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ABSTRACT 

The pavement of roads in Indonesia often damaged it before design life. During the rainy seasons, not least the roads 

in Indonesia that soaked by water flood. The roads conditions is always soaked by water will reduce durability 

properties of asphalt pavement layers, it becomes even worse if the current mix asphalt manufacturing process, 

during transport, spreading in the field, and during service life aging process occurs in the asphalt mixture. The 

research aims to analyze the durability level on mixed of AC-WC due to the influence of aging and long soaking. 

The research does in the laboratory with the oven method for simulating aging and soaking in water at constant 

temperature ± 60°C with a soaking time variations. Short-Term Oven Aging test method (STOA) is the specimens 

oven at a temperature of 135°C for 4 hours before compacted representing aging asphalt mixture during production 

of asphalt in the Asphalt Mixing Plant (AMP), during transport and the spreading in the field and Long-Term Oven 

Aging test method (LTOA) was 85°C oven after compacted for 48 hours representing the service life during 5 years. 

The parameter that used for look durability level on mixture of AC-WC is Retained Strength Index and Durability 

Index. 

Based on the results of the research, the influence of aging and long soaking influential adequate significant on the 

durability a mixture of AC-WC. The specimens that aging produces residual retained strength values below the 

required minimum of Bina Marga, (2010) namely 90 %, Durability Index of specimens while experiencing aging 

showed considerable strength decreased with increasing soaking time compared to normal specimens, so the aging 

specimens considered fairly resistant to damage caused by the influence of water and temperature. 

Key words : Aging, Long soaking, Durability, Asphalt Concrete, Wearing Course 

ABSTRAKSI 

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. Kondisi jalan yang selalu terendam air akan 

menurunkan sifat durabilitas (keawetan) 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. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keawetan campuran 

AC-WC akibat pengaruh penuaan dan lama perendaman. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium dengan metode pengovenan untuk simulasi penuaan dan perendaman dalam air 

pada temperatur tetap ± 60°C dengan variasi waktu perendaman. Metode penuaan jangka pendek (Short Term Oven 

Aging, STOA) adalah dengan pengovenan benda uji pada suhu 135°C sebelum dipadatkan selama 4 jam yang 

mewakili penuaan campuran aspal pada saat produksi campuran aspal di unit pencampuran aspal (AMP), selama 

pengangkutan dan penghamparan di lapangan dan metode pengujian penuaan jangka panjang (Long Term Oven 

Aging, LTOA) dilakukan pengovenan 85°C setelah dipadatkan selama 48 jam yang mewakili masa pelayanan selama 

5 tahun. Parameter yang digunakan untuk melihat tingkat durabilitas campuran AC-WC adalah Indeks Kekuatan Sisa 

dan Indeks Durabilitas.  

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penuaan dan lama perendaman berpengaruh cukup signifikan terhadap 

durabilitas campuran AC-WC. Benda uji yang mengalami penuaan menghasilkan nilai kekuatan sisa di bawah batas 

minimal yang disyaratkan Bina Marga, (2010) yaitu 90 %, sedangkan Indeks Durabilitas benda uji yang mengalami 

penuaan menunjukan penurunan kekuatan cukup besar seiring dengan bertambahnya waktu perendaman 

dibandingkan dengan benda uji normal, sehingga benda uji yang mengalami penuaan  dianggap tidak cukup tahan 

terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh air dan suhu. 

Kata kunci: Penuaan, Lama perendaman, Durabilitas, Asphalt Concrete, Wearing Course 

 

PENDAHULUAN 

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. Penuaan  aspal  adalah  suatu  

parameter yang baik  untuk  mengetahui  durabilitas campuran 

beraspal. Penuaan aspal ini disebabkan oleh dua faktor utama, 

yaitu penguapan fraksi minyak ringan yang terkandung dalam 

aspal dan oksidasi (penuaan jangka pendek, short-term aging), 

dan oksidasi yang progresif (penuaan jangka panjang, long-term 

aging). 

Beberapa parameter yang digunakan untuk melihat tingkat 

durabilitas campuran beraspal adalah Indeks Kekuatan Sisa dan 

Indeks Durabilitas. Indeks Kekuatan Sisa adalah parameter yang 
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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. 

Campuran aspal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

asphalt concrete untuk lapisan aus (wearing course). Lapisan ini 

merupakan lapisan permukaan paling atas yang mengalami 

kontak langsung dengan kendaraan yang melintas di atasnya dan 

pengaruh panas matahari sehingga mengalami penuaan.  

 

TUJUAN 

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.  

Lapisan Aspal Beton 

Beton aspal adalah campuran untuk perkerasan yang terdiri 

dari agregat kasar, agregat halus, bahan pengisi (filler) jika 

diperlukan dan aspal dengan proporsi tertentu. Material-material 

pembentuk beton aspal dicampur di instalasi pencampuran pada 

suhu tertentu, kemudian diangkut ke lokasi, dihamparkan, dan 

dipadatkan. Suhu pencampuran ditentukan berdasarkan jenis 

aspal yang akan digunakan. Jika digunakan semen aspal, maka 

suhu pencampuran umumnya antara 145°C-155°C, sehingga 

disebut beton aspal campuran panas. Campuran ini dikenal pula 

dengan nama hotmix (Sukirman, 2003). 

