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ABSTRAK
Pembangunan prasarana teknik yang berkelanjutan sangat membutuhkan sarana penghubung antar daerah
yaitu berupa jalan. Perkerasan jalan yang terbuat dari aspal beton merupakan campuran dari agregat dan aspal
ditambah filler sebagai bahan pengisi. Namun dalam beberapa kondisi, tidak didapatkan filler dari bahan yang sama
maka dicari alternatif bahan lain sebagai filler pengganti. Adapun filler yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Semen, Serbuk Bentonit, dan Abu terbang Batubara. Dan kadar masing-masing yang diuji adalah 1% dari berat total
agregat. Pengujian penelitian dilakukan dengan Marshall Test. Dari pengujian Marshall dapat didapatkan nilai-nilai
parameter Marshall yang akan menunjukkan karakteristik campuran laston AC-Base tersebut. Laston AC-Base
memerlukan nilai stabilitas yang tinggi untuk memikul beban lalu lintas. Setiap pengujian yang dilakukan dalam
tugas akhir ini disesuaikan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. Hasil penelitian menunjukkan Laston
dengan filler abu terbang batubara pada AC-Base Halus dan Kasar memerlukan kadar aspal yang lebih tinggi
sebesar 5.6% dan 5,33% daripada semua variasi filler sedangkan pada nilai stabilitas, filler bentonit memiliki nilai
tertinggi 2015 di AC-Base Halus dan 2021 di AC-Base Kasar terhadap semua variasi filler
Kata kunci : Filler, Marshall Test, Laston AC-Base, Semen, Serbuk Bentonit, Abu terbang Batubara

ABSTRACT
Infrastructure development technique sustainable really need the means links between areas, namely form of
the road. A road made of concrete pavement is is a mixture of aggregate and asphalt plus filler as a filler. But in
some condition, does not obtain filler of the same material and sought alternative other material as filler substitute.
The filler used in this research is cement, the bentonite, and flyash coal. And each levels were tested total weight of
1 % of aggregate. Testing research done with marshall test. Of testing marshall shared values can marshall
parameters that will show characteristic laston settlement-mix ac-base. Laston ac-base high value stability needed to
carry the burden traffic. Any final tests carried out in duty is adjusted to the specifications common bina marga
2010. The filler used in this research is cement, the bentonite, and flyash coal. And each levels were tested total
weight of 1 % of aggregate. Testing research done with marshall test. Of testing marshall shared values can marshall
parameters that will show characteristic laston settlement-mix ac-base. Laston ac-base high value stability needed to
carry the burden traffic. Any final tests carried out in duty is adjusted to the specifications common bina marga
2010.hasil research shows laston with flyash filler ac-base smooth and coal in coarse asphalted requiring higher
levels of 5.6 % and 5.33 % than all variation in value stability, while filler filler bentonite having the highest value
in 2015 ac-base smooth and 2021 in ac-base rude against all variation filler
Keywords: filler, marshall test, laston ac-base, cement, the bentonite, flyash coal
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I.

PENDAHULUAN

I.1

Umum

Dewasa ini pengembangan dan pertumbuhan penduduk sanagt pesat. Seiring dengan tingginya laju
pertumbuhan ekonomi hal ini mengakibatkan peningkatan mobilitas penduduk. Pembangunan dan prasarana teknik
yang berkelanjutan sangat membutuhkan sarana penghubung antar daerah yaitu berupa jalan. Sistem transportasi
merupakan salah satu elemen-elemen penting dalam pembangunan negara. Umumnya, sistem transportasi yang
disediakan lengkap dengan layanan keamanan, kenyamanan, dan sistematis untuk menghubungkan satu area ke area
yang lain. Salah satu layanan dasar ialah kemampuan untuk mencampai umur desain dari suatu jalan. Kemampuan
jalan tersebut harus memiliki ketebalan yang cukup untuk menampung tekanan dari beban di permukaaan, selain
melindungi subgrade dari kerusakan. Oleh karena itu, desain campuran beraspal yang digunakan sangat penting
dalam memastikan campuran beraspal yang efektif dan mampu mengatasi kemungkinan efek kerusakan dari beban
yang dikenakan ke atasnya.

