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Abstract 
In this study usedmodified Asphalt with BNA Blend 75:25 using scrap tire rubber, scrap tire rubber as 
subtitution for aggregate at fraction No. 50 in Asphalt Concrete Wearing Course. This study aimed to analyze 
the characteristics of Marshall from the use of asphalt with the addition of scrap tire rubber and compared the 
asphalt mixture without used scrap tire rubber. The result of Marshall test shown that decrease in level of the 
Optimum Bitumen Content (OBC) along with increasing powder used scrap tire rubber. Based on the 
results of Marshall showed that increase the value of flow and decrease the value of MQ but remained above 
of standard. Overall, this indicates resistance of 50% mixture used scrap tire rubber making it more resistent 
to stronger and fatigue cracking. 
 
Keywords:Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), BNA Blend 75:25, Scrap Tire Rubber, Workability 

 
Abstrak 

Pada penelitian ini menggunakan aspal modifikasi BNA Blend 75:25 dan serbuk ban bekas, dimana serbuk 
ban bekas menjadi bahan pengganti agregat no. fraksi 50 pada campuran AC-WC. Tujuannya untuk 
menganalisis karakteristik campuran yang mengandung serbuk ban bekas dan membandingkan dengan 
campuran beraspal tanpa serbuk ban bekas. Hasil analisa Marshall menunjukkan penurunan Kadar Aspal 
Optimum (KAO) seiring dengan bertambahnya serbuk ban bekas. Berdasarkan hasil pengujian Marshall 
menunjukkan bahwa kenaikan persentase serbuk ban bekas menaikkan nilai flow dan menurunkan nilai MQ 
namun tetap berada diatas standar.Secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan ketahanan campuranpada 
penggunaan 50% serbuk ban bekas lebih kuat dan tahan terhadap retak lelah. 
 
Kata kunci: Laston Lapis Aus (AC-WC), BNA Blend 75:25, Serbuk Ban Bekas, Workabilitas 
 
 

PENDAHULUAN 
Salah satu upaya mengurangi ketergantungan impor aspal sekaligus memperbaiki kinerja 
campuran beraspal adalah dengan memanfaatkan produk dalam negeri yaitu BNA (Buton 
Natural Asphalt). Bahan material aspal ini diperoleh dari penambangan di wilayah Lawele 
di Pulau Buton.Diproses dan diproduksi dalam pemurnian Asbuton yang berkualitas 
premium sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas aspal minyak (modifier). 
BNA dapat dicampurkan pada berbagai variasi dosis (25-70%) tergantung pada kualitas akhir 
yang dikehendaki. BNA Blend sebagai produk yang ekonomis karena memiliki ketahanan 
terhadap kerusakan pada struktur perkerasan jalan (Widianto, 2013). Selain itu,penggunaan 
BNA Blend 75:25 telah diaplikasikan di banyak proyek, antara lain: Lingkar Nagreg (Jawa 
Barat), proyek-proyek di Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara. 
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Penggunaan aspal modifikasi BNA Blend 75:25 bersifat kaku pada campuran Laston Lapis 
Aus (AC-WC). Lapis Aus (AC-WC) merupakan lapisan permukaan yang bersentuhan 
langsung dengan roda kendaraan, dengan gradasi menerus yang mengandalkan ikatan 
saling mengunci (interlocking) antara butiran agregat. Namun kelemahannya dalam hal 
kelenturan, keawetan dan rentan terhadap retak kelelahan (fatigue cracking). Sehingga 
penggunaan serbuk ban bekas diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada.Menurut 
Shell (1993) bahwa serbuk ban bekas merupakan salah satu jenis polymer elastomer yang 
digunakan sebagai bahan modifikasi aspal (dikutip dari Palupi, 2013).Serbuk ban bekas 
yang digunakan dalam campuran beraspal, dihasilkan dari pengolahan ban kendaraan 
dengan proses penggilingan, dimana hasil prosesnya tidak boleh dihasilkan dari ban 
peralatan berat (peralatan konstruksi atau pertambangan) dan karet yang tidak divulkanisir. 
 
