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ABSTRACT 
Indonesia is one country that uses asphalt as a binder or often called flexible pavements. In addition Indonesia has two 

seasons, rainy and dry season. Second season greatly affects the mix compaction in the field . Reality on the ground is often 
found that the compaction process is continued despite the rain has fallen on the compacted asphalt mixture. So it is often 

found that the layer of asphalt quickly broken. This study aimed to investigate the characteristics of ACWC and that density 

achieved during the compaction process when exposed to water. Compaction is done by using a compactor roller slab  
(APRS) which has a working system in a way run over by a compaction modified with rain water simulation tools as 

rainwater influence. The tool is developed at the Civil Engineering Department, Muhammadiyah University of Surakarta. 

Variations watering is done along 15, 30 and 45 track with 4 number of specimens at each watering variation. Overall value 
of the characteristic mixture of AC-WC for VFWA, VITM and Marshall Quotient decreased under general specifications 

2010. While the value of stability, flow and VMA is well within the allowable general specifications 2010. Density value in 

each variation of the number of road is exposed to water can be determined by the equation Y=-0.0029X+2,2607. From 
density equation be obtained 2.27 gr/cm3 density with water and 2.22 gr/cm3, 2.17 gr/cm3 and 2.13 gr/cm3 to density without 

water, to each variation is exposed to water for 15, 30 and 45 tracks. 

 
Keywords: Asphalt concrete, Marshall Characteristics, Density, Effect of water. 

 

ABSTRAKSI 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat atau sering disebut perkerasan 

lentur. Selain itu Indonesia memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim ini sangat 

mempengaruhi proses pemadatan campuran di lapangan. Realita di lapangan masih sering dijumpai proses pemadatan yang 
tetap dilanjutkan meskipun hujan sudah turun mengenai campuran aspal yang dipadatkan. Sehingga sering dijumpai lapisan 

aus aspal yang cepat rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik AC-WC dan kepadatan yang dicapai jika 

pada saat proses pemadatan terkena air. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan alat pemadat roller slab (APRS) yang 
memiliki sistem kerja pemadatan dengan cara digilas dimodifikasi dengan alat simulasi air hujan sebagai pengaruh air hujan. 

Alat tersebut merupakan alat yang dikembangkan di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Variasi penyiraman air dilakukan sepanjang 15, 30 dan 45 lintasan dengan 4 jumlah benda uji pada setiap variasi penyiraman. 
Secara keseluruhan nilai karakteristik campuran AC-WC untuk VFWA, VITM dan Marshall Quotient mengalami penurunan 

dibawah spesifikasi umum bina marga 2010. Sedangkan nilai stabilitas, flow dan VMA masih berada dalam batas yang 

diijinkan spesifikasi umum bina marga 2010. Nilai kepadatan disetiap variasi jumlah lintasan yang terkena air dapat diketahui 
dengan persamaan Y=-0,0029X+2,2607. Dari persamaan tersebut diperoleh kepadatan 2,27gr/cm3 untuk kepadatan tanpa 

terkena air dan 2,22gr/cm3, 2,17gr/cm3 dan 2,13gr/cm3 untuk kepadatan yang terkena air, masing-masing variasi lintasan yang 

terkena air selama 15, 30 dan 45 lintasan. 

 

Kata kunci : Asphalt concrete, Karakteristik marshall, Kepadatan, Pengaruh air 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat 

penting untuk menunjang pergerakan penduduk yang semakin 

tinggi. Perencanaan jalan harus memperhatikan beban dan 

tingkat kepadatan lalu lintas pada daerah tersebut agar tercapai 

konstruksi jalan yang nyaman, kuat, tahan lama dan mampu 

menenuhi kebutuhan penduduk untuk mengakses ke tempat 

yang dibutuhkan. 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat atau sering 

disebut perkerasan lentur. Selain itu Indonesia memiliki dua 

musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kedua 

musim ini sangat mempengaruhi proses pemadatan campuran 

di lapangan. Dalam pelaksanaannya prediksi cuaca terkadang 

mengalami kesalahan sehingga pada saat proses pemadatan 

terjadi hujan. Realita di lapangan masih sering dijumpai proses 

pemadatan yang tetap dilanjutkan meskipun hujan sudah turun 

mengenai campuran aspal yang dipadatkan. Sehingga sering 

dijumpai lapisan aus aspal yang cepat rusak. 

Dari realita yang ada di lapangan tersebut penulis 

mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh 

Air Hujan Pada Proses Pemadatan di Lapangan Terhadap 

Campuran Asphalt Concrete” dalam hal ini campuran aspal 

yang digunakan adalah asphalt concrete untuk lapisan aus 

(wearing course) dan dipadatkan menggunakan mesin APRS 

(Alat Pemadat Roller Slab). Alat pemadat roller slab 

merupakan alat yang dikembangkan di Laboratorium Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Alat ini memiliki sistem pemadatan yang menyerupai mesin 
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tandem roller yaitu dengan cara digilas dan penambahan alat 

penyiraman air sebagai efek dari air hujan. Hasil benda uji 

kemudian diambil dengan cara core drill untuk dilakukan 

pengujian berikutnya. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari diadakannya penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memberikan informasi mengenai karakteristik 

campuran AC-WC (Asphalt Concrete - Wearing Course) 

kepada penyedia jasa / instansi yang bergerak dibidang 

perkerasan jalan tentang proses pemadatan campuran 

aspal yang terkena air. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan 

pemahaman kepada pelajar / mahasiswa / masyarakat 

umum tentang proses pemadatan campuran aspal yang 

terkena air. 

