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EVALUASI DISTRIBUSI VOID CAMPURAN AC YANG DIPADATKAN 

DENGAN ALAT PEMADAT ROLLER SLAB (APRS) 

 

ABSTRAKSI 

 Suatu alat pemadat dikatakan baik apabila alat tersebut dapat 

mendistribusikan beban yang dihasilkan dengan merata baik secara vertikal 

maupun horizontal. Proses pemadatan Asphalt Concrete di lapangan 

menggunakan alat tandem roller dan pneumatic roller yang prinsip kerjanya 

secara dinamis, yaitu dengan digilas. Di laboratorium dengan marshall hammer 

yang prinsip kerjanya secara statis, yaitu ditumbuk secara vertikal. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah lintasan yang setara dengan alat 

marshall hammer, mengevaluasi distribusi void campuran AC yang dipadatkan 

dengan alat Pemadat Roller Slab (APRS), dan mengetahui perbandingan air void 

yang dihasilkan alat pemadat roller slab (APRS) dengan air void yang dihasilkan 

benda uji marshall hammer. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pembuatan benda 

uji untuk campuran AC yang menggunakan variasi kadar aspal 4,5%, 5%, 5,5%, 

6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat yang berfungsi untuk menentukan 

kadar aspal optimum sebagai acuan untuk pemadatan campuran AC dengan alat 

pemadat roller slab (APRS) dan marshall hammer. Pada pembuatan sampel alat 

pemadat roller slab (APRS) menggunakan cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm 

dengan variasi kepadatan yang dihasilkan marshall hammer yaitu 100%, 99%, 

dan 98% dan cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm dengan kepadatan 100% terhadap 

benda uji marshall hammer. Penelitian ini mengunakan masing masing 2 sampel 

yang menghasilkan benda uji utuh dan benda uji dipotong menjadi 3 bagian untuk 

benda uji marshall hammer sedangkan 2 bagian untuk benda uji alat pemadat 

roller slab (APRS). 

Bersadasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah lintasan 

alat pemadat roller slab (APRS) yang menghasilkan benda uji dengan kepadatan 

yang setara dengan kepadatan benda uji marshall hammer sebanyak 34 lintasan. 

Air void yang dihasilkan alat APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm homogen 

(seragam) melihat persentase nilai standard deviasi sebesar 9,001 % (<10 %), 

namun kebalikannya secara vertikal melihat persentase nilai standard deviasi 

sebesar 31,734 % (>10 %). Air void yang dihasilkan  alat APRS cetakan 100 cm x 

30 cm x 7 cm tidak tidak homogen (seragam) secara horizontal maupun vertikal 

melihat persentase nilai standard deviasi masing masing sebesar 39,36  % (>10 

%), dan 41,01 % (>10 %). Nilai air void yang dihasilkan benda uji alat alat APRS 

cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm (4,3 %)  hampir sama dengan nilai air void yang 

dihasilkan benda uji alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat nilai ∆VIM 

sebesar 4,656 % (<10 %) sedangkan nilai air void yang dihasilkan benda uji alat 

APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm (7,96 %)  berbeda jauh dengan nilai air 

void yang dihasilkan benda uji alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat 

nilai ∆VIM sebesar 76,497  % (>10 %) 

 

Kata kunci :  Alat Pemadat Roller Slab (APRS). Asphalt Concrete, air void, 

distribusi void 



 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu alat pemadat dikatakan baik apabila alat tersebut dapat 

mendistribusikan beban yang dihasilkan dengan merata baik secara vertikal 

maupun horizontal. Hal itu dapat dilihat apabila campuran aspal yang dipadatkan 

tersebut menghasilkan distribusi void yang baik. Nilai air void yang merata di 

setiap bagian campuran aspal yang telah dipadatkan,  dapat dikatakan distribusi 

void tersebut baik. Untuk itu diperlukan pemotongan disetiap bagian baik secara 

horizontal maupun vertikal agar dapat diketahui nilai air void yang terkandung 

pada masing masing potongan sehingga diperolrh distribusi void pada campuran 

aspal yang dipadatkan pada alat tersebut. 

Dalam kenyataan di lapangan proses pemadatan beton aspal (Asphalt 

Concete) menggunakan alat berupa tandem roller dan pneumatic tire roller. 