Dikutip dari Sugiyanto (2003), berdasarkan penelitian US Department of Transportation 
Federal Highway Administration di Amerika sejak tahun 1986 menyatakan bahwa 
penggunaan serbuk ban bekas sebagai bahan tambah (additive) mampu mereduksi 
kerusakan padaperkerasan lentur yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan lalu lintas 
(AASHTO, 1982). Dari peneltian Carlson, D.D. & Zhu, H. (1999) menyatakan bahwa 
penambahan limbah karet remah sebagai bahan tambah pada campuran aspal panas dapat  
menghemat biaya  dan dapat meningkatkan kinerja perkerasan. Selain itu Ananda (2009) 
menyatakan bahwa untuk campuran 25% serbuk ban bekas pada fraksi No. 50 (AC-WC) 
dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan oleh pengaruh air serta tahan terhadap beban 
dinamis. 
 
Penelitian ini mengenai optimasi kinerja campuran aspal panas dimana serbuk ban bekas 
menjadi bahan pengganti (replacement) agregat fraksi tertentu (modifikasi agregat). Proses 
pencampuran dilakukan dengan metode kering (dry process), karena tidak memerlukan 
peralatan khusus seperti pada proses basah (wet process). Sehingga dalam pengerjaannya 
akan menjadi lebih sederhana dan mudah diterapkan, terutama untuk Lapis Aus (AC-WC) 
yang umum digunakan di Indonesia. 
 
Pada penelitian ini menggunakan alat uji pemadatan Marshall dan variasi serbuk ban bekas 
sebesar 0%, 25% dan 50% pada nomor fraksi 50. Dimana permasalahan yang diteliti 
adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana pengaruh penambahan variasi serbuk ban bekas terhadap kinerja campuran 

aspal panas menggunakan BNA Blend 75:25? 
b. Dari variasi serbuk ban bekas pada campuran aspal, manakah yang mempunyai kinerja 

campuran terbaik? 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh penggunaan aspal BNA Blend 75:25 
dengan variasi serbuk ban bekaspada campuran Lapis Aus (AC-WC), berdasarkan 
pengujian Marshall Stability pada temperatur standar dan pengujianMarshall Immersion 
(Perendaman Marshall). 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Rencana kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Program Kerja 

 
 

PENYAJIAN DATA 
Pengujian agregatsecarakeseluruhanmemenuhispesifikasiUmum 2010 (revisi 2) 
untukkriteriakuatdanawet, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Sehingga 
untukmemenuhikriteriabersihagregatkasardilakukanpencuciankarenakadarpartikelhalus 
yang melekatbanyakdantidakmerata. Pengujian berat jenis agregat dilakukan tiap nomor 
fraksi karena ada perbedaan berat jenis batuan dan serbuk ban bekas.  
 
Tabel 1.Hasil Pengujian Agregat 

No Pengujian Metoda uji 
Persyaratan Hasil uji  

agregat Min Maks 
 a. Agregat kasar 

1 
Kekekalan agregat terhadap 
Magnesium Sulfat, (%) 

SNI 3407-2008 - 12 4,07 

2 
Abrasi  dengan Mesin  Los  Angeles 
(%) 

SNI 2417-2008 - 30 15,61 

3 Aggregate Impact Value (%) SNI 03-1996-1990 - 30 4,742 

Studi Pustaka dan  

Persiapan Material :
Agregat kasar & Halus 

Filler
Serbuk Karet

BNA Blend 75:25

Mulai

Pengujian Material

Memenuhi Spesifikasi?

Ya

Tidak

Penyiapan Benda Uji utnuk penentuan KAO

Pengujian Perendaman Marshall 
(pengaruh air statis)

pada KAO-PRD

Analisa Data

Selesai

Kesimpulan dan Saran
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No Pengujian Metoda uji 
Persyaratan Hasil uji  

agregat Min Maks 
4 Aggregate Crushing Value (%) BS 812:Part 3 :1975 - 30 19,251 

5 
Kelekatan agregat terhadap aspal, 
(%) 

SNI 03-2439-1991 95 - 98 

6 Partikel pipih, (%) 
ASTM D-4791 

- 10 1,4 
7 Partikel lonjong, (%) - 10 1,4 

 b. Agregat Halus 

1 
 Nilai setara pasir/Sand Equivalent 
Test, (%) 

SNI 03-4428-1997 60 - 72,37 

Sumber: Hasil uji laboratorium 2014. 

