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PENGARUH PENGGUNAAN STEEL SLAG ( LIMBAH BAJA ) SEBAGAI PENGGANTI 

AGREGAT TERTAHAN SARINGAN 1/2” DAN 3/8” TERHADAP KARAKTERISTIK 

MARSHALL PADA CAMPURAN AC-WC1 

 

Afif Ghina Hayati2 

 

INTISARI 

 
Semakin banyaknya industri yang berjalan dibidang industri baja, maka akan semakin banyak pula limbah baja 

yang dihasilkan. Limbah baja (steel slag) merupakan limbah hasil peleburan baja dan besi bekas yang termasuk dalam 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang menjadi salah satu masalah lingkungan yang harus dipikirkan 

pemanfaatan limbah tersebut untuk mengurangi dampak buruk akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.  Steel 

slag memiliki sifat fisis yang menyerupai natural agregat, oleh karena itu steel slag dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti agregat dalam membuat suatu perkerasan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 

tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, steel slag merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan 

untuk perkerasan jalan. 

Pada penelitian ini digunakan steel slag tertahan saringan 1/2” dan 3/8” sebanyak 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 

dan 50% dengan kadar aspal optimum (KAO) 6%. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan  metode uji marshall. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa steel slag dapat dijadikan sebagai pengganti natural agregat. 

Dilihat dari sifat fisis steel slag yang mempunyai nilai abrasi sebesar 27,8% dan hasil ini menunjukkan bahwa steel 

slag memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan dengan natural agregat. Pengaruh penggantian agregat dengan 

steel slag pada campuran AC-WC terhadap karakteristik Marshall terlihat dari semua nilai karakteristik Marshall 

seperti stabilitas, VFA, VIM. VMA, Flow, dan MQ yang memenuhi spesifikasi. 

 

Kata kunci : Asphalt Concrete, karakteristik Marshall, Steel Slag 
1Disampaikan pada Seminar Tugas Akhir 
2Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Jalan raya merupakan bagian dari sarana 

transportasi darat yang memiliki peranan 

penting, sehingga pembangunan jalan raya 

dituntut untuk terus meningkatkan kuantitas 

dan kualitas, untuk itu diperlukan suatu 

pembaruan yang bisa menghemat secara 

ekonomi dan lebih efisien dari segi bahan, 

peralatan, tenaga kerja, dan metode 

pelaksanaan. 

Konstruksi jalan yang ada di Indonesia 

sebagian besar menggunakan perkerasan jalan 

lentur (flexible pavement). Salah satu teknologi 

yang diterapkan adalah Lapis Aspal Beton 

(Asphalt Concrete/AC), lapisan ini merupakan 

salah satu jenis perkerasan lentur yang 

menggunakan gradasi agregat secara menerus 

dari butir yang kasar sampai halus. Campuran 

ini biasanya tergolong kuat karena pada 

campuran ini agregat-agregat yang ada di 

dalamnya akan saling mengisi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, 

kebutuhan akan baja semakin meningkat, 

dengan meningkatnya pertumbuhan industri 

baja, maka makin meningkat pula limbah yang 

dihasilkan oleh industri tersebut. Limbah yang 

dihasilkan industri tersebut salah satunya 

berupa limbah padat (slag) atau yang biasa 

disebut klelet yang secara fisik menyerupai 

batuan yang termasuk dalam limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun). Sesuai dengan 

peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 

tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun, steel slag merupakan bahan yang 

dapat dimanfaatkan untuk perkerasan jalan. 

Dalam perkembangannya, limbah baja 

(steel slag) yang dihasilkan oleh industri 

peleburan baja ini semakin menumpuk 

mencapai 10-15 ton perhari, oleh karena itu 

penanganan terhadap limbah ini harus segera 

dilakukan karena dapat merusak lingkungan. 

