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ABSTRACT 
Implementation of road construction in the event of rain can lead to a mixture of rain water mixed asphalt that can affect the 
quality of the road. The quality become worst, because it is not sticky and hard, and the asphalt temperature is not suitable. 
Not all owner receives the results paving the way for construction of the resulting a wave and crack. That causes the layer 
must be dredged and should be replaced with a new mix of asphalt. Result of dredged can be called with a mixture of failed 
production (CGP). In this study, CGP reprocessed to determine the potential of the mixture can be reused as pavement wear 
layer. Before tested using Marshall Hammer compactor to prior sample preparation with 3 variations CGP processing 
methods, namely 1). CGP material without treatments, 2). CGP material aerated at room temperature (250C) for 48 hours, 3). 
CGP material is heated using an oven with a temperature of 350C for 6 hours (simulation material dried in the sun). From the 
results of the three tests marshal reprocessing material variations ways CGP showed overall characteristic values do not meet 
specification requirements Bina Marga 2010. Way of reprocessing is best done by CGP material aerated at room temperature 
(250C) for 48 hours. This method has the lowest levels of water content, namely, rat - average moisture content of 0,20 % or 1 
gram of each sample weight of 500 grams and 2159,27 kg marshal tests, flow 1,70 mm , MQ 1394,95 kg/mm, density 2,25, 
18,99 % VMA, VIM 5,72 %, and 67,42 % VFWA. Marshal test results demonstrate the value and VIM flow characteristics 
of all the processing and VFWA variations from one reprocessing does not meet the specification requirements of Bina 
Marga 2010 as AC-WC layers so meterial CGP processed material can not be used again as a wear layer (Wearing Course). 
 
Key words: reprocessing, moisture content, Asphalt concrete, characteristic values. 

ABSTRAK 
Pelaksanaan konstruksi jalan pada saat terjadi hujan dapat mengakibatkan campuran aspal tercampur air hujan yang dapat 
mempengaruhi kualitas jalan. Kualitas jalan menjadi tidak bagus, karena tidak lengket dan keras, serta suhu aspal tidak sesuai 
standar. Tidak semua owner menerima hasil pengaspalan karena konstruksi jalan yang dihasilkan terjadi gelombang maupun 
retak-retak kasar. Hal inilah yang menyebabkan lapisan tersebut harus dikeruk dan harus diganti dengan campuran yang baru. 
Campuran aspal hasil dari kerukan dapat disebut dengan Campuran Gagal Produksi (CGP). Dalam penelitian ini, CGP diolah 
kembali untuk mengetahui potensi campuran tersebut dapat digunakan kembali sebagai lapis aus perkerasan jalan. Sebelum 
pengujian dengan menggunakan alat pemadat Marshall Hammer terlebih dahulu dilakukan pembuatan sampel CGP dengan 3 
variasi cara pengolahan, yaitu 1). material CGP tanpa treatment, 2). material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan 
(250C) selama 48 jam,3). material CGP dipanaskan dengan menggunakan oven dengan suhu 350C selama 6 jam (simulasi 
material dijemur matahari).Dari hasil tes Marshall ketiga variasi cara pengolahan ulang material CGP menunjukkan nilai 
karakteristik yang secara keseluruhan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010. Cara pengolahan ulang yang 
paling baik dilakukan adalah dengan cara material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan (250C) selama 48 jam. Cara ini 
mempunyai kadar air paling rendah yaitu, kadar air rata-rata sebesar 0,20 % atau 1 gram dari berat tiap sampel 500 gram dan 
dari tes Marshall nilai yang ditunjukkan paling mendekati nilai persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010 yaitu, diperoleh nilai 
stabilitas Marshall 2159,27 kg, Flow 1,70 mm, MQ 1394,95 kg/mm, Density 2,25, VMA 18,99 %, VIM 5,72 %, dan VFWA 
67,42 % . Hasil tes Marshall menunjukkan nilai karakteristik Flow dan VIM dari semua variasi pengolahan dan VFWA dari 
salah satu pengolahan ulang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010 sebagai lapis AC-WC sehingga 
material hasil olahan material CGP tidak dapat digunakan lagi sebagai lapis aus (Wearing Course).  

