
BABVI 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1 Basil Penelitian 

6.1.1 Basil pengujian Material 

Pengujian terhadap material komponen penyusun campuran dilakukan 

untuk mengetahui sifat-sifat material yang akan digunakan pada campuran 

LASTON. Material-material yang akan diuji adalah aspal, agregat kasar, dan 

agregat halus (pasir). 

i 
Jenis pengujian laboratorium yang dikerjakan untuk mengevaluasi 

,
 

1 material dan spesifikasi dapat dilihat pada tabel6.1 sampai tabel6.7 berikut ini :
 
r 

Tabel 6.1 Basil Pemeriksaan Terhadap Agregat Kasar Clereng Kulon Progo 

No Jems t'engujian TT. " 
~ v. ......"u 

'" 

1. Keausan dengan mesin Los Angeles (%) 28,94 ~40 Memenuhi ; 
, 

2. Kelekatan terhadap aspal (%) 99 ~95 Memenuhi 

3. Penyerapan air (%) 1,81 ~3 Memenuhi 

4. Berat jenis bulk 2,62 22,5 Memenuhi 

Sumber : Hasil pemeriksaan di laboratoriumjalan raya FTSP, illr 
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Tabel 6.2 BasilPemeriksaan Agregat Balus Clereng Kulon Progo 

No. Jenis Penguj ian Hasil Syarat Keterangan 

1. Sand Equivalent (%) 71,84 ~50 Memenuhi 

2. Penyerapan (%) 1,88 :::;3 Memenuhi 

3. Berat Jenis bulk 2,61 "~2,5 

..__.. " 

Memenuhi 

Sumber : Hasil pemeriksaan di laboratorium jalan raya FTSP, un 

Tabel 6.3 Basil Pemeriksaan Agregat Kasar Sungai Kuning Bulu 

No Jenis Pengujian Hasil Syarat Keterangan 

1. Keausan dengan mesin Los Angeles 

(%) 

88,6 ~40 Tdk 

Memenuhi 

2. Kelekatan terhadap aspal (%) 96 ~95 Memenuhi 

3. Penyerapan air (%) 3,65 ~3 Tdk 

Memenuhi 

4. Berat jenis bulk 2,6 ~2,5 Memenuhi 

Sumber: Hasil pemeriksaan di laboratoriumjalan raya FTSP. un 

• ---_ ........ -_....... '" _...... --- "'-e- -t:!I- .. ---- ~-"e-. ~ __ning Buln
 
'

No. Jenis Pengujiall HasH Syarat Keterangan 

1. Sand Equivalent (%) 100 ~50 Memenuhi 

2. Penyerapan (%) 1,3 :::;3 Memenuhi 

3. Berat Jenis bulk 2,80 ~2,5 Memenuhi 

Sumber : HasH pemeriksaan di laboratoriumjalan raya FTSP, un 
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Tabel6.5 Basil Pemeriksaan Agregat Kasar Sungai Kuning Bilir 

No Jenis Pengujian Hasil Syarat Keterangan 

1. Keausan dengan mesin Los Angeles 

(%) 

85,7 s40 Tdk 

Memenuhi 

2. Kelekatan terhadap aspal (%) 95 ~95 Memenuhi 

3. Penyerapan air (%) 4,0 s3 Tdk 

Memenuhi 

4, Berat jenis bulk 2,36 ~,5 Tdk 

Memenuhi 

Sumber : Hasil pemeriksaan di laboratoriumjalan raya FTSP, UII 

Tabel6.6 HasH Pemeriksaan Agregat Halus Sungai Kuning Bilir 

No. Jenis Pengujian Hasil Syarat Keterangan 

1. Sand Equivalent (%) 100 2:: 50 Memenuhi 

2. Penyerapan (%) 1.33 ~3 Memenuhi 

3. Berat Jenis bulk 
...__.-.. 

2,66 2:: 2,5 Memenuhi 

-
Sumher: Basil pemeriksaandi laboratoriumjalan raya FTSP, UII 

Tabel6.7 Basil Pemeriksaan Aspal AC 60 - 7< 

No HasH Syarat 
~. ,.. 

Jenis Pengujian Keterangan 

60-70 MemenuhiPenetrasi (25°C, 5 dt, 100 gr) 61.61. 
1--- 

48-58 MemenuhiTitik Lembek (ring and ball)°C 50.52. 

Memenuhi3383. Titik Nyala °C 2:: 200 

Memenuhi2:: 994. Kelarutan (CC4 atau CS2 (%) 99 

MemenuhiDaktilitas (25 %,5 ern/menit) (em) 1655. 2:: 100 

Memenuhi1,066. Berat Jenis (25°C) 2::1 

-----.------ 
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6.1.2 Penentuan Kadar Aspal Optimum 

Penentuan kadar aspal optimum dalam campuran dilakukan dengan cara 

melakukan tes Marshall di laboratorium terhadap beberapa benda uji dengan 

variasi kadar aspal yang masing-masing berbeda 0,5% yaitu 5%, 5.5%, 6%, 

6.5%,7% untuk campuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus Clereng Kulon Progo, campuran agregat kasar Clereng Kulon Progo 

ditambah agregat halus dari sungai Kuning hulu, dan campuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus dari sungai Kuning hilir. Hasil tes 

