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ANALISIS KARAKTERISTIK CAMPURAN BERASPAL TERHADAP 

NILAI STABILITAS PADA PERKERASAN LENTUR DI PROVINSI 

LAMPUNG 

 

 

Oleh: 

 

INDAH MARLINA ARDIANTI 

 

 

 

Kerusakan (Deformasi) pada lapis perkerasan jalan merupakan perubahan bentuk 

yang membuat lapis perkerasan tidak dapat kembali pada bentuk semula sehingga 

menurunkan kualitas dan daya dukung lapis perkerasan. Kerusakan lapis 

perkerasan menjadi salah satu faktor terbesar dalam ketidak nyamanan berlalu 

lintas sehingga dapat mempengaruhi keselamatan dan menimbulkan kerugian bagi 

pengguna jalan. Penelitian mengenai ketahanan campuran beraspal terhadap 

deformasi menjadi penting dengan melakukan kontrol terhadap variabel yang 

memberikan pengaruh pada nilai stabilitas pada campuaran beraspal. Pada 

penelitian ini analisis ancova digunakan untuk melakukan pengujian pada data 

sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh peneliti di Provinsi Lampung dengan jumlah sampel sebanyak 393 sampel uji 

data marshall. 

Berdasarkan analisis pada jenis campuran AC-WC Unmodified, AC-WC Modified 

dan AC-WC Unmodified dan AC-WC Modified menunjukkan variabel yang 

mempengaruhi terhadap nilai stabilitas campuran berasapal adalah nilai Flow dan 

nilai MQ dengan nilai signifikasi sebesar 0,000<0,05. Untuk campuran beraspal 

AC-BC Unmodified variabel yang mempengaruhi adalah Flow, VIM, VFA, dan 

MQ dengan nilai siginifikasi sebesar 0,000; 0,036; 0,006 dan 0,0000 <0,05. Pada 

jenis campuran AC-BC Modified variabel yang mampengaruhi nilai stabilitas 

adalah Flow, VMA, dan MQ dengan nilai signifiasi sebesar 0,026; 0,043; 0,0000 

< 0,05 dan pada campuran AC-BC Unmodified dan AC-BC Modified bahwa 

variabel Aspal, Flow, VIM, VFA, dan MQ dengan nilai signifikasi sebesar 0,001; 

0,000; 0,049; 0,000; 0,000 <0,05 sehingga memberikan pengaruh pada nilai 

stabilitas campuran beraspal di Provinsi Lampung. 

 

Kata kunci : Stabilitas, Deformasi, AC-WC, AC-BC 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ASPHALT MIXTURE CHARACTERISTICS ANALYSIS 

ON THE STABILITY VALUE OF FLEXIBLE PAVEMENT 

IN LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By:  

 

INDAH MARLINA ARDIANTI 

 

 

 

Road pavement layer damage (deformation) which can reduce the quality and 

bearing capacity of pavement layer is a change in shape that makes pavement 

layer unable to return to its original shape. Pavement layer damage is one of the 

biggest factors in driving inconvenience so that it can affect safety and add losses 

for road users. Research on the resistance of asphalt mixtures to deformation 

becomes important by controlling the variables that affect the stability value of 

asphalt mixtures. In this study, Ancova analysis was used to analyses the 

secondary data obtained from the results of previous research that has been 

conducted by researchers in Lampung Province with a total sample of 393 

marshall data test samples. 

 

Analysis on the type of Unmodified AC-WC, Modified AC-WC and Unmodified 

AC-WC, and also Modified AC-WC, shows that flow value and MQ value are the 

variables with a significance value of 0,000<0,05 that affect the stability value of 

asphalt mixture. On the type of unmodified AC-BC asphalt mixtures, the 

influencing variables are flow, VIM, VFA, and MQ with a significance value of 

0,000; 0,036; 0,006 and 0,000<0,05. On the type of modified AC-BC mixtures, the 

variables that affect the stability value are flow, VMA, and MQ with a 

significance value of 0,026; 0,043; 0,000<0,05. On the type of unmodified AC-BC 

and modified AC-BC mixtures, the variables that affect the stability value are 

flow, VIM, VFA, and MQ with a significance value of 0,001; 0,000; 0,049; 0,000; 

0,000<0,05 in lampung province.   

