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ABSTRACT 

One of the factors causing the decrease of asphalt concrete quality is the segregation of aggregate in mixture. 

Segregation can occurs due to the inappropriate handling of the aggregate in Stockpiles, aggregate hauling, mixing 

process in the asphalt mixing plant, hauling and placement of the hot mix. The research aims to obtain a comparison 

between a normal mixture of AC-WC with a variation of segregated AC-WC mixture. 

The method used in the research is an experimental method that is carried out at the Civil Engineering Laboratory 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). The experiments include the examination of aggregate and asphalt to 

obtain material characteristics in accordance with the specifications required by Bina Marga 2010. Asphalt contents 

variation which is used to determine the optimum asphalt content is 4.5%, 5%, 5.5%, 6%, 7% and 6.5% of the total 

weight of the aggregate. With the optimum asphalt content that has been gained to make mix design of normal 

mixture and variation of segregated mixture. The variations of aggregates used to simulate the segregation are : 1). 

aggregate taken from the top of the Stockpiles (segregation I); 2) aggregate taken from the middle of the Stockpiles 

(segregation II); 3) aggregate taken from the button of the Stockpiles (segregation III). Marshall test was performed 

in order to obtain results of Marshall characteristics of AC-WC mixture. 

Based on the results of the research, aggregate segregation affects the value of Marshall characteristics in the 

mixture of AC-WC. This is evident from the decrease in the value of Density in variation of segregation about 2.51% 

- 9.21% from normal condition. Decrease in the value of stability in variation segregation about 5.51% - 48.63% 

from normal condition. Decrease in the value of flow on segregation I is 28.21% and increase in segregation II and 

III at 7.05% and 47.12% from normal condition. Increase in the value of MQ in segregation I is 33.12% and 

decrease in segregation II and III at 22.25% and 64.57% from normal condition. Increase in the value of VMA in 

variation segregation about 10.26% - 41.08% from normal condition. Increase in the value of VIM in segregation 

variation about 53.64% - 214.81% from normal condition. Decrease in the value of VFA in segregation variation 

about 11.46% - 35.69% from normal condition. Generally, aggregate segregation in asphalt mixtures can reduce the 

quality of the pavement, is the value of strength and durability. In the research, segregation III resulted the lowest 

quality AC-WC mixture. 
Key words : aggregate segregation, Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), Marshall characteristics, 

Marshall test, stockpiles. 

 
 
ABSTRAKSI 

Salah satu penyebab penurunan kualitas beton aspal adalah terjadinya segregasi agregat di dalam campuran. 

Segregasi dapat terjadi akibat penanganan yang kurang tepat selama proses penimbunan di Stockpiles, pengangkutan 

agregat, saat produksi beton aspal maupun saat pengangkutan dan penghamparan campuran aspal panas. Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh perbandingan antara campuran AC-WC normal dengan campuran AC-WC yang 

mengalami segregasi. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil 

UMS. Percobaan meliputi pemeriksaan agregat dan aspal untuk memperoleh karakteristik material yang sesuai 

dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam Bina Marga 2010. Variasi kadar aspal yang digunakan untuk menentukan 

kadar aspal optimum yaitu 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat. Dengan kadar aspal 

optimum, kemudian membuat campuran benda uji normal dan benda uji variasi segregasi. Adapun variasi segregasi 

yang digunakan yaitu agregat yang diambil dari bagian ujung dari Stockpiles digunakan sebagai segregasi I, agregat 

yang diambil dari bagian tengah sisi luar dari Stockpiles digunakan sebagai segregasi II dan agregat yang diambil dari 

bagian bawah sisi luar dari Stockpiles digunakan sebagai segregasi III.  Selanjutnya dilakukan tes Marshall dari 

masing-masing benda uji untuk memperoleh hasil berupa karakteristik Marshall pada campuran AC-WC. 

Berdasarkan hasil penelitian, segregasi agregat berpengaruh terhadap nilai karakteristik Marshall pada campuran AC-

WC. Hal ini terbukti terjadi penurunan  nilai density pada variasi segregasi sebesar 2.51 % - 9.21 % dari kondisi 

normal. Penurunan nilai stabilitas pada variasi segregasi sebesar 5.51 % - 48.63 % dari kondisi normal. Penurunan 

nilai flow pada segregasi I sebesar 28.21 % dan terjadi kenaikkan pada segregasi II dan segregasi III sebesar 7.05 % 

dan 47.12 % dari kondisi normal. Kenaikkan nilai MQ pada segregasi I sebesar 33.12 % dan terjadi penurunan pada 

segregasi II dan segregasi III sebesar 22.25 % dan 64.57 % dari kondisi normal. Kenaikkan nilai VMA pada variasi 

segregasi sebesar 10.26 % - 41.08 % dari kondisi normal. Kenaikkan nilai VIM pada variasi segregasi sebesar 53.64 

% - 214.81 % dari kondisi normal. Penurunan nilai VFA pada variasi segregasi sebesar 11.46 % - 35.69 % dari 

kondisi normal. Secara umum, segregasi agregat dalam campuran aspal dapat mengurangi kualitas perkerasan, yaitu 

nilai kekuatan dan durabilitasnya. Pada penelitian ini, segregasi III merupakan segregasi yang paling mengakibatkan 

terjadinya penurunan kualitas campuran AC-WC.  

