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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Perkerasan jalan di Indonesia sudah dikenal sejak dahulu seiring dengan 

peradaban manusia. Perkerasan jalan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan sebagai sarana untuk memperlancar transportasi darat. Proses 

pembuatan perkerasan juga dipengaruhi dan didukung dari berbagai aspek. 

Diantaranya sekarang perkerasan jalan sudah sangat mudah dibuat karena 

didukung oleh bahan material, SDM, dan sumber daya alat. 

 Dalam proses pembuatan perkerasan tidak lepas dari faktor pengujian,  

baik dari segi material maupun pengujian setelah sampel didapat dari hari hasil 

pengujian. Hasil pengujian ini dapat menunjukkan kualitas dan kandungan yang 

terkandung pada sampel perkerasan, maka nilai ini disebut properties. 

Karakteristik besarnya nilai properties yang didapat dari sampel perkerasan 

ternyata sangat ditentukan oleh proses pemadatan. 

Untuk pemadat yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Alat Pemadat 

Roller Slab (APRS).  Cara kerja dari Alat Pemadat Roller Slab (APRS) ini sama 

dengan di lapangan yaitu dengan cara gilas. Belum diketahui jumlah lintasan yang 

diperlukan untuk membuat sampel campuran AC (Asphalt Concrete)  yang sama 

dengan jumlah tumbukan alat Marshall. Karena Alat Pemadat Roller Slab (APRS) 

ini tergolong baru, maka dilakukan penelitian karakteristik sampel aspal dengan 

alat Marshall bila dipadatkan dengan Alat Pemadat Roller Slab (APRS). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa Alat Pemadat Roller Slab 

(APRS) maka  dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

a). Berapa jumlah lintasan Alat Pemadat Roller Slab (APRS) yang diperlukan 

untuk membuat satu sampel dengan kepadatan yang sudah ditentukan yaitu 

minimal kepadatan 98% dari material Asphalt Concrete yang dipadatkan 

dengan alat Marshall. 

b). Bagaimana karakteristik Marshall yang dipadatkan dengan Alat Pemadat 

Roller Slab (APRS).  

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah maka perlu diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

a). Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Program Studi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b). Campuran aspal agregat yang digunakan adalah AC (Asphalt Concrete) sesuai 

dengan spesifikasi Bina Marga 2010. 

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

Cilacap, Jawa Tengah 

d). Agregat halus pasir dan agregat kasar berupa batu pecah berasal dari 

Kaliworo, Klaten. 

e). Suhu pencampuran aspal terendah adalah 160°C. 

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

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

g). Variasi nilai kepadatan untuk menentukan jumlah lintasan sebesar 98%, 99%, 

100% dari nilai kepadatan maksimum beberapa percobaan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

h). Alat pemadat yang digunakan adalah Roller Slab. 

i). Suhu pemadatan campuran aspal agregat dengan alat pemadat Roller Slab 

adalah 110 
o
C. 

j). Jumlah sampel 3 buah, yang terdiri dari 2 benda uji dengan 3 variasi lintasan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakanya  penelitian ini adalah:   

a). Mengetahui banyaknya lintasan Alat Pemadat Roller Slab (APRS) yang benda 

ujinya menghasilkan kepadatan minimal 98%, dari kepadatan di laboratorium 

dengan alat marshall. 

b). Mengetahui karakteristik marshall campuran Asphalt Concrete (AC) yang 

dipadatkan  dengan Alat Pemadat Roller Slab (APRS). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakannya penelitian ini antara lain : 

a). Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pandangan 

dan bukti nyata  tentang penggunaan Alat Pemadat Roller Slab (APRS). 

b).  Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi evaluasi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Teknik Sipil. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Tugas Akhir ini akan membahas tentang evaluasi karakteristik marshall 

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

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

Karakteristik Marshall Campuran  Asphalt Concrete (Ac) Yang Dipadatkan 

Menggunakan Alat Pemadat Roller Slab (APRS)“. Untuk itu Tugas Akhir ini 

merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

 

 