Sedangkan dalam pengujian di Laboratorium digunakan alat pemadat Marshall 

Hammer yang proses pemadatannya dengan cara vertikal. Hal tersebut sangat 

berbeda dengan proses pemadatan campuran aspal di lapangan yaitu dengan cara 

digilas dari atas secara horizontal. 

Melihat proses pemadatan campuran aspal di laboratorium dengan di 

lapangan beerbeda, tim dari Laboratorium Teknik Sipil dan Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama membuat alat baru yang 

pertama kali dibuat di Indonesia yaitu Alat Pemadat Roller slab ( APRS ).  

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jumlah lintasan pada alat pemadat roller slab ( APRS ) yang 

menghasilkan benda uji dengan kepadatan yang setara dengan kepadatan 

benda uji yang dihasilkan  alat pemadat marshall hammer 

2. Mengevaluasi distribusi void campuran AC yang dipadatkan dengan alat 

pemadat roller slab ( APRS )  

3. Mengetahui perbandingan air void benda uji yang dihasilkan oleh alat 

pemadat roller slab ( APRS ), dengan air void benda uji yang dihasilkan 

oleh alat pemadat Marshall hammer 



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Campuran Panas ( hot mix ) 

Chen dan Liew (2003), HMA (hot mix asphalt) merupakan desain dari 

campuran perkerasan aspal biasanya terdiri dari agregat, aspal dan bahan additive. 

Dalam menggunakan hot mix asphalt, diperlukan pengujian campuran aspal 

dengan menggunakan variasi proporsi yang berbeda – beda dari gradasinya dan 

menyeleksi perencanaan campuran yang memberikan hasil yang terbaik.  

B. Distribusi Void 

Qudais dan Qudah (2007), melakukan sebuah penelitian dengan cara  

intensif terhadap pengaruh metode pemadatan terhadap distribusi dan kadar 

rongga udara dalam campuran dan penentuan metode pemadatan di laboratorium. 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu : 

1. Besarnya  nilai VIM dan VFWA disertai dengan evaluasi distribusi voidnya 

2. Gradasi agregat dan parameter evaluasi yang dipakai mempengaruhi metode 

pemadatan yang paling mendekati kondisi lapangan. 

3. Nilai VIM dan VFWA tertinggi yang diperoleh pada dua sisi (Marshall 

Hammer). 

C. Alat pemadat roller slab ( APRS ) 

Alat Pemadat Roller Slab ( APRS ) digunakan sebagai alat pemadat 

campuran aspal yang dilakukan di laboratorium. Alat ini pada prinsipnya bekerja 

seperti layaknya pemadatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan cara digilas 

Adapun Bagian-bagian desain dari Alat Pemadat Roller Slab ( APRS ) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bak kerja     

2. Roda pemadat / Roller 

3. Pemberat 

4. Batang tekan / portal dan pemberat 

5. Motor penggerak 

6. Rangka 

7. Tombol kerja 



 
 

D. Alat Pemadat Laboratorium yang Sudah Ada 

1. Marshall Hammer  

2. Kneading Compactor 

3. Superpave Gyratory compactor 

4. French Plate Compactor ( FPC )  

5. Roller Slab Compactor  

LANDASAN TEORI 

A. Asphalt Concrete 

Asphalt Concrete terdiri dari tiga jenis campuran yaitu Asphalt concrete 

wearing course ( AC – WC ) yang berfungsi sebagai lapis aus, Asphalt Concrete 

Binder Course ( AC – BC ) yang berfungsi sebagai lapis antara dan Asphalt 

Concrete – Base ( AC – Base ) yang berfungsi sebagai lapis pondasi. 

B. Lapis Asphalt Concrete Wearing Course ( AC – WC ) 

Lapis Asphalt Concrete Wearing Course ( AC – WC ) adalah lapis 

perkerasan paling atas yang mengalami kontak langsung dengan kendaraan yang 

melintas di atasnya dan mempunyai tekstur yang paling halus dibandingkan 

dengan jenis laston lainnya.  

C. Material pembentuk campuran 

1. Agregat  

             Menurut Sukirman (2003), agregat dapat dibedakan berdasarkan 

kelompok terjadinya, yaitu: 

a. Berdasarkan proses terjadinya agregat  

b. Berdasarkan proses pengolahannya 

c. Berdasarkan besar partikel- partikel agregat, yaitu: 

1). Agregat kasar, yaitu agregat yang memiliki fraksi agregat kasar 

dalam campuran yang tertahan ayakan no.8 ( 2,36 mm ), menurut 

spesifikasi umum Bina Marga 2010.  

