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BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil Penelitian Laboratorium

6.1.1 Hasil Pemeriksaan Bahan

Pemeriksaaan terhadap bahan-bahan campuran Split Mastic Asphalt diberikan

pada Tabel 6.1 s.d. 6.3 berikut ini.

Tabel 6.1 Hasil PemeriksaanAgregat Kasar

No. Jenis Pemeriksaan Syarat *> Limbah Baja

Keausan Agregat (Los Angeles) < 40 % 11,996%

2 Kelekatan terhadap Aspal > 50 % 100%

3 Penyerapan Air <3% 1%

4 Berat Jenis Semu >2,5 3,69

+> Sumber : SNI. No. 1737. 1989/Fjo. SKBI-2.426.1987.

Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dihhat padaLampiran 1, 3 dan 5.

Tabel 6.2 HasilPemeriksaan AgregatHalus

No. .; Jenis Pemeriksaan . ; " Syarat**=" ^Eks. Stone Crusher

Nilai Sand Equivalent > 50 % 70,04 %

2 Penyerapan Air <3% 1,42%

3 Berat Jenis Semu >2,5 2,85

^Sumber: SNI. No. 1737. 1989/Fjo. SKBI-2.426.1987.

Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dihhat pada Lampiran 2, dan 4.
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Tabel 6.3 Hasil Pemeriksaan Aspal AC 60-70

No. Jenis Pemeriksaan
Syarat **

Satuan Hasil

Min. Maks.

1 Penetrasi (25°C, 5 detik) 60 79 0,1 mm 61,8

2 Titik Lembek 48 58 °C 48,25

3 Titik Nyala 200 - °C 345

4 Kelarutan dalam CCL4 99 - % Berat 99,5

5 Daktilitas 100 - Cm >165

6 Berat Jenis 1 - - 1,004

*'Sumber : SNI. No. 1737. 1989/Fjo. SKBI-2.426.1987

Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.

6.1.2 Hasil Pengujian Benda Uji

Berdasarkan pengujian Marshall diperoleh nilai VITM, flow, VFWA dan

Stabilitas. Hasil pengujian tersebut diberikan pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4 Hasil Uji Marshall pada Campuran SMA+S dengan Agregat Kasar Limbah

Baja.

Kadar

Aspal "
Kode

-Density
fer/cc> ~

VITM Flow

(mm}-"
VFWA Stabilitas - Marshall

- Quotient

5,3

A 2,77355 5,7856 2,54 71,6764 1616,8 561,4173
B 2,78149 5,516 3,048 72,6919 1519,02 433,3989
C 2,77559 5,7161 2,794 71,936 1835 574,4452
D 2.78078 5,5401 1,778 72.6004 2021,46 991,5636

5,6

A 2,72669 6,8105 2,032 69,0701 1120,04 500

B 2,82348 3,5025 2,794 81,8059 1822,2 578,3822
C 2,76923 5,3565 3,048 74,2506 1390.65 409,1207
D 2,80879 4,0045 3,048 79,6429 2060.96 583,0052

5,9

A 2,7663 4,8814 3,429 76.9067 1789,24 453,7766
B 2,79154 4,0136 2.794 80,3428 1694.27 524,3379
C 2.78256 4,3224 3,302 79,0929 1422,26 378,8613
D 2,76185 5,0344 3,81 76,3248 1615,91 377,1654
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Tabel 6.4 Lanjutan

Kadar

-Aspal -
Kode

Density
-<£rfcc)-

VITM

••^(%)^:
.:r;-,v:.Fiow.;;..v:

(mm) -
VFWA

:::z:<%y:-::
Stabilitas Marshall

Quotient

6,2

A 2,78357 3,7089 3,048 82,2528 1494,87 426,5092
B 2,78416 3,6884 3,302 82,3367 1458.8 383,1012
C 2,78491 3,6627 3,048 82,4418 1373,46 390.7480
D 2,79434 3,3363 2,794 83,7982 1678,23 517,8955

6,5
A 2,7694 3,6234 4,572 83,1881 1430.03 269,6850
B L 2,75429 4,1491 5,334 81,124 1261,98 207,5366
C 2,74573 4,4472 3,81 79,9888 1065,12 247,2441

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.

