
36 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Bahan 

Hasil pengujian sifat fisik agregat dan aspal dapat dilihat pada Tabel 5.1. dan 

Tabel 5.2. : 

Tabel 5.1. Hasil pengujian agregat kasar dan halus 

No Jenis Pengujian Satuan Hasil 
Spesifikasi Pengujian 

Standar 
Minimal Maksimal 

I. Agregat Kasar 

1 Berat jenis Bulk -  2,606 - -   SNI 03-1969-2008 

2 Berat jenis Apparent -  2,682  2,5  -  SNI 03-1969-2008 

3 Penyerapan air %  1,092  - 3  SNI 03-1969-2008 

4 Abrasi Los Angeles %   38,46  - 40  SNI 03-1969-2008 

II. Agregat Halus 

1 Berat jenis Bulk -  2.429 -   -  SNI 03-1970-2008 

2 Berat jenis Apparent -  2,484 2,4  -  SNI 03-1970-2008 

3 Penyerapan air %  0,916  - 3   SNI 03-1970-2008 

 

Pada Tabel 5.1. dapat disimpulkan bahwa agregat yang digunakan pada 

penelitian ini sudah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh SNI 

03-1969-2008 dan SNI 03-1970-2008 tentang pengujian berat jenis dan penyerapan 

air, maka agregat tersebut dapat digunakan sebagai campuran dasar pada penelitian. 

Pada penelitian ini menggunakan aspal dengan penetrasi 60/70 murni. 

Pemeriksaan aspal penetrasi sebagai bahan dasar dari penelitian harus memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Standar tersebut mengacu pada standar Direktorat 

Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum (2010). Hasil pengujian aspal 

penetrasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Hasil pengujian aspal keras 60/70 

No Jenis Pengujian Hasil Standar Spesifikasi 

1 Penetrasi 25oC, 100 gr, 5 detik, 0,1mm 62,8  SNI 06-2456-1991 60-69 

2 Titik Lembek; oC 55,5  SNI 06-2434-2011 48-58 

3 Titik Nyala; oC 320  SNI 06-2433-2011  Min. 232 
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Tabel 5.2. Lanjutan 

No Jenis Pengujian Hasil Standar Spesifikasi 

4 Berat Jenis 1,04  SNI 06-2441-2011 Min. 1.0 

5 Kehilangan berat minyak 0,2%  SNI 06-2441-1991 Maks. 1 

  

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.2. dapat disimpulkan bahwa aspal 

penetrasi yang akan digunakan pada penelitian telah memenuhi persyaratan dan 

standar yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian 

Pekerjaan Umum (2010), sehingga aspal tersebut layak/ bisa digunakan sebagai 

bahan dasar atau campuran pada penelitian ini. 

 

B. Hasil Pengujian Steel slag 

Pemeriksaan terhadap sifat-sifat fisik steel slag dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

sebagai berikut : 

Tabel 5.3 Hasil pengujian steel slag 

No Jenis Pengujian Satuan Hasil Standar 

1 Berat jenis Bulk - 3,009 - 

2 Berat jenis Apparent -  3,06  - 

3 Penyerapan air %  1,69 Maks. 3 

4 Abrasi Los Angeles % 27.8 Maks. 40 

  

 Dari hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat yang dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa steel slag memenuhi syarat sebagai pengganti agregat kasar 

dalam campuran bahan perkerasan jalan. 