Berdasarkan sifat steel slag yang keras 

menyerupai agregat natural, steel slag akan 

digunakan sebagai pengganti agregat kasar 

sebagai alternative pengganti agregat kasar 

pada pembuatan perkerasan jalan pada jenis 

campuran Asphalt Concrete. Jika ditinjau dari 

segi ramah lingkungan, bahan untuk 

pemanfaatan limbah ini, maka dilakukan 

penelitian tentang campuran aspal dengan 
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menggunakan steel slag sebagai agregat 

pengganti. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan diteliti bagaimana karakteristik steel slag 

sebagai agregat pengganti pada karakteristik 

Marshall. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sifat-sifat fisis steel slag 

yang digunakan sebagai pengganti agregat 

kasar pada campuran AC-WC dan untuk 

mengevaluasi campuran AC-WC dengan 

menggunakan steel sag dan campuran normal 

terhadap karakteristik Marshal. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan 

yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan 

roda kendaraan, yang berfungsi memberikan 

pelayanan kepada sarana transportasi, dan 

selama masa pelayanannya diharapkan tidak 

terjadi kerusakan yang berarti. Agar perkerasan 

jalan yang sesuai dengan mutu yang 

diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, 

pengadaan dan pengolahan dari bahan 

penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan 

(Sukirman, 2003). 

Menurut Sukirman (1999), berdasarkan 

bahan pengikatnya konstruksi jalan dibedakan 

atas: 

a. Konstruksi perkerasan lentur (flexible 

pavement). 

b. Konstruksi perkerasan kaku (rigid 

pavement). 

c. Konstruksi perkerasan komposit 

(composite pavement). 

 

Karakteristik Campuran 

Menurut Sukirman (1999), karakteristik 

campuran yang harus dimiliki campuran aspal 

beton campuran panas adalah : 

a. Stabilitas (Stability) 

b. Voids in Mix (VIM) 

c. Void in the Mineral Agregat (VMA) 

d. Voids Filled with Asphalt (VFA) 

e. Durabilitas (Durability) 

f. Fleksibilitas (Flexibility) 

g. Ketahanan kelelahan (Fatique Resistance) 

h. Tahanan Geser (Skid Resistance) 

i. kedap air (Impermeability) 

j. Kemudahan Pekerjaan (Workability) 

 

Lapis Aspal Beton (Laston) Laston 

(Lapis aspal beton), merupakan suatu lapisan 

jalan yang terdiri dari campuran antara agregat, 

asbuton dan bahan pelunak yang diaduk, 

dihampar dan dipadatkan secara panas. Tebal 

padat tiap lapisannya antara 3-5 cm. 

Lapisan ini terbuat dari campuran 

dengan gradasi yang menerus (well graded). 

Jenis agregat yang digunakan adalah agregat 

kasar, agregat halus, dan agregat pengisi 

(filler). Kelebihan dari campuran yang 

menerus ini adalah interlock antar agregat yang 

tinggi sehingga membuat stabilitasnya semakin 

tinggi. Aspal yang biasanya digunakan adalah 

aspal jenis 60/70 dan jenis 80/100.  

 

Steel Slag  

Steel slag merupakan sisa pemurnian baja dari 

dapur tinggi yang berbentuk kubikal tidak 

teratur. Kementerian Lingkungan Hidup 

menyatakan dengan tegas bahwa limbah slag 

baja masih termasuk dalam limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan 

Pemerintah No 85/1999. 

Steel slag adalah batuan kasar berbentuk 

kubikal tidak teratur. Batuan ini terbentuk dari 

mineral–mineral yang digunakan sebagai 

pemurnian baja dari dapur tinggi. Pemrosesan 

steel slag adalah proses pelaburan baja yang 

mengakibatkan terbentuknya steel slag 

dibagian atas, kemudian steel slag dialirkan 

dan ditampung dalam slag pot pada kondisi 

cair. Dalam waktu 5 menit steel slag membeku. 