Marshall meliputi nilai stabilitas, flow, VITM, VMA, VFWA, dan Marshall 

Quotient dapat dilihat pada tabel6.8, 6.9, dan 6.10, dan kemudian hasil dari tabel 

digambarkan yang dapat dilihat pada gambar 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5,6.6, dan 6.7 

untuk menentukan kadar aspal optimum. Kadar aspal optimum yang baik adalah 

kadar aspal yang memenuhi semua sifat campuran yang diinginkan. Tidak selalu 

dapat diperoleh kadar aspal optimum yang memenuhi syarat, sehingga nilai kadar 

aspal optimum dapat diambil dari t.es !vfarshall yng memenuhi batas-bams 

spesifikasi campuran. Dalam penelitian ini nila] Marshall Quotient tidak 

memenuhi spesifikasi. Berdasarkan perhitungan secara grafis kadar aspal 

optimum dapat dilihat pada tabeI6.11, 6.12, da.n 6.13. 
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Tabel 6.8 Basil Pengujian MaFsllilll Pada Masing-l\Iasing Kadar Aspal 

Agregat Kasar Clereng Ku)on Progo Ditambah Agregat Halos 

Clcrcng Kuton Progo 

I Kadar IStabilltas 

I Aspal (%) I (kg) 

Flow 

(mm) 

VITM 

(%) 

VMA 

(%) 

VFWA 

(%) 

MQ 
(kg/null) 

5% 1271.69 0.99 8.056 17.269 62.539 1366.12 

I 5.5 % 1290.04 1.40 6.849 17.209 69.246 923.25 

6% 1359.71 2.05 4.990 16.588 79.443 676.05 

6.5 % 1240.81 2.50 4.546 17.220 82.650 497.76 

7% 1238.72 2.68 4.524 18.209 83.869 462.67 

Spesifjkasi 2:550 2-4 3-5 2: 15 - 200-350 

Sumber: HasH penelitian di laboratoriumjalan raya FTSP, OIL 

Tabel6.9 Basil Pengnjian Marshall pada Masing-masing Kadar Aspal 

Agregat Kasar Clereng Kulon Progo Ditambah Agregat Halus Halus Sungai 

KuningHulu 

---'-'. -.. , ... ~ -~_. 

Kadar StabiIitas Flow VITM VMA VFWA MQ 

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

5% 1219.47 1.52 9.820 19.184 56.529 861.86 

5.5% 1242.88 1.81 8.146 18.718 64.419 690.09 

I6% 1240.62 2.09 6.842 18.597 71.186 597.71 

6.5 % 1235.24 2.51 5.336 18.315 78.985 495.19 i 

7% 1233.11 2.70 3.837 18.058 87.101 459.78 

Spesifika.~d 2: 550 2-4 3-5 2:15 - 200- 350 

Sumber; Hasil penelitian di laboratorium jalan raya FTSP" UTT. 
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Tabel 6.10 HasH Pengujian Marshall Pada Masing-masing Kadar Aspal
 

Agregat Kasar Clereng Kulon Progo Ditambah Agregat Halus Halus Sungai
 

Kuning Hilir
 

Kadar 

Aspal(%)' 

Stabilitas 

(kg) 

Flow 

(mm) 

VI1M 

(%) 

VMA 

(%) 

VFWA 

(%) 

MQ 

(kg/mm) 
-

5% 1140.58 1.54 8.382 17.917 60.075 813.40 

5.5% 1202.00 2.02 6.364 17.138 70.091 595.69 

6% 1142.50 2,31 5.350 17.267 76.346 495.38 
.. 

6.5% 
~ 

1131.45 2.59 2.936 16.195 89.610 438.42 

7% 1109.47 2.74 2.191 16.583 94.300 412.34 

Spesifikasi ~550 2...;4 3-5 ~15 - 200- 350 

Sumber : HasH penelitian di laboratorium jalan raya FTSP, ill!. 

Tabel6.11 Penentuan Kadar Aspal Optimum Secara Grafis AgregatKasar 

Clereng Kulon Progo Ditambah Agregat Halus Clereng Kulon Pr()go 

Data Marshall Test I I Kadar Aspal (%) 
Syarat 

f--5 -j 5.5 I 6 I 651 7 I 

Stabilitas minimal (kg) I ::;.500 

Ketetehan (mm) 2-4 

MQ(kg/mm) 200 - 350 

VTTM(%) 3-5 

VMA(%) I ?: 15 

Kadar Aspal Optimum 6.~ 7'6 

Sl.lmber: HasH penelitian dan grafik 6.2, 6.4, s/d6.7. 
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Tabel 6.12 Penentuan Kadar Aspal Optimum Secara Grafis Agregat Kasar 

Clereng Kulon Progo Ditambah Agregat Halus Sungai Kuning Hulu 

Kadar Aspal (%) 
Data Marshall lest! Syarat 

I 6 I 6.5 I 7
~5 

Stabilitas (kg) I ~ 550 I 
Flow (mm) 2-4 

MQ(kglmm) 200-350 

VITM(%) 3-5 

VMA(%) 2: 15 

6.6' t 7 
I 

Kadar Aspal Optimum 
6.8 

Sumber: Hasil penelitian dan grafik 6.2,6.4, sid 6.7. 

Tabel 6.13 Penentuan Kadar Aspal Opthnurn Secara Grafts Agregat Kasal' 

Clereng Kulon Progo Ditambah Agregat Halus Sungai Kuning Hilir 

Kadar Aspal (%) 
DataAlarshall Test I Syarat 

Stabilitas (kg) ~550 11 
5.5 

I 

6 

Prl4 I 
Flow (mm) 2-4 

MQ(kg/m~) 200- 350 

VITM(%) 3-5 

VMA(%) ::::: 15 

6.05. I 7 
Kadar Aspal Optimum 

6.525 
Sumbec Hasil penelitian dan grafik 6.2,6.4, sid 6.7. 

,
 
!
 