Tabel2. Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat 

No 
Nomor 

Bukaan 
(mm) BJ Bulk*  BJ SSD*  BJ Semu* Penyerapan**  

Saringan 
1 ½ " 12,7 2,668 2,711 2,788 1,61 
2 3/8" 9,53 2,625 2,674 2,761 1,87 
3 No.4 4,75 2,602 2,655 2,749 2,06 
4 No. 8 2,36 2,514 2,573 2,671 2,34 
5 No.16 1,18 2,554 2,612 2,712 2,28 
6 No.30 0,6 2,510 2,576 2,692 2,71 
7 No.50 0,3 2,552 2,593 2,664 1,61 
8 No.100 0,15 2,690 2,697 2,709 0,26 
9 No.200 0,075 2,536 2,608 2,731 2,81 
10 PAN 0 2,72 - 
11 Serbuk Ban Bekas 0,962 - 

Sumber: Hasil uji laboratorium 2014. 
Keterangan: *   spesifikasi minimal 2,5% (SNI 03-1970-1990) 

  ** spesifikasi maksimal 3% 
 

Selain pengujian agregat, pengujian material aspal juga dibutuhkan dalam analisi data 
(Tabel 3). Aspal BNA Blend 75:25 merupakan produk semi ekstraksi yang sifatnya keras 
dan kaku. Kepekaannya ditunjukkan dari nilai Indeks Penetrasi aspal yang bernilai negatif 
yaitu -0,1954. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur sangat mempengaruhi sifat 
viskoelastis aspal. Pada kondisidinginaspalberupa semi 
padatdanpadakondisipanasberupacair. 
Kepekaaniniakanmempengaruhihandlingpadasaatpencampurandanpemadatan.  
 
Tabel 3.Hasil Pengujian Karakteristik Aspal BNA Blend 75:25 

No Jenis pengujian Metoda 
BNA Blend 75/25 

Hasil uji Spesifikasi 
1 Penetrasi @25°C, dmm SNI 06-2456-1991 51,1 40-55 
2 Titik lembek, °C SNI 06-2434-1991 54 - 
3 Indeks penetrasi 

 
-0,195 ≥ -0,5 

4 Daktilitas @ 25°C SNI 06-2432-1991 65,8 ≥ 100 
5 Kadar bitumen %, kelarutan SNI 06-2432-1991 96,31% ≥ 90 
6 Titik nyala (°C) SNI 06-2433-1991 339 ≥ 232 
7 Berat jenis gr/cm3 SNI 06-2441-1991 1,091 ≥ 1 
8 Kehilangan berat TFOT % SNI 06-2440-1991 0,20% ≤ 0,8 
9 Penetrasi setelah TFOT % SNI 06-2456-1991 50,25 ≥ 54 
10 Titik lembek setelah TFOT % SNI 06-2434-1991 56,00 - 
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No Jenis pengujian

11 Daktilitas setelah TFOT %
12 Viskositas pada suhu 135°C, Cst
13 Temp campuran, °C (Visko 170 Cst)
14 Temp pemadatan, °C (Visko 280 Cst)

Sumber: Hasil uji laboratorium 2014.

 
HASIL PENGUJIAN MARSHALL
Berdasarkan spesifikasi dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai Pedoman Teknis 
Perencanaan Campuran Beraspal dengan Pendekatan Kepadatan Mutlak tahun 
1999.Pengujian dilakukan pada Kadar Aspal Optimum 
komposisi aspal modifikasi dengan gradasi m
KAOdan hasil perendaman Marshall 
 
Tabel 4. Nilai Parameter Marshall

Kriteria 
Spesifikasi

KAO 
 

Rentang KAO 
 

Kepadatan 
 

VIM Mr 3-5,5

VIM Ref > 2

VFA > 65

VMA > 15

Stabilitas > 1000

Flow > 3

MQ > 300

 

Gambar 2
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Jenis pengujian Metoda 
Hasil uji

Daktilitas setelah TFOT % SNI 06-2434-1991 58,9
Viskositas pada suhu 135°C, Cst SNI 06-6721-1991 806
Temp campuran, °C (Visko 170 Cst) 

 
170,5

Temp pemadatan, °C (Visko 280 Cst) 
 

160

2014. 