Laston (Lapisan Aspal Beton), adalah beton aspal bergradasi 

menerus yang umum digunakan untuk jalan-jalan dengan beban 

lalu lintas berat. Laston sebagai lapis aus (Asphalt Concrete 

Wearing Course, AC - WC) merupakan lapisan paling atas dari 

laston yang mengalami kontak langsung dengan kendaraan yang 

melintas di atasnya. Laston lapis aus mempunyai tekstur yang 

lebih halus dibandingkan dengan laston lapis antara maupun 

laston lapis pondasi. Disamping sebagai pendukung beban lalu 

lintas, lapisan ini mempunyai fungsi utama sebagai pelindung 

konstruksi di bawahnya dari kerusakan akibat pengaruh air dan 

cuaca, sebagai lapisan aus dan menyediakan permukaan jalan 

yang rata dan tidak licin. 

Ketentuan sifat-sifat campuran untuk campuran beton aspal 

lapis aus pada spesifikasi Bina Marga 2010 dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini :  

Tabel 1. Ketentuan sifat – sifat campuran AC - WC 

Sifat-sifat Campuran Spec. 

AC-WC 

Gradasi 

Kasar 

Kadar Aspal Efektif (%) Min. 4,3 

Penyerapan Aspal (%) Maks. 1,2 

Jumlah Tumbukan Per Bidang (kali)   75 

Rongga Dalam Campuran (VIM) (%) 
Min. 3,0 

Maks. 5,0 

Rongga Dalam Agregat (VMA) (%) Min. 15 

Rongga Terisi Aspal (VFWA) (%) Min. 65 

Stabilitas Marshall (Kg) 
Min. 800 

Maks. - 

Pelelehan (mm) Min. 3 

Marshall Quotient (Kg/mm) Min. 250 

Stabilitas Marshall sisa setelah 

perendaman selama 24 jam, 60°C (%) 
Min. 90 

                (Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga, 2010) 

 

 

Penuaan (Aging) Campuran Beraspal 

Penuaan campuran beraspal disebabkan oleh dua faktor 

utama, yaitu penguapan fraksi minyak ringan yang terkandung 

dalam aspal dan oksidasi (penuaan jangka pendek, short-term 

aging), dan oksidasi yang progresif (penuaan jangka panjang, 

long-term aging). Kedua macam proses penuaan ini 

menyebabkan terjadinya pengerasan pada aspal dan selanjutnya 

akan meningkatkan kekakuan campuran beraspal sehingga akan 

mempengaruhi kinerja campuran tersebut. 

1. Penuaan jangka pendek (Short-term aging) 
Penuaan jangka pendek (short-term aging) terjadi pada saat 

proses pembuatan campuran beraspal di unit pencampuran aspal 

(AMP), selama pengangkutan dan saat penghamparannya di 

lapangan. Pada saat pencampuran aspal dengan agregat 

dipanaskan di unit pencampuran aspal (AMP),  akan mengubah 

komposisi aspal, dimana komponen cair dari aspal akan menguap 

atau aspal mengalami oksidasi. 

Menurut Huber and Decker (1995), metode pengujian 

penuaan jangka pendek (Short Term Oven Aging, STOA) di 

laboratorium dapat disimulasikan dengan pengovenan desain 

perkerasan sebelum dilakukan pemadatan pada  suhu  135°C  

selama 4  jam yang mewakili penuaan campuran aspal pada saat 

produksi campuran aspal di unit pencampuran aspal (AMP), 

selama pengangkutan dan penghamparan di lapangan. 

2. Penuaan jangka panjang (Long-term aging) 
Penuaan jangka panjang (long-term aging) terjadi selama 

masa pelayanan. Penuaan ini diakibatkan oleh oksidasi pada 

perkerasan aspal secara progresif atau pemanasan terus menerus 

akibat terkena cahaya matahari. Oksidasi yang terjadi akan 

merubah struktur dan komposisi molekul yang terkandung dalam 

aspal sehingga aspal menjadi lebih keras dan getas. 

Menurut Brown & Scholz (2000), metode dasar untuk 

mengevaluasi penuaan jangka panjang dilakukan dengan 

mengambil contoh perkerasan lentur di lapangan yang memiliki 

kinerja baik kira-kira setelah 15 tahun masa pelayanan yang telah 

mengalami penuaan jangka panjang, kemudian benda uji tersebut 

diukur nilai kekakuannya. Ternyata interval nilai modulusnya 

hampir sama dengan campuran beraspal sejenis yang baru dibuat 

namun disimpan terlebih dahulu di dalam oven selama 120 jam 

atau ± 4 hari pada suhu 85°C.  