I.2

Latar Belakang Masalah

Campuran beraspal lapis apal beton (Laston) atau umumnya dikenal sebagai aspal beton adalah salah satu
konstruksi perkerasan lentur di lapisan permukaan (surface course). Jenis campuran beraspal ini merupakan
campuran yang terdiri dari aspal dan agregat dengan gradasi yang dicampur, dihamparkan, lalu dipadatkan dalam
keadaan panas. Campuran agregat tersebut terdiri dari agregat kasar, agregat halus dan filler. Mineral yang umum
digunakan sebagai filler pada penyusunan campuran beraspal adalah semen portland, kapur, abu batu dan abu
terbang (flyash) yang mana persediaannya terbatas serta relatif mahal. Oleh sebab itu perlu ditemukan alternatif
pemanfaatan tersebut antara lain dengan menggunakan material dari limbah industri yang persediaannya relatif
banyak serta belum dikelolah dengan baik.

I.3

Perumusan Masalah Penelitian

Dalam tugas akhir ini, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaruh penggunaan variasi filler
semen, serbuk bentonit, dan flyash batubara terhadap karakteristik campuran aspal laston lapisan pondasi atas (ACBase). Apa pengaruh yang diberikan oleh aspal modifikasi dengan menggunakan variasi filler sebagai bahan pengisi
terhadap karakteristik campuran aspal tersebut.

I.4

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :
a. Untuk menentukan karakteristik setiap variasi filler semen, serbuk bentonit, dan abu terbang batubara pada
campuran aspal laston lapis lapisan pondasi atas (AC-Base).
b. Untuk membandingkan karakteristik campuran aspal laston lapis lapisan pondasi aspal (AC-Base) yang
menggunakan variasi filler semen, serbuk bentonit, dan abu terbang batubara.

I.5

Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan masalah sebagai berikut :
Gradasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gradasi Laston AC-Base.
Aspal yang digunakan adalah aspal Curah pen 60/70.
Agregat yang digunakan berasal dari AMP PT. Karya Murni Perkasa Patumbak.
Penggunaan persentase filler 1% dari berat total agregat dengan 5 (lima) jenis variasi penggunaan filler yaitu pc
(portland cement) 100%, abu terbang batubara 100%, bentonitstone dust 100%, perbandingan pc 50% : batubara
50%, perbandingan pc 50% : bentonit 50% sebagai filler dalam campuran aspal. Syarat dan ketentuan mengikuti
Spesifikasi Umum Edisi 2010 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Indonesia.
e. Parameter campuran aspal yang dikaji adalah Stabilitas Marshall, flow, density, VIM,VMA,VFB, MQ, VIM
PRD dan Stabilitas Marshall Sisa.
a.
b.
c.
d.
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II.

TINJAUAN PUSTAKA

II.1

Lapis Beton Aspal

Lapis beton aspal adalah lapisan penutup konstruksi perkerasan jalan yang mempunyai nilai struktural yang
pertama kali dikembangkan di Amerika oleh The Asphalt Insitute dengan nama Asphalt Concrete (AC) [Div 6 spek
2010 Dep. PU]. Beton aspal merupakan salah satu jenis dari lapis perkerasan konstruksi perkerasan lentur. Jenis
perkerasan ini merupakan campuran merata antara agregat dan aspal sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu.
Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan meyebarkannya ke lapisan dibawahnya.
Adapun susunan lapisan konstruksi perkerasan lentur terdiri atas : Lapis permukaan (surface course), Lapis Pondasi
atas (base course), Lapis Pondasi bawah (subbase course), dan Sub Grade. Lapisan yang paling berat menerima
beban adalah lapisan surface course yang kemudian didistribusikan kelapisan dibawahnya.
Menurut Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Spesifikasi 2010 [Div 5 spek 2010 Dep. PU], Ketentuan
mengenai sifat-sifat dari Laston (AC) aspal pen 60/70 dengan menggunakan spesifikasi Bina Marga edisi November
2010 dapat dilihat dari Tabel II.1.
Tabel II.1 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston

Sifat-sifat Campuran
Penyerapan aspal (%)
Jumlah tumbukan per bidang
Rongga dalam campuran (%)
Rongga dalam agregat (VMA) (%)
Rongga terisi aspal (%)
Stabilitas Marshall (Kg)
Kelelehan (mm)
Marshall Quotient (Kg/mm)
Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah
perendaman selama 24 jam, 60ºC
Rongga dalam Campuran (%) pada
kepadatan membal (refusal)

Laston
BC
1.2

WC
Maks
75
Min
Maks
Min
Min
Min
Maks
Min
Maks
Min

112
3.5
5.0
14
63

15
65

Base

800
3
250

Min

90

Min

2.5

13
60
1800
4.5
300

II.2 AC-Base
Laston sebagai lapis lapisan pondasi atas, dikenal dengan nama AC-Base (Asphalt Concrete-Base) dengan
tebal minimum 7.5 cm. Lapisan ini memerlukan stabilitas untuk memikul beban lalu lintas yang dilimpahkan
melalui roda kendaraan.
II.2.1 Gradasi agregat AC-Base
Merupakan distribusi variasi ukuran butiran agregat. Gradasi agregat yang digunakan untuk perencanaan
campuran adalah gradasi dari Laston Lapis Atas (AC-Base). Kurva gradasi untuk Beton Aspal Lapis Atas (ACBase) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurva gradasi yang disarankan spesifikasi.

II.3

Bahan Campuran Beraspal

Di dalam Manual Campuran Beraspal Panas, campuran beraspal terdiri dari aspal, agregat, bahan aditif, dan
bahan pengisi (filler) [Div 6 spek 2010 Dep. PU].

II.3.1 Aspal
Aspal atau bitumen merupakan material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskoelastis sehingga
akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. Sifat viskoelastis inilah yang membuat
aspal dapat menyelimuti dan menahan agregat tetap pada tempatnya selama proses produksi dan masa
pelayanannya. Terdapat bermacam-macam tingkat penetrasi aspal yang dapat digunakan dalam campuran antara lain
40/50, 60/70, 80/100. Umumnya aspal yang digunakan di Indonesia adalah penetrasi 60/70.

3

II.3.2 Agregat
Agregat atau batu, atau granular material adalah material berbutir yang keras dan kompak. Istilah agregat
mencakup antara lain batu bulat, batu pecah, abu batu, dan pasir. Agregat mempunyai peranan yang sangat penting
dalam prasarana transportasi, khususnya dalam hal ini pada perkerasan jalan, dimana agregat menempati proporsi
terbesar dalam campuran, umumnya berkisar 90% - 95 % dari berat total campuran [Silvia Sukirman].
II.3.2.1 Agregat Kasar
a. Fraksi agregat kasar untuk rancangan campuran adalah tertahan ayakan no. 8 (2,36 mm) yang dilakukan secara
basah dan harus bersih, keras, dan awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan
memenuhi ketentuan yang diberikan dalam Tabel II.4.
b. Fraksi agregat kasar harus dari batu pecah mesin dan disiapkan dalam ukuran nominal sesuai dengan jenis
campuran yang direncanakan.
c. Agregat kasar harus mempunyai angularitas seperti yang diisyaratkan dalam Tabel II.2. Agularitas agregat kasar
didefinisikan sebagai persen terhadap berat agregat yang lebih besar dari 4, 75 mm dengan muka bidang pecah
satu atau lebih berdasarkan uji menurut Pennsylvania DoT’s Test Method No. 621.
d. Agregat kasar untuk Latasir kelas A dan B boleh dari kerikil yang bersih.
e. Fraksi Agregat kasar harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi pencampur aspal dengan
menggunakan pemasok penampang dingin (cold bin feeds) sedemikian rupa sehinggan gradasi gabungan agregat
dapat dikendalikan dengan baik.
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.
Agregat kasar mempunyai peranan sebagai pengembang volume mortar, menjadikan campuran lebih ekonomis,
meningkatkan ketahanan mortar terhadap kelelehan (flow) dan meningkatkan stabilitas.
II.3.2.2 Agregat Halus
a. Agregat halus terdiri atas sumber bahan manapun, harus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan
terdiri dari bahan yang lolos ayakan No. 8 (2,36 mm).
b. Fraksi agregat halus pecah dari mesin dan pasir harus ditempatkan terpisah dari agregat kasar.
c. Agregat halus harus terdiri dari partikel bersih, keras, dan bebas dari lempung atau bahan lain yang tidak
dikehendaki.
d. Agregat halus harus memenuhi ketentuan
Agregat halus harus merupakan materal yang bersih, keras dan bebas dari lempung. Agregat halus dari
sumber bahan manapun, harus teridir dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos
ayakan no. 8 (2.36 mm). Agregat harus memenuhi ketentuan