 

Batasan Penelitian 

Beberapa batasan masalah yang dipakai dalam penelitian 

ini agar tidak terjadi perluasan pembahasan antara lain : 

1. Penelitian bersifat eksperimental yang 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. Panduan yang digunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina 

Marga 2010. 

4. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70. 

5. Variasi kadar aspal yang digunakan untuk menentukan 

KAO (Kadar Aspal Optimum) yaitu 4,5% ; 5 % ; 5,5 % ; 

6% ; 6,5% dan 7%. 

6. Alat pemadat yang digunakan untuk menentukan KAO 

(Kadar Aspal Optimum) adalah marshall hammer dengan 

2 x 75 tumbukan dan jumlah benda uji sebanyak 12 

benda uji. 

7. Alat pemadat yang digunakan untuk campuran AC-WC 

(Asphalt Concrete – Wearing Course) adalah mesin 

APRS (Alat Pemadat Roller Slab). 

8. Jumlah lintasan dan beban pemberat pada mesin APRS 

(Alat Pemadat Roller Slab) adalah 45 lintasan dan beban 

45 kg. 

9. Pemadatan dilakukan dengan 1 kali percobaan tanpa 

menggunakan air dan 3 kali percobaan dengan 

menggunakan air. 

10. Pemadatan menggunakan air dilakukan dengan variasi 

jumlah lintasan yaitu setelah 30-45 (15 lintasan), 15-45 

(30 lintasan) dan 0-45 (45 lintasan). 

11. Alat yang digunakan untuk mengambil benda uji setelah 

dipadatkan dengan mesin APRS yaitu core drill yang 

berjumlah 4 benda uji setiap percobaan. 

12. Air yang digunakan sebagai pengaruh air hujan dalam 

proses pemadatan adalah air dari Laboratorium Program 

Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

13. Air yang mengenai permukaan benda uji diasumsikan 

meresap 100% pada benda uji. 

14. Intensitas penyiraman air sebagai pengaruh air hujan 

dengan intensitas kecil (gerimis). 

 

Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Air Hujan Terhadap 

Proses Pemadatan Di Lapangan Terhadap Campuran Asphalt 

Concrete” belum pernah dilakukan di Program Studi Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Adapun penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya 

antara lain : 

1. Arifin. dkk, 2008. Pengaruh Kandungan Air Hujan 

Terhadap Nilai Karakteritik Marshall dan Indeks 

Kekuatan Sisa (IKS) Campuran Lapisan Aspal Beton. 

2. Andy. 2012. Pengaruh Keberadaan Air Pada Proses 

Pemadatan Aspal Beton Terhadap Pengujian Kuat Tekan 

Bebas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemadatan Campuran Aspal 

Hughes (1989) dalam penelitian Wahyudi, M (2000) 

melaporkan bahwa sifat-sifat fisik maupun mekanis campuran 

aspal sangat dipengaruhi oleh teknik pemadatan benda uji. 

Oleh sebab itu, pemilihan teknik pemadatan laboratorium 

berpengaruh sangat nyata terhadap campuran aspal sebagai 

bahan pembentuk lapis perkerasan jalan. Kekeliruan prediksi 

dan analisis kinerja dari benda uji laboratorium dapat 

mengakibatkan rendahnya mutu layanan perkerasan lentur 

jalan terhadap lalu-lintas kendaraan angkutan barang dan 

penumpang sehari-hari. Fakta menunjukkan bahwa banyak 

lapis perkerasan jalan mengalami kerusakan struktur secara 

dini saat konstruksi jalan tersebut dibuka untuk lalu-lintas, 

terutama bagi jenis kendaraan angkutan berbeban berat. Mutu 

layanan jalan menurun secara drastis sehingga tidak sesuai 

dengan umur rencana jalan. 

Faktor-faktor penyebab kerusakan jalan antara lain mutu 

dan jumlah aspal, jumlah lintasan pada pemadatan, temperatur 

pencampuran dan temperatur pemadatan. Kepadatan aspal 

yang rendah akan mempengaruhi kinerja campuran beraspal 

antara lain rongga diantara agregat menjadi lebih besar, 

rongga terisi aspal lebih rendah sehingga menyebabkan 

kerusakan jalan menjadi lebih cepat (Suroso, 2008) 

Dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 terdapat tiga 

operasi pemadatan yang terpisah yaitu : 

1. Pemadatan awal (breakdown rolling) 

Pemadatan awal harus dilaksanakan dengan baik 

menggunakan alat pemadat roda baja. Pemadatan awal 

harus dioperasikan dengan roda penggerak berada di 

dekat penghampar. Setiap titik perkerasan harus 

menerima minimum dua lintasan penggilasan awal. 

2. Pemadatan antara (intermediate rolling) 

Pemadatan ini dilakukan setelah pemadatan awal, 

dengan alat pemadatan roda karet. Alat pemadat roda 

karet harus sedekat mungkin di belakang penggilasan 

awal dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas lapisan 

dan merapatkan retak-retak rambut pada permukaan. 