HASIL PENGUJIAN MARSHALL 
spesifikasi dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai Pedoman Teknis 

Perencanaan Campuran Beraspal dengan Pendekatan Kepadatan Mutlak tahun 
1999.Pengujian dilakukan pada Kadar Aspal Optimum (KAO) dari masing

aspal modifikasi dengan gradasi menerus. Beberapa parameter 
dan hasil perendaman Marshall disajikanpada Tabel 4dan Gambar 2

Nilai Parameter Marshall 
AC-WC BNA Blend 75:25 

Spesifikasi 

Hasil 

0% serbuk ban 
bekas 

25% serbuk 
ban bekas 

50% serbuk ban 
bekas

 
6,33 6,25 6,18

 
6,25 - 6,4 6,2 - 6,3 6,0 

 
2,29 2,27 2,28

5,5 4,60 5,4 

2 2,50 2,60 2,75

65 67 65 

15 16,20 16,45 15,60

1000 1008 1011 1010

3 3,45 3,48 3,65

300 306 304 303

Gambar 2. Nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 
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BNA Blend 75/25 
Hasil uji Spesifikasi 

58,9 ≥ 50 
806 385-2000 

170,5 oC 
 

160 oC  

spesifikasi dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai Pedoman Teknis 
Perencanaan Campuran Beraspal dengan Pendekatan Kepadatan Mutlak tahun 

dari masing-masing 
Beberapa parameter dan nilai 

Gambar 2 berikut ini. 

Satuan 
50% serbuk ban 

bekas 

6,18 % 

6,0 - 6,35 % 

2,28 t/m3 

4,7 % 

2,75 % 

66 % 

15,60 % 

1010 kg 

3,65 mm 

303 kg/mm 
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Analisis Volumetrik Campuran
 

(a) 

Gambar 3.(a)Nilai Kepadatan
terhadap Kadar Aspal

 
Berdasarkan Gambar 3(a)
campuran menurun, hal ini dipengaruhi oleh berat jenis fraksi agregat yang disebabkan 
karena adanya serbuk ban bekas. 
butiran halus yang tidak larut dalam aspal
rongga campuran dalam menggantikan serbuk bekas yang meleleh akibat pemanasan pada 
proses pencampuran.  
 
Dari Gambar 3.c, untuk campuran 50% serbuk ban bekas memiliki nilai VMA yang lebih 
rendah dari campuran lainnya. Fenomena ini lebih disebabkan karena kurangnya rongga 
pada campuran tersebut sehingga memberikan ketebalan selimut aspal yang juga tinggi dan 
rongga antar butiran agregatnya menjadi semakin kecil.
nilai VMA yang besar tidak otomat
mengakibatkan turunnya aspal yang mengisi rongga
penambahan serbuk ban bekas meng
campuran 25% serbuk ban bekas kemudian naik pada saat penambahan 50% serbuk ban 
bekas. Hal ini dikarenakan sifat serbuk ban karet yang seperti aspal, 
akibat proses pencampuran dengan metod
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Volumetrik Campuran 

 (b) 
 

 
(c) 

Nilai Kepadatan(Mix Density); (b) Nilai VFA; (c) Nilai 
terhadap Kadar Aspal 

(a), untuk campuran dengan variasi serbuk ban bekas kepadatan 
campuran menurun, hal ini dipengaruhi oleh berat jenis fraksi agregat yang disebabkan 
karena adanya serbuk ban bekas. Aspal BNA Blend 75:25 mengandung

s yang tidak larut dalam aspal, berfungsi sebagai agregat halus yang mengisi 
rongga campuran dalam menggantikan serbuk bekas yang meleleh akibat pemanasan pada 

