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BAB I  

 PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang 

Sebagian besar konstruksi jalan raya di Indonesia menggunakan sistem 

perkerasan lentur dengan menggunakan campuran aspal dan agregat sebagai lapis 

permukaan. Aspal berfungsi sebagai bahan pengikat sedangkan agregat berfungsi 

sebagai tulangan struktur perkerasan. Perkerasan jalan di Indonesia sering 

mengalami kerusakan sebelum mencapai umur rencana. Pada saat musim hujan, 

tidak sedikit jalan-jalan di Indonesia yang terendam air akibat banjir. Hal ini dapat 

mempengaruhi kinerja perkerasan aspal khususnya masalah ketahanan atau 

keawetan jalan (durability). Salah satu parameter kinerja campuran pada 

perkerasan lentur adalah ketahanan (durability) perkerasan akibat pengaruh cuaca 

dan air. 

Kondisi jalan yang selalu terendam oleh air akan menurunkan sifat durabilitas  

lapisan perkerasan aspal. Hal ini menjadi lebih buruk lagi jika pada saat proses 

pembuatan campuran aspal, selama pengangkutan, penghamparan di lapangan, 

dan selama masa pelayanan terjadi proses penuaan pada campuran aspal, sehingga 

akibatnya dapat menurunkan kinerja perkerasan aspal seperti nilai stabilitas 

rendah, rongga antar butir atau campuran kurang padat dan sifat durabilitas buruk. 

Penuaan pada perkerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah pengaruh temperatur. Dimana selama proses pencampuran aspal dilakukan, 

temperatur yang tinggi beresiko menyebabkan penuaan secara dini. Menurut 

Huber and Decker (1995) pada penelitiannya yang berjudul Engineering  

Properties  of  Asphalt Mixtures and The Relationship to Their Performance yang 

mengacu pada 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, sedangkan prosedur 

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

pengovenan pada  suhu 85°C  selama 48  jam setelah dilakukan pemadatan. Huber 

and Decker (1995) juga mengatakan bahwa simulasi STOA dilakukan untuk 
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mengetahui penuaan campuran aspal pada saat produksi campuran aspal di unit 

pencampuran aspal, dan selama pengangkutan dan penghamparan di lapangan 

yang dipengaruhi oleh suhu, sedangkan simulasi LTOA dilakukan untuk 

mengetahui penuaan campuran aspal selama masa pelayanan mewakili umur 

campuran selama 5 tahun di lapangan. 

Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan membuat benda uji STOA dan 

LTOA yang kemudian dilakukan proses perendaman dalam air pada variasi waktu 

perendaman dengan pengujian menggunakan metode Marshall Test. Untuk 

campuran aspal yang digunakan adalah asphalt concrete untuk lapisan aus 

(wearing course) karena lapisan ini merupakan lapisan permukaan paling atas 

yang mengalami kontak langsung dengan kendaraan yang melintas di atasnya dan 

pengaruh panas matahari sehingga mengalami penuaan. 

Beberapa parameter yang digunakan untuk melihat tingkat durabilitas 

campuran beraspal adalah Indeks Kekuatan Sisa dan Indeks Durabilitas. Indeks 

Kekuatan Sisa adalah parameter yang digunakan oleh Bina Marga (2010) dengan 

membandingkan nilai stabilitas perendaman 24 jam dengan stabilitas standar. 

Indeks Durabilitas merupakan parameter tunggal yang dikembangkan oleh Craus, 

J. et al (1981) dengan melakukan masa perendaman yang lebih lama. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas  maka pada Tugas 

Akhir ini penulis mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penuaan dan 

Lama Perendaman Terhadap Durabilitas Campuran   Asphalt Concrete Wearing 

Course (AC-WC) ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Beberapa pokok permasalahan yang dikemukakan berdasarakan latar belakang 

di atas adalah sebagai berikut : 

1. Berapa nilai Indeks Kekuatan Sisa dan Indeks Durabilitas pada campuran 

Asphalt Concrete Wearing Course (AC – WC) setelah mengalami penuaan dan 

perendaman ? 

