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PEMANFAATAN LIMBAH ASPAL HASIL COLD MILLING  
SEBAGAI BAHAN TAMBAH PEMBUATAN PAVING 

 
ABSTRAKSI 

 
Beton merupakan salah satu bahan struktur yang banyak digunakan dalam bidang 

konstruksi, karena beton banyak mempunyai keuntungan antara lain kuat tekan tinggi dan 
material mudah didapat, sedangkan kekurangan beton yaitu bila sudah mengeras sulit 
untuk diubah bentuknya. Paving block adalah salah satu komponen infrastruktur non 
struktural yang digunakan sebagai penutup permukaan tanah. Dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan akan paving block, diperlukan inovasi-inovasi baru untuk 
mendapatkan paving yang bermutu tinggi, pada penelitian ini pembuatan paving block 
menggunakan agregat halus pasir dengan penambahan aspal hasil cold milling sebesar 
0%, 15%, 25%, 35%, 50%. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh aspal 
hasil cold milling tersebut cukup baik sebagai bahan tambah dan berapa persentase 
optimal penambahan aspal hasil cold milling yang baik untuk kuat tekan, penyerapan air, 
ketahanan terhadap natrium sulfat dan permeabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan 
benda uji yang berukuran 10 x 6 x 21 cm, menggunakan nilai fas 0,4. Pengujian paving 
dilaksanakan setelah umur paving 28 hari di Laboratorium bahan bangunan jurusan 
teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari hasil pengujian ini dapat 
disimpulkan bahwa campuran adukan paving yang baik dengan penambahan aspal hasil 
cold milling sebesar 35% dengan fas 0,4 karena mempunyai kuat tekan lebih besar dari 
yang disyaratkan SNI 03-0691-1996 yaitu 10 MPa termasuk paving kelas D, sedangkan 
paving dengan penambahan aspal hasil cold milling  menghasilkan kuat tekan rata-rata 
11,11 MPa, penyerapan air rata-rata sebesar 4,5174%  dan ketahanan terhadap natrium 
sulfat keadaan paving masih utuh atau baik, dengan nilai permeabilitas 0,000239515 
mm/dt. Jadi penambahan bahan tambah aspal hasil cold milling sebesar 35% dapat 
meningkatkan kuat tekan sebesar 10% dari kuat tekan paving campuran biasa. 

 
Kata Kunci : Paving Block, Aspal Cold Milling, Kuat Tekan, Kualitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 
Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

teknik sipil mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Antara lain perkembangan beton saat ini 
menjadi lebih baik dengan adanya percobaan–
percobaan yang dapat memberikan nilai positif pada 
hasil perkembangannya dengan memberikan bahan 
tambah agar beton mempunyai sifat yang lebih baik 
dan harganya bisa terjangkau oleh masyarakat luas. 
Paving bahan dasarnya adalah semen, pasir, dan air 
yang dapat digunakan seperti pembuatan trotoar, 
halaman, dan parkiran. 

Aspal hasil cold milling adalah limbah aspal 
jalan raya yang telah rusak dan berlubang sehingga 
perlu perbaikan dan pengambilan aspal (cold 
milling) yang lama diganti dengan aspal yang baru, 
Ketersediaan aspal hasil cold milling cukup banyak 
karena setiap tahun banyak jalan yang berlubang dan 
rusak sehingga perlu perbaikan jalan 

Paving adalah bata beton cetak yang terbuat 
dari campuran antara pasir semen dan air dengan 
perbandingan tertentu yang digunakan untuk 
pemasangan seperti trotoar, halaman, dan parkiran.  
TINJAUAN PUSTAKA 
Beton merupakan campuaran antara semen portland 
atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat 
kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah 
membentuk massa padat (Departemen Pekerjaan 
Umum, 1993-SNI 03-2834). 

faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton 
yaitu proporsi bahan-bahan penyusunnya, metode 
dalam campuran, perawatan dan keadaan pada saat 
pengecoran yang akan dilaksanakan yang akan 
dilaksanakan. Untuk pembuatan beton harus 
memenuhi syarat campuran yang tepat agar 
mendapatkan nilai kuat tekan yang di tentukan 
(Mulyono, 2005). Nilai 0,85 f’c  syarat yang 
ditentukan oleh Badan Standar Nasioanal Indonesia  

LANDASAN TEORI 
Perencanaan campuran adukan paving 

bertujuan untuk menentukan jumlah proporsi 
campuran semen dan agregat halus.pada penelitian 
ini campuran tersebut menggunakan perbandingan 1 
: 6 dengan persentase bahan tambah limbah aspal 
hasil cold milling  sebesar : 0%, 10%, 25%, 35% dan 
50% dihitung  dari berat campuran adukan paving 
dan pembuatan paving dilakukan dengan mesin 
press yang bertekanan 80 kg/cm. Setelah benda uji 
berumur 28 hari sesuai dengan rencana,  maka 
dilakukan pengujian benda uji paving terhadap kuat 

tekan paving, penyerapan air Ketahanan natrium 
sulfat, dan permeabilitas. 
1. Kuat tekan  

 Kuat tekan benda percobaan dapat dihitung 
dengan cara hasil bagi antara benda tekan 
maksimum dan luas pemukaan benda uji. 
Berdasarkan dari Departemen Pekerjaan Umum, 
1989-SNI-03-0691, besarnya kuat tekan beton dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

f’c     ….........................................(III.1) 

 
dengan :    f’c = Kuat tekan batako (kg/cm2) 

   P = Beban tekan maksimum (kg) 
   A = luas permukaan benda uji (cm2) 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 
memberikan beban pada  benda uji sampai hancur. 
Dengan bentuk paving berbentuk kubus berukuran 6 
x 6 x 6 cm dalam prosedur ini didalam SNI 03-0691-
1996 tidak ditentukan pengujian paving berbentuk 
seperti apa sehingga dilakukan pada umumnya yang 
dilakukan di Laboratorium prosedur pengujian kuat 
tekan beton  dilakukan berbentuk kubus atau silinder 
dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Langkah-langkah 
pengujian sebagai berikut : 

1). Menyiapkan benda uji paving yang akan diuji 
lalu ditimbang beratnya. 

2). Benda uji diletakkan pada mesin penekan dengan 
posisi benda uji yang telah diatur sedemikian 
rupa agar benda uji tepat pada tengah alat 
penekan. 

3). Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan 
secara continue dengan menggunakan mesin 
hidrolik sampai benda uji mengalami retak atau 
hancur. 

4). Beban maksimum yang ditujukan oleh jarum 
pununjuk dicatat secara continue. 

 
2.  Penyerapan air 

Uji Penyerapan air dilakukan setelah  umur 
paving 28 hari untuk mengetahui berapa persentasi 
penyerapan air oleh paving,  dengan melakukan 
perendaman paving dikolam dalam waktu  24 jam 
dan dikeringkan didapur pengeringan selama 24 jam 
dengan suhu 1050   untuk mengetahui berat kering 
paving (SNI-03-0691).untuk   menghitung nilai 
penyerapan air dengan rumus sebagai berikut: 

 
 
 
 



Penyerapan Air  X 100%   .....................(III.2) 

Dengan      A =  Berat paving basah 
    B = Berat paving kering 

3. Ketahanan terhadap natrium sulfat 
Uji ketahanan natrium sulfat dilakukan 

dengan cara merendam paving kedalam larutan 
garam natrium  sulfat selama 8 sampai 16 jam 
kemudian paving dicuci dengan air bersih dan 
dikeringkan, setelah paving kering direndam 
kembali sampai berulang 5 kali untuk mengetahui 
ketahan paving terhadap garam natrium sulfat 
apakah paving mengalami kerusakan atau masih 
utuh. (SNI-03-0691). 
 