 

C. Hasil Pengujian Marshall untuk Kadar Aspal Optimum (KAO) 

 Pemeriksaan terhadap kadar optimum dengan kadar aspal rencana 6%, 6,5%, 

7%, 7,5% dan 8% ditunjukkan pada Tabel berikut : 

Tabel 5.4 Hasil pengujian Marshall untuk KAO 

Kriteria Spesifikasi 6 6.5 7 7.5 8 

Density  -  2,262 2,282 2,262 2,257 2,258 

VFMA min 65% 69,994 77,601 78,135 81,358 87,313 
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Tabel 5.4. Lanjutan  

Kriteria Spesifikasi 6 6.5 7 7.5 8 

VITM 3.5-5.5 % 5,598 4,117 4,283 8,839 2,540 

VMA min 15% 18,651 18,381 19,513 20,121 20,023 

stability min 800 kg 1867,034 1878,863 2121,623 1786,421 1609,016 

Flow >3 2,95 3,15 3,75 3,9 4.05 

MQ 

min 250 

kg/mm 633,195 598,793 566,069 458,098 412,568 

 

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Kadar Aspal Optimum 

No Kriteria Spesifikasi       

1 Density  -        

2 VFMA min 65       

3 VITM 4,0-6,0        

4 VMA min 15       

5 Stability min 800       

6 Flow >3       

7 MQ min 250       

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kadar aspal optimum (KAO) 

adalah pada rentang nilai 6,5% hingga 7,5% atau kadar aspal optimum ada pada 

kisaran 7%. Tetapi, untuk kadar aspal optimum pada penelitian ini digunakan 

presentase kadar aspal 6.5%. Hal tersebut dikarenakan pada kadar tersebut 

merupakan batas minimum kadar aspal optimum yang semua nilai hasil pengujian 

Density, VMA, VIM VFA, Stabilitas, Kelelehan, dan Marshall Question yang 

memenuhi spesifikasi persyaratan Bina Marga (2010) pada pengujian Marshall. 

Disamping itu, digunakan kadar minimum karena ingin mengetahui pengaruh 

terhadap hasil parameter marshall dengan batas aspal minimum tersebut. 

 

D. Hasil dan Pembahasan Pengujian Marshall dengan Campuran Steel 

Slag No. 1/2” dan No. 3/8” 

1. Density (Kepadatan) 

Density merupakan rasio antara berat benda uji kering dengan volume benda 

uji yang menunjukkan tingkat kepadatan suatu campuran perkerasan agregat dan 
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aspal. Nilai density pada hasil pengujian Marshall dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

dan Gambar 5.1. 

Tabel 5.6 Nilai density rerata terhadap variasi steel slag 

Kadar 

Aspal 

(%) 

Nilai Density rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 

6,5 2,2823 2,2838 2,2841 2,2851 2,2850 2,2850 

 

 

Gambar 5.1. Hubungan antara density dan % variasi steel slag 

Dari grafik di atas menunjukan jika nilai dari density pada campuran HRS-

WC dengan penggantian steel slag pada saringan No. 1/2" dan No. 3/8” sebagai 

pengganti agregat kasar cenderung mengalami kenaikan. Dengan hasil nilai 

density untuk campuran tanpa steel slag yaitu 2,2823 gr/cc sedangkan nilai 

density dengan campuran steel slag tertinggi terjadi pada variasi steel slag 55% 

yaitu sebesar 2,285 gr/cc dan nilai density terendah terjadi pada variasi steel slag 

15% yaitu sebesar 2,284 gr/cc. untuk nilai density dalam penggantian terhadap 

saringan No. 1/2" adalah 2,254 gr/cc dan penggantian terhadap saringan No/ 3/8” 

adalah 2.291 gr/cc dengan masing-masing pada presentase penggantian 100%. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika penggunaan variasi kadar steel slag 

berpengaruh langsung pada kerapatan atau kepadatan campuran. Dimana hal 

tersebut disebabkan karena steel slag memiliki berat yang lebih besar 

dibandingkan dengan agregat kasar yang digunakan, sehingga hal tersebut 

berpengaruh langsung pada berat benda uji dan berpengaruh terhadap berat 
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benda uji dalam air dan volume benda ujinya.. Jadi, jika nilai density semakin 

besar atau dalam arti semakin menunjukkan kenaikan maka tingkat kerapatan 

dan kepadatan semakin baik. Oleh sebab itu, campuran dengan nilai density yang 

tinggi akan mampu menahan beban yang lebih besar.  