I 
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Dari basil tersebut kemudian digunakan dalam campuran untuk pengujian 

Immersion Standar Test (perendaman 30 menit dalam waterbath pada suhu 60°C) 

dan Immersiont Test (perendaman 24 jam dalam waterbath pada suhu 60 ""C) dan 

hasilnya tercantum dalam tabe16.14, 6.15, dan 6.16 dibawah ini 

TabeJ 6.14 Basil Pellgujian Immersion Agregat C1erellg Kulon Pr~go
 

Ditambah Agregat HaIns CJereng Knlon Progo
 

Karakteristik 30 menit 24 jam 

Marshall Sampel Sampel 
--'. .... 

1 2 3 1 2 3 

Density (gr/cc) 2.351 2.335 2.357 2.349 2.338 2.357 
._.

VMA(%) 16.089 16.659 15.876 16.160 16.565 15.870 

VFWA(%) 89.615 85.959 91.053 89.144 86.549 91.088 

VITM(%) 3.242 3.900 2.996 3.324 3.791 2.990 

Stabilitas (kg) 1192 1203 1258.01 1129 1091.98 1113.21 

Flow(mrn) 2.13 1.98 2.89 1.89 1.55 1.3 
... 

MQ(kglmm) 559.62 607.58 435.30 597.35 704.51 856.31 
~_  ..,.-

Sumber : Hasil penelitian di laboratorium jalan raya FTSP, VII. 
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Tabel 6.15 Basil Pengnjian Immersion Agregat Kasar Clereng Kulon Progo
 

Ditambah Agregat Halus Sungai Kuning Hulu
 

Karakteristik 30 menit 24 jam 

Marshall Sampel Sampel 

1 2 3 1 2 3 

Density (gr/cc) 2.383 2.393 2.380 2.398 2.398 2.400 

·VMA(%) 17.740 17.407 17.836 17.240 17.240 17.170 

VFWA(%) 86.175 88.179 85.611 89.217 89.217 89.656 

VJTM(%) 3.948 3.559 4.060 3.364 3.364 3.282 

Stabilitas (kg) 1160.87 1121.63 1164.14 1055.48 . 1047.94 1019.82 

Flow(mm) 1.25 1.38 2.00 1.28 1.23 1.53 

. MQ(kg/mm) 928.70 812.78 582.07 824.59 851.98 666.55 

Sumber : Hasil titian eli laboratorium tal FTSP. UII 

Karakteristik 30 menit 24 jam 

Marshall SampeI Sampel 

1 2 3 1 2 3 
•··· •..c,,··_..... 

Density (grlcc) 2.345 2.3456 2.359 2.357 2.355 2.355 
~.-.-

VMA(%) 16.986 16.937 16.490 16.535 16.631 16.606 

VFWA(%) 84.966 85.259 88.046 87.756 87.151 87.309 . 

VITM(%) 3.793 3.736 3.218 3.270 3.381 3.352 

Stabilitas (kg) 1100.86 1113.59 1033.93 1074.63 . 1045.29 970.20 

Flow (mm) 1.40 1.51 1.94 1.50 1.30 1.42 

MQ(kg/mm) 786.33 737.48 532.95 716.42 804.07 683.24 

Sumber: HasH penelitian di laboratoriumjalan raya FTSP, UII. 

, 
I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
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6.2 Pembahasan Snat Marshall 

6.2.1 Marshall Properties Standar 

1. Density 

Nilai kepadatan campuran (density) menunjukkan derajat kepadatan suatu 

campuran yang sudah dipadatkan. Campuran dengan nilai density tinggi akan 

mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan campuran yang 

nilai density-nya rendah. Nilai density dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya : gradasi agregat, faktor pemadatan baik jumlah pemadatan maupun 

temperatur pemadatan, dan penggunaan kadar aspal dalam campuran. Dari basil 

pengujian di laboratorium diperoleh nilai graftk density yang ditunjukkan pada 

gambar 6.1 berikut ini : 

Kadar Aspal Vs Density 

--+-Agregat Kasar Clereng 
Ku/on Progo ditambah 
agregat halus Clereng 
Kulon Progo 

_	 Agregat Kasar Clereng 
Kulon Progo ditambah 
agregat halus sungal 
Kuning hulu 

---,{Or- Agregat Kasar Clereng 
Kulon Prago ditambah 
agregat haJus sungai 
Kunina hilir 

5 5,5 6 6,5 7 

Kadar Aspal (%) 

Gambar 6.1 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan density 

Dari gambar 6.1 dapat dilihat bahwa nilai density carnpuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning hulu mempunyai 

nilai paling besar, hal ini disebabkan berat jenis pasir sungai Kuning hulu (2,80) 
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lebih besar dibandingkan dengan berat jenis pasir sungai Kuning hilir (2,66) dan 

sungai Clereng Kulon Progo (2,61) sehingga pasir sungai Kuning hulu 

mempunyai berat volume paling besar. Nilai density campuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning hilir medium, karena 

berat jenisnya dibawah berat jenis pasir sungai Kuning huIu dan diatas berat jenis 

sungai Clereng Kulon Progo. Dan untuk nilai density campuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus Clereng Kulon Progo paling rendah 

karena berat jenis pasir Clereng Kulon Progo paling kecil sehingga berat 

volumenya paling kecil. 

Dalam spesifikasi teknik campuran Beton Aspal tidak ada persyaratan 

khusus dari Bina Marga mengenai nilai density. Nilai density digunakan untuk 

persyaratan teknis lapangan, yaitu kepadatan lapangan tidak boleh kurang dari 96 

% kepadatan laboratorium. 

