
 

 

i 

 

   MAN JUDUL 

 

 

 

  

TUGAS AKHIR – TF 181801 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN 
TEMPERATUR PROSES KERING TERHADAP KARAKTERISTIK 
MEKANIK ASPAL DENGAN METODE NUMERIK 

 
 
 
AZRUL KIROMIL ENRI AUNI 
NRP. 02311640000108 
 
 
Dosen Pembimbing: 
Ir. Zulkifli, M.Sc. 

Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. 
 
 
Departemen Teknik Fisika 
Fakultas Teknologi Industri Dan Rekayasa Sistem 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2020 
 





 

 

i 

 

 

 

 

 

 

TUGAS AKHIR - TF 181801 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN 
TEMPERATUR PROSES KERING TERHADAP KARAKTERISTIK 
MEKANIK ASPAL DENGAN METODE NUMERIK 
 
 
AZRUL KIROMIL ENRI AUNI 
NRP. 02311640000108 
 
 
Dosen Pembimbing: 
Ir. Zulkifli, M.Sc. 
Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. 

 
 
 
 
Departemen Teknik Fisika 
Fakultas Teknologi Industri Dan Rekayasa Sistem 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya  
2020 

 



 

 

ii 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan



iii 

 

  

 

COVER PAGE 

 

 

 

 

 

 

  

FINAL PROJECT - TF 181801 
 
 
 

Analysis of Effect of Plastic Waste Content and Dry 
Process Temperature on Mechanical Properties of 
Asphalt Using Numerical Method   
 
 
Azrul Kiromil Enri Auni 
NRP. 02311640000108 
 
 
Supervisors: 
Ir. Zulkifli, M.Sc. 
Lizda johar Mawarani, S.T., M.T. 

 
 
 
 
Department Of Engineering Physics 
Faculty of Industrial Technology and Engineering System 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya  
2020 



 

 

iv 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan  



 

 

v 

 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini. 

 

Nama   : Azrul Kiromil Enri Auni 

NRP   : 02311640000108gan di bawah ini  

Departemen / Prodi : Teknik Fisika / S1 Teknik Fisika 

Fakultas  : Fakultas Teknologi Industri & Rekayasa Sistem (FT-IRS) 

Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN TEMPERATUR 

PROSES KERING TERHADAP KARAKTERISTIK MEKANIK ASPAL 

DENGAN METODE NUMERIK” adalah benar karya saya sendiri dan bukan 

plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat 

pada Tugas Akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya. 

 

 

 Surabaya, 3 Agustus 2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Azrul Kiromil Enri Auni 

NRP. 02311640000108 

 

 

 



 

 

vi 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan  



 

 

vii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

TUGAS AKHIR 

 

ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN 

TEMPERATUR PROSES KERING TERHADAP KARAKTERISTIK 

MEKANIK ASPAL DENGAN METODE NUMERIK 

 

Oleh: 

 

Azrul Kiromil Enri Auni 

NRP. 02311640000108 

 

Surabaya, 3 Agustus 2020 

 

Menyetujui, 

Pembimbing I 

 

 

 

Ir. Zulkifli, M.Sc.  

NIP. 195811181987011001 

Menyetujui, 

Pembimbing II 

 

 

 

Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T. 

NIP. 197408151997032001 

 

Mengetahui, 

Kepala Departemen 

Teknik Fisika FTIRS-ITS 

 

 

 

Dr. Suyanto, S.T., M.T. 

NIP. 197111131995121002 



 

 

viii 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan  



 

 

ix 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN 

TEMPERATUR PROSES KERING TERHADAP KARAKTERISTIK 

MEKANIK ASPAL DENGAN METODE NUMERIK 

 

TUGAS AKHIR 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Teknik 

pada 

Progam Studi S-1 Departemen Teknik Fisika 

Fakultas Teknologi Industri & Rekayasa Sistem (FT-IRS) 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

 

Oleh: 

 

Azrul Kiromil Enri Auni 

NRP. 02311640000108 

 

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir: 

 

1. Ir. Zulkifli, M.Sc.    …..……… (Pembimbing I) 

  

2. Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T.  ………..… (Pembimbing II) 

 

3. Dr.-Ing. Doty Dewi Risanti, S.T., M.T. ………….. (Ketua Penguji) 

 

4. Dr.rer.nat Ruri Agung Wahyuono, S.T., M.T. ………….. (Penguji I) 

 

5. Dr. Ir. Ronny Dwi Noriyanti, M.Kes. ………….. (Penguji II) 

 

SURABAYA 

2020 



 

 

x 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan  



 

 

xi 

 

ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PLASTIK DAN 

TEMPERATUR PROSES KERING TERHADAP 

KARAKTERISTIK MEKANIK ASPAL DENGAN METODE 

NUMERIK 

 

Nama : Azrul Kiromil Enri Auni 

NRP  : 02311640000108 

Departemen : Teknik Fisika FTIRS - ITS 
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ABSTRAK 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat limbah plastik 

adalah memanfaatkan limbah plastik sebagai campuran aspal. Limbah plastik telah 

digunakan untuk peningkatan daya tahan dan ketangguhan aspal. Pada penelitian 

ini dilakukan analisis karakteristik campuran aspal dengan limbah plastik 

menggunakan metode numerik dan darinya bisa didapatkan komposisi campuran 

yang optimum. Karakteristik mekanik yang dianalisa adalah stabilitas, deformasi 

vertikal (flow), dan Marshall Quotient (MQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kadar plastik yang ditambahkan, nilai stabilitas, flow, dan MQ 

meningkat, tetapi mengakibatkan menurunnya rongga udara dalam campuran aspal. 

Peningkatan kadar plastik juga berpengaruh pada peningkatan temperatur lembek 

dari campuran aspal sehingga tingkat kekuatan dan kekerasan aspal juga meningkat. 

Kadar plastik optimum dalam campuran aspal sebesar 5,361% memberikan 

stabilitas, flow, dan MQ masing-masing sebesar 2340,65kg, 5,603mm, dan 

546,481kg/mm. Ketiga nilai tersebut memenuhi standar Bina Marga 2018. 

 

Kata kunci: plastik, numerik, mekanik, aspal, temperatur. 
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Department : Engineering Physics INDSYS – ITS 
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ABSTRACT 

One way to overcome environmental problems due to plastic waste is to use plastic 

waste as a mixture of asphalt used to increase its durability and toughness. The 

analysis of the characteristics of asphalt mixtures with plastic waste was conducted 

using numerical methods and from it the optimum mixture composition can be 

obtained. The mechanical characteristics taken into account are stability, vertical 

deformation (flow), and Marshall Quotient (MQ). Based on the results of the study, 

the higher the amount of plastic added, the value of stability, flow, and MQ 

increased, but air void in the asphalt mixture decreased. It affected the increasing 

of the softening temperature maintaining the level of strength and hardness of 

asphalt. Optimum plastic content  of 5.36% affects the optimal stability, flow, and 

MQ, each of which is of 2340.65 kg, 5.60 mm, and 546.48 kg / mm. All three values 

have met 2018 Bina Marga standards. 

 

Keywords: plastics, numerical, mechanics, asphalt, temperature 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk memberikan pengaruh pada peningkatan 

kebutuhan sandang, pangan, papan yang tidak bisa diabaikan, termasuk 

pertambahan lalu lintas, baik jumlah maupun bebannya (Suroso, 2008). Jalan 

merupakan infrastruktur dasar yang berperan sangat penting dalam menunjang 

kehidupan masyarakat sehari-hari (Faroz, 2017). Salah satu bahan yang digunakan 

untuk membuat jalan raya sebagai akses lalu lintas adalah aspal. 

Di samping bertambahnya kebutuhan dasar, pertambahan jumlah penduduk 

ternyata juga berimplikasi pada banyaknya limbah yang dihasilkan, utamanya 

limbah plastik sebagai limbah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia. Plastik 

yang merupakan bahan yang tidak dapat diurai dengan tanah memberikan masalah 

yang besar bagi lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu cara untuk 

mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memanfaatkan limbah plastik 

sebagai zat aditif pada campuran aspal (Ali, Ijaz, Aman, & Noor, 2017). 

Aspal yang diberikan zat tambahan seperti limbah plastik disebut sebagai 

aspal termodifikasi. Penambahan zat pada aspal dapat meningkatkan performa atau 

sifat-sifat fisik aspal (Suhardi, 2016). Di antara limbah plastik yang berpotensi 

sebagai bahan campuran aspal adalah polietilen, polistirena, dan polipropilena yang 

dapat ditemukan di botol plastik, kemasan makanan, dan tutup botol (Gawande, 

Zamare, Renge, Tayde, & Bharsakale, 2012).  

Berbagai bahan tambahan seperti polimer dan serat telah digunakan untuk 

peningkatan karakteristik suhu rendah dan tinggi pada komposisi aspal, juga 

peningkatan daya tahan dan ketangguhannya. Penggunaan 10% limbah plastik pada 

campuran aspal dapat meningkatkan stabilitas, daya tarik ganda, daya tekan 

masing-masing sebesar 64%, 18%, dan 75% dibandingkan dengan aspal biasa 

(Bindu, 2010). Penggunaan aspal yang dicampur dengan polimer olahan sekitar 5-

10% berat aspal membantu meningkatkan stabilitas Marshall, kekuatan, umur 
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kelelahan dan sifat-sifat lain yang diinginkan dari campuran beton bitumen, yang 

menghasilkan peningkatan umur panjang dan kinerja pengerasan, serta prosesnya 

yang ramah lingkungan (Gawande, Zamare, Renge, Tayde, & Bharsakale, 2012). 

Kadar limbah plastik 10% dapat meningkatkan stabilitas Marshall dengan 

peningkatan rata-rata 3% dibandingkan tanpa limbah plastik (Ali, Ijaz, Aman, & 

Noor, 2017). Kadar limbah plastik 7,43% dalam campuran aspal berpengaruh pada 

peningkatan performa stabilitas 42,56%, flow (kelelehan) 89,91%, dan kekuatan 

13,54%, yang selanjutnya memengaruhi ketahanan aspal di jalan raya (Naghawi, et 

al., 2018). 

Temperatur juga memberikan pengaruh pada performa mekanik aspal. Aspal 

yang dipanaskan pada suhu 160oC yang didiamkan selama 1, 3, 6, dan 17 jam 

memberikan pengaruh pada peningkatan titik lembek aspal (Gunawan, 2013). 

Pencampuran laston (lapis aspal beton) dengan menggunakan suhu 120, 130, 140, 

150, dan 160oC memenuhi standar parameter Marshall dengan kadar aspal 5,7% 

dengan mengacu pada Spesifikasi Bina Marga 2010 (Pratomo & Herianto, 2015). 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembuatan campuran aspal. 

Yang pertama adalah cara kering (dry process), dan yang kedua adalah cara basah 

(wet process) (Suroso, 2008). Cara kering merupakan metode yang digunakan untuk 

membuat aspal dengan cara memanaskan campuran agregat, aspal, dan zat aditif 

dalam satu wadah. Keuntungan dari proses ini di antaranya pelapisan zat aditif yang 

mudah, temperatur yang dibutuhkan untuk pelapisan sama seperti suhu pada 

permukaan jalan, penggunaan plastik sangat memungkinkan di atas 15%, hingga 

rendah toksik. Dibandingkan dengan cara kering, walaupun cara basah memiliki 

keuntunganpenggunaan zat aditif yang tidak terbatas pada plastik, akan tetapi 

dibutuhkan banyak energi dan waktu yang lama (Gawande, Zamare, Renge, Tayde, 

& Bharsakale, 2012).  

Dalam penentuan nilai optimum aspal, pada umumnya menggunakan bar-

chart (Efendy & Ahyudanari, 2019) dengan cara mencari nilai tengah dari batas 

minimum dan maksimum, atau mencari titik puncak dari grafik yang dihasilkan. 

Hal ini juga berlaku ketika mencari nilai kadar plastik optimum dalam campuran 

aspal (Mubarok, 2020). Chart di tiap parameter aspal dibuat setelah menganalisis 
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grafik hubungan antara kadar aspal dengan karakteristik aspal.  Pada penelitian ini, 

pencarian nilai optimum dan analisis karakteristik campuran aspal dengan limbah 

plastik dilakukan dengan metode numerik untuk sebagai metode alternatif dalam 

memahami karakteristik campuran aspal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dapat 

disusun sebagai berikut: 

a)  Bagaimana pengaruh komposisi polimer limbah plastik terhadap sifat 

mekanik aspal? 

b) Bagaimana pengaruh temperatur terhadap sifat mekanik aspal? 

c) Berapa nilai temperatur optimum pencampuran aspal dan kadar optimum 

polimer limbah plastik yang ditambahkan ke dalam aspal? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui pengaruh komposisi polimer limbah plastik terhadap sifat 

mekanik aspal 

b) Mengetahui pengaruh temperatur terhadap sifat mekanik aspal 

c) Mengetahui nilai temperatur optimum pencampuran aspal dan kadar 

optimum polimer limbah plastik yang ditambahkan ke dalam aspal 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Jenis aspal dalam penelitian ini adalah jenis AC-Base (Asphalt Concrete – 

Base). 

b) Jenis limbah plastik yang digunakan adalah low-density polyethylene 

terephthalate (LDPE)  

c) Karakteristik mekanik yang diuji pada penelitian ini dilihat pada stabilitas 

Marshall, flow, dan titik lembek. 

d) Penggunaan agregat pada campuran aspal mengacu pada Spesifikasi Umum 

2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Direktorat Bina 
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Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu agregat 

penutup tipe 2 

e) Penelitian ini dilakukan metode numerik menggunakan software MATLAB. 

f) Metode numerik yang digunakan dalam penentuan nilai kadar optimum aspal 

metode Newton-Raphson yang penyusunan model matematis mengacu pada 

metode least-squares, sedangkan untuk penentuan nilai kadar optimum 

limbah plastik mengacu pada metode optimisasi numerik. 

