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ABSTRACT 
In the process of implementation in the field often develops problems does reducing the quality of the mix. One might 

encounter is the aggregate segregation. The causes are aggregate in stockpile storage, handling process when the AMP 

(Asphalt Mixing Plant), in the transport process, and the paving process. In the present study aimed to determine the 

effect of segregation that occurred in the stockpile in a mixture of HRS-WC (Hot Rolled Sheet - Wearing Course). 

In this study, experiments were carried out using the method in the Laboratory of Civil Engineering UMS. The 

experiments were carried out, among others, testing the quality of asphalt, fine aggregate, and coarse aggregate, the 

determination of the proportion of aggregate, search for the optimum bitumen content (OBC) with bitumen content 

variation of 5%, 5.5%, 6%, 6.5%, 7%, 7.5% of the total weight of aggregate, and the manufacture of test specimens for 

the normal mixture and mix segregation. Aggregate using 3 aggregate fractions with  variations of segregation each 

fraction is segregation I, which is taken from the upper end of the pile, Segregation II from the center of the pile outside, 

Segregation III of the outside bottom of the pile and Normal mixture are taken from the aggregates fall from the conveyor 

before falling into a pile . Then the specimen was made from each variation with using Optimum Asphalt Content tested 

by Marshall Test tool. 

Segregation of aggregate in the stockpile affect the quality of HRS mixture . In the mix of aggregate segregation from the 

end of the stockpile , the middle of outer stockpile and lower outer stockpile impaired stability of 1297.12 kg , 1043.56 kg 

, 773.54 kg ; Marshall Quotient of 485.75 kg / mm , 350.28 kg / mm , 223.90 kg / mm ; density 2:25 g / cc , 2:24 g / cc , 

2:17 g / cc ; VFWA 64.27 % , 62.45 % , 55.05 % . Void are formed also the greater the mix of aggregate segregation of 

the end of the stockpile , the middle of outer stockpile and lower outer stockpile VMA showed with 23.71 % , 24.16 % , 

26.50 % , and VIM 8:59 % , 9:12 % , 11.93 % . While the value of the aggregate melting the mixture segregation occurs 

at the end of the stockpile has decreased by 2.72 mm in normal conditions , then the mixture segregation that occurs in 

the middle of the outer stockpiles rose to 3:05 mm and the mixture segregation occurs at the bottom of the outer stockpile 

rose to 3:53 mm . 

Keywords: HRS-WC, aggregate segregation, Marshall characteristics. 

 

ABSTRAKSI 

Pada proses pelaksanaan di lapangan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat menurunkan kualitas 

campuran. Salah satu yang mungkin ditemui adalah segregasi agregat. Penyebabnya antara lain penyimpanan agregat di 

stockpile, proses penanganan saat di AMP (Asphalt Mixing Plant), proses pengangkutan, dan proses penghamparan. Pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari segregasi yang terjadi di stockpile pada campuran HRS-WC (Hot 

Rolled Sheet - Wearing Course). 

Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil UMS. Percobaan 

yang dilakukan antara lain pengujian kualitas aspal, agregat halus, dan agregat kasar, penentuan proporsi agregat, 

mencari Kadar Aspal Optimum (KAO) dengan variasi kadar aspal 5%, 5,5% , 6%, 6,5%, 7%, 7,5% terhadap berat total 

agregat, dan pembuatan benda uji untuk campuran normal dan campuran yang terjadi segregasi. Agregat menggunakan 3 

fraksi agregat dengan variasi segregasi tiap fraksi yaitu Segregasi I yang diambil dari bagian ujung atas timbunan, 

Segregasi II dari bagian tengah luar timbunan Segregasi III dari bagian bawah luar timbunan dan campuran Normal yang 

diambil dari agregat yang jatuh dari conveyor sebelum jatuh ke timbunan. Kemudian dibuat benda uji dari masing-masing 

variasi dengan Kadar Aspal Optimum yang selanjutnya di uji dengan alat Marshall Test. 

