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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

  

4.1      Pengambilan Sampel Material dan Data 

4.1.1 Kronologis Pengambilan Sampel Material 

Pengambilan material yaitu agregat kasar (batu pecah ¾”, dan batu pecah ½”), 

agregat halus (abu batu dan pasir), di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara 

yang merupakan quarry milik PT. Sari Karya Mandiri. Pengambilan material agregat kasar 

dan agregat halus dilakukan dengan metode Systematic Random Sampling, dan 

menggunakan sekop. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel 

yang benar-benar mewakili keseluruhan material yang terdapat pada quarry Noemuti. Cara 

menyekop material diambil pada bagian bawah, tengah dan atas dari tumpukan material 

(stock pile) tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari tercampurnya agregat yang 

mengalami segregasi, kemudian agregat dimasukkan kedalam karung. Selanjutnya dibawah 

ke Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT untuk 

dilakukan pengujian.  

 

4.1.2 Data 

Data berupa pengujian – pengujian yang dilakukan di laboratorium antara lain 

pengujian berat jenis dan penyerapan air, analisa saringan, dan abrasi pada agregat kasar,  

pengujian berat jenis dan penyerapan air, analisa saringan pada agregat halus, serta 

pengujian Marshall melalui pemadatan 2x75. Pengujian aspal keras yang diperoleh dari 

Laboratorium Jalan Raya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT yaitu berupa data pengujian 

aspal pertamina dengan penetrasi 60/70. 

 

4.2 Analisa Data 

4.2.1 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat dilakukan pada agregat kasar dan 

agregat halus. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan berat jenis curah, berat 

jenis kering permukaan jenuh, berat jenis semu dari agregat kasar dan agregat halus. 
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4.2.1.1 Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar     

Agregat yang dipakai dalam pengujian ini adalah batu pecah ¾” dan batu pecah ½” 

yang tertahan saringan no. 4. Hasil perhitungan berat jenis dan penyerapan agregat kasar 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Kasar Batu Pecah ¾” 

Benda Uji A Benda Uji B Satuan

Berat benda uji di dalam air BA 3615 3520 gram

Berat benda uji kering oven BK 5928 5730 gram

5982 5793 gram

U r a i a n

Berat benda uji kering permukaan 

jenuh
BJ

Benda Uji A Benda Uji B Rata-Rata Spec

Bk

Bj - Ba

Bj

Bj - Ba

Bk

Bk - Ba

Bj - Bk

Bk

U r a i a n

Berat Jenis (ssd)

Penyerapan Air 0.911 1.099

Berat Jenis (apparent) 2.563 2.593

 x 100%

2.538

Berat Jenis (bulk) 2.504 -

-

-

Max 3

2.578

2.521 2.513

1.005

2.5492.527

Sumber : 
Hasil pengujian laboratorium, 2017 
 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Kasar Batu Pecah ½” 

Benda Uji A Benda Uji B Satuan

Berat benda uji

kering permukaan jenuh

Berat benda uji di dalam air BA 3190 3140 gram

Berat benda uji kering oven BK 5162 5089 gram

BJ 5215 5142 gram

U r a i a n

Benda Uji A Benda Uji B Rata-Rata Spec

Bk

Bj - Ba

Bj

Bj - Ba

Bk

Bk - Ba

Bj - Bk

Bk
Penyerapan Air  x 100% 1.027 1.041 1.034 Max 3

-

Berat Jenis (ssd) 2.575 2.568 2.572 -

Berat Jenis (apparent) 2.618 2.611 2.614 -

Berat Jenis (bulk) 2.549 2.542 2.546

Sumber : 
Hasil pengujian laboratorium, 2017 

Hasil pengujian penyerapan air agregat kasar pada Tabel 4.1 danTabel 4.2 memenuhi 

standar pengujian yang disyaratkan yakni maksimum penyerapan air 3 % (SNI-03-1969–2008). 
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4.2.1.2 Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus   

Material yang digunakan dalam pengujian ini adalah abu batu dan pasir yang berasal 

dari quarry Noemuti. Hasil perhitungan berat jenis dan penyerapan air agregat halus dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Abu Batu 

Benda Uji A Benda Uji B Satuan

Berat piknometer + air (25°C) B 669.32 671.80 gram

Berat piknometer + air + benda uji Bt 978.41 980.48 gram

Berat benda uji kering oven (Bk) BK 490.57 491.33 gram

No. Contoh

Berat benda uji kering permukaan 

jenuh (SSD)
500 500 500 gram

Benda Uji A Benda Uji B Rata-Rata Spec

Bk

B + 500 - Bt

500

B + 500 - Bt

Bk

B + Bk - Bt

500 - Bk

Bk

Berat Jenis (apparent) 2.703 2.690 2.697 -

Penyerapan Air  x 100% 1.922 1.765 1.843

-

Berat Jenis kering permukaan jenuh 2.619 2.613 2.616

Max 3

-

Berat Jenis (bulk) 2.570 2.568 2.569

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Pasir 

Benda Uji A Benda Uji B Satuan

Berat piknometer + air (25°C) B 669.10 672.30 gram

Berat piknometer + air + benda uji Bt 975.50 980.40 gram

Berat benda uji kering oven (Bk) BK 492.00 491.50 gram

No. Contoh

Berat benda uji kering permukaan 

jenuh (SSD)
500 500 500 gram

Benda Uji A Benda Uji B Rata-Rata Spec

Bk

B + 500 - Bt

500

B + 500 - Bt

Bk

B + Bk - Bt

500 - Bk

Bk

2.551

Berat Jenis kering permukaan jenuh 2.583 2.606 2.594

Berat Jenis (apparent) 2.651 2.680

Penyerapan Air  x 100% 1.626 1.729 Max 3

2.665 -

1.678

-

-

Berat Jenis (bulk) 2.541 2.561

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 
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Hasil pengujian penyerapan air agregat kasar yang terdapat pada Tabel 4.3 danTabel 

4.4 memenuhi standar pengujian yang disyaratkan yakni maksimum penyerapan air 3 % (SNI-

03-1970–2008).  