Untuk persyaratan yang mengatur tentang nilai kepadatan atau density sendiri 

tidak ada, sehingga nilai-nilai kepadatan atau density di atas dianggap memenuhi 

syarat atau spesifikasi. 

2. Void Filled with Asphalt (VFA) 

VFA atau rongga terisi aspal merupakan presentase rongga partikel yang 

terisi aspal dan tidak termasuk aspal yang diserap agregat. Besarnya nilai VFA 

berpengaruh pada sifat kekedapan campuran terhadap air dan udara serta sifat 

elastisitas campuran.  

Berikut hasil VFA dapat dilihat pada Tabel 5.7. dan Gambar 5.2. 

Tabel 5.7 Nilai VFA terhadap variasi steel slag 

Kadar 
Aspal 
(%) 

Nilai VFA rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15%  25%  35%  45%  55%  
6.5 77.610 77.242 77.213 77.030 75.683 72.983 

 

 

Gambar 5.2. Hubungan VFA dan % campuran steel slag  

Dari grafik dapat diamati bahwa pada campuran aspal murni (0% steel slag) 

nilai VFA 77,610%, untuk nilai VFA terkecil untuk penggunaan steel slag 
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terjadi pada variasi steel slag 55% yaitu sebesar 72,983% dan nilai tertinggi VFA 

pada variasi steel slag 15% yaitu sebesar 77,242%, sedangkan nilai VFA pada 

penelitian sebelumnya atau penggantian steel slag saringan No. 1/2" adalah 

79,71% dan untuk penggantian No. 3/8” adalah 78,781%. Sehingga dapat 

dikatakan jika dalam penelitian ini prnggantian terhadap dua variable saringan 

mempengaruhi nilai VFA.  

Hal tersebut dapat dilihat pada grafik hasil dari VFA yang mengalami 

fluktuasi penurunan karena penambahan presentase kadar steel slag dari 15% 

hingga 55%. Dimana nilai VFA semakin menurun seiring dengan bertambahnya 

kadar steel slag. Penurunan nilai VFA ini disebabkan oleh sifat dasar steel slag 

yang berpori sehingga dengan semakin banyaknya steel slag yang digunakan 

akan menyebabkan jumlah aspal terserap ke dalam steel slag lebih banyak 

sehingga nilai VFA semakin menurun. Semakin tinggi nilai VFA akan 

menyebabkan bleeding, dan jika VFA yang terlalu kecil akan menyebabkan 

campuran kurang kedap air dan udara sehingga campuran mudah teroksidasi 

yang menyebabkan lapis perkerasan tak tahan lama. 

Dari semua nilai VFA untuk berbagai presentase variasi steel slag memenuhi 

syarat minimum VFA yaitu 68% sesuai yang diisyaratkan Bina Marga 2010 

(Revisi 3). 

 

3. Voids In the Mix (VIM) 

VIM atau kadar rongga dalam campuran adalah presentase antara rongga 

udara di antara partikel agregat yang terselimuti aspal. VIM yang besar 

menyebabkan rongga dalam campuran juga besar dan menyebabkan campuran 

bersifat pourous (keropos). Berikut adalah hasil nilai VIM ditunjukkan Tabel 

5.8. dan Gambar 5.3. 

Tabel 5.8. Nilai VIM terhadap variasi steel slag 

Kadar 

Aspal 

(%) 

Nilai VIM rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 

6,5 4,117 4,162 4,210 4,262 4,607 4,946 
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Gambar 5.3. Hubungan VIM terhadap % variasi steel slag. 

 

Dari grafik di atas menunjukan bahwa nilai VIM campuran HRS-WC 

mengalami kenaikkan nilai. kenaikkan dimulai pada penambahan nilai 

presentase penggunaan steel slag 15%-55% dengan nilai terendah VIM  terjadi 

pada kadar variasi steel slag 15% yaitu nilai 4,162%, dan nilai tertinggi VIM 

terjadi pada kadar variasi slag 55% yaitu nilai 4,946% sedangkan nilai tertinggi 

VIM untuk penelitian sebelumnya atau pada penggantian agregat saringan No. 