Segregasi agregat di stockpile mempengaruhi kualitas dari campuran HRS. Pada campuran yang agregatnya terjadi 

segregasi dari bagian ujung stockpile, bagian tengah sebelah luar stockpile, dan bagian bawah sebelah luar stockpile 

mengalami penurunan nilai stabilitas sebesar 1297.12 kg, 1043.56 kg, 773.54 kg; Marshall Quotient 485.75 kg/mm, 

350.28 kg/mm, 223.90 kg/mm; kepadatan 2.25 gr/cc, 2.24 gr/cc, 2.17 gr/cc; VFWA 64.27 %, 62.45 %, 55.05 %. Rongga 

yang terbentuk juga semakin besar pada campuran yang agregatnya terjadi segregasi dari bagian ujung stockpile, bagian 

tengah sebelah luar stockpile, dan bagian bawah sebelah luar stockpile yang ditunjukkan dengan nilai VMA 23.71 %, 

24.16 %, 26.50 %; dan VIM 8.59%, 9.12%, 11.93 %. Sedangkan nilai kelelehan pada campuran yang agregatnya terjadi 

segregasi pada bagian ujung stockpile mengalami penurunan dari kondisi normal sebesar 2.72 mm, kemudian pada 

campuran yang terjadi segregasi pada bagian tengah sebelah luar stockpile naik menjadi 3.05 mm dan pada campuran 

yang terjadi segregasi pada bagian bawah sebelah luar stockpile naik menjadi 3.53 mm. 

Kata kunci: HRS-WC, Segregasi agregat, Karakteristik Marshall. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Konstruksi perkerasana jalan yang digunakan saat ini salah 

satunya adalah perkerasan lentur Lataston (lapisan tipis aspal 

beton) atau sering disebut HRS (Hot Rolled Sheet). Pada proses 

pelaksanaan di lapangan sering terjadi permasalahan-

permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan mutu. 

Permasalahan tersebut karena kurangnya pengawasan pada 

proses pelaksanaan. Salah satu permasalahan yang mungkin 

ditemukan adalah terjadinya segregasi agregat atau pemisahan 

agregat. Segregasi agregat adalah terpisahnya agregat kasar dan 

agregat halus sehingga campuran menjadi tidak homogen. 

Segregasi agregat juga menjadi penyebab campuran tidak 

memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Akibatnya mutu 

dari campuran aspal itu sendiri menjadi menurun. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh segregasi agregat terhadap karakteristik 

Marshall pada campuran HRS tersebut dengan mengambil 

benda uji dari sampel agregat yang mangalami segregasi di 

stockpile. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Segregasi Agregat 

Segregasi merupakan terpisahnya agregat halus dan agregat 

kasar sehingga campuran tidak homogen. Di lapangan, 

segregasi dapat terjadi akibat dari penimbunan agregat yang 

tidak benar, goncangan-goncangan pada saat proses 

pengangkutan, dan proses penghamparan yang tidak baik, 

(Sukirman,1992). 

Ada dua tipe dasar segregasi agregat yaitu: 

1. Segregasi kasar. Terjadi ketika agregat kasar terlalu banyak 

dan kurangnya agregat halus pada campuran yang ditandai 

dengan tekstur yang terlalu kasar, kandungan aspal rendah, 

rongga udara terlalu tinggi, kepadatan rendah, cepat 

mengalami kerusakan alur dan kelelahan  (Williams et. Al., 

1996). 

2. Segregasi halus. Terjadi ketika campuran terlalu banyak 

agregat halus dan sedikit agregat kasar. Kandungan aspal 

yang terlalu tinggi, kepadatan rendah, tekstur lebih halus, 

kerusakan alur dan kelelahan lebih cepat merupakan ciri 

dari segregasi halus (Williams, Duncan and White, 1996). 

American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) and NAPA (1997) 

mengidentifikasi penyebab terjadinya segregasi yaitu: 

1. Desain Campuran. Campuran yang bergradasi terbuka dan 

campuran dengan kadar aspal rendah sangat rentan terjadi 

segregasi. 