2. Bagaimana hubungan antara penuaan pada campuran dengan lama perendaman 

terhadap kinerja durabilitas campuran beton aspal ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat keawetan campuran AC-

WC akibat pengaruh penuaan dan lama perendaman. Parameter yang digunakan 

untuk melihat tingkat durabilitas campuran AC-WC adalah Indeks Kekuatan Sisa 

dan Indeks Durabilitas.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari diadakannya penelitian ini antara lain : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait khususnya 

kepada penyedia jasa / instansi yang bergerak dibidang perkerasan jalan dalam 

masalah penanganan terhadap campuran aspal yang mengalami penuaan dan 

pada kondisi jalan yang sering terendam air. 

2. Sebagai bahan referensi penelitian lain untuk dikembangkan guna bermanfaat 

bagi dunia pendidikan maupun dunia kerja.  

 

E. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang dipakai dalam penelitian ini agar tidak terjadi 

perluasan pembahasan antara lain : 

1. Penelitian bersifat eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Material yang digunakan adalah material Asphalt Concrete Wearing Course 

(AC – WC). 

3. Panduan yang digunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. 

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

Cilacap, Jawa Tengah. 

5. Variasi kadar aspal yang dipakai untuk menentukan KAO (Kadar Aspal 

Optimum) yaitu 4,5 % ; 5 % ; 5,5 % ; 6 % ; 6,5 % dan 7 % terhadap berat total 

agregat. 

6. Alat pemadat yang digunakan untuk menentukan KAO (Kadar Aspal 

Optimum) maupun untuk pembuatan mix design adalah Marshall Hammer 

dengan 2 x 75 tumbukan pada suhu pemadatan ± 140°C. 
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7. Gradasi agregat menggunakan gradasi kasar pada spesifikasi Bina Marga 

2010. 

8. Agregat yang digunakan terdiri dari agregat kasar dan agregat halus yang 

berasal dari desa Kandangan, kecamatan Bawen, Semarang. Adapun letak 

kecamatan Bawen dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut ini. 

 

Gambar I.1. Letak wilayah kecamatan Bawen 

 

9. Simulasi STOA dilakukan dengan pengovenan  pada  suhu  135°C  selama  4  

jam sebelum  dilakukan  pemadatan, sedangkan simulasi LTOA dilakukan 

pengovenan pada  suhu 85°C  selama 48  jam setelah dilakukan pemadatan 

10. Variasi perendaman yang digunakan adalah 0,5 jam, 24 jam, dan 48 jam yang 

direndam pada temperatur tetap ± 60°C. 

11. Air yang digunakan adalah air dari Laboratorium Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

12. Jumlah benda uji yang dibuat untuk menentukan KAO (Kadar Aspal 

Optimum)  sebanyak 12 sampel dengan 6 variasi kadar aspal masing – masing   

2 sampel. 

13. Jumlah benda uji yang dibuat menggunakan KAO sebanyak 27 sampel terdiri 

dari 9 sampel normal, 9 sampel STOA, dan 9 sampel LTOA masing – masing 3 

sampel pada variasi rendaman 0,5 jam, 24 jam, dan 48 jam.  
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14. Pengujian penuaan hanya pada campuran aspal dan terbatas pada pengaruh 

temperatur. 

15. Tinjauan terhadap durabilitas campuran setelah terjadi penuaan dan 

perendaman terbatas pada pengamatan terhadap Marshall Test. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penelitian tentang Pengaruh Penuaan dan Lama Perendaman Terhadap 

Durabilitas Campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) ini membahas 

tentang tingkat keawetan campuran AC-WC yang mengalami penuaan jangka 

pendek dan penuaan jangka panjang serta pengaruh lama perendaman merupakan 

penelitian yang belum pernah dilakukakan oleh penelitian sebelumnya. Adapun 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan antara lain : 

1. Erni Wijayanti (2012), Pengaruh Penuaan Perkerasan Terhadap Karakteristik 

Asphalt Concrete Wearing Course (AC – WC) Menggunakan Spesifikasi Bina 

Marga 2010. 