II.3.3 Bahan Anti Pengelupasan
Bahan anti pengelupasan pengelupasan (anti striping agent) harus ditambahkan dalam bentuk cairan kedalam
campuran aspal dengan menggunakan pompa penakar (dozing pump) pada saat akan dilakukan proses pencampuran
basah di pugmil. Kuantitas pemakaian aditif anti striping dalam rentang 0.2% - 0.4% terhadap berat aspal. Bahan
anti striping harus digunakan untuk semua jenis aspal tetapi tidak boleh digunakan pada aspal modifikasi. Bilamana
stabilitas Marshall sisa setelah perendaman 24 jam pada temperatur 60˚C sama atau lebih besar dari 90% maka
bahan anti pengelupasan tidak perlu digunakan. Jenis bahan anti pengelupasan yang digunakan haruslah disetujui
Direksi Pekerjaan.

II.3.4 Bahan Pengisi (filler) untuk campuran beraspal
a. Bahan pengisi yang ditambahkan terdiri atas debu batu kapus (limestone dust), kapur padam (hydrated dust),
semen atau abu terbang yang sumbernya disetujui Direksi Pekerjaan.
b. Debu kapur padam haruslah terdiri dari kapur padam berkalsium tinggi
c. Bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan lolos ayakan No. 200
tidak kurang dari 75% terhadap beratnya
d. Semua campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambahkan tidak kurang dari 1% dari total
agregat.
Fungsi filler dalam campuran adalah : Untuk memodifikasi agregat halus sehingga berat jenis campuran
meningkat dan jumlah aspal yang diperlukan untuk mengisi rongga akan berkurang [Suprapto].
IV.3.4.1 Portland Cement (Semen)
Semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika dicampur dengan air mampu mengikat bahan-bahan
padat seperti pasir dan batu menjadi suatu kesatuan kompak. Sifat pengikatan semen ditentukan oleh susunan kimia
yang dikandungnya. Semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika dicampur dengan air mampu mengikat
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bahan-bahan padat seperti pasir dan batu menjadi suatu kesatuan kompak. Sifat pengikatan semen ditentukan oleh
susunan kimia yang dikandungnya. Fungsi semen adalah mengikat butir-butir agregat hingga membentuk suatu
massa padat dan mengisi rongga-rongga udara di antara butir-butir agregat. Walaupun komposisi semen dalam
komposisi agregat hanya sekitar 1%, namun karena fungsinya sebagai bahan pengikat maka peranan semen menjadi
penting
IV.3.4.2 Abu Terbang Batu Bara (Flyash Batubara)
Fly ash batubara adalah limbah industri yang dihasilkan dari pembakaran batubara dan terdiri dari partikel
yang halus. Gradasi dan kehalusan fly ash batubara dapat memenuhi persyaratan gradasi AASTHO M17 untuk
mineral filler. Secara kimia Abu batubara (fly ash) merupakan mineral alumino silica yang mengandung unsureunsur Ca, K,, dan Na disamping juga mengandung sejumlah kecil unsur C dan N tersusun dari partikel berukuran
kecil yang mempunyai karakteristik kapasitas pengikatan air dari sedang sampai tinggi, dan juga sifat-sifat
pembentuk seperti semen. Penggunaan mineral filler dalam campuran aspal beton adalah untuk mengisi rongga
dalam campuran, untuk meningkatkan daya ikat aspal beton, dan untuk meningkatkan stabilitas dari campuran. Fly
ash batubara adalah partikel halus yang merupakan endapan dari tumpukan bubuk hasil pembakaran batubara. Abu
terbang batubara termasuk dalam kategori limbah industri yang mempunyai potensi tinggi untuk digunakan dalam
konstruksi jalan raya. Abu terbang batu bara dapat dijadikan sebagai mineral filler karena ukuran partikelnya yang
sangat halus, dan dari beberapa literature penelitian yang dilakukan sebelumnya, abu terbang batubara mengandung
unsur pozzolan, sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pengisi rongga dan pengikat aspal beton [Anas Tahir].
IV.3.4.3 Bentonitstone dust (Serbuk Bentonit)
Bentonite terbentuk dari abu vulkanik, Unsur (Na,Ca) 0.33 (Al,Mg) 2Si4 O10 (OH)2• (H2O). Bentonit
adalah istilah pada batuan yang mengandung monmorillonit dan termasuk kelompok dioktohedral berdasarkan
tipenya, bentonit dibagi menjadi dua, yaitu :
• Type Wyoming (Na-bentonit – Sweling bentonite) : Na bentonit memiliki daya mengembang hingga
delapan kali apabila dicelupkan ke dalam air
• Mg. (Ca-bentonit – non swelling bentonite) : Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke
dalam air.
Na-bentonit dimanfaatkan sebagai bahan perekat, pengisi (filler). Bentonit mempunyai karakteristik kapasitas
pengikatan air dari sedang sampai tinggi, dan juga sifat-sifat pembentuk seperti semen. Na-bentonit dimanfaatkan
sebagai bahan perekat, pengisi (filler). Endapan bentonit Indonesia tersebar di P. Jawa, P. Sumatera {Linggo].