 

Kata-kata kunci: pengolahan ulang, kadar air, Asphalt concrete, nilai karakteristik. 

PENDAHULUAN 

Kemungkinan terjadinya hujan dalam waktu tertentu 
dalam pelaksanaan konstruksi jalan dapat mengakibatkan 
campuran aspal tercampur dengan air hujan. Penghamparan 
dan pemadatan yang dilaksanakan pada waktu hujan atau 
ditempat tersebut terdapat air akan berakibat pada kualitas 
jalan yang tidak bagus, karena tidak lengket dan keras, serta 
suhu aspal tidak sesuai standar. Tidak semua owner menerima 
hasil pengaspalan karena konstruksi jalan yang dihasilkan 
terjadi gelombang maupun retak-retak kasar. Hal inilah yang 

menyebabkan lapisan tersebut harus dikeruk dan harus diganti 
dengan campuran yang baru. Campuran aspal hasil dari 
kerukan sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah 
mengalami pemadatan dan telah tercampur dengan air hujan. 
Material tersebut hanya akan menjadi limbah sampah. Maka 
dari itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk 
memanfaatkan secara maksimal limbah perkerasan tersebut 
dalam hal ini dapat disebut dengan Campuran Gagal Produksi 
(CGP). 

 



Pengaruh Air pada proses Pemadatan/Karakteristik 
Campuran Aspal 

Air dapat mempengaruhi adhesi antara aspal dengan 
agregat sehingga dapat menyebabkan pengelupasan bitumen 
dari agregat disebabkan karena campuran permeabel terhadap 
air sehingga dalam pelaksanaan penghamparan dan pemadatan 
di lapangan perlu dihindari adanya air. 
 
Sifat Campuran Aspal Beton 

Asphalt concrete juga dikenal dengan istilah Laston 
(Lapisan aspal beton) yang merupakan beton aspal bergradasi 
menerus yang umum digunakan untuk jalan-jalan dengan 
beban lalu lintas berat. Karakteristik aspal yang terpenting 
pada campuran ini adalah stabilitas (Sukirman, 2003). 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 dalam 
pencampuran aspal beton terdapat ketentuan-ketentuan 
tertentu sehingga campuran harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut yang ditabelkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ketentuan Sifat-sifat Campuran AC (Asphalt 
Concrete) 

Sifat-sifat Campuran 
Laston (AC) 

Lapis Aus 
(WC) 
Kasar 

Kadar aspal efektif Min. 4,3 
Penyerapan agregat Maks. 1,2 
Jumlah tumbukan per bidang 

 
75 

Rongga dalam campuran (%) 
Min. 3 
Maks. 5 

Rongga dalam agregat 
(VMA) (%) 

Min. 15 

Rongga terisi aspal (%) Min. 65 

Stabilitas Marshall (kg) 
Min. 800 
Maks. - 

Pelelehan (mm) Min. 3 
Marshall Quotiont (kg/mm) Min. 250 
Stabilitas Marshall sisa (%) 
setelah perendaman selama 
24 jam, 60°C 

Min. 90 

Rongga dalam campuran (%) 
pada kepadatan membal 
(refusal) 

Min. 2,5 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan 
percobaan Laboratorium yang dilakukan di Laboratorium 
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Material yang digunakan untuk 
membuat benda uji adalah material sisa-sisa sampel pengujian 
tugas akhir sebelumnya yang didalamnya sudah tercampur air 
pada saat dipadatkan yang didapat dari Laboratorium Program 
Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Pengolahan ulang dilakukan dengan 3 variasi cara 
pengolahan, yaitu :   
a. material CGP tanpa treatment, 
b. material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan 

(250C) selama 48 jam, 
c. material CGP dipanaskan dengan menggunakan oven 

dengan suhu 350C selama 6 jam (simulasi material 
dijemur matahari). 

Dibandingkan dengan benda uji normal dan benda uji 
tercampur air pada proses pemadatan selama 30 lintasan 
dengan menggunakan mesin APRS dari jumlah lintasan total 
45 lintasan. 