2. VMA (Void in Mineral Aggregate) 

TYMA: adalah volume rongga yang terdapat diantara butir-butir agregat 

suatu campuran beraspal padat, tennasuk rongga yang terisi aspal efektif, 

dinyatakan dalam persen volume. Nilai VMA dapat juga dinyatakan sebagai 

rongga yang tersedia untuk ditempati volume aspal dan volume udara yang 

diperlukan dalam campuran agregat dan aspal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai VMA antara lain : gradasi agregat, tekstur pennukaan, bentuk butiran, 

pemadatan, dan serapan air oleh agregat. Dan hasil pengujian di laboratorium 

diperoleh nilai grafik VMA yang ditunjukkan pada gambar 6.2 berikut iill : 
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Kadar Aspal Vs VMA 

20 -+-Agregat Kasar Clereng 
Kulon Progo ditambah 
agregat halus Clereng 

19 Kulon Progo 
_ Agregat Kasar Clereng -

Kulon Progo ditambah -'*c( 18 agregat halus sungai 
Kuning Hulu 

~••.~ Agregat Kasar Clereng 
~ 

17 Kulon Progo ditambah 
agregat halus sungai 
Kunina Hilir 16
 

7
5 5,6 6 6,6 
Kadar Aspal (%) 

Gambar 6.2 Grafik hubungan antara kadar aspal dan VMA 

Secara teoritis seiring dengan penambahan aspal nilai VMA seharusnya 

turun kemudian akan naik, hal ini disebabkan setelah aspal tidak lagi dapat 

mengisi rongga antar agregat. Aspal akan menyelimuti agregat sehingga 

menghasilkan jarak antar agregat semakin besar (VMA menjadi besar). 

Dari gambar 6.2 menunjukkan bahwa nilai VMA campuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning bulu memiliki nilai 

yang paling besar, hal ini disebabkan karena kemampuan menyerap aspalnya 

paling kecil sehingga menghasilkan selimut aspal yang rebal, dengan demikian 

jarak antar agegat semaklll jauh. 

Nilai VMA campuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah 

agregat halus sungai Kuning hilir memiliki nilai VMA medium, karena 

kemampuan menyerap aspalnya lebih besar dari nilai penyerapan agregat halus 

sungai Kuning hulu dan lebih kecil dari nilai penyerapan agregat halus sungai 

Clereng Kulon Progo, dan agregat halus sungai Kuning hilir mempunyai bentuk 

agak bulat sehingga menghasilkan rongga yang besar. 
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Nilai VW.iA campuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah 

agrcgat l>..alus sungai Clcrcng Kulon Progo mcmliki nilai \-v~ yang paling 

rendah. hal ini disebabkan karena kemampuan menyerap aspalnya paling besar 

tetapi bentuknya yang bersudut serta tajam sehingga menghasilkan selirout aspal 

yang tipis. dengan demikian jarak antar agregat semakin dekat. 

Spesifikasi Bina Marga 1987 mensyaratkan VMA untuk campuran 

berdasarkan ukuran nominal maksimal agregat, dalam hal ini Y7 inch dengan 

VMA minimal 15 %. 

3. VFWA (Void Filled With Asphalt) 

Nilai VFWA menunjukkan banyaknya persen rongga yang ada dalam 

campuran terisi oleh aspal. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai VFWA adalah 

gradasi agregat, kadar aspal, jumlah dan temperatur pemadatan. Besamya nilai 

VFWA berpengaruh pada kekedapan campuran terhadap air dan udara yang pada 

akltimya akan berpengarull terhadap keawetan suaLu perkerasan. 

Nilai VFWA yang besar berarti semakin banyak rongga yang tensi aspal 

sehingga kekedapan campuran terhadap air dan udara menjadi lebih tinggi. Nilai 

VFWA yang terlalu tinggi akan menyebabkan tetjadinya kegemukan (bleeding) 

atau naiknya aspal ke pennukaan. Hal ini disebabkan karena rongga yang ada 

terlalu kecil sehingga jika perkerasan menerima behan, terutama pada temperatur 

yang tinggi dan viskositas aspal turun, maka sebagian aspal akan mencari tempat 

yang kosong dan jika rongga sudah penuh, maka aspal akan naik ke permukaan. 
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Nilai VFWA yang terlalu keeil akan menyebabkan lapisan kurang kedap 

terhadap air dan udara, karena banyak rongga yang kosong. Hal ini akan 

memudahkan air dan udara yang akan melarutkan bagian aspal yang teroksidasi 

tersebut, sehingga keawetan campuran berkurang. Dari hasil pengujian di 

laboratorium diperoleh nilai grafik VFWA yang ditunjukkan pada gambar 6.3. 

Kadar Aspal Vs VFWA 
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5 5,5 6 6,5 7 
Kadar Aspal (%) 

-+-Agregllt Kasar Clereng 
Kulon Progo dltambllh 
agregat halua Clereng 
Kulon Progo 

_	 Agregllt Kasar Clereng 
Kulon Progo dltambah 
agregat halua Bungal 
Kunlng Hulu 

--:.~- Agregllt Kasar Clereng 
Kulon Progo dltambah 
agregat halua Bungal 
Kunlng Hlllr 

Gambar 6.3 Grafik hubungan antara kadar aspal dan VFWA 

Seeara teoritis seiring dengan penambahan kadar aspal nilai VFWA 

semakin hcrtamhah. 