Berkaca pada penelitian Brown & Scholz (2000), maka dapat 

diasumsikan 5 tahun masa pelayanan di lapangan setara dengan 

pengovenan benda uji selama 2 hari pada suhu 85°C. Asumsi ini 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Huber and 

Decker (1995), yang melakukan pengujian penuaan jangka 

panjang dengan metode Long Term Oven Aging (LTOA). Dalam 

penelitiannya, juga didapatkan bahwa pengovenan benda uji 

campuran aspal yang sudah dipadatkan pada suhu 85°C selama 

48 jam atau 2 hari, setara dengan umur campuran di lapangan 

selama 5 tahun yang telah mengalami penuaan jangka panjang. 

Durabilitas 

Salah satu karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh 

beton aspal adalah durabilitas. Menurut Sukirman (2003), 

durabilitas atau keawetan adalah kemampuan beton aspal 

menerima beban lalu lintas seperti berat kendaraan dan gesekan 

antara roda kendaraan dan permukaan jalan, serta menahan 

keausan akibat pengaruh cuaca dan iklim, seperti udara, air, atau 

perubahan temperatur. 

Faktor yang mempengaruhi durabilitas campuran beraspal 

adalah :  

a. Film aspal atau selimut aspal, selimut aspal yang tebal akan 

membungkus agregat secara baik, beton aspal akan lebih 

kedap air, sehingga kemampuannya menahan keausan 

semakin baik, tetapi semakin tebal selimut aspal, maka 

semakin mudah terjadi bleeding yang mengakibatkan jalan 

semakin licin. 
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b. Voids In Mix (VIM) kecil, sehingga lapis kedap air dan udara 

tidak masuk kedalam campuran. Besarnya pori yang tersisa 

dalam campuran setelah pemadatan, mengakibatkan 

durabilitas beton aspal menurun. Semakin besar pori yang 

tersisa semakin tidak kedap air dan semakin banyak udara di 

dalam beton aspal, yang mengakibatkan semakin mudahnya 

selimut aspal beroksidasi dengan udara dan menjadi getas, 

dan durabilitasnya menurun. 

c. Voids Mineral Aggregate (VMA) besar, sehingga film aspal 

dapat dibuat tebal. Jika VMA dan VIM kecil serta kadar aspal 

tinggi kemungkinan terjadinya bleeding besar. Untuk 

mencapai VMA yang besar ini dipergunakan agregat 

bergradasi senjang. 

1. Metode Pengujian Durabilitas Standar 

Prosedur pengujian durabilitas standar menurut Bina Marga 

(2010) yaitu dilakukan dengan perendaman benda uji pada 

temperatur tetap ± 60°C selama 30 menit dan 24 jam. 

Perbandingan nilai stabilitas yang direndam selama 24 jam 

dengan nilai stabilitas yang direndam selama 30 menit, 

dinyatakan dalam persen, dan disebut Indeks Kekuatan Sisa 

(IKS). 

Nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) dapat dihitung dengan 

persamaan berikut ini : 

 IKS = 
  

  
 x 100 %                                                        (1) 

dengan : 

IKS :  Indeks Kekuatan Sisa (%) 

S1 : stabilitas Marshall standar dengan perendaman selama 30 

menit pada suhu ± 60°C, (kg) 

S2 :  stabilitas Marshall setelah perendaman 24 jam pada suhu 

± 60°C, (kg)  

Nilai IKS yang semakin besar menunjukan campuran 

beraspal semakin durable (awet). Nilai minimum IKS yang 

disyaratkan Bina Marga adalah sebesar 90 %, sehingga jika nilai 

IKS di atas 90 % maka campuran beraspal tersebut dianggap 

cukup tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh 

air dan suhu. 

 

2. Metode Pengujian Durabilitas Modifikasi 

Beberapa peneliti melakukan penelitian tingkat keawetan 

dengan pengujian masa perendaman yang lebih lama. Craus, J. et 

al (1981) menyatakan bahwa kriteria perendaman satu hari tidak 

selalu mencerminkan sifat keawetan dari campuran setelah 

beberapa waktu masa perendaman.  

Dalam penelitiannya Craus, J. et al (1981) memperkenalkan 

2 macam indeks keawetan yaitu : 

a) Indeks Durabilitas Pertama (IDP) 

Indeks Durabilitas Pertama didefinisikan sebagai kelandaian 

yang berurutan dari kurva keawetan. Indeks Durabilitas Pertama 

juga dapat didefinisikan sebagai nilai sensitivitas penurunan 

stabilitas benda uji terhadap lama perendaman. 

Indeks Durabilitas Pertama dinyatakan dalam (r) dihitung 

berdasarkan persamaan berikut ini : 

r  =  ∑
             

            

      
                                                (2) 

dengan : 

r : Indeks Penurunan Stabilitas (%) 

Si + 1 : persentase kekuatan sisa pada waktu ti + 1 (%) 

Si : persentase kekuatan sisa pada waktu ti  (%) 

ti,  ti + 1 : periode perendaman, dimulai dari awal pengujian (jam) 

 

Semakin landai penurunan nilai IDP maka semakin kecil 

kehilangan kekuatan dan semakin curam penurunan nilai IDP 

maka semakin besar kehilangan kekuatan atau semakin sensitif 

terhadap perendaman. 