6.1.3 Modulus Kekakuan

6.1.3.1 Modulus Kekakuan Bitumen (S bit)

Pada pehitungan modulus kekakuan bitumen (bitument stiffness) dengan

nomogram yang dikembangkan oleh Van der Poel dan rumus yang diturunkan oleh

Ullidz. Penentuan nilai kekakuan aspal ini temperatur yang digunakan adalah

temperatur perkerasan rata-rata di Indonesia yaitu 27° C. Panjang jejak roda diambil

25 cm, dengan asumsi kecepatan kendaraan (V)= 50 km/jam.

Contoh perhitungan :

a- Modulus kekakuan bitumen (S bit) menggunakan nomogram Van der Poel

t = waktu pembebanan (detik)

V = kecepatan kendaraan (km/jam), diambil 50km/jam

1 = panjangjejak roda (cm), diambil 25 cm

T = temperatur rencana perkerasan (°C), diambil 27° C

1

1. t= —(detik)
V



0,25 . 3600

50000

-0,018 detik

2. Titik lembek aspal (Trb) = 48,25 ° C

3. Penetrasi aspal pada suhu 25° C (Pi) = 61,8 mm

4. Suhu antara (Trb - T) = 48,25° C - 27° C = 21,25° C

5. Penetrasi Indeks (Pir) :

27 log Pi-21,65
Pir =

76,35 log Pi-232,82

27 log 61,8-21,65

62

76,35 log 61,8-232,82

= -0,278

Dari data no. (1), (4) dan (5) dengan nomogram Van der Poel (Gambar 2.1),

maka didapat nilai kekakuan bitumen (S bit) sebesar = 3,90 x 106 N/m2.

b. Modulus kekakuan (S bit) menggunakan formula Ullidz

Penetrasi bitumen dihitung dengan rumus :

Pr = 0,65 . Pi

= 0,65.61,8

= 40,17 mm

Penetrasi index setelah dihamparkan dihitung dengan rumus:

27 log Pi-21,65
Pir

76,35 log Pi-232,82
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27 log 61,8-21,65

76,35 log 61,8-232,82

= -0,278

Temperatur titik lembek dari bitumen dalam kondisi dihamparkan dihitung dengan

rumus :

Spr = 94,8-26,35 log Pr

= 94,8-26,35 log 40,17

= 52,54 °C

Kekakuan bitumen dengan menggunakan persamaan Ullidz adalah :

Sb = 1,157 x 10-7xf°-368x2,718-pirx(SPr-T)5

= 1,157 x 10"7 x f0'368 x 2,718-(-°'278) x (52,54 - 27)5

= 4,017 xlO6 N/m2

Dari kedua cara tersebut di atas untuk mencari nilai kekakuan bitumen, baik

yang menggunakan nomogram Van der Poel maupun dengan rumus UUidz didapat

nilai yang tidak begitu jauh berbada.

6.1.3.2 Modulus Kekakuan Campuran (S mix)

Pada penelitian ini dicari nilai modulus kekakuan campuran dengan

menggunakan nomogram dari Shell dan rumus Heukelomp dan Klomp.



Contoh perhitungan

a. Modulus kekakuan campuran menggunakan nomogram Shell

Sebagai contoh diambil nilai S bit (nomogran Van der Poel) = 4,017 x 106 N/m2

Kadar aspal optimum (Mb) = 5,9%

Kadar agregat (Ma) = 100 - 5,9 = 94,1 %

Berat jenis agregat (Ga) = 3,3008

Berat jenis bitumen (Gb) = 1,004

Density (tm) = 2,789 kg/m3

Kepadatan maksimum yang terjadi adalah :

100 xxw

x max

(Mb/Gb) + (Ma/Ga)

100x1

(5,9/1,004)+ (94,1/3,3008)

= 2,908 kg/m3.

Prosentase pori dalamcampuran yangterjadi adalah

(t max - xm) x 100
Vv =

xmax

(2,908-2,789) x 100

2,908

= 4,106%.
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Prosentase volume bitumen yang terjadi adalah :

(100-Vv).(Mb/Gb)
Vb =

(Mb/Gb) + (Ma/Ga)

(100-4,106). (5,9/1,004)

(5,9/1,004)+ (94,1/3,3008)

= 16,389%.

Prosentase volume agregat yang terjadi adalah :

Vg = 100-Vb-Vv

= 100-16,389-4,106

= 79,504%.

