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ABSTRAKSI 

 

Proses penuaan aspal merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas pada 

perkerasan lentur. Campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC – WC) merupakan lapis aus 

dan berada di lapis permukaan paling atas sehingga lebih memungkinkan terjadinya perubahan 

karakteristik terutama dipengaruhi oleh temperatur. Salah satu penyebab penurunan kekuatan 

campuran pada perkerasan lentur adalah proses penuaan pada campuran aspal. Kerusakan ini 

terjadi lebih awal dari umur rencana konstruksi jalan yang diperhitungkan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan (udara, temperatur dan sinar matahari). Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penuaan yang bertujuan untuk mengetahui penuaan 

pada campuran aspal AC-WC gradasi kasar dilihat dari karakteristik Marshall Test. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan variasi kadar aspal 4,5%, 5%, 

5,5%, 6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat untuk menentukan kadar aspal optimum, 

sedangkan pada pembuatan campuran AC – WC gradasi kasar ini mengacu pada spesifikasi Bina 

Marga 2010. Untuk pengujian pada penuaan jangka pendek (Short Term Oven Aging, STOA) 

adalah pengovenan benda uji AC - WC gradasi kasar pada suhu 135°C sebelum dipadatkan selama 

4 jam dan untuk penuaan jangka panjang (Long Term Oven Aging, STOA) dilakukan pengovenan 

85°C setelah dipadatkan selama 48 jam. Kemudian dilakukan pengujian STOA dan LTOA dengan 

metode Marshall Test sehingga didapat hasil karakteristik Marshall pada campuran AC - WC 

gradasi kasar.  

Berdasarkan hasil penelitian, penuaan aspal berpengaruh pada nilai kararteristik Marshall 

pada campuran AC - WC gradasi kasar, semakin lama umur penuaan semakin turun nilai 

karakteristiknya. Hal ini ditunjukkan pada campuran kadar aspal AC-WC yang memiliki nilai 

kadar aspal optimum 6,25%, untuk penuaan perkerasan terjadi penurunan nilai VMA dari  26,68 % 

pada kondisi awal 0 tahun; menjadi 23,28 % pada kondisi 5 tahun; 21,49% pada kondisi 10 tahun; 

dan 19,61% pada kondisi 15 tahun kenaikkan nilai; penurunan nilai penurunan nilai MQ dari 

582,38 kg/mm pada kondisi awal 0 tahun; menjadi 579,25 kg/mm pada kondisi 5 tahun; 573,47 

kg/mm pada kondisi 10 tahun; dan 513,88 kg/mm  pada kondisi 15 tahun; kenaikkan nilai VFWA 

dari 43,08 % pada kondisi awal 0 tahun; menjadi 51,62 % pada kondisi 5 tahun; 60,13% pada 

kondisi 10 tahun; dan 64,77% pada kondisi 15 tahun; penurunan nilai stabilitas 1450,35 kg pada 

kondisi awal 0 tahun; menjadi 1346,42 kg pada kondisi 5 tahun, 1227,2 kg pada kondisi 10 tahun; 

dan 1035,46 kg pada kondisi 15 tahun; penurunan nilai flow 2,54 mm pada kondisi awal 0 tahun; 

menjadi 2,33 mm pada kondisi 5 tahun; 2,15 mm pada kondisi 10 tahun; dan 2,08 mm  pada 

kondisi 15 tahun dan Density dari 1,95 gr/cc pada perkiraan umur 0 tahun; menjadi 2,04 gr/cc pada 

perkiraan umur 5 tahun; 2,09 gr/cc pada perkiraan umur 10 tahun dan 2,14 gr/cc pada perkiraan 

umur 15 tahun. Sedangkan nilai VIM terjadi penurunan 14,80% pada kondisi awal 0 tahun; 

menjadi 10,85% pada kondisi 5 tahun; 8,76% pada kondisi 10 tahun; dan 6,57%  pada kondisi 15 

tahun. 

 

 

Kata kunci :  Penuaan, Asphalt Concrete Wearing Course (AC – WC), gradasi 

          kasar, Bina Marga 2010, Marshall Test .      