1.5 Sistematika Laporan   

Laporan tugas akhir terdiri dari lima BAB. BAB I berisi pendahuluan yang 

menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan Batasan masalah. Di 

BAB II, dijelaskan teori-teori penunjang yang mendukung penelitian ini, disertai 

dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. BAB III 

memaparkan metode, parameter, dan prosedur yang lebih rinci untuk mencapai 

tujuan penelitian sebagaimana yang dirumuskan di BAB I. BAB IV berisi analisis 

data dan pembahasan dari hasil olahan data yang diperoleh. Di BAB V dirumuskan 

kesimpulan penelitian yang menjawab tujuan penelitian, disertai dengan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Limbah Plastik 

Tren pertambahan jumlah limbah plastik meningkat dari tahun 1950 hingga 

2015 dengan rata-rata 0,7 persen per tahun. Sebanyak 55% limbah plastik dibuang 

tanpa diolah (Ritchie & Rose, 2018). Limbah plastik dihasilkan dari beberapa 

barang, seperti limbah plastik dari kemasan botol plastik, sedotan, plastik kresek, 

dan sebagainya. Berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan-sehari-hari, terdapat 

beberapa jenis plastik sebagai berikut. 

 Termoplas. Plastik jenis ini masuk ke dalam kelas polimer yang 

mempertahankan struktur kimianya, baik pada kondisi padat maupun cair. 

Hal ini memungkinkan untuk terbentuknya plastik padat ataupun leleh 

ketika diberi perlakuan panas pada suhu tertentu. 

 Termoset. Ciri utama dari plastik jenis ini adalah ia mempertahankan 

struktur dan bentuknya setelah dipanaskan, dan tidak mengalami 

perubahan kembali ke bentuk awal (Freudenrich, 2020).   

Bahan limbah plastik yang berpotensi untuk dijadikan bahan campuran aspal 

seperti polietilen (PE), polistirena (PS), dan polipropilena (PP). Baik PE, PS, 

maupun PP, ketiganya merupakan jenis plastik termoplast. Kebanyakan termoplast 

ketika dipanaskan akan melembek pada suhu 130-140oC (Gawande, Zamare, 

Renge, Tayde, & Bharsakale, 2012). Campuran aspal ketika ditambahkan polietilen 

tereftalat lebih tahan terhadap rutting (alur) selama suhu musimannya tinggi. Aspal 

yang dicampuri plastik daur ulang seperti polietilen dan PP berdensitas rendah 

memiliki daya tahan dan umur lelah yang lebih besar (Bindu, 2010). 

 

2.2 Low Density Polyethylene (LDPE) dan Sifat Fisisnya 

Low density polyethylene (LDPE) merupakan limbah plastik jenis polietilen 

(PE) dan masuk ke dalam keluarga polyolefins. Jenis plastik ini merupakan salah 

satu jenis plastik termoplast dengan struktur kristal yang sederhana, densitas yang 
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rendah, ringan, dan fleksibel (Anonim, Matmatch, 2020). Secara fisik, LDPE 

bersifat agak kaku dan tembus cahaya. Proses polimerasi radikal bebas pada 

tekanan dan suhu tinggi (1000-3000 bar; 80-300oC) inilah yang menghasilkan 

percabangan rantai samping panjang-pendek pada derajat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan high density polyethylene (HDPE) (Anonim, Omnexus, 

2020).  

 

Gambar 2.1 Struktur LDPE 

 

LDPE terdiri dari 4000-40000 jumlah atom karbon dengan banyak cabang 

pendek yang terbentuk pada struktur tersebut. Struktur LDPE cenderung berkistral 

rendah dan bersifat amorf (kristal 50-60%) (Anonim, Omnexus, 2020). Struktur 

yang demikian akan memberikan pengaruh pada sifat fisis LDPE. LDPE memiliki 

sifat fisis sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Sifat Termal LDPE 

Sifat Satuan  Nilai/Rentang 

Titik Leleh oC 105 – 115  

Densitas g / cm3 0,910 – 0,940 

Koefisien ekspansi termal x 10-5 cm / (cm oC) 2,0 

Suhu defleksi panas oC 43 – 55  

Konduktivitas termal W / mK 0,35 

Ketahanan Termal oC 85 
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2.3 Aspal Beton (Asphalt Concrete/AC) 

Aspal beton adalah campuran yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti 

pengelupasan dan serat selulosa yang dicampur secara panas di pusat instalasi 

pencampuran yang dirancang dalam spesifikasi tertentu guna menjamin asumsi 

rancangan sesuai dengan lalu lintas yang telah direncanakan. 

Lapisan aspal beton (Laston) terdiri dari tiga jenis campuran yaitu AC lapis 

aus (Asphalt Concrete-Wearing Course), AC lapis antara (Asphalt Concrete-

Binder), dan AC lapis pondasi (Asphalt Concrete-Base) dengan ukuran maksimum 

agregat masing masing campuran adalah 19 mm, 25.4 mm, dan 37.5 mm. 

Laston digunakan sebagai lapisan teratas dalam struktur perkerasan lentur 

yang digunakan untuk pembuatan jalan. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang 

umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta 

bahan berbutir sebagai lapisan dibawahnya (AdminGro1, 2014). Jenis perkerasan 

lentur diaplikasikan pada jalan yang memiliki volume lalu lintas rendah seperti 

jalan raya di perkotaan hingga di pedesaan. Tipe-tipe struktur perkerasan lentur 

dapat dilihat dalam Gambar 2.2 dan 2.3. 

Gambar 2.2 Tipikal Struktur Perkerasan Lentur pada Permukaan Tanah Asli 

(Zamhari, James, & Jameson, 2017) 

Gambar 2.3 Tipikal Struktur Perkerasan Lentur pada Timbunan (Zamhari, James, 

& Jameson, 2017) 
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Campuran aspal panas memiliki komposisi berupa agregat (kasar dan halus), 

bahan pengisi, bahan aditif seperti polimer, serat selulosa (untuk SMA), dan aspal. 

Dalam melakukan rancangan campuran aspal panas, perlu dilakukan pengujian 

pada campuran untuk mengetahui apakah sudah sesuai dangan ketentuan yang telah 

ditentukan. Berikut merupakan ketentuan sifat-sifat campuran yang harus dimiliki 

oleh campuran aspal panas yangtelah diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. Karakteristik agregrat, Tabel 2.2 di bawah. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik agregat (Susanto & Suaryana, 2019) 

 

 

Penggunaan agregat mengacu pada spesifikasi agregat peraturan Spesifikasi 

Umum Bina Marga Tahun 2018. Adapun ketentuan campuran lapis aspal beton 

(AC) mengacu pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 di bawah sebagai berikut. 
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Tabel 2.3 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston (Marga, 2018) 

 

Tabel 2.4. Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston (Suhardi, 2016) 

 

 Jika mengamati Tabel 2.3 dan Tabel 2.4, akan didapatkan beberapa sifat-

sifat campuran pada aspal. Terdapat beberapa parameter yang menjadi bagian dari 

sifat campuran, antara lain rongga dalam campuran atau Voin In Mix (VIM), rongga 

dalam agregat atau Void In Mineral Aggregate (VMA), rongga terisi aspal atau Void 

In Filled With Asphalt (VFA), stabilitas Marshall, pelelehan atau flow, dan Marshall 

Quotient (MQ).  
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Gambar 2.4 Volumetrik campuran aspal (Mubarok, 2020) 

 

Ilustrasi parameter volumetrik aspal dapat dilihat pada Gambar 2.4. Keenam 

parameter yang terdiri dari parameter volumetrik dan mekanik inilah yang akan 

menjadi fokus utama pada penelitian ini, yang masing-masing didefinisikan sebagai 

berikut. 

a. VIM (Void in Mix) atau rongga dalam campuran, yaitu total rongga udara 

dalam campuran aspal untuk ruang lebih saat terjadi pemuaian. 

b. VMA (Void in Mineral Aggregate) atau rongga dalam agregat, yaitu 

volume total rongga dalam campuran yang telah dipadatkan. 

c. VFA (Void in Filled with Asphalt) atau rongga yang terisi campuran 

aspal, yaitu total volume rongga yang terisi aspal pada campuran aspal.  

d. Stabilitas, yaitu beban maksimum yang dapat dikenakan pada campuran 

aspal.  

e. Flow atau kelelehan, menunjukkan seberapa besar pergeseran (deformasi) 

vertikal campuran aspal setelah ia dikenai beban. Nilai flow berimplikasi 

pada sifat campuran aspal. Nilai flow yang tinggi akan berdampak pada sifat 

plastis campuran aspal yang lebih mampu menerima deformasi akibat 

beban, sedangkan flow yang lebih rendah menunjukkan campuran tersebut 

memiliki rongga yang tinggi.  
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f. Marshall Quotient (MQ), yaitu rasio antara stabilitas dan flow yang 

digunakan untuk mengukur kekakuan campuran. 

g. Titik Lembek (TL), yaitu ukuran campuran aspal untuk melihat kepekaan 

aspal terhadap perubahan lingkungan. Ketika terjadi perubahan lingkungan, 

pada satu kondisi tertentu aspal akan mengalami pelembekan.  

2.4 Aspal Modifikasi 

Aspal modifikasi merupakan aspal campuran dengan memberikan zat 

penambah agar dapat meningkatkan performa sifat-sifat fisik aspal (Suhardi, 2016). 

Aspal modifikasi seringkali disebut sebagai aspal modifikasi polimer, karena 

polimer merupakan bahan yang paling umum digunakan sebagai bahan tambah 

pada campuran beraspal. Polimer umum digunakan karena memiliki biaya yang 

relatif murah serta mudah didapatkan. Jenis polimer yang digunakan berupa 

elastomer (karet) untuk mengatasi rutting (alur) pada jalan dan plastomer (plastik) 

untuk meningkatkan sifat suhu dari aspal (Walker, 2020). Untuk menentukan 

polimer yang digunakan sebagai bahan tambah campuran aspal harus mengetahui 

karakteristik polimer yang akan digunakan. 

 

Tabel 2.5 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston Modifikasi (Marga, 2018) 
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2.5 Metode Numerik 

Metode numerik merupakan metode sistematis yang cocok digunakan untuk 

menyelesaikan masalah secara numerik di komputer atau kalkulator. Solusi 

permasalahan tersebut dihasilkan dari data dalam bentuk tabel angka, representasi 

grafik, atau keduanya (Kreyszig, Kreyszig, & Norminton, 2011).  

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan sejumlah besar persamaan, 

sistem nonlinear dan bentuk geometri yang tidak umum. Hal ini biasa terdapat pada 

masalah teknik dan sains namun tidak ada solusi analitiknya. 

 

 

Gambar 2.5 Tiga tahapan penyelesaian masalah matematis dengan metode 

numerik (sumber: Capra & Canale, 2015) 

 

Teknik penyelesaian persamaan model matematis dengan metode numerik 

diformulasikan dan diselesaikan dengan operasi aritmatik (Kreyszig, Kreyszig, & 

Norminton, 2011). Dengan metode numerik manusia akan terbebas dari 
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perhitungan manual yang membosankan, memberikan alternatif penyelesaian 

persamaan yang memudahkan dalam perhitungan matematis, sehingga waktu dapat 

lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif seperti penekanan pada 

formulasi persoalan matematis, interprestasi solusi (Afrianita & Laksono, 2015), 

dan penggabungan total sistem (Chapra & Canale, 2015) sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 2.5. Hal ini berbeda dengan metode sebelum ditemukannya metode 

numerik yang lebih menekankan pada teknik penyelesaian persamaan dari pada 

pendefinisian dan interpretasi masalah (Chapra & Canale, 2015).  

Perubahan dari masalah tertentu yang diamati melalui data eksperimen yang 

diperoleh di laboratorium atau di lingkungan industri dalam bidang engineering, 

fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan lain-lain, pada pendekatan yang cocok untuk 

numerik ke jawaban akhir secara umum membutuhkan langkah-langkah berikut 

(Kreyszig, Kreyszig, & Norminton, 2011). 

i. Pemodelan. Model matematis suatu sistem fisis disusun terlebih dahulu, 

seperti integral, sistem persamaan, atau persamaan diferensial. 

ii. Pemilihan metode numerik dan parameter, dengan mengestimasi eror 

awal. 

iii. Pemrograman, yaitu penyusunan algoritma untuk menulis pemrograman, 

seperti MATLAB.  

iv. Perhitungan/komputasi. 

v. Interpretasi hasil, juga memutuskan untuk kembali melakukan langkah 1 

sampai 4 jika membutuhkan hasil yang lebih jauh. 