Kata kunci : Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), karakteristik Marshall, segregasi agregat, stockpiles, 

tes Marshall 
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PENDAHULUAN 
Salah satu jenis perkerasan jalan yang telah dikenal dan 

sudah banyak digunakan di Indonesia adalah campuran lapis 

beton aspal. Beton aspal sebagai bahan untuk konstruksi jalan 

secara luas digunakan sebagai lapis permukaan jalan. 

bbCampuran beton aspal didesain, diproduksi dan dihampar 

untuk mendapatkan perkerasan yang memiliki durabilitas tinggi 

dengan sedikit pemeliharaan. Namun, banyak faktor yang 

mempengaruhi penurunan kualitas beton aspal. Kurangnya 

pengetahuan dan rasa tanggung jawab dari pelaksana maupun 

penaggung jawab di lapangan mengenai penanganan agregat dan 

hot-mix yang tepat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi penurunan kualitas perkerasan yang dibuat. Dan 

banyak hal-hal kecil selama penanganan maupun pelaksanaan 

yang tidak diperhatikan bahkan dianggap sepele, tetapi 

sebenarnya bisa berpengaruh besar terhadap kekuatan perkerasan 

yang dihasilkan, salah satunya yaitu terjadinya segregasi agregat 

di dalam campuran beton aspal. Segregasi merupakan pemisahan 

butir-butir berukuran kecil dan besar di dalam suatu campuran, 

sehingga dalam suatu bagian dari lapisan dari campuran akan 

terkonsentrasi agregat kasar dan dibagian lain akan terkonsentrasi 

agregat halus. Segregasi dapat terjadi akibat penanganan yang 

kurang tepat selama proses penimbunan agregat di Stockpiles dan 

pengangkutan agregat. Selain itu, segregasi juga dapat terjadi 

pada saat produksi dan penanganan campuran aspal panas yaitu 

selama produksi di Asphalt Mixing Plant (AMP), saat 

pengangkutan hot mix dan saat proses penghamparan hot mix di 

lapangan (Departemen Kimpraswil, 2002).  

Salah satu efek yang ditimbulkan dari adanya segregasi 

agregat di dalam campuran adalah berubahnya gradasi dan kadar 

aspal dalam suatu campuran lapisan perkerasan atau tidak 

meratanya sebaran antara agregat halus dan agregat kasar dalam 

suatu campuran aspal (NAPA, 1997), sehingga pekerjaan 

pemadatan di lapangan sulit dilakukan, akibatnya dalam suatu 

lapisan akan banyak terbentuk rongga udara. Akibat lain yang 

bisa ditimbulkan yaitu sifat saling mengunci antar butir agregat 

dan gesekan antar permukaan butir agregat yang berkurang, 

sehingga akan berdampak pada kekuatan dan keawetan dari 

perkerasan yang dibuat. 

Untuk mengetahui bagaimana karakteristik campuran AC-

WC yang mengalami segregasi dan bagaimana perbandingan 

antara campuran AC-WC yang mengalami segregasi dengan 

campuran AC-WC normal, maka perlu dilakukan penelitian 

terhadap campuran yang mengalami segregasi. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Asphalt Concrete (AC) 

Asphalt Concrete (AC) merupakan jenis perkerasan 

jalan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal sebagai 

pengikat, dengan atau tanpa bahan tambah (filler). Lapis Asphalt 

Concrete merupakan jenis perkerasan konstruksi flexible 

pavement dengan agregat bergradasi menerus, biasanya 

digunakan sebagai lapis permukaan, khususnya untuk jalan raya 

dengan volume lalulintas sedang sampai tinggi. Semua material 

penyusun beton aspal dicampur di instalasi pencampur pada suhu 

tertentu, kemudian diangkut ke lokasi, dihamparkan, dan 
dipadatkan. Suhu pencampuran ditentukan berdasarkan jenis 

aspal yang akan digunakan. Jika menggunakan semen aspal, 

maka suhu pencampuran umumnya antara 145º-155ºC, sehingga 

disebut beton aspal campuran panas (Sukirman, 2003).  