Agar terbentuk serpihan, steel slag yang 

terhampar disemprot dengan air. Perubahan 

suhu yang mendadak membuat steel slag 

pecah, kemudian steel slag yang berbentuk 

serpihan dimasukkan ke dalam processing 

plant agar menjadi granular. 

 

C. LANDASAN TEORI 

Parameter Marshall 

Alat Marshall merupakan alat tekan yang di 

lengkapi dengan proving ring yang 

berkapasitas 22,5 KN atau 5000 lbs . Proving 

ring dilengkapi dengan arloji pengukur yang 

berguna untuk mengukur stabilitas campuran. 

Disamping itu terdapat arloji kelelehan (flow 

meter) untuk mengukur kelelehan plastis, 

karena prinsip dasar metode Marshall adalah 

pemeriksaan stabilitas dan kelelehan (flow), 

serta analisis kepadatan dan pori dari campuran 

padat yang terbentuk. 

Campuran yang di gunakan pada 

pengujian Marshall harus memenuhi beberapa 

persyaratan dalam pengujiannya.  
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Tabel 1 Spesifikasi Campuran Laston (AC) 

Sifat-sifat Caampuran 
Spesifikasi Laston 

(AC-WC) 

Jumlah tumbukan per 

bidang 

75 kali 

Rongga dalam Campuran 

(VIM) 

3-5 % 

Rongga dalam Agregat 

(VMA) 

Min 15 % 

Rongga terisi Aspal 

(VFA) 

Min 65 % 

Stabilitas Min 800 kg 

Pelelehan (Flow) 2-4 mm 

Marshall Quotient (MQ) Min 250 kg/mm 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 

Perhitungan dalam Campuran 

Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

1. Agregat Kasar 

a. Berat jenis kering 

𝑆𝑑 =
𝐴

(𝐵−𝐶)
  

b. Berat jenis semu 

𝑆𝑎 =
𝐴

(𝐴−𝐶)
  

c. Penyerapan air 

𝑆𝑤 = [
𝐵−𝐴

𝐴
×100%]  

d. Berat jenis efektif 

𝐵. 𝐽. 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 =  
𝑆𝑎+𝑆𝑑

2
  

Keterangan : 

Sd : Berat jenis kering 

Sa : Berat jenis semu 

Sw : Penyerapan air 

A : berat benda uji kering oven 

B : berat benda uji jenuh kering 

     permukaan 

C : berat benda uji dalam air 

2. Agregat Halus 

a. Berat jenis kering 

𝑆𝑑 =
𝐵𝑘

(𝐵+𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑡)
  

b. Berat jenis semu 

𝑆𝑎 =
𝐵𝑘

(𝐵+𝐵𝑘−𝐵𝑡)
   

c. Penyerapan air 

𝑆𝑤 =
𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑘

𝐵𝑘
×100%  

d. Berat jenis efektif 

𝐵. 𝐽. 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 =  
𝑆𝑎+𝑆𝑑

2
  

Keterangan : 

Sd : Berat jenis kering 

Sa : Berat jenis semu 

Sw : Penyerapan air 

Bk : Berat pasir kering 

B : Berat piknometer + air 

Bt : Berat piknometer + pasir + air 

ssd : Berat pasir kering permukaan 

 

e. Rongga di antara Mineral Agregat (VMA) 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −
(100 − %𝑎𝑠𝑝𝑎𝑙)×𝑏𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙 𝑏. 𝑢

𝐵. 𝐽. 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡
 

Keterangan : 

VMA : Rongga udara pada mineral 

agregat (%) 

%Aspal: Kadar aspal terhadap campuran  

B.J.   : Berat jenis efektif 

f. Rongga dalam Campuran (VIM) 

𝑉𝐼𝑀 = 100 −
100×𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏.𝑢

𝐵.𝐽.𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠
  

Berat jenis maksimum teoritis : 