3. Pemadatan terakhir (finishing rolling) 

Pemadatan akhir atau penyelesaian harus 

dilaksanakan dengan alat pemadat roda baja tanpa 

penggetar (vibrator). Pemadat ini untuk menghilangkan 

bekas roda dari penggilasan antara. 

 

Pengaruh Air 

Arifin. dkk, 2008. Dalam penelitiannya menggunakan 

metode dan desain disesuaikan dengan Spesifikasi Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari penelitian terebeut 

untuk mengetahui pengaruh kandungan air hujan dan untuk 

mengetahui Indeks Kekuatan Sisa (IKS) pada campuran 

LASTON. Indeks Kekuatan Sisa merupakan stabilitas 

marshall sisa untuk mengukur daya tahan terhadap 

pengrusakan oleh air. Nilai IKS diperoleh dari perbandingan 

antara stabilitas rendaman standar pada temperatur 30°C 

selama 30menit dengan stabilitas rendaman pada temperatur 

60°C selama 24jam. 

Dalam pembuatan benda uji ada dua perlakuan yaitu 

pembuatan campuran aspal dalam kondisi tanpa tersiram air 

dan kondisi dengan tersiram air hujan. Pada perlakuannya 

setelah campuran mencapai suhu pencampuran, campuran 

dimasukan ke dalam mold dan kemudian dilakukan 



penyiraman dengan alat suntik skala 0,1 ml pada permukaan 

campuran dengan jumlah air hujan masing-masing 1ml, 2ml, 

4ml dan 5ml. setelah mencapai suhu pemadatan kemudian 

dipadatkan. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis marshall pada campuran 

LASTON diperoleh nilai karakteristik marshall yang 

semakin menurun seiring bertambahnya jumlah 

kandungan air hujan. Rata-rata nilai VIM pada 0ml 

kandungan air sebesar 3,778% menurun mencapai nilai 

3,1995 pada kandungan air 5ml. Rata-rata VMA pada 

0ml kandungan air sebesar 16,9590% menurun mencapai 

nilai 16,4592 pada kandungan air 5ml. Rata-rata nilai 

stabilitas pada 0ml kandungan air sebesar 941,3337kg 

menurun mencapai 772,3397kg pada kandungan air 5ml. 

Rata-rata nilai flow pada 0ml kandungan air sebesar 

2,25mm menurun mencapai 2,1mm pada kandungan air 

sebesar 5ml. Rata-rata nilai MQ pada 0ml kandungan air 

sebesar 418,5125kg/mm menurun mencapai nilai 

367,5640kg/mm pada kandungan air 5ml. Hal ini 

mengidentifikasikan secara keseluruhan menurunkan 

kualitas campuran ditinjau dari nilai karakteristik yang 

dihasilkan, secara keseluruhan nilai karakteristik 

marshall telah memenuhi spesifikasi SNI kecuali pada 

nilai Marshall Quotient yang berada diatas spesifikasi 

SNI. 

2. Semakin bertambah jumlah kandungan air, semakin 

meningkat persentase Indeks Kekuatan Sisa (IKS), Rata-

rata nilai  IKS pada 0ml kandungan air sebesar 88,422% 

meningkat mencapai 97,271% pada kandungan air 5ml. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 

impermeabilitas disebabkan oleh semakin tingginya 

tingkat kejenuhan dalam campuran. 

 

LANDASAN TEORI 

Aspal 

Menurut Sukirman (2003), aspal didefinisikan sebagai 

material perekat (cementitious), berwarna hitam atau coklat 

tua, dengan unsur utama bitumen. Bersarkan tempat 

diperolehnya aspal, aspal berasal dari aspal alam dan aspal 

minyak. Aspal alam dapat bersumber dari gunung-gunung dan 

danau sedangkan aspal minyak bersumber dari hasil residu 

minyak bumi. 

Menurut Sukirman (2003), agregat  merupakan 

komponen utama dari struktur perkerasan jalan, yaitu 90-95% 

agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agregat 

berdasarkan persentase volume. 

1. Proses terjadinya agregat dapat di bedakan atas: 

a. Agregat beku (igneous rock) adalah agregat yang 

berasal dari magma yang mendingin dan membeku. 

b. Agregat sedimen (sedimentary rock) dapat berasal 

dari campuran partikel mineral, sisa-sisa hewan dan 

tanaman yang mengalami pengendapan dan 

pembekuan. 

c. Agregat metamorfik (metamorphic rock) adalah 

agregat sedimen ataupun agregat beku yang 

mengalami proses perubahan bentuk akibat adanya 

perubahan tekanan dan temperatur kulit bumi. 

2. Jenis gradasi agregat dapat dikelompokan sebagai 

berikut: 

a. Agregat bergradasi baik adalah agregat yang ukuran 

butirnya terdistribusi merata dalam satu rentang 

ukuran butir. 

b. Agregat bergradasi buruk tidak memenuhi 

persyaratan gradasi yang baik. 

 

Spesifikasi dan karakteristik campuran asphalt concrete  

Asphalt concrete terbentuk dari agregat kasar, agregat 

halus, aspal dan bahan tambah yang dicampur secara homogen 

dengan suhu pencampuran tertentu di instalansi pencampuran. 