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan konstruksi jalan raya sangat berkembang pesat, dimana semua aktifitas manusia 

banyak menggunakan transportasi darat, sehingga pembangunan maupun pemeliharaan jalan raya 

sangat menjadi perhatian utama pemerintah, untuk mendapatkan rasa aman,nyaman bagi para 

pengguna jalan raya. 

Salah satu penyebab penurunan kekuatan campuran pada perkerasan lentur adalah proses penuaan 

Menurut Huber and Decker, (1995) pada penelitiannya yang berjudul Engineering Properties of 

Asphalt Mixtures And the Relationship to Their Performance yang mengacu pada metode ASTM 

mengatakan bahwa proses pengujian penuaan jangka pendek (Short Term Oven Aging, STOA), 

dilakukan pengovenan pada suhu 135°C selama 4 jam sebelum dilakukan pemadatan. Simulasi 

STOA dilakukan untuk mengetahui penuaan campuran aspal pada saat proses pembuatan campuran 

aspal di unit pencampuran aspal (AMP), selama pengangkutan dan penghamparan di lapangan, 

sedangkan prosedur pengujian penuaan jangka panjang (Long Term Oven Aging, LTOA) dilakukan 

pengovenan pada suhu 85°C selama 48 jam setelah dilakukan pemadatan. Simulasi LTOA ini 

dilakukan untuk mengetahui penuaan campuran aspal selama masa pelayanan. Pada penelitian 

tersebut menyatakan bahwa pengujian pada suhu 85°C selama 48 jam mewakili umur campuran 

selama 5 tahun di lapangan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan membuat benda uji STOA 

dan LTOA dengan pengujian menggunakan metode Marshall Test sehingga campuran aspal yang 

telah mengalami penuaan dapat diketahui tingkat kadar  udara (porosity), stabilitas dan flow. Pada 

penelitian ini akan dilakukan proses penuaan pada campuran agregat dengan lapisan Asphalt 

Concrete Wearing Course ( AC – WC ), dengan membuat benda uji STOA dan LTOA 

menggunakan pengujian Marshall Test. Campuran AC – WC digunakan karena merupakan lapis 

aus yang berada di lapis permukaan paling atas yang mengalami kontak langsung dengan beban 

kendaraan diatasnya,yang mendapatkan pengaruh temperatur sehingga mengalami penuaan. 

. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dilakukan penelitian seberapa  besar pengaruh 

penuaan aspal terhadap karakteristik Asphalt Concrete Wearing Course ( AC – WC ) gradasi kasar 

dengan acuan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010.  

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

a. Merencanakan campuran Asphalt Concrete Wearing Course ( AC – WC ) gradasi kasar dengan 

acuan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. 

b. Menguji penuaan jangka panjang menggunakan prosedur Long Term Oven Aging (LTOA) dan 

penuaan jangka pendek menggunakan prosedur Short Term Oven Aging (STOA) yang dilihat 

dari karakteristik Marshall Test yaitu stability, flow, void in mineral agregat (VMA), void filled 

with asphalt (VFWA) dan Marshall Quotient. 

 

Manfaat penelitian  

Memberikan gambaran mengenai pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik marshall 

test pada Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) gradasi kasar. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Perkerasan Lentur 

Perkerasan lentur (flexible pavement) merupakan perkerasan yang secara umum menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikat selain itu konstruksi ini tergantung dari kondisi tanah asal. 

Konstruksi perkerasan lentur ini terdiri dari berbagai susunan yang diletakkan diatas tanah dasar, 

susunan tersebut meliputi : 

1. Lapisan permukaan (surface course) 

Lapis permukaan itu sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi dua lapisan lagi,yaitu: 

1) Lapis Aus (Wearing Course) 

2) Lapis Antara (Binder Course) 

2. Lapisan pondasi atas (base course). 



3. Lapisan pondasi bawah (subbase course) 

4. Lapisan tanah dasar (sub grade) 

 

Campuran Panas (Hot Mix) 

Hot Mix Asphalt (HMA) 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. Idealnya, pengujian 

dalam campuran harus dipersiapkan dan dipadatkan seperti keadaan di lapangan.  