𝐵𝐽 =
100

% 𝑎𝑔𝑟

𝐵.𝐽.𝐴𝑔𝑟
+

%𝑎𝑠𝑝𝑎𝑙

𝐵.𝐽.𝐴𝑠𝑝𝑎𝑙

  

Keterangan : 

VIM : Rongga udara pada campuran seteah 

           pemadatan (%) 

B.J : Berat jenis campuran maksimum                                    

teoritis setelah pemadatan (gr/cc) 

g. Rongga Terisi Aspal (VFA) 

𝑉𝐹𝐴 = 100×
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑎𝑙

𝑉𝑀𝐴
  

Keterangan : 

VFWA: Rongga terisi aspal (%) 

VMA : Rongga udara pada mineral 

            agregat (%) 

h. Marshall Quotient (MQ) 

MQ =
MS

MF
   

Keterangan : 

MQ : Marshall Quotient (kg/mm) 

MS  : Marshall Stability (kg) 

MF  : Marshall Flow (mm) 

 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

Bagan Alir Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Bahan Perkerasan Jalan Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Tahapan penelitiannya dapat 

dilihat pada bagan alir berikut ini. 
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Gambar 1 Bagan alir penelitian 

Bahan yang digunakan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Aspal dengan penetrasi 60/70 dari PT. 

Pertamina (Persero) Tbk. Tabel 2 

menunjukkan hasil pengujian aspal 

 

Tabel 2. Hasil pengujian aspal keras 60/70 

No. 
Jenis 

Pemeriksaan 
Spesifikasi Hasil Metode 

1. 

Penetrasi 25o 

C, 100gr, 5 
detik, 0,1 mm 

60-70 62,8 
Bina Marga 

2010 

2. 
Titik Lembek 

(0C) 
> 48 55,5 

Bina Marga 
2010 

3. 
Titik Nyala 

(0C) 
≥ 232 320 

Bina Marga 

2010 

4. 
Berat jenis 

Aspal 
≥ 1,0 1,04 

Bina Marga 
2010 

5. 
Kehilangan 

Berat 
Max 0,4 0,2 

Bina Marga 

2010 

 

. 

b. Agregat kasar kasar dan halus yang berasal dari 

Clereng, Kulonprogo, Yogyakarta. Tabel 3 

menunjukkan hasil pengujian agregat kasar dan 

halus. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian agregat kasar dan halus 

No. 
Jenis 

Pemeriksaan 
Spesifikasi Hasil Satuan 

Agregat Kasar 

1. Abrasi ≤ 40 38,46 % 

2. 
Berat jenis 

curah 
≥ 2,5 2,535 gr/cc 

3. 

Berat jenis 

Jenuh Kering 

Permukaan 

≥ 2,5 2,6 gr/cc 

4. 
Berat Jenis 

Semu 
≥ 2,5 2,715 gr/cc 

5. 
Penyerapan 

air 
≤ 3 2,715 % 

Agregat Halus 

1. 
Berat jenis 

curah Kering 
2,4-2,6 2,429 gr/cc 

Mulai 

Persiapan bahan  

Pemeriksaan bahan  

Agregat 

1. Berat jenis 

2. Keausan agregat 

3. Penyerapan air 

 

Steel Slag 

1. Berat jenis 

2. Keausan agregat 

Aspal 

1. Penetrasi 

2. Titik lembek 

3. Titik nyala 
4. Daktilitas 

5. Kehilangan berat 

6. Berat jenis 

  

Memenuhi spesifikasi  

Pembuatan benda uji  

Uji Marshall  

Pengolahan data  

Analisis dan pembahasan  

Kesimpulan   

Selesai 
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2. 

Berat jenis 

Jenuh Kering 

Permukaan 

2,4-2,6 2,451 gr/cc 

3. 
Berat jenis 

semu 
2,4-2,6 2,487 gr/cc 

4. 
Penyerapan 

air 
≤ 3 0,916 % 

Filler 

1. Berat Jenis ≥ 2,5 2,56 gr/cc 

 

c. Steel slag yang berasal dari PT. Bonjor Jaya, 

Ceper, Klaten. Tabel 4 menunjukkan hasil 

pengujian steel slag. 