III.

METODOLOGI PENELITIAN
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A
Persiapan dan pembuatan benda uji AC-Base
Aspal Curah Pen 60/70 spesifikasi 2010
Pengujian campuran dengan alat Marshall ( 2 x 112 tumbukan
Pembuatan dan pengujian kepadatan membal refusal ( 2 x 600 tumbukan)
KAO didapatkan
Variasi Filler
Semen, Abu Batu Bara, Serbuk Bentonit
( 100% dan 50% : 50% )
Persiapan dan pembuatan benda uji AC-Base
Marshall sisa spesifikasi 2010
Pengujian campuran dengan alat Marshall
Persentase Marshall Sisa
Hasil penelitian dan pembahasan
Kesimpulan dan Saran

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.I

Hasil Pengujian Aspal
Dalam penelitian ini digunakan aspal curah Penetrasi 60/70. Pengujian pada aspal yang digunakan dalam
campuran memenuhi persyaratan spesifikasi. Tabel III.1 merupakan hasil pengujian karakteristik aspal pen 60/70.
Tabel III.1 Hasil Pengujian Sifat-Sifat Aspal Curah Pen 60/70
PENGUJIAN
HASIL
SPEC
NO
SATUAN UNIT
BINA
Characteristic
PENGUJIAN
MARGA
Penetrasi pada 25⁰C
1
65
60 – 79
0.1 Mm
2
Titik Lembek/ Softening Point
48.5
48 – 58
⁰C
3
Daktalitas pada 25⁰C
105
100 Cm
4
Kelarutan dalam C2HCL3
99.685
99 % Berat
5
Titik Nyala COC/Flash Point
323
200 ⁰C
6
Berat Jenis
1.02
1.0 gr/ml
7
Kehilangan Berat (TFOT)
0.0365
- 0.8
% Berat
8
Penetrasi setelah Kehilangan Berat
56.4
54
% Asli
9
Daktalitas setelah Kehilangan Berat
104.7
50
Cm

