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ABSTRAK 

 

Penelitian modifikasi aspal yang memanfaatkan karet ban bekas (crumb rubber) melalui 

proses pengujian penetrasi dan daktilitas. Proses dengan cara mencampurkan aspal penetrasi 

70/80 dengan limbah karet ban bekas yang dilakukan dengan metode membandingkan 

beberapa campuran aspal menggunakan beberapa variasi kadar karet ban dan aspal komposisi 

(0%, 5%, 10%, dan 15%). Proses pengujian pada perendaman pada air dengan suhu berbeda, 

25°C dan (minus) -0°Celcius. Untuk mengetahui pengaruh limbah karet ban bekas sebagai 

bahan aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang dilakukan pada studi ini 

adalah penetrasi dan daktilitas. Dimana hasil penelitian ini semakin banyak serbuk limbah 

karet ban bekas di tambahkan dapat membuat nilai penetrasi dan daktilitas menurun. Diuji 

pada suhu air 25°C dengan 0% ban penetrasi rata-rata 82 mm, 5% dengan penetrasi rata-rata 

78  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 72 mm dan 15% dengan penetrasi rata-rata 70 mm 

dan untuk di suhu air (minus) -0°C dengan 0% ban penetrasi rata-rata 42 mm, 5% dengan 

penetrasi rata-rata 32  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 29 mm dan 15% dengan penetrasi 

rata-rata 28 mm. Pada perendaman air suhu 25°C dengan -0% ban bekas nilai daktilitas rata-

rata 140 cm, 5% dengan daktilitas rata-rata 100 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 80 cm dan 

15% dengan daktilitas rata-rata 60 cm. Pada suhu air 25°C  dengan 0 % ban daktilitas rata-

rata 74 cm, 5% dengan daktilitas  rata-rata 50 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 41 cm dan 

15% dengan daktilitas rata-rata 37 cm. 

 

Kata kunci: aspal, bitumen, karet ban bekas, uji penetrasi, uji daktilitas. 

 

ABSTRACT 

 

Asphalt modification research that utilizes used rubber tires (crumb rubber) through 

verification and ductility processes. The process of mixing pen-70/80 asphalt with used 

rubber tires used by comparing some asphalt mixes using various variations of rubber tires 

and composition asphalt (0%, 5%, 10%, and 15%). Testing process at different water 

temperatures, 25 ° C and (minus) -0 °Celcius. To determine the effect of used rubber waste as 

an additive on the rheological properties of asphalt. The rheological properties tested in this 

research are penetration and ductility. Where the results of this study more and more used 

rubber waste powder added can make the value of penetration and ductility increase. Tested 

at in water 25 °Celcius with 0% tires on average 82mm, 5% with an average penetration of 

78mm, 10% with an average penetration of 72mm and 15% with an average penetration of 

70mm and for at temperatures in water (minus) -0 °C with 0% of tires averaging 42mm, 5% 

with an average penetration of 32mm, 10% with an average penetration of 29mm and 15% 
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with an average penetration of 28mm. At water immersion temperature 25 °C with 0% used 

tires average ductility value of 140cm, 5% with average ductility of 100cm, 10% with average 

ductility of 80cm and 15% with average ductility of 60cm . At 25 °C with 0% tire ductility 

averaged 74cm, 5% with an average ductility of 50 cm, 10% with an average ductility of 

41cm and 15% with an average ductility of 37cm. 

 

Keywords: asphalt, bitumen, used tire rubber, penetration test, ductility test. 
 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Mutu dari bahan lapisan pekerasan kaku maupun perkerasan lentur pada kontruksi  

perencanaan jalan raya sangat perlu di perhatikan, hal ini bertujuan agar memberikan kualitas 

pelayanan lalu lintas pengunaan jalan tersebut. Kekesatan merupakan kondisi tahanan, gesek  

antara permukaan jalan dan ban kendaraan sehinggah tidak mengalami slip atau tergelincir 

baik pada kondisi basah (waktu hujan) ataupun kering. Syarat  utama lapis pekerjaan jalan 

adalah aman, nyaman, dan ekonomis (Sukirman, 1992).  

