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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang 

peranan penting dalam sektor pembangunan terutama untuk kesinambungan 

distribusi barang dan jasa. Prasarana transportasi darat tersebut didukung 

dengan suatu sistem transportasi yang baik dan bermanfaat untuk 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa. 

Sebagian besar kegiatan transportasi masih menggunakan jalan raya. 

Pengaruh yang besar tersebut mengakibatkan jalan raya memegang peranan 

yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian 

masyarakat. Agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang 

diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan dan pengolahan dari 

bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan. 

Sangat banyak jalan di Indonesia yang rusak disebabkan oleh 

deformasi (perubahan bentuk) permanen, dikarenakan adanya tekanan beban 

yang terlalu berat oleh muatan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan 

tersebut dan tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan di jalan raya. 

Keretakan-keretakan maupun kerusakan terhadap jalan beraspal juga 

disebabkan karena permukaan aspal yang tidak merata dan drainase yang 

tidak mengalir baik pembuangannya akibatnya terjadi genangan air pada 

saat musim hujan. Endapan oleh air yang tergenang di atas permukaan aspal 

yang tidak merata tersebut dan kurangnya daya serap aspal terhadap air. 

Kondisi jalan di Indonesia mengalami deformasi sebagai akibat gaya 

tekan yang besar dan pengaruh cuaca yang beriklim tropis dengan curah 

hujan yang cukup tinggi. Sehingga membuat terobosan baru tentang 

penelitian yang mengombinasikan aspal penetrasi 60/70 dengan limbah 

karbit untuk melihat pengaruh yang terjadi pada kekuatan tekan dan 

ketahanan rendaman air. 
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   Seiring berkembangnya teknologi saat ini, sangat diperlukan 

perkerasan jalan yang memiliki kuat tekan yang tinggi. Pada penelitian ini 

peneliti mencoba memanfaatkan limbah karbit sebagai salah satu material 

pada campuran perkerasan aspal beton. Limbah karbit adalah serbuk-serbuk 

dari produksi gas acetylene. Gas ini digunakan di seluruh dunia untuk 

penerangan, pengelasan, pemotongan besi, dan juga untuk mematangkan 

buah. Limbah karbit ini dapat diperoleh dari bengkel las karbit di 

lingkungan sekitar kita. Awal dihasilkannya limbah karbit berupa koloid 

(semi cair) karena gas ini mengandung gas dan air. Setelah 3-7 hari, gas 

yang terkandung menguap perlahanan seiring dengan penguapan gas dan air 

kapur limbah mulai mengering dan berubah menjadi gumpalan yang rapuh 

dan mudah dihancurkan serta dapat menjadi serbuk. 

Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba memanfaatkan 

penggunaan limbah karbit sebagai bahan tambah pada campuran aspal beton 

dengan variasi kadar limbah karbit 2%, 3%, 4% terhadap berat rata-rata 

agregat lolos no.200 untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik 

Marshall. 

Batasan Masalah 

Di dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti sifat karakteristik Marshall kadar aspal 

optimum yang didapat, kemudian divariasi menggunakan penambahan 

limbah karbit.  

2. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada pengujian di 

Laboratorium dan tidak melakukan percobaan di lapangan.  

3. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Universitas 

HKBP Nomensen Medan. 
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4. Variasi limbah karbit yang digunakan adalah 0%, 2% , 3%, 4% dari 

berat rata-rata agregat lolos no.200. 

5. Untuk kadar aspal yang digunakan yaitu 5%, 6%, 7%. 

6. Lapis perkerasan yang ditinjau adalah lapis perkerasan lentur. 

7. Lapisan aspal yang diteliti adalah lapisan aspal beton (AC-BC) 

8. Penelitian ini tidak memperhitungkan faktor ekonomis dan kekuatan. 

9. Penelitian ini dilakukan hanya di laboratorium dan tidak melakukan 

percobaan di lapangan. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

a. Untuk mendapatkan nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) dari variasi 

kadar limbah karbit yang digunakan. 

b. Untuk mengetahui presentase kandungan pada limbah karbit dalam 

campuran aspal yang menghasilkan kekuatan optimum. 

c. Untuk mengetahui karakteristik Marshall dengan penggunaan limbah 

karbit. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Adapun penggunaan limbah karbit yaitu sebagai bahan alternatif lain 

yang bisa digunakan sebagai campuran dalam aspal beton. 

b. Untuk memanfaatkan dan mengurangi dampak lingkungan yang 

disebabkan oleh limbah karbit. 

Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematis penelitian. 

 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 
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Pada bab ini membahas teori-teori, spesifikasi, dan rumus-rumus yang 

digunakan oleh penulis untuk menunjang penelitian yang diperoleh 

dari berbagai sumber. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses 

pengolahan data. 

4. Bab IV Analisa dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan di 

Laboratorium mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisa 

dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari 

pengujian laboratorium dan teori yang ada. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran 

mengenai tugas akhir ini. Pada akhir penulisan dilampirkan daftar 

pustaka dan lampiran yang berisi data-data penunjang dalam proses 

pengolahan data.  
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang terletak di atas tanah datar yang 

telah mendapatkan pemadatan yang berfungsi untuk memikul beban lalu lintas 

kemudian menyebarkan beban, baik ke arah horizontal maupun vertikal dan 

akhirnya meneruskan beban ke tanah dasar (sub grade) sehingga beban pada tanah 

dasar tidak melampaui daya dukung tanah yang diizinkan. Perkerasan jalan juga 

berfungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada transportasi dan selama 

masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan.  