Dari gambar 6.3 menunjukkan nilai VFWA campuran beton aspal agregat 

kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning hilir lebih 

besar, karena tekstur pasir sungai Kuning hilir yang agak bulat menyebabkan 

hanyak rongga yang terisi aspal dan menghasilkan seJimut aspaJ yang tebal. 

Dilihat dari nilai penyerapannya (1,33 %) yang keeil maka agregat yang menyerap 

aspal juga kecil. 

Nilai VFWA eampuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah 

agregat halus sungai Clereng Kulon Progo memiliki nilai medium, karena banyak 
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aspaJ yang terserap oleh agregat Clereng Xtilon ~rogo dengan nilai 

penyerapannya (1,8S %) sehingga selimut aspalhya lebih tipis. 

DIittik campuran agregatkasar Clereng Kl.donProgo ditarrtbah agregat 

balns sungai Kmring hulu memiliki nilai VFWA yang terendah, hal ini disebabkan 

karena bentuk tekstur pasir sungai Kuning hulu agak bersudut dan kasar, dengan 

nilai penyerapannya yang paling keei1 (1,30 %) sehingga menghasilkan selimut 

aspal yang lebihtebal. 

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal'Betondari'Departemen 

Pekarjaan Umum Bina Marga 1987 tidak ada batasan untuk nilai VFWA. 

4. VITM (Void In TotalMix) 

Nilai VITM menunjukkan banyaknya rongga dalam eampuran, yang 

dinyatakan dalam persentase terhadap total volume eampuran agregat dan aspal. 

Persentase rongga yang disyaratkan llntllk campuran beton aspa1 ada1ah 1%-5% 

Beton aspal yang mempunyai VITM ~ 3% akan memperbesar kemungkinan 

alam eampuran a 

meneair sehingga saat perkerasan menerima beban aspa1 akan menga1ir di antara 

rongga agregat. Sebalikllya jika nilai VITM ~ 5% menunjukkan rongga yang 

terdapat di dalam eampuran besar, eampuran tidak rapat, tidak kedap terhadap 

udara· dan air.. Sehingga. aspa1 mudah teroksidasi yang mengakibatkan 

me1emahnya ikatan aspa1 terhadap agregat, p1astisitas aspal menurun(aspal 

berubah menjadi getas). 
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Nilai VITM oleh Bina Marga mensyaratkan batas batas minimum 3% dan 

maksimum 5%, batas minimum untuk mencegah terjadinya deformasi platis dan 

batas maksimum tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keawetan campuran. 

Dalam campuran harns tersedia cukup rongga yang terisi udara yang 

berfungsi untuk menyediakan ruang gerak bagi unsur-unsur dalam campuran 

sesuai dengan keelastisan bahan penyusunannya. Dari basil pengujian di 

laboratorium diperoleh nilai gratik VITM seperti yang ditunjukkan pacta gambar 

6.4 berikut ini. 

Kadar Aspal Vs VIl"M 

10 -+-Agregat kasarClereng 
9 Kulon Progo ditambah 

agregat halus Clereng 
8 Kulon Progo 

_ Agregat kasar Clereng ~ 7 o
Kulon Progo ditambah -:E 6 agregat halus sungai !:: kuning hulu > 6 

~Agregat kasar Clereng 4 
KUlon progo dltambah 
agregat halus sungai . 
kuning hilir 

3 

2 
6 6,6 6 6,5 7 

Kadar Aspal (%) 

Gambar 6.4 Grafik hubungan antara kadar aspal dan VITM 

Secara teoritis seiring dengan penambahan kadar aspal nilai VITM terns 

turon, hal ini disebabkan karena rongga dalam campuran yang terisi aspal semakin 

besar dan memperkecil volume rongga udara, berarti campuran tersebut semakin 

rapat. 

Jika dilihat gambar 6.4 pada kadar aspal yang sarna nilai VITM campuran 

agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus Clereng Kulon Progo, 
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eampuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai 

Kuning hulu dan eampuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus sungai Kuning hilir menunjukkan nilai yang berbeda, hal ini dipengaruhi 

oleh bentuk dan tekstur permukaan dari agregat. 

Dari gambar 6.4 menunjukkan nilai VITM eampuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning hilir paling keeil 

karena agregat pasir sungai Kuning hilir berbentuk agak bulat dan tekstur 

permukaannya liell, sehingga menghasilkan rongga udara yang lebih besar 

dibandingkan eampuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus Clereng Kulon Progo yang memiliki bentuk yang bersudut dan tekstur 

permukaannya kasar. 

Untuk eampuran agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus pasir sungai Kuning hulu nilai VITM-nya paling tinggi karena bentuk 

agregatnya agak bersudut dan tekstur permukaannya agak kasar sehingga 

menghasilkan rongga udara yang lebih keci/. 

5. Stabilitas 

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan untuk menahan deformasi akibat 

beban lalu lintas tanpa teIjadinya perubahan bentuk seperti gelombang dan alur. 

Nilai stabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perkerasan tersebut mampu 

menahan beban lalu lintas yang besar. Pada pengujian Marshal di laboratorium, 

stabilitas adalah kemampuan eampuran aspal untuk menerima beban sampai 

terjadinya kelelehan plastis yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Nilai 
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stabilitas tergantung dari gaya saling mengunci antar batuan (internal friction) dan 

kelekatan (cohesion). Internalfriction tergantung pada tekstur permukaan, bentuk 

butiran, jenis gradasi agregat, kepadatan campuran dan kadar aspal. 