2. Penimbunan agregat. Jika penimbunan agregat kerucut 

maka ukuran butiran agregat yang lebih besar cenderung 

menggelinding ke arah luar dan bawah timbunan. 

3. Proses produksi di Asphalt Mixing Plant (AMP) 

4. Bongkar muat pada truk besar dapat menyebabkan agregat 

yang ukuran lebih besar akan menggelinding ke bagian luar 

dan bawah. 

5. Pemisahan terjadi sebagai akibat dari operasi hopper, 

kecepatan auger, dan gangguan dalam gerakan paver. 

Jaeseung Kim,dkk (2006) dalam penelitiannya yang 

menginvestigasi peekerasan yang terjadi segregasi menyatakan 

untuk kinerja retak atas-bawah:  

1. Kinerja retak atas-bawah dipengaruhi oleh pemisahan 

campuran. Namun, gradasi dan rongga udara dalam 

campuran tampaknya lebih banyak mempengaruhi kinerja 

retak, daripada tingkat segregasi. 

2. Menurut analisis Finite Element Method (FEM) yang 

dilakukan, efek agregat kasar memainkan peran penting 

dalam menentukan kinerja retak campuran pada tingkat 

rongga udara yang lebih rendah. Berdasarkan campuran 

yang dievaluasi, campuran dengan volume agregat kasar 

antara 42 % hingga 48 % masih lebih menjanjikan untuk 

ketahanan terhadap retak yang lebih baik. Volume agregat 

kasar sebesar 45 % menjadi batas untuk ketahanan terhadap 

retak yang baik, setelah volume agregat kasar melebihi 45 

% maka ketahanan retak campuran akan menurun. 

3. Menurut analisis FEM yang telah dilakukan, dengan 

meningkatnya rongga udara dalam campuran, efek dari 

rongga udara yang meningkat tersebut lebih dominan 

sehingga kekuatan terhadap keretakan menurun. Dalam 

hasil eksperimen yang dilakukan tampak jelas batas rongga 

udara yang menjadi efek dominan. Rongga udara sebesar 

10 % tampak menjadi batas  efek dominan tersebut. Setelah 

rongga udara melebihi 10 %, kekuatan terhadap retak 

menurun secara signifikan. 

Pada kemampuan terhadap rutting didapat hasil: 

1. Kemampuan terhadap rutting dipengaruhi Kemampuan 

terhadap rutting dipengaruhi oleh pemisahan campuran. 

Namun, persentase agregat kasar dan rongga udara dalam 

campuran tampaknya merupakan faktor penting yang 

menentukan kinerja rutting, daripada tingkat segregasi 

2. Menurut analisis FEM yang dilakukan, efek agregat kasar 

memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan 

terhadap rutting campuran pada tingkat rongga udara yang 

lebih rendah. Berdasarkan campuran yang  dievaluasi, 

peningkatan volume agregat kasar tampaknya menjanjikan 

kemampuan terhadap rutting yang baik pada tingkat rongga 

udara yang lebih rendah. 

3. Kadar rongga udara sebesar 10 % menjadi batas untuk 

campuran yang baik dalam kemampuannya terhadap 

rutting. Setelah rongga udara melebihi 10 % kemampuan 

terhadap rutting menurun secara signifikan. 

Hot Rolled Sheet (HRS) atau sering disebut juga Lataston 

(Lapisan Tipis Aspal Beton) adalah beton aspal bergradasi 

senjang. Karakteristik beton aspal yang terpenting pada 

campuran ini adalah durabilitas, dan fleksibilitas. 

(Sukirman,2003). Ketentuan-ketentuan untuk campuran HRS 

menurut Spesifikasi Bina Marga 2010 dapat dilihat pada 

Tabel.1 di bawah ini. 

Tabel.1. Ketentuan-ketentuan HRS-WC 

Sifat-sifat Campuran Spec. 