4. Permeabilitas 

Pengujian permeabilitas beton dapat diukur 
dari percobaan sampel beton yang disealed dari air 
yang bertekanan pada sisi atasnya saja dan meliputi 
aspek banyaknya air yang mengalir lewat ketebalan 
beton pada waktu tertentu  (SNI-36-1990-03). Cara 
uji permeabilitas dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Penyiapan benda uji kemudian dioven selama 24 

jam 
2.  Air dengan tekanan tertentu dimasukan lewat 

selang pada permukaan atas sampel dengan cara 
memberi lubang sebesar pipa selangnya. 

3. Sampel kemudian diberi air bertekanan 1 kg/cm2 
selama 48 jam, kemudian dilanjutkan air 
bertekanan 3 kg/cm2 selama 24 jam dan 
dilanjutkan air bertekanan 7 kg/cm2 selama 24 
jam.  

4. kemudian sempel diatasnya diberi selang yang 
telah diisi air fungsi dari selang untuk 
mengetahui penurunan air selama 1 jam sehingga 
didapat besarnya koefisien permeabilitas. Untuk 
mengetahui nilai koefisien permeabilitas dihitung 
dengan rumus sebagai berikut : 

 
 …………………….(III.3) 

Dengan    = kecepatan aliran air 

         dq = Pancaran air 
         dt  = Waktu 

  A  = Luas penampang  
          K = Koefisien permeabilitas 
         dh = Tinggi air jatuh 
          L  = Ketebalan sampel 

 
 

METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1). Semen Portland 

Semen yang digunakan semen Portland 
jenis I dengan merk Holcim. Dengan berat isi 50 
kg. Keadaan semen dalam keadaan baik, untuk 
kemasan juga tertutup rapat dan keadaan semen 
bagus, tidak mengalami penggumpalan, dan semen 
tersebut layak digunakan untuk penelitian. 
2). Agregat halus 

Agregat halus yang digunakan dalam penelitian 
ini berasal dari Klaten, Jawa Tengah. 
3). Air 

Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan 
Bangunan Teknik Sipil Universitas muhammadiyah 
Surakarta 
4). Aspal hasil cold milling 

Bahan tambah yang digunakan dalam 
pembuatan paving ini berupa aspal hasil cold 
milling yang lolos ayakan no. 4 yang berasal dari 
dinas pekerjaan umum delanggu. 

 
Tahapan penelitian 

Dalam pelaksanaan pengujian benda uji 
paving dilakukan di Laboratorium bahan bangunan 
teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
penelitian dilakukan dalam lima tahap sebagai 
berikut: 
1). Tahap I : Pesiapan alat dan Penyediaan 
bahan  
2). Tahap II : Pemeriksaan Bahan dasar 
3). Tahap III : pembuatan  dan  perawatan 
paving 
4). Tahap IV : Pengujian Paving 
5). Tahap V : Analisis Data dan kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan Kualitas Bahan 
Hasil dari pengujian agregat halus (pasir) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.1. 

Tabel V.1. Hasil pengujian agregat halus (pasir) 

Jenis Pengujiaan Hasil Pengujian Syarat 
SK-SNI-T-15-1990-03 Keterangan 

Kadar Lumpur 4,63 % < 5 % Memenuhi syarat 

Bahan Organik No. 3 
Orange 

Tidak boleh lebih gelap dari warna 
larutan  pembanding Memenuhi syarat 

Bulk Specific Gravity 2,50 gr/cm3 2,5 – 2,7 gr/cm3 Memenuhi syarat 

Nilai Saturated Surface Dry 
(SSD) 3,5 cm Minimal ½ tinggi kerucut (3,7cm) Tidak memenuhi 

syarat 
Absorbtion 2,25 % < 5 % Memenuhi syarat 
Modulus halus butir 2,5 1,5 – 3,8 Memenuhi syarat 

 
Pengujian kuat tekan Paving 

Pengujian kuat tekan paving dilakukan dengan menggunakan benda uji berbentuk kubus dengan 
ukuran6 cm x 6 cm x 6 cm. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel V.3. 
Tabel V.3. Hasil pengujian kuat tekan paving 