4.2.2 Pengujian Analisa Saringan  

Tujuan dari pengujian analisa saringan adalah untuk menentukan pembagian butiran 

dari agregat kasar dan agregat halus dengan menggunakan saringan. 

4.2.2.1 Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar 

Material yang digunakan pada pengujian analisa saringan adalah batu pecah 

ukuran 3/4“ dan batu pecah ukuran ½”. Hasil pengujian dan analisa saringan pada agregat 

kasar dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Analisa Saringan Batu Pecah 
3/4“  

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

 

Contoh Perhitungan : 

Persen Tertahan  =    Jumlah berat tertahan   x 100     

                Berat Benda Uji        

=     4338    x 100   = 99,24%  

                                                      4371 

Persen Lolos   = 100 - Persen Tertahan 

= 100 – 99,24%  = 0,75% 

Rata-rata Persen Lolos =  Persen Lolos E + Persen Lolos F 

                      2 

    = 0,75 + 1,30      = 1,03 % 

     2 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Analisa Saringan Batu Pecah 
1/2“   

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

 

Contoh Perhitungan : 

Persen Tertahan  =    Jumlah berat tertahan   x 100     

                Berat Benda Uji        

=     1,437     x 100    = 44,24% 

                                                      3248 

Persen Lolos   = 100 - Persen tertahan 

= 100 – 44,24%  = 55,76% 

Rata-rata Persen Lolos =  Persen Lolos E + Persen Lolos F 

                      2 

    = 55.76% + 55,42%        = 55,59 % 

     2 

4.2.2.2 Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus 

Material yang digunakan pada pengujian analisa saringan adalah abu batu dan 

pasir. Hasil pengujian dan analisa saringan pada agregat kasar dapat dilihat pada tabel 4.7 

dan 4.8 berikut ini. 
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Analisa Saringan Abu Batu  

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

 

4.8 Pengujian Analisa Saringan Pasir  

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

Pengujian analisa saringan agregat halus abu batu dan analisa saringan agregat 

halus pasir pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 memenuhi standar spesifikasi Bina Marga 2010 

yaitu agregat halus abu batu dan agregat halus pasir lolos 100 % lolos saringan No. 4 dan 

tertahan pada saringan No. 200. 
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4.2.3 Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles (Abrasi) 

Pengujian ini dilakukan pada material batu pecah yang lolos saringan ukuran ¾” 

dan tertahan saringan½” dan material batu pecah yang lolos saringan ukuran  ½” dan 

tertahan pada sariangan ⅜”.Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui angka 

keausan yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lolos saringan No. 

12 terhadap berat semula. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini. 

 

Tabel 4.9 pengujian keausan (abrasi) 

Lolos Bukaan Saringan Tertahan Bukaan Saringan
Jumlah berat 

Contoh A

Jumlah berat 

Contoh B

(ASTM) (mm) (ASTM) (mm) (gram) (gram)

76.20 (3") 63.5 (2 1/2")

63.50 (2 1/2") 50.8 (2")

50.80 (2") 36.1 (1 1/2")

36.10 (1 1/2") 25.4 (1")

25.40 (1") 19.1 (3/4")

19.10 (3/4") 12.7 (1/2") 2,500               2,500               

12.70 (1/2") 9.52 (3/8") 2,500               2,500               

9.52 (3/8") 6.35 (1/4")

6.35 (1/4") 4.75 (No.4)

4.75 (No.4) 2.36 (No.8)

5,000               5,000               

3,959               3,990               

20.82 20.20

Sumber : Hasil pengujian laboratorium

Ket : Keausan (c) = ((a-b)/a) x 100%

SARINGAN GRADASI PEMERIKSAAN

Berat benda uji semula (gram)            (a)

Tertahan saringan No. 12 (gram)         (b)

Keausan (%)                                        (c)

Rata-rata 20.51

Nama Contoh :  Batu pecah

 

Hasil pengujian abrasi agregat kasar yang terdapat pada Tabel 4.9 memenuhi syarat 

yakni maksimum 40 % (SNI 03-2417-1991). Nilai keausan agregat adalah 20,51 %. 

 

4.2.4 Rancangan Gradasi Agregat Gabungan 

Untuk membuat komposisi agregat gabungan maka diperlukan data hasil gradasi dari 

fraksi kasar (CA), atau fraksi agregat kasar yang tertahan saringan No. 8, fraksi halus (FA) 

atau fraksi yang lolos saringan No. 8 tetapi tertahan saringan No. 200, dan bahan pengisi 

(FF) atau bahan pengisi lolos saringan No. 200. Tujuan dibuat komposisi agregat gabungan 

yaitu untuk menentukan besarnya persentase dari masing-masing fraksi sehingga hasil 
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persentase tersebut dapat diperoleh perkiraan kadar aspal (Pb) atau biasa disebut dengan 

kadar aspal tengah. 

Komposisi agregat gabungan dapat diketahui dengan cara grafis (penggambaran 

kurva hubungan antara persentase lolos agregat dan ukuran saringan berada di dalam kurva 

batas atas dan batas bawah (spesifikasi Bina Marga Tahun 2010). Perhitungan persentase 

agregat gabungan dan penggambaran kurva hubungannya dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 

gambar 4.1 berikut ini. 