Pengaruh kadar aspal terhadap stabilitas ditunjukkan oleh peningkatan 

stabilitas seiring dengan bertambahnya kadar aspal, hingga stabilitas mencapai 

batas maksimum seJanjutnya penambahan kadar aspal akan menyebabkan 

turunnya nilai slabilitas. Hal ini disebabkan karena aspal pada awalnya berfungsi 

sebagai pengikat antar agregat berubah menjadi pelicin seiring dengan 

bertambahnya kadar aspal, sehingga menurunkan gaya saling mengunci antar 

agregat pada campuran. Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh grafIk 

stabilitas seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.5 berikut ini. 

Kadar Aspal Vs Stabilitas 
-+-Agregat1375 

Kasar+Clereng Kulon 1350 progo ditambah
1325 agregat halus Clereng a 1300 Kulon Progo 

~ 1275 _ Agregat Kasar Clereng 
ell 1280 Kulon Progo ditambah 
~ 1225 agregat halus sungai 

~ 
-['so-Agregat Kasar Clereng 

Kulon Progo ditambah 
agregat halus sungai 
Kuning Hilir 5 5,5 6 6,5 7 

Kadar Aspal (%) 

Gambar 6.5 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan stabilitas 

Dari gambar 6.5 di atas dapat dilihat bahwa stabilitas campuran LASTON 

yang menggunakan agregat Clereng Kulon Progo menghasilkan nilai stabilitas 

yang paling besar, hal ini disebabkan campuran LASTON yang menggunakan 

agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus Clereng Kulon Progo 
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mempunyai bentuk batuan yang bersudut dan tajam serta tekstur permukaannya 

kasar, sehingga ikatan antar batuan atau sifat saling mengunci lebih bagus. 

Campuran LASTON yang menggunakan agregat kasar Clereng Kulon 

Progo ditambah agregat halus sungai Kuning hulu nilai stabilitasnya berada 

diantara campuran agregat Clereng Kulon Progo dan campuran agregat sungai 

Kuning hilir. Hal ini disebabkan karena pasir bagian hulu mempunyai bentuk 

butiran yang bersudut dan mempunyai tekstur permukaan kasar, sehingga ikatan 

antar hutimya masih bagus. 
I 

Sedangkan untuk eampuran yang menggunakan pasir hilir nilai ~.~ 

stabilitasnya paling kecil, hal ini disebabkan karena pasir hilir mempunyai bentuk I 

butiran yang agak bulat dan tekstur permukaan agak halus, dengan keadaan 

tersebut diatas maka kondisi yang dernikian kurang rnenguntungkan jika ditinjau 

dari adhesi antara aspal dan agregat. Pada kondisi permukaan yang halus akan 

rnudah tergusur akibat daya lekat aspal dan batuan tidak rnernpunyai kelekatan 

yang berarti, sehingga penarnbahan kadar aspal yang dilakukan hanya sebagian 

keeil terletak pada permukaan eampuran terset)U~. 

kekompakan antara aspal dan agregat kurang tcrcapai. Meskipun demikian nilai 

stabilitasnya tidak sampai mengurangi persyaratan yang telah ditentukan. 

Sesuai dengan Petunjuk. Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dari Departemen 

Pekerjaan Umum Bina Marga (1987), nilai stabilitas untuk beton aspal dengan 

lalu lintas tinggi minimal adalah 550 kg. 
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6. Flow 

Kelelehan (jlow) adalah keadaan perubahan bentuk suatu campuran yang 

terjadi akibat suatu beban sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam suatu 

panjang (mm). Kelelehan suiatu campuran menunjukkan tingkat kelenturan lapis 

perkerasan, tingkat kelelahan tersebut lebih banyak ditentukan oleh aspalnya, 

terutama sifat daktilitas, aspal yang mempunyai sifat daktilitas rendah dalam 

campuran akan menghasilkan lapis perkerasan yang fleksibilitasnya rendah. 

Campuran yang memiliki flow rendah dengan stabilitas tinggi cenderung 

kaku sehingga mudah mengalami retak apabila menerima beban yang melebihi 

daya dukungnya. Sebaliknya nilai flow yang tinggi dengan stabilitas rendah 

cenderung bersifat plastis dan mudah berubah bentuk bila menerima beban lalu 

lintas. Nilai flow dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: gradasi agregat, 

kadar aspal, jumlah dan temperatur pemadatan. Dari hasil di laboratorium 

diperoleh nilai graftkflow seperti yang ditunjukkan pacta gambar 6.6 berikut ini. 

Kadar Aspal Vs Flow 

-+-Agregat
3 "".',".J.d".&M.,"••"'i.lM;",>,".''''i",,",~M.i.".J.,<."""","'"",._,,''''',,", •.j''",",,,',=,",",~=''''''''' I KasarClereng Kulon 

Progo ditambah 
2,6 agregat halus 

Clereng Kulon - Progo
E 2 ____ Agregat Kasar 
E Clereng Kulon - Progo ditambah 
~ 1,6 agregat halus sungai 
u:: Kuning Hulu 

1 ~1-&--AgregatKasar 
Clereng Kulon 

0,5 p!1mJlWIk'qlW'JJ'iMi~1W""'l&\lIp1!~}ftij!Wl!lW!Ylt"'lltt*w"'Fm1I Progo ditambah 
agregat halus sungai 

5 5,5 6 6,5 7 Kuning Hilir 

Kadar Aspal (%) 

Gambar 6.6 Garftk Hubungan antara kadar aspal danflow 

1_
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Secara teoritis seiring dengan penambahan kadar aspal nilai flow terus 

meningkat dan fleksibilitasnya juga meningkat 

Dari gambar 6.6 di atas dapat dilihat bahwa nilaiflow campuran LASTON 

yang menggunakan agregat standar menghasilkan nilaiflow yang paling kecil, hal 

ini disebabkancampuran LASTON yang menggunakan agregat kasar Clereng 

Kulon Progo ditambah- agregat halus Clereng Kulon' Progo mempunyai bentuk 

batuan yang bersudut dan tajam serta tekstur permukaannya kasar, sehingga 

ikatan antar batuan atau sifat saling mengunci lebih bagus yang menyebabkan 

..LASTON mempunyai stabilitas tinggi dan cenderung kaku. 