 

Metode numerik memiliki banyak metode, tergantung sistem yang ditinjau 

dan nilai eror yang dihasilkan dari metode tersebut (Afrianita & Laksono, 2015). 

Dalam penentuan pemodelan, terlebih dahulu diperlukan pencocokkan data (curve-

fitting) dengan model matematis yang diinginkan melalui metode regresi least-

squares.  
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2.6 Metode Least-Squares 

Jika data diperoleh dari eksperimen, data tersebut berisi sejumlah noise acak 

yang signifikan dikarenakan adanya eror dalam pengukuran. Tugas dari 

pencocokkan kurva (curve-fitting) yaitu menemukan “kurva halus” yang cocok 

dengan titik-titik data secara rata-rata (Kiusalaas, 2005). Metode ini dikenal juga 

sebagai metode pemodelan regresi. 

Di dalam metode least-squares, data yang diperoleh sebanyak i pasang 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), …, (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) digunakan untuk menentukan fungsi model matematis 

𝑓(𝑥) sedemikian rupa, sehingga 

𝑓(𝑥) ≈ 𝑦1, … , 𝑓(𝑥𝑖) ≈ 𝑦𝑖                                       (2.1) 

Jenis fungsi, seperti polynomial, eksponensial, sinus, ataupun cosinus, dapat 

dirumuskan dengan mengacu pada sifat permasalahan fisis pada sistem yang 

ditinjau, dan dalam banyak kasus, fungsi polinomial pada orde tertentu bisa sesuai 

dengan plotting data yang diperoleh (Kreyszig, Kreyszig, & Norminton, 2011). 

Sebagai contoh, jika data merepresentasikan perpindahan 𝑦𝑛 dari sistem 

pegas-massa teredam pada waktu 𝑡𝑛, maka persamaan yang cocok untuk data 

tersebut adalah 𝑓(𝑡) = 𝑎1𝑡𝑒
−𝑎2𝑡, dengan 𝑎1 dan 𝑎2 adalah paremeter persamaan 

𝑓(𝑡). Dengan demikian, pencocokkan kurva terhadap data eksperimen terdiri dari 

2 langkah, yaitu pemilihan fungsi 𝑓(𝑥), kemudian perhitungan parameter yang 

menghasilkan kurva terbaik yang sesuai dengan data yang di-plotting di kurva 

tersebut (Kiusalaas, 2005).  

Pertanyaan selanjutnya yang timbul setelah kurva 𝑓(𝑥) ditemukan adalah 

kapan kurva tersebut dikatakan cocok dengan data eksperimen. Hal ini dapat diatasi 

dengan meminimalisir jumlah kuadrat dari kesalahan sisa (residual error) untuk 

semua data yang tersedia, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

𝑆𝑟 =∑𝑒𝑖
2 =∑(𝑦𝑖,𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 − 𝑦𝑖,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)

2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

                       (2.2) 

dengan n adalah total jumlah data (Chapra & Canale, 2015).  
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2.6.1 Metode Least-Squares untuk Regresi Linear 

Metode pencocokkan data least-squares secara sederhana dapat dilakukan 

dengan pemodelan regresi linear. Pemodelan regresi dari persamaan linear 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                       (2.3) 

harus dicocokkan melalui data eksperimen untuk titik-titik (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), …, 

(𝑥𝑗, 𝑦𝑗), sehingga jumlah kuadrat dari jarak antara titik-titik tersebut dengan garis 

linear adalah minimum, yang diukur jaraknya dari arah vertikal (arah sumbu y).  

 

 

Gambar 2.6 Jarak vertikal titik (𝑥𝑗, 𝑗𝑗) dari garis linear 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (sumber: 

Kreyszig, Kreyszig, & Norminton, 2011) 

 

 Titik data terdiri dari absis (𝑥𝑗) dan ordinat (𝑎 + 𝑏𝑥𝑗). Dengan demikian, 

jarak dari titik koordinat tersebut dengan garis regresi linear adalah |𝑦𝑗 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑗|, 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar, dan jumlah kuadratnya adalah sebagai 

berikut. 

𝑆𝑟 =∑(𝑦𝑗 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑗)
2

𝑛

𝑗=1

                                          (2.4) 

𝑆𝑟 bergantung pada 𝑎 dan 𝑏. Kondisi yang dibutuhkan agar 𝑆𝑟 minimum adalah 

sebagai berikut. 

𝜕𝑆𝑟
𝜕𝑎

= −2∑(𝑦𝑗 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑗) = 0                                  (2.5) 

𝜕𝑆𝑟
𝜕𝑏

= −2∑𝑥𝑖(𝑦𝑗 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑗) = 0                                (2.6) 
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Dengan membagi 2 masing-masing persamaan (2.5) dan (2.6), dan menggunakan 

teorema sigma terhadap setiap  elemen menjadi 3 penjumlahan, serta 

memindahruaskan salah satu elemen ke ruas kanan persamaan, maka didapat 

persamaan sebagai berikut. 

𝑎𝑛 + 𝑏∑𝑥𝑗 =∑𝑦𝑗                                             (2.7) 

𝑎∑𝑥𝑗 + 𝑏∑𝑥𝑗
2 =∑𝑥𝑗 𝑦𝑗                                     (2.8) 

Persamaan (2.8) dinamakan persamaan normal (normal equations) (Kreyszig, 

Kreyszig, & Norminton, 2011). Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari 

nilai dari parameter 𝑎 dan 𝑏 pada persamaan regresi linear 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥. 

 

2.6.2 Metode Least-Squares untuk Regresi Polinomial pada Orde-n 

Metode least-squares untuk regresi linear dapat dikembangkan untuk 

pemodelan regresi polinomial pada orde ke-n. Hal tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa dalam data engineering tidak semua data dapat 

direpresentasikan dalam bentuk kurva linear. Dengan mengacu pada pemodelan 

regresi linear 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, sebagai contoh, model regresi dapat dikembangkan 

menjadi persamaan polinomial orde-2 sebagai berikut. 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2                                             (2.9) 

Dalam hal ini, nilai jumlah kuadrat kesalahan sisa (residual error) model matematis 

persamaan (2.9) adalah sebagai berikut. 

𝑆𝑟 =∑(𝑦𝑗 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑗 − 𝑎2𝑥𝑗
2)
2

𝑛

𝑗=1

                             (2.10) 

dengan mengacu pada kriteria kondisi minimum 𝑆𝑟, prosedur diferensiasi secara 

parsial terhadap 3 paremeter persamaan (2.10) dapat dilakukan sebagai berikut. 

𝜕𝑆𝑟
𝜕𝑎0

= −2∑(𝑦𝑗 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑗 − 𝑎2𝑥𝑗
2) = 0                     (2.11) 

𝜕𝑆𝑟
𝜕𝑎1

= −2∑𝑥𝑗(𝑦𝑗 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑗 − 𝑎2𝑥𝑗
2) = 0                   (2.12) 

𝜕𝑆𝑟
𝜕𝑎2

= −2∑𝑥𝑗
2(𝑦𝑗 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥𝑗 − 𝑎2𝑥𝑗

2) = 0                  (2.13) 
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Kemudian, persamaan (2.11), (2.12), dan (2.13) dapat disusun menjadi normal 

equations sebagai berikut. 

(𝑛)𝑎0 + (∑𝑥𝑗)𝑎1 + (∑𝑥𝑗
2)𝑎2 =∑𝑦𝑗                       (2.14) 

(∑𝑥𝑗) 𝑎0 + (∑𝑥𝑗
2) 𝑎1 + (∑𝑥𝑗

3) 𝑎2 =∑𝑥𝑗𝑦𝑗               (2.15) 

(∑𝑥𝑗
2) 𝑎0 + (∑𝑥𝑗

3) 𝑎1 + (∑𝑥𝑗
4) 𝑎2 =∑𝑥𝑗

2𝑦𝑗             (2.16) 

dengan semua penjumlahan adalah dari i=1 sampai ke-n. Persamaan (2.14), (2.15), 

(2.16) termasuk linear dan memiliki 3 parameter yang tidak diketahui, yaitu  𝑎0, 𝑎1, 

dan 𝑎2.  

2.7 Faktorisasi Matrix Persamaan Normal 

Persamaan normal (2.14), (2.15), dan (2.16) dapat diubah dalam bentuk persamaan 

matrix sebagai berikut. 

(

  
 

𝑛 ∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2

∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3

∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3 ∑𝑥𝑗
4
)

  
 
(

𝑎0
𝑎1
𝑎2
) =

(

  
 

∑𝑦𝑗

∑𝑥𝑗𝑦𝑗

∑𝑥𝑗
2𝑦𝑗)

  
 
               (2.17) 

Penentuan nilai parameter 𝑎0, 𝑎1, dan 𝑎2 diselesaikan dengan metode Cholesky. 

Metode ini berlaku jika matrix berukuran 𝑚 𝑥 𝑛 dengan 𝑚 = 𝑛 memenuhi syarat 

𝐴 = 𝐴𝑇.  Oleh karena itu, matrix yang memenuhi persyaratan tersebut dapat 

ditemukan pada persamaan matrix (2.17). 

𝐴 =

(

  
 

𝑛 ∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2

∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3

∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3 ∑𝑥𝑗
4
)

  
 
                              (2.18) 

𝑏 =

(

  
 

∑𝑦𝑗

∑𝑥𝑗𝑦𝑗

∑𝑥𝑗
2𝑦𝑗)

  
 
                                               (2.19) 
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𝑎 = (

𝑎0
𝑎1
𝑎2
)                                                    (2.20) 

Matrix A pada persamaan (2.18) kemudian difaktorisasikan menjadi bentuk 𝐴 =

𝐿𝐿𝑇, untuk 𝐿 adalah matrix segitiga bawah (lower triangular) dan 𝐿𝑇 adalah matrix 

segitiga atas (upper triangular).  

𝐴 =

(

  
 

𝑛 ∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2

∑𝑥𝑗 ∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3

∑𝑥𝑗
2 ∑𝑥𝑗

3 ∑𝑥𝑗
4
)

  
 
= 𝐿𝐿𝑇                         (2.21) 

𝐿𝐿𝑇 = (
𝑙11 0 0
𝑙21 𝑙22 0
𝑙31 𝑙23 𝑙33

)(
𝑙11 𝑙21 𝑙31
0 𝑙22 𝑙32
0 0 𝑙33

)                        (2.22) 

tiap elemen matrix 𝐿 dihitung dengan persamaan sebagai berikut. 

𝑙11 = √𝑎11                                                                                                                     (2.23) 

𝑙𝑗1 =
𝑎𝑗1
𝑙11
                                                                 𝑗 = 2,… , 𝑛                                   (2.24) 

𝑙𝑗𝑗 = √𝑎𝑗𝑗 −∑𝑙𝑗𝑠
2

𝑗−1

𝑠=1

                                             𝑗 = 2,… , 𝑛                                    (2.25) 

𝑙𝑝𝑗 =
1

𝑙𝑗𝑗
(𝑎𝑝𝑗 −∑𝑙𝑗𝑠𝑙𝑝𝑠

𝑗−1

𝑠=1

)                               𝑝 = 𝑗 + 1,… , 𝑛; 𝑗 ≥ 2                (2.26) 

Dengan demikian, persamaan matrix 𝐴𝑎 = 𝑏 diubah menjadi persamaan sebagai 

berikut untuk mencari nilai masing-masing elemen matrix a sebagai nilai parameter 

persamaan model. 

𝐴𝑎 = 𝐿𝐿𝑇𝑎 = 𝑏                                                (2.27) 

𝐿𝑇𝑎 = 𝑦                                                       (2.28) 

dengan 𝐿𝑦 = 𝑏. 
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2.8 Metode Newton-Raphson sebagai Metode Numerik 

Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik yang banyak 

digunakan dalam mencari akar-akar persamaan model dalam permasalahan 

numerik, khususnya dalam penerapan sains dan engineering (Afrianita & Laksono, 

2015). Metode ini banyak dipakai karena konvergensinya yang cepat dan sederhana 

dibandingkan dengan metode lainnya (Kiusalaas, 2005).  

Aplikasi metode ini hanya ditujukan pada persamaan model yang turunan 

persamaannya bias dilakukan dan dihitung. Oleh karena itu, fungsi persamaan 

model 𝑓(𝑥) dan turunannya 𝑓′(𝑥) juga dilibatkan dalam mencari akar persamaan. 

Dalam hal mencari nilai optimum model matematis, langkah-langkah yang 

digunakan juga sama. Akan tetapi, persamaan model yang dilibatkan adalah 

persamaan turunan pertama dan turunan kedua, 𝑓′(𝑥) dan 𝑓′′(𝑥) (Chapra & Canale, 

2015). Sama seperti beberapa metode numerik, metode ini mengharuskan untuk 

menentukan terlebih dahulu taksiran nilai akar persamaan model. 