Menurut Sukirman (1999), berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi 

kekerasan jalan dibedakan menjadi : 

1. Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan 

pengerasannyabersifat memikul dan menyebarkan lalu lintas ke tanah dasar. 

Struktur perkerasan jalan lentur dibuat secara berlapis dan terdiri atas lapisan 

permukaan (surface course), yaitu lapisan aus dan lapisan antara. Lapisan 

dibawahnya ialah lapisan pondasi bawah (subgrade). Masing-masing elemen 

lapisan di atas termasuk tanah dasar secara bersama-sama memikul beban lalu 

lintas. Tebal struktur perkerasan dibuat sedemikian rupa sampai batas 

kemampuan tanah dasar memikul beban lalu lintas, atau dapat dikatakan tebal 

struktur perkerasan sangat tergantung pada kondisi atau daya dukung tanah 

dasar. Konstruksi perkerasan lentur dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah 

ini. 
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Gambar  Error! No text of specified style in document..1 Komponen Perkerasan Jalan 

Lentur 

2. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Pelat beton 

dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa 

lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat 

beton. Konstruksi perkerasan kaku dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah 

ini. 

Gambar  Error! No text of specified style in document..2 Komponen perkerasan jalan 

kaku 

3. Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan kaku 

yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan 

lentur di atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. 

. Konstruksi perkerasan komposit dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini. 
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Gambar  Error! No text of specified style in document..3 Komponen perkerasan jalan 

komposit 

 

Bahan Penyusun Perkerasan Aspal  

Aspal 

Aspal adalah hidrokarbon yang sifatnya melekat (adhesive), berwarna 

hitam kecoklatan, tahan terhadap air dan viskoelastis. Aspal sering juga 

disebut bitumen merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang 

dimanfaatkan sebagai lapis permukaan perkerasan lentur. Aspal berasal dari 

alam atau dari pengolahan minyak bumi. Aspal atau bitumen adalah suatu 

cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan sedikit 

mengandung sulfur, oksigen, dan kalor. Aspal sebagai bahan pengikat 

perkerasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal merupakan bahan yang 

sangat kompleks dan secara kimia belum dikarakterisasi dengan baik. 

Kandungan utama aspal adalah senyawa karbon jenuh, tak jenuh, alifatik, dan 

aromatik yang mempunyai atom karbon 150 per molekul. Atom-atom selain 

hidrogen dan karbon yang juga menyusun aspal adalah nitrogen, oksigen, 

belerang, dan beberapa atom lain secara kuantitatif, biasanya 80% masa aspal 

adalah karbon, 10% hidrogen, 6% belerang, dan sisanya oksigen, nitrogen, 

serta jumlah renik besi, nikel, dan vanadium. Senyawa-senyawa ini sering 

dikelaskan atas aspalten (massa molekulnya kecil), dan malten (yang massa 

molekulnya besar). Biasanya aspal mengandung 5% - 25% aspalten. Sebagian 

besar senyawa di aspal senyawa polar. 

Adapun fungsi aspal sebagai material perkerasan adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengikat batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat 

lalu lintas (water proofing, protect terhadap erosi). 

b) Sebagai bahan pelapis dan perekat agregat. 

c) Lapis resap pengikat (primecoat) adalah lapisan tipis aspal cair yang 

diletakkan di atas lapis pondasi sebelum lapis berikutnya.  
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d) Lapis pengikat (tackcoat) adalah lapis aspal cair yang diletakkan di 

atas jalan yang telah beraspal sebelum lapis berikutnya dihampar, 

berfungsi sebagai pengikat antar-keduanya. 

e) Sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat 

halus, dan filler.  

Aspal juga terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut : 

a) Berdasarkan tempat diperolehnya, aspal dapat dibagi menjadi : 

- Aspal alam 

Aspal alam yaitu aspal yang diperoleh dari suatu tempat di alam. 

Aspal alam atau disebut asbuton merupakan campuran antara 

bitumen dengan bahan mineral lainnya dalam bentuk batuan. 

- Aspal minyak 

Aspal minyak yaitu aspal yang merupakan minyak sisa 

pengilangan minyak bumi yang diproses sedemikian rupa dengan 

metode tertentu 

b) Berdasarkan bentuk pada temperature ruang, aspal dibedakan menjadi: 

- Aspal padat 

Aspal padat adalah aspal yang berbentuk padat pada suhu ruang 

dan menjadi cair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan 

semen aspal (asphalt cement). 

- Aspal cair 

Aspal cair (cutback asphalt) adalah aspal yang berbentuk cair pada 

suhu ruangan. Aspal cair merupakan semen aspal yang dicairkan 

dengan bahan pencair dari hasil penyulingan minyak bumi.  

- Aspal emulsi 

Aspal Emulsi adalah campuran aspal dengan air dan bahan 

pengemulsi yang dilakukan di pabrik pencampur. Aspal emulsi 

lebih cair daripada aspal cair.  