No Nilai 
fas 

Penambahan Luas P Kuat Kuat Kuat 
Aspal hasil penampang maks tekan maks tekan maks tekan rata- 

Cold milling (%) (cm2) (kg) (kg/cm2) (MPa) rata (MPa) 

1. 0,4 0% 
36 3650 101,39 10,13 

10,38 36 3850 106,94 10,69 
36 3900 108,33 10,33 

2. 0,4 15% 
36 3500 97,22 9,72 

9,90 36 3550 98,61 9,86 
36 3650 101,39 10,13 

3. 0,4 25% 
36 4250 118,06 11,80 

12,03 36 4400 122,22 12,22 
36 4350 120,83 12,08 

4. 0,4 35% 
36 4100 113,89 11,39 

11,11 36 4000 111,11 11,11 
36 3900 108,33 10,83 

5. 0,4 50% 
36 3450 95,83 9,58 

9,44 36 3250 90,28 9,02 
36 3500 97,22 9,72 

 

 
Grafik V.2. Pengujian Kuat Tekan paving 
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Dilihat dari Tabel V.3. di atas, Hasil pengujian kuat 
tekan paving berbentuk kubus berukuran 6 cm x 6 cm 
x 6 cm dengan fas 0,4 pada usia 28 hari. Pada 
penambahan aspal hasil cold milling 0% menghasilkan 
rata-rata kuat tekan 10,38 MPa, dan  penambahan 
berikutnya yaitu 15 %  rata-rata menghasilkan kuat 
tekan 9,90 MPa, berikutnya dengan penambahan aspal 
hasil cold milling 25% rata-rata menghasilkan kuat 
tekan 12,03 MPa, selanjutnya dengan penambahan 
aspal hasil cold milling 35% rata-rata menghasilkan 
kuat tekan 11,11 MPa, dan yang terakhir dengan 
penambahan aspal hasil cold milling dengan 50 % 
rata-rata 9,4 MPa. Kuat tekan paving maksimum pada 
prosentase penambahan aspal hasil cold milling 25% 
yaitu sebesar 12,03 MPa. Menurut SNI 03-0691-1996 

kekuatan fisis paving block ada 4 mutu yaitu mutu A 
digunakan untuk jalan mempunyai kuat tekan rata-rata 
40 MPa, mutu B digunakan untuk pelataran parkir 
mempunyai kuat tekan sebesar 20 MPa. Mutu C 
digunakan untuk pejalan kaki mempunyai kuat tekan 
rata-rata sebesar 15 MPa dan mutu  D  digunakan 
untuk taman dan pengguna lainya mempunyai kuat 
tekan rata-rata sebesar 10 MPa. Dari hasil pengujian 
didapatkan nilai kuat tekan rata-rata maksimumya itu 
12,03 MPa dengan penambahan aspal hasil cold 
milling sebesar 25% pada pengujian paving ini 
menurut SNI 03-0691-1996 termasuk jenis paving 
kelas D yaitu digunakan untuk taman dan pengguna 
lainya

Pengujian Penyerapan Air 

Pengujian penyerapan air dilakukan dengan menggunakan benda uji berbentuk paving persegi panjang 
atau aslinya. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel V.4. 
Tabel V.4. Hasil pengujian penyerapan air 

No Nilai 
fas 

Penambahan Berat Berat Selisih Berat Rata-rata 
Aspal hasil kering jenuh berat air % 

Cold milling (%) (gr) air   (%)   