campuran 50% serbuk ban bekas memiliki nilai VMA yang lebih 
rendah dari campuran lainnya. Fenomena ini lebih disebabkan karena kurangnya rongga 
pada campuran tersebut sehingga memberikan ketebalan selimut aspal yang juga tinggi dan 

regatnya menjadi semakin kecil. Pada penelitian ini menunjukkan 
nilai VMA yang besar tidak otomatis akan mengakibatkan nilai VFA
mengakibatkan turunnya aspal yang mengisi rongga-rongga yang ada. Selain itu, 
penambahan serbuk ban bekas mengakibatkan nilai VFA (Gambar 3.b) 
campuran 25% serbuk ban bekas kemudian naik pada saat penambahan 50% serbuk ban 
bekas. Hal ini dikarenakan sifat serbuk ban karet yang seperti aspal, mengisi dalam agregat 
akibat proses pencampuran dengan metode kering. Namun, nilai VFA untuk campuran 
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Nilai VMA Campuran 

untuk campuran dengan variasi serbuk ban bekas kepadatan 
campuran menurun, hal ini dipengaruhi oleh berat jenis fraksi agregat yang disebabkan 

mengandung mineral berupa 
berfungsi sebagai agregat halus yang mengisi 

rongga campuran dalam menggantikan serbuk bekas yang meleleh akibat pemanasan pada 

campuran 50% serbuk ban bekas memiliki nilai VMA yang lebih 
rendah dari campuran lainnya. Fenomena ini lebih disebabkan karena kurangnya rongga 
pada campuran tersebut sehingga memberikan ketebalan selimut aspal yang juga tinggi dan 

Pada penelitian ini menunjukkan 
is akan mengakibatkan nilai VFAyang besar, malah 

rongga yang ada. Selain itu, 
(Gambar 3.b) menurun pada 

campuran 25% serbuk ban bekas kemudian naik pada saat penambahan 50% serbuk ban 
mengisi dalam agregat 

. Namun, nilai VFA untuk campuran 
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variasi serbuk ban bekas masih memenuhi spesifikasi meskipun berada pada standar 
minimum. 
 
Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa KAO menurun seiring dengan penambahan serbuk ban 
bekas. Kecenderungan penurunan ini
optimum untuk ketiga campuran dibatasi oleh nilai MQ. R
penentu dalam penarikan nilai KAO, h
serbuk ban yang elastis dan halusnya butiran ban
meleleh dan mengisi rongga 
 
Analisis Stabilitas Marshall

Setiap penambahan kadar aspal maka nilai stabilitas campuran mengalami peningkatan 
sampai titik maksimum dan akan turun kembali pada penambahan kadar aspal yang tinggi. 
Stabilitas terjadi dari hasil gesekan antar butir, penguncian antar partikel, daya ikat yang 
kuat dari aspal dan kemampuan mempertahankan ikatannya (
diperoleh dengan menggunakan agregat dengan gradasi rapat, agregat permukaan kasar, 
aspal penetrasi rendah, dan kadar aspal optimum untuk mengikat antara butir agregat.
 

(a) 
Gambar 4(a)Nilai Stabilitas

 
Berdasarkan gambar diatas
yang cukup berarti. Hal ini 
kontak agregat meningkat pada beton aspal campuran panas. Selain itu, jumlah aspal yang 
terserap dan menyelimuti agregat semakin sedikit, sehingga menurunkan nilai stabilitas
 
Kelelehan(flow) yang tinggi menunjukkan bahwa daya tahan terhadap deformasi buruk dan 
sebaliknya kelelehan yang rendah menunjukkan bahwa campuran memiliki daya tahan 
deformasi yang baik. Sehingga pada perkerasan aspal sebagai sistem perkerasan lentur 
membatasi nilai kelelehan minimal 3 mm agar campuran tidak terlalu kaku dan rentan 
terhadap retak. Nilai flow 
disebabkan serbuk ban bekas yang ada berfungsi sebagai 
campuran lebih kuat tidak cepat lelah 
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variasi serbuk ban bekas masih memenuhi spesifikasi meskipun berada pada standar 

jukkan bahwa KAO menurun seiring dengan penambahan serbuk ban 
ecenderungan penurunan ini disebabkan karena penarikan nilai kadar aspal 

campuran dibatasi oleh nilai MQ. Rentang nilai MQ menjadi 
entu dalam penarikan nilai KAO, hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat dari 

serbuk ban yang elastis dan halusnya butiran ban tersebut mengakibatkan serbuk ban 
dan mengisi rongga agregat pada proses pemanasan agregat. 