Spesifikasi Umum Bina Marga (2010) membagi beton 

aspal menjadi 3  (tiga) jenis campuran yaitu : AC Lapis Aus 

(Asphalt Concrete wearing course, AC-WC), AC Lapis Antara 

(Asphalt Concrete Binder Course, AC-BC) dan AC Lapis Pondasi 

(Asphalt Concrete-Base, AC-Base). 

Karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh campuran 

beton aspal campuran panas antara lain stabilitas, durabilitas, 

fleksibilitas, skid resistance, kedap air, fatique resistance dan 

workability. Semua karakteristik tersebut tidak bisa dimiliki 

dalam satu campuran, maka sifat-sifat beton aspal mana yang 

dominan lebih diinginkan akan menentukan jenis beton aspal 

yang dipilih (Sukirman, 2003). 

Ketentuan sifat-sifat campuran untuk campuran Asphalt 

Concrete Wearing Course (AC-WC) 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(VFA) (%) 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 

 

Segregasi Agregat 

Segregasi merupakan pemisahan fraksi berukuran kecil dan 

besar di dalam suatu campuran sehingga distribusi antara agregat 

kasar dan agregat halus di dalam suatu campuran tidak merata. 

Apabila di dalam campuran mengalami segregasi, maka salah 

satu bagian dari lapisan akan terkonsentrasi agregat kasar dan 

dibagian lain akan terkonsentrasi agregat halus, yang 

mengakibatkan gradasi dari campuran dan kadar aspal dari 

campuran tidak sesuai dengan Job Mix Formula (JMF) yang ada, 

sehingga kekuatan dan keawetan dari campuran yang dibuat akan 

mengalami penurunan (NAPA, 1997). 

Segregasi dapat terjadi akibat penanganan agregat yang 

kurang tepat selama proses penimbunan agregat di Stockpiles dan 

pengangkutan agregat. Selain itu segregasi juga dapat terjadi 

pada saat produksi dan penanganan campuran aspal panas yaitu 

selama produksi di Asphalt Mixing Plant, saat pengangkutan dan 

saat penghamparan hot mix di lapangan (Departemen 

Kimpraswil, 2002). 

Dalam campuran yang mengalami segregasi agregat, bagian 

yang banyak terkonsentrasi agregat kasar memiliki rongga udara 

yang tinggi dan kadar aspal dalam campuran yang rendah yang 

dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dini seperti terbentuk 

pothole dan terjadi reveling. Selain itu campuran yang banyak 

terkonsentrasi agregat kasar juga dapat mengurangi tensile 

strengths dan fatigue life dari perkerasan yang dibuat (Stroup-

Gardiner, 2000). 

Segregasi biasanya dapat diketahui secara visual dimana dalam 

suatu permukaan perkerasan memiliki tekstur permukaan yang 

kasar karena komposisi agregat kasar yang terlalu banyak, 

sehingga kandungan air voids yang tinggi dan kadar aspal yang 

sedikit yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dini seperti 

terjadi cracking, reveling dan stripping sehingga mengurangi 

stabilitas dan keawetan dari perkerasan yang dibuat (Williams 

1996). 

 

Karakteristik Marshall 

Beton aspal dibentuk dari agregat, aspal dan atau tanpa bahan 

tambahan, dicampur secara merata atau homogen di instalasi 

pencampuran pada suhu tertentu. Campuran kemudian 

dihamparkan dan dipadatkan, sehingga terbentuk beton aspal. 
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Kinerja beton aspal padat ditentukan melalui pengujian, antara 

lain : 

1. Penentuan berat volume benda uji. 

2. Pengujian nilai stabilitas yaitu kemampuan maksimum beton 

aspal padat menerima beban sampai terjadi kelelehan plastis. 

3. Pengujian kelelehan (flow) yaitu besarnya perubahan bentuk 

plastis dari beton aspal padat akibat adanya beban sampai 

batas keruntuhan. 

4. Perhitungan Marshall Quotient yaitu perbandingan antara 

nilai stabilitas dan flow. 

5. Perhitungan berbagai jenis volume pori dalam beton aspal 

padat (VIM, VMA dan VFA) 

Material Pembentuk Campuran 

1. Agregat 

Agregat merupakan sekumpulan butiran batu pecah, 

kerikil, pasir ataupun komposisi mineral lainnya, baik hasil 

alam (natural aggregate), hasil olahan (manufacture 

aggregate) maupun hasil buatan (synthetic aggregate) yang 

digunakan sebagai bahan penyusun perkerasan jalan. Agregat 

mempunyai proporsi 90-95 % berdasarkan berat agregat dan 

berdasarkan persentase volume, agregat mempunyai proporsi 

75-85 %, sehingga karakteristik perkerasan yang dibuat yaitu 

daya dukung, kekuatan, keawetan dan mutu perkerasan jalan 

ditentukan dari karakteristik agregat yang digunakan dan 

hasil pencampuran agregat dengan aspal (Sukirman, 2003). 