 

Berdasarkan Kreb dan Walker, 1997 Aspal merupakan agen pengikat “binding agent” yang 

di hasilkan dari minyak bumi. Aspal banyak di gunakan dalam pembuatan jalan. Seperti yang 

kita ketahui agregat penyusun jalan terpisah satu sama lain, oleh karena itu senyawa pengikat 

agar menjadi koko dan padu. Aspal di defenisikan sebagai suatu cairan yang lekat atau 

berbentuk padat terdiri dari hydrocarbon atau turunannya, terlarut dari trichloro-ethylene dan 

bersifat tidak mudah menguap serta lunak secara bertahap jika di panaskan aspal berwarna 

coklak tua sampai hitam dengan bitumen sebagai kandungan utama di peroleh secara alamiah 

maupun dari hasil penyulingan minyak bumi. 

 

Eropa setiap tahunnya menghasilkan ban bekas kendaraan bermotor sebanyak 2,2 juta ton 

yang 34,4% yang di antaranya tidak termanfaatkan. Pembuangan limbah ban bekas ke 

lingkungan dapat menyebabkan polusi lingkungan karena ban itu tidak terurai biologis dalam 

tanah dan dapat menimbulkan penyakit (Juma, 2004). 

 

Pemilihan limbah karet ban bekas dalam pengujian sebagai bahan campuran dalam pengujian 

ini karena Karet ban bekas mengandung zat adektif yang digunakan untuk meningkatkan 

homogenisasi senyawa dalam ekstrusi dan adhesi lapisan. Karet ban bekas mengandung zat 

pengikat yang bisa mengikat partikel dan ban bekas kendaraan bermotor berasal dari berbagai 

bahan seperti karet alam, karet sintetik, bahan kimia, karbon hitam dan minyak tertentu. 

(Fauzi, 2018). 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini lebih mencoba menganalisis dari pengaruh 

penambahan serbuk limbah karet ban bekas terhadap karakteristik aspal ditinjau dari nilai 

penetrasi dan daktilitas yang duji pada kondisi suhu yang berbeda, yakni suhu air normal dan 

suhu air (minus) -0o Celcius. 
 

Aspal yang digunakan sebagai material perkerasan jalan berfungsi sebagai:  

a. Bahan pengikat agragat, memberikan daya lekat yang baik. Syaratnya, mempunyai daya 

adhesi dan  daya kohesi yang besar. 

b. Pengisi dan penutup rongga-rongga (void) dari pengaruh, mengisi volume yang tersedia. 

Syaratnya, sifat plastis yang besar dan sifat cairan yang cukup.  
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Pengujian yang dilakukan untuk menentukan sifat fisis dan kimiawi aspal antara lain: 

a. Pengujian Kekerasan Aspal Pengujian kekerasan aspal dilakukan dengan  pengujian 

penetrasi, 

b. Pengujian Titik Nyala dan Titik bakar Pengujian titik nyala dan titik bakar berguna 

untuk mengetahui temperatur dimana aspal mulai menyala, dan temperatur dimana aspal 

mulai terbakar, 

c. Pengujian Daktilitas dibutuhkan untuk mengetahui sifat kohesi dan plastisitas aspal. 

d. Pemeriksaan Titik Lembek Pemeriksaan kepekaan aspal terhadap temperatur dilakukan 

melalui pemeriksaan titik lembek. 

e. Daya tahan atau durabilitas aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat 

asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. 
 

Persyaratan Uji Aspal dilakukan untuk menentukan karakteristik aspal antara lain ditujukan 

pada tabel 1.1 berikut: 
 

Tabel 1. Persyaratan Uji Aspal Menurut RSNI S-01-2003 
 

No Jenis Pengujian Satuan Metode 
Persyaratan 

Pen 40 Pen 50 Pen 80 Pen 120 Pen 200 

1 Penetrasi 25 OC, 100 gr, 5 
detik 

0,01 mm SNI 06-2468-
1991 

40-59 50-79 80-99 120-150 200-300 

2 Titik lembek Oc SNI 06-2434-
1991 

61-63 (50-79) 946-54) 120-150 200-300 

3 Titik nyala Oc SNI 06-2433-
1991 

Min 200 Min 200 Min 200 Min 100 _ 

4 Daktilitas 25 oC Cm SNI 06-2432-

1991 

Min 100 Min 100 Min 100 Min 100 Min 99 

5 Kelarutan dalam triehior 
ethhlen 

% berat SNI 06-2438-
1991 

Min. 99 Min. 99 Min. 99 Min. 99 Min. 99 

6 Penurungan berat dengan 
TFOT 

% berat SNI 06-2441-
1991 

Min 0,8 Min 0,8 Min 1,0 Min 1,3 Min 1,3 

7 Penetrasi setelah  
penurungan 

% asli SNI 06-2456-
1991 

Min 58 Min 54 Min 50 Min 46 Min 40 

8 Daktilitas setelah 

penurungan berat 

Cm SNI 06-2432-

1991 

 Min 50 Min 50 Min 50 Min 50 

9 Berat jenis  SNI 06-2488-
1991 

Min 1,0 Min 1,0 Min 1,0 - - 

10 Uji bintik  AASHTOT-102 Negative 

Sumber: Standar Nasional Indonesia No. 1737- 1989- F. 
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih pada pengujian sample yang diolah 