 

Tabel 4. Hasil pengujian steel slag 

 

No. 
Jenis 

Pemeriksaan 
Spek Hasil Satuan 

1. Abrasi ≤ 40 27,8 % 

2. 
Berat jenis 

curah kering 
≥ 2,5 3,0 gr/cc 

3. 

Berat jenis 

Jenuh Kering 

Permukaan 

≥ 2,5 3,072 gr/cc 

4. 
Berat jenis 

semu 
≥ 2,5 3,238 gr/cc 

5. 
Penyerapan 

air 
≤ 3 2,445 % 

 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, dilakukan dua kali 

pengujian Marshall yaitu pengujian untuk 

mendapatkan nilai Kadar Aspal Optimum 

(KAO), kemudian hasil KAO tersebut akan 

digunakan sebagai kadar aspal untuk campuran 

menggunakan Steel Slag. 

 

Pengujian Marshall untuk menentukan 

KAO 

Tabel 7. Hasil pengujian Marshall untuk 

KAO 

n 
N

o. 

Jenis 

Pemerik

saan 

Kadar Aspal (%) 

5% 5,5% 6% 6,5% 7% 

1. Density 

(gr/cm3) 
2.314 2.303 2.285 2.273 2.264 

2. VFA 

(%) 
72.93 77.12 78.82 80.05 82.20 

3. VMA 

(%) 
15.21 15.79 16.75 17.75 18.54 

4. VIM 

(%) 
4.12 3.61 3.68 3.54 3.30 

5. Stabilita

s (kg) 

2144.

95 

2288.

46 

2475.

18 

2035.

96 

1790.

29 

6. Flow 

(mm) 
2.15 2.65 3.75 3.4 3.2 

7. MQ 

(kg/mm) 

997.6

5 

863.5

7 

660.0

5 

598.8

1 

559.4

7 

tuk KAO 

 

1) Nilai VIM yang memenuhi syarat pada 

kadar aspal 5% sampai 6,5%. 

2) Nilai VMA yang memenuhi syarat pada 

kadar aspal 5,5% sampai 7%. 

3) Nilai VFA, Density, Stabilitas, Flow, dan 

MQ kadar aspal yang memenuhi syarat 

yaitu dari 5% sampai 7%. 

4) Kadar aspal yang memenuhi semua 

persyaratan adalah kadar aspal antara 

5,5% sampai 6,5% . Maka KAO dapat 

ditentukan dari kadar aspal 5,5% sampai 

6,5%. 

Dari hasil pengujian KAO ini, maka penulis 

mengambil keputusan nilai Kadar Aspal 

Optimum (KAO) untuk campuran AC-WC 

adalah sebesar 6% 

 

Tabel 5.8 Hasil pengujian Marshall campuran 

agregat dengan steel slag 

 

a. Density 

Kepadatan merupakan tingkat kerapatan 

campuran setelah dipadatkan. Kepadatan 

(density) adalah berat campuran pada setiap 

satuan volume. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepadatan adalah gradasi 

No Kriteria Spesifikasi 5 5,5 6 6,5 7 

1 Density -           

2 VFA min 65%        
 

  

3 VIM 3.5-5.5 %     

 

     

 4 VMA min 15%          

 

5 Stability 
min 800 

kg 
  

        

6 Flow min 2 mm           

7 MQ 
min 250 

kg/mm 
          

Jenis 
Pemeriks

aan 

% slag tertahan saringan 1/2” dan 3/8” 

0 % 
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Density 
(gr/cm3) 

2,285 2,287 2,285 2,287 2,288 2,290 

VFA (%) 78,82 77,12 76,01 75,70 73,69 74,03 

VMA (%) 16,75 17,11 17,34 17,43 17,91 17,84 

VIM (%) 3,70 3,91 4,16 4,24 4,71 4,63 

Stabilitas 
(kg) 