1/2" adalah 4,64% dan untuk penggantian agregat saringan 3/8” adalah 5,70%, 

dan nilai tersebut terjadi pada kadar penggantian 50%. 

Dari hasil di atas dapat dikatakan jika penggunaan steel slag berpengaruh 

terhadap nilai VIM. Kenaikkan nilai VIM dikarenakan terjadi peningkatan 

rongga dalam campuran yang disebabkan oleh peningkatan rongga dalam 

campuran karena penambahan kadar steel slag dalam campuran yang 

berpengaruh langsung pada berat volume dan kerapatan yang menjadikan 

campuran bersifat porous dan menjadikan terdapat rongga yang besar dalam 

campuran tersebut. 

VIM merupakan parameter yang berkaitan dengan durabilitas, keawetan, dan 

kekuatan dari campuran tersebut. Nilai VIM yang terlalu rendah menyebabkan 

bleeding dan begitu sebaliknya, ketika nilai VIM terlalu tinggi maka semakin 

besar juga rongga dalam campuran sehingga menyebabkan campuran tidak 

kedap air dan udara, sehingga mengakibatkan lekatan antar agregat pun kurang 
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dan terjadi pengelupasan butiran (reveling) dan pengelupasan (stripping) pada 

lapis perkerasan. Hasil nilai VIM dari semua kadar campuran memenuhi nilai 

standar spesifikasi Bina Marga tahun 2010 (revisi 3) yaitu pada kisaran nilai 4% 

sampai 6%. 

 

4. Void in the Mineral Aggregate (VMA) 

VMA adalah ruang atau rongga di antara partikel agregat pada suatu 

campuran perkerasan, termasuk rongga udara dan volume aspal efektif yang 

dinyatakan dalam persentase terhadap total volume. Nilai hasil pengujian VMA 

ditunjukkan pada Tabel 5.9. dan Gambar 5.4. 

Tabel 5.9. Nilai VMA terhadap variasi steel slag 

Kadar 
Aspal 
(%) 

Nilai VMA rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 
6,5 18,381 18,436 18,486 18,544 18,888 19,227 

 

 

Gambar 5.4. Hubungan VMA terhadap % variasi steel slag 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan jika semua campuran HRS-WC berbagai 

komposisi steel slag mengalami penurunan nilai dan dari nilai VMA tertinggi 

terjadi pada variasi 55% yaitu dengan nilai 19,272% dan nilai terendah terjadi 

pada variasi 15% yaitu dengan nilai 18,436% sedangkan untuk nilai tertinggi 

VMA pada penggantian agrega saringan No. 1/2" dan penggantian agregat 
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saringan No. 3/8” adalah masing-masing 20.52% dan 20,84%, dan nilai tertinggi 

tersebut terjadi pada presentase pengganian 50%. 

Dari hasil tersebut, penggunaan steel slag pada campuran menyebabkan nilai 

VMA mengalami kenaikkan seiring bertambahnya presentase campuran steel 

slag. Hal itu dikarenakan karakteristik steel slag yang memberikan ikatan antar 

agregat yang kuat dan hal tersebut memengaruhi terhadap berat volume 

campuran dan jumlah volume agregat sehingga hal tersebut menyebabkan kadar 

butiran agregat (VMA) semakin meningkat. Namun jika nilai VMA yang terlalu 

kecil akan menyebabkan masalah pada durabilitas atau ketahanan campuran 

terhadap beban, dan sebaliknya jika nilai VMA terlalu besar dapat menyebabkan 

ketidakstabilan campuran. Dari hasil yang didapat, semua nilai VMA memenuhi 

spesifikasi Bina Marga tahun 2010 (revisi 3) yaitu >18%. 

