bt 1012,4 

 

a. Berat jenis      = 
  

        
  =

     

                 
  

       = 2,55 

 

b. Berat jenis kering permukaan jenuh    = 
   

        
  =

   

                
  

       = 2,57 

 

c. Berat jenis semu     = 
  

       
      

       =  
     

                   
 = 2,85 

 

d. Penyerapan     = 
      

  
 x 100 % =  

         

     
         

     = 0,74% 

 



 

 

Rekapan hasil pengujian berat jenis  

Jenis pengujian Agregat 

kasar 

Agragat 

halus 

Filler 

Berat jenis 2,66 2,68 2,55 

Berat jenis kering permukaan jenuh 2,74 2,74 2,57 

Berat jenis semu 2,87 2,85 2,60 

Penyerapan (%) 2,72 2,31 0,74 

 

 Perhitungan Volumetrik Campuran Aspal untuk Menentukan KAO  

 

Berat jenis bulk agregat kasar (Gb 1)  = 2,66 

Berat jenis bulk agregat halus (Gb 2)  = 2,68 

Berat jenis bulk  filler  (Gb 3)  = 2,55 

Berat jenis semu agregat kasar =2,87 

Berat jenis semu agregat halus =2,85 

Berat jenis semu filler   =2,6 

Berat jenis SSD agregat kasar  =2,74 

Berat jenis SSD agregat halus  =2,74 

Berat jenis SSD filler   =2,57 

BJ efektif agregat kasar (Ge 1) = 
         

 
 = 2,765 

BJ efektif agregat halus (Ge 2) =2,765  

BJ efektif filler  (Ge 3) =2,575     

Berat jenis aspal (Gb)  = 1,03     

Proporsi agregat :         

Agregat kasar (a)   = 39 %     

Agregat halus (b)   = 54.5 %     

Filler (c)   = 6.5 %     

Kadar aspalrencana (Pb)  = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (%FF) + C  

       =0,035 (39%) + 0,045 (54.5%) + 0,18 (6.5%) + 0,6  

       = 5,59 ˜ 5,5 %  

Kadar agregat dalam campuran (Ps) = 1-5,5% = 0,945 = 94,5%   

Berat kering benda uji (Bk)  =1174,5 gr     

Berat dalam air (Ba)  =691 gr     



 

 

Bering kering jenuh (Bssd)  =1183,3 gr    

Berat Jenis campuran agregat : 

  = 
     

 
 

   
   

 

   
   

 

   
 
  = 

           

 
  

    
   

    

    
   

   

    
 
  

      = 2,663 

 

 = 
     

 
 

   
   

 

   
   

 

   
 
  = 

           

 
  

     
   

    

     
   

   

     
 
  

      = 2,751 

  = 
   

 
  

   
   

  

  
 
  = 

   

 
    

     
   

   

    
 
  

      = 2,51 

 

  = 
  

       
  =  

      

          
  = 2,385 

  

 

Perhitungan Volumetrik Campuran 

VMA    = 100 – 
        

     
  =  100 – 

             

       
  = 15,33 % 

VIM    = 100 x 
       

     
  =  100 x 

          

      
  = 4,9 % 

VFB    = 
                

     
 = 

                  

       
  = 67,725 % 

 

 

Perhitugan Mekanis Campuran Aspal  

Tinggi benda uji = 6,37 cm 

Koreksi tinggi  = 0,955 (dari interpolasi berdasarkan tabel koreksi beban) 

Bacaan arloji Marshall = 134 

Bacaan arloji flow = 163 

Faktor kalibrasi alat = 22,001 

  



 

 

Stabilitas   = koreksi tinggi x bacaan arloji x factor kalibrasi alat 

  = 0,955 x 134 x 22,001  

  = 2815,47 kg 

  

Flow     = bacaan arloji flow x 0,01 (skala flow) 

  = 163 x 0,01 =1,63 mm 

 

 Marshall Quotient  =  
          

     
   

   = 
       

    
  = 1727,78 kg/mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perhitungan Berat Masing-Masing Material Sesuai Kadar Aspalnya Untuk Menentukan KAO 

1. Pb = 4.5% 

Berat total = 1200 

Berat aspal = 50.22 gr 

Berat styrofoam = 3.78 gr 

Berat agregat = 1146 gr 

No. Saringan 
% Lolos Komulatif 

Tertahan 

Masing-Masing 

Tertahan 

Berat Yang 

Digunakan 

(Gr) Spesifikasi Gradasi Rencana 

1 
  " 