 

Penuaan jangka pendek (Short Term Oven Aging) 

Brown & Scholz (2000) dalam Astuti (2007) menemukan bahwa campuran beraspal yang disimpan 

dalam keadaan lepas (di laboraturium) pada suhu 135°C selama 4 jam akan meningkatkan 

kekakuan sebesar 9-24% dari campuran beraspal yang langsung dipadatkan tanpa proses 

penyimpanan. Peningkatan tersebut kurang lebih setara dengan nilai kekakuan sejumlah benda uji 

campuran beraspal yang diambil dari lapangan.  

 

Penuaan jangka panjang (Long Term Oven Aging) 

Brown & Scholz (2000) dalam Astuti (2007) juga mengambil contoh lapangan campuran beraspal 

dari sejumlah perkerasan lentur yang memiliki kinerja baik kira-kira selama 15 tahun. Selama 

umur pelayanan tersebut, campuran aspal telah mengalami penuaan jangka panjang (Long Term 

Oven Aging,LTOA) terutama yang diakibatkan oleh faktor lingkungan, yang kemudian benda uji 

tersebut diukur nilai kekakuannya. Ternyata interval nilai modulusnya hampir sama dengan 

campuran beraspal sejenis yang baru dibuat namun disimpan terlebih dahulu dalam oven selama 

120 jam atau ±4hari  pada suhu 85°C, pada proses penuaan dapat juga diasumsikan 15 tahun pada 

kondisi lapangan sama halnya dengan kondisi 4 hari pada kondisi pengovenan 

laboraturium,sehingga dapat di asumsikan pengovenan selama 2 hari sama halnya dengan kondisi 

5 tahun dilapangan begitu pula sebaliknya pada kondisi 3 hari pengovenan sama dengan 10 tahun 

pada kondisi lapangan. Oleh karena itu Brown & Scholz (2000) dalam Astuti (2007)  mengusulkan 

cara tersebut sebagai metode laboraturium untuk mensimulasikan proses penuaan jangka panjang 

(Long Term Oven Aging, LTOA). 

 

LANDASAN TEORI 

Perencanaan Campuran AC-WC gradasi kasar 

Untuk gradasi agregat campuran AC – WC pada penelitian ini mengacu pada Bina Marga 2010 

dan menggunakan gradasi kasar dan dapat dilihat pada Tabel III.1 dan Gambar III.1 dibawah ini 

Tabel III.1. Gradasi Agregat Campuran AC – WC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada campuran AC-WC ini terbentuk dari berbagai macam material pembentuk ,seperti: 

a) Agregat 

Definisi agregat secara umum adalah formasi kulit bumi yang keras dan padat. Agregat sebagai 

suatu bahan yang terdiri dari mineral padat, berupa masa berukuran besar ataupun berupa fragmen 

– fragmen (ASTM). 

Persyaratan agregat kasar untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut: 

Tabel III.2 Persyaratan Agregat Kasar. 

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan 

magnesium sulfat 
SNI 3407:2008 Maks.12 % 

Abrasi dengan mesin 

Los Angeles 

Campuran AC bergradasi kasar 
SNI 2417:2008 Maks. 30% 

Semua jenis campuran aspal 

bergradasi lainnya 
Maks. 40% 

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 03-2439-1991 Min. 95 % 

Angularitas (kedalaman dari permukaan <10 cm) DoT’s 

Pennsylvania 

Test Method, 

PTM No.621 

95/90 
*
 

Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 cm) 
80/75 

*
 

Partikel Pipih dan Lonjong ASTM D4791 

Perbandingan 1 :5 
Maks. 10 % 

Material lolos Ayakan No.200 SNI 03-4142-1996 
Maks. 1 % 

Sumber : Bina Marga,2010 

 

Catatan : 

(*)   95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih 

dan 90% agregat kasar mmepunyai muka bidang  pecah dua atau lebih.                                                                          



b) Aspal 

Aspal didefinisikan sebagai material perekat berwarna hitam atau coklat tua, pada temperatur 

ruang berbentuk padat atau agak padat. Jenis aspal yang dipakai adalah Aspal keras (asphalt 

cement) dengan penetrasi 60/70, yaitu AC dengan penetrasi antara 60-70. 