Pada penelitian ini digunakan aspal keras penetrasi 60/70. Selain itu aspal 

untuk lapis beton harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana tercantum 

pada tabel 2.1 berikut: 
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Tabel Error! No text of specified style in document..1 Ketentuan Untuk Aspal Keras 

pen 60/70 

Jenis pengujian Metode Pengujian Persyaratan 

Penetrasi pada 25°C(0,1 mm) SNI 2456:2011 60 - 70 

Titik lembek (°C) SNI 2434:2011 ≥ 48 

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

Titik nyala °C SNI 2433:2011 ≥ 232 

Berat jenis SNI 2441:2011 ≥ 1,0 
            Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Devisi 6 Perkerasan Aspal 

Agregat 

Agregat adalah batu pecah, kerikil, pasir, atau komposisi mineral lainnya, 

baik berupa hasil alam maupun hasil buatan yang digunakan sebagai bahan 

pokok perkerasan jalan. Agregat merupakan komponen utama dari struktur 

utama perkerasan jalan yaitu 90-95% agregat berdasarkan persentase berat, 

75-85% agregat berdasarkan persentase volume. Agregat mempunyai peranan 

penting dalam prasarana transportasi, khususnya dalam perkerasan jalan.  

Secara umum agregat yang digunakan dalam campuran beraspal dibagi atas : 

a. Agregat Kasar 

Agregat kasar untuk rancangan campuran adalah yang tertahan pada 

ayakan No. 4 (4,75 mm) yang dilakukan secara basa dan harus bersih, 

keras, awet, dan bebas dari lempung. Berikut ini adalah Tabel 2.2 

yang berisi ketentuan untuk agregat kasar: 

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Ketentuan Agregat Kasar 

Pengujian Standar Nilai 

   

Kekentalan bentuk 

agregat terhadap 

larutan 

Natrium Sulfat 

SNI 3407:2008 

Maks. 12% 

Magnesium 

Sulfat 
Maks. 18% 

Abrasi 

dengan 

mesin Los 

Campuran AC 

modifikasi dan 

SMA 

100 

putran SNI 2417:2008 
Maks. 6% 

500 Maks. 30 % 
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Angeles putaran 

Semua 

campuran aspal 

bergardasi 

lainnya 

100 

putaran 
Maks. 8% 

200 

putaran 
Maks. 40% 

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

Butir pecah pada agregat 

kasar 

SMA 
SNI 7619:2012 

100/90 

Lainnya 95/90 

Partikel pipih dan lonjong 
SMA ASTM D4791 

perbandingan 1:5 

Maks 5% 

Lainnya Maks 10% 

Material lolos ayakan no.200 
SNI ASTM 

C117: 2012 
Maks. 1% 

                    Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 perkerasan Aspal 

b. Agregat Halus 

Agregat halus terdiri dari pasir atau hasil pengayakan batu pecah dan 

terdiri dari bahan yang lolos ayakan no.4 (4,75 mm) . Fraksi agregat 

halus pecah mesin dan pasir harus di tempatkan terpisah dari agregat 

kasar. Pasir alam dapat digunakan dalam campuran AC sampai satu 

batas yang tidak melampaui 15% terhadap berat total campuran.  Berikut 

ini Tabel 2.3  Ketentuan agregat halus : 

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Standar 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 Devisi 6 Perkerasan Aspal 

Bahan Pengisi (Filler) 

Ba han pengisi (filler) dapat menggunakan abu batu tapi pada penelitian ini 

digunakan limbah karbit sebagai bahan tambah. Bahan pengisi harus kering 

dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan merupakan bahan yang 75% lolos 

ayakan No. 200 dan mempunyai sifat non-plastis. 
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Lapisan Aspal Beton (LASTON) 

Lapisan aspal beton (Laston) adalah suatu lapisan pada kontruksi jalan 

yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat, dicampur dan dihampar dalam 

keadaan panas serta dipadatkan pada suhu tertentu (Silvia Sukirman, 1992). Ciri-

ciri yang dimiliki laston yaitu memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya, 

saling mengunci satu dengan yang lainnya sehingga aspal beton memiliki sifat 

stabilitas tinggi dan relatif kaku.  

Sesuai dengan fungsinya , Laston memiliki 3 macam campuran yaitu : 

a) Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama AC-CW (Asphalt 

Concrete – Wearing Course), dengan tebal nominal minimum adalah 4 cm. 

b) Laston sebagai lapisan antara, dikenal dengan nama AC-BC (Asphalt 

Concrete – Binder Course), dengan tebal nominal minimum adalah 6 cm. 

c) Laston sebagai lapisan pondasi, dikenal dengan nama AC – Base (Asphalt 

Concrete – Base), dengan tebal nominal minimum adalah 7, 5 cm. 