     1 " 

      
  " 100 100 0.0 0.0 0.00 

 
  " 90 - 100 95 5.0 5.0 57.3 

3/8" 77 - 90 83.5 16.5 11.5 131.79 

No. 4 53 - 69 61 39.0 22.5 257.85 

No. 8 33 - 53 43 57.0 18.0 206.28 

No. 16 21 - 40 30.5 69.5 12.5 143.25 

No. 30 24 - 30 22 78.0 8.5 97.41 

No. 50 9 - 22 15.5 84.5 6.5 74.49 

No. 100 6 - 15 10.5 89.5 5.0 57.30 

No. 200 4 - 9 6.5 93.5 4.0 45.84 

Pan 

   

6.5 74.79 

Total 100 1146 

 

 



 

 

2. Pb = 5% 

Berat total = 1200 gr 

Berat aspal = 55.8 gr 

Berat styrofoam = 4.2 gr 

Berat agregat = 1140 gr 

No. Saringan 
% Lolos Komulatif 

Tertahan 

Masing-Masing 

Tertahan 

Berat Yang 

Digunakan 

(Gr) Spesifikasi Gradasi Rencana 

1 
  " 

     1 " 

      
  " 100 100 0.0 0.0 0.00 

 
  " 90 - 100 95 5.0 5.0 57.00 

3/8" 77 - 90 83.5 16.5 11.5 131.10 

No. 4 53 - 69 61 39.0 22.5 256.50 

No. 8 33 - 53 43 57.0 18.0 205.20 

No. 16 21 - 40 30.5 69.5 12.5 142.50 

No. 30 24 - 30 22 78.0 8.5 96.40 

No. 50 9 - 22 15.5 84.5 6.5 74.10 

No. 100 6 - 15 10.5 89.5 5.0 57.00 

No. 200 4 - 9 6.5 93.5 4.0 45.60 

Pan 

   

6.5 74.10 

Total 100 1140 
 

 

 



 

 

1. Pb = 5.5% 

Berat total = 1200 gr 

Berat aspal = 61.38 gr 

Berat styrofoam = 4.62 gr 

Berat agregat = 1134 gr 

No. Saringan 
% Lolos Komulatif 

Tertahan 

Masing-Masing 

Tertahan 

Berat Yang 

Digunakan 

(Gr) Spesifikasi Gradasi Rencana 

1 
  " 

     1 " 

      
  " 100 100 0.0 0.0 0.00 

 
  " 90 - 100 95 5.0 5.0 56.70 

3/8" 77 - 90 83.5 16.5 11.5 130.41 

No. 4 53 - 69 61 39.0 22.5 255.15 

No. 8 33 - 53 43 57.0 18.0 204.12 

No. 16 21 - 40 30.5 69.5 12.5 141.75 

No. 30 24 - 30 22 78.0 8.5 96.39 

No. 50 9 - 22 15.5 84.5 6.5 73.71 

No. 100 6 - 15 10.5 89.5 5.0 56.70 

No. 200 4 - 9 6.5 93.5 4.0 45.36 

Pan 

   

6.5 73.71 

Total 100 1134 
 

 

 



 

 

1. Pb = 6% 

Berat total = 1200 gr 

Berat aspal = 66.96 gr 

Berat styrofoam = 5.04 gr 

Berat agregat = 1128 gr 

No. Saringan 
% Lolos Komulatif 

Tertahan 

Masing-Masing 

Tertahan 

Berat Yang 

Digunakan 

(Gr) Spesifikasi Gradasi Rencana 

1 
  " 

     1 " 

      
  " 100 100 0.0 0.0 0.00 

 
  " 90 - 100 95 5.0 5.0 56.40 

3/8" 77 - 90 83.5 16.5 11.5 129.72 

No. 4 53 - 69 61 39.0 22.5 253.80 

No. 8 33 - 53 43 57.0 18.0 203.04 

No. 16 21 - 40 30.5 69.5 12.5 141.00 

No. 30 24 - 30 22 78.0 8.5 95.88 

No. 50 9 - 22 15.5 84.5 6.5 73.32 

No. 100 6 - 15 10.5 89.5 5.0 56.40 

No. 200 4 - 9 6.5 93.5 4.0 45.12 

Pan 

   