 

Pengujian Penuaan AC-WC gradasi kasar 

Hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dari pengujian karakteristik Marshall test terhadap 

benda uji AC-WC gradasi kasar pada kondisi benda uji LTOA dan STOA, sedangkan pengujian 

marshall merupakan suatu pengujian untuk mengukur stabilitas dan kelelahan plastis campuran 

aspal dengan menggunakan alat Marshall. Dengan pengujian Marshall maka kinerja campuran 

beton aspal dapat diketahui, dimana dengan pengujian tersebut dapat didapat nilai – nilai sebagai 

berikut : 

1. Rongga diantara mineral agregat ( Void in mineral aggregat / VMA)  
2. Rongga di dalam campuran ( Void In Compacted Mixture / VIM ) 
3. Rongga udara yang terisi aspal (Voids Filled with Asphalt/ VFWA) 
4. Stabilitas 
5. Flow 
6. Hasil Bagi Marshall 

 
METODE PENELITIAN 

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) 

dengan ukuran ±3/4’’ dan agregat halus dengan ukuran ±no.4 yang berasal dari desa 

Kandangan, Bawen.  

2).  Aspal, aspal yang digunakan adalah aspal keras dengan penetrasi 60/70 yang berasal dari PT. 

Pertamina Cilacap.  

 

Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat yang ada di Laboratorium Bahan 

Perkerasan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alat –alat yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

1. Alat uji pemeriksaan agregrat 

2. Alat pemeriksaan aspal 

3. Alat uji karakteristik campuran agregrat aspal 

 

Tahapan Penelitian 

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu: 

1. Tahap I : Persiapan bahan dan alat 

2. Tahap II : Pemeriksaan mutu bahan  

3. Tahap III : Pembuatan benda uji dengan variasi kadar aspal  

4. Tahap IV       : Pembuatan benda uji dengan kadar aspal optimum 

5. Tahap V   : Analisa data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemeriksaan Campuran AC-WC gradasi kasar 

Pengujian kualitas material dalam campuran aspal panas ini terdiri dari material agregat dan aspal. 

1. Pemeriksaan Agregat Kasar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pemeriksaan Agregat Halus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pemeriksaan Aspal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengujian Marshall dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan material, berat jenis, 

penyerapan aspal dan perkiraan kadar aspal rencana telah terpenuhi. Sedangkan hasil pengujiannya 

dapat dilihat pada Tabel V.4 di bawah ini. 

Tabel V.4 Hasil Pengujian Marshall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Pengujian Marshall 

Hasil pengujian sifat-sifat Marshall yang terdapat pada Tabel V.4 juga terlihat pada Gambar V.1 

di bawah ini yang menunjukan gambar hubungan antara kadar aspal dengan karakteristik 

Marshall, sebagai acuan untuk mendapatkan nilai kadar aspal optimum. 

a. Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai stabilitas dapat dilihat pada Gambar V.1 

di bawah ini.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.1. Hubungan antara kadar aspal dengan stabilitas 

 

Dari hasil gambar diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai 

stabilitas memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010 yaitu ≥ 800kg. Semakin tinggi variasi kadar 

aspal yang digunakan ,maka campuran akan semakin stabil sehingga mencapai nilai optimum pada 

suatu campuran aspal, akan tetapi apabila penambahan variasi kadar aspal melampauhi nilai kadar 

optimum akan berakibat pada nilai stabilitas yang semakin menurun dan campuran dapat 

mengalami bleeding. 

  

b. Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai flow dapat dilihat pada Gambar V.2 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.2. Hubungan antara kadar aspal dengan flow 

 

Dari hasil Gambar V.2 diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara variasi kadar aspal dengan 

nilai flow memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010 yaitu diantara 3 mm – 4 mm. Pada Gambar V.2 

Hubungan antara kadar aspal dengan flow dimana memiliki batas maksimal 4 mm dan batas 

minimal 3mm dapat diketahui bahwa semakin tinggi variasi kadar aspal maka semakin tinggi pula 

nilai kelelahan pada campuran aspal (flow). 