Dalam penelitian ini, cara pencampuran aspal 
menggunakan cara pencampuran aspal panas (HOT-mix). 
Benda uji dipanaskan, dicampur rata, dan kemudian 
dipadatkan. Karena tidak diadakan pengujian viskositas 
kinematik aspal maka secara umum ditentukan suhu 
pencampuran berkisar antara 145 ºC-155 ºC, sedangkan suhu 
pemadatan antara 110 ºC-135 ºC.  

Benda uji kemudian diuji dengan menggunakan alat uji 
Marshall test untuk mengetahui Stabiltas dan flow dari hasil 
benda uji yang telah dibuat tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik CGP dengan perbandingan 

material Normal  

1. Pemeriksaan kadar air 
Kadar air CGP rata-rata 0,33 % atau 1,65 gram dan kadar 
air normal rata-rata 0,07 % atau 0,35 gram untuk tiap 500 
gram sampel (jumlah kebutuhan sampel untuk test 
penetrasi). Antara material CGP dan material normal 
terdapat perbedaan kadar air karena pada material CGP 
sudah tercampur air dari proses pemadatan sehingga kadar 
air pada material ini lebih tinggi dibanding dengan 
material normal.  

2. Pemeriksaan Ekstraksi 
Kadar aspal CGP sebesar 6,24 % dan kadar aspal normal 
sebesar 6,31 % dari 500 gram sampel. Terjadi perbedaan 



kadar aspal antara material CGP dan material normal 
dikarenakan proses pengekstraksian pada material CGP 
kurang bersih sempurna sehingga masih ada aspal yang 
menempel pada agregat. 

3. Pemeriksaan Gradasi (AnalisaSaringan) 

 
Gambar 2. Grafik Pembagian Gradasi Material CGP 

Gabungan 

 
Gambar 3. Grafik Pembagian Gradasi Material Normal 

Gabungan 

Dari gambar grafik gabungan material sebelum 
diekstraksi dan sesudah diekstraksi baik material CGP maupun 
material normal dapat dilihat grafik mengalami kenaikan 
setelah diekstraksi. Hal ini disebabkan oleh aspal yang 
menyelimuti agregat maupun gumpalan agregat halus sudah 
terlepas sehingga material cenderung halus. Akan tetapi, hasil 
gradasi material sesudah diekstraksi belum memenuhi 
persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010 dikarenakan 
pengekstraksian material kurang bersih sempurna sehingga 
masih ada aspal maupun agregat halus yang menempel. 

 
4. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan  Agregat 

Tabel 2. Hasil pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat 
halus dan agregat kasar 

Keterngan 
CGP Normal 

Agregat 
Kasar 

Agregat 
Halus 

Agregat 
Kasar 

Agregat 
Halus 

Satuan 

Berat jenis 
bulk 

2,56 2,49 2,46 2,33   

Berat jenis 
SSD 

2,60 2,60 2,50 2,40   

Berat jenis 
semu 

2,66 2,79 2,55 2,51   

Penyerapan 
(absorbsi) 

1,46 4,30 1,30 3,09 % 

 
5. Pemeriksaan Abrasi Los Angeles (Keausan  Agregat) 

Tabel 3. Hasil pemeriksaan abrasi Los Angeles  

Material CGP Sebelum diekstraksi Sesudah diekstraksi 
Abrasi agregat % 19,5 % 19,5 % 
Spesifikasi SNI 

2417:2008  
Campuran AC 

Bergradasi Kasar 

Maks. 30% 

Hasil pemeriksaan abrasi Los Angeles pada material CGP 
sebelum dan sesudah diekstraksi menunjukkan hasil yang sama. 
Hal ini disebabkan karena sampel yang digunakan untuk uji 
abrasi Los Angeles sebelum diekstraksi diambil secara acak 
sehingga kemungkinan penghancuran material cukup 
sempurna. 