6.5 73.32 

Total 100 1128 
 

 

 



 

 

1. Pb = 6.5% 

Berat total = 1200 gr 

Berat aspal = 72.54 gr 

Berat styrofoam = 5.46 gr 

Berat agregat = 1122 gr 

No. Saringan 
% Lolos Komulatif 

Tertahan 

Masing-Masing 

Tertahan 

Berat Yang 

Digunakan 

(Gr) Spesifikasi Gradasi Rencana 

1 
  " 

     1 " 

      
  " 100 100 0.0 0.0 0.00 

 
  " 90 - 100 95 5.0 5.0 56.10 

3/8" 77 - 90 83.5 16.5 11.5 129.03 

No. 4 53 - 69 61 39.0 22.5 252.45 

No. 8 33 - 53 43 57.0 18.0 201.96 

No. 16 21 - 40 30.5 69.5 12.5 140.25 

No. 30 24 - 30 22 78.0 8.5 95.37 

No. 50 9 - 22 15.5 84.5 6.5 72.93 

No. 100 6 - 15 10.5 89.5 5.0 56.10 

No. 200 4 - 9 6.5 93.5 4.0 44.88 

Pan 

   

6.5 72.93 

Total 100 1122 
 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN III 

 PERHITUNGAN SIFAT VOLUMENTRIK DAN MEKANIS BENDA UJI UNTUK 

MENENTUKAN KAO DAN BENDA UJI MENGGUANAKAN ASPAL MODIFIKASI 

BERDASARKAN KAO 



 

 

Rekapan hasi pengujian sifat volumentrik untuk menentukan KAO dengan aspal murni 93%+styrofoam 7% 

  

kode 

Proporsi campuran 

agregat(%) Ka

dar 

asp

al 

(%) 

Tinggi 

benda 

uji 

(cm) 

Diam

eter 

benda 

uji 

(cm) 

Berat jenis Berat (gram) 

Bj bulk 

campur

an 

padat 

Kadar 

agregat 

dalam 

campu

ran 

(%) 

VMA 

(%) 
VIM % VFB (%) 