Stabilitas Marshall dan Flow  

kadar aspal maka nilai stabilitas campuran mengalami peningkatan 
sampai titik maksimum dan akan turun kembali pada penambahan kadar aspal yang tinggi. 
Stabilitas terjadi dari hasil gesekan antar butir, penguncian antar partikel, daya ikat yang 

spal dan kemampuan mempertahankan ikatannya (kohesi
diperoleh dengan menggunakan agregat dengan gradasi rapat, agregat permukaan kasar, 
aspal penetrasi rendah, dan kadar aspal optimum untuk mengikat antara butir agregat.

                                                            (b) 
Nilai Stabilitas terhadap kadar aspal; (b) Nilai Flow terhadap Kadar Aspal

diatas, campuran dengan variasi serbuk ban bekas 
Hal ini disebabkan serbuk ban bekas bersifat kohesi, sehingga bidang 

kontak agregat meningkat pada beton aspal campuran panas. Selain itu, jumlah aspal yang 
terserap dan menyelimuti agregat semakin sedikit, sehingga menurunkan nilai stabilitas

ang tinggi menunjukkan bahwa daya tahan terhadap deformasi buruk dan 
sebaliknya kelelehan yang rendah menunjukkan bahwa campuran memiliki daya tahan 
deformasi yang baik. Sehingga pada perkerasan aspal sebagai sistem perkerasan lentur 

han minimal 3 mm agar campuran tidak terlalu kaku dan rentan 
flow meningkat seiring dengan penambahan serbuk ban bekas, 

disebabkan serbuk ban bekas yang ada berfungsi sebagai pelumas
campuran lebih kuat tidak cepat lelah dan hal ini menaikkan nilai flow. 
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variasi serbuk ban bekas masih memenuhi spesifikasi meskipun berada pada standar 

jukkan bahwa KAO menurun seiring dengan penambahan serbuk ban 
ikan nilai kadar aspal 

entang nilai MQ menjadi 
al ini kemungkinan disebabkan oleh sifat dari 

tersebut mengakibatkan serbuk ban 

kadar aspal maka nilai stabilitas campuran mengalami peningkatan 
sampai titik maksimum dan akan turun kembali pada penambahan kadar aspal yang tinggi. 
Stabilitas terjadi dari hasil gesekan antar butir, penguncian antar partikel, daya ikat yang 

kohesi). Stabilitas tinggi 
diperoleh dengan menggunakan agregat dengan gradasi rapat, agregat permukaan kasar, 
aspal penetrasi rendah, dan kadar aspal optimum untuk mengikat antara butir agregat. 

 

terhadap Kadar Aspal 

campuran dengan variasi serbuk ban bekas tidak ada kenaikan 
disebabkan serbuk ban bekas bersifat kohesi, sehingga bidang 

kontak agregat meningkat pada beton aspal campuran panas. Selain itu, jumlah aspal yang 
terserap dan menyelimuti agregat semakin sedikit, sehingga menurunkan nilai stabilitas.  

ang tinggi menunjukkan bahwa daya tahan terhadap deformasi buruk dan 
sebaliknya kelelehan yang rendah menunjukkan bahwa campuran memiliki daya tahan 
deformasi yang baik. Sehingga pada perkerasan aspal sebagai sistem perkerasan lentur 

han minimal 3 mm agar campuran tidak terlalu kaku dan rentan 
meningkat seiring dengan penambahan serbuk ban bekas, 

pelumas yang membuat 
 



The 18th FSTPT International Symposium, Unila, Bandar Lampung, August 28, 2015
 
 

 

Gambar 5. 