Tabel Error! No text of specified style in document..4 Ketentuan Sifat – Sifat 

Campuran Laston 

Sifat-sifat campuran 

Laston 

Lapis aus Lapis Antara Pondasi 

Jumlah tunmbukan perbidang 75 112 

Rasio partikel lolos 

ayakan 0,075 mm 

dengan kadar aspa 

efektif 

Min. 0,6 

Maks. 1,2 

Rongga dalam 

campuran 

Min. 3,0 

Maks 5,0 

Rongga dalam agregat 

(VMA) (%) 
Min. 15 14 13 

Rongga terisi aspal 

(VFA) (%) 
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, 60°C 

Min. 90 
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Rongga dalam 

campuran (%) pada 

padatan membal 

Min. 2 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal  

 

Gradasi Campuran Aspal Beton 

Gradasi agregat merupakan salah satu sifat yang sangat menentukan 

kinerja atau daya tahan jalan. Menurut Silvia Sukirman (2003) gradasi agregat 

adalah susunan butir agregat sesuaiukurannya. Ukuran butir agregat dapat 

diperoleh melalui pemeriksaan analisa saringan. Gradasi agregat dibedakan 

menjadi 3 jenis, yaitu : 

a. Gradasi seragam 

Gradasi seragam adalah agregat yang mempunyai ukuran yang sama atau 

hampir sama. 

b. Gradasi senjang 

Gradasi senjang merupakan gradasi agregat yang tidak memiliki ukuran 

yang tak sama dan memiliki sela. 

c. Gradasi menerus 

Gradasi menerus merupakan gradasi dengan agregat yang semua ukuran 

butirnya ada dan terdistribusi dengan baik. Agregat ini lebih sering 

digunakan dalam lapis perkerasan lentur. 

Gradasi agregat campuran aspal panas dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut : 

Tabel Error! No text of specified style in document..5 Amplop Gradasi Agregat 

Campuran Aspal 

Ukuran ayakan 

(mm) 

 lolos terhadap agregat dalam campuran 

(%) 

Laston (AC) 

WC BC Base 

37,5 - - 100 

25 - 100 90 – 100 

19 100 90 – 100 76 – 90 

12,5 90 - 100 75 – 90 60 -  78 

9,5 77 – 90 66 – 82 52 – 71 

4,75 53 – 69 46 – 64 35 – 54 
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2,36 33 – 53 30 – 49 23 – 41 

1,18 21 – 40 18 – 38 13 – 30 

0,600 14 – 30 12 – 28 10 – 22 

0,300 9 – 22 7 – 20 6 – 15 

0,150 6 – 15 5 – 13 4  - 10 

0,075 4 – 9 4 - 8 3  - 7 

 Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal 

Limbah Karbit 

Limbah karbit adalah sebuah produk dari produksi gas acetylene. Gas ini 

digunakan di seluruh dunia untuk penerangan, pengelasan, pemotongan besi, juga 

untuk pematangan buah. Karbit dibuat dengan proses yang sangat sederhana. 

Dimana terjadi reaksi antara Kalsium Karbida (CaC2) dengan air (H2O) untuk 

menghasilkan gas acetylene (C2H2) dan kalsium hidroksida (Ca(OH)2). Kalsium 

karbit yang merupakan hasil sampingan pembuatan gas acetylene adalah berupa 

padatan berwarna putih kehitaman atau keabu-abuan. Awal dihasilkannya limbah 

karbit berupa koloid (semi cair) karena gas ini mengandung gas dan air. Setelah 3-

7 hari, gas yang terkandung menguap perlahan seiring dengan penguapan gas dan 

air kapur limbah karbit mulai mengering, berupa menjadi gumpalan-gumpalan 

yang rapuh dan mudah dihancurkan serta dapat menjadi serbuk.  

Penambahan limbah karbit merupakan upaya untuk meningkatkan unsur 

kalsium yang diperlukan dalam terjadinya reaksi pozzolanic bila tercampur 

dengan SiO₂ dalam fly ash. Reaksi pozzolanic merupakan reaksi antar kalsium, 

silika atau aluminat dengan air sehingga membentuk suatu massa yang keras dan 

kaku yang hampir sama dengan proses hidrasi pada Portland Sement (Aswad N. 

2013). 

Limbah karbit adalah sisa pembakaran karbit yang tidak terpakai. Limbah 

las karbit dapat pula meningkatkan kinerja aspal, yang dalam hal ini 

mempengaruhi karakteristik campuran seperti persen rongga dan ketahanan 

terhadap deformasi. Pengolahan limbah karbit dilakukan dengan cara pengayakan, 

akan mendapatkan limbah karbit yang murni. Limbah las karbit diperoleh dari 

bengkel-bengkel las karbit di sekitar kita tinggal. Gambar limbah las karbit 

terdapat pada gambar 2.4 di bawah ini.  
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 Gambar  Error! No text of specified style in document..4 Gambar Limbah 

Karbit 

 

Penambahan limbah karbit ke dalam aspal sebagai campuran perkerasan 

dapat dilakukan dengan cara menambahkan limbah las karbit terlebih dahulu ke 

dalam aspal sehingga terbentuk campuran aspal bercampur limbah karbit. Agar 

diperoleh penyebaran partikel limbah karbit dengan baik dan cepat, maka 

pencampuran limbah karbit dan aspal sebaiknya dilakukan dengan keadaan panas. 

Agar seluruh partikel limbah karbit dan aspal tercampur secara homogen.   