2). Agregat halus, yaitu agregat dengan ukuran < 4,75 mm menurut 

ASTM atau < 2 mm dan > 0,075 menurut AASHTO.  



 
 

2. Aspal 

          Jenis aspal yang dipakai adalah Aspal keras (asphalt cement) dengan 

pen 60/70, yaitu AC dengan penetrasi antara 60-70. Persyaratan aspal keras 

yang mengacu pada spesifikasi umum Bina Marga 2010  

D. Parameter dan Formula Perhitungan Analisa Campuran Aspal 

       Parameter dan formula untuk menganalisa campuran aspal panas adalah 

sebagai berikut :  

1. Stabilitas    

2. Flow 

3. Hasil Bagi Marshall 

       Hasil bagi Marshall / Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil 

pembagian dari stabilitas dengan kelelehan.  

MQ =  
𝑀𝑆

𝑀𝐹
  ................................................................................. ( III. 1 ) 

 keterangan: 

MQ = Marshall Quotient, (kg/mm) 

MS = Marshall Stabilit,y (kg) 

MF = Marshall, Flow (mm) 

4. Kapadatan  

       Adapun rumus perhitungan yang digunakan untuk menccari kepadatan 

campuran ( Density Bulk ) dan kepadatan teoritis (Density max teoritis ) 

adalah sebagai berikut : 

𝐺𝑚𝑏 =  
𝐵𝑘

𝐵𝑠𝑠𝑑 −𝐵𝑎
 ........................................................................... ( III.2 ) 

Keterangan 

Gmb  = Berat jenis bulk dari beton aspal padat / Density Bulk ( gr/cc ) 

Bk = Berat kering beton aspal padat ( gr ) 

Bssd = Berat kering permukaan dari beton aspal yang dipadatkan (gr ) 

Ba = Berat beton aspal dalam air ( gr ) 

5. Rongga diantara mineral agregat ( Void in mineral aggregat / VMA ) 

      Rongga antar mineral agregat ( VMA ) adalah ruang rongga diantara 

partikel agregat pada suatu perkerasan, termasuk rongga udara dan volume 

aspal efektif  



 
 

       Adapun rumus perhitungan yang digunakan untuk mencari nilai VMA 

adalah sebagai berikut : 











Gsagg
)100(100

Gmb
xPaVMA

......................................................( III.4 ) 

 

Keterangan : 

VMA = Void in mineral aggregat ( % ) 

Pa  = Kadar aspal terhadap terhadap berat beton aspal ( % ) 

Gmb  = Berat jenis bulk dari beton aspal padat / Density Bulk ( gr/cc ) 

Gsagg = Berat jenis agregat ( gr/cc ) 

6. Rongga di dalam campuran ( Void In Compacted Mixture / VIM ) 

       Rongga udara dalam campuran ( Va ) atau VIM dalam campuran 

perkerasan beraspal terdiri atas ruang udara diantara partikel agregat yang 

terselimuti aspal.  











Gmm

Gmb
VIM 100(100 .................................................................( III.5 ) 

Keterangan : 

VIM   = Rongga udara pada campuran setelah pemadatan, prosentase dari 

volume total ( % ) 

Gmb  = Berat jenis campuran setelah pemadatan ( gr/cc ) 

Gmm = Berat jenis campuran maksimum teoritis setelah pemadatan, 

(gr/cc) 

 

7. Rongga udara yang terisi aspal (Voids Filled with Bitumen/ VFWA) 

       Rongga terisi aspal (VFWA) adalah persen rongga yang terdapat diantara 

partikel agregat (VMA) yang terisi oleh aspal, tidak termasuk aspal yang 

diserap oleh agregat.  














VMAGsbinder

GmbPa
VFWA

1
(100 .........................................................( III.6 ) 

Keterangan: 

VFWA = Rongga udara yang terisi aspal, prosentase dari VMA, (%) 

Pa = Kadar aspal terhadap beton aspal padat ( % ) 

Gmb  = Berat jenis campuran setelah pemadatan ( gr/cc ) 

Gsbinder = Berat jenis aspal (gr/cc ) 

VMA  = Void in mineral aggregat ( % ) 



 
 

 

METODE PELAKSANAAN 

A. Umum 

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai macam pengujian untuk 

mendapatkan data hasil penelitian yang tepat sesuai dengan data-data yang 

diperlukan. Pelaksanaan pengujian Asphalt Concrete dilaksanakan di 

Laboratorium Fakultas Teknik Jurusan Sipil dan Teknik Mesin Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

B. Material 

Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agregat, agregat yang digunakan terdiri dari dua buah jenis yaitu agregat 

kasar (batu kerikil) dan agregat halus yang berasal dari PT. Panca Darma.  