 

__________ 

Keywords: stability, deformation, AC-WC, AC-BC 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Moghaddam dkk (2011) deformasi permanen merupakan jenis 

kerusakan pada konstruksi jalan raya akibat dari beban kendaraan secara 

berulang. Deformasi permanen adalah salah satu jenis kerusakan utama yang 

terjadi pada campuran beraspal akibat beban kendaraan berulang dan 

mempengaruhi kinerja perkerasan jalan (Presti, 2013). Beban kendaraan 

secara berulang (repetisi) yang terjadi dalam waktu yang lama menyebabkan 

terjadinya akumulasi kerusakan pada lapisan perkerasan sehingga lapisan 

perkerasan mengalami penurunan atau perubahan bentuk yang membuat 

perkerasan jalan tidak dapat kembali pada bentuk semula. Repetisi beban lalu-

lintas yang terdiri dalam kurun waktu yang cukup lama menyebabkan 

akumulasi deformasi permanen sehingga menciptakan pengaluran secara 

progresif yang mengakibatkan penurunan/perubahan permukaan pada 

campuran-beraspal yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kerusakan 

tersebut dapat menjadi faktor terbesar dalam ketidaknyamanan saat 

berkendara sehingga dapat mempempengaruhi keselamatan berlalu lintas. 

Selain itu, retakan (kerusakan) lapis perkerasan lentur yang terjadi akan 

mengurangi kapasitas struktur pekerasan sehingga menyebabkan peningkatan 

biaya pemeliharaan (Karami, 2020).  
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Putri (2016) menjalaskan bahwa, walaupun kondisi perkerasan lentur di 

lapangan telah direncanakan dengan sangat baik, namun pada kenyataannya 

tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Terlihat saat ini di 

Provinsi Lampung masih banyak ruas jalan dengan kepadatan lalu lintas dan 

beban sumbu kendaraan yang tinggi sehingga menimbulkan tingkat deformasi 

permanen yang tinggi terjadi pada campuran beraspal. Moghaddam dkk 

(2011) menjelaskan deformasi permanen campuran beraspal sangat 

dipengaruhi oleh jenis aspal dan persentase rongga udara dalam campuran 

beraspal. Kedua unsur tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai stabilitas 

yang direncanakan saat konstruksi perkerasan jalan.  

 

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan jalan 

dalam menerima beban lalu lintas yang melintas tanpa terjadinya perubahan 

bentuk fisik lapis perkerasan jalan itu sendiri.  Kebutuhan akan nilai stabilitas 

setingkat di atas dengan jumlah lalu lintas dan beban kendaraan yang akan 

melintasi jalan tersebut. Jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan sebagian 

besar merupakan kendaraan berat menuntut stabilitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan jalan dengan volume lalu lintas yang hanya terdiri dari 

kendaraan penumpang saja (Dian, 2016). 

 

Penelitian mengenai variabel pengaruh terhadap nilai ketahanan campuran 

beraspal pada deformasi permanen menjadi sangat penting mengingat 

deformasi permanen terutama pada jejak roda sangat membahayakan 

pengguna jalan karena dapat merubah arah kendaraan dan menimbulkan 

genangan air. Deformasi merupakan kerusakan penting karena mempengaruhi 
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kualitas kenyamanan lalu lintas, menimbulkan kerugian yang sangat besar 

(waktu tempuh, kemacetan, biaya pemeliharaan, kecelakaan dll) dan 

mencerminkan kerusakan struktur perkerasan. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini dilakukan analisis karakteristik campuran beraspal terhadao nilai 

stabilitas pada perkerasan lentur di Provinsi Lampung.  

 

1.2 Rumusan Penelitian 

 

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan jalan 

dalam menerima beban lalu lintas yang melintas tanpa terjadinya perubahan 

bentuk fisik lapis perkerasan jalan itu sendiri. Identifikasi lebih lanjut terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi nilai deformasi pada campuran beraspal 

harus dimengerti untuk memperhitungkan nilai stabilitas pada campuran untuk 

memperpanjang masa layan suatu konsturksi perkerasan jalan. Proses 

identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi nilai stabilitas pada 

campuran di analisis menggunakan perhitungan uji statistik terhadap data-data 

penelitian yang telah dilakukan di Provinsi Lampung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengkarakterisasi variabel yang mempengaruhi nilai stabilitas pada  

campuran beraspal jenis AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course). 