A B c Campu

ran 

agregat 

Efektif 

total 

campu

ran 

Maksim

um 

campur

an 

Di 

udara 

Dal

am 

air 

Kering 

permuk

aan 

1 4.5A 39 54.5 6.5 4.5 6.33 10 2.663 2.751 2.55 1171.4 698 1188.2 2.39 95.5 14.30 6.29 56.03 

2 4.5B 39 54.5 6.5 4.5 6.32 10 2.663 2.751 2.55 1178.7 694 1189.3 2.38 95.5 14.66 6.68 54.45 

3 4.5C 39 54.5 6.5 4.5 6.34 10 2.663 2.751 2.55 1168.3 695 1186.8 2.38 95.5 14.81 6.84 53.80 

Rata-Rata 14.59 6.60 54.76 

1 5A 39 54.5 6.5 5 6.35 10 2.663 2.751 2.53 1180 697 1192.3 2.38 95 15.01 5.83 61.13 

2 5B 39 54.5 6.5 5 6.36 10 2.663 2.751 2.53 1172 693 1184.2 2.39 95 14.88 5.69 61.75 

3 5C 39 54.5 6.5 5 6.33 10 2.663 2.751 2.53 1174 693 1183.6 2.39 95 14.63 5.42 62.99 

Rata-Rata 14.84 5.65 61.96 

1 5.5A 39 54.5 6.5 5.5 6.39 10 2.663 2.751 2.51 1173.8 694 1185.6 2.39 94.5 15.27 4.87 68.09 

2 5.5B 39 54.5 6.5 5.5 6.37 10 2.663 2.751 2.51 1174.5 691 1183.3 2.39 94.5 15.34 4.95 67.73 

3 5.5C 39 54.5 6.5 5.5 6.41 10 2.663 2.751 2.51 1174.7 693 1185.8 2.38 94.5 15.41 5.03 67.35 

Rata-Rata 15.34 4.95 67.72 

1 6A 39 54.5 6.5 6 6.38 10 2.663 2.751 2.5 1172.8 693 1184.8 2.38 94 15.82 4.61 70.86 

2 6B 39 54.5 6.5 6 6.37 10 2.663 2.751 2.5 1174.2 690 1185.2 2.37 94 16.30 5.15 68.39 

3 6C 39 54.5 6.5 6 6.37 10 2.663 2.751 2.5 1174.4 689 1183.5 2.37 94 16.17 5.00 69.06 

Rata-Rata 16.10 4.92 69.43 

1 6.5A 39 54.5 6.5 6.5 6.34 10 2.663 2.751 2.48 1173.6 691 1184.7 

2.3771

52117 93.5 16.53 4.14 74.92 

2 6.5B 39 54.5 6.5 6.5 6.38 10 2.663 2.751 2.48 1175.8 690 1186.1 

2.3700

86676 93.5 16.78 4.43 73.59 

3 6.5C 39 54.5 6.5 6.5 6.36 10 2.663 2.751 2.48 1175.2 689 1185.2 

2.3683

99839 93.5 16.84 4.5 73.28 

Rata-Rata 16.72 4.35 73.93 

Spesifikasi                               Min. 15 3.0-5.0 Min. 65 

 

 

 

 

 



 

 

Rekapan perhitungan  campuran  untuk menentukan KAO dengan aspal murni 93%+styrofoam 7% 

  
Kode 

Proporsi campuran agregat (%) Kadar 

aspal 

(%) 

Angka 

koreksi 

Bacaan 

arloji 

stabilitas 

Bacaan 

arloji 

flow 

Kalibrasi 

alat 

marshall 

Stabilitas  Flow 

(mm) 

Marshall quoitient 

(kg/mm)   A B c 

1 4.5A 39 54.5 6.5 4.5 1.005 114 182 22.001 2520.65 1.82 1384.98 

2 4.5B 39 54.5 6.5 4.5 1.0075 119 180 22.001 2637.75 1.80 1465.42 

3 4.5C 39 54.5 6.5 4.5 1.0025 117 178 22.001 2580.55 1.78 1449.75 

Rata-Rata 2579.65 1.80 1433.38 

1 5A 39 54.5 6.5 5 1 133 175 22.001 2926.13 1.75 1672.08 

2 5B 39 54.5 6.5 5 0.9575 128 170 22.001 2696.44 1.70 1586.14 

3 5C 39 54.5 6.5 5 1.005 130 172 22.001 2874.43 1.72 1671.18 

Rata-Rata 2832.34 1.72 1643.13 

1 5.5A 39 54.5 6.5 5.5 0.95 139 158 22.001 2905.23 1.58 1838.75 

2 5.5B 39 54.5 6.5 5.5 0.955 134 163 22.001 2815.47 1.63 1727.28 

3 5.5C 39 54.5 6.5 5.5 0.945 137 160 22.001 2848.36 1.60 1780.22 

Rata-Rata 2856.35 1.60 1782.09 

1 6A 39 54.5 6.5 6 0.9525 125 194 22.001 2619.49 1.94 1350.25 

2 6B 39 54.5 6.5 6 0.955 128 193 22.001 2689.40 1.93 1393.47 

3 6C 39 54.5 6.5 6 0.955 131 190 22.001 2752.44 1.90 1448.65 

Rata-Rata 2687.11 1.92 1397.46 

1 6.5A 39 54.5 6.5 6.5 1.0025 112 229 22.001 2470.27 2.29 1078.72 

2 6.5B 39 54.5 6.5 6.5 0.9525 115 238 22.001 2409.93 2.38 1012.58 

3 6.5C 39 54.5 6.5 6.5 0.9525 116 225 22.001 2430.89 2.25 1080.40 

Rata-Rata 2437.03 2.31 1057.23 

Spesifikasi Min. 800 2.0 - 4.0 Min. 250 

 

 

 



 

 

Hasil pemeriksaan sifat volumentrik campuran menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% + minyak jelantah berdasarkan KAO 

  

kode 

proporsi campuran agregat(%) kada

r 

aspal 

(%) 

tingg

i 

bend

a uji 

(cm) 

berat jenis berat (gram) 