Campuran asphalt concrete kemudian dihamparkan dengan 

suhu penghamparan sesuai spesifikasi. Campuran asphalt 

concrete yang sudah dihampar kemudian dipadatkan dengan 

alat pemadat roda baja kemudian menggunakan alat pemadat 

roda karet untuk pemadatan di lapangan dan marshall hammer 

untuk pemadatan di laboratorium. 

Karakteristik campuran asphalt concrete baik yang 

dipadatkan di lapangan maupun di laboratorium dapat 

dianalitis dengan parameter-parameter sebagai berikut: 

1. Stabilitas Marshall 

Stabilitas merupakan kemampuan perkerasan jalan 

menerima beban lintas tanpa terjadi perubahan bentuk 

tetap seperti, gelombang, alur dan bleeding. 

2. Kelelehan (Flow) 

Kelelehan atau flow merupakan besarnya deformasi 

vertikal benda uji yang terjadi mulai saat awal 

pembebanan sampai kondisi kestabilan mulai menurun. 

Pengukuran flow bersamaan dengan pengukuran 

stabilitas. 

3. Marshall Quotient 

Marshall quotient merupakan hasil bagi dari 

stabilitas marshall dengan kelelehan (flow). 

4. Kapadatan (density) 

Kepadatan (density) merupakan berat campuran 

yang dinyatakan dalam satuan volume. Kepadatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain gradasi 

campuran, jenis dan kualitas bahan susun, kadar aspal, 

kekentalan aspal, dan suhu pemadatan.  

5. VITM (Void in the mix) 

Void in the mix atau rongga udara dalam campuran 

merupakan rongga udara yang masih tersisa setelah 

campuran beton aspal dipadatkan. Rongga udara dalam 

campuran yang terlalu besar akan mengakibatkan 

berkurangnya sifat kekedapan air, sehingga akan 

menurunkan sifat durabilitas atau keawetan beton aspal. 

Dan jika rongga udara terlalu kecil akan mengakibatkan 

beton aspal terjadi bleeding pada temperatur yang tinggi. 

Rongga udara dalam campuran yang cukup dibutuhkan 

untuk bergersernya butiran agregat akibat beban 

tambahan setelah pemadatan. 

6. VMA (Void in mineral aggregate) 

Void in mineral aggregate atau rongga udara di 

antara butiran agregat adalah rongga udara dalam 

campuran beton aspal padat tanpa selimut aspal. Rongga 

udara di antara agregat akan meningkat jika agregat yang 

digunakan bergradasi terbuka. 

7. VFWA (Volume of voids filled with asphalt) 

Volume of voids filled with asphalt atau volume 

rongga udara beton aspal yang terisi aspal merupakan 

bagian dari VMA yang terisi oleh aspal, tidak termasuk 

di dalamnya aspal yang terabsorbsi oleh masing-masing 

butiran agregat. Dengan demikian aspal yang mengisi 

VFWA adalah aspal yang berfungsi untuk menyelimuti 

butir-butir agregat di dalam beton aspal padat. Atau 

dengan kata lain VFWA inilah yang merupakan 

persentase volume beton aspal padat yang menjadi 

selimut aspal. 

 

Alat Pemadat Roller Slab 

Alat pemadat yang sering digunakan di lapangan adalah 

tandem roller. Di Laboratorium Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta telah dikembangkan 

Alat Pemadat Roller Slab yang memiliki sistem pemadatan 

seperti tandem roller yaitu dengan cara digilas. Dalam 

penelitian Kurniawan, A. D (2009) menyimpulkan bahwa : 



1. Cara kerja dan proses desain alat pemadat roller slab 

sudah menyerupai apa yang ada di lapangan, 

perbedaannya terletak pada jarak dan waktu antara 

lintasan yang satu dengan yang lainnya. 

2. Besar kecilnya energi yang diterima campuran aspal 

dipengaruhi oleh massa, kecepatan, gravitasi dan luasan 

kontak antara campuran aspal dan pemadat roller. 

3. Jika massa semakin besar dan jumlah lintasan semakin 

banyak maka energi yang diterima campuran aspal 

semakin besar. Bila kecepatan semakin tinggi dan luasan 

kontak antara campuran aspal dan pemadat semakin 

besar, maka energi yang di terima campuran aspal 

semakin kecil. 

 

METODE PENELITIAN 

Umum 

Penelitian bersifat eksperimental yang dilakukan di 

Laboratorium Bahan Perkerasan Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Material campuran yang digunakan adalah asphalt concrete – 

wearing course dengan penetrasi  aspal 60/70. Dalam 

penelitian ini melalui beberapa tahapan sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan yaitu Spesifikasi Umum 

2010. Alat pemadat yang digunakan untuk menentukan nilai 

Kadar Aspal Optimum (KAO) yakni marshall hammer 

sedangkan alat untuk memadatkan campuran asphalt concrete 

– wearing course adalah alat pemadat roller slab (APRS) 

dengan variasi jumlah lintasan yang terkena air 15 lintasan, 30 

lintasan dan 45 lintasan. Hasil benda uji diambil menggunakan 

mesin core drill yang kemudian diuji dengan menggunakan 

alat marshall test. 

 

Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tahapan penelitian untuk 

memperjelas proses penelitian. Adapun tahapan penelitian 

terebut antara lain : 

Tahap I : Perumusan Masalah, Studi Literatur, Persiapan Alat 

dan Bahan 

a. Perumuan Masalah 

 Pada tahap perumusan masalah dimasukan 

permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. 