  Langkah-langkah yang digunakan pada metode ini adalah sebagai berikut. 

i. Tentukan taksiran awal akar untuk persamaan model matematis 𝑓(𝑥), 

dinyatakan dalam bentuk 𝑥𝑎. 

ii. Tentukan turunan pertama fungsi model 𝑓(𝑥), yaitu 𝑓′(𝑥). 

iii. Lakukan evaluasi 𝑓(𝑥) dan 𝑓′(𝑥) untuk 𝑥 = 𝑥𝑎. 

iv. Pendekatan akar yang baru dihitung dari fungsi 𝑓(𝑥) dengan menggunakan 

persamaan berikut. 

𝑥𝑟+1 = 𝑥𝑟 −
𝑓(𝑥𝑟)

𝑓′(𝑥𝑟)
                                      (2.29) 

dengan 𝑓(𝑥𝑟) ≠ 0. 

v. Hitung kesalahan relatif 𝐸𝑟 dari perhitungan di atas dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Jika kesalahan relatif 𝐸𝑟 lebih besar dari tingkat ketelitian yang 

ditentukan, maka perhitungan diulangi lagi di langkah ke-2 sampai ke-

4. 
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b. Jika kesalahan relatif 𝐸𝑟 lebih kecil dari tingkat ketelitian yang 

ditentukan, maka perhitungan selesai. Perhitungan kesalahan relatif 

menggunakan persamaan sebagai berikut. 

𝐸𝑟 = |
𝑥𝑟(𝑖+1) − 𝑥𝑟(𝑖)

𝑥𝑟(𝑖+1)
| . 100%                          (2.30) 

Langkah-langkah di atas juga kemudian dijadikan acuan dalam menyusun 

algoritma pemrograman untuk mencari nilai optimum. 

2.9 Penelitian Sebelumnya  

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan campuran aspal dengan limbah 

plastik berkaitan dengan nilai optimum limbah plastik yang didapat serta 

karakteristik pada campuran aspal tersebut.  

Penelitian Amit Gawande (2012) menunjukkan bahwa penambahan limbah 

plastik 5-10% dapat meningkatkan stabilitas Marshall, kekuatan, dan umur 

kelelahan aspal. Syed Shahzaib Ali (2017) juga melakukan penelitian yang serupa 

yang menunjukkan penggunaan limbah plastik 10% pada campuran aspal 

meningkatkan stabilitas Marshall dengan peningkatan rata-rata 3% dibandingkan 

tanpa menambahkan limbah plastik. Metode yang digunakan di antaranya 

menggunakan pendekatan response surface method (RSM) yang didasarkan pada 

metode numerik, terutama dalam mencari nilai optimum campuran. Di dalam 

penelitian Moghaddam dkk (2015), RSM digunakan untuk menganalisis 

karakteristik Marshall dan volumetrik aspal dari campuran aspal dengan limbah 

polietilen tereftalat (PET). Dengan membangun pemodelan yang didapat dari data 

eksperimen, hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kecocokkan (fitness) yang 

tinggi, yaitu sebesar 0,9. Nilai optimum yang dicapai pada kadar aspal dan PET 

berturut-turut adalah 5,88% dan 0,18%.  

Hamzah dkk (2013) juga telah melakukan penelitian yang menunjukkan 

variasi maksimum kadar pengikat aspal optimum untuk semua kasus adalah 0,25% 

dan hubungan antara kadar pengikat aspal dengan kekuatan dan respons volumetrik 

dilihat dengan menggunakan metode permukaan respons (RSM). Naghawi dkk 

(2017) melakukan penelitian dengan melibatkan limbah plastik ke dalam campuran 
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aspal. Penelitiannya menunjukkan kadar limbah plastik 7,43% dalam campuran 

aspal memberikan pengaruh pada peningkatan performa stabilitas 42,56%, flow 

(kelelehan) 89,91%, dan kekuatan 13,54%. Karakteristik ini akan berpengaruh pada 

ketahanan aspal di jalan raya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bala dkk (2017) menunjukkan bahwa kadar 

pengikat aspal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sifat volumetrik 

aspal. Stabilitas yang lebih tinggi dicapai dengan campuran 2% silika dan kadar 

pengikat dengan rentang 5-6%. Eror rata-rata yang diperoleh pada semua respons 

dari hasil optimisasi kurang dari 5% yang berarti bahwa nilai yang diprediksi dari 

pemodelan yang dibuat memenuhi nilai yang diperoleh dari eksperimen. Pengunaan 

RSM pada metode ini sangat efektif untuk mencari nilai optimum kadar pengikat 

aspal. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dipaparkan di atas, metode yang 

menggunakan RSM efektif untuk meninjau respons karakteristik campuran aspal 

dengan limbah plastik. Sebelum itu, penyusunan pemodelan respons diperlukan 

agar visualisasi data dengan pendekatan RSM bisa ditampilkan. Penyusunan model 

dibuat dengan pendekatan numerik seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.6. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang 

ditunjukkan pada diagram alir penelitian sebagai berikut. 

Mulai

Input and Plotting 
Data

Pencocokkan kurva 
model dengan data

R2       

Penyusunan model 
matematis

A

Identifikasi Masalah 
dan Studi Literatur

Penentuan nilai 
optimum

Visualisasi Data

Analisis Data dan 
Pembahasan

Penarikan 
Kesimpulan dan 

Saran

Selesai

A

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah dan Studi Literatur 

Identifikasi masalah mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya tentang pengaruh komposisi limbah plastik dan suhu 

proses terhadap campuran aspal, serta buku-buku dan penelitian yang 

berkaitan dengan metode numerik.  
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3.2 Input dan Plotting Data 

Data-data yang diperoleh berupa data sekunder dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS, 

kemudian diimpor ke dalam MATLAB untuk kemudian di-plotting dengan 

tujuan melihat pola grafik yang dibentuk dari data tersebut. Data-data yang 

diperoleh antara lain berupa data komposisi limbah plastik, komposisi aspal, 

nilai VIM, nilai VMA, nilai VFA, stabilitas Marshall, flow, dan Marshall 

Quotient, serta titik lembek aspal. 

3.3 Penyusunan Model Matematis 

Model matematis disusun berdasarkan data eksperimen yang diperoleh 

dengan menggunakan metode least squares. Metode least squares dilakukan 

dengan mengacu pada diagram alir sebagai berikut. 

Penentuan model 
matematis 
polinomial

Mulai

Penyusunan 
persamaan normal

Mengubah 
persamaan normal 

dalam bentuk 
matrix (Aa=b)

Menentukan nilai 
matrix koefisien 

persamaan normal

Menentukan nilai 
matrix hasil ruas 

kanan persamaan 
normal

A

Faktorisasi matrix 
koefisien (A=LLT)

Dekomposisi 
persamaan matrix 

(Aa=LLTa=b)

LTa=y Ly=b

Selesai

A

Persamaan 
model 

matematis

 

Gambar 3.2 Diagram alir metode penyusunan persamaan model matematis 
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Di dalam metode tersebut, jumlah kuadrat dari selisih antara data eksperimen 

dan pemodelan diusahakan sedemikian rupa sehingga nilainya minimum. 

Dari landasan tersebut akan didapat persamaan normal, sebagaimana yang 

ditunjukkan pada subbab 2.5. Persamaan normal tersebut dibuat dalam 

bentuk matrix untuk kemudian difaktorisasi dengan cara dekomposisi matrix 

seperti yang dijelaskan sebelumnya pada subbab 2.6, sehingga didapatlah 

model persamaan matematisnya.  

3.4 Pencocokkan Kurva Pemodelan dengan Data Eksperimen 

Algoritma penyusunan model matematis disusun untuk kemudian dibuat 

programnya di MATLAB. Di dalam program tersebut, disusun juga 

pencocokkan kurva pemodelan dengan kurva data eksperimen untuk 

menghitung validasi regresi dari model matematis yang diperoleh di tahap 

sebelumnya. Persamaan model matematis dan data eksperimen kemudian di-

plotting secara bersamaan. Perhitungan validasi model mengacu pada nilai R2 

(R-squares). R2 digunakan untuk memeriksa kecocokkan dan derajat korelasi 

dari model (Bala, Kamaruddin, Napiah, & Sutanto, 2018). Syarat R2 yang 

mengharuskan lebih dari atau sama dengan 0,8 mengacu pada pertimbangan 

korelasi bahwa rentang R2 antara 0,8 hingga 1 menunjukkan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat memiliki korelasi atau hubungan yang 

kuat, sehingga model tersebut dinyatakan valid. 

3.5 Visualisasi Data  

Visualisasi data dibuat dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dengan 

menyajikan kurva hasil pemodelan dan eksperimen, dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Untuk visualisasi data 2 dimensi, kurva yang ditampilkan adalah kurva 

fungsi parameter mekanik (stabilitas, flow, dan Marshall Quotient) dan 

volumetrik aspal (VIM, VMA, dan VFA) terhadap kadar aspal dan 

kadar plastik.  

b. Untuk visualisasi data 3 dimensi, kurva yang ditampilkan adalah kurva 

fungsi parameter mekanik terhadap volumetrik aspal, dan fungsi 
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parameter mekanik aspal terhadap kadar plastik dan volumetrik. Dari 

visualisasi data 3 dimensi ini akan terlihat pengaruh antara volumetrik 

aspal yang merupakan bagian dari campuran aspal terhadap karakteristik 

mekanik aspal. 

3.6 Penentuan Nilai Optimum Kadar Aspal dan Kadar Plastik  

Nilai kadar optimum aspal mengacu pada metode Newton-Raphson, 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab 2.7. Algoritma yang 

digunakan didasarkan pada langkah-langkah pada subbab 2.7 sebagai 

berikut. 

i. Fungsi turunan pertama (fn(x)) model matematis didefinisikan. 

ii. Fungsi turunan kedua (ft(x)) model matematis didefinisikan. 

iii. Input nilai tebakan awal dimasukkan. 

iv. Input ketelitian dimasukkan. 

v. Input iterasi maksimum dimasukkan. 

vi. Looping untuk langkah vii sampai ix. 

vii. Jika ft(xlama) = 0, maka break.  

Jika tidak, xbaru = xlama – (fn(xlama)/ft(xlama)). 

viii. Jika nilai absolut dari xbaru – xlama / xbaru ≤ nilai input ketelitian, maka 

break.  

ix. xlama = xbaru. 

x. Nilai optimum ditampilkan. 

xi. Jumlah iterasi ditampilkan. 

xii. Nilai eror ditampilkan. 

xiii. Selesai. 

Untuk penentuan nilai optimum kadar plastik, dilakukan dengan 

menggunakan metode optimisasi numerik dengan mengacu pada tahap-tahap 

sebagai berikut (Sundar, 2015). 

i. Inisialisasi variabel desain (kadar plastik, VIM, VMA, VFA, stabilitas, 

flow, dan MQ) dilakukan. 
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ii. Pemilihan fungsi objektif dilakukan dengan mengacu pada tabel 

keputusan optimisasi numerik. 

iii. Constraint ditentukan. 

iv. Jika telah ditemukan fungsi objektif dan constraint-nya, dilanjutkan 

dengan menentukan nilai optimal.  

v. Jika belum, fungsi objektif dimodifikasi sampai telah menemukan fungsi 

objektif yang tepat dengan mengacu pada kecocokkan data. 

3.7 Analisis Data dan Pembahasan 

Analisis data dilakukan dengan mengamati grafik yang dihasilkan berupa 

grafik dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Grafik yang disajikan berupa 

hubungan antara parameter mekanik terhadap volumetrik campuran aspal. 

Adapun karakteristik mekanik aspal yang dipertimbangkan dalam penelitian 

ini adalah stabilitas Marshall, flow (kelelahan), dan Marshall Quotient. 

Volumetrik aspal terdiri dari VIM, VMA, dan VFA.  Parameter-parameter 

tersebut untuk kebutuhan pemodelan dapat dinotasikan secara sederhana 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Parameter campuran aspal untuk pemodelan matematis 

Volumetrik Aspal (x) Parameter Mekanik (y) 

VIM (%) 

VMA (%) 

VFA (%) 

Kadar aspal (%) 

Kadar plastik (%) 

Stabilitas Marshall (kg) 

Flow (kelelahan) (mm) 

Marshall Quotient (kg/mm) 

 



28 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan



 

 

29 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Eksperimen Campuran Aspal Tanpa Limbah Plastik 

Data hasil eksperimen campuran aspal secara umum dibagi menjadi 2, yaitu 

data campuran aspal tanpa limbah plastik, dan campuran aspal setelah ditambahkan 

limbah plastik. Data tersebut dapat ditunjukkan pada tabel di bawah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Data Campuran Aspal Tanpa Limbah Plastik 

Parameter 

Kadar Aspal 
Standar Bina Marga 

2018 

4,17 4,67 5,17 5,67 6,17 Min Max 

VIM (%) 9,92 7,5 6,76 5,38 4,75 3 5 

VMA (%) 17,31 16,23 16,61 16,47 17 13 NONE 

VFA (%) 42,75 53,9 59,44 67,68 72,17 65 NONE 

stabilitas 

(kg) 1935,4 2050,7 2113,8 2097,2 2085,9 1800 NONE 

flow (mm) 5,13 5,019 5,282 5,411 5,802 3 6 

MQ (kg/mm) 409,78 463,82 401,33 392,02 367,56 250 NONE 

 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat nilai parameter hasil eksperimen yang 

tidak sesuai dengan standar Bina Marga 2018, yaitu VIM pada kadar aspal 4,17, 

4,67, 5,17, dan 5,67%, dan VFA pada kadar aspal 4,17, 4,57, dan 5,17%. Dengan 

mengacu pada tabel 4.1, didapatkan grafik hubungan antara kadar aspal terhadap 

parameter volumetrik dan parameter mekanik.  