IV.2 Hasil Pengujian Sifat-Sifat Fisik Agregat
Pengujian agregat dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisik atau karakteristik dari agregat kasar dan
agregat halus. Hasil pengujian dapat dilihat Tabel III.2
Filler menggunakan Semen, Serbuk Bentonit, Abu batubara dengan variasi Batubara 100%, Semen 50% :
Batubara 50%, Semen 100%, Semen 50% : Bentonit 50%, Bentonit 100%. Gradasi yang ditinjau berdasarkan pada
gradasi Laston Lapis Atas (AC-Base) dari spesifikasi Departemen Pekerjaan Umum.
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Tabel III.2 Hasil Pengujian Sifat-Sifat Fisik Agregat Kasar
PENGUJIAN

hasil pengujian

spec 2010 BM

Karakteristik

gradasi kasar

agg.kasar

NO
1
2
3
4
5

Material lolos ayakan no. 200
0.01%
partikel pipih dan lonjong
9.93%
Angularitas
92.75%
Kelekatan agregat thd aspal
> 95 %
Abrasi dengan mesin Los Angeles
16.42%
Tabel III.2 Hasil Pengujian Sifat-Sifat Fisik Agregat Halus

NO
1
2
3

≤1%
≤ 10 %
95/90
> 95 %
≤ 30 %

PENGUJIAN

hasil pengujian

spec 2010 BM

Karakteristik

gradasi halus

agg.halus

71.54%
7.92%
45.33%

≥ 70 %
≤8%
≥ 45 %

Nilai Setara Pasir
Material lolos ayakan No. 200
Angularitas permukaan

IV.3 Hasil Pengujian Marshall
IV.3.1. Analisis Volumetrik Campuran
Volumetrik campuran sangat berpengaruh terhadap sifat campuran beraspal. Analisis volumetrik yang
dilakukan meliputi Kepadatan, VIM, VMA, VFB, dan
. Analisis terhadap karakteristik volumetrik campuran
sebagai berikut :
2350
2300
2250

R² = 0.7947

R² = 0.8871
Bentonit
100%

AC-Base Density halus
AC-Base Density kasar

Semen 50% Semen 100% Semen 50%
+ Bentonit
+ Batubara
50%
50%

Batubara
100%

Poly. (AC-Base Density halus)
Poly. (AC-Base Density kasar)

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai Density variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana nilai
density pada semen memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua filler
sedangkan batubara memiliki nilai density terendah terhadap semua variasi filler.
5
4.5
4
3.5

R² = 0.8083
R² = 0.9752
Bentonit 100% Semen 50% +
Bentonit 50%

Semen 100%

Semen 50% + Batubara 100%
Batubara 50%

VIM halus
VIM kasar
Poly. (VIM kasar)
Poly. (VIM kasar)

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Nilai VIM antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana
nilai VIM pada batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua
variasi filler sedangkan Bentonit memiliki nilai VIM terendah pada AC-Base kasar dan Semen pada AC-Base Halus
18

R² = 0.9578

16

R² = 0.7459

14
Bentonit
100%

Semen 50% + Semen 100% Semen 50% +
Bentonit 50%
Batubara 50%

Batubara
100%

AC-Base VMA halus
AC-Base VMA kasar
Poly. (AC-Base VMA halus)
Poly. (AC-Base VMA kasar)

Gambar III.3 Grafik Perbandingan Nilai VMA antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
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Kurva berikut menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana
nilai VMA pada batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base kasar dan AC-Base halus terhadap semua
variasi filler dan semen memiliki nilai VMA terendah terhadap semua variasi filler.
74
73
72
71
70
69

R² = 0.6292
R² = 0.978

AC-Base VFA halus
AC-Base VFA kasar
Poly. (AC-Base VFA halus)

Bentonit 100% Semen 50% + Semen 100% Semen 50% +
Bentonit 50%
Batubara 50%

Batubara
100%

Poly. (AC-Base VFA kasar)