Sehingga mampu menjawab pokok-pokok masalah yang 

terjadi. 

b. Studi Literatur 

 Dalam studi literatur berguna untuk mendalami 

materi tentang penelitian yang akan dilaksanakan mulai 

dari metode penelitian sampai pengolahan data, studi 

literatur ini juga berguna untuk mengetahui penelitian 

sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya agar tidak 

menimbulkan pengulangan, serta mampu menjawab 

kekurangan pada penelitian-penelitian sebelumnya dan 

berguna untuk penelitian berikutnya. 

c. Persiapan Alat dan Bahan 

 Sebelum pelaksanaan pengujian dilakukan persiapan 

alat diperlukan untuk mengecek kondisi alat masih dalam 

keadaan baik atau buruk, supaya tidak terjadi kesalahan 

data pada saat pengujian. Persiapan bahan berguna untuk 

memperlancar proses pengujian dan jumlah bahan yang 

digunakan untuk pengujian sesuai dengan rencana awal 

atau tidak mengalami kekurangan bahan uji. 

 

Tahap II : Pemeriksaan Mutu Bahan 

 Tahan pemeriksaan mutu bahan diperlukan untuk 

mengontrol mutu bahan. Mutu bahan harus sesuai dengan 

persyaratan yang sudah ditentukan yaitu spesifikasi umum 

bina marga 2010. Mutu bahan yang tidak sesuai dengan 

persyaratan tersebut maka bahan harus diganti dan uji 

kembali. Pemeriksaan mutu bahan antara lain pemeriksaan 

mutu agregat halus, agregat kasar dan aspal/bitumen. 

 

Tahap III : Menentukan Kadar Aspal Optimum 

 Kadar aspal optimum menggunakan variasi kadar aspal 

4,5% ; 5,0% ; 5,5% ; 6,0% ; 6,5% dan 7,0% dengan jumlah 

masing-masing kadar aspal adalah 2 benda uji. Pembuatan 

kadar aspal optimum menggunakan mesin marshall hammer 

dengan 75 tumbukan sisi atas dan bawah benda uji 

menggunakan mold dengan ukuran diameter 10,16cm dan 

tinggi 7,62cm.  

 

Tahap IV : Pengujian Marshall 

 Sebelum dilakukan pengujian benda uji direndam di 

dalam waterbath selama 30 menit pada suhu 60˚C. 

Perendaman ini dimaksudkan supaya benda uji mengalami 

kondisi suhu paling kritis sesudah didinginkan. Pengujian  

benda uji dilakukan dengan menggunakan  alat marshall test 

untuk mengetahui nilai stabilitas dan flow (kelelehan). 

 

Tahap V : Perencanaan Desain Alat Simulasi Air Hujan 

 Perencanaan desain alat simulasi air hujan pada alat 

pemadat roller slab mengacu pada kondisi di lapangan. 

Kondisi di lapangan sering dijumpai pada saat pemadatan 

berlangsung terjadi hujan. Pada penelitian ini alat pemadat 

roller slab yang ada di Laboratorium Bahan Perkerasan 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang memiliki sistem pemadatan dengan cara 

digilas dimodifikasi dengan alat simulasi air hujan agar 

diperoleh kondisi pemadatan yang menyerupai kondisi di 

lapangan yaitu kondisi pada saat proses pemadatan terjadi 

hujan. Pada alat simulasi air hujan terdapat bagian utama yang 

paling berpengaruh dalam proses simulasi air hujan yaitu pada 

bagian pipa output air. Pada perencanaan ini bagian pipa 

output air didesain dengan menggunakan jarum suntik sebagai 

tempat keluarnya air dari reservoir, hal ini bertujuan untuk 

memperoleh pancaran air yang stabil. Bagian pendukung 

lainnya yang terdapat pada alat simulasi air hujan antara lain 

stop kran dan reservoir. Stop kran dilengkapi dengan sudut 

pemutar untuk mengatur debit air yang keluar dari pipa output 

agar konstan dan reservoir digunakan sebagai tempat 

penampungan air pada saat proses pelaksanaan.  

 

Tahap VI : Pembuatan Benda Uji dengan Kadar Aspal 

Optimum  

 Pada tahap ini pembuatan benda uji pada alat pemadat 

roller slab menggunakan kadar aspal optimum yang 

sebelumnya ditentukan dengan menggunakan alat pemadat 

marshal hammer. Benda uji pada alat pemadat roller slab 

dibuat dengan cetakan berukuran panjang 30cm, lebar 29cm 

dan tinggi 6,8cm. Dengan suhu pencampuran sesuai pada 

Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. 

 

Tahap VII : Pembuatan Variasi Benda Uji pada Alat Pemadat 

Roller Slab 

 Pembuatan benda uji berjumlah 4 sempel dengan 1 

percobaan tanpa terkena air selama 45 lintasan. Percobaan 

dengan air dilakukan dengan jumlah benda uji 3 sampel. 

Sampel pertama dilakukuan penyiraman air setelah 30-45 

lintasan atau sebanyak 15 lintasan. Sampel kedua dilakukan 

penyiraman air setelah 15-45 lintasan atau sebanyak 30 

lintasan. Sampel ketiga dilakukan penyiraman air dari 0-45 

lintasan atau sebanyak 45 lintasan. Hasil benda uji diambil 

sebanyak 4 benda uji setiap variasi lintasan dengan 

menggunakan alat core dirll. 