 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Gradasi Agregat Gabungan 

Total

100,00%

(ASTM) (mm) A B C D E F G H K Min Max

3/4" 19,1 100,00 20,00 100,00 30,00 100,00 38,00 100,00 12,00 100,00 100,0 100,0

1/2" 12,5 82,95 16,59 100,00 30,00 100,00 38,00 100,00 12,00 96,59 90,0 100,0

3/8" 9,5 31,64 6,33 98,89 29,67 100,00 38,00 100,00 12,00 85,99 77,0 90,0

No. 4 4,75 1,03 0,21 55,59 16,68 100,00 38,00 100,00 12,00 66,88 53,0 69,0

No. 8 2,36 0,45 0,09 5,23 1,57 90,55 34,41 72,40 8,69 44,76 33,0 53,0

No. 16 1,18 1,48 0,44 66,32 25,20 46,27 5,55 31,20 21,0 40,0

No. 30 0,60 48,07 18,27 26,72 3,21 21,47 14,0 30,0

No. 50 0,30 38,98 14,81 13,95 1,67 16,49 9,0 22,0

No. 100 0,15 29,08 11,05 7,27 0,87 11,92 6,0 15,0

No. 200 0,075 17,28 6,56 6,14 0,74 7,30 4,0 9,0

Spek. GradasiSaringan
BP 3/4 BP 1/2 Abu Batu Pasir

20,00% 30,00% 38,00% 12,00%

 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

 

Keterangan : 

A. = Persen lolos rata-rata batu pecah ½” 

B. = 30 % x persen lolos rata-rata batu pecah ½” 

C. = Persen lolos rata-rata batu pecah ¾” 

D. = 20 % persen lolos rata-rata batu pecah ¾” 

E. = Persen lolos rata-rata abu batu 

F. = 38 % x persen lolos rata-rata abu batu  

G. = Persen lolos rata-rata pasir 

H. = 12 % x persen lolos rata-rata pasir 

I. = B + D + F + H  
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Hasil pengujian gradasi agregat  yang terdapat pada Tabel 4.10 memenuhi standar 

spesifikasi Bina Marga 2010 yang diisyaratkan yakni : 

a. Agregat sedang batu pecah ½” 100 % lolos saringan ukuran ½” dan tertahan pada 

saringan No. 16 

b. Agregat halus yaitu abu batu dan pasir 100 % lolos saringan No 4 dan tertahan pada 

saringan No. 200 

c. Jumlah total persentase lolos setiap ukuran saringan berada di antara batas minimum 

dan maksimum spesifikasi.  

12.59.504.752.360.075 1.180.600.300.15
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Gambar 4.1 Kurva Gradasi Agregat Gabungan Laston AC-WC 

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

4.2.5 Penentuan Kadar Aspal Rencana (Pb) 

a. Fraksi Agregat 

1) Fraksi agregat kasar (CA)  = 100% -  % Lolos saringan No. 8 pada gradasi  

    Agregat gabungan 

=  100 % – 44,76 % =  55,24% 

2) Fraksi agregat halus (FA)  = % Lolos saringan No. 8 pada gradasi  

              Gabungan – % Lolos saringan No.200 pada 

               gradasi agregat gabungan 

          =  44,76 % – 7,30 %  =  37,45 % 

3) Bahan pengisi (FF)        =  % Total Saringan No.200  

       = 7,30 % 

4) Konstanta (k)         = 0,5 – 1,0 
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b. Kadar aspal rencana 

Perkiraan awal kadar aspal rencana (Pb) 

Pb = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (%FF) + Konstanta  

 = 0,035 (55,24) + 0,045 (37,45) + 0,18 (7,30) + 1,0 

 = 5,93   6,0 % 

4.2.6 Rancangan Benda Uji Marshall AC-WC dengan Kadar Aspal Rencana (Pb) 

Kadar aspal perkiraan untuk campuran Lataston adalah 5,93% dan dibulatkan 

menjadi 6,0%. Berdasarkan kadar aspal perkiraan diatas maka ditetapkan 6 variasi kadar 

aspal 2 dibawah Pb dan 3 diatas Pb dengan selisih 0,5%. Untuk contoh benda uji yaitu 5,0 

%, 5,5 %, 6,0 %, 6,5 %, 7,0 %, 7,5 %.  Perhitungan komposisi rencana campuran beraspal 

atau beton aspal padat di laboratorium :  

 Kapasitas silinder beton aspal = 1.200 gram 

 Kadar aspal perkiraan   = 6,0%   

      = 6,0% x 1.200 = 72 gram 

Misalnya percobaan komposisi persen batu pecah 3/4”adalah 10% dengan kadar aspal 

perkiraan 6,0 %. Batu pecah 3/4”= 10% x (100 – 6,0) = 10% x 94,0 = 9,40 % 

Berat masing-masing material untuk campuran AC-WC pada contoh kadar aspal 6,0 %.Batu 

pecah 3/4”= (9,40/100)  x  1.200 gram = 112,8 gr. 

Rangkuman hasil perhitungan berat tiap-tiap campuran pada kadar aspal rencana (5,0% 

,5,5% 6%; 6,5%; 7%; dan 7,5%) dapat dilihat pada Tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 Formula Campuran Rencana 

% 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

Gram 228,0 226,8 225,6 224,4 223,2 222,0

Gram 342,0 340,2 338,4 336,6 334,8 333,0

Gram 433,2 430,9 428,6 426,4 424,1 421,8

Gram 136,8 136,1 135,4 134,6 133,9 133,2

1.140 1.134 1.128 1.122 1.116 1.110

60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

(a) BATU PECAH 3/4

(b) BATU PECAH 1/2

(c) ABU BATU

(d) PASIR ALAM

KOMPOSISI CAMPURAN BERAT TIMBANGAN (Gr)

KADAR ASPAL RENCANA

BERAT AGREGAT CAMPURAN (Gr)

BERAT ASPAL (Gr)

BERAT RENCANA TOTAL CAMPURAN (Gr)