2. Aspal, aspal yang digunakan adalah aspal keras dengan penetrasi 60/70 yang 

berasal dari PT. Pertamina Cilacap. 

 

C. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan meliputi : Alat tes uji Marshall, mesin Los 

Angeles, satu set ayakan pasir dan kerikil, mesin penggetar ayakan, timbangan, 

tabung sand equivalent, Picnometer, keranjang Kawat, oven, penetrometer, 

dactility Machine, kompor dan wajan pemanas, Cetakan benda uji, Alat pemadat 

Roller Slab, Core Drill, Bak perendaman (water bath), thermometer, Marshall 

Test dan peralatan penunjang lain. 

 

D. Tahapan Penelitian 

 Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, maka dibuat urutan kegiatan 

mulai dari proses memperoleh data sampai dengan data tersebut berguna untuk 

membuat suatu keputusan. Kegiatan ini menggunakan 8 tahapan pokok (seperti 

terlihat pada bagan alir tahapan penelitian Gambar IV.2) untuk mencapai hasil 

yang merupakan kesimpulan dari Evaluasi distribusi void campuran asphalt 

concrate yang dipadatkan dengan alat pemadat roller slab (APRS) 

 Adapun langkah penelitian sebagai berikut: 



 
 

Tahap I  : Study literatur dan persiapan bahan dan alat 

Tahap II : Pengujian kualitas materiual 

Tahap III     : Pembuatan benda uji menggunakan alat marshall hammer dengan 

variasi kadar aspal 4,5% ; 5% ; 5,5% ; 6% ; 6,5% ; 7% 

Tahap IV        : Pengujian benda uji hingga diperoleh kadar aspal optimum 

Tahap V      : Pembuatan benda uji dengan kadar aspal optimum menggunakan 

alat marshall hammer dan alat APRS 

Tahap VI     : Pengujian benda uji utuh maupun benda uji dipotong 3 bagian untuk 

benda uji marshall hammer dan 2 bagian untuk benda uji APRS. 

Tahap VII  : Analisis data dan pembahasan 

Tahap VIII  : Kesimpulan dan saran 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Kualitas Material 

1. Pengujian Agregat  

Tabel V.1. Hasil pemeriksaan karakteristik agregat kasar. 

No Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Keterangan 

1. Abrasi 38,84% Max. 40% Memenuhi 

2. Kelekatan terhadap aspal 98% Min. 95% Memenuhi 

3. Berat Jenis Bulk 2,67 gr/cc > 2,50 Memenuhi 

4. Berat Jenis SSD 2,74gr/cc - - 

5 Berat Jenis semu 2,89 gr/cc - - 

6 Penyerapan air 2,81% < 3 Memenuhi 

                                                                     

Tabel V.2. Hasil pemeriksaan karakteristik agregat halus. 

No Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Keterangan 

1. Berat Jenis Bulk 2,19gr/cc - - 

2. Berat Jenis SSD 2,25gr/cc - - 

3. Berat Jenis semu 2,34gr/cc - - 

4. Penyerapan air 2,89% < 3% Memenuhi 

5 Sand Equivalent 56,62% > 50% Memenuhi 

      

 

 

 
                                                     



 
 

2. Pengujian Aspal 

Tabel V.3 Hasil Pemeriksaan Karakteristik Aspal. 

No Jenis Pemeriksaan Hasil Spesifikasi Keterangan 

1. Penetrasi pada suhu 25
0
C 65,2 60-70 Memenuhi 

2. Titik lembek 48°C ≥ 48°C Memenuhi 

3 Daktilitas 100 cm ≥ 100cm Memenuhi 

4 Berat Jenis 1,02 gr/cc ≥ 1,0 gr/cc Memenuhi 

 

B. Kadar Aspal Optimum 

       Dalam penelitian ini dapat diketahui berapa nilai kadar aspal optimum. Dan 

pada penelitian kadar aspal yang diperoleh adalah 6,325 % 

C. Kepadatan Marshall Hammer   

       Diperoleh kepadatan yang dihasilkan oleh alat marshall hammer dengam kadar 

aspal optimum adalah 2,19 gr/cc 

 

D. Jumlah Lintasan Alat pemadat Roller Slab (APRS) 

No 
Jumlah 

lintasan 

Density 

(gr/cc) 

1 55 2,21 

2 40 2,20 

3 25 2,17 

       

 

       Dari gambar di atas maka dapat diketahui jumlah lintasan untuk alat APRS 

yang setara dengan kepadatan yang dihasilkan alat marshall hammer sebanyak 34 

lintasan. 