Campuran LASTON yang menggunakan agregat kasar standar Clereng 

Kulon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning huIu nilai flownya berada 

diantara campuran agregat Clereng Kulon Progo dan campuran agregat hilir. Hal 

ini disebabkan karena pasir bagian hulu mempunyai bentuk butiran yang bersudut 

dan mempunyai tekstur pennukaan kasar, sehingga mempunyai stabilitas cukup 

tinggi dan cukup kaku. 

campuran y 
I. 
i' 

paling besar, hal ini disebabkan karena pasir hilir mempunyai bentuk butiran yang 

agak bulat dan tekstur permukaan agak halus, dengan keadaan tersebut aspal akan 

kurang diserap dan teIjadi campuran yang lembek yang menyebabkan campuran 

agregat semakin plastis. 

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dari Departemen 

Pekerjaan Dmwn Bina Marga (1987), nilai flow untuk beton aspal dengan lalu 

lintas tinggi adalah 2 mm - 4 mm. 
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7. MQ (Marshall Quotient) 

Nilai Marshall Quotient merupakan hasil bagi antara stabilitas dengan 

ke1elehan, dan digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat fleksibilitas dari 

suatu lapis perkerasan. Stabilitas yang tinggi disertai dengan flow yang rendah 

menyebabkan perkerasan menjadi kaku dan getas. Sebaliknya stabilitas yang 

rendah denganjlow yang tinggi menunujukkan campuran lebih bersifat plastis dan 

apabila menerima beban lalu lintas, maka perkerasan akan mengalami deformasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi MQ adalah stabilitas dan jlow. Ini berarti 

bahwa nilai MQ juga tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas 

danjlow, seperti : bentuk, tekstur permukaan, gradasi agregat, daya lekat, kadar 

aspal, viskositas aspal, jumlah dan temperatur pernadatan. Dari hasil pengujian di 

laboratorium diperoleh nilai garftk MQ yang ditunjukkan pada gambar 6.7 berikut 

1m. 

Kadar Aspal Vs MQ 

Kadar Aspal (%) 
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agregat halus 
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agregat halus 
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Hilir 
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Gambar 6.7 Graftk hubungan antara kadar aspal dan MQ 
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Dari gambar 6.7 dapat dilihat bahwa nilai MQ campuran agregat kasar 

Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus Clereng Kulon Progo paling besar, 

hal ini karena nilai stabilitasnya paling besar dan nilaijlow-nya paling rendah. 

Untuk campuran Laston agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah 

agregat haius sungai Kuning huiu medium, karena nilai stabilitas dan jlow-nya 

medium 

Untuk campuran Laston agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah 

agregat halus SWlgai Kuning hilir paling rendah, hal ini disebabkan nilai 

stabilitasnya paling rendah -dan niJaijlow-nya paling tinggi. 

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dari Departemen 

Pekerjaan Umum BinaMarga (1987), -nilaiMQ untukbeton aspal adalah 200-350 

kg/mm. DaTi grafik 6.7 nilai MQ untuk semua eampuran tidak ada yang 

memenuhipersyaratan Bi-naMarga (19-87). 

-6.2.2Mar.~hall Pr-nperties -Renda·man -24 jam 

1.Stabititas: 

Stabilitas rendaman24 jam dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuanperkerasan untuk: menahan beban .pada kondisi banjir. Nilai stabilitas 

rendaman 0,5 jam dan rendaman 24 jam dapat diTihat pada gambar 6.8 beiikut ini. 
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Hubungan rendaman dan stabilitas 

-+-Agregat kasarCleren1300 Kulon Progo ditambah 
agregat halus Cleren 
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---Agre gat kasar 
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! 1100 
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1050 -.'c-- Agregat kasar 
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1000 ditambah agregat 
halus sungai kuning 0 5 10 15 20 25 
hilir 

rendaman (jam). 

Gambar 6.8 Graftk hubungan antara rendaman dan stabilitas 

Dari gambar 6.8 diketahui nilai stabilitas pada rendaman 24 jam 

mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai stabilitas rendaman 30 menit. 

Hal ini karena sifat air yang merusak ini menyebabkan ikatan adhesi antara aspal 

dan agregat terganggu akibat kehadiran air. 

Retained Marshall Stability (indeks kekuatan sisa Marshall) dihasilkan 

karena adanya proses perendaman. Indeks ini menunjukkan kekuatan sisa yang 

masih dimiliki campuran setelah mengalami proses perendaman. Pada penelitian 

ini, perendaman diberikan selama 24 jam pada suhu 60°C. Retained Marshall 

Stability digunakan untuk menentukan untuk turunnya nilai kekuatan (strength) 

dan kekakuan (stiffness) campuran beraspal akibat air. 