6. Pemeriksaan Kelekatan Agregat terhadap Aspal 

Tabel 4. Hasil pemeriksaan kelekatan agregat terhadap aspal 

Berat agregat 100 Gram 

Berat aspal 5,03 Gram 

Berat aspal yang terlepas 0 Gram 

Persentase kelekatan agregat thd aspal 100 % 

 
Hasil Pengujian Sifat Marshall Campuran 
 

Cara pengolahan ulang campuran dilakukan dengan 3 
variasi cara pengolahan yaitu,  

1). material CGP tanpa treatment,  
2). material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan 

(250C) selama 48    jam,  
3). material CGP dipanaskan dengan menggunakan oven 

dengan suhu 350C selama 6 jam (simulasi material 
dijemur matahari).  

Sebelum dipanaskan dan dipadatkan ulang, ketiga 
variasi pengolahan ulang tersebut dilakukan pemeriksaan 
kadar air terlebih dahulu dan sebagai pembanding juga 
dilakukan pemeriksaan kadar air pada material normal tanpa 
tercampur air dan material yang tercampur air pada proses 
pemadatan selama 30 lintasan. Di bawah ini adalah gambar 
grafik hubungan antara cara pengolahan material dengan kadar 
air. 

 
Gambar 4. Grafik hubungan antara cara pengolahan material 

dengan kadar air 

Dari gambar grafik didapat kadar air yang dioven 
dengan suhu 350C selama 6 jam sebagai simulasi material 
dijemur matahari lebih besar dibanding dengan kadar air yang 
diangin-anginkan pada suhu ruangan (250C) selama 48 jam. 
Hal ini kemungkinan karena oven tertutup rapat sehingga uap 
air terjebak di dalam oven dan tidak bisa menguap secara 
sempurna sehingga diperlukan oven yang ada saluran 
pembuangan airnya agar air menguap sempurna. 
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Hasil pengujian sifat Marshall dari masing-masing 
benda uji baik normal, tercampur air selama 30 lintasan 
maupun hasil pengolahan ulang CGP disajikan pada Tabel 5. 
Nilai yang ditunjukkkan merupakan nilai rata-rata dari 4 kali 

pengujian benda uji. Untuk mengetahui hasil uji sesuai 
persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010 atau tidak maka pada 
tabel disertakan pula nilai spesifikasi Bina Marga 2010 
sehingga bisa langsung dapat diketahui hasilnya. 

Tabel 5. Karakteristik benda uji normal, air selama 30 lintasan dan pengolahan ulang material CGP 

No 
Jenis 

Benda Uji 

Sifat MarshallAC-WC 

Stabilitas 
Ket 

Flow 
Ket 

MQ 
Ket 

Density 
 

VMA 
Ket 

VIM 
Ket 

VFWA 
Ket 

(kg) (mm) (kg/mm) (%) (%) (%) 

1 Normal 1211,77 ok 4,73 ok 260,08 ok 2,27 18,92 ok 4,86 ok 71,71 ok 

2 
air selama 
30 lintasan 

1089,36 ok 6,94 ok 170,81 no 2,17 22,51 ok 9,10 no 57,28 no 

3 
Tanpa 

Treatment 
2099,41 ok 2,44 no 1047,26 ok 2,22 19,94 ok 6,83 no 63,47 no 

4 
Diangin-
anginkan 

2159,27 ok 1,70 no 1394,95 ok 2,25 18,99 ok 5,72 no 67,42 ok 

5 Dioven 2153,77 ok 2,00 no 1082,37 ok 2,24 19,28 ok 6,07 no 66,24 ok 

Spesifikasi min 800   min 3   min 250     min 15   3 - 5   min 65   

Analisis dari hasil uji Marshall antara lain : 
1. Terjadi peningkatan nilai stabilitas marshall dan 

penurunan nilai flow pada benda uji setelah mengalami 
pengolahan dan pemadatan ulang dibanding dengan benda 
uji normal dan tercampur air selama 30 lintasan. Berikut 
adalah gambar grafik hubungan nilai stabilitas Marshall 
dengan nilai flow. 

 

Gambar 5. Grafik hubungan antara stabilitas Marshall dengan 
nilai flow 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat terdapat hubungan 
antara kenaikan nilai stabilitas terhadap penurunan flow, yakni 
pada persamaan y = 2823,6e-0,148x (R2 = 0,9317). Dimana cara 
pengolahan berpengaruh pada kenaikan nilai stabilitas. Hal ini 
kemungkinan disebabkan karena campuran menjadi getas dan 
keras atau mengalami hardening, dan permukaan agregat 
menjadi kasar sehingga terjadi penurunan pada nilai flow. 