 

Tahap VIII : Pengujian Marshall 

 Benda uji yang dibuat pada alat pemadat roller slab 

yang dimodifikasi dengan alat simulasi air hujan, sebagai 



pengaruh air hujan pada saat pemadatan diuji dengan 

menggunakan alat marshall test untuk mengetahui 

karakteristik campuran asphalt concrete-wearing course. 

Tahap IX : Analisa dan pembahasan 

 Setelah penelitian dilaksanakan diperoleh data-data hasil 

penelitian. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk 

menjawab masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian. 

Tahap X : Kesimpulan dan saran 

 Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilkukan, maka 

dapat disimpulkan apa saja yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini dan diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan yang ada, jikapun permasalahan belum tercapai 

bisa dilakukan atau ditindak lanjuti pada penelitian berikutnya. 

 

Bagan Air Penelitian di Laboratorium 

 

 
Gambar 1.Bagan alir penelitian di laboratorium 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pemeriksaan Mutu Bahan 

Tabel 1.Hasil pemerikaan mutu aspal 

No 
Jenis 

Pemeriksaan 
Satuan Spec. Hasil Ket 

1 Penetrasi (0,1 mm) 60-70 66,73 OK 

2 Titik lembek °C ≥48 51,5 OK 

3 
Titik nyala dan 

titik bakar 
°C ≥232 360  OK 

4 Daktilitas cm ≥100 150  OK 

5 
Berat jenis 

aspal 
  ≥1,0 1,03 OK 

 

Tabel 2.Hasil pemeriksaan mutu agregat kasar 

No Jenis Pemeriksaan Satuan Spec. Hasil Ket 

1 Abrasi Los Angeles % 
max. 

30 
19,5 OK 

2 
Kelekatan Agregat 

terhadap aspal 
% min. 95 100 OK 

3 Berat jenis semu   > 2,50 2,69 OK 

4 
Penyerapan 
(Absorbsi) 

% < 3,00 1,67 OK 

 

Tabel 3.Hasil pemerikaan mutu agregat halus 

No Jenis Pemeriksaan Satuan Spec. Hasil Ket 

1 Berat jenis semu   > 2,50 2,81 OK 

2 
Penyerapan 
(Absorbsi) 

% < 5,00 4,19 OK 

3 Sand Equivalent % min. 60 87,0 OK 

 

Kadar Aspal Optimum 

Kadar aspal optimum merupakan persentase atau 

proporsi kadar aspal yang digunakan dalam campuran aspal 

panas atau hot mix. Dalam penentuan kadar aspal optimum 

harus diperhatikan karakteristik campuran aspal yang 

digunakan. Penentuan kadar aspal yang berlebihan dapat 

mengakibatkan campuran aspal mudah leleh atau lunak, 

sedangkan penentuan kadar aspal yang kurang dapat 

mengakibatkan campuran aspal tidak mengikat dengan baik. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian karakterisk marshall 

untuk campuran asphalt concrete-wearing course. 

 
Gambar 2.Kadar aspal optimum 

Dari gambar diperoleh kadar aspal optimum untuk 

campuran asphalt concrete – wearing course yaitu sebesar 

6,55 % 

 

Debit Air 

Dalam penelitian sebelumnya alat pemadat roller slab 

diperoleh jumlah lintasan pemadatan yang setara dengan alat 

pemadat marshall hammer yaitu sebanyak 45 lintasan. Dalam 

penelitian ini variasi jumlah lintasan yang terkena air yaitu 

setelah 30-45 lintasan atau 15 lintasan terkena air, setelah 15-

45 lintasan atau 30 lintasan terkena air dan 0-45 lintasan atau 



45 lintasan terkena air. Untuk lebih jelasnya analisa debit air 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar 3.Sketsa penyiraman air 

 

Tabel 4.Jumlah debit setiap variasi lintasan 

Jenis benda uji 
Jumlah 

Lintasan 
Debit air (ml) 

Normal 45 lintasan 1,4406 x 0 = 0 

Terkena air 15 lintasan 1,4406 x 15 = 21,609 

Terkena air 30 lintasan 1,4406 x 30 = 43,218 

Terkena air 45 lintasan 1,4406 x 45 = 64,827 

 

Perubahan Suhu Pemadatan 

Proses pemadatan dilakukan dengan menggunakan alat 

pemadat roller slab dengan cara digilas yang dimodifikasi 

dengan alat simulasi air hujan sebagai pengaruh air hujan pada 

proses pemadatan di lapangan. Jumlah lintasan pada alat 

pemadat roller slab yaitu 45 lintasan. Pada penelitian ini 

kondisi benda uji yang terkena air dilakukan selama 15 

lintasan terakhir atau pada lintasan 30 sampai dengan 45, 30 

lintasan terakhir atau pada lintasan 15 sampai dengan 45, dan 

45 lintasan atau dari 0 sampai dengan 45 

Pengamatan suhu dilakukan pada kondisi benda uji 

sebelum dan sesudah terkena air. Pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan termometer laser digital dengan cara 

menembakan laser termometer tersebut pada titik permukaan 

benda uji untuk mempertimbangkan pengaruh penurunan suhu 

terhadap karakteristik campuran AC-WC. Titik pengamatan 

benda uji diambil secara acak untuk mengetahui besarnya 

suhu yang diperoleh pada saat sebelum dan sesudah terkena 

air. 