2. Mengkarakterisasi variabel yang mempengaruhi nilai stabilitas pada  

campuran beraspal jenis AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course). 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tipe campuran yang dimengerti adalah campuran aspal AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course) dan AC-BC (Asphalt Concrete-Binder 

Course). 

2. Identifikasi di fokuskan pada karakteristik dan parameter hasil marshall 

tes pada campuran beraspal panas. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi karakteristik campuran 

beraspal terhadap deformasi permanen pada campuran beraspal sebagai 

sebuah kesatuan yang solid dan bekerja sama. Peningkatan kekakuan aspal 

pada akhirnya menghasilkan peningkatan kemampuan dalam daya dukung 

penyebaran beban lalu lintas kendaraan, kekuatan struktural dan umur desain 

perkerasan jalan diharapkan mampu lebih lama dalam masa layan. Evaluasi 

tersebut pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pengembangan 

panduan desain perkerasan jalan dan membantu industri aspal di Indonesia. 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Deformasi Permanen  

Menurut Fontes dkk (2009) deformasi permanen adalah kerusakan terpenting di 

perkerasan lentur, kerusakan ini berdampak besar pada kinerja perkerasan aspal 

sehingga dapat mengurangi masa manfaat perkerasan dan mempengaruhi kondisi 

lalu lintas kendaraan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Deformasi 

permanen yang biasa disebut juga dengan rutting disebabkan oleh terjadinya 

pemuatan beban yang berulang sehingga menyebabkan akumulasi defromasi yang 

tidak dapat dipulihkan (accumulation of unrecoverable deformation) (Tafyur dkk 

2005). 

Alavi dkk (2010) menjelaskan bahwa deformasi permanen adalah salah satu jenis 

tekanan yang berhubungan dengan beban yang mempengaruhi kinerja perkerasan 

beraspal. Kondisi rutting akan semakin berkembang pada perkerasan beraspal 

seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan repetisi beban akibat lalu lintas. 

Pengaluran biasanya berbentuk tekanan yang memanjang sepanjang alur roda dan 

diikuti oleh naiknya permukaan campuran beraspal pada sisi-sisi alur roda 

sehingga akhirnya akan menurunkan umur pelayanan perkerasan jalan dan 

menimbulkan kecelakaan yang serius terhadap pengguna jalan. Pengaluran juga 

menjadi penyebab menurunnya ketebalan lapisan campuran beraspal yang 
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menjadi penyebab terjadinya retak sehingga campuran beraspal mengalami 

kegagalan. Nilai stabilitas yang rendah memberikan pengaruh yang besar pada 

konstruksi perkerasan lentur untuk mengalami deformasi permanen. Karami 

(2020) menjelaskan bahwa retak yang terjadi pada awalnya dimulai dengan 

microcrack dengan terjadinya repetisi beban yang terus menerus sehingga 

microcrack kemudian berkembang membentuk marcocrack dalam bentuk pola 

retak buaya dan pada akhirnya menembus hingga ke permukaan lapis perkerasan.  

Menurut Wirnanda dkk (2018) deformasi permanen adalah perubahan permukaan 

jalan dari bentuk profil aslinya (kondisi setelah proses konstruksi). Berdasarkan  

pada Austroads (1987) dan Shanin (1994) terdapat beberapa jenis deformasi 

permanen pada konstruksi perkerasan lentur adalah: 

A. Bergelombang (Corrugation) 

Hardiatmo (2007) menjelaskan bergelombang atau keriting adalah 

kerusakan akibat terjadinya deformasi plastis yang menghasilkan 

gelombang-gelombang melintang atau tegak lurus pada perkerasan aspal.  

 

Gambar 1. Kerusakan Bergelombang Perkerasan Jalan. 
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Kerusakan bergelombang merupakan aksi dari lalu lintas dan permukaan 

perkerasan atau lapis pondasi yang tidak stabil karena kadar aspal terlalu 

tinggi, agregat halus terlalu banyak, agregat berbentuk bulat dan licin, 

semen aspal terlalu lunak, dan kadar air terlalu tinggi. 