2. Dilihat dari kadar airnya ternyata kadar air mempengaruhi 
nilai stabilitas. Kadar air semakin tinggi maka nilai 
stabilitas marshall semakin rendah. Tetapi, dalam 
pengolahan material CGP nilai stabilitas Marshall 
mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada material 
normal maupun pada material tercampur air selama 30 
lintasan memungkinkan dikarenakan campuran menjadi 
getas dan keras/mengalami hardening serta permukaan 
agregat menjadi kasar. Kenaikan nilai stabilitas Marshall 
ini mengakibatkan nilai flow menurun. 

 
Keterangan : 

: Batas minimum stabilitas (kg) min. 800 
(Spesifikasi   BM 2010) 

Gambar 6. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan nilai 
stabilitas Marshall 

 

Keterangan : 
: Batas minimum flow (mm) min. 3 (Spesifikasi BM 
2010) 

Gambar 7. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan nilai 
flow 



 

Keterangan : 
: Batas minimum marshall quotient (kg/mm) min. 
250  

(Spesifikasi BM 2010) 

Gambar 8. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan MQ 

Dari hasil pengolahan ulang material CGP dapat dilihat 
semakin tinggi kadar air maka semakin rendah nilai Marshall 
Quotient (MQ). Penurunan nilai marshall quotient dipengaruhi 
nilai rasio antara stabilitas dengan flow (kelelehan). 

3. Nilai kadar air mempengaruhi density/kepadatan. 
Kepadatan akan semakin menurun jika kadar air yang 
terkandung semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena air 
bersifat permeabel terhadap campuran sehingga dapat 
menyebabkan pengelupasan aspal dari agregat. Penurunan 
kepadatan yang disebabkan oleh air ini akan 
mengakibatkan terdapat rongga udara yang besar sehingga 
dapat menyebabkan kenaikan nilai VIM. 

 

Gambar 9. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan density 

 
Gambar 10. Grafik hubungan antara density dengan nilai VIM   

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat 
hubungan antara penurunan kepadatan terhadap kenaikan nilai 

VIM, yakni pada persamaan y =  -40,402 + 96,627 (R2 = 
0,9993). Dimana tingkat kepadatan berpengaruh terhadap 
kerapatan perkerasan. Semakin rapat perkerasan maka rongga 
udara akan semakin kecil sehingga nilai VIM semakin rendah. 

4. Kadar air juga mempengaruhi pada sifat volumetrik 
campuran. Nilai VMA dan VIM mengalami peningkatan 
karena akibat tercampur air maka rongga-rongga yang 
ada terisi oleh air tersebut. Peningkatan nilai tersebut 
mempengaruhi terhadap penurunan VFWA. 

 

Keterangan : 
: Batas minimum VMA (%) min. 15 (Spesifikasi 
BM 2010) 

Gambar 11. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan 
nilai VMA  

 
Keterangan : 

: Batas minimum dan  maksimum VIM  (%) min. 3 
dan mak. 5  (Spesifikasi BM 2010) 

Gambar 12. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan nilai VIM 

 
Keterangan : 

: Batas minimum VFWA (%) min. 65 (Spesifikasi 
BM 2010) 

Gambar 13. Grafik hubungan antara cara pengolahan dengan 
nilai VFWA 
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Analisis Cara Pengolahan Ulang CGP sebagai 

Lapis AC-WC 

Variasi pengolahan ulang material CGP dilakukan dengan 3 
cara yaitu,  

1). material CGP tanpa treatment,  
2). material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan 

(250C) selama 48 jam,  
3). material CGP dipanaskan dengan menggunakan 

oven dengan suhu 350C selama 6 jam (simulasi 
material dijemur matahari).  

Dibandingkan dengan material normal tanpa tercampur air dan 
material yang tercampur air pada proses pemadatan selama 30 
lintasan. 