 

4.1.1 Void In Mix (VIM) 

VIM (void in mix) atau rongga dalam campuran, yaitu total rongga udara 

dalam campuran aspal untuk ruang lebih saat terjadi pemuaian. Respons kadar aspal 

terhadap VIM dapat dinyatakan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik VIM terhadap kadar aspal tanpa limbah plastik 

 Grafik pada gambar 4.1 diperoleh dari persamaan model regresi dari metode 

least squares sebagai berikut. 

𝑉𝐼𝑀 =  0,84 𝑎2 − 11,1776 𝑎 + 41,7779                        (4.1) 

dengan R2 = 0,9828. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kadar aspal 

dan VIM memiliki tingkat korelasi yang kuat, sehingga model matematis pada 

persamaan (4.1) dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum kadar aspal.  

Pencarian nilai optimum kadar aspal dilakukan dengan mencari titik 

maksimum kurva yang terbentuk. Dari gambar 4.1 terlihat bahwa titik puncak kurva 

berada kadar aspal di sekitar nilai 6,5%. Jika dibandingkan dengan data pada tabel 

4.1, teramati bahwa nilai tersebut ternyata tidak memenuhi standar nilai VIM 

menurut standar Bina Marga, sehingga nilai optimum kadar aspal adalah nilai 

maksimum dari standar Bina Marga itu sendiri, yaitu 5%. 

 

4.1.2 Void In Mineral Aggregate (VMA) 

VMA (void in mineral aggregate) atau rongga dalam agregat, yaitu volume 

total rongga dalam campuran yang telah dipadatkan. Pengaruh kadar aspal terhadap 

VMA dapat dilihat di grafik pada gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.2 Pengaruh kadar aspal tanpa limbah plastik terhadap VMA 

Dari grafik pada gambar 4.2 diperoleh persamaan modelnya adalah sebagai berikut. 

𝑉𝑀𝐴 =  0,7714 𝑎2 − 8,053 𝑎 + 37,35                         (4.2) 

dengan R2 = 0,7221. Berdasarkan nilai R2 tersebut, ternyata model matematis yang 

terbentuk menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara kadar aspal terhadap 

VMA, walaupun nilainya tidak sampai pada 0,8.  

Jika dibandingkan dengan data dari tabel 4.1, didapati bahwa semua nilai 

VMA memenuhi standar Bina Marga, sehingga dapat ditentukan dengan mudah 

nilai optimum kadar aspal. Dikarenakan titik puncak dari kurva gambar 4.2 berada 

pada nilai rentang antara 5 dan 5,5%, maka nilai optimum kadar aspal berada pada 

titik yang sama juga. Penentuan nilai kadar optimum aspal dilakukan dengan 

menggunakan metode Newton-Raphson. 

 

4.1.3 Void In Filled With Asphalt (VFA) 

VFA (void in filled with asphalt) atau rongga yang terisi campuran aspal, 

yaitu total volume rongga yang terisi aspal pada campuran aspal. Pengaruh kadar 

aspal terhadap VFA dapat dilihat pada grafik pada gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Pengaruh kadar aspal tanpa limbah plastik terhadap VFA 

Model yang mendasari persamaan pada gambar 4.3 adalah sebagai berikut. 

𝑉𝐹𝐴 =  3,0343 𝑎2 + 45,8985 𝑎 − 95,4871                       (4.3) 

dengan R2 = 0,9936. Grafik pada gambar 4.3 menyatakan secara pasti bahwa nilai 

VFA meningkat seiring dengan meningkatnya kadar aspal. Nilai VFA pada tabel 

4.1 hanya dua nilai yang sesuai standar, yaitu pada kadar aspal 5,67 dan 6,17%. 

Akan tetapi, jika meninjau grafik model matematis persamaan (4.3) untuk mencari 

nilai optimum kadar aspal, titik puncak grafik dari persamaan (4.3) dapat ditentukan 

dengan menggunakan metode Newton-Raphson. 

 

4.1.4 Stabilitas Marshall 

Stabilitas merupakan parameter mekanik yang menunjukkan beban 

maksimum yang dapat dikenakan pada campuran aspal sebelum aspal mengalami 

deformasi. Pengaruh kadar aspal terhadap stabilitas dapat dilihat pada grafik 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Pengaruh kadar aspal tanpa limbah plastik terhadap stabilitas 

 

dengan R2 = 0,9751. Persamaan model matematis yand dibentuk pada kurva 

biru gambar 4.4 adalah sebagai berikut. 

𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 =  −95,11 𝑎2 + 1053 𝑎 − 797,5                   (4.4) 

Berdasarkan grafik gambar 4.4, terlihat bahwa kadar aspal meningkat seiring 

dengan meningkatnya stabilitas. Namun, ketika sampai pada titik kadar aspal 

5,5%, stabilitas mengalami penurunan. Di sisi lain, nilai stabilitas pada grafik 

di gambar 4.4 sudah sesuai dengan standar Binamarga semuanya. 

 

4.1.5 Flow 

Flow atau kelelehan ialah parameter yang menunjukkan seberapa besar 

pergeseran (deformasi) vertikal campuran aspal setelah ia dikenai beban. Nilai flow 

dipengaruhi oleh kadar aspal. Hubungan antara kadar aspal terhadap flow dapat 

ditunjukkan pada grafik berikut. 
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Gambar 4.5 Pengaruh kadar aspal tanpa limbah plastik terhadap flow 

 

dengan R2 = 0,9649. Persamaan model matematis yang dibentuk sehingga 

menghasilkan kurva biru pada gambar 4.5 adalab sebagai berikut. 

𝑓𝑙𝑜𝑤 =  0,2486 𝑎2 − 2,223 𝑎 + 10,05                   (4.5) 

Nilai flow yang terlalu tinggi menunjukkan campuran bersifat plastis dan 

lebih mampu mengikuti deformasi akibat beban, dan flow yang lebih rendah 

mengisyaratkan campuran tersebut memiliki rongga tak berisi aspal yang lebih 

tinggi dari kondisi normal, sehingga berpotensi retak dini. Berdasarkan grafik 

gambar 4.5, dapat dilihat bahwa kadar aspal mengalami peningkatan pada rentang 

4,5 – 7%. Di samping itu, batas nilai flow dari data di atas yang mengacu pada SNI 

Binamarga sesuai dengan standar semuanya. 

 

4.1.6 Marshall Quotient (MQ) 

Marshall Quotient (MQ), yaitu rasio antara stabilitas dan flow yang 

digunakan untuk mengukur kekakuan campuran. Hubungan antara kadar aspal 

terhadap MQ dapat ditunjukkan pada grafik berikut. 
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Gambar 4.6 Pengaruh kadar aspal tanpa limbah plastik terhadap MQ 

 

Nilai R2 yang diperoleh adalah 0,6361. Persamaan model matematis yang terbentuk 

pada kurva biru di gambar 4.6 adalah sebagai berikut. 

𝑀𝑄 = −25,6629 𝑎2 + 275,4659 𝑎 − 209,57                     (4.6) 

Dapat diamati bahwa nilai MQ cenderung mengalami penurunan ketika sudah 

mulai memasuki kadar aspal 4,7%. Hal ini dapat dipahami ketika stabilitas pada 

waktu yang bersamaan juga mengalami penurunan. Dengan kata lain, dengan 

menurunnya nilai stabilitas, akan memengaruhi penurunan nilai MQ, sehingga 

kekakuan akan semakin menurun juga. 

4.2 Penentuan Nilai Optimum Aspal 

Penentuan nilai optimum menggunakan metode Newton-Raphson dengan 

mencari titik maksimum persamaan model regresi.  

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 −
𝑝′(𝑥)

𝑝′′(𝑥)
                                               (4.7) 

Masing-masing parameter menunjukkan bahwa nilai optimum kadar aspal pada 

pemodelan regresi VIM ialah sebesar 6,6533 %, pada VMA sebesar 5,2195 %, pada 

VFA adalah sebesar 7,5633 %, pada stabilitas sebesar 5,536 %,  pada flow sebesar 

4,471 %, dan pada Marshall Quotient adalah sebesar 4,6433 %. 
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Dengan demikian, nilai kadar aspal optimum rata-rata yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

�̅� =
𝑎𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 + 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑤 + 𝑎𝑀𝑄 + 𝑎𝑉𝐼𝑀 + 𝑎𝑉𝑀𝐴 + 𝑎𝑉𝐹𝐴

𝑛
                (4.8) 

�̅� =
5,536 + 4,471 + 4,6433 + 6,6533 + 5,2195 + 7,5633

6
= 5,681 % 

4.3 Data Eksperimen Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Data hasil eksperimen campuran aspal setelah ditambahkan limbah plastik 

dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Data Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Parameter 
Kadar Plastik (%) 

Standar Bina 
Marga 2018 

0 2 4 6 8 10 Min Max 
VIM (%) 

4,24 4,17 4,91 5,4 6,14 6,21 3 5 
VMA (%) 

16,13 16,98 16,74 17,28 18,03 18,26 13 NONE 
VFA (%) 

73,84 75,26 70,72 67,77 66,01 65,98 65 NONE 
Stabilitas 

(kg) 2107,11 2268,98 2239,83 2738,66 2703,6 3181,8 2250 NONE 
Flow 

(mm) 5,53 5,655 5,415 6,19 5,893 6,52 3 6 
Marshall 

Quotient 

(kg/mm) 387,16 486,54 431,77 460,15 482,57 482,57 250 NONE 
Temperatur 

Lembek 

(oC) 55,75 73,25 78,5 95,25 97,75 100 48 NONE 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat nilai parameter yang tidak memenuhi 

standar Bina Marga 2018, yaitu nilai VIM dari kadar plastik 6 – 10%, nilai stabilitas 

pada kadar plastik 0% dan 4%, dan flow pada kadar plastik 6 dan 10%. Tabel 4.2 

digunakan sebagai acuan dalam menganalisis karakteristik mekanik campuran 

aspal dengan limbah plastik LDPE lebih lanjut. 
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4.3.1 Temperatur Lembek pada Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

 

Gambar 4.7 Pengaruh kadar plastik terhadap titik lembek 

Pemodelan matematis yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

𝑇𝐿 =  −0,3895 𝑝2 + 8,3451 𝑝 + 55,9732                        (4.9) 

Nilai R2 yang diperoleh adalah 0,9758. Berdasarkan grafik pada gambar 4.7, dapat 

diketahui bahwa nilai kadar plastik yang semakin meningkat akan memberikan efek 

pada peningkatan suhu lembek campuran aspal. Artinya, semakin besar kadar 

plastik dalam campuran aspal, semakin tinggi suhu campuran aspal untuk 

melembek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun (2016) bahwa 

temperatur lembek yang tinggi dapat menghasilkan campuran aspal yang akan 

menjaga tingkat kekuatan dan kekerasan aspal tanpa mengalami deformasi yang 

signifikan pada suhu tinggi.  

 

4.3.2 VIM Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Pengaruh kadar plastik terhadap VIM dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut.  
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Gambar 4.8 Pengaruh kadar plastik terhadap VIM 

 

dengan persamaan model regresi dari VIM adalah sebagai berikut. 

𝑉𝐼𝑀 =  0,0031 𝑝2 + 0,2009 𝑝 + 4,0593                        (4.10) 

Nilai R2 yang diperoleh adalah 0,9428. Model matematis yang membentuk grafik 

pada gambar 4.8 berpotongan dengan batas maksimum VIM standar Bina Marga 

2018, yaitu pada nilai 5%. Artinya, nilai kadar plastik yang memenuhi batas atas 

dan batas bawah nilai VIM berada pada rentang 0 sampai 4,4%. Di samping itu, 

penambahan kadar plastik pada campuran aspal akan berpengaruh pada 

peningkatan nilai VIM. Artinya, rongga udara yang terbentuk pada campuran aspal 

juga akan meningkat. 

 

4.3.3 VMA Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Hubungan antara kadar aspal terhadap VMA dapat ditunjukkan pada grafik 

berikut. 
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Gambar 4.9 Pengaruh kadar plastik terhadap VMA 

 

Persamaan model matematis dari grafik pada gambar 4.9 adalah sebagai berikut. 

𝑉𝑀𝐴 =  0,0038 𝑝2 + 0,1665 𝑝 + 16,2636                    (4.11) 

Nilai R2 yang diperoleh adalah 0,9163. Dari grafik pada gambar 4.9, dapat diketahui 

bahwa model matematis hubungan antara kadar plastik dan VMA memenuhi 

standar Bina Marga dengan batas nilai minimum VMA yang harus dipenuhi adalah 

13%. Dari grafik di gambar 4.9 terlihat jelas bahwa nilai kadar plastik meningkat 

seiring dengan meningkatnya nilai VMA. Jika mengacu kepada standar Bina Marga 

2018, maka nilai eksperimen dan pemodelan seperti yang dilihat pada gambar di 

atas telah memenuhi standar. 