 

c. Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai VFWA dapat dilihat pada Gambar V.3 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar V.3 di atas Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai VFWA dengan 

spesifikasi minimum 65% dapat diketahui bahwa sebagian variasi kadar aspal yang telah dibuat 

tidak memenuhi spesifikasi minimal yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

variasi kadar aspal, maka akan semakin tinggi pula rongga-rongga campuran yang akan terisi oleh 

aspal (Void Filled With Asphalt), sehingga akan menjamin keawetan perkerasan campuran. 

 



d. Gambar Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai VIM dapat dilihat pada Gambar 

V.4 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.4. Hubungan antara kadar aspal denganVIM 

Pada Gambar V.4 di atas Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai VIM dengan batas 

minimum 3,5% dan batas maksimum 5% dapat diketahui bahwa sebagian variasi kadar aspal yang 

telah dibuat tidak memenuhi spesifikasi minimal dan maksimal yang ditentukan. Hal ini 

disebabkan rongga- rongga dalam campuran aspal yang semakin mengecil atau berkurang dan 

mendapati hilang akibat dari penambahan variasi aspal. 

 

e.  Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai Marshall Quotient dapat dilihat pada 

Gambar V.5 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar. V.5. Hubungan antara kadar aspal dengan Marshall Quotient 

Pada Gambar V.5 di atas Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai Marshall Quotient 

dengan batas minimum 250 kg/mm dapat diketahui bahwa Semakin tinggi nilai variasi kadar aspal 

yang diberikan, maka campuran akan semakin stabil sehingga mencapai nilai optimum, akan tetapi 

apabila penambahan variasi kadar aspal melampauhi nilai optimum, akibatnya nilai stabilitas pada 

Marshall Quotient nya akan semakin menurun, sehingga campurannya akan mengalami bleeding. 

Dari grafik hubungan kadar aspal dengan karakteristik Marshall Test dapat diketahui kadar aspal 

optimum pada campuran AC – WC. Berikut ini adalah Gambar V.6 tentang grafik kadar aspal 

optimum untuk mendapatkan nilai kadar aspal optimum pada berbagai variasi kadar aspal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.6 kadar aspal optimum 



Dari gambar di atas didapat nilai kadar aspal optimum pada campuran  

AC-WC yaitu  = 25,6
2

4,61,6



%. 

 Hasil  Pengujian Penuaan AC-WC gradasi kasar 

Dalam pembahasan ini mencangkup bagaimana pengaruh pengovenan benda uji terhadap nilai 

karakteristik Marshall. Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel V.5 di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). Pengaruh Penuaan terhadap nilai density 

Nilai density yaitu nilai yang menunjukkan besaran dari kepadatan campuran Asphalt Concrete. 

Hubungan antara kondisi benda uji terhadap nilai density dapat dilihat pada Gambar V.7 berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.7 Hubungan antara kondisi bendaa uji terhadap density 

 

Dalam STOA faktor utama yang mempengaruhi density adalah temperatur karena prosedur STOA 

yang dilakukan dengan pengovenan benda uji sebelum di padatkan membuat agregat dan aspal 

mengalami penguapan dan oksidasi. Oksidasi yang terjadi akan merubah struktur dan komposisi 

molekul yang terkandung dalam aspal sehingga aspal menjadi keras dan getas yang menyebabkan 

perubahan karakteristik marshall dengan terjadi penurunan nilai density dari kondisi normal 

sebelumnya. Proses aging pada LTOA juga menyebabkan oksidasi sehingga juga menurunkan nilai 

density. Hal ini dikarenakan proses oksidasi / penguapan campuran aspal menyebabkan 

berkurangnya bahkan hilangnya kadar air pada campuran aspal sehingga mempengaruhi berat 

benda uji campuran aspal. 