Agregat yang digunakan terdiri dari agregat kasar dan 

agregat halus yang berasal dari desa Canggal, kecamatan 

Kaliwungu, kabupaten Semarang. Adapun letak kecamatan 

Kaliwungu dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak wilayah kecamatan Kaliwungu 

 

Persyaratan agregat yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada Bina Marga 2010 dapat dilhat pada Tabel 2 

dan Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 2. Persyaratan agregat kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan bentuk agregat 

terhadap larutan natrium 

dan magnesium sulfat 

SNI 3407:2008 Maks.12 % 

dengan 

mesin 

Los 

Angeles 

Campuran AC 

bergradasi kasar 

SNI 2417:2008 

Maks. 30 

% 

Semua jenis 

campuran aspal 

bergradasi 

lainnya 

Maks. 40 

% 

Kelekatan agregat terhadap 

aspal  

SNI 03-2439-

1991 
Min. 95 % 

Material lolos Ayakan 

No.200 

SNI 03-4142-

1996 
Maks. 1 % 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga, 2010 

 

Tabel 3. Persyaratan 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% 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga, 2010 

2. Aspal 

Aspal merupakan campuran yang terdiri dari bitumen dan 

mineral yang berwarna cokelat hingga hitam, keras hingga 

cair, mempunyai sifat lekat yang baik. Aspal pada konstruksi 

perkerasan jalan digunakan sebagai pengikat dan pengisi 

antar agregat untuk membentuk suatu campuran yang 

kompak. Karena fungsinya yang vital, maka aspal harus 
mempunyai daya tahan terhadap cuaca, mempunyai sifat 

adhesi, kohesi dan memberikan sifat elastis yang tinggi. 

Persyaratan aspal keras yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada Bina Marga 2010 dapat dilhat pada Tabel 4 

di bawah ini. 

Tabel 4. Persyaratan aspal keras 

`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 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga, 2010 

 

Pencampuran Agregat 
Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal 

ditunjukkan dalam persen terhadap berat agregat dan bahan 

pengisi. Gradasi gabungan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan agregat bergradasi kasar yang mengacu pada Bina 

Marga 2010 yang dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Gradasi agregat campuran AC-WC 

Ukuran 

Ayakan (mm) 

% Berat yang Lolos terhadap Total 

Agregat dalam Campuran 

Gradasi Halus Gradasi Kasar 

37,5     

25     

19 100 100 

12,5 90 – 100 90 – 100 

9,5 72 – 90 72 – 90 

4,75 54 – 69 43 – 63 

2,36 39,1 – 53 28 - 39,1 

1,18 31,6 – 40 19 - 25,6 

0,600 23, 1 – 30 13 - 19,1 

0,300 15,5 – 22 9 - 15,5 

0,150 9 - 15  6 - 13  

0,075  4 – 10  4 – 10 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga, 2010 
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Parameter dan Formula Perhitungan Analisis Campuran 

Parameter dan formula untuk menganalisa karakteristik 

campuran beton aspal adalah sebagai berikut : 

1. Stabilitas Marshall 

Stabilitas adalah kemampuan campuran aspal untuk 

menahan deformasi akibat beban yang bekerja, tanpa 

mengalami deformasi permanen seperti gelombang, alur dan 

bleeding dinyatakan dalam satuan kg atau lbs.  

Nilai stabilitas terkoreksi dihitung dengan rumus : 

S = q x C x k x 0,454                                                                  (1) 

dengan :  

S :   Nilai stabilitas 

q :   Pembacaan stabilitas pada dial alat Marshall  

k  :   Faktor kalibrasi alat  

C  :   Angka koreksi ketebalan  

0,4536 : Konversi satuan dari lbs ke kg 

2. Kelelehan (flow) 

Flow merupakan besarnya deformasi vertikal sampel 

yang tejadi pada saat awal pembebanan sampai kondisi 

kestabilan mulai menurun.  