 

4.3.4 VFA Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Hubungan antara kadar plastik dan VFA dapat diilustrasikan dengan mengacu 

pada model matematis pada grafik di bawah. 
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Gambar 4.10 Pengaruh kadar plastik terhadap VFA 

 

Persamaan model matematis yang membentuk grafik pada gambar 4.10 adalah 

sebagai berikut. 

𝑉𝐹𝐴 =  0,0173 𝑝2 − 1,1728 𝑝 + 75,1604                      (4.12) 

Nilai R2 yang diperoleh adalah 0,8777. Berdasarkan grafik pada gambar 4.10, dapat 

dilihat bahwa nilai VFA menurun bersamaan dengan meningkatnya kadar plastik 

pada campuran aspal. Artinya, semakin besar kadar plastik dalam campuran aspal, 

maka nilai VFA akan turun. Di sisi lain, walaupun demikian, hal itu tidak berarti 

tidak terpenuhinya standar Bina Marga 2018. Sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar 4.10, nilai VFA dari hasil eksperimen memenuhi standar tersebut. 

 

4.3.5 Stabilitas Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Pengaruh kadar plastik terhadap stabilitas dapat diilustrasikan berdasarkan 

grafik gambar 4.11 sebagai berikut.  
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Gambar 4.11 Pengaruh kadar plastik terhadap stabilitas 

 

Model persamaan matematis yang mendasari kurva pada gambar 4.11 adalah 

sebagai berikut. 

𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 7 𝑝2 + 33 𝑝 + 2120,2                           (4.13) 

dengan R2 = 0,9222. Jika mengacu pada tabel 4.2, didapat bahwa dari seluruh nilai 

stabilitas pada rentang kadar plastik dari 0 sampai 10%, yang tidak memenuhi 

Standar Bina Marga 2018 hanya pada kadar plastik 0 dan 4%. Akan tetapi, dari 

grafik model gambar 4.11, dapat dilihat dengan jelas bahwa model persamaan 

(4.13) valid dengan rentang kadar plastik mulai dari 2,6%. Model matematis 

persamaan tersebut juga dinyatakan valid karena nilai R2 menunjukkan korelasi 

yang kuat antara kadar plastik dengan nilai stabilitas pada campuran aspal. Dalam 

hal pola grafik yang terbentuk dari model matematis antara kadar plastik dengan 

stabilitas, nilai stabilitas meningkat seiring dengan meningkatnya kadar plastik 

mengikuti pola polinomial.  

 

4.3.6 Flow Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Pengaruh kadar plastik terhadap flow sebagai deformasi vertikal campuran 

aspal-limbah plastik dapat dilihat pada gambar 4.12 sebagai berikut. 
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Gambar 4.12 Pengaruh kadar plastik terhadap flow 

 

Model matematis yang mendasari bentuk grafik pada gambar 4.12 adalah sebagai 

berikut. 

𝑓𝑙𝑜𝑤 = 0,0102 𝑝2 − 0,0099 𝑝 + 5,5431                      (4.14) 

dengan R2 = 0,7317. Dari pemodelan tersebut ada beberapa hal yang perlu diamati. 

Nilai R2 ternyata tidak sampai pada angka 0,8. Ini menunjukkan bahwa tingkat 

korelasi antara kadar plastik dan flow berdasarkan data yang diperoleh hanya cukup 

kuat, tidak sangat kuat.  

Di samping itu, jika dinaikkan pemodelan persamaan matematisnya sehingga 

diharapkan nilai R2 berada lebih dari atau sama dengan 0,8, yang terjadi adalah 

ketika orde polinomialnya 3, R2 = 0,7319. Jika orde polinomialnya 4, R2 = 0,747. 

Jika orde polinomialnya 5, R2 = 1. Semakin meningkat ordenya, model yang didapat 

semakin menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan data eksperimen. Akan 

tetapi, penelitian lain menunjukkan kadar plastik memiliki hubungan kuat secara 

polinomial dengan flow (Ahmadinia, Zargar, Karim, Abdelaziz, & Shafigh, 2011).  

 Grafik pada gambar 4.13 jika dikaitkan dengan Standar Bina Marga 2018 

menunjukkan validitasnya hanya pada rentang kadar plastik 0 sampai dengan 7,2%. 
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Nilai kadar plastik di atas 7,2% menunjukkan tidak valid karena melebihi nilai batas 

maksimum flow, yaitu 6 mm.  

 

4.3.7 MQ Campuran Aspal dengan Limbah Plastik 

Pengaruh kadar plastik terhadap MQ sebagai rasio antara stabilitas dan flow 

dapat dilihat pada gambar 4.13 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.13 Pengaruh kadar plastik terhadap MQ 

 

Adapun model matematis yang mendasari grafik pada gambar 4.13 adalah sebagai 

berikut. 

𝑀𝑄 = 0,829 𝑝3 − 11,8245 𝑝2 + 51,0149 𝑝 + 395,7433         (4.15) 

dengan R2 = 0,856. Nilai MQ jika mengacu pada tabel 4.2 sebelumnya 

menunjukkan telah memenuhi Standar Bina Marga 2018 semuanya. Dengan 

tangkat korelasi yang kuat antara kadar plastik dengan MQ, hal tersebut 

menunjukkan pemodelan matematis persamaan (4.15) valid. Model matematis MQ 

memiliki perbedaan dengan model matematis yang ada sebelumnya. Model 

matematis ini membentuk polinomial orde 3, karena model inilah yang membentuk 

tingkat korelasi yang kuat antara kadar plastik dengan MQ. Jika mengamati grafik 
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pada gambar 4.13, teramati bahwa nilai MQ mulai meningkat ketika berada pada 

kadar plastik 6%. Pada titik ini, MQ berbanding lurus dengan stabilitas dan flow.  

4.4 Visualisasi Data 3 Dimensi 

Visualisasi data 3 dimensi ini mengacu pada metode permukaan respons 

(response surface method). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh 

satu interaksi dan variabel terhadap variabel bebas yang berbeda pada responsnya 

yang bisa diaplikasikan untuk mempelajari karakteristik mekanik campuran aspal 

(Long, Cai, & Li, 2018). Dalam hal ini, yang akan diamati adalah ketika aspal 

dicampuri dengan limbah plastik. Dari sini kemudian dianalisis pengaruh 

penambahan limbah plastik terhadap parameter mekanik dan kaitannya dengan 

volumetrik aspal. Dengan melibatkan volumetrik aspal dalam melihat pengaruh 

kadar plastik terhadap parameter mekanik aspal, akan terlihat gambaran lebih utuh 

dalam menganalisis karakteristik mekanik aspal. Di sisi lain, volumetrik aspal yang 

terdiri dari VIM, VMA, dan VFA juga memiliki irisan dengan kadar aspal, sehingga 

bisa melihat hubungan antara aspal, limbah plastik, dan parameter mekanik.  

4.4.1 Visualisasi Data 3 Dimensi untuk Stabilitas 

Pengaruh kadar plastik dan volumetrik aspal terhadap stabilitas dilihat pada 

gambar 4.14. Persamaan model matematis yang dibentuk dari grafik tersebut adalah 

sebagai berikut. 

𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 1996,4 + 295 𝑝 + 22,1 𝑣𝑉𝐼𝑀 + 19,1 𝑝
2 − 61,1 𝑝 𝑣𝑉𝐼𝑀                         (4.16) 

𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = −8870,5 + 2892,4 𝑝 + 678,2 𝑣𝑉𝑀𝐴 + 47,8 𝑝
2 − 186,2 𝑝 𝑣𝑉𝑀𝐴        (4.17) 

𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = 1611,2 − 87,7 𝑝 + 6,7 𝑣𝑉𝐹𝐴 + 7,9 𝑝
2 + 1,8 𝑝 𝑣𝑉𝐹𝐴                               (4.18) 

dengan R2 berturut-turut adalah 0,9458, 0,9875, dan 0,9242. Dari gambar 4.14, 

terlihat jelas bahwa seiring dengan naiknya kadar plastik, nilai stabilitas juga 

mengalami kenaikan. Nilai VMA dan VFA secara bersamaan ternyata mengalami 

peningkatan yang bervariasi bersamaan dengan menaiknya nilai stabilitas, kecuali 

terhadap VIM yang cenderung menurun ketika VIM meningkat. Yang menarik 

adalah kenaikan nilai VMA sangat signifikan dibandingkan dengan kenaikan VFA, 

yang menunjukkan campuran aspal dengan limbah plastik yang dikenai beban 

berpengaruh pada berkurangnya rongga udara pada campuran tersebut. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.14 Kurva 3 dimensi stabilitas terhadap VIM/VMA/VFA dan kadar 

plastik dan garis kontur antara VIM/VMA/VFA dengan plastik 
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4.4.2 Visualisasi Data 3 Dimensi untuk Flow 

Grafik flow sebagai fungsi kadar plastik dan volumetrik aspal dapat dilihat 

pada gambar 4.15. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.15 Kurva 3 dimensi stabilitas terhadap VIM/VMA/VFA dan kadar 

plastik dan garis kontur antara VIM/VMA/VFA dengan plastik 
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Persamaan model matematis yang mendasari grafik pada gambar 4.15 dinyatakan 

sebagai berikut. 

𝑓𝑙𝑜𝑤 = 5,1042 + 0,4717 𝑝 + 0,0924 𝑣𝑉𝐼𝑀 + 0,0329 𝑝
2 − 0,1147 𝑝 𝑣𝑉𝐼𝑀              (4.19) 

𝑓𝑙𝑜𝑤 = −14,1995 + 5,1270 𝑝 + 1,2183 𝑣𝑉𝑀𝐴 + 0,0835 𝑝
2 − 0,3345 𝑝 𝑣𝑉𝑀𝐴      (4.20) 

𝑓𝑙𝑜𝑤 = −8,4233 + 1,0923 𝑝 + 0,3192 𝑣𝑉𝐹𝐴 − 0,0018 𝑣𝑉𝐹𝐴
2 − 0,0143 𝑝 𝑣𝑉𝐹𝐴   (4.21) 

dengan R2 secara berturut-turut adalah 0,7976, 0,9402, dan 0,7343. Dapat diamati 

dengan jelas dari gambar 4.15 bahwa nilai flow sebagai parameter yang 

menunjukkan efek deformasi vertikal setelah diberi pembebanan mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai kadar plastik. Hal ini selaras dengan 

grafik 2 dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara lebih detail, ternyata 

nilai volumetrik campuran aspal yang terdiri dari VIM, VMA, dan VFA terhadap 

nilai flow cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada VIM yang cenderung 

menurun. Ini berarti bahwa ketika terjadi deformasi vertikal (flow), rongga udara 

pada campuran aspal dengan limbah plastik semakin berkurang, bersamaan dengan 

meningkatnya volume rongga yang terisi aspal. 

4.4.3  Visualisasi Data 3 Dimensi untuk MQ 

Grafik MQ sebagai fungsi kadar plastik dan volumetrik aspal dapat dilihat 

pada gambar 4.16. Persamaan model matematis yang mendasari grafik gambar 4.16 

dinyatakan sebagai berikut. 

𝑀𝑄 =  1392,8 − 54,8 𝑝 − 237,3 𝑣𝑉𝐼𝑀 − 3,6 𝑝
2 + 24,8 𝑝 𝑣𝑉𝐼𝑀                       (4.22) 

𝑀𝑄 = −3796,1 + 700,2 𝑝 + 259,6 𝑣𝑉𝑀𝐴 + 10,4 𝑝
2 − 46,2 𝑝 𝑣𝑉𝑀𝐴            (4.23) 

𝑀𝑄 = −1762,3 + 197,1 𝑝 + 29,1 𝑣𝑉𝐹𝐴 −  1,2 𝑝
2 −  2,2 𝑝 𝑣𝑉𝐹𝐴                    (4.24)  

dengan R2 berturut-turut sebesar 0,9967, 0,9803, dan 0,9878. Dengan mengamati 

gambar 4.16, dapat dilihat bahwa nilai MQ semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kadar plastik, kecuali pada grafik MQ terhadap VIM dan kadar 

plastik di gambar 4.16 (a). Peningkatan MQ terhadap kenaikan kadar plastik sangat 

bergantung pada besarnya nilai VIM. MQ mulai meninggi ketika berada rentang 

nilai VIM antara 3-4% dan semakin meningkat saat berada di bawah 3%, 

menunjukkan bahwa MQ meningkat bersamaan dengan menurunnya volume 

rongga udara pada campuran aspal dengan limbah plastik. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.16 Kurva 3 dimensi stabilitas terhadap VIM/VMA/VFA dan kadar 

plastik dan garis kontur antara VIM/VMA/VFA dengan plastik 
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 Hal demikian berbanding terbalik dengan gambar 4.16 (c) yang 

menunjukkan peningkatan MQ seiring dengan meningkatnya volume rongga yang 

terisi aspal. Berbeda halnya dengan grafik di gambar 4.16 (b) yang menunjukkan 

nilai MQ semakin besar seiring dengan semakin besarnya kadar plastik dan VMA. 