HR –WC 

semi 

senjang 

Kadar aspal efektif (%) Min. 5,9 

Penyerapan aspal (%) Maks. 1,7 

Jumlah tumbukan per bidang   75 

Rongga dalam campuran (%) 
Min. 4,0 

Maks. 6,0 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min. 18 

Rongga terisi aspal (%) Min. 68 

Stabilitas Marshall (kg) Min. 800 

Kelelehan (mm) Maks. 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min. 250 

Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60°C 
Min. 90 

Rongga dalam campuran (%) pada 

kepadatan membal (refusal) 
Min. 3 

 

 

LANDASAN TEORI 

Aspal 

Aspal didefinisikan sebagai material berwarna coklat tua 

atau hitam, pada temperatur ruang berbentuk padat sampai 
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agak padat. Aspal merupakan salah satu komponen kecil dari 

material konstruksi perkerasan lentur, umumnya 4-10% 

berdasarkan berat atau 10-15% berdasarkan volume, tetapi 

merupakan material yang relatif mahal.(Sukirman.1992). pada 

penelitian ini menggunakan aspal penetrasi 60/70 yang 

diproduksi oleh PT.Pertamina. Ketentuan dapat dilihat pada 

Tabel.2 di bawah ini. 

Tabel.2 Ketentuan-Ketentuan Aspal 

`Jenis Pegujian Metode Pengujian 
 Aspal 

Pen. 60-70 

Penetrasi pada 25°C 

(0,1 mm) 
SNI 06-2456-1991 60-70 

Titik Lembek (°C) SNI 06-2434-1991 ≥ 48 

Indeks Penetrasi - ≥ -1,0 

Daktilitas pada 25°C 

(cm) 
SNI-06-2432-1991 ≥ 100 

Titik Nyala (°C) SNI-06-2433-1991 ≥ 232 

Berat Jenis SNI-06-2441-1991 ≥ 1,0 

Agregat. 

Agregat / batuan merupakan komponen utama dari lapisan 

perkerasan jalan yaitu mengandung 90-95 % agregat 

berdasarkan persentase berat atau 75-85 % agregat berdasarkan 

persentase volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan 

dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat 

dan hasil campuran agregat dengan material lain. (Sukirman, 

1992). 

Agrega dibagi menjadi 2 jenis yaitu agregat kasar dan 

agregat halus. Pada penelitian ini agregat yang digunakan 

berasal dari Desa Canggal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten 

Semarang dan persyaratan agregat mengacu pada Spesifikasi 

Umum Bina Marga 2010. 

Ketentuan-Ketentuan untuk agregat kasar dan agregat halus 

dapat dilihat pada Tabel.3 dan Tabel.4 di bawah ini. 

Tabel.3 Ketentuan agregat Kasar 

`Jenis Pegujian Metode Pengujian 

 Aspal 

Pen. 60-

70 

Penetrasi pada 25°C (0,1 

mm) 
SNI 06-2456-1991 60-70 

Titik Lembek (°C) SNI 06-2434-1991 ≥ 48 

Indeks Penetrasi - ≥ -1,0 

Daktilitas pada 25°C (cm) SNI-06-2432-1991 ≥ 100 

Titik Nyala (°C) SNI-06-2433-1991 ≥ 232 

Berat Jenis SNI-06-2441-1991 ≥ 1,0 

 

Tabel.4 Ketentuan agregat halus 

Pengujian Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir 
SNI 03-4428-

1997 

Min 70% 

untuk AC 

bergradasi 

kasar 

Material Lolos Ayakan No. 