 

 



2). Pengaruh penuaan terhadap nilai VMA 

VMA (Void in the Mineral Aggregat) adalah pori yang ada diantara butir agregat didalam 

campuran aspal panas yang sudah dipadatkan termasuk ruang yang terisi aspal. Hubungan antara 

kondisi benda uji terhadap nilai VMA dapat dilihat pada Gambar V.8 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.8 Hubungan antara kondisi benda uji terhadap nilai VMA 

  

Pada VMA mengalami kenaikan dari kondisi normal yang memiliki hasil rata – rata 18,085 % 

menjadi 26,68 % pada kondisi awal 0 tahun, dengan penurunan sebesar 23,28 % pada kondisi 5 

tahun, 21,49% pada kondisi 10 tahun, dan 19,61% pada kondisi 15 tahun, dengan persyaratan 

spesifikasi minimum 15% sehingga dapat dikatakan kondisi benda uji diatas memenuhi syarat-

syarat sebagai campuran AC-WC gradasi kasar. Hal ini dikarenakan adanya proses aging yang 

menyebabkan terjadinya penguapan pada campuran sehingga pada saat pemadatan kelekatan 

antara aspal dengan agregat meningkat yang menyebabkan rongga yang terisi agregat dengan baik. 

Pada Gambar V.8  pengovenan benda uji pada LTOA mempengaruhi nilai VMA yang semakin 

kecil dari kondisi STOA, semakin lama pengovenan semakin turun pula nilai VMA. Proses LTOA 

menyebabkan terjadinya penguapan pada campuran sehingga ruang yang terisi aspal menyusut 

seiring dengan penguapan campuran aspal.  

3). Pengaruh penuaan terhadap nilai VFWA 

VFWA (Void Filled with Asphalt) adalah volume rongga yang dapat terisi oleh aspal. VFWA juga 

bagian dari VMA yang terisi oleh aspal tetapi tidak termasuk aspal yang terabsorbsi oleh masing-

masing butir agregat. Hubungan antara kondisi benda uji terhadap nilai VFWA dapat dilihat pada 

Gambar V.9 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.9 Hubungan antara kondisi benda uji terhadap nilai VWFA 

Pada Gambar V.9 terlihat bahwa pada kondisi STOA terjadi kenaikan nilai VWFA seiring dengan 

bertambahnya waktu pengovenan pada LTOA. Hal ini dapat dilihat dengan hasil 43,08 % pada 

kondisi awal 0 tahun, 51,62 % pada kondisi 5 tahun, 60,13% pada kondisi 10 tahun, dan 64,77% 

pada kondisi 15 tahun, sedangkan untuk kondisi normal didapat nilai 74,025% dengan persyaratan 

spesifikasi minimum 65% sehingga dapat dikatakan kondisi benda uji diatas tidak memenuhi 

syarat-syarat sebagai campuran AC-WC gradasi kasar.dikarenakan penguapan pada campuran 

aspal menyebabkan ruang yang seharusnya terisi aspal menyusut. Nilai VFWA pada LTOA lebih 

besar dibanding STOA dikarenakan pada LTOA semakin lama pengovenan, maka semakin banyak 

campuran aspal yang teroksidasi sehingga pori yang seharusnya terisi aspal semakin menurun 

dikarenakan aspal yang semakin getas/kaku tidak mampu lagi mengikat agregat. 

 



4). Pengaruh penuaan terhadap nilai VIM 

VIM (Void In the mix) adalah volume pori yang tersisa setelah  campuran beton aspal dipadatkan. 

Hubungan antara kondisi benda uji dengan nilai VIM dapat dilihat pada Gambar V.10 berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar V.10 Hubungan antara kondisi benda uji dengan nilai VIM 

  

Pada Gambar V.10 terlihat bahwa nilai VIM mengalami penurunan daripada kondisi normal, hal 

ini dapat dilihat dengan hasil 14,80 % pada kondisi awal 0 tahun, 10,85 % pada kondisi 5 tahun, 

8,76% pada kondisi 10 tahun, dan 6,57 % pada kondisi 15 tahun, sedangkan untuk kondisi normal 

didapat nilai 4,905% dengan persyaratan spesifikasi minimum 3,5% dan maksimum 5% sehingga 

dapat dikatakan kondisi benda uji di atas tidak memenuhi syarat-syarat sebagai campuran AC-WC 

gradasi kasar. 