3. Hasil bagi Marshall (Marshall Quotient) 

Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil bagi antara 

stabilitas dengan flow. Sifat Marshall tersebut dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut : 

𝑀𝑄 =  
S

F
                                                                                         (2) 

dengan :  

MQ :   Marshall Quotient (kg/mm) 

S :   Stabilitas (kg) 

F :   Kelelehan (mm) 

4. Kepadatan (density) 

Density merupakan berat campuran yang dinyatakan 

dalam satuan volume. Density dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain gradasi campuran, jenis dan kualitas bahan 

susun, kadar aspal, kekentalan aspal, jumlah dan suhu 

pemadatan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari 

kepadatan campuran (density bulk) dan kepadata teoritis 

(density maximum teoritis) adalah sebagai berikut : 

a. Density bulk 

𝐺𝑚𝑏 =  
Bk

Bssd − Ba
                                                             (3) 

dengan : 

Gmb :   Berat jenis bulk dari beton aspal padat 

Bk :   Berat kering beton aspal padat (gr) 

Bssd :   Berat kering permukaan dari beton aspal 

yang dipadatkan (gr) 

Ba :   Berat  beton aspal padat dalam air (gr) 

b. Density maximum teoritis 

𝐺𝑚𝑚 =  
100

 
Ps

Gse
+

Pa

Ga
 

                                                           (4) 

dengan  : 

Gmm :  Berat jenis maksimum beton aspal yang 

                             belum dipadatkan 

Ps :  Kadar agregat, % terhadap berat  beton 

                             aspal  padat 

Pa :  Kadar aspal terhadap berat  beton aspal 

 padat (%) 

Ga :  Berat jenis aspal 

Gse :   Berat jenis efektif dari agregat pembentuk 

 beton aspal  padat 

5. Volume pori dalam beton aspal padat (void in mix / VIM )  

Rongga udara dalam campuran perkerasan beraspal 

terdiri atas ruang udara diantara partikel agregat yang 

terselimuti aspal. Volume rongga udara dalam campuran 

dapat ditentukan dengan rumus : 

𝑉𝐼𝑀 =  100 x 
Gmm − Gmb

Gmm
 % dari  volume 𝑏𝑢𝑙𝑘            (5) 

dengan :  

VIM = volume pori dalam beton aspal padat, % dari 

volume bulk beton aspal padat 

Gmm = berat jenis maksimum dari beton aspal padat, % 

dari volume bulk beton aspal padat 

6. Volume pori dalam agregat campuran (void in the mineral 

aggregat / VMA)  

VMA adalah ruang rongga diantara partikel agregat 

pada suatu perkerasan, termasuk rongga udara dan volume 

aspal efektif (tidak termasuk volume aspal yang diserap 

agregat). VMA dapat dihitung dengan : 

𝑉𝑀𝐴 = 100 −   100 − Pa x
Gmb

Gs agg
                                        (6)  

dengan :  

VMA   = Volume pori antara butir agregat di dalam beton 

aspal padat (% ) 

Gmb = Berat jenis bulk dari beton aspal padat  

Gsagg = Berat jenis bulk dari agregat pembentuk beton aspal 

 padat  

Pa = Kadar aspal, % terhadap berat agregat 

 

7. Volume pori antara butir agregat terisi aspal (volume of voids 

filled with asphalt / VFA)  

VFA adalah persen rongga yang terdapat diantara 

partikel agregat (VMA) yang terisi oleh aspal, tidak termasuk 

aspal yang diserap oleh agregat. VFA dapat dihitung dengan : 

𝑉𝐹𝐴 =  
100 𝑉𝑀𝐴− 𝑉𝐼𝑀 

𝑉𝑀𝐴
    % dari 𝑉𝑀𝐴                        (7) 

dengan :  

VFA  =  volume pori antara butir agregat yang terisi 

aspal % dari VMA 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat eksperimental yang dilakukan di 

Laboratorium Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu dengan melakukan 

berbagai macam percobaan terhadap beberapa benda uji untuk 

mendapatkan suatu hasil dari pemeriksaan yang diinginkan. 

 

Tahapan Penelitian 
Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap I : Persiapan bahan dan alat 

2. Tahap II : Pemeriksaan kualitas material yang digunakan  

3. Tahap III : Penentuan proporsi tiap agregat untuk membuat 

benda uji  

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

5. Tahap V : Pengujian Marshall Test I 

6. Tahap VI : Menyiapkan agregat dari masing-masing 

Stockpiles 

7. Tahap VII : Pembuatan benda uji dengan kadar aspal 

optimum 

8. Tahap VIII : Pengujian Marshall Test II  

9. Tahap IX : Analisa data, hasil dan kesimpulan 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah 

ini. 
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Persiapan bahan dan alat 

Pemeriksaan  Mutu Bahan 

Pengujian Aspal 

Data Primer : 

 Penetrasi 

 Titik Lembek 

 Titik Nyala & titik Bakar 

 Berat Jenis Aspal 

Data Sekunder : 
 Daktilitas 

 

Pengujian Agregat kasar 

Data Primer : 

 Abrasi 

 Kelekatan agregat terhadap 

aspal  

 Berat jenis dan penyerapan 

agregat kasar 

 Analisis saringan 

 

Pengujian Agregat halus 

Data Primer : 

 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. 