Karena kadar air mempengaruhi kualitas campuran 
aspal beton maka dipilih cara pengolahan ulang yang 
mempunyai kadar air paling rendah dan dilihat dari tabel hasil 
uji Marshall dapat dilihat cara pengolahan mana yang paling 
baik dilakukan karena nilai hasil tes Marshall hampir 
mendekati nilai persyaratan spesifikasi Bina Marga 2010 
sebagai AC-WC adalah cara pengolahan ulang yang kedua 
yaitu, material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan 
(250C) selama 48 jam. Dari uji kadar air diperoleh kadar air 
rata-rata sebesar 0,20 % atau 1 gram dari berat tiap sampel 
500 gram dan hasil tes Marshall dihasilkan nilai stabilitas 
Marshall 2159,27 kg, Flow 1,70 mm, MQ 1394,95 kg/mm, 
Density 2,25, VMA 18,99 %, VIM 5,72 %, dan VFWA 67,42 
% dibandingkan dengan cara material CGP dipanaskan dengan 
menggunakan oven dengan suhu 350C selama 6 jam (simulasi 
material dijemur matahari) karena pada proses pengovenan 
kemungkinan oven tertutup rapat sehingga uap air terjebak di 
dalam oven dan tidak bisa menguap secara sempurna sehingga 
diperlukan oven yang ada saluran pembuangan airnya agar uap 
air menguap sempurna karena hal ini juga akan mempengaruhi 
nilai karakteristiknya. 

Potensi Material CGP Dapat Digunakan 

Kembali Sebagai Lapis Aus (Wearing Course) 

Berdasarkan hasil Uji Marshall pada Tabel V.12. dapat 
dilihat bahwa dari beberapa variasi cara pengolahan ulang 
material CGP nilai karakteristik Flow dan VIM dari semua 
variasi pengolahan dan VFWA dari salah satu pengolahan 
ulang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga 
2010 sebagai lapis AC-WC sehingga material hasil olahan 
material CGP tidak dapat digunakan lagi sebagai lapis aus 
(Wearing Course). 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hal-
hal berikut ini: 
1. Dari hasil tes Marshall ketiga variasi cara pengolahan 

ulang material CGP menunjukkan nilai karakteristik yang 
secara keseluruhan tidak memenuhi persyaratan 
spesifikasi Bina Marga 2010. 

2. Karena kadar air mempengaruhi kualitas campuran aspal 
beton maka cara pengolahan ulang yang paling baik 
dilakukan adalah dengan cara material CGP diangin-
anginkan pada suhu ruangan (250C) selama 48 jam. Cara 
ini mempunyai kadar air paling rendah yaitu, kadar air 
rata-rata sebesar 0,20 % atau 1 gram dari berat tiap sampel 
500 gram dan hasil tes Marshall dihasilkan nilai yang 
paling mendekati nilai persyaratan Bina Marga 2010 yaitu, 
diperoleh nilai stabilitas Marshall 2159,27 kg, Flow 1,70 
mm, MQ 1394,95 kg/mm, Density 2,25, VMA 18,99 %, 
VIM 5,72 %, dan VFWA 67,42 %. 

3. Hasil tes Marshall menunjukkan nilai karakteristik Flow 
dan VIM dari semua variasi pengolahan dan VFWA dari 

salah satu pengolahan ulang tidak memenuhi persyaratan 
spesifikasi Bina Marga 2010 sebagai lapis AC-WC 
sehingga material hasil olahan material CGP tidak dapat 
digunakan lagi sebagai lapis aus (Wearing Course). 

 
SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah  dilakukan, maka untuk 
penelitian lebih lanjut disarankan : 
1. Proses ekstraksi harus dilakukan dengan teliti dan cermat 

agar aspal yang terkandung pada canpuran benar-benar 
bersih sehingga didapat kadar aspal yang valid. 

2. Proses pengovenan diusahakan menggunakan oven yang 
ada saluran pembuangan uap airnya agar kandungan air 
didalamnya dapat menguap lebih sempurna. 

3. Alat-alat praktikum yang akan digunakan sebaiknya dicek 
dulu agar nantinya hasil yang diperoleh sesuai dengan 
referensi. 

4. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan modifikasi agregat 

sehingga dapat memenuhi syarat spesifikasi AC-WC. 
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