 
Gambar 4.Hubungan antara jumlah lintasan yang terkena air 

dengan penurunan suhu 

 

Karakteristik campuran AC-WC yang terkena air 

Pada penelitian ini variasi lintasan yang terkena air 

digunakan untuk menyimulasikan kondisi di lapangan yang 

turun hujan secara tiba-tiba pada saat proses pemadatan 

berlangsung. Turunnya hujan dapat terjadi pada awal 

pemadatan atau pada saat pertengahan pemadatan berlangsung 

sampai proses pemadatan selesai dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan di laboratorium alat pemadat roller 

slab yang memiliki sistem kerja dengan cara digilas 

dimodifikasi dengan alat simulasi air hujan untuk memperoleh 

pengaruh air hujan pada saat proses pemadatan. Pembuatan 

benda uji yang terkena air divariasi setelah 30-45 lintasan atau 

15 lintasan terkena air, setelah 15-45 lintasan atau 30 lintasan 

terkena air dan 0-45 lintasan atau 45 lintasan terkena ai 

Tabel 5.Karakteristik benda uji yang terkena terkena air 

Jumlah 

Lintasan 

Sifat marshall AC-WC 

VMA VITM VFWA Stab Flow MQ 

(%) (%) (%) (kg) (mm)  (kg/mm) 

Normal 18 4,86 71,71 1211 4,73 260,08 

15 21 7,84 61,06 1111 6,41 173,52 

30 22 9,10 57,28 1089 6,94 170,81 

45 23 10,46 54,80 966 6,52 150,65 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan karakteristik campuran AC-WC yang 

terkena air 

a. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

VMA (Void in mineral aggregate) 

 
Gambar 5.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai VMA 

Semakin besar jumlah lintasan yang terkena air 

maka semakin besar nilai VMA. Bertambahnya nilai 

VMA dapat disebabkan oleh air yang menempati ruang 

pada VMA. Dalam kondisi normal VMA terdiri dari 

agregat dan udara sedangkan dalam kondisi terkena air 

VMA terdiri dari agregat, udara dan air. Air yang 

menempati ruang pada VMA tidak dapat diserap 

sepenuhnya oleh agregat dikarenakan agregat sudah 

terselimuti oleh aspal. Air yang menempati ruang pada 

VMA besar kemungkinan menguap sehingga menyisakan 

ruang VMA yang semakin besar. 

b. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

VITM (Void in the mix) 

 
Gambar 6.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai VITM 

Perubahan nilai VITM terjadi cukup besar pada 

benda uji tanpa terkena air dengan benda uji terkena air. 

Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan suhu yang turun 



akibat air yang terkena permukaan perkerasan. Perubahan 

suhu ini mengakibatkan campuran tidak mengeras 

dengan baik sehingga terdapat rongga udara dalam 

campuran yang semakin besar akibat penurunan suhu 

yang terlampau cepat. Akibat campuran tidak mengeras 

dengan baik mengakibatkan air terinfiltrasi ke dalam 

campuran sehingga rongga dalam campuran bertambah 

besar setelah air yang berada dalam campuran tersebut 

menguap. 

c. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

VFWA (Volume of voids filled with asphalt) 

 
Gambar 7.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai VFWA 

Semakin besar nilai VFWA pada perkerasan maka 

semakin rapat perkerasan tersebut, tetapi jika nilai 

VFWA berlebih dapat mengakibatkan bleeding. 

Sedangkan jika volume rongga udara yang terisi aspal 

terlalu kecil dapat mengakibatkan perkerasan tidak rapat 

dan mudah rusak. 

Semakin besar jumlah lintasan yang terkena air 

maka semakin kecil nilai VFWA. Hal ini dapat 

memungkinkan disebabkan oleh besarnya jumlah lintasan 

yang terkena air sehingga jumlah air yang masuk ke 

dalam campuran semakin besar, yang mengakibatkan air 

memasuki celah-celah rongga udara yang tersisa dalam 

perkerasan. 

d. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

stabilitas 

 
Gambar 8.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai stabilitas 

Gambar di atas menunjukkan semakin besar jumlah 

lintasan yang terkena air maka semakin kecil nilai 

stabilitas yang diperoleh. Pada kondisi terkena air nilai 

stabilitas masih berada pada batas yang diijinkan. Pada 

kondisi 45 lintasan yang terkena air diperoleh nilai 

stabilitas 966,27kg > 800kg. Akan tetapi jika jumlah air 

yang meresap ke dalam campuran semakin besar dapat 

memungkinkan nilai stabilitas menurun di bawah batas 

yang diijinkan karena jumlah air yang masuk kedalam 

campuran semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

e. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

flow (kelelehan) 

 
Gambar 9.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai flow (kelelehan) 

Gambar di atas memperlihatkan semakin besar 

jumlah lintasan yang terkena air maka semakin besar 

nilai flow (kelelehan) yang dihasilkan, tetapi jika jumlah 

lintasan yang terkena air berlebih akan mengakibatkan 

nilai flow menurun. Pada kondisi terkena air nilai flow 

mulai turun setelah jumlah lintasan yang terkena air lebih 

dari 30 lintasan. Hal ini dapat disebabkan semakin besar 

jumlah air yang masuk dalam perkerasan akan 

mengakibatkan deformasi yang terjadi akan menurun. 