Gambar III.4 Grafik Perbandingan Nilai VFA antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana nilai
VFA pada semen memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base kasar dan bentonit pada AC-Base halus terhadap
semua filler sedangkan batubara memiliki nilai VFA terendah terhadap semua variasi filler.
IV.3.2. Analisis Nilai Empiris Marshall
Nilai empiris Marshall ditunjukkan dengan nilai stabilitas, kelelehan dan hasil bagi Marshall. Nilai tersebut
merupakan besaran yang diukur langsung dari pengujian pada saat benda uji dibebani dengan alat uji Marshall.
1. Stabilitas (Stability)
R² = 0.971
3000
2000
AC-Base Stability halus
R² = 0.9982
1000
AC-Base Stability kasar
0
Bentonit
100%

Semen 50% Semen 100% Semen 50%
+ Bentonit
+ Batubara
50%
50%

Batubara
50%

Poly. (AC-Base Stability halus)

Poly. (AC-Base Stability kasar)

Gambar III.5 Grafik Perbandingan Nilai Stability antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana nilai
Stability pada bentonit memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua filler
sedangkan batubara memiliki nilai Stability terendah terhadap semua variasi filler pada AC-Base.
2. Kelelehan (Flow)
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
4.4
4.2

R² = 0.998

AC-Base Flow halus

R² = 0.99

AC-Base Flow kasar
Poly. (AC-Base Flow halus)
Poly. (AC-Base Flow kasar)

Bentonit 100%

Semen 50% +
Bentonit 50%

Semen 100%

Semen 50% +
Batubara 50%

Batubara 100%

Gambar III.6 Grafik Perbandingan Nilai Flow antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Berikut grafik hasil percobaan laboratorium terhadap nilai flow yang dengan variasi lima jenis filler tersebut
dimana nilai Flow pada batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap
semua filler sedangkan bentonit memiliki nilai flow terendah terhadap semua variasi filler pada AC-Base
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3. Hasil Bagi Marshall
600
400
200
0

R² = 0.998
AC-Base MQ halus

R² = 0.998

AC-Base MQ kasar
Poly. (AC-Base MQ halus)

Bentonit 100%

Semen 50% +
Bentonit 50%

Semen 100%

Semen 50% +
Batubara 50%

Batubara 1005

Poly. (AC-Base MQ kasar)

Gambar III.7 Grafik Perbandingan Nilai MQ antara variasi filler pada AC-Base Halus dan AC-Base Kasar
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana nilai
MQ pada bentonit memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua filler
sedangkan Batubara memiliki nilai MQ terendah terhadap semua variasi filler pada AC-Base.
4. Retained Stability
96

AC-Base Retained Stability halus

R² = 0.1982

94

AC-Base Retained Stability kasar

92

R² = 0.5551
Poly. (AC-Base Retained Stability
halus)

90
Bentonit 100%

Semen 50% +
Bentonit 50%

Semen 100%

Semen 50% +
Batubara 50%

Batubara 100%

Poly. (AC-Base Retained Stability
kasar)

Gambar III.8 Grafik Perbandingan Nilai Retained Stability antara variasi filler
Kurva diatas menunjukkan hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut dimana nilai
retained stability pada bentonit 50% : semen 50% memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base
kasar terhadap semua filler sedangkan semen 50% dan batubara 50% memiliki nilai retained stability terendah
terhadap semua variasi filler pada AC-Base Halus dan bentonit memiliki nilai retained stability terendah terhadap
semua variasi filler pada AC-Base Kasar.

Sifat
Campuran
Density
VIM (%)
VMA (%)
VFA (%)
Stabilitas
(kg)
Kelelehan
(mm)
MQ
(kg/mm)
Retained
Stability
KAO

V.