B. Alur (Rutting) 

Alur adalah deformasi permukaan perkerasan aspal dalam bentuk turunnya 

perkerasan kearah memanjang pada lintasan roda kendaraan. Distorsi 

permukaan jalan yang membentuk alur-alur terjadi oleh akibat beban lalu 

lintas yang berulang-ulang pada lintasan roda sejajar dengan as jalan. 

 

Gambar 2. Kerusakan Alur (Rutting) Perkerasan Jalan. 

Pengaluran pada perkerasan jalan sering disebabkan karena kurangnya 

pemadatan lapis permukaan dan pondasi, kualitas aspal rendah, tanah dasar 

lemah, agregat pondasi kurang tebal dan infiltrasi air tanah. 

C. Ambles (Depression) 

Ambles adalah penurunan perkerasan yang terjadi pada area terbatas yang 

mungkin dapat diikuti dengan retakan. Penurunan ditandai dengan adanya 
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genangan air pada permukaan perkerasan yang membahayakan lalu lintas 

yang lewat. 

 

Gambar 3. Kerusakan Ambles (Depression) Perkerasan Jalan. 

Ambles pada perkerasan jalan sering diakibatkan karena beban lalu lintas 

yang berlebih serta penurunan lapisan bawah perkerasan jalan. 

D. Sungkur (Shoving) 

Sungkur adalah perpindahan permanen secara lokal dan memanjang dari 

permukaan perkerasan yang disebabkan oleh beban lalu lintas. Ketika lalu 

lintas mendorong perkerasan, maka mendadak timbul gelombang pendek di 

permukaannya. 

 

Gambar 4. Kerusakan Sungkur (Shoving) Perkerasan Jalan. 
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Sungkur sering terjadi pada perkerasan aspal yang berbatasan langsung 

dengan perkerasan kaku, dimana perkerasan kaku mengalami penambahan 

panjang karena kenaikan suhu cuaca sehingga menekan perkerasan beraspal. 

Kerusakan sungkur sering diakibatkan karena nilai stabilitas campuran 

beraspal yang rendah, kadar aspal pada campuran yang terlalu tinggi, 

kecenderungan dominasi proporsi agregat halus pada campuran, dan tebal 

perkerasan yang terlalu tipis.  

E. Mengembang (Swell) 

Mengembang adalah gerakan ke atas lokal dari perkerasan akibat 

pengembangan (atau pembekuan air) dari tanah dasar atau dari bagian 

struktur perkerasan. 

 

Gambar 5. Kerusakan Mengembang (Swell) Perkerasan Jalan. 

 

Mengembangnya perkerasan jalan beraspal sering disebabkan karena kadar air 

pada dasar lapis pekerasan yang naik kepermukaan dan mengakibatkan 

mengembangnya material lapis bawah perkerasan atau tanah dasar.  
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2.2 Pengertian Stabilitas  

Tenrianjeng (2002) mengartikan stabilitas lapisan perkerasan jalan sebagai 

kemampuan perkerasan jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan 

bentuk tetap seperti gelombang, alur, dan bleending.  Stabilitas adalah sifat paling 

penting dari sebuah desain campuran beraspal (Alavi dkk 2010). Nilai stabilitas 

menjadi indikator kemampuan kekuatan lapis perkerasan dalam menahan repetisi 

beban lalu lintas kendaraan.  

Nilai stabilitas campuran beraspal harus memenuhi spesifikasi yang telah di 

tetapkan oleh Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal Revisi 1 Tahun 2018  

dimana nilai stabilitas yang disyaratkan sebesar 800 kg. Kurangnya nilai stabilitas 

dalam campuran beraspal menyebabkan terurainya material campuran beraspal 

sehingga kontsruksi perkerasan mengalami kegagalan. Terurainya material 

penyusun konstruksi akan menurunkan nilai stabilitas sehingga mempengaruhi 

kondisi kekuatan lapis perkerasan dalam menahan repetisi beban kendaraan.     

Kebutuhan akan stabilitas sebanding dengan jumlah lalu lintas dan beban 

kendaraan yang akan memakai jalan tersebut. Jalan dengan volume lalu lintas 

tinggi dan sebagian besar merupakan kendaraan berat menuntut stabilitas yang 

lebih besar dibandingkan dengan jalan yang volume lalu lintasnya hanya terdiri 

dari kendaraan penumpang saja.  