4.5 Nilai Optimum Limbah Plastik pada Campuran Aspal  

Penentuan nilai optimum kadar plastik dalam campuran aspal dilakukan 

dengan menggunakan optimisasi numerik yang mengacu pada model matematis 

RSM. Batas-batas (bounds) dalam penentuan nilai optimum didapat dari visualisasi 

data 2 dimensi untuk tiap parameter volumetrik dan mekanik campuran aspal. 

Dengan diketahuinya persamaan model matematis yang merepresentasikan grafik 

3 dimensi dan batas-batasnya, maka perhitungan nilai optimum kadar plastik bisa 

dicari. Setelah diperoleh nilai optimum tiap model, kemudian dirata-ratakan.  

Dari pemodelan matematis yang telah disusun, maka jenis model fungsi objektif 

yang didapat adalah model quadratic. Dengan demikian, pencarian nilai optimum 

model tersebut mengacu pada quadratic programming dengan batas-batas 

(bounds). Penentuan metode optimisasi numerik didasarkan pada tabel keputusan 

optimisasi tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3 Tabel keputusan metode optimisasi numerik (Mathworks, 2020) 

Constraint 

Type 

Objective Type 

Linear Quadratic Least Squares 
Smooth 

Nonlinear 
Nonsmooth 

None 
n/a (f = const, or 

min = −∞) 

quadprog, 

Information 

mldivide, 

lsqcurvefit, 

lsqnonlin, 

Information 

fminsearch, 

fminunc, 

Information 

fminsearch  

Bound 
linprog, 

Information 

quadprog, 

Information 

lsqcurvefit, 

lsqlin, lsqnonlin, 

lsqnonneg, 

Information 

fminbnd, 

fmincon, fseminf, 

Information 

fminbnd 

Linear 
linprog, 

Information 

quadprog, 

Information 

lsqlin, 

Information 

fmincon, fseminf, 

Information 
  

General Smooth 
fmincon, 

Information 

fmincon, 

Information 

fmincon, 

Information 

fmincon, fseminf, 

Information 
  

Discrete, with 

Bound or Linear 

intlinprog, 

Information 
        

https://www.mathworks.com/help/optim/ug/fminsearch.html
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Tabel 4.4 Hasil perhitungan model karakteristik mekanik campuran aspal dengan 

limbah plastik 

 

Tabel model matematis visualisasi 3 dimensi dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diamati bahwa nilai kadar plastik optimum 

yang berada di dalam campuran aspal sebesar 5,36%. Nilai kadar plastik 5,36% 

Parameter Batas-batas 

Nilai 

parameter 

mekanik tiap 

pemodelan 

Nilai Rata-

rata 

Pemodelan 

Parameter 

Mekanik 

Kadar 

Plastik 

Optimum 

Kadar 

Plastik 

Optimum 

Nilai Kadar 

Plastik 

Optimum 

(%) 

VIM/VMA/

VFA (%) 

Stabilitas 

2,6 < p < 4,4 

2506,5 

2340,65 

4,8066 

3,6851 

5,3607667 

4,9684 

3 < VIM < 5 

stab > 2250 

2,6 < p < 10 

2296.5 3,6487 

16,9623 

VMA < 13 

stab > 2250 

2,6 < p < 10 

2174,8 2,6 

65 

VFA < 65 

stab > 2250 

Flow 

0 < p < 4,4 

5,4875 

5,6028 

1,5471 

2,7816 

5 

3 < VIM < 5 

3 < flow < 6 

0 < p < 7,2 

5,6733 3,3803 

17,1426 

VMA < 13 

3 < flow < 6 

0 < p < 7,2 

5,6476 3,4174 

76,4706 

VFA > 65 

3 < flow < 6 

MQ 

0 < p < 4,4 

539,226 

546,48067 

9,5118 

9,6156 

4,7032 

3 < VIM < 5 

MQ > 250 

0 < p < 10 

466,702 5,6539 

17,707 

VMA < 13 

MQ > 250 

0 < p < 10 

633,514 13,6811 

76,2444 

VFA < 65 

MQ > 250 
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memberikan pengaruh pada karakteristik mekanik berupa stabilitas, flow, dan MQ, 

yang masing-masing besarnya adalah 2340,65 kg, 5,6028 mm, dan 546,4807 

kg/mm. Jika ketiga nilai tersebut dibandingkan dengan standar Bina Marga 2018, 

ketiga nilai di atas sudah memenuhi standar tersebut. Di sisi lain, jika mengacu pada 

nilai VIM, VMA, dan VFA dari masing-masing model persamaan (4.16) sampai 

dengan (4.24), dapat diketahui bahwa semua nilai tersebut memenuhi Standar Bina 

Marga 2018. 

4.6 Pembahasan dan Interpretasi Klasifikasi Jalan Raya (Bina Marga) 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat nilai parameter hasil eksperimen 

yang tidak sesuai dengan standar Bina Marga 2018, yaitu VIM pada kadar aspal 

4,17, 4,67, 5,17, dan 5,67%, dan VFA pada kadar aspal 4,17, 4,57, dan 5,17%. 

Dengan mengacu pada tabel tersebut, didapat membuat grafik hubungan antara 

kadar aspal terhadap parameter volumetrik dan parameter mekanik.  

Gambar 4.1 menunjukkan grafik hubungan antara kadar aspal terhadap VIM. 

Grafik tersebut memberikan gambaran bahwa nilai VIM mengalami penurunan 

seiring dengan meningkatnya kadar aspal. Hal ini dapat dimaklumi jika kembali 

melihat skema volumetrik aspal, terutama pada kadar VIM yang merupakan rongga 

udara dalam campuran aspal dan kadar aspal. Berbeda halnya dengan gambar 4.2 

dan gambar 4.3 yang menggambarkan fungsi nilai VMA dan VFA sebagai fungsi 

dari kadar aspal. Di kedua grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa peningkatan 

kadar aspal akan mengarah pada peningkatan nilai VMA dan VFA. Hal ini 

dikarenakan, jika merujuk pada skema volumetrik aspal, baik kadar aspal dengan 

VMA maupun kadar aspal dengan VFA keduanya beririsan, dalam arti bahwa kadar 

aspal merupakan bagian dari kadar VMA dan juga VFA, sehingga keduanya 

menunjukkan hubungan berbanding lurus. 

 Pada gambar 4.4, kadar aspal meningkat seiring dengan meningkatnya 

stabilitas. Namun, ketika sampai pada titik kadar aspal 5,5%, stabilitas mengalami 

penurunan. Di sisi lain, nilai stabilitas pada data grafik pada gambar tersebut sudah 

sesuai dengan standar Binamarga semuanya. Ini akan berpengaruh pada nilai flow, 

seperti pada gambar 4.5. Nilai flow yang terlalu tinggi menunjukkan campuran 

bersifat plastis dan lebih mampu mengikuti deformasi akibat beban, dan flow yang 



52 

 

 

 

 

 

lebih rendah mengisyaratkan campuran tersebut memiliki rongga tak berisi aspal 

yang lebih tinggi dari kondisi normal, sehingga berpotensi retak dini. Berdasarkan 

grafik hubungan antara flow terhadap aspal, kadar aspal mengalami peningkatan 

pada rentang 4,5 – 7%. Di samping itu, batas nilai flow dari data tabel 4.1 yang 

mengacu pada SNI Binamarga sesuai dengan standar semuanya. 

Nilai MQ mengisyaratkan parameter yang mengukur kekakuan campuran. 

Jika dilihat pada gambar 4.6, nilai MQ cenderung menurun seiring dengan 

meningkatnya kadar aspal. Itu menunjukkan bahwa semakin besar kadar aspal, 

maka campuran aspal tersebut semakin kaku. Ini tidak lepas dari fungsi aspal itu 

sendiri sebagai perekat bagi agregat-agregat campuran aspal. 

Berdasarkan gambar 4.7, model matematis yang membentuk grafik pada 

gambar 4.7 berpotongan dengan batas maksimum VIM standar Bina Marga 2018, 

yaitu pada nilai 5%. Artinya, nilai kadar plastik yang memenuhi batas atas dan batas 

bawah nilai VIM berada pada rentang 0 sampai 4,4%. Di samping itu, penambahan 

kadar plastik pada campuran aspal akan berpengaruh pada peningkatan nilai VIM. 

Artinya, rongga udara yang terbentuk pada campuran aspal juga akan meningkat. 

Di sisi lain, model matematis hubungan antara kadar plastik dan VMA memenuhi 

standar Bina Marga dengan batas nilai minimum VMA yang harus dipenuhi adalah 

13%. Grafik pada gambar tersebut juga terlihat jelas nilai kadar plastik meningkat 

seiring dengan meningkatnya nilai VMA. Demikian halnya dengan nilai VFA 

menurun bersamaan dengan meningkatnya kadar plastik pada campuran aspal pada 

model matematis VFA-plastik. Artinya, semakin besar kadar plastik dalam 

campuran aspal, maka nilai VFA akan turun. Di sisi lain, walaupun demikian, hal 

itu tidak berarti tidak terpenuhinya standar Bina Marga 2018. Sebagaimana dapat 

dilihat pada gambar 4.10, nilai VFA hasil eksperimen memenuhi standar tersebut. 

Berdasarkan kurva 3 dimensi untuk stabilitas, dapat dilihat bahwa seiring 

dengan naiknya kadar plastik, nilai stabilitas juga mengalami kenaikan. Di sisi lain, 

nilai VIM, VMA, dan VFA di waktu yang bersamaan juga ternyata mengalami 

peningkatan dengan kenaikan yang bervariasi. Yang menarik adalah kenaikan nilai 

VMA sangat signifikan dibandingkan dengan kenaikan nilai pada VIM dan 

VFA. Di samping itu, visualisasi flow sebagai parameter yang menunjukkan efek 
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deformasi vertikal setelah diberi pembebanan secara jelas mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya nilai kadar plastik. Hal ini selaras dengan grafik 2 

dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara lebih detail, volumetrik 

campuran aspal yang terdiri dari VIM, VMA, dan VFA terhadap nilai flow 

cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada VFA yang mengalami penurunan 

pada nilai 16%. Namun, perlu dicatat di sini bahwa kenaikan VIM seiring dengan 

meningkatnya nilai flow tidak begitu signifikan, dibandingkan dengan kenaikan 

VMA pada rentang 15,5 – 16% dan VFA. Nilai MQ juga semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya kadar plastik, kecuali pada grafik MQ terhadap VFA dan 

kadar plastik (Hamzah, Golchin, & Tye, 2013) . 

Hasil dari nilai optimum kadar plastik dengan pendekatan numerik dapat dilihat 

pada tabel 4.3. Berdasarkan data tabel tersebut, nilai kadar plastik optimum yang 

berada di dalam campuran aspal sebesar 2,404%. Nilai kadar plastik 2,404 

memberikan pengaruh pada karakteristik mekanik berupa stabilitas, flow, dan MQ, 

yang masing-masing besarnya adalah 2340,65 kg, 5,518 mm, dan 350,5 kg/mm. 

Jika ketiga nilai tersebut dibandingkan dengan standar Bina Marga 2018, ketiga 

nilai di atas sudah memenuhi standar tersebut. Di sisi lain, jika mengacu pada nilai 

VIM, VMA, dan VFA dari masing-masing model persamaan (4.16) sampai dengan 

(4.24), dapat diketahui bahwa semua nilai tersebut memenuhi Standar Bina Marga 

2018. 

 Nilai stabilitas sebesar 2340,65 kg menunjukkan bahwa beban maksimum 

yang diterima lapisan jalan aspal sebelum mengalami deformasi vertikal adalah 

2,34 ton. Jika mengacu pada Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 

yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beban 

maksimal yang diizinkan untuk melewati jalan perdesaan adalah 5 ton. Dengan 

demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, campuran aspal dengan limbah 

plastik yang dibuat dapat diaplikasikan pada perkerasan jalan dengan arus lalu lintas 

rendah, seperti di desa (Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, 

2016) dan di kompleks perumahan (Muldiyanto, 2011).  

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



 

 

55 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

 Peningkatan nilai volumetrik campuran aspal mengakibatkan peningkatan 

parameter mekanik berupa stabilitas, deformasi vertikal (flow), dan Marshall 

Quotient (MQ), tetapi menurunkan parameter mekanik rongga udara yaitu VIM.  

 Peningkatan kadar plastik berpengaruh pada peningkatan temperatur lembek 

campuran aspal, sehingga temperatur lembek yang lebih tinggi akan menjaga 

tingkat kekuatan dan kekerasan aspal tanpa mengalami deformasi yang 

signifikan.  

 Nilai kadar plastik optimum dalam campuran aspal diperoleh sebesar 5,361% 

yang memberikan nilai optimal stabilitas, flow, dan MQ masing-masing sebesar 

2340,65 kg, 5,603 mm, dan 546,481 kg/mm. Ketiga nilai di atas sudah 

memenuhi standar Bina Marga 2018.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ke depannya 

adalah sebagai berikut. 

 Penelitian campuran aspal dengan limbah plastik yang melibatkan pemodelan 

matematis perlu ada pengembangan lebih lanjut terkait penentuan model yang 

tepat dalam melihat karakteristik campuran aspal. 