Nilai „r‟ positif bilamana mengalami penurunan nilai 

stabilitas yang mengindikasikan kehilangan kekuatan, sedangkan 

nilai „r‟ negatif bilamana mengalami peningkatan nilai stabilitas 

yang mengindikasikan adanya perolehan kekuatan. 

a) Indeks Durabilitas Keduaa (IDK) 

Indeks Durabilitas Kedua didefinisikan sebagai persentase 

kehilangan kekuatan rata – rata selama satu hari antara kurva 

keawetan dengan garis So = 100 persen. 

Indeks Durabilitas Kedua dinyatakan dalam (a) dihitung 

berdasarkan persamaan berikut ini : 

a  =  
 

   
  ∑      

                                     (3) 

dengan :  

a :  persentase kehilangan kekuatan selama satu hari (%)   

Si + 1 :  persentase kekuatan sisa pada waktu ti + 1 (%) 

Si :  persentase kekuatan sisa pada waktu ti (%) 

ti,  ti + 1 :  periode perendaman, dimulai dari awal pengujian (jam) 

tn :  total waktu perendaman (jam) 

Semakin kecil nilai IDK maka semakin kecil kehilangan 

kekuatan dan semakin besar nilai IDK maka semakin besar pula 

kehilangan kekuatannya atau semakin tidak durable. 

Indeks durabilitas ini menggambarkan kehilangan kekuatan 

satu hari. Nilai „a‟ positif menggambarkan kehilangan kekuatan, 

sedangkan nilai „a‟ negatif merupakan pertambahan kekuatan. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka a < 100. Oleh karena itu, 

memungkinkan untuk menyatakan persentase kekuatan sisa satu 

hari ( Sa ) sebagai berikut : 

Sa = ( 100 – a )                                                                      (4)    

Nilai Indeks Durabilitas Kedua juga dapat dinyatakan dalam 

bentuk nilai absolut dari ekuivalen kehilangan kekuatan sebagai 

berikut : 

       A = 
 

   
  x  So                                                                       (5) (III.19) 

dengan : 

A : nilai absolut kehilangan kekuatan selama satu hari (kg) 

So : nilai absolut kekuatan awal (kg) 

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai A < So. Sehingga 

memungkinkan untuk menyatakan nilai absolut kekuatan sisa 

satu hari (SA) sebagai berikut : 

 SA =  ( So – A )                                                                       (6) 

 

Tingkat durabilitas campuran beraspal dapat digambarkan 

dalam bentuk kurva keawetan yang dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut ini. 
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Gambar 1. Skema Kurva Keawetan 

(Sumber : Craus, J. et al, 1981) 
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Pengaruh Penuaan Terhadap Durabilitas 

Kinerja aspal sangat dipengaruhi oleh sifat durabilitas aspal 

setelah digunakan sebagai bahan pengikat dalam campuran 

beraspal dan dihampar di lapangan. Hal ini disebabkan karena 

sifat aspal akan berubah secara signifikan akibat oksidasi dan 

pengelupasan yang terjadi baik pada saat pencampuran, 

pengangkutan dan penghamparan campuran beraspal di lapangan 

maupun selama masa pelayanan. Perubahan sifat ini akan 

menyebabkan aspal menjadi berdaktilitas rendah atau dengan 

kata lain aspal telah mengalami penuaan.  

Penuaan aspal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu 

penguapan fraksi minyak ringan yang terkandung dalam aspal 

dan oksidasi (penuaan jangka pendek, short-term aging), dan 

oksidasi yang progresif (penuaan jangka panjang, long-term 

aging). Kedua macam proses penuaan ini menyebabkan 

terjadinya pengerasan pada aspal dan selanjutnya akan 

meningkatkan kekakuan campuran beraspal sehingga akan 

mempengaruhi kinerja campuran tersebut. Peningkatan kekakuan 

ini akan meningkatkan ketahanan campuran terhadap deformasi 

permanen dan kemampuan untuk menyebarkan beban yang 

diterima, tetapi dilain pihak akan menyebabkan campuran 

menjadi lebih getas dan cepat retak, sehingga semakin lama 

proses penuaan terjadi maka durabilitasnya akan semakin 

berkurang. 