 

E. Distribusi void marshall hammer 
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       Dari gambar diatas menerangkan nilai VIM terendah terdapat pada 

bagian atas sedangkan nilai VIM tertinggi terdapat pada bagian bawah..  

 

F. Distribusi void alat pemadat roller slab (APRS)   

1. Cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm 

a. Distribusi void secara horizontal 

Data nilai VIM yang diperoleh = 3,07% , 3,91%, 3,58%, dan 3,78% 

nilai mean (x ̅) = 3,565 % 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑠2 =  
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
=  

0,41

4
= 0,103 %  

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  𝑆 =    
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
 =    

0,41

4
= 0,321 %  

% 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
0,321

3,565
 𝑥 100% = 9,001 % 

. Dari analisa tersebut maka dapat dikatakan distribusi void yang 

dihasilkan benda uji alat APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm sudah 

cukup baik karena perseentase nilai simpangan baku terhadap nilai rata 

rata kurang dari 10 %.(9,001 % < 10 %) Hal itu membuktikan bahwa 

benda uji yang dihasilkan masih homogen dan seragam. 

b. Distribusi void secara vertikal 

Data nilai VIM yang diperoleh 

Nama 

sampel 

VIM (%) 

Atas Bawah 

1 3,54 1,83 

2 3,75 1,69 

3 4,01 2,02 

4 3,26 2,19 

nilai mean (x ̅) = 2,79 % 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑠2 =  
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
=  

6,27

8
= 0,784 %  



 
 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  𝑆 =    
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
 =    

6,27

8
= 0,886 %  

% 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
0,886

2,79
 𝑥 100% = 31,734 % 

       Dari analisa tersebut maka dapat dikatakan distribusi void yang 

dihasilkan benda uji alat APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm kurang 

baik karena persentase nilai simpangan baku terhadap nilai rata rata lebih 

dari 10 % yaitu 31,734 %.  

2. Cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm 

a. Distribusi void secara horizontal 

Data nilai VIM yang diperoleh = 10,40% , 11,72%,6,96%, 6,50%, 4,56%, 

3,82%, 6,21%, 5,67%, 12,04%, 

dan 12,91% 

nilai mean (x ̅) = 8,08 % 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑠2 =  
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
=  

101,14

10
= 10, 114 %  

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  𝑆 =    
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
 =    

101,14

10
= 3,180 %  

% 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
3,180

8,08
 𝑥 100% = 39,36 % 

       Dari analisa tersebut maka dapat dikatakan distribusi void yang 

dihasilkan benda uji alat APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm kurang 

baik karena persentase nilai simpangan baku terhadap nilai rata rata lebih 

dari 10 % yaitu 39,36 %.  

b. Distribusi void secara vertikal 

Data nilai VIM yang diperoleh 

Nama sampel 
VIM (%) 

Atas Bawah 

1 13,82 6,62 

2 14,66 7,26 

3 10,60 3,69 

4 10,74 3,83 

5 6,94 3,14 



 
 

6 7,95 3,60 

7 8,98 4,07 

8 9,24 4,76 

9 10,99 7,96 

10 12,66 7,64 

 

nilai mean (x ̅) = 7,96 % 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑠2 =  
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
=  

234,27

20
= 11,713  %  

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖  𝑆 =    
  xi  – x  2𝑛

𝑖=1

𝑛
 =    

234,27

20
= 3,422 %  

% 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑒𝑎𝑛 =  
3,422

7,96
 𝑥 100% = 43,01 % 

       Dari analisa tersebut maka dapat dikatakan distribusi void yang 

dihasilkan benda uji alat APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm kurang 

baik karena persentase nilai simpangan baku terhadap nilai rata rata 

lebih dari 10 % yaitu 43,01 %. Hal itu membuktikan bahwa benda uji 

yang dihasilkan tidak homogen. 