 

5. Stability (stabilitas) 

Stabilitas adalah kemampuan campuran aspal untuk menahan beban sampai 

terjadi kelelehan plastis dan kemampuan menahan deformasi akibat beban yang 

dinyatakan dengan kg atau lb. Nilai stabilitas dipengaruhi oleh kadar aspal, jika 

nilai stabilitas terlalu tinggi akan mengakibatkan hasil campuran perkerasan 

aspal yang kaku dan keras sehingga berpengaruh pada tingkat keawetan. Nilai 

stabilitas untuk tiap campuran dapat dilihat pada Tabel 5.10. dan Gambar 5.5. 

Tabel 5.10. Nilai Stabilitas terhadap variasi steel slag. 

Kadar 
Aspal 
(%) 

Nilai Stabilitas rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 
6,5 1878,86 1904,42 2112,86 2146,98 2097,12 2180,32 
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Gambar 5.5. Hubungan stabilitas terhadap % variasi steel slag. 

Dari hasil yang diatas menunjukan jika nilai stabilitas dengan penambahan 

bahan campuran steel slag cenderung menaikkan nilai stabilitas. Nilai stabilitas 

tertinggi terdapat pada kadar variasi 55% dengan nilai 2180,315 kg dan nilai 

terendah nilai stabilitas terdapat pada kadar variasi 15% dengan nilai 1904,423 

kg. Sedangkan untuk nilai stabilitas tertinggi pada penggantian agregat saringan 

1/2" adalah 1707,93 kg dan pada penggantian agregat saringan 3/8” nilai 

tertingginya adalah 2084,74 kg. 

Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai stabilitas sendiri 

karena penambahan steel slag yang menyebabkan campuran HRS-WC menjadi 

semakin kaku karena sifat steel slag yang memiliki karakteristik lebih keras dan 

berat jenis steel slag lebih besar daripada agregat. Namun, semakin besar atau 

tinggi nilai stabilitas dapat menyebabkan perkerasan menjadi kaku dan keras 

sehingga mudah retak dan kurang optimal dalam menahan beban lalu lintas, 

sedangkan ketika nilai stabilitas terlalu rendah atau kecil juga akan 

kmengakibatkan terjadinya deformasi. Sehingga dari hasil tersebut, nilai 

stabilitas dari semua pengujian berbagai komposisi kadar campuran memenuhi 

spesifikasi Bina Marga tahun 2010 (revisi 3) yaitu > 800 kg. 

 

6. Flow (kelelehan) 

Flow atau kelelehan adalah parameter yang menunjukkan besarnya 

perubahan deformasi. Nilai flow sendiri dapat dibaca langsung pada arloji flow 
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saat pengujian Marshall dengan satuan inch dan harus dikonversi menjadi mm. 

Hasil nilai flow (kelelehan) dapat dilihat pada Tabel 5.11. dan Gambar 5.6. 

Tabel 5.11. Nilai flow terhadap variasi steel slag. 

Kadar 
Aspal 
(%) 

Nilai Flow rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 

6,5 3,15 3,2 3,6 3,75 3,9 4,15 

 

 

Gambar 5.6. Hubungan flow terhadap % variasi steel slag. 

Dari hasil nilai flow di atas dapat diketahui bahwa nilai flow tertinggi terdapat 

pada presentase 55% dengan nilai 4,15 mm dan nilai terendah terdapat pada 

presentase 15% dengan nilai 3,2 mm, sedangkan untuk nilai flow untuk 

pengganian satu variable adalah 3,40 untuk penggantian agregat saringan No. 

1/2” dan 4,0 pada penggantian saringan No. 3/8”. 

Dapat disimpulkan, bahwa seiring bertambah besar dan tingginya variasi steel 

slag dalam campuran cenderung mengakibatkan kenaikkan nilai flow 

(kelelehan) pada campuran. Peningkatan nilai flow dikarenakan pengaruh kadar 

rongga dalam campuran sehingga pengikatan agregat semakin kuat dan hal 

tersebut meningkatkan kepadatan dan ketahanan akan retak atau pecah pada saat 

pengujian. Ketika nilai flow tinggi atau besar dapat menyebabkan campuran 

bersifat plastis dan mudah berubah bentuk saat mendapat beban lalu lintas.  
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Jadi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika nilai flow dari semua 

presentase campuran sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Bina Marga 

tahun 2010 (revisi 3) yaitu > 3 mm. 