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

Untuk setiap variasi kadar aspal dibuat 2 (dua) contoh benda uji sehingga jumlah 

benda uji kadar aspal perkiraan dalam penelitian ini berjumlah 24 (dua puluh empat) benda 

uji.  
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4.2.7 Marshall Test Secara Elektrik 

Hasil pengujian Marshall dengan pemadatan berat (2x75), Pemadatan dengan 

menggunakan material dari quarry Noemuti untuk campuran Laston AC-WC dapat dilihat 

pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Rangkuman Penelitian Marshall Elektrik 

Spesifikasi Min 800 2 - 4 3 - 5 Min 15 Min 65 1,0 - 1,4

5.0% 840.98 1.73 5.46 16.16 66.19 1.5 2.249

5.5% 925.08 2.11 4.65 16.46 71.73 1.4 2.253

6.0% 963.89 2.71 3.95 16.86 76.57 1.2 2.254

6.5% 944.49 3.12 3.27 17.27 81.09 1.1 2.255

7.0% 912.14 3.78 2.82 17.89 84.23 1.1 2.250

7.5% 847.45 4.18 2.32 18.46 87.42 1.0 2.246

Kadar 

Aspal (%)

Parameter Marshall

Stabilitas 

(Kg)
Flow (mm)

VIM       

(%)

VMA        

(%)

VFA         

(%)

Rasio 

Partikel
Kepadatan

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 

 

4.2.8 Marshall Test Secara Manual 

Hasil pengujian Marshall, dengan pemadatan berat (2x75), Pemadatan dengan 

menggunakan material dari quarry noemuti untuk campuran Laston AC-WC dapat dilihat 

pada Tabel 4.13 dibawah ini. 

 

Tabel 4.13 Rangkuman Penelitian Marshall Manual 

Spesifikasi Min 800 2 - 4 3 - 5 Min 15 Min 65 1,0 - 1,4

5.0% 815.10 1.82 5.89 16.54 64.37 1.5 2.239

5.5% 879.79 2.14 4.68 16.49 71.59 1.4 2.252

6.0% 912.14 2.74 4.03 16.92 76.21 1.2 2.252

6.5% 879.79 3.19 3.30 17.30 80.93 1.1 2.254

7.0% 847.45 3.83 2.86 17.93 84.03 1.1 2.249

7.5% 821.57 4.17 2.33 18.47 87.36 1.0 2.246

Parameter Marshall

Kadar 

Aspal (%) Stabilitas 

(Kg)

Flow 

(mm)

VIM             

(%)

VMA                 

(%)

VFA           

(%)
Kepadatan

Rasio 

Partikel

Sumber : Hasil pengujian laboratorium, 2017 
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4.3 Hubungan Nilai Marshall dengan Kadar Aspal Perkiraan Pemadatan 

Secara  Manual dan Elektrik 

 

4.3.1 Hubungan Antara Stabilitas dan Kadar Aspal 

Stabilitas adalah kemampuan suatu campuran beraspal/perkerasan jalan untuk 

menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, maupun 

alur. Kadar aspal sangat berpengaruh pada stabilitas, apabila kadar aspal sangat kecil maka 

tebal lapisan aspal sangat tipis sehingga ikatan antar agregat kurang mengikat, apabila 

diberikan beban maka ikatan antar agregat tersebut akan terlepas. Apabila kadar aspal yang 

berlebihan menyebabkan lapisan aspal sangat tebal sehingga akan menyebabkan lapisan 

aspal tersebut akan mudah bergeser.  

Perbedaan nilai stabilitas dalam beton aspal yang dihasilkan dari penggunaan alat 

penumbuk secara manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai stabilitas dalam beton aspal 

yang dihasilkan dari alat penumbuk secara elektrik lebih rendah dibandingkan dengan 

penggunaan alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai stabilitas yang kurang maksimal. 

Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan 

tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer 

penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. 

Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan 

pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah tumbukan. Karena semakin 

banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang melakukan pemadatan. 

Hubungan antara stabilitas dan kadar aspal dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.14 

berikut ini.  
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Tabel 4.14 Hubungan kadar aspal dengan stabilitas 

Manual Elektrik

5.0 834.51 840.98

5.5 918.61 925.08

6.0 950.95 963.89

6.5 931.55 944.49

7.0 905.67 912.14

7.5 828.04 847.45

Kadar 

Aspal (%)

Stabilitas (kg)           

Min 800 kg

 

 

Gambar 4.2 Grafik Gabungan Stabilitas dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai stabilitas semakin meningkat 

seiring bertambahnya kadar aspal dari 5,0% sampai 6,0% maka nilai stabilitas yang terjadi 

adalah tinggi. Sehingga penambahan kadar aspal dari 6,5%-7,5% menyebabkan nilai 

stabilitas menurun.  

Pada Kadar aspal yang kecil, mengakibatkan nilai stabilitas menurun karena tebal 

lapisan aspal sangat tipis. Hal ini menyebabkan ikatan antar agregat kurang mengikat dan 

apabila diberikan beban, maka ikatan antar agregat tersebut akan terlepas. Jika presentasi 

kadar aspal mencapai nilai optimum, maka menghasilkan nilai stabilitas yang maksimum. Hal 

ini disebabkan oleh karena penguncian antara partikel agregat dan daya ikat aspal menjadi 

lebih kuat serta daya adhesi dan kohesi dari aspal menjadi lebih baik. Penggunaan kadar 

aspal yang melebihi kadar aspal optimumnya menyebabkan nilai stabilitas akan menurun. 

Kadar aspal yang besar menyebabkan aspal tidak dapat menyelimuti agregat dengan baik. 
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Aspal yang besar tidak mampu lagi diserap oleh rongga dalam campuran, mengakibatkan 

selimut aspal menjadi tebal sehingga lapisan tersebut akan mudah bergeser bila dibebani. 