2. Hadi Ali (2011), Studi Durabilitas Asphalt Concrete Wearing Course (AC – 

WC) dengan Penggunaan Abu Vulkanik dan Abu Batu Sebagai Filler. 

3. Agus Supriatno (2008), Pemanfaatan Filler Tanah Liat pada HRS-B Ditinjau 

dari Karakteristik Marshall dan Durabilitas (Studi Kasus Tanah Liat di 

Pacitan). 

 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada Tabel I.1 berikut ini. 
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Tabel I.1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

Uraian Penelitian Penulis Erni Wijayanti (2012) Hadi Ali (2011) Agus Supriatno (2008) 

Judul Pengaruh Penuaan dan Lama 

Perendaman Terhadap 

Durabilitas Campuran 

Asphalt Concrete Wearing 

Course (AC – WC)  

Pengaruh Penuaan 

Perkerasan Terhadap 

Karakteristik Asphalt 

Concrete Wearing Course 

(AC – WC) Menggunakan 

Spesifikasi Bina Marga 

2010, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Studi Durabilitas Asphalt 

Concrete Wearing Course 

(AC – WC) dengan 

Penggunaan Abu Vulkanik 

dan Abu Batu Sebagai Filler, 

Universitas Lampung 

Pemanfaatan Filler Tanah 

Liat pada HRS-B Ditinjau 

dari Karakteristik 

Marshall dan Durabilitas 

(Studi Kasus Tanah Liat di 

Pacitan), Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

Tujuan Analisis tingkat keawetan 

campuran AC – WC akibat 

pengaruh penuaan dan lama 

perendaman dilihat dari nilai 

Indeks Kekuatan Sisa dan 

nilai Indeks Durabilitas. 

Mengetahui pengaruh 

penuaan perkerasan ditinjau 

dari karakteristik Marshall 

mempelajari karakteristik 

Asphalt Concrete - Wearing  

Course  (  AC-WC  )  dengan 

menggunakan  filler  abu  

vulkanik  dan sebagai 

pembandingnya  dipakai  

filler  abu  batu 

Mengetahui nilai – nilai 

Marshall dan durabilitas 

pada campuran HRS-B 

dengan menggunakan 

filler tanah liat 

Bahan AC – WC bergradasi kasar AC – WC bergradasi halus AC – WC + filler abu 

vulkanik dan abu batu 

HRS-B + filler tanah liat 
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Variasi 

pengujian 

benda uji 

Variasi kadar aspal yaitu 4,5 

%; 5 %; 5,5 %; 6 %; 6,5 % ; 

7 % 

Variasi temperatur 

pengovenan yaitu 135°C 

sebelum dipadatkan selama 4 

jam dan 85°C setelah 

dipadatkan selama 48 jam 

Variasi perendaman yaitu 0,5 

jam, 24 jam, dan 48 jam 

 

Variasi kadar aspal yaitu 4,5 

%; 5 %; 5,5 %; 6 %; 6,5 %; 

7 % 

Variasi temperatur 

pengovenan yaitu 135°C 

sebelum dipadatkan selama 4 

jam dan 85°C setelah 

dipadatkan selama 48 jam 

 

 Variasi perkiraan kadar 

aspal -1,0 ; -0,5 ; Pb ; +0,5 ; 

+1,0 

Variasi perendaman yaitu 0 

hari, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari 

Variasi kadar aspal yaitu 7 

%; 8 %; 9 % 

Variasi kadar filler tanah 

liat 2 %; 4 %; 6 %; 8 % 

terhadap total berat agregat 

Variasi perendaman yaitu 

0,5 jam 24 jam dan 48 jam 

 

Metode 

pengujian 

Marshall Test Marshall Test Marshall Test Marshall Test 
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