sesuai dengan acuan Standar Nasional Indonesia, yang dilakukan pada Laboratorium Uji 

bahan Aspal Politeknik Kotabaru tahun 2019. Dengan penambahan bahan limbah karet ban 

diharapkan bisa mengurangi kepekaan aspal terhadap temperatur dan keelastisannya. 

Penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan beberapa campuran aspal yang 

menggunakan beberapa variasi kadar karet ban pada aspal (0%, 5%, 10%, dan 15%). 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah karet ban sebagai bahan 

aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang dilakukan pada studi ini adalah 

penetrasi, berat jenis (penurunan berat), dan daktilitas. 

a. Uji Penetrasi Aspal 

Pengujian kekerasan aspal dilakukan dengan pengujian penetrasi. adapun dimaksud dengan 

penetrasi adalah masuknya jarum penetrasi ukuran tertentu beban tertentu dan waktu tertentu 
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kedalam aspal pada suhu tertentu. Jarum penetrasi yang digunakan berdiamater 1 mm dan 

beban 50 gr. Berat jarum dengan beban menjadi 100 gram. Pengujian dilakukan pada suhu 25 

OC. Hasil Pengujianini selanjutnya dapat digunakan dalam pekerjaan pengendalian mutu 

aspal keras atau lentur dan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan jalan. Pengujian 

penetrasi ini mengacu kepada SNI 06-2456-1991. (Sukirman, 2012). 

b. Uji Daktilitas 

Pengujian Daktilitas dibutuhkan untuk mengetahui sifat kohesi dan plastisitas aspal, 

pemeriksaan dilakukan dengan mencetak aspal dalam cetakan dan meletakkan contoh aspal ke 

dalam tempat pengujian. Tempat pengujian berisi cairan dengan berat jenis yang mendekati 

berat jenis aspal. Nilai daktilitas aspal adalah panjang contoh aspal ketika putus pada saat 

dilakukan penarikan. Menurut RSNI S-01-2003 untuk aspal pen 80-100 batas jarak putus 

aspal pada pengujian daktilitas Min.100 cm. 

c. Kehilangan berat 

Kehilangan berat aspal, Untuk mengetahui kehilangan kadar aspal dan campuran setelah 

mengalami pemasan pada proses sebelum pencampuran dan sesudah pengujian aspal. Adapun 

proses pelaksanaan dan kerangka konseptual dari penelitian ini ditunjukan sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir  Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dengan penambahan bahan limbah karet ban diharapkan bisa mengurangi kepekaan aspal 

terhadap temperatur dan keelastisannya. Penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan 

beberapa campuran aspal yang menggunakan beberapa variasi kadar karet ban pada aspal 

(0%, 5%, 10%, dan 15%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah 

karet ban sebagai bahan aditif terhadap sifat reologi aspal. Pengujian sifat reologi yang 

dilakukan pada studi ini adalah penetrasi, kehilangan berat, dan daktilitas aspal. 

 

3.1. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air 

Hasil Pengujian penetrasi untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 

kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15%. Untuk proses Pengujian aspal+limbah karet ban bekas 

dilakukan pada kondisi perendaman air suhu 25 °C dan (minus) -0°C ditujukan pada grafik 

sebagai berikut. 

 

3.2. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air Suhu 25 °C 

Berdasarkan gambar grafik 1, dapat di lihat bahwa setiap penambahan kadar limbah karet ban 

bekas yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Nilai penetrasi mengalami penurunan sehingga dapat di 

simpulkan semakain banyak limbah karet ban yang di tambahkan  kedalam aspal, maka aspal 

semakin keras sehingga penetrasi menurun. 