 

4.3.2 Hubungan Antara Kelelehan (Flow) dan Kadar Aspal. 

 Ketahanan terhadap flow adalah kemampuan beton aspal menerima lendutan berulang 

akibat repetisi beban, tanpa terjadinya kelelehan berupa alur dan retak. Nilai flow 

menunjukan besarnya perubahan bentuk plastis suatu benda uji campuran akibat adanya 

beban yang bekerja sampai batas keruntuhan.  

 Perbedaan nilai Flow dalam beton aspal yang dihasilkan dari penggunaan alat 

penumbuk secara manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai Flow dalam beton aspal yang 

dihasilkan dari alat penumbuk secara elektrik lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

penggunaan alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai Flow  yang kurang maksimal. 

Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan 

tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer 

penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. 

Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan 

pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah tumbukan. Karena semakin 

banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang melakukan pemadatan. 

Hubungan kadar aspal dengan kelelehan (flow) dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini : 

Tabel 4.15 Hubungan flow dengan kadar aspal 

Manual Elektrik

5.0 1.75 1.53

5.5 2.14 1.81

6.0 2.74 2.18

6.5 3.19 2.46

7.0 3.83 3.30

7.5 4.21 3.72

Kadar 

Aspal (%)

Flow  (mm)                      

2 - 4

 

Sumber : Hasil Perhitungan di Laboratorium, 2017 
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Gambar 4.3 Grafik Gabungan Flow dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Flow semakin meningkat seiring 

bertambahnya kadar aspal dari 5.0% sampai 7.5% semakin tinggi kadar aspal semakin 

meningkat pula nilai Flow. Hal ini disebabkan karena pemakaian aspal yang banyak 

mengakibatkan bertambahnya nilai kelelehan plastis (flow). Hal ini disebabkan karena 

bertambahnya kadar aspal yang mengisi rongga, maka volume rongga semakin kecil yang 

menyebabkan aspal tidak lagi menyelimuti agregat dengan baik dan daya ikat aspal semakin 

berkurang. Pada kadar aspal yang tinggi suatu campuran aspal akan mudah mengalami 

perubahan bentuk plastis seperti gelombang (washbording) dan alur (ruting). Kelelehan 

plastis (flow) dibutuhkan agar perkerasan mempunyai daerah mulur akibat pembebanan. 

Pada saat terjadi pembebanan campuran mulur/memanjang untuk mengikuti pembebanan 

agar perkerasan tidak retak. Flow rendah akan mengakibatkan campuran menjadi kaku 

sehingga lapisan perkerasan menjadi mudah retak. 

 

4.3.3 Hubungan Antara Void in Mix (VIM) dan Kadar Aspal. 

VIM adalah volume rongga atau pori yang masih tersisa yang terdapat di antara butir-

butir agregat terselimuti aspal setelah campuran beton aspal dipadatkan. VIM mempunyai 

pengaruh yang cukup besar pada kualitas suatu campuran beraspal. Apabila nilai VIM tinggi 

dan kadar aspal rendah dalam campuran maka akan menghasilkan rongga-rongga yang 

banyak dalam campuran yang akan mengakibatkan penurunan yang lebih cepat, yakni tidak 

mampu menerima beban berulang sehingga terjadi alur (rutting) dan retak. Sedangkan 

apabila nilai VIM terlalu kecil dan kadar aspal tinggi akan menyebabkan kelebihan aspal 
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karena rongga-rongga sudah terisi aspal sehingga aspal akan meleleh keluar (bleeding) pada 

saat adanya pemadatan tambahan akibat beban lalu lintas (Sukirman, 2003). 

Perbedaan nilai VIM dalam beton aspal yang dihasilkan dari penggunaan alat 

penumbuk secara manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai VIM dalam beton aspal yang 

dihasilkan dari alat penumbuk secara elektrik lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan 

alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai VIM yang kurang maksimal. 

Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan 

tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer 

penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. 

Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan 

pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah tumbukan. Karena semakin 

banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang melakukan pemadatan. 

Hubungan kadar aspal dengan VIM dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut  

Tabel 4.17 Hubungan Kadar Aspal dengan VIM 

Manual Elektrik

5.0 5.48 5.43

5.5 4.68 4.60

6.0 4.03 3.95

6.5 3.30 3.27

7.0 2.86 2.82

7.5 2.33 2.32

Kadar 

Aspal (%)

VIM (%)                          

3 - 5

 

Sumber : Hasil Perhitungan di Laboratorium, 2017 
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Gambar 4.4 Grafik Gabungan VIM dengan Kadar Aspal  

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan Grafik 4.4 dapat dilihat bahwa pada kadar aspal 5.0%  dan 7,0% smpai 

7,5% tidak memenuhi syarat Spesifikasi karena nilainya lebih besar dari nilai maksimum yaitu 

3,0 – 5,0 %. Semakin tinggi kadar aspal maka rongga udara dalam campuran padat akan 

semakin kecil, sedangkan semakin kecil kadar aspal maka nilai rongga udara dalam 

campuran padat akan semakin besar. VIM yang terlalu besar akan menyebabkan beton 

aspal padat berkurang kekedapan airnya, sehingga berakibat pada meningkatnya proses 

oksidasi aspal yang dapat mempercepat penuaan aspal dan menurunkan sifat durabilitas 

beton aspal, sedangkan bila VIM kecil dan kadar aspal tinggi akan menyebabkan lapisan 

aspal meleleh (bleeding) pada saat pemadatan tambahan akibat lalulintas. 

 

4.3.4 Hubungan Antara Void in the Mineral Aggregat (VMA) dan Kadar Aspal 

VMA adalah volume pori dalam beton aspal padat jika seluruh selimut padat ditiadakan. 