200 

SNI 03-4428-

1997 
Maks. 8% 

Kadar Lempung 
SNI 3423 : 

2008 
Maks 1% 

 

 

Karakteristik Campuran HRS 

Campuran HRS memiliki karakteristik tertentu baik yang 

dipadatkan di laboratorium maupun di lapangan. Secara 

analitis, parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui 

karakteristik campuran adalah: 

1. VMA (Void in the Mineral Agregate) 

VMA dapat dicari dengan 2 cara yaitu: 

a. Jika komposisi campuran ditentukan sebagai persentase 

dari berat beton aspal padat maka menggunakan rumus: 

VMA =( 100 −
𝐺𝑚𝑏.𝑃𝑠

𝐺𝑠𝑏
)% dari volume bulk beton 

aspal padat 

Dengan: 

VMA    = Volume pori antara agregat di dalam beton 

aspal padat, % dari volume bulk beton 

aspal padat 

Gmb     = berat jenis bulk dari beton aspal padat 

Ps         = kadar agregat, % terhadap berat beton aspal 

padat 

Gsb      = berat jenis bulk dari agregat pembentuk 

beton aspal padat. 

b. Jika komposisi campuran ditentukan sebagai persentase 

dari berat agregat maka menggunakan rumus : 

VMA = ( 100 − 
𝐺𝑚𝑏

𝐺𝑠𝑏
 ×  

100

100+𝑃𝑎1
 100 ) % dari 

volume bulk beton aspal padat 

Dengan : 

VMA       = Volume pori antara agregat di dalam 

beton aspal padat, % dari volume bulk 

beton aspal padat 

Gmb      = berat jenis bulk dari beton aspal padat 

Gsb  = berat jenis bulk dari agregat 

pembentuk beton aspal padat. 

Pa1        = kadar aspal, % terhadap berat agregat 

2. VIM (Void In Mix ) 

VIM adalah banyaknya pori di antara butir-butir agregat 

yang diselimuti aspal. VIM dapat dinyatakan dalam 

persentase terhadap volume beton aspal padat. Rumus yang 

digunakan adalah : 

VIM = ( 100 ×  
Gmm−Gmb

Gmm
) % dari volume bulk beton 

aspal padat 

Dengan : 

VIM    = Volume pori dalam beton aspal padat, % dari 

volume bulk beton aspal padat 

Gmm = Berat jenis maksimum dari beton aspal 

yang belum dipadatkan 

Gmb = Berat jenis bulk dari beton aspal padat 

3. VFWA (Volume of voids Filled with Asphalt) 

VFWA adalah bagian dari VMA yang terisi oleh aspal , 

tidak termasuk di dalamnya aspal yang terabsorbsi oleh 

masing-masing butiran agregat. Dengan demikian aspal 

VFWA adalah aspal yang berfungsi untuk menyelimuti 

butir-butir agregat di dalam beton aspal padat. Atau dengan 

kata lain VFWA merupakan persentase volume beton aspal 

padat yang menjadi selimut aspal. Rumus yang digunakan 

adalah: 

𝑉𝐹𝑊𝐴 =  
100(𝑉𝑀𝐴−𝑉𝐼𝑀)

𝑉𝑀𝐴
 %  dari VMA 

Dengan : 

VFWA   = Volume pori antar butir agregat yang terisi 

aspal, % dari VMA 

VMA     = Volume pori antara butir agregat di dalam 

beton aspal padat, % dari volume bulk 

beton aspal padat. 

VIM      = Volume pori dalam beton aspal padat, % dari 

volume bulk beton aspal padat 

4. Stabilitas Marshall 

Yaitu kemampuan lapisan perkerasan untuk menerima 

beban lalulintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap 



4 
 

5

5.55 7.5

7.08 7.5

7.57.32

5 7.5

5 7,5

4 5 6 7 8

Kadar aspal (%)

Stabilitas

Flow

VFWA
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Marshall quotient

kadar aspal
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7.5

seperti gelombang, alur ataupun bleeding. Stabilitas yang 

terlalu tinggi menyebabkan lapisan itu menjadi kaku dan 

cepat mengalami retak, selain itu karena volume antara 

agregat kurang, mengakibatkan kadar aspal yang 

dibutuhkan semakin rendah.                 (Sukirman, 1992). 