Dari perhitungan di atas selanjutnya dicari nilai kekakuan campuran dari

nomogram Shell didapat S mix = 6,5 x 108 N/m2.

b. Modulus kekakuan campuran menggunakan rumus Heukelomp dan Klomp

Vb = 16,389%

Vv = 4,106%

Vg = 79,504%

Konsentrasi volume agregat yang dihasilkan adalah :

Vg
Cv =

Vg + Vb

79,504

79,504+ 16,389



= 0,829

Karena Vv > 3%maka dicari harga modifikasi volume rongga agregat (Cv')

Cv

Cv'

l+0,01(Vv-3)

0,829

1+0,01(4,106-3)

= 0,820

SyaratCb>2/3(l-Cv')

Untuk itu dapat dicari konsentrasi volume bitumen adalah :

Vb

Cb =

Vb + Vg

16,389

16,389 + 79,504

= 0,171

Jadi Cb > 2/3(1 - 0,820)= 0,12

n = 0,83 1og[(4xl010)/(Sbit)]

= 0,83 log [(4 x 1010) / (4,017 x 106)]

= 3,3105

Modulus kekakuan campuran yang terjadi adalah :

Smix = Sbit [1 + (2,5/n) + (Cv'/(1 - Cv'))]"

= 4,107 x 106 [1 +(2,5/3,3105) x(0,820/(1 - 0,820))]3'3105

= 5,712 xlO8 N/m2
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Dari hasil kedua hitungan di atas baik hitungan dengan nomogram Shell

maupun dengan rumus Heukelomp dan Klomp didapat hasil yang tidak jauh

berbeda.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Tinjauan terhadap Kepadatan (Density)

Nilai kepadatan campuran (density) menunjukkan derajat kepadatan suatu

campuran yang dipadatkan. Campuran dengan density yang tinggi akan mampu

menahan beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan campuran ber-density rendah.

Nilai density dipengaruhi oleh kualitas bahan dan cara pemadatan campuran tersebut.

Campuran akan memiliki kepadatan tinggi apabila bentuk agregat tidak beraturan,

porositas agregat rendah, kadar aspal cukup untuk menyelimuti permukaan agregat,

pemadatan pada suhu tinggi (viskosotas aspal rendah) dan cara pengerjaan yang benar.

Nilai density yang dihasilkan pada penelitian ini diberikan pada Gambar 6.1

berikut ini.
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Gambar 6.1 Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan Density
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Berdasarkan Gambar 6.1 tersebut, terlihat bahwa nilai density meningkat

seiring dengan bertambahnya kadar aspal, sampai batas tertentu nilai density kembali

menurun seiring bertambahnya kadar aspal.

Mengacu pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 tentang penyerapan air, nilai

penyerapan air agregat kasarnya adalah 1% dan agregat halusnya adalah 1,42%. Angka

ini menunjukan bahwa porositas kedua agregat tersebut relatif kecil, sehingga density

campuran akan menghasilkan nilai yang tinggi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan limbah baja sebagai agregat

kasar sangat besar pengaruhnya dibandingkan dengan menggunakan batu biasa, yang

mempunyai nilai rata-rata 2,36 gr/cc (Indra L dan Suharjono, TA-1997)[ 6 ] pada

campuran SMA + S ini.

6.2.2 Tinjauan terhadap VITM (Void In The Mix)

Volume rongga dalam campuran (VITM) dinyatakan dalam persen rongga

dalam campuran total. Nilai VITM dapat dilihat pada Gambar 6.2 sebagai berikut ini.
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Gambar 6.2 Grafik Hubungan Kadar Aspal dan VITM.

0.3
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Berdasarkan Gambar 6.2 di atas terlihat bahwa nilai VITM berkurang seiring

dengan meningkatnya kadar aspal dalam campuran.

Persentase rongga yang disyaratkan adalah 3 - 5%. Lapis keras yang

mempunyai VITM kurang dari 3% mudah terjadi bleeding. Akibat tingginya

temperatur perkerasan, aspal akan mencair dan pada saat perkerasan menerima beban,

aspal mengalir di antara rongga agregat. Sebaliknya nilai VITM lebih besar dari 5%

menunjukkan banyak terjadi rongga dalam campuran. Campuran tidak rapat dan tidak

kedap terhadap udara dan air. Aspal mudah teroksidasi sehingga ikatan agregat

terhadap aspal menjadi lemah. Aspal tidak lagi menjadi bahan pengikat, sehingga

agregat akan saling lepas.