2475,
1 

2137,
9 

2147,
4 

2141,
5 

1765,
6 

1609,
0 

Flow 
(mm) 

2,65 3,4 3,55 3,65 3,7 3,9 

MQ 
(kg/mm) 

863,5
7 

628,1
1 

605,0
1 

586,3
1 

476,5
0 

485,0
9 
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agregat, kadar aspal, berat jenis agregat, 

kualitas penyusunya dan proses pemadatan 

yang meliputi suhu dan jumlah 

tumbukannya.Campuran yang memiliki nilai 

kepadatan yang besar akan mampu menahan 

beban yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan campuran yang memiliki nilai 

kepadatan yang lebih rendah. Berikut ini 

adalah gambar hubungan kadar aspal dan 

kepadatan (density). 

 
 Gambar 3. Grafik hubungan kepadatan 

dan kadar slag pengganti agregat 1/2” dan 

3/8” 

 

           Berdasarkan grafik diatas, nilai kepadatan 

campuran yang didapatkan pada setiap 

penambahan kadar steel slag semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan karena nilai 

berat jenis steel slag lebih besar dari berat jenis 

natural agregat, sehingga semakin banyak steel 

slag yang digunakan, maka nilai kepadatan 

akan semakin meningkat. 

 

b. Rongga terisi aspal (VFA) 

VFA (Void Filled Asphalt), menyatakan 

persen rongga yang terdapat diantara partikel 

agregat (VFA) yang terisi oleh aspal, tetapi 

tidak termasuk aspal yang diserap oleh agregat. 

 

 
Gambar 4. Grafik hubungan VFA dan kadar 

slag pengganti agregat 1/2” dan 3/8” 

 

Berdasarkan grafik diatas, nilai VFA 

semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya kadar steel slag. Penurunan nilai 

VFA ini disebabkan oleh sifat fisis steel slag 

yang berpori sehingga dengan semakin 

banyaknya steel slag yang digunakan akan 

menyebabkan aspal banyak terserap kedalam 

steel slag sehingga nilai VFA semakin 

menurun. 

 

c. Rongga diantara mineral agregat (VMA) 

VMA (Void in Mineral Agregate) adalah 

rongga udara yang terdapat diantara mineral 

agregat termasuk ruang yang terisi aspal pada 

campuran beraspal yang sudah dipadatkan 

termasuk ruang yang terisi aspal. Besarnya 

nilai VMA dipengaruhi oleh kadar aspal, 

gradasi bahan susun, jumlah tumbukan, dan 

temperature pemadatan. Hubungan antara 

kadar aspal dan nilai VMA dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan VMA dan kadar slag 

pengganti agregat 1/2” dan 3/8” 

 

Berdasarkan grafik diatas, Nilai VMA 

cenderung mengalami kenaikan, bertambahnya 

nilai VMA ini menunjukkan bahwa 

bertambahnya kadar steel slag memberikan 

pengaruh terhadap berat volume campuran 

yang nilainya semakin menurun, hal ini 

mengakibatkan nilai VMA semakin 

meningkat. 

 

d. Rongga didalam campuran (VIM) 

VIM (Void In Mix) adalah besarnya rongga 

campuran pada suatu campuran aspal panas 

yang dinyatakan dalam persentase. Rongga 

udara yang terdapat didalam campuran 

diperlukan ruang bergerak unsur-unsur 

campuran sesuai dengan sifat elastisnya. Nilai 

VIM dipengaruhi oleh gradasi agregat, kadar 

aspal, dan density. 
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Berdasarkan grafik diatas, nilai VIM 

meningkat seiring dengan bertambahnya kadar 

steel slag pada campuran, hal ini disebabkan 

oleh aspal yang semakin banyak terserap oleh 

agregat sehingga rongga campuran yang 

seharusnya terisi oleh aspal menjadi terisi oleh 

udara, dan menyebabkan nilai VIM semakin 

meningat. 