Karakteristik Marshall 

Karakteristik campuran aspal dapat diukur dari sifat-sifat Marshall yang 

ditunjukkan pada nilai-nilai sebagai berikut : 

Stabilitas (Stability) 

Stabilitas adalah beban yang dapat ditahan oleh campuran beton 

aspal sampai terjadi kelelahan plastis atau dengan arti lain yaitu 

kemampuan lapis keras untuk menahan deformasi akibat beban lalu lintas 

yang bekerja di atasnya tanpa mengalami perubahan bentuk tetap seperti 

gelombang dan alur. Nilai stabilitas dipengaruhi oleh bentuk kualitas, 

tekstur permukaan, dan gradasi agregat yaitu gesekan antar butiran agregat 

dan kadar aspal dalam campuran. Syarat nilai stabilitas adalah lebih dari 

800 kg. Nilai stabilitas diperoleh dengan rumus di bawah ini.  

 �	 � 	���         (2.1) 

 Keterangan : 

 � = Angka stabilitas  
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 � = Pembacaan arloji stabilitas 

 � = Kalibrasi alat 

 � = Angka koreksi benda uji 

Kelelahan (Flow) 

Kelelahan (flow) adalah besarnya penurunan atau deformasi 

vertikal benda uji yang terjadi pada awal pembebanan sehingga stabilitas 

menurun, yang menunjukkan besarnya deformasi yang terjadi pada lapis 

perkerasan akibat menahan beban yang diterima. Nilai flow dipengarungi 

oleh kadar viskositas aspal, jumlah dan temperatur pemadatan. Syarat nilai 

flow adalah minimal 3 mm. Nilai flow yang rendah akan mengakibatkan 

campuran menjadi kaku sehingga lapis perkerasan mudah retak, sedangkan 

campurang dengan nilai flow yang tinggi akan menghasilkan lapis 

perkerasan yang plastis sehingga perkerasan akan mudah mengalami 

perubahan bentuk. 

Kerapatan (Density) 

Kerapatan merupakan tingkat kerapatan campuran setekah 

campuran dipadatkan. Semakin tinggi nilai kerapatan suatu campuran 

menunjukkan bahwa kerapatannya semakin baik. Nilai kerapatan dapat 

dihitung dengan rumus (2.2) dan (2.3) di bawah ini. 

 �	 � 			/�	        (2.2) 

 �	 � �	-	�	        (2.3) 

 Keterangan : 

 � = Nilai kepadatan (gr/cc) 

 	 = berat kering/ sebelum direndam (gram) 

 � = berat benda uji jenuh air (gram) 

 � = berat benda uji dalam air (gram) 

 � = volume benda uji (cc) 

VIM (Volt In the Mix) 

VIM merupakan total rongga yang terdapat dalam total campuran. 
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Nilai VIM berpengaruh terhadap keawetan lapis perkerasan, semakin 

tinggi nilai VIM menunjukkan semakin besar rongga dalam campuran 

sehingga campuran bersifat pourous. Syarat dari nilai VIM adalah 3, 5%-

5%. Nilai VIM yang terlalu rendah akan menyebabkan bleeding. Karena 

pada suhu yang tinggi viskositas aspal menurun sesuai dengan sifat 

termoplastisnya. Nilai VIM yang lebih dari 5% akan mengakibatkan 

berkurangnya lapis perkerasan, karena rongga yang terlalu besar akan 

mudah teroksidasi.  

Nilai VIM dihitung dengan rumus (2.4) - (2.7) di bawah ini.  

 

         ���	 � 	 (100	– 	�	– 	�	)      (2.4) 

  	�	 � 	
�

�����
× 100      (2.5) 

� �
 	!	"

#$.&"'(")*
       (2.6) 

     	� =
(���+ )!	"

#$.&"'(")*
       (2.7) 

Keterangan : 

  ,	 = Persentase aspal terhadap batuan 

  �	 = Persentase aspal terhadap campuran 

  	  = Persen rongga terisi aspal 

  �, �= Rumus subtitusi 

VFA (Volt Filled with Asphalt) 

Volt Filled With Asphalt (VFA) merupakan persentase rongga terisi 

aspal pada campuran setelah mengalami proses pemadatan. Nilai VFA 

disyaratkan adalah minimal 63%. Nilai ini menunjukkan persentase rongga 

campuran yang berisi aspal, nilainya akan naik berdasarkan nainya kadar 

aspal sampai batas tertentu, dimana rongga telah penuh. Artinya rongga 

dalam campuran telah terisi penuh oleh aspal, maka persen kadar aspal 

yang mengisi rongga adalah persen kadar aspal maksimum. Nilai VFA 

dapat dihitung dengan rumus ((2.8)-(2.11)) berikut : 

  �./	 � 	100	�	
0

$
     (2.8) 
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  �	 � 	
)

1001a	
	�	100     (2.9) 

  �	 � 	
 	!	"

#$.&"'(")*	
     (2.10) 

  �	 � 	
(���+ )!	"		

#$.&"'(")*
     (2.11) 

  Keterangan : 

       ,  = Persentase aspal terhadap batuan  

  					� = Persentase aspal terhadap campuran 

       	  = Persen rongga terisi aspal  

  				�, � = rumus substitusi 

  

VMA (Void in Mineral Aggregate) 

Void in Mineral Agregate (VMA) adalah rongga udara antar butir 

agregat aspal padat, termasuk rongga udara dan kadar aspal afektif, yang 

dinyatakan dalam persen terhadap total volume. Nilai VMA di pengaruhi 

oleh factor pemadatan, gradasi agregat, dan kadar aspal. Nilai VMA ini 

berpengaruh pada sifat kekedapan campuran terhadap air dan udara serta 

sifat elastis campuran. Dapat juga dikatakan bahwa nilai VMA 

menentukan nilai stabilitas, fleksibilitas, dan durabilitas. Nilai VMA 

disyaratkan adalah 14%. 