Limbah baja hasil stone crusher memiliki nilai kelekatan terhadap aspal 100%,

sehingga selimut aspal relatif tipis dan sudah dapat saling mengikat. Hal itu juga

menyebabkan keadaan rongga udara yang terbentuk pada campuran cukup besar.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa VITM campuran antara limbah baja dan batu

biasa untuk agregat kasamya mempunyai nilai yang hampir sama. (Indra L dan

Suharjono, TA-1997)[ 6 ].

6.2.3 Tinjauan terhadap VFWA (VoidFilled With Asphalt)

Nilai VFWA menunjukkan persentase rongga yang terisi aspal. Nilai VFWA

menentukan keawetan suatu perkerasan. Nilai VFWA dipengaruhi oleh kadar aspal

yang digunakan. Jika kadar aspal terlalu banyak maka rongga udara yang tersisa

semakin kecil.
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Nilai VFWA yang dihasilkan pada penelitian ini diberikan pada Gambar 6.3

sebagai berikut ini.

5.3 5.6 5.9 6.2

Kadar Aspal (%)

6.8

Gambar 6.3 GrafikHubungan Kadar Aspal dan VFWA

Berdasarkan Gambar 6.3 di atas terlihat bahwa nilai VFWA meningkat seiring

dengan bertambahnya kadar aspal dalam campuran. Bertambahnya kadar aspal dalam

campuran, menyebabkan rongga antar agregat semakin terisi oleh aspal.

Nilai rata-rata VFWA campuran dengan agregat kasar menggunakan limbah

baja hasil stone crusher adalah 77,9252 % (syarat VFWA > 75%). Nilai tersebut

dicapai pada kadar aspal optimum 5,9%. Gambar 6.3 tersebut menunjukkan juga

bahwa nilai VFWA campuran dengan agregat kasar menggunakan limbah baja

memenuhi persyaratan ( > 75%) pada variasi kadar aspal yang digunakan, yaitu 5,6%,

5,9%, 6,2%, 6,5%.

Nilai VFWA berhubungan erat dengan nilai VITM. Dengan bertambahnya

kadar aspal pada campuran seperti pada bagian 6.2.2 Tinjauan terhadap VITM
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menunjukkan bahwa nilai VITM menurun. Sebaliknya dengan bertambahnya kadar

aspal pada campuran, nilai VFWA semakin besar. Hal tersebut juga terlihat pada

campuran yang menggunakan batu biasa dan menghasilkan nilai yang hampir sama.

(Indra L dan Suharjono, TA-1997)[ 6 ].

6.2.4 Tinjauan terhadap Flow

Kelelehan (flow) menunjukkan besarnya deformasi campuran panas benda uji

beton aspal akibat beban yang bekerja padanya. Campuran yang memiliki nilai flow

sangat rendah dan nilai stabilitas Marshall yang tinggi menunjukkan perkerasan

tersebut bersifat kaku. Sebaliknya nilai flow yang tinggi menunjukkan campuran

bersifat plastis dan mudah mengalami perubahan bentuk akibat beban lalu lintas.

Nilai flow yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.4

sebagai berikut ini.

T

5.3 5.6 5.9 6.2

Kadar Aspal(%)

6.5

Gambar 6.4 Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan Flow
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Berdasarkan Gambar 6.4 di atas terlihat bahwa nilai flow meningkat seiring

dengan bertambahnya kadar aspal. Nilai flow pada campuran dengan agregat kasar

menggunakan limbah baja memenuhi spesifikasi (2 s.d. 4 mm) pada kadar aspal 5,3%,

5,6%, 5,9% dan 6,2%.

Pembebanan terhadap benda uji menimbulkan tekanan pada susunan agregat.

Tekanan pada susunan agregat menyebabkan terjadinya gerakan antar agregat dan

menimbulkan deformasi. Gerakan agregat dipengaruhi oleh adanya lapisan aspal yang

menyeliputi agregat itu sendiri. Semakin tebal lapisan aspal yang menyelimuti

permukaan agregat semakin besar deformasi yang terjadi.