 

e. Stabilitas 

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan 

jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi 

perubahan bentuk tetap seperti gelombang, 

alur, ataupun bleeding. Semakin tinggi volume 

lalu lintas yang membebani sebuah jalan, maka 

stabilitas yang dibutuhkan oleh perkerasan 

jalan tersebut akan semakin tinggi. 

Stabilitas campuran pada pengujian 

Marshall ditunjukkan dengan pembacaan nilai 

stabilitas yang dikoreksi dengan angka koreksi 

tebal benda uji. Nilai stabilitas dipengaruhi 

oleh gesekan antar butiran agregat (internal 

friction), penguncian antar butir agregat 

(interlooking) dan daya ikat yang baik dari 

lapisan aspal (kohesi), disamping itu proses 

pemadatan, mutu agregat, dan kadar aspal juga 

berpengaruh. Berikut ini gambar hubungan 

kadar aspal dan stabilitas.  

 
Gambar 7. Grafik hubungan Stabilitas dan kadar 

slag pengganti agregat 1/2” dan 3/8” 

 

Berdasarkan grafik diatas, nilai Stabilitas 

semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya kadar steel slag. hal ini 

disebabkan oleh karakter steel slag  yang 

mudah menyerap panas dan mengakibatkan 

pemadatan kurang maksimal sehingga 

campuran memiliki nilai stabilitas yang kurang 

baik dibandingkan dengan menggunakan 

natural agregat. 

 

f. Kelelahan (Flow) 

Flow atau kelelehan menunjukkan 

besarnya penurunan atau deformasi yang 

terjadi terhadap lapis keras akibat menahan 

beban yang diterimanya. Penurunan yang 

terjadi terhadap lapis keras juga tidak lepas dari 

pengaruh nilai karakteristik Marshall lainnya, 

seperti VIM (Void In Mix), VFA (Void Filled 

Asphalt), dan stabilitasnya. Nilai flow 

dipengaruhi antara lain oleh gradasi agregat, 

kadar aspal dan proses pemadatan yang 

meliputi suhu pemadatan dan energi 

pemadatan.  

Campuran lapis keras yang memiliki nilai 

kelelehan yang rendah dan stabilitas yang 

tinggi, cenderung bersifat kaku dan getas, 

sedangkan campuran lapis keras yang memiliki 

nilai kelelehan yang tinggi dengan stabilitas 

rendah cenderung bersifat plastis, sifat plastis 

yang dimiliki oleh lapis keras akan 

memudahkan lapis keras mudah berubah 

bentuk apabila mendapatkan beban lalu lintas. 

 
Gambar 8. Grafik hubungan Flow dan kadar slag 

pengganti agregat 1/2” dan 3/8” 

 

Berdasarkan grafik diatas, nilai kelelehan 

semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya kadar stell slag dalam 

campuran, hal ini disebabkan oleh nilai 

stabilitas yang terus menurun sehingga 

kelelehan pada campuran semakin meningkat. 
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g. Marshall Quotient (MQ) 

Nilai Marshall Quotient (MQ) adalah hasil 

bagi antara nilai stabilitas dan kelelehan (flow). 

Semakin besar nilai Marshall Quotient (MQ) 

maka campuran lapis keras akan semakin kaku 

dan semakin kecil Marshall Quotient (MQ) 

maka perkerasan lapis kerasnya akan semakin 

lentur. Berikut ini adalah gambar hubungan 

kadar aspal dan Marshall Quotient 

 
Gambar 9. Grafik hubungan MQ dan kadar slag 

pengganti agregat 1/2” dan 3/8” 

 