Untuk perhitungannya dapat menggunakan rumus : 

S = P × K × T × 0,4536 

Dengan : 

S  = Stabilitas (kg) 

P  = Angka pembacaan arloji  

K  = Angka kalibrasi alat 

T  = Angka koreksi tinggi 

0,4536  = angka konversi berat dari lbs ke kg 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian. 

Adapun beberapa tahapan tersebut antara lain: 

1. Tahap I : Persiapan alat dan bahan. 

2. Tahap II : Pemeriksaan Mutu Bahan 

3. Tahap III  : Penentuan Proporsi Agregat 

4. Tahap IV  : Pembuatan benda uji Kadar 

Aspal Optimum (KAO) 

5. Tahap V : Pengujian Marshall sampel 

KAO 

6. Tahap VI : Menyiapkan agregat 

7. Tahap VII  : Pembuatan sampel segregasi 

8. Tahap VIII  : Pengujian Marshall Test 

Segregasi 

9. Tahap IX : Analisa dan pembahasan 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pemeriksaan Mutu Bahan 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari 

material yang digunakan dalam campuran. Dari serangkaian 

pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui kualitas dari 

agregat dan aspal yang digunakan memenuhi spesifikasi yang 

disyaratkan dalam Bina Marga 2010. 

Proporsi Setiap Fraksi Dalam Campuran 

Penentuaan proporsi setiap fraksi dalam campuran 

menggunakan metode Rothluchs yaitu metode yang dilakukan 

secara grafis. Dari hasil pemeriksaan analisa saringan dari 

masing-masing fraksi kemudian dibuat grafik untuk 

mendapatkan proporsi masing-masing fraksi agregat dalam 

campuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar .1. 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat pada Gambar.1 didapatkan prosentase untuk 

masing-masing fraksi yaitu FI = 31 %, FII = 15 % dan FIII = 

54 % 

 

Kadar Aspal Optimum 

Kadar Aspal Optimum (KAO) dapat ditentukan dengan 

memvariasikan kadar aspal dari 5 % – 7,5 % dari total berat 

agregat dengan tingkat kenaikan 0,5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .1. Pencampuran 3 fraksi agregat dengan metode grafis 
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Gambar.2. Grafik penentuan nilai kadar aspal optimum 
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Dari gambar grafik di atas didapat nilai kadar aspal 

optimum pada campuran AC-WC, yaitu =  
7,32+7,5

2
=  7,41 % 

 

 

 

Gradasi Campuran Benda Uji 

Pada penelitian ini diperoleh gradasi campuran dari 

benda uji yang mengalami segregasi melalui analisa saringan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar.3 sampai 

Gambar.6 berikut ini. 
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Gambar.3. Grafik gradasi campuran normal 

 

Gambar.4. Grafik gradasi campuran segregasi I 
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Pengaruh Segregasi Terhadap Karakteristik Marshall 

Dalam penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh dari 

segregasi agregat yang terjadi di stockpile terhadap 

karakteristik Marshall pada campuran HRS. Untuk hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel.4 berikut. 

Tabel.4 Hasil pengujian Marshall pada kondisi normal dan kondisi segregasi 

Sampel 
Stabilitas Flow VMA VFWA VIM MQ 

Kepadatan 
Kg mm % % % Kg/mm 

Normal 1733.14 3.09 20.92 74.95 5.25 560.99 2.34 

Ket memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi - 

Segregasi I 1297.12 2.72 23.72 64.24 8.60 485.75 2.25 

Ket memenuhi tidak memenuhi memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi memenuhi - 

Segregasi II 1043.56 3.05 24.16 62.45 9.12 350.28 2.24 

Ket memenuhi memenuhi memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi memenuhi - 

Segregasi III 773.54 3.53 26.50 55.05 11.93 223.90 2.17 

Ket tidak memenuhi memenuhi memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi tidak memenuhi - 

Spec min 800 min 3 min 18 min 68 4 - 6 min 250 - 

Sumber : Ditjen Bina Marga (2010) dan hasil penelitian  
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Grafik Analisa Saringan Campuran Segregasi III

Spesifikasi atas Spesifikasi bawah Sampel 1

Gambar.5. Grafik gradasi campuran segregasi II 

 

Gambar.5. Grafik gradasi campuran segregasi III 
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1. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai kepadatan 

(density) 

 
Gambar.6. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

kepadatan 

Dari Grafik V.13 dapat dilihat bahwa campuran yang 

agregatnya terjadi segregasi mengalami penurunan kepadatan. 