 Seiring lamanya pengovenan dikarenakan oksidasi pada campuran menyebabkan rongga 

campuran yang semakin besar sehingga akan berpengaruh juga terhadap kekuatan dan keawetan 

campuran pada saat diberi beban lalu lintas. oksidasi pada campuran menyebabkan campuran 

kurang rapat pada saat pemadatan. Hal ini dipengaruhi oleh aspal yang getas karena teroksidasi 

sehingga daya lekat antara aspal dengan agregat menjadi menurun Proses aging ini juga 

menyebabkan hasil tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan karena hasil aging melebihi batas 

maksimum yang ditentukan. 

 

5). Pengaruh penuaan terhadap nilai stabilitas. 

 Stabilitas merupakan kemampuan lapis keras untuk menahan deformasi akibat beban lalu – lintas 

yang bekerja di atasnya tanpa mengalami perubahan bentuk tetap. Nilai stabilitas pada perkerasan 

dipengaruhi oleh bentuk  tekstur pemukaan dan gradasi agregat yaitu pada gesekan antar butiran 

agregat (internal friction) dan penguncian antar agregat (interlocking), daya lekat (kohesi), dan 

kadar aspal dalam campuran. Hubungan antara kondisi benda uji terhadap nilai stabilitas dapat 

dilihat pada Gambar V.11 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar V.11 Hubungan antara kondisi benda uji terhadap stabilitas 

Stabilitas mengalami penurunan ,ini dapat dilihat dengan hasil 1450,35 kg pada kondisi awal 0 

tahun, 1346,42 kg pada kondisi 5 tahun, 1227,2 kg pada kondisi 10 tahun, dan 1035,46 kg pada 

kondisi 15 tahun, sedangkan untuk kondisi normal didapat nilai 1181,31 kg tetapi masih sesuai 

dengan persyaratan spesifikasi yaitu minimal 800 kg. Hal ini dipengaruhi oleh proses aging yang 

menyebabkan agregat dan aspal mengalami penguapan yang tinggi. Penguapan yang terjadi pada 

aspal mengakibatkan struktur yang terkandung dalam molekul aspal akan mengalami perubahan 

sehingga aspal akan menjadi lebih keras dan getas. Bila pemadatan campuran aspal dilakukan 



dengan kondisi campuran dalam keadaan getas maka pemadatan yang diberikan akan merusak 

bahkan menghancurkan campuran tersebut. Hal ini disebabkan karena pada campuran beraspal 

yang sudah cukup kaku, agregat pembentuknya sudah terikat kuat oleh aspal dan aspalnya tidak 

lagi berfungsi sebagai pelumas, sehingga energi pemadatan yang diberikan sudah tidak mampu 

lagi memaksa partikel agregat untuk bergerak mendekat satu dengan yang lainnya tetapi energi ini 

justru akan menghancurkan ikatan antara agregat dengan aspal yang sudah terbentuk sebelumnya. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai stabilitas yang menurun dibandingkan kondisi normal.  

 

6).  Pengaruh penuuan terhadap nilai Flow 

Kelelehan (Flow) adalah besarnya penurunan campuran benda uji akibat suatu bebansampai batas 

runtuh yang dinyatakan dalam satuan mm. Flow merupakan indikator kelenturan campuran 

beraspal panas dalam menahan beban lalu lintas. Hubungan lama antara kondisi benda uji terhadap 

nilai flow dapat dilihat pada Gambar V.12 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.12 Hubungan antara kondisi benda uji terhadap flow 

Pada proses aging nilai flow mengalami penurunan dari kondisi normal. Hal ini dikarenakan 

proses oksidasi pada aging menyebabkan campuran beraspal yang kaku dan getas sehingga akan 

mudah retak pada saat pembebanan dan menyebabkan nilai flow akan rendah. Hal ini dapat dilihat 

dengan hasil 2,54 mm pada kondisi awal 0 tahun, 2,33 mm pada kondisi 5 tahun, 2,15 mm pada 

kondisi 10 tahun, dan 2,08 mm  pada kondisi 15 tahun, sedangkan pada kondisi normal memiliki 

nilai sebesar 3,665 mm. Pada gambar V.12 hanya kondisi normal 3,665 mm yang memenuhi 

persyaratan spesifikasi yaitu maksimal 4mm dan minilal 3mm.  