MQ (Marshall Quotient) 

Marshall Quotient adalah hasil bagi antara stabilitas dengan Flow. 

Nilai Marshall Quetient akan memberikan nilai fleksibilitas campuran. 

Semakin besar nilai Marshall Quotient maka campuran akan semakin 

kaku. Sebaliknya, bila semakin kecil nilainya maka campuran akan 

semakin lentur. Nilai Marshall Quotient dipengaruhi oleh stabilitas dan 

flow. Nilai Marshall Quotient yang disyaratkan adalah lebih besar dari 250 

kg/mm. Nilai Marshall Quotient dibawah 250 kg/mm akan mengakibatkan 

perkerasan mudah mengalami washboarding, rutting, dan bleeding. Nilai 

Marshall Quotient yang terlalu tinggi akan mengakibatkan perkerasan 
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menjadi kaku dan mudah mengalami retak. Nilai Marshall Quotient 

diperoleh dengan rumus (2.12) berikut :   

  �3	 � 	�/.       (2.12) 

  Keterangan :  

  � = Nilai stabilitas  

  . = Nilai flow 

  �3 = Nilai Marshall Quotient (kg/mm) 

Penentuan Proporsi Campuran 

Untuk mendapatkan proporsi campuran agregat kasar, agregat sedang, 

agregat halus dan filler didapat dengan dua metode, yaitu metode grafis dan 

metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan cara 

“Trial and Error” dengan bantuan Microsoft Excel. Metode “Trial and 

Error” ini adalah metode mecoba – coba persentase setiap fraksi agregat 

agar gradasi campuran sesuai dengan batasan dari gradasi yang 

dipersyaratkan yaitu batas bawah dan batas atas pada setiap agregat. 

4	 � (
&

���
(5	61	) 1

#

���
(	562	) 1	

8

���	
(5	63	) 1	

:

���
	(563) ) 

 Dimana : 

G = Gradasi campuran (%) 

A = Fraksi agregat kasar (%) 

B = Fraksi agregat sedang (%) 

 C = Fraksi agregat halus (%) 

D = Filler (%) 

X1 = Kumulatif persen lolos agregat kasar 

X2 = Kumulatif persen lolos agregat sedang 

X3 = Kumulatif persen lolos agregat halus 

 n = Nilai yang akan dicoba – coba 

Dari formula diatas maka data yang akan dimasukkan adalah data fraksi 

agregat kasar, agregat sedang, agregat halus, dan filler untuk dicoba – coba. 

Kemudian dilihat nilai G (gradasi campuran), apakah berada pada batas bawah 
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dan batas atas sesuai yang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 

Perkerasan Aspal. 

Peneliti Terdahulu 

Penyusunan Tugas Akhir ini bukan merupakan penelitian pertama 

dilakukan melainkan ada penyusun Tugas Akhir sebelumnya yang 

melakukan penulisan, diantaranya :  

1) Hendra Gunawan, 2013, Pemanfaatan Limbah Karbit Untuk 

Meningkatkan Nilai CBR Tanah Lempung Desa Cot Seunong (172 G) 

Dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Tanah Desa Seunong merupakan jenis tanah lempung tak organik 

dengan plastisitas tinggi. 

b. Penambahan limbah karbit yang berasal dari limbah bengkel dengan 

kandungan CaO 34 % pada tanah lempung berpengaruh terhadap nilai 

kepadatan tanah, nilai CBR, dan nilai pengembangan tanah lempung. 

c. Penambahan limbah karbit pada tanah lempung dapat meningkatkan 

nilai kepadatan tanah, yang diukur dari kenaikan berat volume kering 

maksimum sebesar 6,38 % dan penurunan nilai kadar air optimum 

sebesar 11,38 %. Nilai CBR tanah lempung meningkat hingga 

penambahan campuran limbah karbit 12 % pada tanah lempung.  

2) Rina Septiana, 2014, Pengaruh Penggunaan Limbah Karbit Sebagai Filler 

Pada Campuran Aspal Panas Jenis (AC-WC). 

Tujuan dari penelitian ini tentang campuran limbah karbit sebagai 

campuran aspal panas dalam konstruksi perkerasan jalan pada data yang 

dilakukan. Penelitian ini juga melakukan tentang KAO dengan campuran 

limbah karbit di laboratorium dengan menggunakan alat Marshall Test. 

Berdasarkan dari hasil pengujian menggunakan alat Marshall diperoleh 

nilai KAO dengan proporsi limbah karbit 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% 

yaitu sebesar 5,47%, 5,7%, 5,9%, 5,61% dan 5,55%. Dari hasil pengujian 

tes Marshall menyatakan bahwa penggunaan limbah karbit 50% pada 

campuran aspal panas AC-WC memiliki kualitas yang lebih baik.   