 

2. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai stabilitas 

 
Gambar.7. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

stabilitas 

Dari grafik Gambar.7. dapat dilihat penurunan nilai 

stabilitas dari keadaan normal tanpa terjadi segregasi dengan 

nilai stabilitas 1733,14 kg menjadi 1297,12 kg pada keadaan 

segregasi I dan turun lagi menjadi 1043,56 kg pada segregasi II 

dan 773,54 kg pada segregasi III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai kelelehan (flow) 

 
Gambar.8. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

kelelehan 

Dari grafik Gambar.8. dapat dilihat nilai flow sebesar 3,09 

mm pada kondisi normal menurun 2,72 mm pada kondisi 

segregasi I lalu naik menjadi 3,05 mm pada kondisi segregasi II 

dan 3,53 mm pada kondisi segregasi III.  

 

4. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai Marshall 

Quotient (MQ) 

 
Gambar.9. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

MQ 

Dari grafik dapat dilihat nilai Marshall Quotient (MQ) pada 

kondisi normal sebesar 560,99 kg/mm turun menjadi 485,75 

kg/mm pada segregasi I dan menurun lagi menjadi 350,28 

kg/mm pada segregasi II dan menurun lagi menjadi 223,90 

kg/mm pada segregasi III. 
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5. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VMA 

 
Gambar.10. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VMA 

Dapat dilihat pada grafik Gambar IV.17 nilai VMA pada 

campuran normal  sebesar 20,92 % mengalami kenaikan pada 

campuran segregasi I sebesar 23,71 % dan naik lagi pada 

campuran segregasi II menjadi 24,16 % dan naik lagi pada 

campuran segregasi III menjadi 26,50 %.  

 

6. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VIM 

 
Gambar.11. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VIM 

Jika dilihat pada grafik menunjukkan nilai VIM pada 

campuran normal sebesar 5,25% mengalami kenaikan pada 

campuran segregasi I menjadi sebesar 8,59% dan naiklagi  

menjadi 9,12 % pada campuran segregasi II dan kenaikan juga 

terjadi pada campuran segregasi III yaitu menjadi 11,93 %. 

 

 

 

 

 

7. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VFWA 

 
Gambar.12. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VFWA 

Dari grafik pada Gambar V.19 dapat dilihat nilai VFWA 

pada campuran normal sebesar 74,95% menurun pada 

campuran segregasi I sebesar 64,27 % dan menurun pada 

campuran segregasi II menjadi 62,45 % dan pada camppuran 

segregasi III mengalami penurunan lagi menjadi 55,05 %. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian ini tentang Pengaruh Segregasi 

Agregat Terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran HRS 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik Marshall 
pada campuran HRS yang agregatnya terjadi segregasi di stockpile 

dengan cara mengambil sampel agregat dari tiga stockpile sebagai 

bagian dari tiga fraksi agregat dan tiap stockpile diambil tiga 
variasi segregasi yaitu segregasi pada ujung atas stockpile, 

segregasi pada bagian tengah sebelah luar stockpile dan bagian 

bawah sebelah luar stockpile ditambah dengan sampel yang 
diambil dari agregat yang jatuh dari conveyor dan belum jatuh ke 

stockpile sebagai campuran yang tidak terjadi segregasi. 
2. Hasil dari pengujian Marshall didapatkan nilai karakteristik 