Berdasarkan grafik diatas, nilai MQ 

semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya kadar steel slag. Hal ini 

dikarenakan nilai MQ sendiri merupakan 

perbandingan stabilitas terhadap kelelehan 

(flow). Pertambahan nilai MQ ini berpengaruh 

terhadap sifat campuran, jika nilai MQ semakin 

besar maka akan menyebabkan perkerasan 

menjadi semakin kaku dan apa bila nilai MQ 

semakin menurun menyebabkan campuran 

perkerasan jadi semakin lentur. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada campuran 

Laston dengan menggunakan Steel Slag 

sebagai campuran pada agregat tertahan 

saringan 1/2” dan 3/8”, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan antara lain:  

a. Sifat fisik Steel Slag yang diperoleh dari 

pengujian didapatkan hasil bahwa berat 

jenis curah kering yang didapat sebesar 3,0 

gr/cc, berat jenis jenuh kering permukaan 

sebesar 3,072 gr/cc, berat jenis semu 

sebesar 3,238 gr/cc, dan penyerapan air 

sebesar 2,445 %. Sedangkan nilai keausan 

Steel Slag dengan mengunakan mesin Los 

Angeles didapatkan nilai 27,8%. 

b. Perbandingan nilai karaktristik Marshall 

campuran Laston menggunakan Steel Slag 

sebanyak 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%, 

sebagai berikut : 

1) Penambahan Steel Slag sebagai bahan 

pengganti agregat tertahan 1/2” dan 

3/8” menyebabkan nilai kepadatan 

lebih tinggi dari campuran normal. , 

hal ini disebabkan karena nilai berat 

jenis steel slag lebih besar dari berat 

jenis natural agregat, sehingga 

semakin banyak steel slag yang 

digunakan, maka nilai kepadatan akan 

semakin meningkat. 

2) Semakin banyak steel slag yang 

digunakan dalam campuran cenderung 

menurunkan nilai VFA.  

Penurunan nilai VFA ini disebabkan 

oleh sifat fisis steel slag yang berpori 

sehingga dengan semakin banyaknya 

steel slag yang digunakan akan 

menyebabkan aspal banyak terserap 

kedalam steel slag sehingga nilai VFA 

semakin menurun. 

3) Semakin banyak steel slag yang 

digunakan dalam campuran cenderung 

menaikkan nilai VMA. bertambahnya 

nilai VMA ini menunjukkan bahwa 

bertambahnya kadar steel slag 

memberikan pengaruh terhadap berat 

volume campuran yang nilainya 

semakin menurun, hal ini 

mengakibatkan nilai VMA semakin 

meningkat 

4) Semakin banyak steel slag yang 

digunakan dalam campuran cenderung 

menaikkan nilai VIM. nilai VIM 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya kadar steel slag pada 

campuran, hal ini disebabkan oleh 

aspal yang semakin banyak terserap 

oleh agregat sehingga rongga 

campuran yang seharusnya terisi oleh 

aspal menjadi terisi oleh udara, dan 

menyebabkan nilai VIM semakin 

meningat. 
5) Penggunaan steel slag cenderung 

menurunkan nilai stabilitas. Hal ini 

disebabkan oleh karakter steel slag  

yang mudah menyerap panas dan 

mengakibatkan pemadatan kurang 

maksimal sehingga campuran 

memiliki nilai stabilitas yang kurang 

baik dibandingkan dengan 

menggunakan natural agregat. 
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6) Semakin banyak kadar steel slag 

sebagai pengganti agregat kasar pada 

campuran cenderung menaikkan nilai 

kelelahan, hal ini disebabkan oleh nilai 

stabilitas yang terus menurun sehingga 

kelelehan pada campuran semakin 

meningkat. 

7) Semakin banyak kadar steel slag 

sebagai pengganti agregat kasar pada 

campuran cenderung menurunkan 

nilai MQ. Hal ini dikarenakan nilai 

MQ sendiri merupakan perbandingan 

stabilitas terhadap kelelehan (flow). 

8) Steel slag dapat digunakan sebagai 

bahan pengganti agregat kasar pada 

campuran AC-WC.  
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