Marshall Test I 

 

A 

Mulai 

Diperoleh nilai kadar aspal optimum 

 

Menyiapkan agregat dari Stockpiles yang diambil dari bagian conveyor 

 Stockpiles jenis 1/2 (agregat lolos 19 mm dan tertahan 9,5 mm), 

 Stockpiles  jenis 1/1 (agregat lolos 9,5 mm dan tertahan 2,36 mm) dan  

 Stockpiles  jenis Abu batu (agregat lolos 2,36 mm)  

 

Menentukan proporsi tiap agregat dengan metode Rothluchs yaitu metode yang dilakukan 

secara grafis 

. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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 3. Berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Selesai 

Marshall Test II 

 

Kesimpulan dan Saran 

Campuran normal 

yaitu agregat yang 

diambil dari bagian 

conveyor 

 

Membuat campuran sebanyak 12 sampel dengan masing-masing variasi 3 sampel dengan 

proporsi agregat dalam campuran ditentukan menggunakan metode Rothluchs : 

 Agregat jenis 1/2 = 25 % dari total agregat 

 Agregat jenis 1/1 = 36 % dari total agregat 

 Agregat jenis abu batu = 39 % dari total agregat 

 

Menyiapkan agregat dari masing-masing Stockpiles : 

 Stockpiles jenis 1/2 (agregat lolos 19 mm dan tertahan 9,5 mm), 

 Stockpiles  jenis 1/1 (agregat lolos 9,5 mm dan tertahan 2,36 mm)  

 Stockpiles  jenis Abu batu (agregat lolos 2,36 mm)  

 

Variasi segregasi I 

yaitu agregat yang di 

ambil dari bagian 

ujung dari Stockpiles 

 

Variasi segregasi II 

yaitu agregat yang di 

ambil dari bagian 

tengah sisi luar dari 

Stockpiles 

 

Variasi segregasi III 

yaitu agregat yang di 

ambil dari bagian 

bawah sisi luar dari 

Stockpiles 

 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

 

Analisis data dan Pembahasan 

 

Gambar 3. Pencampuran 3 fraksi agregat dengan metode grafis 
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Dari Gambar 3 diperoleh proporsi masing-masing fraksi agregat 

dalam campuran yaitu FI = 25%, FII = 36%, FA = 39%. 

 

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). Untuk 

mendapatkan nilai Kadar Aspal Optimum, dapat dilihat pada 

grafik penentuan Kadar Aspal Optimum  pada Gambar 4 berikut 

ini. 

 

 

Gambar 4. Grafik penentuan nilai kadar aspal optimum 

 

Dari Gambar 4 di atas didapat nilai kadar aspal optimum 

pada campuran AC-WC, yaitu = 
6.08 + 6.92

2
  = 6,5 % 

Gradasi Campuran Benda Uji 

Pada penelitian ini, segregasi yang ditinjau adalah segregasi 

akibat penanganan yang kurang tepat di Stockpiles. Penimbunan 

agregat dengan bentuk timbunan mengerucut dan tinggi akan 

memperbesar peluang terjadinya segregasi. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan ukuran butiran agregat, agregat yang 

memiliki ukuran butiran lebih besar akan cenderung turun ke 

bagian bawah sisi luar dari Stockpiles saat proses penimbunan. 

Pada Gambar 5 merupakan grafik  gradasi  yang agregatnya 

berasal dari  bagianconveyor, sehingga agregat yang ada belum 

mengalami segregasi. Pada Gambar 6 merupakan grafik gradasi 

yang agregatnya diambil di bagian ujung dari Stockpiles, 

sehingga agregat yang ada akan cenderung didominasi oleh 

agregat yang memiliki ukuran butiran yang  halus. Pada Gambar 

7 merupakan grafik gradasi yang agregatnya diambil di bagian 

tengah sisi luar dari Stockpiles, sehingga agregat yang ada akan 

memiliki ukuran butiran yang lebih kasar dibandingkan dengan 

ukuran butiran yang berasal dari bagian ujung dari Stockpiles. 

Sedangkan pada Gambar 8 merupakan grafik gradasi yang 

agregatnya diambil di bagian bawah sisi luar dari Stockpiles, 

sehingga agregat yang ada akan cenderung didominasi oleh 

agregat yang memiliki ukuran butiran yang  kasar. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 sampai Gambar 8 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 5. Grafik gradasi campuran normal 
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Gambar 6. Grafik gradasi campuran segregasi I 

 

 

Gambar 7. Grafik gradasi campuran segregasi II 

 

 

Gambar 8. Grafik gradasi campuran segregasi III
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Pengaruh Segregasi Terhadap Karakteristik Marshall 

Dalam pembahasan ini hanya mencakup mengenai pengaruh 

segregasi agregat akibat penanganan yang kurang tepat di 

Stockpiles dengan variasi perbedaan bagian pengambilan agregat 

dari Stockpiles. Pembahasan hanya terbatas pada perhitungan 

Marshall Test benda uji normal dan benda uji yang mengalami 

segregasi. Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut.