Pengaruh Perendaman Terhadap Durabilitas 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat durabilitas 

campuran beraspal adalah rongga dalam campuran (VIM). Nilai 

VIM yang kecil akan membuat lapisan menjadi kedap air dan 

udara tidak masuk dalam campuran sehingga nilai durabilitasnya 

baik, tetapi campuran beraspal yang sudah mengalami penuaan 

akan mengakibatkan rongga dalam campuran semakin besar 

akibat proses oksidasi. Besarnya nilai rongga dalam campuran ini 

menyebabkan penurunan pada kekedapan campuran terhadap air, 

akibatnya saat dilakukan perendaman, air akan mudah masuk dan 

mengisi rongga dalam campuran sehingga menurunkan nilai 

durabilitas campuran, jadi semakin lama dilakukan perendaman 

maka tingkat durabilitasnya akan semakin kecil. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat eksperimental yang dilakukan di 

Laboratorium Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan melakukan suatu 

percobaan terhadap beberapa sampel guna mendapatkan suatu 

hasil dari pemeriksaan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan bahan 

dan material, pembuatan mix design, proses pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan pengambilan keputusan secara 

umum berdasarkan hasil penelitian di laboratorium. Untuk lebih 

jelasnya, seluruh tahapan penelitian dapat dirincikan pada bagan 

alir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan bahan dan alat 

Pemeriksaan  Mutu Bahan 

Mutu Aspal : 

 Penetrasi 

 Titik Lembek 

 Daktilitas 

 Titik Nyala 

 Ttitik Bakar 

 Berat Jenis Aspal 

 

Mutu Agregat kasar : 

 Abrasi 

 Kelekatan agregat terhadap 

aspal  

 Berat jenis dan penyerapan 

agregat kasar 

 Analisis saringan 

 

Mutu Agregat halus : 

 Berat jenis dan penyerapan 

agregat halus 

 Sand equivalent 

 Analisis saringan 

 

 

Tidak  

Ya 

Sesuai 

Spesifikasi Bina Marga 

2010 ? 

 

Pembuatan benda uji sebanyak 12 sampel dengan variasi kadar aspal  4,5 % ; 5 % ; 5,5 % ; 

6 % ; 6,5 % dan 7 %  terhadap berat total agregat  masing – masing 2 sampel. 

Pengujian Marshall Test untuk mencari kadar aspal optimum campuran 

AC-WC menggunakan spesifikasi bina marga 2010 

A 

Mula

Pembuatan campuran AC - WC menggunakan KAO sebanyak 27 sampel, terdiri 

dari 9 sampel normal, 9 sampel STOA dan 9 sampel LTOA 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Mutu Bahan 

Pengujian kualitas material dalam campuran aspal panas ini 

terdiri dari material agregat dan aspal. 

1. Pemeriksaan agregat kasar 

Hasil pengujian mutu agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 

2 berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar 

Jenis Pemeriksaan Hasil Spec Ket 

Abrasi 21,41 % Max. 30 % Memenuhi 

Kelekatan terhadap 

aspal 
99 % Min. 95 % Memenuhi 

Berat Jenis Bulk 2,75 Min. 2,5 Memenuhi 

Berat Jenis SSD 2,78 - - 

Berat Jenis semu 2,84 - - 

Penyerapan air 1,15 % < 3 % Memenuhi 

Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian  

 

2. Pemeriksaan agregat halus 

Hasil pengujian mutu agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 

3 berikut ini. 

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Agregat Halus  

Jenis Pemeriksaan Hasil Spec. Keterangan 

Berat Jenis Bulk 2,63 Min. 2,5 Memenuhi 

Berat Jenis SSD 2,71 - - 

Berat Jenis semu 2,85 - - 

Penyerapan air 2,89 % < 3 % Memenuhi 

Sand Equivalent 91,55 % > 60 % Memenuhi 

Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian 

 

 

 

A 

Selesa

Analisis data dan Pembahasan 

 Sifat Marshall 

 Indeks Kekuatan Sisa 

 Indeks Durabilitas 

 

Kesimpulan dan Saran 

Oven dengan suhu 

85°C selama 48 jam  

STOA 

Oven dengan suhu 

135°C selama 4 jam 

(9 sampel) 

Dipadatkan 

Normal 

Dipadatkan 

(9 sampel) 

 

Perendaman benda uji dengan variasi rendaman 0,5 jam, 

24 jam, dan 48 jam pada temperatur tetap ± 60°C  

Durabilitas Standar 

 Untuk mencari nilai IKS 

 

Pengujian Marshall 

Test 

LTOA 

Dipadatkan  

(9 sampel) 

 

Durabilitas Modifikasi 

 Untuk mencari nilai IDP 

dan IDK 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 
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3. Pemeriksaan Aspal  

Hasil pengujian mutu aspal dapat dilihat pada Tabel 4 berikut 

ini. 

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Aspal  

Jenis Pemeriksaan Hasil Spec. Keterangan 

Penetrasi (10-1 mm) 64 60 - 70 Memenuhi 

Titik lembek (°C) 50,5°C ≥ 48°C Memenuhi 

Titik nyala (°C) 278°C ≥ 232°C Memenuhi 

Titik bakar (°C) 330°C - - 

Daktilitas (cm) 150 cm ≥ 100cm Memenuhi 

Berat Jenis aspal 1,03 ≥ 1,0 Memenuhi 

Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian  

Kadar Aspal Optimum 

Kadar Aspal Optimum (KAO) dapat ditentukan dengan 

memvariasikan kadar aspal dari 4 % – 7 % dengan tingkat 

kenaikan 0,5 %. Beberapa parameter campuran yang dianjurkan 

oleh Bina Marga untuk dipenuhi dalam penentuan KAO adalah 

stabilitas, kelelehan (flow), Marshall Qoutient (MQ), rongga 

dalam campuran (VIM), dan rongga terisi aspal (VFWA).  