 

G. Perbandingan air void benda uji yang dihasilkan alat marshall hammer 

dengan air void benda uji yang dihasilkan alat APRS.                                                                                    

Didapatkan : 

Nilai VIM rata rata benda uji marshall hammer = 4,51 % 

Nilai VIM rata rata benda uji APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm = 4,3 % 

Nilai VIM rata rata benda uji APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm = 7,96 % 

Sehingga  

Untuk APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm 

∆𝑉𝐼𝑀 =  
 4,3 − 4,51 

4,51
 𝑥 100 % = 4,656 % 

Untuk APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm 

∆𝑉𝐼𝑀 =  
 7,96 − 4,51 

4,51
 𝑥 100 % = 76,497  % 

      



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai evaluasi distribusi void campuran AC yang 

dipadatkan dengan alat pemadat roller slab (APRS), maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah lintasan yang digunakan alat pemadat roller slab (APRS) yang 

menghasilkan benda uji dengan kepadatan yang setara dengan kepadatan 

benda uji yang dihasilkan alat marshall hammer adalah sebanyak 34 kali 

lintasan. 

2. Hasil evaluasi distribusi void campuran AC yang dipadatkan dengan alat 

pemadat roller slab (APRS) adalah sebagai berikut : 

a. Cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm 

1). Secara horizontal 

       Air void yang dihasilkan homogen (seragam) dengan melihat 

persentase nilai simpangan baku (standard deviasi) terhadap nilai rata 

rata sebesar 9,001 % (<10 %) 

2). Secara vertikal 

       Air void yang dihasilkan tidak homogen (seragam) dengan melihat 

persentase nilai simpangan baku (standard deviasi) terhadap nilai rata 

rata sebesar 31,734 % (>10 %) 

b. Cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm 

1). Secara horizontal 

       Air void yang dihasilkan tidak homogen (seragam) dengan melihat 

persentase nilai simpangan baku (standard deviasi) terhadap nilai rata 

rata sebesar 39,36 % (>10 %) 

2). Secara vertikal 

       Air void yang dihasilkan tidak homogen (seragam) dengan melihat 

persentase nilai simpangan baku (standard deviasi) terhadap nilai rata 

rata sebesar 43,01 % (>10 %) 



 
 

3. Perbandingan air void benda uji yang dihasilkan oleh alat pemadat roller slab 

(APRS) dengan air void benda uji yang dihasilkan oleh alat marshall hammer 

adalah sebagai berikut : 

a. Nilai air void yang dihasilkan benda uji alat alat APRS cetakan 30 cm x 30 

cm x 6,8 cm (4,3 %)  hampir sama dengan nilai air void yang dihasilkan 

benda uji alat alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat nilai ∆VIM 

sebesar 4,656 % (<10 %) 

b. Nilai air void yang dihasilkan benda uji alat alat APRS cetakan 100 cm x 

30 cm x 7 cm (7,96 %)  berbeda jauh dengan nilai air void yang dihasilkan 

benda uji alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat nilai ∆VIM 

sebesar 76,497  % (>10 %) 

B. Saran  

       Berdasarkan praktek penelitian evaluasi distribusi void campuran AC yang 

dipadatkan dengan alat pemadat roller slab (APRS), maka dapat dikemukakan 

saran saran sebagai berikut : 

1. Melakukan pengembangan lagi pada alat pemadat roller slab (APRS) supaya 

lebih efisien dan lebih aman dalam melakukan praktek 

2. Perlu diadakan pemadatan dengan ban karet pada alat pemadat roller slab 

(APRS) agar sesuai dengan pemadatan di lapangan 

3. Sebaiknya sampel yang digunakan pada alat pemadat roller slab (APRS) 

diperkecil dari rencana sampel sebelumnya. 

4. Kegiatan tusukan tusukan pada saat penghamparan campuran aspal sebaiknya 

dihindari pada prosedur yang digunakan untuk memadatkan campuran aspal 

dengan alat pemadat roller slab (APRS) 

5. Perlu asisten khusus pada saat melakukan pemadatan campuran aspal dengan 

alat pemadat roller slab (APRS) 

6. Perlu dilakukan perbaikan ulang terhadap timbangan terutama timbangan 

manual karena hasil yang di dapat pada penimbangan di udara mempunyai 

selisih terhadap timbangan digital 
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