 

7). Pengaruh penuaan terhadap nilai Marshall Quotient (MQ) 

Marshall Quotient merupakan hasil bagi antara nilai stabilitas dengan flow. Nilai MQ adalah 

ukuran untuk memprediksi sifat fleksibilitas campuran. Besarnya nilai MQ tergantung dari 

besarnya nilai stabilitas yang dipengaruhi oleh gesekan antar butiran dan saling mengunci antar 

butiran yang terjadi antara partikel agregat dan kohesi campuran bahan susun, serta nilai flow yang 

dipengaruhi oleh viskositas, kadar aspal, gradasi bahan susun, dan jumlah tumbukan. Hubungan 

antara kondisi benda uji dengan nilai MQ dapat dilihat pada Gambar V.13 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar V.13 Hubungan antara lama pengovenan dengan nilai MQ 

Pada STOA nilai MQ mengalami kenaikan dari kondisi normal. Pada kondisi STOA nilai MQ 

sebesar 582,38 kg/mm sedangkan pada kondisi normal memiliki nilai sebesar 332,295 kg/mm. Hal 

ini dikarenakan proses ageing yang menyebabkan penguapan/oksidasi pada campuran aspal 

sehingga daya interlocking antara agregat dengan aspal menurun yang mengakibatkan campuran 

mengalami penurunan fleksibilitas yang dibuktikan dengan menurunnya nilai stabilitas dan flow 

pada hasil penelitian. 



Berdasarkan Gambar V.13 terlihat pada LTOA juga terjadi kenaikan nilai MQ dari kondisi normal. 

Hal ini dikarenakan proses aging menyebabkan penguapan/oksidasi pada campuran aspal sehingga 

campuran aspal akan terjadi penurunan fleksibilitas. Pada kondisi penuaan, nilai MQ pada STOA 

lebih rendah dibanding nilai MQ pada LTOA. Hal ini dikarenakan pada proses STOA campuran 

aspal yang mengalami oksidasi kemudian dipadatkan sehingga campuran lebih kaku/getas 

dibanding kondisi LTOA walaupun kedua kondisi tersebut mengalami penurunan dari kondisi 

normal, sedangkan untuk LTOA, penguapan/oksidasi menyebabkan campuran yang sudah 

dipadatkan lebih mudah mengalami deformasi sehingga lebih kecil nilai stabilitasnya.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian mengenai Pengaruh Penuaan Perkerasan Terhadap Karakteristik Asphalt 

Concrete Wearing Course (AC – WC) Menggunakan Spesifikasi Bina Marga 2010, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis Marshall Test tahap I, semua nilai parameter Marshall yang memenuhi 

persyaratan adalah pada rentang kadar aspal 6,1 % - 6,4 % terhadap berat total agregat 

sehingga didapat kadar aspal optimum 6,25%. 

2. Hasil pengujian dari Short Term Oven Aging (STOA) dan Long Term Oven Aging (LTOA) 

menunjukkan bahwa, nilai density, flow dan VFWA mengalami penurunan 0,31-0,42% dan 

terjadi kenaikan pada nilai stabilitas, VIM, VMA dan MQ antara 0,23% - 2,02%. 

 

Saran 

1. Penelitian dapat dikembangkan dengan berbagai variasi suhu agar dapat mengetahui nilai 

karakteristik aspal lebih spesifik dan lebih teliti. 

2. Adanya hasil penuaan pada AC-WC gradasi halus perlu ditambahkan, untuk pembanding nilai 

karakteristik pada penuaan AC-WC gradasi kasar. 

3. Untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan teliti diperlukan lebih banyak sampel lagi pada 

sampel STOA dan LTOA. 
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