Hasil pengujian Marshall untuk mendapatkan nilai Kadar 

Aspal Optimum  dapat dilihat pada Tabel 5 dan untuk melihat 

grafik penentuan Kadar Aspal Optimum dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Hasil pengujian Marshall untuk mencari KAO 

Sifat Marshall Spec.  
Kadar aspal (%) 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Stabilitas (kg) ≥ 800 1110,68 1198,07 1315,81 1082,62 900,14 908,57 

Flow (mm) ≥ 3 3,05 3,07 3,25 3,06 3,30 3,30 

Marshall Quotient 

(kg/mm) 
≥ 250 368,70 392,25 404,38 353,58 272,92 279,33 

Density (gr/cc) - 2,34 2,36 2,39 2,37 2,39 2,42 

VMA (%) ≥ 15 19,49 18,94 18,40 19,54 19,15 18,46 

VIM (%) 3 - 5 9,72 8,02 6,30 6,53 4,98 3,08 

VFWA (%) ≥ 65 50,20 57,96 65,78 67,05 74,22 83,45 

                    Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian  

 

Gambar 3. Grafik penentuan nilai kadar aspal optimum 

 

Dari Gambar 3 di atas didapat nilai kadar aspal optimum 

pada campuran AC-WC, yaitu =   
         

 
  = 6,65 %, tetapi 

dalam penelitian ini kadar aspal optimum yang digunakan adalah 

6,5 %. 

Hasil Pengujian Karakteristik Marshall  
Hasil Pengujian Karakteristik Marshall untuk benda uji 

kondisi normal, kondisi STOA, dan kondisi LTOA dapat dilihat 

pada Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8 berikut ini. 

 

 

 

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Kadar aspal (%) 

Stabilitas

Flow

VFWA

VIM

Marshall quotient

kadar aspal maksimum

Kadar aspal optimum
=6.65 %

Kadar aspal minimum

4,5 

4,5 

 

4,5 

 

6,3 

 

5,65 

 



7 

   

Tabel 6. Hasil pengujian Marshall kondisi normal 

sifat Marshall spec. 

Hasil Marshall Test kondisi Normal 

variasi perendaman dalam air suhu tetap 60°C 

0,5 jam ket. 24 jam ket. 48 jam ket. 

Kepadatan 

(gr/cc) 
- 2,40 - 2,40 - 2,39 - 

Stabilitas (kg) ≥ 800 1063,38 Memenuhi 1051,59 Memenuhi 1006,16 Memenuhi 

Kelelehan 

(mm) 
≥ 3 3,58 Memenuhi 3,61 Memenuhi 3,71 Memenuhi 

MQ (kg/mm) ≥ 250 299,13 Memenuhi 292,67 Memenuhi 274,78 Memenuhi 

VMA (%) ≥ 15  19,00 Memenuhi 19,09 Memenuhi 19,15 Memenuhi 

VIM (%) 3 - 5 4,80 Memenuhi 4,90 Memenuhi 4,98 Memenuhi 

VFWA (%) ≥ 65 74,76 Memenuhi 74,33 Memenuhi 74,01 Memenuhi 

                    Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian  

Tabel 7. Hasil pengujian Marshall kondisi STOA 

sifat Marshall spec. 

Hasil Marshall Test kondisi STOA 

variasi perendaman dalam air suhu tetap 60°C 

0,5 jam ket.  24 jam ket.  48 jam ket. 

Kepadatan 

(gr/cc) 
- 2,37 - 2,37 - 2,37 - 

Stabilitas (kg) ≥ 800 1029,85 Memenuhi 894,79 Memenuhi 844,52 Memenuhi 

Kelelehan 

(mm) 
≥ 3 3,23 Memenuhi 3,31 Memenuhi 3,51 Memenuhi 

MQ (kg/mm) ≥ 250 318,50 Memenuhi 270,63 Memenuhi 241,18 
Tidak 

Memenuhi 

VMA (%)  ≥ 15  19,79 Memenuhi 19,90 Memenuhi 19,95 Memenuhi 

VIM (%) 3 - 5 5,73 
Tidak 

Memenuhi 
5,85 

Tidak 

Memenuhi 
5,91 

Tidak 

Memenuhi 

VFWA (%)  ≥ 65 71,08 Memenuhi 70,70 Memenuhi 70,42 Memenuhi 

                    Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian 

Tabel 8. Hasil pengujian Marshall kondisi LTOA 

sifat Marshall spec. 