 
Tabel 6. Hasil pengujian Marshall pada kondisi normal dan kondisi segregasi 

Sifat Marshall Spec. 

Hasil Marshall 

Normal Ket. 
Segregasi 

I 
Ket. 

Segregasi 

II 
Ket. 

Segregasi 

III 
Ket. 

Kepadatan 

(gr/cc) 
- 2.39 - 2.34 - 2.29 - 2.17 - 

Stabilitas (kg) ≥ 800 1691.47 Memenuhi 1598.25 Memenuhi 1410.61 Memenuhi 868.83 Memenuhi 

Kelelehan 

(mm) 
≥ 3 3.12 Memenuhi 2.24 

Tidak 

Memenuhi 
3.34 Memenuhi 4.59 Memenuhi 

MQ (kg/mm) ≥ 250 543.16 Memenuhi 723.04 Memenuhi 422.28 Memenuhi 192.45 
Tidak 

Memenuhi 

VMA (%) ≥ 15  18.33 Memenuhi 20.21 Memenuhi 21.67 Memenuhi 25.85 Memenuhi 

VIM (%) 3 - 5 4.12 Memenuhi 6.33 
Tidak 

Memenuhi 
8.05 

Tidak 

Memenuhi 
12.96 

Tidak 

Memenuhi 

VFA (%) ≥ 65 77.63 Memenuhi 68.73 Memenuhi 62.89 
Tidak 

Memenuhi 
49.94 

Tidak 

Memenuhi 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 dan hasil penelitian

1. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai kepadatan 

(density) 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai density dapat dilihat pada Gambar 9 berikut 

 
Gambar 9. Hubungan antara  variasi benda uji terhadap nilai 

density 

Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat jika nilai kepadatan 

pada variasi segregasi mengalami penurunan, hal ini 

kemungkinan berkaitan dengan jumlah agregat halus yang 

semakin berkurang di dalam campuran yang berdampak pada 

nilai VMA pada masing-masing variasi dan berefek pada nilai 

kepadatan. 

 

2. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai stabilitas 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai stabilitas dapat dilihat pada Gambar 10 berikut. 

 
Gambar 10. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

stabilitas 

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat jika nilai stabilitas 

pada variasi segregasi mengalami penurunan, hal ini 

kemungkinan berkaitan dengan nilai VMA dan nilai kepadatan 

dari masing-masing kondisi segregasi yang disebabkan karena 

jumlah agregat halus dalam campuran semakin berkurang. 

 

3. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai kelelehan (flow) 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai kelelehan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut. 

 
Gambar 11. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

kelelehan 

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat jika nilai flow pada 

variasi segregasi mengalami kenaikkan, hal ini kemungkinan 

berkaitan dengan jumlah agregat halus di dalam campuran 

yang semakin berkurang sehingga berdampak pada tebal film 

aspal di dalam campuran. Semakin tebal film aspal dalam 

campuran maka campuran semakin bersifat elastis. 

 

4. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai Marshall 

Quotient (MQ) 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai Marshall Quotient (MQ) dapat dilihat pada 

Gambar 12 berikut. 
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Gambar 12. Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

MQ 

Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat jika nilai MQ pada 

variasi segregasi mengalami penurunan, hal ini berkaitan 

dengan nilai stabilitas dan nilai pada flow pada masing-masing 

kondisi segregasi.  

 

5. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VMA 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai VMA dapat dilihat pada Gambar 13 berikut. 

 
Gambar 13 Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VMA 

Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat jika nilai VMA pada 

variasi segregasi mengalami kenaikkan, hal ini kemungkinan 

berkaitan dengan jumlah agregat halus di dalam campuran 

yang semakin sedikit, sehingga rongga terbentuk setelah 

dipadatkan semakin besar. 

 

6. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VIM 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai VIM dapat dilihat pada Gambar 14 berikut. 

 
Gambar 14 Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VIM 

Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat jika nilai VIM pada 

variasi segregasi mengalami kenaikkan, hal ini kemungkinan 

berkaitan dengan jumlah agregat halus pada campuran yang 

semakin berkurang. Berkurangnya jumlah agregat halus 

mengakibatkan rongga yang terbentuk semakin tinggi. 

 

 

7. Pengaruh variasi segregasi terhadap nilai VFA 

Hubungan antara benda uji normal dan benda uji segregasi 

terhadap nilai VFA dapat dilihat pada Gambar 15 berikut. 