80 

_. ---" 

Kriteria minimum untuk: nilai Retained Marshall Stability adalah 75% 

(Bina l\Itarga,1987). Apabila suatu campuran mcmiliki nilai Retained A1arshall 

Stability 2:75% berarti campuran perkerasan tersebut tOOan terhadap kerusakan 

yang disebabkan oleh kehadiran air. 

Nilai Retained Marshall Stability dihitung dcngan mcmbandingkan nHai 

stabilitas setelah direndam selama 24 jam (S2) dengan nilai stabilitas yang 

direndam selama 30 menit (SI). 

Dan basil pengujian Immersion Test pada campuran yang men&:,ounakan 

agregat kasar Clereng KuJon Progo ditambah agregat halus Clereng Kulon Progo 

didapatkan nilai stabilitas (82) sebesar 1111.17 kg dan pengujian Marshall 

standar dihasilkan nilai stabilitas (81) sebesar 1217.67 kg. Hasil perhitungan 

indeks tahanan campuran heton a...~al adalah sebagai berikut 

Retained Marshall Stability =	 S2 x 100% 
. 81 

1111.39 x 100% 
= 1217.67 

= 91.272 % :2::75% 

Dad basil pengujian Immersion Test pada campuran yang menggunakall 

agregat kasar Clereng KuIon Progo ditambah agregat halus sungai Kuning huIu 

didapatkan rulai stabilitas (S2) sebesar 1041.08 kg dan pengujian Marshall 

standar dihasilkan nilai stabilitas (SI) 1148.88 kg. Hasil perhitWlgatl indeks 

tahanan campuran beton aspal adalah sebagai berikut. 

Retained Marshall Stahility =	 S2 x 100%
 
81
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1041.08 x 100% 
= 1148.88 

= 90.617%:2:75% 

Dari basil pengujian Immersion Test pada campuran yang menggunakan 

agregat kasar Clereng KuIon Progo ditarnbah agregat halus SWlgai Kuning hilir 

didapatkan nilai stabilitas (82) sebesar 1030.04 kg dan perlooujian Marshall 

standar dihasilkan nilai stabilita~ (S]) 1083.79 kg. Hasil perhitungan indeks 

tahanan campuran beton aspal adalah sebagai berikut. 

Retained Marshall Stahility = S2 x J00%
 
Sl
 

1030.04 x 100% 
= 1083.79 

= 95.041%~75% 

Dari basil diatas diketahui bahwa semua campuran memiliki nilai Retained 

Marshall Stability ~75%. berarti semua campuran memiliki ketahanan kekuatan 

terhadap air, suhu, dan udara. Campuran agregat kasar Clereng Kulon Progo 

ditambah agregat halus sungai Kuning hilir memiliki nilai Retained lvJarshall 

Stability terbesar dan mengalami penurunan nilai stabilitas terkecil sebesar 

4.959%. Nilai VFWA yang lerbesar berarti selimut aspalnya tebal dan VIlM-nya 

yang terkecil akan mengakibatkan naiknya sifat durabilitas bt'ion aspal tetapi 

ikatan antar agregatnya kurang baik karena teksturnya pennukaannya licin dan 

berbentuk agak bulat memberikan interlocking yang kurang baik sehingga 

memberikan nilai stabilitas yang kurang baik. Untuk agregat kasar Clereng Kulon 

Progo ditambah agregat halus sungai Kuning huIu memiliki nilai Retained 
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Marshall Stability terendah dan mengalami penurunan nilai stabilitas tertinggi 

sebesar 9.303%, hal ini disebabkan oleh YMA yang besar mengakibatkan aspal 

yang dapat menyelimuti agregat tebal. Aspal yang tebal tidak mudah lepas yang 

mengakibatkan lapis kedap air, oksidasi tidak mudah terjadi, dan lapis 'perkerasan 

menjadi bagus. Untuk campuran agregat Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus Clereng Kulon Progo memiliki nilai Retained Marshall Stability medium, 

hal ini disebabkan oleh nilai VMA-nya kedl karena nilai penyerapannya yang 

besar (1.88) sehingga kemampuan menyerap aspalnya besar serta bentuknya yang 

bersudut dan tajam menghasilkan seHmut aspal yang tipis. Sehingga kemampuan 

menyerap airnya besar dan campuran tidak tahan terhadap kerusakan yang 

disebabkan oleh kehadiran air. 



BAB Vll 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I. KESIMPULAN
 

1.	 Hasil dari penelitian adalah setelah dilakukan serangkaian percobaan 

terhadap agregat kasar dan agregat halus Clereng Kulol1 Progo, agregat 

halus sungai Kuning hulu, agregat halus sungai Kuning hilir dan aspal, 

maka bahan-bahan tersebut diketahui sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan spesifikasi LASTON dan Bina Marga sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan konstruksi aspal beton. 

2.	 Campuran LASTON agregat kasar Clereng Kulon Progo ditambah agregat 

halus Clereng Kulon Progo memiliki nilai stabilitas tertinggi (1280.194 

kg) dan nilai flow-nya terkecil (1.924 rom), tetapi memiliki nilai VFWA 

yang medium (75.5494%) yang berarti selimut aspalnya tipis dan nilai 

VITM-nya yang medium (5.793%) pula akan mengakibatkan beton aspal 

berkurang kekedapan airnya, sehingga berakibat meningkatnya proses 

oksidasi aspal dan menurunkan sifat durabilitas beton aspal. 

3.	 Campuran LASTON agregat Clereng Kulon Progo ditambah agregat halus 

pasir sungai Kuning hulu memiliki nilai stabilitas yang medium (1234.264 

kg) dan nilaiflow-nya medium (2.126 nun) juga, Nilai VMA 
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