Marshall sebagai berikut: 

a. Pada campuran yang agregatnya diambil dari conveyor dan 
belum jatuh ke stockpile sebagai campuran yang belum terjadi 

segregasi didapatkan nilai rongga antar agregat (VMA) 

20,92%; rongga terisi aspal (VFWA) 74,95%; rongga dalam 
campuran (VIM) 5,25%; kelelehan 3,09 mm; stabilitas 

1733,14 kg; Marshall Quotient 560,99 kg/mm; kepadatan 2,34 

gr/cc. 

b. Pada campuran yang agregatnya diambil dari bagian ujung 

atas stockpile didapatkan nilai rongga antar agregat (VMA) 

23,72%; rongga terisi aspal (VFWA) 64,24%; rongga dalam 
campuran (VIM) 8,60%; kelelehan 2,72 mm; stabilitas 

1297,12 kg; Marshall Quotient 485,75 kg/mm; kepadatan 2,25 

gr/cc. 
c. Pada campuran yang agregatnya diambil dari bagian tengah 

sebelah luar stockpile didapatkan nilai rongga antar agregat 

(VMA) 24,16%; rongga terisi aspal (VFWA) 62,45%; rongga 

dalam campuran (VIM) 9,12%; kelelehan 3,05 mm; stabilitas 
1043,56 kg; Marshall Quotient 350,28 kg/mm; kepadatan 2,24 

gr/cc. 

d. Pada campuran yang agregatnya diambil dari bagian bawah 
sebelah luar stockpile didapatkan nilai rongga antar agregat 
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(VMA) 26,50%; rongga terisi aspal (VFWA) 55,05%; rongga 

dalam campuran (VIM) 11,93%; kelelehan 3,53 mm; stabilitas 

773,54 kg; Marshall Quotient 223,90 kg/mm; kepadatan 2,17 
gr/cc. 

3. Berdasarkan pembahasan hasil Marshall Test dapat disimpulkan: 

a. Pada campuran yang agregatnya terjadi segregasi, rongga 
dalam campuran dan rongga antar agregat menjadi lebih besar 

dari campuran yang tidak terjadi segregasi. 

b. Pada campuran yang agregatnya terjadi segregasi mengalami 
penurunan stabilitas, kepadatan, Marshall Quotient dari 

campuran yang tidak terjadi segregasi. 
c. Pada campuran yang agregatnya diambil dari bagian ujung 

atas stockpile, nilai kelelehan menurun dari campuran yang 

tidak terjadi segregasi kemudian naik pada campuran yang 
agregatnya diambil dari bagian tengah sebelah luar stockpile 

dan naik lagi pada campuran yang agregatnya diambil dari 

bagian bawah sebelah luar stockpile. 
4. Berdasarkan hasil pembahasan Marshall Test, campuran yang 

agregatnya terjadi segregasi pada bagian ujung atas stockpile dan 

pada bagian bawah sebelah luar stockpile adalah yang paling 
critical karena lebih banyak poin yang tidak memenuhi Spesifikasi 

Bina Marga dari pada campuran yang agregatnya terjadi segregasi 

pada bagian tengah sebelah luar stockpile. Namun secara 
keseluruhan, campuran yang agregatnya terjadi segregasi pada 

stockpile mengalami penurunan mutu. 

Saran 

1. Perlu diperhatikan ketelitian dalam penimbangan benda uji 

agar data yang didapatkan adalah data yang valid. 

2. Disarankan untuk suhu pencampuran dan pemadatan 

kurang atau melebihi dari yang ditentukan agar 

mendapatkan benda uji yang sesuai. 

3. Perlu perbaikan beberapa peralatan di Laboratorium 

Universitas Muhammadiyah Surakarta seperti waterbath, 

alat uji daktilitas, serta kelistrikan yang ada agar 

memperlancar jalannya penelitian 

4. Untuk lebih mendalami penelitian ini, dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh segregasi 

agregat dengan menggunakan kadar aspal optimum sesuai 

dengan proporsi agregat pada masing-masing campuran. 
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