Hasil Marshall Test kondisi LTOA 

variasi perendaman dalam air suhu tetap 60°C 

0,5 jam ket.  24 jam ket.  48 jam ket. 

Kepadatan 

(gr/cc) 
- 2,37 - 2,37 - 2,35 - 

Stabilitas (kg) ≥ 800 1049,80 Memenuhi 798,87 
Tidak 

Memenuhi 
739,89 

Tidak 

Memenuhi 

Kelelehan 

(mm) 
≥ 3 3,02 Memenuhi 3,23 Memenuhi 3,29 Memenuhi 

MQ (kg/mm) ≥ 250 349,29 Memenuhi 246,76 
Tidak 

Memenuhi 
225,29 

Tidak 

Memenuhi 

VMA (%)  ≥ 15  20,06 Memenuhi 19,91 Memenuhi 20,54 Memenuhi 

VIM (%) 3 - 5 6,04 
Tidak 

Memenuhi 
5,86 

Tidak 

Memenuhi 
6,61 

Tidak 

Memenuhi 

VFWA (%)  ≥ 65 69,93 Memenuhi 70,59 Memenuhi 67,84 Memenuhi 

                   Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian 

 

 

Hasil dan Pembahasan Pengujian Durabilitas  
Dalam pembahasan ini menganalisis bagaimana pengaruh 

aging (penuaan) dan pengaruh lama perendaman terhadap kinerja 

durabilitas campuran AC-WC dilihat dari nilai Indeks Kekuatan 

Sisa (IKS) dan nilai Indeks Durabilitas. Hasil pengujian 

durabilitas dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 
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Gambar 4. Kurva keawetan benda uji normal 
 

Gambar 5. Kurva keawetan benda uji STOA 
 

Tabel 9. Hasil pengujian durabilitas 

sifat Kondisi Lama Perendaman (jam) 
Hasil 

Marshall  Benda Uji 0,5 24 48 

Stabilitas 
Normal 1063,38 1051,59 1006,16 - 

STOA 1029,85 894,79 844,52 - 

(kg) LTOA 1049,80 798,87 739,89 - 

Persen Sisa Normal 100,00 98,89 94,62 - 

Stabilitas STOA 100,00 86,89 82,00 - 

(%) LTOA 100,00 76,10 70,48 - 

Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 

Durabilitas 

Standar 

IKS (%) 

 

Normal   98,89 

STOA   86,89 

LTOA   76,10 

minimal 90 

Indeks Durabilitas Pertama (IDP) 

kelandaian Normal - 0,05 0,18 - 

r (%) 
STOA - 0,55 0,20 - 

LTOA - 1,00 0,23 - 

Indeks Durabilitas Kedua (IDK) 

Kehilangan kekuatan Normal - 0,83 1,07 1,90 

selama satu hari STOA - 9,84 1,22 11,06 

a (%) LTOA - 17,93 1,40 19,33 

Kekuatan sisa Normal 100,00 99,17 98,10 - 

selama satu hari STOA 100,00 90,16 88,94 - 

Sa (%) LTOA 100,00 82,07 80,67 - 

       A =  
 

   
 x So 

Normal - 8,84 11,36 20,20 

STOA - 101,30 12,57 113,87 

(kg) LTOA - 188,20 14,75 202,95 

SA  =  So  - A 
Normal 1063,38 1054,54 1043,18 - 

STOA 1029,85 928,55 915,98 - 

 (kg) LTOA 1049,80 861,60 846,85 - 

                              Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian 

1. Pengujian durabilitas benda uji normal dengan variasi 

rendaman 

Indeks Durabilitas yang dinyatakan dalam (r) / penurunan 

stabilitas (IDP) dan (a) / kehilangan kekuatan (IDK) dapat dilihat 

pada kurva keawetan Gambar 4 berikut ini. 

0 24 48
Waktu Perendaman ( jam )

P
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n

 S
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a 
S

ta
b

il
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 M
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(%
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98,89

94,62

60

70

80

90

100
r = 0,05 %

r = 0,18%

kehilangan kekuatan

pada perendaman 0 - 24 jam

kehilangan kekuatan

pada perendaman 24 - 48 jam  
 

 

Nilai IKS benda uji normal (tanpa pengovenan) sebesar 98,89 

%, yang menunjukan bahwa nilai IKS berada di atas batas 

minimal yang ditetapkan Bina Marga, (2010). Hasil ini 

menunjukan bahwa campuran AC-WC pada keadaan normal, 

dianggap cukup tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh 

pengaruh air dan suhu. 

Nilai Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan Indeks 

Durabilitas Kedua (IDK) (setelah perendaman 48 jam, pada suhu 

60°C) cenderung mengalami penurunan atau kehilangan 

kekuatan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukan 

semakin lama benda uji terendam air, semakin menurunkan 

tingkat keawetannya. 