1. 0,4 0% 
2625 2755 130 4,952 

3,9526 2565 2650 85 3,314 
2645 2740 95 3,592 

2. 0,4 15% 
2675 2785 110 4,112 

4,2741 2650 2770 120 4,528 
2750 2865 115 4,182 

3. 0,4 25% 
2735 2815 80 2,925 

3,6137 2645 2745 100 3,781 
2660 2770 110 4,135 

4. 0,4 35% 
2680 2795 115 4,291 

4,5174 2610 2720 110 4,215 
2675 2810 135 5,047 

5. 0,4 50% 
2720 2822 102 3,750 

4,8159 2745 2915 170 6,193 
2775 2900 125 4,505 

 
Grafik V.3. Pengujian Penyerapan Air 
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Dilihat dari Tabel V.4. di atas, Hasil 
pengujian penyerapan air paving pada usia 28 hari, 
Pada penambahan aspal hasil cold milling  0% 
penyerapan air yang terjadi adalah rata-rata 3,952%, 
dan  penambahan berikutnya yaitu 15% rata-rata 
penyerapan air yang terjadi 4,274%, berikutnya 
dengan penambahan aspal hasil cold milling 25% rata-
rata penyerapan air yang terjadi adalah 3,613 %, 
selanjutnya dengan penambahan aspal hasil cold 
milling 35% rata-rata penyerapan air yang terjadi yaitu 
4,517%, dan yang terakhir dengan penambahan aspal 
hasil cold milling dengan 50% penyerapan air yang 

terjadi yaitu rata-rata 4,815 %. Sehingga penyerapan 
air terendah yaitu paving dengan penambahan aspal 
hasil cold milling sebesar 25% yaitu dengan 
penyerapan rata-rata 3,613 %. menurut SNI 03-0691-
1996 penyerapan air paving block ada 4 mutu yaitu 
mutu A digunakan untuk jalan mempunyai penyerapan 
air 3%, mutu B digunakan untuk pelataran parkir 
mempunyai mempunyai penyerapan air 6%, mutu C 
digunakan untuk pejalan kaki mempunyai mempunyai 
penyerapan air 8%, dan mutu  D  digunakan untuk 
taman dan pengguna lainya mempunyai penyerapan 
air 10%. 

 
Pengujian Ketahanan Terhadap Natrium Sulfat 

Pengujian terhadap ketahanan paving terhadap natrium sulfat dilakukan dengan merendam paving 
kedalam larutan natrium sulfat didalam bak perendaman. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel V.5. 
Tabel V.5. Hasil pengujian ketahanan natrium sulfat 

No Nilai  
fas 

Penambahan Berat Berat   
aspal hasil paving paving Keterangan 

cold milling (%) (gr) sesudah   

1. 0,4 0% 
2653 2710 utuh 
2710 2825 utuh 
2687 2773 utuh 

2. 0,4 15% 
2715 2831 utuh 
2741 2859 utuh 
2725 2861 utuh 

3. 0,4 25% 
2730 2847 utuh 
2745 2853 utuh 
2785 2879 utuh 

4. 0,4 35% 
2735 2868 utuh 
2790 2890 utuh 
2710 2833 utuh 

5. 0,4 50% 
2835 2975 utuh 
2756 2857 utuh 
2860 2997 utuh 

 
 Dilihat dari Tabel V.5. di atas, hasil pengujian ketahanan terhadap natrium sulfat pada usia 28 hari, 
dihasilkan semua komposisi penambahan aspal hasil cold milling terhadap paving masih utuh dan tidak rusak. 
sehingga paving layak digunakan 
 
Pengujian Permeabilitas 

Pengujian penyerapan air dilakukan dengan menggunakan benda uji berbentuk paving persegi atau 
aslinya. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel V.6. 

 
 
 
 
 
 

 



Tabel V.6. Hasil pengujian koefisien permeabilitas 

No Nilai 
fas 

Penambahan Penurunan  A ø Kec Koefisien Rata-rata 
Aspal hasil air  1 jam Luas Selang aliran permeabilitas koefisien 

Cold milling (%) (mm) (mm2) (mm) (mm/dt) (mm/dt) permeabilitas 
(mm/dt) 