 

7. Marshall Question (MQ) 

MQ atau Marshall Question adalah perbandingan antara nilai stabilitas 

dengan flow (kelelehan). MQ merupakan indikator dalam menentukan nilai 

fleksibilitas kelenturan terhadap keretakan. Hasil pengujian MQ tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 5.12. dan Gambar 5.7. 

Tabel 5.12. Nilai MQ terhadap variasi steel slag 

Kadar 
Aspal 
(%) 

Nilai MQ rerata terhadap variasi steel slag 

0% 15% 25% 35% 45% 55% 

6,5 598,793 596,569 587,591 573,022 537,647 525,286 

 

 

Gambar 5.7. Hubungan nilai MQ terhadap % variasi steel slag. 

Dari grafik dapat dilihat jika nilai tertinggi dari nilai MQ terdapat pada kadar 

presentase penggunaan slag 15% dengan nilai 596,5694 dan nilai terendah hasil 

MQ terdapat pada kadar presentase penggunaan slag 55% yaitu dengan nilai 

525,2861, sedangkan nilai tertinggi MQ untuk penggantian satu variable 

saringan adalah 562,328 untuk penggantian saringan No. 1/2" dan 521,227 untuk 

penggantian saringan 3/8”. 
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Dari hasil diatas dapat disimpulkan jika nilai MQ mengalami penurunan nilai 

pada setiap presentase campuran slag, itu berarti campuran yang dihasilkan 

bersifat semakin lentur dikarenakan nilai flow dan stabilitas yang cukup tinggi 

dan mengalami peningkatan untuk setiap penambahan presentase campuran 

slag, karena nilai MQ sendiri merupakan rasio perbandingan stabilitas terhadap 

flow (kelelehan). Hasil dari analisis diatas mengindikasikan jika nilai dari MQ 

memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Bina Marga tahun 2010 (revisi) yaitu > 

250 kg/mm. 

 

8. Hasil Kadar Steel Slag Optimum 

Hasil perbandingan karakteristik Marshall anatara campuran steel slag 15%, 

25%, 35%, 45%, dan 55% dapat dilihat pada Tabel 5.13. dan 5.14. 

Tabel 5.13. Hasil Pengujian Marshall terhadap variasi campuran steel slag 

No Kriteria Spesifikasi 0 15 25 35 45 55 

1 
Density  -  2,282 2,284 2,284 2,285 2,285 2,285 

2 
VFWA min 68% 77.601 

77,4242 77,2313 
77,030 75,683 72,983 

3 
VITM 4.0-6.0% 4,117 

4,16235 4.21014 
4.262 4.607 4.946 

4 
VMA min 18% 18,381 

18,436 18,486 
18,544 18,888 19,227 

5 
Stability 

min 800 

kg 1878,863 1904,423 2112,856 2146,977 2097,119 2180,315 

6 
Flow >3 3,150 3,200 3,600 3,750 3,900 4,150 

7 
MQ 

min 250 

kg/mm 598,793 596,569 587,591 573,022 537,647 525,286 
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Tabel 5.14. Penentuan Kadar Steel Slag Optimum untuk campuran HRS 

No Kriteria Spesifikasi        

1 Density  -         

2 VFMA min 68        

3 VITM 4,0-6,0         

4 VMA min 18        

5 Stability min 800        

6 Flow >3        

7 MQ min 250        

 

 Dari semua nilai hasil pada semua parameter Marshall, dan dengan 

mempertimbangkan nilai yang didapat pada semua hasil pengujian tersebut, 

maka dapat disimpulkan jika kadar optimum campuran steel slag untuk 

campuran HRS-WC adalah pada kadar presentase campuran steel slag 35%. 
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