BJ Bulk 

campura

n padat 

VMA 

(%) 
VIM % 

VFB 

(%) 
A B c 

campura

n agregat 

efektif 

total 

campura

n 

maksimu

m 

campuran 

di udara 
dalam 

air 

kering 

permukaa

n 

1 0%A 39 54.5 6.5 6.5 6.35 2.663 2.751 2.48 1172.6 692 1183.9 2.38 16.30 3.88 76.21 

2 0%B 39 54.5 6.5 6.5 6.38 2.663 2.751 2.48 1177.3 693 1188.2 2.38 16.53 4.14 74.97 

3 0%C 39 54.5 6.5 6.5 6.36 2.663 2.751 2.48 1174.8 688 1183.1 2.37 16.69 4.32 74.11 

Rata-Rata 16.51 4.11 75.10 

1 

0.5%

A 39 54.5 6.5 6.5 6.37 2.663 2.751 2.48 1179.8 695 1182.8 2.42 15.08 2.48 83.59 

2 

0.5%

B 39 54.5 6.5 6.5 6.21 2.663 2.751 2.48 1182.9 692 1185.2 2.40 15.79 3.29 79.17 

3 

0.5%

C 39 54.5 6.5 6.5 6.23 2.663 2.751 2.48 1182.6 694 1187.3 2.40 15.83 3.33 78.94 

Rata-Rata 15.57 3.03 80.56 

1 1%A 39 54.5 6.5 6.5 6.22 2.663 2.751 2.48 1174.8 696 1184.6 2.40 15.58 3.05 80.44 

2 1%B 39 54.5 6.5 6.5 6.24 2.663 2.751 2.48 1172.5 697 1185.3 2.40 15.69 3.18 79.75 

3 1%C 39 54.5 6.5 6.5 6.2 2.663 2.751 2.48 1173.6 693 1183.8 2.39 16.04 3.58 77.68 

Rata-Rata 15.77 3.27 79.29 

1 

1.5%

A 39 54.5 6.5 6.5 6.34 2.663 2.751 2.48 1172.8 695 1188.5 2.38 16.56 4.17 74.80 

2 

1.5%

B 39 54.5 6.5 6.5 6.28 2.663 2.751 2.48 1174.2 694 1186.7 2.38 16.32 3.90 76.09 

3 

1.5%

C 39 54.5 6.5 6.5 6.3 2.663 2.751 2.48 1173.4 695 1185.2 2.39 15.95 3.48 78.19 

Rata-Rata 16.28 3.85 76.36 

Spesifikasi Min. 15 3.0-5.0 Min. 65 

 

 

 



 

 

Hasil pemeriksaan sifat mekanis campuran menggunakan aspal modifikasi styrofoam 7% + minyak jelantah berdasarkan KAO 

  
Kode 

proporsi campuran agregat (%) kadar 

aspal 

(%) 

angka 

koreksi 

bacaan 

arloji 

stabilitas 

bacaan 

arloji 

flow 

kalibrasi 

alat 

marshall 
Stabilitas  Flow 

(mm) 

Marshall 

Quoitient 

(kg/mm)   A b c 

1 4.5A 39 54.5 6.5 4.5 1.005 114 182 22.001 2520.65 1.82 1384.98 

2 4.5B 39 54.5 6.5 4.5 1.0075 119 180 22.001 2637.75 1.80 1465.42 

3 4.5C 39 54.5 6.5 4.5 1.0025 117 178 22.001 2580.55 1.78 1449.75 

Rata-Rata 2579.65 1.80 1433.38 

1 5A 39 54.5 6.5 5 1 133 175 22.001 2926.13 1.75 1672.08 

2 5B 39 54.5 6.5 5 0.9575 128 170 22.001 2696.44 1.70 1586.14 

3 5C 39 54.5 6.5 5 1.005 130 172 22.001 2874.43 1.72 1671.18 

Rata-Rata 2832.34 1.72 1643.13 

1 5.5A 39 54.5 6.5 5.5 0.95 139 158 22.001 2905.23 1.58 1838.75 

2 5.5B 39 54.5 6.5 5.5 0.955 134 163 22.001 2815.47 1.63 1727.28 

3 5.5C 39 54.5 6.5 5.5 0.945 137 160 22.001 2848.36 1.60 1780.22 

Rata-Rata 2856.35 1.60 1782.09 

1 6A 39 54.5 6.5 6 0.9525 125 194 22.001 2619.49 1.94 1350.25 

2 6B 39 54.5 6.5 6 0.955 128 193 22.001 2689.40 1.93 1393.47 

3 6C 39 54.5 6.5 6 0.955 131 190 22.001 2752.44 1.90 1448.65 

Rata-Rata 2687.11 1.92 1397.46 

1 6.5A 39 54.5 6.5 6.5 1.0025 112 229 22.001 2470.27 2.29 1078.72 

2 6.5B 39 54.5 6.5 6.5 0.9525 115 238 22.001 2409.93 2.38 1012.58 

3 6.5C 39 54.5 6.5 6.5 0.9525 116 225 22.001 2430.89 2.25 1080.40 

Rata-Rata 2437.03 2.31 1057.23 

Spesifikasi Min. 800 2.0 - 4.0 Min. 250 



 