Penurunan nilai flow (kelelehan) yang terjadi masih 

diatas batas minimum yang diijinkan yaitu 6,52mm > 

3mm. 

f. Pengaruh jumlah lintasan yang terkena air dengan nilai 

marshall quotient 

 
Gambar 10.Hubungan antara variasi jumlah lintasan yang 

terkena air dengan nilai marshall quotient 

Gambar di atas menunjukkan nilai marshall quotient 

< 250kg/mm. semakin besar jumlah lintasan yang terkena 

air maka semakin kecil nilai marshall quotient yang 

diperoleh. Penurunan nilai marshall quotient dipengaruhi 

nilai rasio antara stabilitas dengan flow (kelelehan). 

 

Kepadatan campuran AC-WC 

Diantara tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kepadatan yang tercapai jika pada saat proses pemadatan 

terkena air dibandingan dengan pemadatan tanpa terkena air. 

Hasil nilai kepadatan yang diperoleh di setiap variasi lintasan 

yang terkena air dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6.Hasil pengujian kapadatan 

No 
Jenis benda 

uji 
Jumlah lintasan 

Kepadatan 

(gr/cm3) 

1 
Tanpa terkena 

air 
0-45 Lintasan 2,27 

2 Terkena air Setelah 30-45 2,22 

3 Terkena air Setelah 15-45 2,17 

4 Terkena air 0-45 Lintasan 2,13 

 



Untuk lebih jelasnya hasil pengujian kepadatan yang 

diperoleh pada saat proses pemadatan dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 
Gambar 11.Hubungan antara variasi jumlah lintasan 

yang terkena air dengan nilai kepadatan 

 

Dari hasil pengujian kepadatan di atas dapat diketahui 

nilai kepadatan yang semakin menurun. Semakin besar jumlah 

lintasan yang terkena air semakin menurun kepadatan yang 

tercapai. 

Untuk mengetahi penurunan kepadatan disetiap variasi 

jumlah lintasan yang terkena air dapat diketahui dengan 

persamaan Y = -0,0029X+2,2607. Dari persamaan tersebut 

diperoleh kepadatan 2,22gr/cm3, 2,17gr/cm3 dan 2,13gr/cm3, 

masing-masing variasi lintasan yang terkena air selama 15, 30 

dan 45 lintasan. 

Penurunan kepadatan terjadi cukup besar dari proses 

pemadatan tanpa terkena air dengan 15 lintasan yang terkena 

air yaitu sebasar 2,440%. Sedangkan untuk penurunan antara 

jumlah lintasan yang terkena air sebesar 1,884% untuk 15 

dengan 30 lintasan yang terkena air dan 1,848% untuk 30 

dengan 45 lintasan yang terkena air. Penurunan kepadatan 

dapat disebabkan oleh penurunan suhu pemadatan pada saat 

proses pemadatan dipengaruhi jumlah air yang meresap ke 

dalam campuran aspal panas yang mengakibatkan terdapat 

rongga udara yang besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini tentang pengaruh air hujan pada proses 

pemadatan di lapangan terhadap campuran asphalt concrete 

wearing course yang dipadatkan menggunkan alat pemadat 

roller slab dengan penambahan alat simulasi air sebagai 

pengaruh air hujan dengan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan nilai karakteristik campuran asphalt 

concrete wearing course untuk VITM, VFWA, dan 

Marshall Quotient tidak memenuhi Spesifikasi Umum 

Bina Marga 2010. Sedangkan nilai stabilitas, flow 

(kelelehan) dan VMA masih berada dalam batas yang 

diijinkan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. 

2. Hasil pengujian kepadatan disetiap variasi jumlah 

lintasan yang terkena air dapat diketahui dengan 

persamaan Y = -0,0029X+2,2607. Dari persamaan 

tersebut diperoleh kepadatan 2,27gr/cm3 untuk kepadatan 

tanpa terkena air dan 2,22gr/cm3, 2,17gr/cm3 dan 

2,13gr/cm3 untuk kepadatan yang terkena air, masing-

masing untuk variasi lintasan yang terkena air selama 15, 

30 dan 45 lintasan. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan karakteristik dan 

kepadatan campuran asphalt concrete wearing course yang 

terkena air hujan, maka dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaannya agar diperhatikan metode 

pengujian kadar air yang meresap kedalam campuran 

untuk mengetahui persentase air yang masuk kedalam 

campuran. 

2. Air yang digunakan sebagai pengaruh air hujan berasal 

dari air hujan asli yang sebelumnya sudah ditampung. 

3. Besarnya debit penyiraman air yang mengenai 

permukaan perkerasan supaya disesuaikan dengan 

kondisi di lapangan dan dapat dilaksanakan di 

laboratorium, khususnya pada alat simulasi air hujan. 

4. Perlu penambahan alat automatic counter pada alat 

pemadat roller slab untuk menghitung jumlah lintasan 

secara otomatis agar jumlah lintasan tidak berlebih 

ataupun kurang pada saat pelaksanaan. 
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