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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya fungsi dari perkerasan jalan adalah sebagai sarana untuk 

memperlancar transportasi khususnya transportasi darat. Perkerasan jalan dapat 

dikatakan baik apabila dapat memikul beban yang diterima.. Untuk dapat 

memikul beban tertentu, suatu material perkerasan harus mempunyai kekuatan 

(strength) atau modulus tertentu. Dan untuk mencapai kekuatan tertentu tersebut, 

material yang merupakan campuran antara agregat dan aspal  harus mempunyai 

kepadatan (density) sesuai persyaratan atau spesifikasi yang telah ditentukan.  

Kemudahan material campuran perkerasan dipadatkan bukan hanya 

dipengaruhi oleh properties campuran yaitu suhu campuran, properties agregat 

dan properties aspal, namun juga oleh alat pemadat yang digunakan. Secara 

otomatis, parameter properties campuran dan alat pemadat juga akan berpengaruh 

terhadap kepadatan campuran yang dihasilkan. 

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 

Concrete) 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 
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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 ). Alat ini 

didesain sehingga mempunyai  sistem pemadatan yang semirip mungkin dengan 

kenyataan di lapangan yaitu dengan memberikan gaya tekan dari atas dengan 

Roller secara horizontal.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapa 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. Bagaiman distribusi void campuran AC yang dipadatkan dengan alat pemadat 

roller slab ( APRS ) 

3. Bagaimana 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  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakanya  penelitian ini adalah:   

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 )  
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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 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakanya penelitian ini antara lain : 

1. Mengenalkan alat uji pemadat campuran aspal baru di Indonesia yang dibuat 

oleh laboratorium teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu 

alat pemadat roller slab (APRS) 

2. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan referensi penilitian yang lain 

untuk  evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup pendidikan 

maupun dunia kerja 

 

E. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat fokus dan terarah maka ditetapkan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Program Studi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Campuran aspal agregat yang digunakan adalah AC - WC  (Asphalt Concrete 

Wearing Course). 

3. Campuran AC - WC  (Asphalt Concrete Wearing Course).sesuai dengan 

spesifikasi Bina Marga 2010. 

4. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina 

Cilacap, Jawa Tengah 

5. Agregat halus dan kasar berasal dari Kaliworo, Klaten 

6. Suhu pencampuran aspal terendah adalah 160°C. 

7. Variasi untuk menentukan kadar aspal optimum yaitu antara 4,5%, 5%, 5,5%, 

6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat. 

8. Variasi untuk menentukan jumlah lintasan APRS adalah 100%, 99%, dan 98% 

dari kepadatan benda uji yang dihasilkan Marshall Hammer. 
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9. Alat pemadat yang digunakan adalah alat pemadat Roller Slab.( APRS ) dan 

Marshall Hammer. 

10. Suhu pemadatan campuran aspal agregat dengan alat pemadat Roller Slab 

adalah 110
o
C, sedangkan untuk alat Marshall Hummer adalah 140

0
C. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Tugas Akhir ini akan membahas tentang evaluasi distribusi void pada 

campuran asphalt concrete ( AC ) yang dipadatkan dengan Alat Pemadat Roller 

Slab ( APRS ). Oleh karena itu Tugas Akhir ini mengambil judul “ Evaluasi 

Distribusi Void Campuran AC yang dipadatkan dengan Alat Pemadat Roller Slab 

( APRS ) “. Untuk itu Tugas Akhir ini merupakan penelitian yang belum pernah 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya.  

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat pada 

tabel I.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Uraian Penelitian yang diusulkan Tofik Nur Rahman (2010 ) Fachrudin (2010 ) 

Judul Evaluasi Distribusi Void 

Campuran AC yang dipadatkan 

dengan Alat Pemadat Roller 

Slab ( APRS ) 

 Analisis Karakteristik Kepadatan 

Campuran Aspal Agregat (Asphalt 

Concrete) Yang Dipadatkan Dengan 

Stamper 

Analisis karakteristik lapisan campuran 

beton Aspal ditinjau dari aspek properties 

marshall 

Tujuan Mengevaluasi distribusi void 

campuran aspal yang 

dipadatkan dengan Alat 

Pemadat Roller Slab  

Mengetahuin bagaimana  distribusi void 

dan orientasi agregatnya pada campuran 

Asphalt Concrete bila dipadatkan 

dengan stamper 

Mengetahui bagaimana distribusi void dan 

orientasi agregat pada campuran 

Asphalt Concrete bila dipadatkan dengan 

Marshall Hammer  

Bahan AC - WC AC - WC AC - WC 

Variasi 

pengetesan 

Benda Uji 

Variasi untuk menentukan 

kadar aspal optimum yaitu 

antara 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 

6,5% terhadap total berat 

agregat 

Variasi untuk menentukan kadar aspal 

optimum yaitu antara 

6%,7%,8%,9%,10% terhadap total berat 

agregat 

Variasi untuk menentukan kadar aspal 

optimum yaitu antara 6%,7%, 8%, 9% 

dan 10% terhadap total berat agregat. 

Metode 

Pengetesan 

Marshall Test Marshall Test Marshall Test 
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