Menurut Fuad dkk (2019) nilai stabilitas dipengaruhi oleh bentuk butir, kualitas, 

tekstur permukaan dan gradasi agregat yaitu pada gesekan antar butiran agregat 

(internal friction) dan saling kunci antar butiran agregat (interlocking) daya lekat 

dan kadar aspal dalam campuran. 
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Menurut Prameswari (2016) untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi diperlukan 

agregat bergradasi baik, rapat, dan mempunyai rongga antar butiran agregat 

(VMA) yang kecil. Tetapi akibat VMA yang kecil maka pemakaian aspal yang 

banyak akan menyebabkan terjadinya bleeding karena aspal tidak dapat 

menyelimuti agregat dengan baik. Stabilitas terjadi dari hasil geseran antar butir, 

penguncian antar partikel dan daya ikat yang baik dari lapisan aspal. Dengan 

demikian untuk mendapatkan nilai stabilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan 

mengusahakan beberapa indikator yang mempengaruhi adalah :  

a. Agregat dengan gradasi yang rapat 

b. Permukaan agregat 

c. Jenis aspal  

d. Nilai Kadar aspal optimum  

e. Rongga udara dalam campuran 

Karakteristik material merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi deformasi 

permanen (Karami, 2020). Agregat dengan gradasi baik, atau bergradasai rapat 

akan memberikan rongga antar butiran agregat (void in mineral agreggate) yang 

kecil untuk mengahasilkan stabilitas yang tinggi, tetapi membutuhkan kadar aspal 

yang rendah untuk mengikat agregat. Void In Mineral Agreggate (VMA) yang 

kecil mengakibatkan aspal yang dapat menyelimuti agregat terbatas dan 

menghasilkan film aspal yang tipis. Film aspal yang tipis mudah lepas dan 

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

lapis perkerasan menjadi rusak. Pemakaian aspal yang banyak mengakibatkan 

aspal tidak lagi dapat menyelimuti agregat dengan baik (karena VMA kecil) dan 

juga menghasilkan rongga antar campuran (Void In Mix) VIM yang dihasilkan 
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menjadi kecil. Adanya beban lalu lintas yang manambah pemadatan lapis 

perkerasan mengakibatkan lapisan perkerasan lentur meleleh keluar yang disebut 

bleeding. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Nilai Stabilitas adalah sebagai 

berikut: 

 

A. Gradasi Agregat 

Salah satu penyebab kegagalan konstruksi pada perkerasan jalan aspal 

adalah berubahnya komposisi dari gradasi campuran beraspal sesuai 

ketentuan. Kegagalan ini terjadi karena adanya perubahan daya tahan 

agregat. (Ranindita, 2020)  

Gradasi agregat sangat mempengaruhi pada campuran beraspal karena 

gradasi agregat berfungsi memberikan kekuatan yang pada akhirnya 

mempengaruhi nilai stabilitas dalam campuran, dengan kondisi agregat 

yang saling mengunci (Interlocking) dari masing-masing partikel. 

(Sumiati, 2014)  

Menurut Spesifikasi Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal Revisi 1 

Tahun 2018 gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal, 

ditunjukkan dalam persen terhadap berat agregat dan bahan pengisi, harus 

memenuhi batas-batas yang diberikan. Rancangan dan perbandingan 

campuran untuk gradasi agregat gabungan harus mempunyai jarak 

terhadap batas-batas yang diberikan.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 6. (a) Gradasi Agregat Seragam; (b) Gradasi Agregat Senjang dan 

(c) Gradasi Agregat Menerus. 

 

B. Jenis Campuran Beraspal Panas 

 

Menurut Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal Revisi 1 Tahun 2018  

terdapat berbagai jenis campuran beraspal, diantaranya sebagai berikut: 

1. Stone Matrix Asphalt (SMA) 

Stone Matrix Asphalt selanjutnya disebut SMA, terdiri dari tiga jenis: 

SMA Tipis; SMA Halus dan SMA Kasar, dengan ukuran partikel 

maksimum agregat masing-masing campuran adalah 12,5mm; 19mm dan 

25mm. Setiap campuran SMA yang menggunakan bahan Aspal Polymer 

disebut masing-masing sebagai SMA Tipis Modifikasi, SMA Halus 

Modifikasi dan SMA Kasar Modifikasi.  