Banyaknya pori yang berada dalam agregat campuran (VMA = Voids in the Mineral 

Aggregate), adalah banyaknya pori di antara butir-butir agregat di dalam beton aspal padat 

termasuk yang terisi oleh aspal. Nilai VMA tersebut dinyatakan dalam persen. 

perbedaan nilai VMA dalam beton aspal yang dihasilkan dari penggunaan alat 

penumbuk secara manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai VMA dalam beton aspal yang 

dihasilkan dari alat penumbuk secara elektrik lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan 

alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai VMA yang kurang maksimal. 

Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan 
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tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer 

penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. 

Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan 

pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah tumbukan. Karena semakin 

banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang melakukan pemadatan. 

Hubungan antara VMA dan kadar aspal dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini : 

Tabel 4.18 Hubungan Kadar Aspal dengan VMA 

Manual Elektrik

5.0 16.17 16.13

5.5 16.49 16.41

6.0 16.92 16.86

6.5 17.30 17.27

7.0 17.93 17.89

7.5 18.47 18.46

Kadar 

Aspal (%)

VMA (%)                        

Min 15

 

Sumber : Hasil perhitungan di Labotarorium 

 

Gambar 4.5 Grafik Gabungan VMA dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

 Berdasarkan rekapan pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa VMA meningkat seiring 

bertambahnya kadar aspal menyebabkan nilai VMA tinggi. rongga diantara partikel agregat 

dapat menampung jumlah kadar aspal yang semakin bertambah sehingga kerapatan 

diantara butiran agregat lebih bagus maka campuran menjadi lebih rapat atau rongga 

menjadi makin kecil dan makin sedikit sebab aspal mampu mengisi lebih banyak rongga-

rongga yang ada sehingga memenuhi batas spesifikasi (minimum 17%). 
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4.3.5 Hubungan Antara Void Filled with Aspal (VFA) dan Kadar Aspal 

 VFA adalah volume pori beton aspal padat yang terisi oleh aspal yang berfungsi untuk 

menyelimuti butir-butir agregat di dalam beton aspal padat atau VFB yang merupakan 

persentase volume beton aspal padat yang menjadi film atau selimut aspal. 

perbedaan nilai VFA dalam beton aspal yang dihasilkan dari penggunaan alat 

penumbuk secara manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai VFA dalam beton aspal yang 

dihasilkan dari alat penumbuk secara elektrik lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan 

alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai VFA yang kurang maksimal. 

Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan 

tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer 

penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. 

Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan 

pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah tumbukan. Karena semakin 

banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang melakukan pemadatan. 

Hubungan antara VFA dengan kadar aspal dapat dilihat pada tabel 4.19 

Tabel 4.19 Hubungan Kadar Aspal dengan VFA 

Manual Elektrik

5.0 66.13 66.35

5.5 71.60 71.97

6.0 76.21 76.57

6.5 80.93 81.09

7.0 84.03 84.23

7.5 87.36 87.42

Kadar 

Aspal (%)

VFA (%)                          

Min 65

 

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 
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Gambar 4.6 Grafik Gabungan VFA dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa VFA meningkat seiring bertambahnya 

kadar aspal dari 5,0% sampai 7.5%. Nilai VFA tinggi hal ini disebabkan karena rongga antara 

butiran agregat masih cukup besar dan dapat menampung aspal yang masuk, semakin besar 

presentase kadar aspal semakin banyak rongga yang terisi aspal sehingga presentase 

rongga menjadi naik. Nilai FVA semakin tinggi berarti semakin banyaknya rongga dalam 

campuran terhadap air dan udara juga semakin tinggi. Pada kadar aspal 5.0% tidak 

memenuhi syarat sedangkan pada kadar aspal 5,5% sampai 7,5% memenuhi spesifikasi 

Bina Marga. 

4.3.6 Hubungan Kepadatan dan Kadar Aspal 

Hubungan antara nilai kepadatan dengan kadar aspal dapat terlihat pada gambar 4.8 

Pada gambar terlihat bahwa semakin besar kadar aspal maka semakin besar kepadatan 

yang terjadi namun setelah melewati batas kadar aspal optimum maka kepadatan akan 

menurun. Hal ini disebabkan karena kadar aspal yang ada meningkat terus setelah melewati 

batas optimum. Rongga - rongga yang ada juga sudah penuh terisi aspal, sehingga aspal 

yang ada sudah tidak bisa mengisi rongga lagi dan menyebabkan kepadatan menurun. 

perbedaan nilai kepadatan yang dihasilkan dari penggunaan alat penumbuk secara 

manual dan elektrik menunjukan bahwa nilai kepadatan secara elektrik lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan penggunaan alat penumbuk secara manual. Hal ini disebabkan oleh 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama 

daripada secara elektrik sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai 

kepadatan yang kurang maksimal. Selain itu juga penggunaan alat penumbuk secara manual 

juga menggunakan bantuan tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan 

55.0

65.0

75.0

85.0

95.0

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
V

F
B

 (
%

) 

Kadar Aspal  (%) 

Manual Elektrik



IV-21 
 

kecepatan mengangkat hamer penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. 

yaitu melambatnya kecepatan. Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina 

orang yang melakukan pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji dan jumlah 

tumbukan. Karena semakin banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang yang 

melakukan pemadatan. 