 

 

Grafik Hubungan Antara Kadar Aspal Dengan Sifat Volumentrik Dan Mekanis 

Campuran untuk menentukan KAO 

 

Gambar 1 Grafik hubungan kadar aspal dengan nilai VMA 

 

 

 

Gambar 4.2 Hubungan kadar aspal dengan nilai VIM 
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Gambar.3 Hubungan kadar aspal dengan nilai VFB 

 

 

Gambar 4 hubungan kadar aspal dengan nilai stabilitas 
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Gambar.5 Grafik hubungan kadar aspal dengan nilai flow 

 

 

Gambar.6 Grafik hubungan kadar aspal dengan MQ 

 

 

 

 

 

y = 0.394x2 - 4.093x + 12.25 

R² = 0.961 

 R = 0.980 

1,5 

1,75 

2 

2,25 

2,5 

2,75 

3 

3,25 

3,5 

3,75 

4 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

F
lo

w
 (

m
m

) 

Kadar Aspal 

y = -463.8x2 + 4903x - 11240 

R² = 0.946 

R = 0.972 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 M
a
r
sh

a
ll

 Q
u

o
it

ie
n

t 
(k

g
/m

m
) 

Kadar Aspal (%) 



 

 

Grafik Hubungan Antara Kadar Minyak Jelantah Pada Aspal Modifikasi Styrofoam 7% 

Dengan Sifat Volumentrik Dan Mekanis Campuran Berdasarkan KAO 

 

Gambar 7. Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% 

terhadap nilai VMA 

 

Gambar 8. Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% 

terhadap nilai VIM 
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Gambar 9. Grafik hubungan kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 7% 

terhadap nilai VFB 

 

 

Gambar 10 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styrofoam 

dengan nilai stabilitas 
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Gambar 11 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal modifikasi styroam 

dengan flow 

 

Gambar 12 Grafik hubungan antara kadar minyak jelantah pada aspal modofikasi styrofoam 

dengan MQ 
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Tabel Perhitungan Stabilitas 24 Jam 

  
Kode 

proporsi campuran agregat (%) kadar aspal 

(%) 
angka 

koreksi 
bacaan arloji 

stabilitas 

kalibrasi 

alat 

marshall 
Stabilitas  

  a b c 

1 0X 39 54.5 6.5 6.5 1.035 104 22.001 2368.19 

2 0Y 39 54.5 6.5 6.5 1.0125 109 22.001 2428.09 

3 0Z 39 54.5 6.5 6.5 1.0025 105 22.001 2315.88 

Rata-Rata 2370.72 

1 0.5X 39 54.5 6.5 6.5 1.0375 98 22.001 2236.95 

2 0.5Y 39 54.5 6.5 6.5 1.0325 92 22.001 2089.87 

3 0.5Z 39 54.5 6.5 6.5 1.0375 96 22.001 2191.30 

Rata-Rata 2172.71 

1 1X 39 54.5 6.5 6.5 1.04 108 22.001 2471.15 

2 1Y 39 54.5 6.5 6.5 1.0375 110 22.001 2510.86 

3 1Z 39 54.5 6.5 6.5 1.025 106 22.001 2390.41 

Rata-Rata 2457.48 

1 1.5X 39 54.5 6.5 6.5 1.03 112 22.001 2538.04 

2 1.5Y 39 54.5 6.5 6.5 1.0225 115 22.001 2587.04 

3 1.5Z 39 54.5 6.5 6.5 1.0275 117 22.001 2644.91 

Rata-Rata 2589.99 

Spesifikasi Min. 250 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 13. Diagram perbandingan nilai stabilitas perendaman  

30 menit dengan perendaman 24 jam 
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LAMPIRAN IV 

GAMBAR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pengujian sifat fisik aspal 

 

   

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 

2. Pemeriksaan campuran 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 