 Penentuan nilai optimum limbah plastik dalam campuran aspal dengan 

menggunakan pemodelan dapat dijadikan acuan ke depannya, dengan tetap 

menjadikan metode bar-chart sebagai constraint dalam pemodelan.  
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A-1 

 

LAMPIRAN 

 

Script koding untuk model matematis campuran aspa tanpa limbah plastik 

clear all 
clc 

  
data = xlsread('DaTA.xlsx'); 

  
aspal = data(:,1); 
aspalop = 4:0.2:7; 
stab = data(:,3); 
flow = data(:,4); 
flowop = 5:0.5:6; 
VIM = data(:,6); 
VMA = data(:,9); 
VFA = data(:,11); 
MQ = data(:,13); 

  
% ====================================================== 
% regression test 
% p(x) = b0 + b1*x + b2*x^2 
% VIMop = 0.84*aspalop.^2 - 11.18*aspalop + 41.78; 
% VMAop =  0.7714*aspalop.^2 - 8.053*aspalop + 37.35; 
% VFAop = -3.034*aspalop.^2 + 45.9*aspalop -95.49; 
% ====================================================== 

  
% least-squares method for VIM check 
x = input('dependent variabel: '); 
m = 2; 
n = 5; 
a1 = n; a2 = sum(aspal); a3 = sum(aspal.^2); 
a4 = a2; a5 = a3; a6 = sum(aspal.^3); 
a7 = a5; a8 = a6; a9 = sum(aspal.^4); 

  
A = [a1 a2 a3; 
    a4 a5 a6; 
    a7 a8 a9]; 

  
a11 = a1.^0.5; 
a12 = 0; 
a13 = 0; 
a23 = 0; 
a21 = a4/a11; 
a22 = (a5-(a21).^2).^0.5 ; 
a31 = a7/a11; 
a32 = (1/a22)*(a8-a31*a21); 
a33 = (a9-a31.^2-a32.^2).^0.5; 

  
L = [a11 a12 a13; 
    a21 a22 a23; 
    a31 a32 a33]; 

  



 

 

A-2 

 

vi1 = sum(x); vi2 = sum(aspal.*x); vi3 = sum(aspal.^2.*x); 
VI = [vi1; vi2; vi3]; 

   
j = L\VI; 
a = L'\j 

  
x_op = a(3,1)*aspal.^2 + a(2,1)*aspal + a(1,1); 
x_optim = a(3,1)*aspalop.^2 + a(2,1)*aspalop + a(1,1); 
Sr_x = sum((x-x_op).^2); 
Sy_x = sum((x-mean(x)).^2); 
Se_x = (Sr_x/(n-m-1)).^0.5 
R_squarex = (Sy_x-Sr_x)/Sy_x 
% =============================================================== 

  
figure(1) 
plot(aspal,x,'ko') 
hold on 
plot(aspalop,x_optim,'b') 
hold off 

  
for i=1:7 
    xlabel('kadar aspal (%)') 
    if x == stab 
        ylabel('stabilitas (kg)') 
        legend('measured stability','predicted stability') 
    else if x == flow  
            ylabel('flow (mm)') 
            legend('measured flow','predicted flow') 
        else if x == MQ 
                ylabel('Marshall Quotient (kg/mm)') 
                legend('measured MQ','predicted MQ') 
            else if x == VIM 
                    ylabel('VIM (%)') 
                    legend('measured VIM','predicted VIM') 
                else if x == VMA 
                        ylabel('VMA (%)') 
                        legend('measured VMA','predicted VMA') 
                    else if x == VFA 
                            ylabel('VFA (%)') 
                            legend('measured VMA','predicted VFA') 
                        end 
                    end 
                end  
            end 
        end 
    end 
end 

  
grid on 

  

Script koding untuk mencari model matematis dan visualisasi data 2 dimensi dan 

3 dimensi. 

clear all 
clc 
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data = xlsread('DaTA2.xlsx'); 

  
plastik = data(:,2); 
plastikop = 0:0.2:10; 

  
aspal = data(:,1); 
stab = data(:,3); 
flow = data(:,4); 
VIM = data(:,5); 
VMA = data(:,8); 
VFA = data(:,10); 
MQ = data(:,12); 
TL = data(:,16); 

  
plas = 0:1:9; 
VIM_range = 0:1:9; 
VMA_range = 0:2:18; 
VFA_range = 0:7:69; 

  
disp('input the order of polynomial'); 
disp('============================='); 
m = input('the order of polynomial: '); 
y = input('the dependent variable: '); 
v = input('the asphalt volumetric: '); 
min = input('parameter minimum: '); 
max = input('parameter maximum: '); 
n = 6; 

  
p = polyfit(plastik,y,m) 
y1 = polyval(p,plastikop); 
y2 = polyval(p,plastik); 

  
figure(1) 
plot(plastik,y,'bo') 
hold on 
plot(plastikop,y1,'k') 
plot(plastikop,ones(1,51)*min,'r') 
if max >= 5 
    plot(plastikop,ones(1,51)*max,'g') 
end 
hold off 
grid on 

  
% generate error 
Sr_y = sum((y-y2).^2); 
St_y = sum((y-mean(y)).^2); 
Se_y = (Sr_y/(n-m-1)).^0.5  %standard error 
Rsquare_y = (St_y-Sr_y)/St_y 
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figure(1) 
for i=1:4 
    xlabel('kadar plastik (%)') 
    if y == stab 
        ylabel('stabilitas (kg)') 
        legend('measured stabilitas','predicted stabilitas', ... 
            'min stabilitas') 
    else if y == flow  
            ylabel('flow (mm)') 
            legend('measured flow','predicted flow', ... 
                'min flow','max flow') 
        else if y == MQ 
                ylabel('Marshall Quotient (kg/mm)') 
                legend('measured MQ','predicted MQ','min MQ') 
            else if y == TL 
                    ylabel('Titik Lembek (Celcius)') 
                    legend('measured Titik Lembek', ... 
                        'predicted Titik Lembek') 
                else if y == VIM 
                        ylabel('VIM (%)') 
                        legend('measured VIM','predicted VIM', ... 
                            'min VIM','max VIM') 
                    else if y == VMA 
                            ylabel('VMA (%)') 
                            legend('measured VMA','predicted VMA', 

... 
                                'min VMA') 
                        else if y == VFA 
                                ylabel('VFA (%)') 
                                legend('measured VFA', ... 
                                    'predicted VFA', 'min VFA') 
                            end 
                        end 
                    end  
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
figure(2) 
for i=1:3 
    if v == VIM_range 
        [X,Y] = meshgrid(plas,v); 
        Z = 1996 + 295.*X + 22.1*Y + 19.13*X.^2 - 61.1.*X.*Y; 
        subplot(1,2,1) 
        surf(X,Y,Z) 
        hold on 
        contour(X,Y,Z) 
        hold off 
        title('stability curve as a function of plastik and VIM') 
        xlabel('plastik (%)') 
        ylabel('VIM (%)') 
        zlabel('stabilitas (kg)') 

         
        subplot(1,2,2) 
        contour(X,Y,Z) 
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        title('contour of plastik and VIM') 
        xlabel('plastik (%)') 
        ylabel('VIM (%)') 

         
    else if v == VMA_range 
            [X,Y] = meshgrid(plas,v); 
            Z = -8871 + 2892.*X + 678.2*Y + 47.78.*X.^2 - 

186.2.*X.*Y; 
            subplot(1,2,1) 
            surf(X,Y,Z) 
            zlim([0,10000]) 
            axis manual 
            hold on 
            contour(X,Y,Z) 
            hold off 
            title('stability curve as a function of plastik and 

VMA') 
            xlabel('plastik (%)') 
            ylabel('VMA (%)') 
            zlabel('stabilitas (kg)') 

             
            subplot(1,2,2) 
            contour(X,Y,Z) 
            title('contour of plastik and VMA') 
            xlabel('plastik (%)') 
            ylabel('VMA (%)') 

            
        else if v == VFA_range 
                [X,Y] = meshgrid(plas,v); 
                Z = 1611 - 87.7.*X + 6.665.*Y + 7.948.*X.^2 + 

1.804.*X.*Y; 
                subplot(1,2,1) 
                surf(X,Y,Z) 
                hold on 
                contour(X,Y,Z) 
                title('contour of plastik and VFA') 
                xlabel('plastik (%)') 
                ylabel('VFA (%)') 
                hold off 
                title('stability curve as a function of plastik 

and VFA') 
                xlabel('plastik (%)') 
                ylabel('VFA (%)') 
                zlabel('stabilitas (kg)') 

  
                subplot(1,2,2) 
                contour(X,Y,Z) 
                title('contour of plastik and VFA') 
                xlabel('plastik (%)') 
                ylabel('VFA (%)') 
                zlabel('stabilitas (kg)') 
            end 
        end 
    end 
end 
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Script untuk mencari nilai optimum kadar aspal 

%looking for optimum asphalt at MQ  
% using Newton-Raphson Methods 
% flow with respect to aspal 

  
function newton_raphson ; 

  
disp('Metoda Newton Raphson'); 
disp('======================'); 
x = input('Nilai Tebakan Awal : '); 
eps = input('Nilai Ketelitian : '); 
itemax = input('Jumlah Iterasi Maksimum : '); 
alfa = x; 
disp (' '); 
disp ('Proses Iterasi') 
disp ('======================') 
xlama = x; 
tic 

  
for i = 1:1:itemax 
    if ft(xlama) == 0 
        break; 
    else 
        xbaru = xlama - (fn(xlama,alfa)/ft(xlama)); 
    end 
    disp (['Iterasi ke ',num2str(i),',',' akar : 

',num2str(xbaru)]) 
    if abs((xbaru-xlama)/xbaru) <= eps 
        break; 
    end 
    xlama = xbaru; 
end 

  
salah = abs((xbaru-xlama)/xbaru); 

  
disp (' ') 
disp (['Nilai Akar : ',num2str(xbaru)]) 
disp (['Jumlah Iterasi : ',num2str(i)]) 
disp (['Kesalahan : ',num2str(salah)]) 

  
function f = fn(x,alfa); 
f = 2*-29.6629*x + 275.4659; 

  
function f = ft(x); 
f = 2*-29.6629; 

 

Script untuk mencari nilai optimum limbah plastik dengan optimisasi numerik 

clear all 
clc 

  
data = xlsread('DaTA2.xlsx'); 
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plastik = data(:,2); 
plastikop = 0:0.2:10; 

  
aspal = data(:,1); 
stab = data(:,3); 
flow = data(:,4); 
VIM = data(:,5); 
VMA = data(:,8); 
VFA = data(:,10); 
MQ = data(:,12); 
TL = data(:,16); 

  
plas = 0:1:9; 
VIM_range = 0:1:9; 
VMA_range = 0:2:18; 
VFA_range = 0:7:69; 

  
% seeking for optimum flow on its function 
% w/ respect to plastik-VIM-VMA-VFA 

  
% input the value of each elements of matrix 
for i=1:12 
    a(i) = input('element a(i): '); 
end 

  
for i=1:3 
    lb(i) = input('lower bound : '); 
end 

  
for i=1:3 
    ub(i) = input('upper bound : '); 
end 

  
for i=1:6 
    f(i) = input('first coef: '); 
end 

  
for i=1:3 
    c(i) = input('constant(i): '); 
end 

  
% function flow w/ respect to plastik & VIM 
lb1 = [lb(1) 3]; % lower bound  
ub1 = [ub(1) 5]; % upper bound  

  
% flow = 5.104 + 0.4717.*x1 + 0.09239*x2 + 0.03287*x1^2 - 

0.1147.*x1.*x2 
H1 = 2*[a(1) a(2); 
    a(3) a(4)]; 
f1 = [f(1); f(2)]; 

  
A1 = []; 
b1 = []; 
Aeq1 = []; 
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beq1 = []; 

  
[x,fval] = quadprog(H1,f1,A1,b1,Aeq1,beq1,lb1,ub1) 
fval1 = fval + c(1) 

  
% function flow w/ respect to plastik & VMA 
lb2 = [lb(2) 15]; % lower bound  
ub2 = [ub(2) 18]; % upper bound  

  
% Z = -701.6 - 9.742.*X + 85.27*Y - 2.569.*Y.^2 + 0.5754.*X.*Y 
H2 = 2*[a(5) a(6); 
    a(7) a(8)]; 

  
f2 = [f(3); f(4)]; 

  
A2 = [];  
b2 = []; 
Aeq2 = []; 
beq2 = []; 

  
[x,fval] = quadprog(H2,f2,A2,b2,Aeq2,beq2,lb2,ub2) 
fval2 = fval + c(2) 

  
% function flow w/ respect to plastik & VFA 
lb3 = [lb(3) 65]; % lower bound  
ub3 = [ub(3) 80]; % upper bound  

  
% Z = 4.436 - 0.006314.*X + 0.01472.*Y + 0.01005.*X^2 + 

0.0001921.*X.*Y 
H3 = 2*[a(9) a(10); 
    a(11) a(12)]; 

  
f3 = [f(5); f(6)]; 

  
A3 = [];  
b3 = []; 
Aeq3 = []; 
beq3 = []; 

  
[x,fval] = quadprog(H3,f3,A3,b3,Aeq3,beq3,lb3,ub3) 
fval2 = fval + c(3) 

  
% ----------------------------------------------------------- 
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