Tabel 4.20 Hubungan kadar aspal dengan Kepadatan 

Manual Elektrik

5.0 2.249 2.250

5.5 2.252 2.254

6.0 2.252 2.254

6.5 2.254 2.255

7.0 2.249 2.250

7.5 2.246 2.246

Kadar 

Aspal (%)

Kepadatan

 

 

Gambar 4.7 Grafik Gabungan Kepadatan dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan rekapan pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kepadatan meningkat 

seiring bertambahnya kadar aspal dari 5,0% sampai 6,0%, menyebabkan rongga menjadi 

kecil sehingga campuran tidah tidak cukup memberi ruang untuk mengakomodasi aspal 

dalam rongganya sehingga aspal bukan menjadi pengikat tapi menjadi pelicin. Sedangkan 

pada kadar aspal 6,5% sampai 7,5%, nilai kepadatan mengalami penurunan, karena rongga 

dalam campuran sudah penuh terisi aspal seihngga menyebabkan selimut aspal menjadi 

tebal dan mudah terjadi bleeding.  
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4.3.7 Hubungan Rasio partikel dengan kadar aspal  

 Rasio antara partikel lolos saringan no. #200 dengan kadar aspal efektif adalah 

jumlah beban pengisi (filler) yang diperlukan, ketika ditambahkan pada jumlah kadar 

aspal yang tetap. Ketentun Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3 untuk rasio partikel 

adalah minimum 1,0 sampai dengan 1,4. Hubungan rasio partikel dengan kadar aspal 

dapat dilihat pada tabel 4.21 dan gambar 4.8 berikut ini. 

 

Tabel  4.21 Hubungan Rasio partikel dengan kadar aspal 

 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

 

Gambar 4.8 Grafik Gabungan Rasio Partikel dengan Kadar Aspal 

 Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan rekapan tabel 4.21 menghasilkan gambar grafik 4.8 hasil perhitungan di 

Laboratorium disimpulkan bahwa pada kadar aspal 6,5% dan kadar aspal 6,0% tidak 

memenuhi syarat spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 3 yakni minimum 1% dan maksimum 

1,4%. Hal ini disebabkan karena dari hasil perhitungan, presentase kadar aspal efektif 

mempengaruhi nilai rasio partikel pada campuran. Semakin tinggi atau rendahnya kadar 

aspal maka nilai rasio partikel akan berbeda. 
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4.4 Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO) 

Kadar aspal optimum adalah nilai tengah dari rentang kadar aspal yang memenuhi 

semua spesifikasi  campuran. Kadar aspal optimum untuk pemadatan manual pada gambar 

4.9 sebesar 6,06%, gambar 4.10 sebesar 6,05%. Kadar aspal optimum dapat ditentukan 

dengan membuat diagram batang berdasarkan nilai hasil pengujian di atas terhadap seluruh 

parameter Marshall, dengan menentukan bahwa kadar aspal optimum berada pada titik 

tengah dari rentang kadar aspal optimum yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi. untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

    

        Gambar 4.9 Diagram Batang Kadar Aspal Optimum 2x75 Tumbukan Manual 

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

 

Gambar 4.10 Diagram Batang Kadar Aspal Optimum 2x75 Tumbukan Elektrik 

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 
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4.4.1 Rangkuman Hasil Pengujian Proporsi Campuran dengan KAO 

Campuran Laston AC-WC secara manual dengan komposisi batu pecah 3/4” adalah 

sebesar 18,789%, batu pecah ½” adalah sebesar 28,183 %, abu batu adalah sebesar 35,698 

%, pasir adalah sebesar 11,273 % dan kadar aspal adalah 6,06% dari parameter Marshall 

tersebut dapat terlihat pada Tabel 4.29 dan 4.30 dibawah. 

Tabel 4.22 Rangkuman Hasil Uji Campuran 

NO SATUAN PROPORSI SPESIFIKASI KETERANGAN

1 Batu Pecah 3/4" % 18.789 - Tidak disyaratkan

2 Batu Pecah 1/2" % 28.183 - Tidak disyaratkan

3 Abu Batu % 35.698 - Tidak disyaratkan

4 Pasir Alam % 11.273 - Tidak disyaratkan

KOMPONEN

Sumber : Hasil pengujian laboratorium 

 

Tabel 4.23 Rangkuman Hasil Uji Campuran Total 

Sumber : Hasil pengujian laboratorium 

 

Campuran Laston AC-WC pemadatan secara elektrik dengan komposisi batu pecah 

3/4” adalah sebesar 18,790 %, batu pecah ½” adalah sebesar 28,185 %, abu batu adalah 

sebesar 35,701 %, pasir adalah sebesar 11,274 % dan kadar aspal adalah 6,05% dari 

parameter Marshall tersebut dapat terlihat pada Tabel 4.23 dan 4.24 dibawah ini. 
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Tabel 4.24 Rangkuman Hasil Uji Campuran 

NO SATUAN PROPORSI SPESIFIKASI KETERANGAN

1 Batu Pecah 3/4" % 18.790 - Tidak disyaratkan

2 Batu Pecah 1/2" % 28.185 - Tidak disyaratkan

3 Abu Batu % 35.701 - Tidak disyaratkan

4 Pasir Alam % 11.274 - Tidak disyaratkan

KOMPONEN

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 

 

Tabel 4.25 Rangkuman Hasil Uji Campuran Total 

Sumber : Hasil pengujian Laboratorium 

 

4.5 Rangkuman Hasil Pengujian Dengan Menggunakan Alat Penumbuk 

Secara Manual dan Elektrik 

Langkah-langkah dalam pembuatan benda uji beton aspal padat dapat digambarkan 

secara umum sebagai berikut :  

A. Material dan aspal dicampur dalam keadaan panas dengan suhu pencampuran 

antara 145°C - 155°C. Setelah pencampuran benda uji dimasukan kedalam cetakan, 

kemudian pengukuran suhu hingga mencapai suhu pemadatan antara 110°C - 135°C.  