Melihat hasil penelitian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa prosentase aspal

yang digunakan pada campuran relatif lebih kecil, karena dengan prosentase aspal

tersebut dapat dihasilkan nilai flow yang memenuhi spesifikasi. Dengan kata lain, nilai

flow yang semakin tinggi menyebabkan adanya perubahan bentuk akibat beban lalu

lintas, sehingga digunakan aspal dengan prosentasi yang relatifkecil, yaitu kadar aspal

di bawah 6,5 %.

Dibandingkan dengan batu biasa, menggunakan limbah bajamemiliki nilai yang

hampir sama (Indra L dan Suharjono, TA-1997)[ 6 ].

6.2.5 Tinjauan terhadap Stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan perkerasan untuk menahan deformasi

akibat beban lalulintas. Deformasi yangterjadi berbentuk gelombang atau alur.

Stabilitas pada pengujian Marshall adalah kemampuan suatu campuran (Split
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Mastic Asphalt) untuk menerima beban hingga terjadi keruntuhan yang dinyatakan

dalam satuan kilogram (kg).

Nilai stabilitas yang dihasilkan pada penelitian ini diberikan pada Gambar 6.5

sebagai berikut ini.
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Gambar 6.5 Grafik Hubungan Kadar Aspal dengan Stabilitas.

Berdasarkan Gambar 6.5 di atas terlihat bahwa nilai stabilitas menurun seiring

dengan bertambahnya kadar aspal. Hasil peneUtian ini menunjukkan bahwa campuran

dengan agregat kasar menggunakan limbah bajapadakadar aspal otimum 5,9% adalah

1607,45 kg dan apabila digunakan batu biasa mempunyai nilai stabilitas rata-rata

masing-masing hampn; sama. (Indra L dan Suharjono, TA-1997)[ 6 ].

Beberapa hal yang mempengaruhi nilai stabilitas terdiri atas ketahanan tefhadap

gesekan antar agregat yang ditentukan oleh bentuk permukaan agregat, kemampuan

saling mengunci (interlocking) antar agregat ditentukan oleh bentuk agregat, ikatan

aspal pada agregat dan kepadatan (density) campuran.
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Agregat kasar (limbah baja) memiliki bentuk tidak beraturan dan memiliki

tekstur permukaan halus. Tekstur permukaan agregat tersebut akan mengurangi

kemampuan gesekan antar agregat.

6.2.6 Tinjauan terhadap MQ (Marshall Quotient)

Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil bagi dari stabilitas dengan kelelehan

(flow) yang digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan suatu campuran.

Stabilitas tinggi yang disertai dengan kelelehan (flow) rendah akan menghasilkan

perkerasan yang terlalu kaku, sehingga menghasilkan campuran yang kaku dan getas.

Sebaliknya stabihtas yang rendah dengan kelelehan (flow) yang tinggi menjadikan

campuran terlalu plastis berakibat perkerasan akan mengalami deformasi yang besar

bila menerima beban lalu lintas.

Nilai Marshall Quotient yang dihasilkan pada penelitian ini ditunjukan pada

Gambar 6.6 berikut ini.
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Gambar 6.6 GrafikHubungan Kadar Aspal dengan Marshall Quotient
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Berdasarkan Gambar 6.6 terlihat bahwa nilai Marshall Quotient menurun

seiring dengan bertambahnya kadar aspal.

Nilai Marshall Quotient berdasarkan speifikasi teknis SMA dari Heavy Loaded

Road Improvement Project (Bina Marga) adalah 190 - 300 kg/mm. Sedangkan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa campuran dengan agregat kasar menggunakan

limbah baja pada kadar aspal optimum 5,9% memiliki nilai 375.165 kg/mm.

Tingginya nilai Marshall Quotient yang dicapai pada penelitian ini (>300

kg/mm) dipengaruhi oleh nilai stabilitas yang dicapai, yaitu antara 1120 - 2061 kg.

Nilai tersebut memang lebih besar dari 750 kg, sebagaimana nilai stabilitas yang

disyaratkan. Sedangkan nilai kelelehan (flow) yang disyaratkan berada antara 2-4 mm.