 
Gambar 15 Hubungan antara variasi benda uji terhadap nilai 

VFA 

Berdasarkan Gambar 15 dapat dilihat jika nilai VFA pada 

variasi segregasi mengalami penurunan, hal ini kemungkinan 

berkaitan dengan nilai VMA pada campuran 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian pada campuran variasi sampel segregasi yang 

digunakan yaitu segregasi I (campuran yang agregatnya 

diambil dari bagian ujung dari Stockpiles), segregasi II 

(campuran yang agregatnya diambil dari bagian tengah sisi 

luar dari Stockpiles) dan segregasi III (campuran yang 

agregatnya diambil dari bagian bawah sisi luar dari Stockpiles) 

diperoleh nilai Density sebesar 2.34 gr/cc (Segregasi I), 2.29 

gr/cc (Segregasi II), 2.17 gr/cc  (Segregasi III); Stabilitas 

sebesar 1598.25 kg (Segregasi I), 1410.61 kg (Segregasi II), 

868.83 kg (Segregasi III); Flow sebesar 2.24 mm (Segregasi 

I), 3.34 mm (Segregasi II), 4.59 mm (Segregasi III); MQ 

sebesar 723.04 kg/mm (Segregasi I), 422.28 kg/mm 

(Segregasi II), 192.45 kg/mm (Segregasi III); VMA sebesar 

20.21 % (Segregasi I), 21.67 % (Segregasi II), 25.86 % 

(Segregasi III); VIM sebesar 6.33 % (Segregasi I), 8.04 % 

(Segregasi II), 12.97 % (Segregasi III); VFA sebesar 68.73 % 

(Segregasi I), 62.91 % (Segregasi II), 49.92 % (Segregasi III). 

2. Pengaruh Segregasi I, Segregasi II dan Segregasi III 

memberikan hasil pada nilai Density, Stabilitas dan VFA 

mengalami penurunan dari kondisi normal, nilai Kelelehan 

pada Segregasi I mengalami penurunan dari kondisi normal 

sedangkan pada Segregasi II dan Segregasi III nilai Kelelehan 

mengalami kenaikkan dari kondisi normal, nilai MQ pada 

Segregasi I mengalami kenaikkan dari kondisi normal 

sedangkan pada Segregasi II dan Segregasi III nilai MQ 

mengalami penurunan dari kondisi normal, nilai VMA dan 

VIM pada Segregasi I, Segregasi II dan Segregasi III 

mengalami kenaikkan dari kondisi normal. Dari hasil analisa 

pengujian karakteristik Marshall pada variasi sampel segregasi 

yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum dapat 

disimpulkan bahwa campuran aspal yang mengalami segregasi 

terjadi penurunan kualitas dari campuran yang dihasilkan. 

Penurunan ini dapat dilihat pada  kondisi segregasi I nilai flow 

dan VIM,  nilai VIM dan VFA pada kondisi segregasi II dan 

nilai MQ, VIM dan VFA pada kondisi segregasi III berada di 

luar batas spesifikasi Bina Marga 2010. Penurunan ini 

kemungkinan dapat disebabkan karena gradasi pada campuran 

yang mengalami segregasi tidak sesuai dengan spesifikasi 

gradasi campuran pada Bina Marga 2010 atau mengalami 

pergeseran gradasi dari kondisi normal, sehingga campuran 

yang dihasilkan mempunyai kualitas yang lebih rendah dari 

kondisi normal. 
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SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk bagian-bagian lain 

dari Stockpiles sehingga diketahui bagian yang paling rentan 

terjadi segregasi agregat di Stockpiles. 

2. Saat proses penimbunan agregat di lapangan sebisa mungkin 

menghindari penumpukkan agregat yang terlalu tinggi. 

3. Sebisa mungkin mengurangi pemindahan agregat dan apabila 

harus dilakukan pemindahan agregat maka pemindahan hanya 

dilakukan pada saat kadar air agregat mendekati kadar air 

optimum. 

4. Pengambilan sampel agregat yang digunakan sebagai benda 

uji normal dan benda uji variasi segregasi harus dilakukan 

secara teliti dan hati-hati agar sampel agregat yang digunakan 

dapat mewakili kondisi agregat di lapangan. 

5. Kekurangan ketelitian dalam penimbangan, pengukuran dan 

pembacaan sangat mungkin terjadi, sehingga diharapkan 

dalam penelitian berikutnya harus dilakukan dengan lebih 

teliti lagi agar didapatkan hasil yang lebih baik. 

6. Kelengkapan peralatan praktikum yang berada di 

Laboraturium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta seharusnya dilengkapi dan beberapa alat yang rusak 

seperti mesin uji daktilitas dan waterbath segera diperbaiki. 
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