2. Pengujian durabilitas benda uji yang mengalami penuaan 

dengan variasi rendaman 

Indeks Durabilitas yang dinyatakan dalam (r) / penurunan 

stabilitas (IDP) dan (a) / kehilangan kekuatan (IDK) pada benda 

uji yang mengalami penuaan dapat dilihat pada kurva keawetan 

Gambar 5 dan Gambar 6 berikut ini. 

0 24 48
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82,00
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70

80

90

100

r = 0,55 %
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kehilangan kekuatan

pada perendaman 0 - 24 jam

kehilangan kekuatan

pada perendaman 24 - 48 jam  
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60
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100

0 24 48
Waktu Perendaman ( jam )

P
er
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n
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is
a 

S
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b
il
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as
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sh
al

l 
(%

)

76,10

70,48

r = 1,00 %

90

80

r = 0,23%

kehilangan kekuatan

pada perendaman 0 - 24 jam

kehilangan kekuatan

pada perendaman 24 - 48 jam  

Gambar 6. Kurva keawetan benda uji LTOA 
 

Nilai IKS benda uji STOA sebesar 86,89 % dan nilai IKS 

benda uji LTOA sebesar 76,10 %. Kedua nilai IKS tersebut 

berada di bawah batas minimal yang ditetapkan Bina Marga, 

(2010), sehingga benda uji yang mengalami penuaan  dianggap 

tidak cukup tahan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh 

pengaruh air dan suhu. 

Nilai Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan Indeks 

Durabilitas Kedua (IDK) (setelah perendaman 48 jam, pada suhu 

60°C) sama halnya dengan benda uji normal yaitu cenderung 

mengalami penurunan atau kehilangan kekuatan, tetapi untuk 

benda uji yang mengalami penuaan penurunan kekuatan yang 

terjadi cukup signifikan. Besarnya penurunan kekuatan ini tidak 

lepas karena akibat proses oksidasi yang terjadi pada benda uji 

yang mengalami penuaan akan meningkatkan nilai kekakuannya. 

Peningkatan kekakuan ini menjadikan campuran beraspal 

menjadi lebih keras dan getas, sehingga cepat retak dan akan 

menurunkan keawetannya atau dengan kata lain penurunan 

kekuatan benda uji yang mengalami penuaan akan lebih besar. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penuaan 

campuran dan lamanya perendaman berpengaruh cukup 

signifikan terhadap tingkat keawetan campuran AC-WC. 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Semakin lama terjadi proses penuaan dan semakin lama 

campuran beraspal terendam air, maka semakin menurunkan 

tingkat durabilitas campuran AC-WC, baik dilihat dari nilai 
Indeks Kekuatan Sisa (IKS) maupun nilai Indeks Durabilitas. 

2. Nilai Indeks Kekuatan Sisa (setelah perendaman 24 jam, 

pada suhu 60°C) benda uji normal sebesar 98,89 %, benda uji 
STOA sebesar 86,89 %, dan benda uji LTOA sebesar 76,10 %. 

3. Nilai IKS benda uji normal di atas batas minimal yang 

ditetapkan Bina Marga, (2010) yaitu 90 %, sehingga 

dianggap cukup durable, sedangkan nilai IKS benda uji yang 

mengalami penuaan di bawah 90 %, sehingga dianggap tidak 
cukup durable (awet). 

4. Nilai Indeks Durabilitas Pertama (IDP) dan Indeks 

Durabilitas Kedua (IDK) (setelah perendaman 48 jam, pada 

suhu 60°C) cenderung mengalami penurunan atau kehilangan 
kekuatan untuk semua kondisi benda uji. 

5. Nilai IDP atau penurunan stabilitas benda uji normal lebih 

landai dibandingkan dengan benda uji yang mengalami 

penuaan, sehingga benda uji yang mengalami penuaan lebih 
tidak durable. 

 

 

 

6. Nilai IDK atau total kehilangan kekuatan setelah perendaman 

48 jam benda uji normal sebesar 1,90 %, benda uji STOA 

sebesar 11,06 %, dan benda uji LTOA sebesar 19,33 %, 

sehingga benda uji yang mengalami penuaan lebih tidak 

durable. 

SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan menggunakan material 

lain untuk masa perendaman yang lebih lama atau lebih dari 

dua hari, sebagai pembanding material yang mempunyai 

tingkat durabilitas yang paling baik. 

2. Untuk mengetahui lebih jauh tingkat durabilitas campuran 

AC-WC, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut misalnya 

dengan penambahan zat aditif, pemakaian tipe gradasi 

campuran yang berbeda atau dengan penambahan filler. 

3. Pada kondisi di lapangan terutama selama proses pembuatan 

campuran beraspal di unit pencampuran aspal (AMP), 

disarankan lamanya waktu pencampuran aspal dan agregat 

tidak boleh terlalu lama. 

4. Campuran beraspal yang diangkut ke lapangan juga harus 

ditutup dengan terpal atau penutup untuk menghambat laju 

oksidasi pada aspal, sehingga penuaan aspal jangka pendek 

dapat diminimalisasi dan diharapakan dapat meningkatkan 
tingkat keawetan campuran beraspal. 
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