3) Aryansyah, 2013, Pengaruh Limbah Karbit Sebagai Filler Terhadap 

Karakteristik Mekanis Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Marshall Test dan nilai 

kadar aspal optimum (KAO) dari penggunaan filler limbah karbit sebagai 

pengganti abu bata pada campuran AC-BC. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode eksperimen yaitu dengan percobaan untuk mendapatkan 

hasil, dengan demikian akan terlihat pemanfaatan filler limbah karbit pada 

campuran AC-BC dengan variasi kadar limbah karbit 1%, 1,5%, dan 2% 

dengan 0% sebagai pembanding terhadap total campuran. Sedangkan 

variasi kadar aspal yaitu 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, dan 6,5%. Pada kadar filler 

limbah karbit 1% nilai KAO sebesar 5,62% dan stabilitas yang didapat 

sebesar 1169,8 kg, pada saat kadar filler limbah karbit ditambahkan 

sampai kadar 1,5%, nilai KAO dan stabilitas meningkat menjadi 5,636% 

dan 1439,8 kg. Sedangkan nilai flow mengalami penurunan seiring 

penambahan kadar filler limbah karbit yakni penambahan 1% = 3,23 mm 

dan penambahan 1,5% = 3,06 mm. Sehingga dapat disimpulkan 

penggunaan kadar filler limbah karbit 1,5% merupakan komposisi 

campuran yang paling efektif dan semakin besar penambahan filler limbah 

karbit, maka campuran laston jenis AC-BC akan semakin kaku.  
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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian bertujuan memberikan gambaran serta rancangan keseluruhan 

penelitian yang dilakukan. Metode yang dilaksanakan peneliti pada penelitian ini adalah 

metode ekperimen terhadap beberapa benda uji  atau sampel yang dilakukan di 

Laboratorium Jalan Raya Universitas HKBP Nommensen Medan. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jalan raya Fakultas Teknik Universitas 

HKBP Nommensen Medan.  

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agregat kasar dan agregat halus yang di ambil dari AMP PT ADHI KARYA  

(PERSERO) Tbk, PATUMBAK 

2. Aspal yang digunakan adalah aspal Pertamina penetrasi 60/70 

3. Limbah karbit yang digunakan sebagai bahan tambah yang didapat dari  bengkel ABC Jl. 

Sisingamangaraja No 3B 

Sumber Limbah dan Pengelolahannya 

Berikut sumber limbah karbit dan pengolahannya menjadi material yang digunakan 

dalam campuran aspal beton : 

1. Limbah karbit didapatkan dengan cara mengumpulkan limbah dari tempat bengkel las 

karbit. 

2. Setelah itu limbah karbit di keringkan di bawah terik matahari selama ± 60 menit. 

3. Kemudian dilakukan penumbukan untuk limbah yang telah menggumpal sehingga 

menjadi material halus. 

4. Kemudian dilakukan penyaringan dari limbah karbit dengan lolos ayakan no 200, setelah 

itu hasil penyaringan lolos no 200 tersebut dikumpulkan. 
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Peralatan 

Beberapa peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Satu set saringan 

Alat ini digunakan untuk memisahkan antara agregat kasar dan halus. Saringan standar 

terdiri dari ukuran : 3/4”, 1/2”. 3/8”, No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100, No.200) 

2. Alat uji pemeriksaan agregat 

Alat yang digunakan untuk pengujian agregat yaitu mesin Los Angeles (tes abrasi), alat 

pengering (oven), timbagan, alat uji berat jenis (piknometer, timbangan, pemanas).  

3. Alat uji pemeriksaan aspal 

Alat yang digunakan untuk pengujian aspal yaitu alat uji penetrasi, alat uji titik lembek, 

alat uji kehilangan berat, alat uji daktilitas, alat uji berat jenis (piknometer dan 

timbangan). 

4. Alat uji karakteristik campuran agregat aspal  

Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat untuk metode Marshall meliputi: 

a) Alat tekan Marshall yang terdiri dari kepala penekan, cincin penguji da 

dilengkapi dengan arloji pengukur flowmeter. 

b) Alat cetak benda uji berbentuk silinder 

c) Marshall Automatic Compactor yang digunakan untuk pemadatan campuran 

sebanyak 75 kali tumbukan, tiap sisi atas dan sisi bawah. 

d) bak perendam (water bath) yang dilengkapi dengan pengartur suhu. 

e) Ejector untuk mengeluarkan benda uji setelah proses pemadatan. 

f) Alat penunjang lainnyan meliuputi, kompor pemanas, penggorengan campuran, 

spatula, thermometer, timbangan, kain lap, ember, sarung tangan, spidol. 

Benda Uji 

Pada penelitian mengguanakan benda uji sebanyak 15 buah benda uji, dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 a dan Tabel 3.1 b 

        Tabel Error! No text of specified style in document..6 Kebutuhan Benda Uji 

Aspal Normal 

Kadar Aspal Variasi Limbah Jumlah benda uji 

5 0% 2 

6 0% 2 
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7 0% 2 

Jumlah Total 6 

 

             Tabel Error! No text of specified style in document..7 Kebutuhan Benda Uji Aspal 

dengan Penambahan Limbah 

Kadar Aspal Variasi Limbah Jumlah benda uji 

KAO + 

Limbah 

2% 2 

3% 2 

4% 2 

Jumlah Total 6 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis yang 

terarah adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan  

Tahap persiapan adalah awal yang dilakukan dalam penelitian inimeliputi persiapan alat 

dan bahan yang digunakan. Sebelum melakukan penelitian, alat dan bahan harus 

diperiksa kelengkapanya agar penelitian dapat berjalan dengan baik. 