Dengan kata lain campuran tersebut juga memiliki nilai kekakuan yang cukup tinggi.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa Marshall Quotient campuran menggunakan

limbah baja mempunyai nilai yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan

menggunakan batu biasa untuk agregat kasamya sama. (Indra L dan Suharjono, TA-

1997)[ 6 ].

6.2.7 Tinjauan Terhadap Modulus Kekakuan

Modulus kekakuan adalah parameter yang menunjukkan tingkat pelayanan

untuk suatu campuran. Nilai modulus kekakuan dapat dilihat pada Tabel 6.5 dan

Gambar 6.7 berikut ini.



76

Tabel 6.5 Nilai Modulus Kekakuan untuk masing-masing Kadar Aspal

No. Kadar

Aspal
Berat m

er/cc
t maks w Vfc Vg SWt Smix

1. 5,3 % 2,778 2,945 5,671 14.638 79,691 4,017 7.5

2. 5,6 % 2,782 2,926 4,921 15,518 79,561 4,017 7,2

3. 5,9 % 2.776 2,908 4,539 16.314 79,147 4,017 6,5

4. 6,2 % 2,787 2,891 3,597 17,209 79,194 4,017 6,2

5. 6,5 % 2,756 2,874 4,106 17,840 78,054 4,017 6
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Gambar 6.7 Grafik Hubungan Kadar Aspal dan Modulus Kekakuan

Berdasarkan Gambar 6.7 di atas terlihat bahwa nilai modulus kekakuan

campuran berkurang seiring dengan meningkatnya kadar aspal dalam campuran. Nilai

modulus kekakuan campuran dipengaruhi oleh perubahan nilai modulus kekakuan

bitumen pada masing-masing kadar aspal.

Pada penelitian ini penggunaan limbah baja sebagai agregat kasar mempunyai

nilai modulus kekakuan campuran yang hampir sama jika dibandingkan dengan

menggunakanbatu pecah biasa. (Indra L dan Suharjono, TA-1997)[ 6 ].
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6.2.8 Penentuan Kadar Aspal Optimum

Kadar aspal optimum adalah jumlah aspal yang digunakan dalam campuran

agar dapat mencapai persyaratan berdasarkan density, VITM, flow, VFWA dan

stabilitas.

Penentuan kadar aspal otimum pada campuran menggunakan metoda Bina

Marga. Nilai kadar aspal optimum diperoleh dengan cara sebagai berikut ini. Rentang

kadar aspal yang memenuhi spesifikasi berdasarkan nilai density, VITM (3%-5%),

flow (2mm-4mm), VFWA (>75%) dan stabilitas (>750 kg) diplotkan pada Tabel spec-

kadar aspal. Nilai-nilai tersebut diambil dari grafik pada Gambar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan

6.5. Berdasarkan garis yang telah diplotkan pada Tabel .spec-kadar aspal, dicari batas

terdalam dari kanan maupun dari kiri tabel tersebut. Nilai tengah di antara kedua batas

tersebut merupakan kadar aspal optimum. Kadar aspal optimum yang dihasilkan pada

penelitian ini diberikan pada Gambar 6.8 sebagai berikut ini.

:-. '3L3^^-5»S^^S^3gts^^y^^
Density

VFWA

VITM

Stability

How

Gambar 6.8 Kadar Aspal Optimum Opth

Berdasarkan Gambar 6.8 terlihat bahwa kadar aspal optimum untuk campuran

dicapai pada 5,9%. Kadar aspal optimum yang telah dicapai pada penelitian ini adalah
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kadar aspal terhadap campuran total, sehingga kadar aspal optimum ini merupakan

kadar aspal disain pada campuran panas.

Kadar aspal optimum yang telah didapatkan ini menjadi acuan disain campuran

panas yang memenuhi nilai parameter Marshall.

Tabel. 6.6 Tabel Hasil Uji Marshall pada Campuran SMA+S dengan Agregat Kasar

menggunakan Limbah Baja pada Kadar Aspal Optimum 5,9%

Kadar

Aspal
Kode

Density
(gr/cc)

VITM Flow

(mm)
VFWA

(%)
Stabilitas

(kg> r
Marshall

• Quotient

5,9%
A 2,79085 4,03738 3,048 80,2455 1369,5309 390,748

B 2,78355 4,28838 4,318 79,2289 1790,9196 359,657

C 2,79154 4,01363 3,81 80,3428 1661,8905 377,165

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18.


