
  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan akses penting dalam transportasi masyarakat. Setiap 

masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan alat transportasi 

untuk menempuh suatu tempat tertentu.  Perjalanan dari satu tempat ketempat 

lainnya tentu membutuhkan media transportasi yang layak digunakan. 

Semuanya itu tidak terlepas dari faktor infrastruktur jalan. 

 

Pada pelaksanaan perkerasan jalan, suhu pemadatan campuran aspal sangat 

berpengaruh terhadap karakteristik lapisan aspal yang direncanakan. 

Campuran  aspal  panas untuk perkerasan  lentur  di dalam pembuatan benda 

uji penelitian di  rancang dengan menggunakan  metode  Marshall.  Adapun 

suhu pemadatan merupakan salah satu dari parameter marshall tersebut. 

Pada proses pembuatan benda uji di laboratorium jalan raya biasanya 

dilakukan pemadatan sebanyak 2x75 tumbukan terhadap benda uji untuk 

beban lalu lintas yang berat, ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

Kerusakan yang terjadi di jalan raya sering disebabkan karena pada saat proses 

pemadatan tersebut tidak sesuai  dengan temperatur suhu pemadatan standar.  

Hal ini terjadi karena pada saat dilakukan proses pemadatan, campuran aspal 

panas mengalami penurunan suhu.  Jadi perlunya dilakukan penelitian 
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terhadap pengaruh suhu tumbukan pada perubahan suhu pemadatan lapis aspal 

beton,  yaitu  Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC).  

Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian pengaruh variasi 

perubahan suhu tumbukan dengan menggunakan aspal pertamina, hasilnya 

dibandingkan dengan parameter Marshall yang mengacu ke Spesifikasi Bina 

Marga 2010. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang di atas yaitu 

mengenai pengaruh variasi suhu tumbukan pada proses campuran aspal panas 

(asphalt hotmix) terhadap parameter Marshall pada lapisan aspal beton (AC-

WC). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu pada proses 

pemadatan aspal panas (asphalt hotmix)  terhadap parameter Marshall dengan 

acuan Spesifikasi Bina Marga 2010. 

 

D. Batasan Penelitian 

Batasan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi suhu 

tumbukan pada proses pencampuran aspal beton terhadap nilai stabilitas 

Marshall dengan melakukan proses pengujian di laboratorium.  Ruang lingkup 

dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Tipe campuran yang digunakan adalah Asphalt Concrete - Wearing 

Course (AC-WC) bergradasi halus batas tengah, menggunakan spesifikasi 

umum Bina Marga 2010. 

2. Memfokuskan 8 (delapan) variasi temperatur pemadatan yaitu 120
o
C, 125

 

o
C,130

o
C, 135

 o
C, 140

o
C, 145

o
C, 150

o
C  dan 155

 o
C.   

3. Perkiraan kadar aspal optimum (Pb) yang digunakan dengan yaitu:  -1;  -

0,5;  Pb;  +0,5;  +1,0. 

4. Jumlah benda uji yang dibuta sebanyak 63 benda uji. 

5. Filler yang digunakan merupakan semen portland. 

6. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal pertamina penetrasi 60/70. 

7.  Agregat yang digunakan adalah batu pecah berasal dari PT. Syabangun 

Bumi Tirta  yang berlokasi di taraahan lampung selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang dapat 

memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan pekerjaan 

beton aspal campuran panas, terutama tentang pengaruh suhu pemadatan 

dengan menggunakan  gradasi halus batas tengah lapis permukaan AC-

WC. 

 

 

 

 

 