 
 

Gambar 2. Penetrasi Pada Suhu 25 °C 

 

 

3.3. Uji Penetrasi Aspal Pada rendaman air Suhu (minus) -0 °C 

Berdasarkan gambar grafik 2, dapat di lihat bahwa setiap penambahan kadar limbah karet ban 

bekas yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Nilai penetrasi mengalami penurunan sehingga dapat di 

simpulkan semakain banyak limbah karet ban yang di tambahkan  kedalam aspal, maka aspal 

semakin keras sehingga penetrasi menurun. 
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Gambar 3. Penetrasi Pada Suhu (minus) -0 °C 

 

 

3.4. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air 

Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 

kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi rendaman air suhu  25 °C dan (minus) -0 

°C. 

 

3.5. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air Suhu 25 °C 

Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 

kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi  suhu perendaman air 25°C. Hasil tersebut 

menunjukan Daktilitas untuk aspal + limbah karet ban bahwa telah memenuhi spesifikasi 

persyaratan SNI-1737-1989 yang dengan nilai daktilitas  ≥ 100 pada campuran 5 gram. 

 

 
 

Gambar 4. Daktilitas Pada Suhu perendaman 25 °C 
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3.6. Data Uji Daktilitas Pada Rendaman air Suhu (minus) -0 °C 

Hasil Pengujian daktilitas untuk aspal+limbah karet ban bekas yang sudah jadi serbuk dengan 

kadar ban 0%, 5%, 10%, dan 15% dengan kondisi  suhu perendaman (minus) -0°C. 
 

 
 

Gambar 5. Daktilitas Pada Suhu perendaman (minus) -0 °C 
 

 

3.7. Pengujian Kehiangan Berat pada beda uji 

Kehilangan berat pada hasil pengujian menunjukkan nilai penurunan berat aspal  setelah 

penambahan limbah karet ban bekas. 
 

Tabel 2. Sebelum dan Setelah Kehilangan Berat pada proses pemanasan 
 

Penetrasi Pada 25 °C 100 gr, 5 Detik Berat  Semula Berat Setelah Pemanasan 

Pengamatan 

1 120 gram 115gram 

2 125 gram 120 gram 

3 130gram 125 gram 

4 135 gram 130 gram 

 

4. KESIMPULAN  
 

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut : 

1. Dari seluruh hasil uji penetrasi pada aspal mentah dengan bahan tambah yang telah di 

laksanakan disuhu perendaman 25 °C dan (minus) -0 °C menunjukan hasil sebagai berikut: 

a. Untuk pengujian disuhu perendaman 25 °C 0% dengan (minus) -0 % ban penetrasi rata-

rata 82 mm, 5% dengan penetrasi rata-rata 78  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 72 mm 

dan 15% dengan penetrasi rata-rata 70 mm. 

b. Untuk pengujian disuhu (minus0 -0 °C dengan 0 % ban penetrasi rata-rata 42  mm, 5% 

dengan penetrasi rata-rata 32  mm, 10% dengan penetrasi rata-rata 29 mm dan 15% dengan 

penetrasi rata-rata 28 mm. 

2. Dari seluruh hasil uji daktilitas yang telah di laksanakan suhu perendaman 25 °C dan 

(minus) -°C menunjukan hasil sebagai berikut: 
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a. Untuk pengujian disuhu 25 °C 0% dengan 0 % ban daktilitas rata-rata 140 cm, 5% dengan 

daktilitas rata-rata 100 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 80 cm dan 15% dengan 

daktilitas rata-rata 60 cm. 

b. Untuk pengujian disuhu 25 °C 0% dengan 0 % ban daktilitas rata-rata 74 cm, 5% dengan 

daktilitas  rata-rata 50 cm, 10% dengan daktilitas rata-rata 41 cm dan 15% dengan 

daktilitas rata-rata 37 cm. 

3. Hasil uji penetrasi aspal dengan bahan tambah limbah karet ban bekas menunjukan angka 

penurunan  yang sangat signifikan dan semakin banyak ban karet yang di tambahkan maka 

aspal akan semakin keras terutama pada pengujian aspal di suhu air (minus) -0 °Celcius. 

 

Saran berdasarkan hasil analisis sebagai berikut : 

Secara umum telah memberikan gambaran yang cukup tentang karakteristik aspal dengan 

bahan campur karet ban dan di kondisi suhu yang berbeda. Adapun saran yang dapat 

diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi pegangan untuk penelitian selanjutnya 

ditinjau dari jenis campuran agar mendapatkan hasil yang baik. 

b. Pengujian ini perlu dilakukan pengujian titik lembek, titik nyala, kelarutan dalam triehior 

ethhlen, penurunan berat, dan berat jenis sebagai syarat pengujian untuk mendapatkan hasil 

yang lebih optimun bagi peneliti selanjutnya. 
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