Tabel Hasil Pengujian Campuran Beraspal Dengan Variasi Filler
Variasi Filler AC-Base
Bentonit +
Semen +
Bentonit 100%
Semen 100%
Semen
Batubara
Halus
Kasar
Halus
Kasar
Halus
Kasar
Halus
Kasar
2297
2316
2307
2315
2312
2321
2300
2309
4.6
4.05
4.34
4.1
4.2
4.1
4.5
4.26
16.25
15.24
15.7
15.24
15.6
14.8
15.95
15.43
72
73
72.2
73
72.9
72.25
71.3
71.5

Halus
2290
4.7
16.55
71.5

Kasar
2304
4.5
15.75
70.85

2015

2221

1965

2170

1910

2036

1875

1994

1910

1942

Min. 4.5

4.78

4.83

4.9

5.05

5.15

5.15

5.4

5.42

5.53

5.68

Min. 300

420

455

400

423

374

400

347

370

345

340

Min. 90

94.48

92.39

95.45

93.78

93.82

93.01

95.15

94.44

95.15

93.68

-

5.53

5.28

5.38

5.3

5.33

5.08

5.4

5.31

5.6

5.33

Syarat

─
3.0 - 5.0
Min. 13
Min. 60
Min.
1800

Batubara 100%

KESIMPULAN
Dari hasil percobaan laboratorium menunjukkan dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana
nilai density pada semen memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap
semua filler yaitu sebesar 2312 dan 2321 Gr/cc sedangkan batubara memiliki nilai density terendah terhadap
semua variasi filler yaitu sebesar 2293 dan 2304 Gr/cc.
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Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai VIM pada
batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua variasi filler
yaitu sebesar 4.6% dan 4.5% sedangkan Semen memiliki nilai VIM terendah pada AC-Base halus yaitu
sebesar 4.2 dan Filler Bentonit memiliki nilai VIM terendah di AC-Base Kasar yaitu sebesar 4.05%.
Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai VMA pada
batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua variasi filler
yaitu sebesar 16.35% dan 15.75% dan semen memiliki nilai VMA terendah terhadap semua variasi filler
yaitu sebesar 15.6% dan 14.8%.
Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai VFA pada
semen memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus sebesar 72.9% dan bentonit pada AC-Base kasar
terhadap semua filler sebesar 73% sedangkan batubara memiliki nilai VFA terendah terhadap semua variasi
filler sebesar 71.2 dan 70.85%.
Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai Stability
pada bentonit memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua filler
sebesar 2015 dan 2221 Kg sedangkan batubara memiliki nilai Stability terendah terhadap semua variasi filler
pada AC-Base sebesar 1835 dan 1942 Kg.
Dari Hasil percobaan laboratorium terhadap nilai flow yang dengan variasi lima jenis filler tersebut
menunjukkan dimana nilai Flow pada batubara memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan ACBase kasar terhadap semua filler sebesar 5.7 dan 5.68 mm sedangkan bentonit memiliki nilai flow terendah
terhadap semua variasi filler pada AC-Base sebesar 4.78 dan 4.83 mm.
Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai MQ pada
bentonit memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base kasar terhadap semua filler sebesar
420 dan 455 Kn/mm sedangkan Batubara memiliki nilai MQ terendah terhadap semua variasi filler pada ACBase sebesar 325 dan 340 Kn/mm.
Dari hasil percobaan laboratorium dengan variasi lima jenis filler tersebut menunjukkan dimana nilai retained
stability pada bentonit 50% : semen 50% memiliki nilai paling tinggi baik di AC-Base halus dan AC-Base
kasar terhadap semua filler sebesar 95.45% dan 93.78% sedangkan semen 50% dan batubara 50% memiliki
nilai retained stability terendah terhadap semua variasi filler pada AC-Base Halus sebesar 95.45% dan
bentonit memiliki nilai retained stability terendah terhadap semua variasi filler pada AC-Base Kasar sebesar
93.68%.
Dari hasil penelitian campuran aspal beton dengan menggunakan dengan 5 ( lima ) jenis variasi filler didapat
Laston dengan filler flyash batubara pada AC-Base Halus dan Kasar memerlukan kadar aspal yang lebih
tinggi yaitu sebesar 5.6% dan 5,33% daripada semua variasi filler.
Dari hasil penelitian campuran aspal beton dengan variasi semen, flyash batubara, serbuk bentonit diperoleh
suatu kesimpulan bahwa variasi filler secara umum memiliki nilai yang memenuhi standart bina marga
spesifikasi umum 2010.
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