Marshall Quotient berupa hasil bagi dari stabilitas dengan nilai 
dapat dipakai sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan beton aspal campuran panas. 
Beton aspal campuran panas yang memiliki stabilitas tinggi dan 
sifat beton aspal campuran panas kaku dan getas (
panas yang memiliki stabilitas rendah dan 
campuran panas cenderung plastis.
variasi serbuk ban bekas menurunkan nilai MQ, hal ini dipengaruhi nilai stabi
flow serta pengaruh sifat serbuk ban bekas yang bersifat elastis.
 
I. Kesimpulan dan Saran
V.1 Kesimpulan 
Dari penyajian data dan analisa maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Penambahan serbuk ban bekas pada campuran AC

aspal BNA Blend 75:25 
MQ dan KAO. Untuk nilai stabilitas sedikit berpengaruh pada variasi tiap 
campurandanmeningkatkan nilai 
bekas.Sedangkan pada nilai 
peningkatan dengan penambahan serbuk ban bekas.

2. Pengaruh penambahan 50% serbuk ban bekas pada subtitusi agregat no. 
meningkat nilai flow dan menurunkan nilai MQ
berfungsi sebagai pelicin yang membuat campuran lebih kuat
terhadap retak lelah. 

 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis
dengan metode yang lain, dimana serbuk 
tercampur rata dengan agregat. 
bekas pada saat proses pemanasan agregat.
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Gambar 5. Nilai Marshall Qoutient terhadap Kadar Aspal
 

berupa hasil bagi dari stabilitas dengan nilai kelelehan (
dapat dipakai sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan beton aspal campuran panas. 
Beton aspal campuran panas yang memiliki stabilitas tinggi dan flow rendah menunjukkan 
sifat beton aspal campuran panas kaku dan getas (brittle), sebaliknya bet
panas yang memiliki stabilitas rendah dan flow tinggi menunjukkan sifat beton aspal 
campuran panas cenderung plastis. Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa penambahan 
variasi serbuk ban bekas menurunkan nilai MQ, hal ini dipengaruhi nilai stabi
flow serta pengaruh sifat serbuk ban bekas yang bersifat elastis. 

esimpulan dan Saran 

Dari penyajian data dan analisa maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
Penambahan serbuk ban bekas pada campuran AC-WC gradasi kasar menggunakan 
aspal BNA Blend 75:25 memiliki nilai yang hampir sama pada kepadatancampuran, 

Untuk nilai stabilitas sedikit berpengaruh pada variasi tiap 
danmeningkatkan nilai flow seiring bertambahnya serbuk ban 

bekas.Sedangkan pada nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) hanya sedikit 
dengan penambahan serbuk ban bekas. 

aruh penambahan 50% serbuk ban bekas pada subtitusi agregat no. 
dan menurunkan nilai MQ. Artinya serbuk ban bekas yang ada 

berfungsi sebagai pelicin yang membuat campuran lebih kuat (lebih lentur)

analisis penelitian ini, diusulkan bahwa perlu proses pen
, dimana serbuk ban bekas dicampur paling akhir setelah aspal 

tercampur rata dengan agregat. Hal ini untuk menghindari perubahan bentuk serbuk ban 
bekas pada saat proses pemanasan agregat. 
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kelelehan (flow), yang  
dapat dipakai sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan beton aspal campuran panas. 

rendah menunjukkan 
), sebaliknya beton aspal campuran 

tinggi menunjukkan sifat beton aspal 
menunjukkan bahwa penambahan 

variasi serbuk ban bekas menurunkan nilai MQ, hal ini dipengaruhi nilai stabilitas dan nilai 

Dari penyajian data dan analisa maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 
WC gradasi kasar menggunakan 

kepadatancampuran, 
Untuk nilai stabilitas sedikit berpengaruh pada variasi tiap 

seiring bertambahnya serbuk ban 
hanya sedikit mengalami 

aruh penambahan 50% serbuk ban bekas pada subtitusi agregat no. fraksi 50 
. Artinya serbuk ban bekas yang ada 

(lebih lentur) dan tahan 

proses pencampuran 
dicampur paling akhir setelah aspal 

Hal ini untuk menghindari perubahan bentuk serbuk ban 
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