1. 0,4 0% 
170 3846,5 5 0,04722 0,000204611 

0,000217851 180 3846,5 5 0,05000 0,000216647 
193 3846,5 5 0,05361 0,000232294 

2. 0,4 15% 
230 3846,5 5 0,06389 0,000276827 

0,000280037 213 3846,5 5 0,05917 0,000256366 
255 3846,5 5 0,07083 0,000306917 

3. 0,4 25% 
218 3846,5 5 0,06056 0,000262384 

0,000245935 205 3846,5 5 0,05694 0,000246737 
190 3846,5 5 0,05278 0,000228683 

4. 0,4 35% 
192 3846,5 5 0,05333 0,000231090 

0,000239515 220 3846,5 5 0,06111 0,000264791 
185 3846,5 5 0,05139 0,000222665 

5. 0,4 50% 
215 3846,5 5 0,05972 0,000258773 

0,000259977 223 3846,5 5 0,06194 0,000268402 
210 3846,5 5 0,05833 0,000252755 

 

Perhitungan Koefisien Permeabilitas 

dq  =                  =  0,04722 mm/dt 

A   =  0,25 x  x 702 = 3846,5 mm2 

1
A  

1
3846,5  x  

0,04722
3600            

1000
60  

             K = 0,000204611 mm/dt 

Dilihat dari Tabel V.6. di atas, berdasarkan  
SNI 36-1990-03 beton kedap air yaitu dengan 
memenuhi ketentuan minimum beton kuat tidak lebih 
dari 40 mm dan beton sedang tidak lebih dari 50 mm 
dengan nilai koefisien permeabilitasnya 1,5x10-11 m/dt. 
Sedangkan pada pengujian  paving semua tidak kedap 
dari air atau tembus air dengan nilai permeabilitas 
terendah yaitu rata-rata 0,000217851 mm/dt atau sama 
dengan 2,17851 x 10-7 m/dt. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan 
diuraikan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pada pengujian kuat tekan paving maksimum 

terjadi pada penambahan limbah aspal hasil cold 

milling sebesar 25% dengan menghasilkan nilai 

kuat tekan paving rata-rata sebesar 12,03 Mpa. 

Yaitu menurut SNI 03-0691-1996 paving ini 

termasuk paving kelas D baik digunakan untuk 

taman. 

2. Pada pengujian penyerapan air terbesar yaitu 

dengan penambahan limbah aspal hasil cold 

milling sebesar 50% dengan penyerapan air 

4,8159% yaitu menurut SNI 03-0691-1996 paving 

ini termasuk paving kelas A dan dapat digunakan 

untuk taman. 

3. Pengujian paving terhadap ketahanan natrium 

sulfat menunjukkan bahwa kondisi paving masih 

dalam keadaan baik atau masih utuh.  

4. Pada pengujian permeabilitas, semua paving tidak 

kedap dari air dengan nilai koefisien permeabilitas 

sebesar rata-rata 0,000217851 mm/dt. 

5. Pada penelitian ini, paving yang  baik yaitu 

dengan penambahan aspal hasil cold milling 35%, 

dimana kuat tekan dan penyerapan air lebih besar 

dari yang disyaratkan SNI 03-0691-1996 yaitu 

termasuk paving kelas D. Baik untuk taman dan 

lainya. 

 



Saran 
Dari pengamatan yang dilakukan selama 

penelitian dan pembahasan maka penelitian yang akan 
dilakukan dimasa yang akan datang, peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan penelitian ini,  Diperlukan 

ketelitian tinggi dan kecermatan dalam pembuatan 

paving agar sesuai yang direncanakan. 

2. Dalam melalukan penelitian ini, alangkah baiknya 

bila melakukan penelitian perlu 

mempertimbangkan aspek-aspek dalam waktu 

pengerjaan. 

3. Dalam penelitian ini penambahan aspal hasil cold 

milling dapat meningkatkan kekuatan paving. 

4. Pada penelitian selanjutnya, perlu ada inovasi 

baru dalam penelitian paving dengan memakai 

bahan tambah yang lain agar mendapatkan 

komposisi paving yang lebih baik. 
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