B. Bila benda uji telah mencapai suhu pemadatan, segera dipadatkan dengan 

menggunakan hamar penumbuk hingga. Pemadatan dilakukan dengan cara 

mengangkat hamer penumbuk hingga mencapai ketinggian jatuh bebas, kemudian 

hammer penumbuk dilepaskan dan  dibiarkan jatuh bebas. Hingga membentur 

permukaan benda uji. Pemadatan dilakukan terhadap sisi atas dan sisi alas dengan 
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jumlah 75, tumbukan tiap sisi benda uji. Dan untuk menyelesaikan satu buah benda 

uji dibutuhkan 2 x75 tumbukan  

Dalam penelitian ini proses pemadatan terhadap seluruh benda uji. Pada saat proses 

pemadatan berlangsung juga pengukuran waktu penyelesaian proses pemadatan pada 

setiap benda uji. Pengukuran waktu dimulai dari diangkatnya  hamer penumbuk sampai pada 

akhir hammer di lepas dan membentur permukaan benda uji yaitu pada akhir tumbukan 

mencapai 2 x 75 tumbukan  

Dari hasil pengamatan dan pengukuran waktu ditemukan bahwa perbedaan waktu 

penyelesaian proses pemadatan pada setiap benda uji secara manual dan elektrik berbeda. 

Perbedaan ini terjadi karena pada penumbukan secara manual dilakukan dengan 

menggunaakan tenaga manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan 

mengangkat hamer penumbuk hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu 

melambatnya kecepatan. Melambatnya kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang 

yang melakukan pemadatan yang tergantung pada jumlah benda uji, jumlah tumbukan dan 

faktor usia. Karena semakin banyak benda uji dan tumbukan, maka semakin lelah orang 

yang melakukan pemadatan. Sedangkan pada penumbukan secara elektrik dilakukan 

dengan energi listrik sehingga proses hamer penumbuk hingga mencapai batas ketinggian 

jatuh bebas terjadi secara konstan. Berikut ini adalah tabel waktu pelaksaan pemadatan 

benda uji. 

Tabel 4.26 Waktu Pelaksanaan Pemadatan Benda Uji 

 

Alat Penumbuk 

Marshall 

Jumlah 

Penumbukan 

2x75 

Elektrik 192,16 detik 

Manual 211,53 detik 

Total Waktu Jeda 19.37 detik 

      Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses pemadatan pada 1 (satu) buah benda uji dengan menggunakan alat 

penumbuk Marshall secara manual lebih lama dibandingkan secara elektrik. Waktu 

pelaksanaan sangat mempengaruhi nilai kepadatan suatu benda uji. Waktu jeda yang lebih 
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lama selama proses pemadatan mengakibatkan penurunan suhu. Suhu pemadatan 

berpengaruh pada mutu campuran aspal beton yang selanjutnya akan menentukan tingkat 

kepadatan. Karena sifat aspal yang termoplastis yang berarti akan menjadi keras apabila 

termperatur menurun, begitupun sebaliknya. Pada saat temperatur menurun mengakibatkan 

aspal akan sulit masuk kedalam rongga diantara agregat sehingga  kepadatan yang kurang 

maksimal. Berikut adalah pengaruh variasi pemadatan beton aspal secara Manual dan 

Elektrik terhadap nilai parameter marshall bisa dilihat pada grafik perbandingan di tabel ini.  

Tabel 4.27 Perbandingan Nilai Marshall dengan Alat Pemadatan Manual dan Elektrik 

 

Sumber : Hasil Perhitungan Laboratorium 

 

Berdasarkan rekapan pada tabel 4.26 dapat dilihat bahwa nilai stabilitas tumbukan 

Elektrik lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pemadatan manual. Pemadatan 

Elektrik nilai stabilitas 956.64 kg  dan Manual dengan  nilai nilai stabilitas 947.50 kg. Pada 

parameter Marshall yaitu Flow, VIM, VMA, dan VFB) juga terjadi perbedaan nilai dimana 

pemadatan secara elektrik menghasilkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

pemadatan secara manual. Perbedaan nilai disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama dari pada secara elektrik 

sehingga terjadi penurunan suhu yang berakibat pada nilai parameter marshall yang 

dihasilkan penumbuk manual kurang efektif dibandingkan dengan nilai parameter marshall 

yang dihasilkan oleh alat penumbuk elektrik (lihat tabel 4.26). jika suhu pemadatan menurun 

maka nilai kepadatan rendah, nilai VIM besar karena rongga sisa dalam campuran semakin 

besar, serta nilai VMA besar karena volume pori dalam beton aspal padat semakin besar 

mengingat sifat aspal yang termoplastis atau menjadi padat ketika suhu menurun. Selain itu 

juga penggunaan alat penumbuk secara manual juga menggunakan bantuan tenaga 

manusia sehingga terjadi perubahan/perbedaan kecepatan mengangkat hamer penumbuk 

Spesifikasi Min 800 2 - 4 3 - 5 Min 15 Min 65 -

Manual 947.50 2.77516 3.91 16.93 76.90 2.25

Elektrik 956.64 2.72 3.86 16.88 77.16 2.25

1,0 - 1,4

Alat Pemadatan

1.28

1.28

Parameter Marshall

VMA 

(%)

VFA 

(%)

Rasio Partikel Lolos No. 

#200 dengan Kadar Aspal 

Efektif (%)

Kepadatan 
Stabilitas 

(Kg)

Flow 

(mm)
VIM (%)
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hingga mencapai batas ketinggian jatuh bebas. yaitu melambatnya kecepatan. Melambatnya 

kecepatan terjadi karena menurunnya stamina orang yang melakukan pemadatan. Waktu 

untuk menyelesaikan satu buah benda uji secara manual lebih lama daripada secara elektrik 

sehingga berakibat pada terjadinya penurunan suhu yang berakibat pada nilai yang kurang 

maksimal.  

 