2. Pengujian Bahan 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap bahan yang digunakan seperti agregat, 

aspal, dan limbah yang digunakan. Pengujian ini bertujuan agar bahan yang digunakan 

dapat memenuhi spesifikasi yang ada. 

3. Perencanaan Campuran  

Rencana campuran adalah analisa perhitungan komposisi campuran aspal untuk 

mendapatkan proporsi campuran sesuai yang diinginkan. 

4. Pembuatan dan Pengujian benda uji. 

a. Pembuatan benda uji 

Adapun pembuatan benda uji adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang agregat sesuai dengan persentase agregat campuran yang telah 

direncanakan, kemudian benda uji dibuat sebanyak satu buah pada masing-

masing variasi kadar aspal. Total benda uji yang di buat adalah 12 buah. 
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2. Memanaskan aspal untuk pencampuran, agar temperature pencampuran agregat, 

aspal,dan limbah tetap maka pencampuran dilakukan diatas pemanas dan diaduk 

hingga merata. 

3. Waktu dipanaskan suhu campuran harus mencapai 140°C, campuran tersebut 

dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dibersihkan dan telah di olesi oli atau 

pelumas terlebih dahulu. 

4. Campuran dirojok ,15 kali dibagian tepi cetakan, 10 kali di bagian dalam, lalu 

dipadatkan dengan scrap dan diletakkan diatas landasan pemadat. Kemudian 

dilakukan pemadatan denagn alaat penumbuk sebanyak 75 kali di bagian sisi 

atas dan 75 kali tumbukan di bagian sisi bawah mold dengan tinggi jatuh 45 cm. 

5. Setelah proses pemadatan selesai, keluarkan benda uji dengan alat ejector dan di 

beri kode atau label benda uji. Letakkan benda uji di atas permukaan rata dan 

halus dan biarkan selama ± 24 jam pada suhu ruang. 

b. Pengujian Benda Uji 

1. Bersihkan benda uji dari kotoran yang menempel, lalu ukur tinggi benda uji 

dengan ketelitian 0,1 mm dengan menggunakan jangka sorong dan timbang 

bertanya untuk mendapatkan benda uji yang kering. 

2. Benda uji direndam dalam air pada suhu ruang selama 24 jam supaya jenuh, 

ditimbang dalam air untuk mendapatkan berta benda uji dalam air. Kemudian 

benda uji di keluarkan dari bak perendam dan dikeringkan sehingga kering 

permukaan dan didapatkan brat benda uji kering kering permukaan jenuh (SSD) 

kemudian di timbang. 

3. Pengujian benda uji dengan alat Marshall Test yaitu: 

- Benda uji direndam dalam bak perendam dengan suhu ± 60°C selama ± 30 

menit. 

- Bagian dalam permukaan kepala penekan dibersihkan dan dilumasi agar 

benda uji mudah dilepaskan setelah pengujian. 

- Pasang cetakan stabilitas beserta dial flow  pada mesin tekan, letakkan benda 

uji yang telah direndam pada cetakan stabilitas, atur dial agar menunjukkan 

angka nol. 
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- Atur dengan baik agar piston berada tepat pada poros cetakan stabilitas. 

Berikan pembebanan: 

a. Tekan tombol UPuntuk menekan  

b. Tekan tombol OFF untuk menghentikan tekanan, setelah mencapai 

kelelahan maksimum. 

c. Catat nilai kelemahan maksimum 

- Catat nilai pembebanan pada proving ring. 

- Setelah pengujian selesai, turunkan dengan menekan tombol DOWN, kepala 

penekan diambil, bagian ats dibuka dan benda uji siap dikeluarkan. 

c. Menghitung Parameter Marshall 

Setelah pengujian Marshall serta nilai stabilitas dan flow didapat, selanjutnya 

menghitung parameter Marshall yaitu VIM, VMA, VFA, dan Marshall Quotient.   

d. Pengolahan dan Pembahasan Hasil 

Setelah dapat data dari hasil penelitian di Laboratorium akan dibandingkan nilai 

stabilitas dan karakteristik campuran masing-masing variasi kadar aspal, seta hasil 

pengolahan akan diuraikan dalam bentuk grafik hubungan antara kadar aspal dan 

parameter Marshall, yaitu gambar grafik hubungan antara: 

a. Kadar aspal terhadap stabilitas. 

b. Kadar aspal terhadap flow. 

c. Kadar aspal terhadap VIM. 

d. Kadar aspal terhadap VMA. 

e. Kadar aspal terhadap VFA. 

f. Kadar aspal terhadap Marshall Quotient (MQ). 

 

Diagram Alur Penelitian 

Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram alur pada 

gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar  Error! No text of specified style in document..5 Diagram Alur Penelitian 

 

Pengujian Marshall  (stabilitas, flow, VIM, VMA, VFA, MQ) 