14 
  

2. Lapis Tipis Aspal Beton (Hot Rolled Sheet, HRS) 

Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) yang selanjutnya disebut HRS, terdiri 

dari dua jenis campuran, HRS Fondasi (HRS-Base) dan HRS Lapis Aus 

(HRS Wearing Course, HRS-WC) dan ukuran maksimum agregat masing-

masing campuran adalah 19mm. HRS-Base mempunyai proporsi fraksi 

agregat kasar lebih besar daripada HRS-WC. Untuk mendapatkan hasil 

yang memuaskan, maka campuran harus dirancang sampai memenuhi 

semua ketentuan yang diberikan dalam Spesifikasi dengan kunci utama 

yaitu gradasi yang benar-benar senjang. 

3. Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete, AC) 

Lapis Aspal beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC, terdiri dari tiga 

jenis: AC Lapis Aus (AC-WC); AC Lapis Antara (AC-Binder Course, 

AC-BC) dan AC Lapis Fondasi (AC-Base), dengan ukuran maksimum 

agregat masing-masing campuran adalah 19mm; 25,4mm dan 37,5mm. 

setiap jenis campuran AC yang menggunakan bahan Aspal Polymer 

disebut masing-masing sebagai AC-WC Modifikasi, AC-BC Modifikasi, 

dan AC-Base Modifikasi. 

C. Aspal 

Bahan perkerasan jalan terdiri dari aspal dan agregat  dimana jumlah dan 

mutunya sangat menentukan mutu pekerasan (Suroso, 2008). Aspal atau 

bitumen merupakan material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat 

viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair. Sifat viskoelastis inilah 

yang membuat aspal dapat menyelimuti dan menahan agregat tetap pada 



15 
  

tempatya selama produksi dan masa pelayanan konstruksi jalan. Pada 

dasarnya aspal terbuat dari suatu rantai hidrokarbon yang disebut bitumen. 

(Departemen Pekerjaan Umum, 1994). 

Aspal merupakan senyawa yang kompleks, bahan utamanya disusun oleh 

hidrokarbon dan atom-atom N, S, dan O dalam jumlah yang kecil, juga 

beberapa logam seperti Vanadium, Ni, fe, Ca dalam bentuk garam organik 

dan oksidanya. Dimana unsur-unsur yang terkandung dalam bitumen adalah 

Karbon (82-88%), Hidrogen (8-11%), Sulfur (0-6%), Oksigen (0-1,5%), dan 

Nitrogen (0-1%). (Rukmananda, 2018)  

Aspal adalah material utama pada konstruksi lapis perkerasan lentur (flexible 

pavement) jalan raya yang berfungsi sebagai campuran bahan pengikat 

agregat, karena mempunyai daya lekat yang kuat, mempunyai sifat adhesif, 

kedap air, dan mudah dikerjakan. Aspal merupakan bahan yang plastis yang 

dengan kelenturannya mudah diawasi untuk dicampur dengan agregat. Lebih 

jauh lagi, aspal sangat tahan terhadap asam, alkali, dan garam-garaman. 

(Hendarsin, 2000)  

Fungsi aspal sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi pada perkerasan jalan. 

Bahan pengikat dimaksudkan adalah aspal berfungsi untuk memberi ikatan 

yang kuat dan baik antar aspal, filler dan material lainnya. Sedangkan aspal 

sebagai bahan pengisi dimaksudkan untuk mengisi rongga antara butir 

agregat dan pori-pori yang ada didalam butir agregat. (Rianung, 2007)  

Pada umumnya aspal dengan penetrasi rendah digunakan didaerah bercuaca 

panas, volume lalu lintas tinggi. Sedangkan aspal dengan penetrasi tinggi 
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digunakan untuk daerah bercuaca dingin, lalu lintas rendah. Di Indonesia 

umumnya digunakan aspal penetrasi 60/70 dan 80/100. 

Aspal modifikasi merupakan campuran aspal yang dibuat dengan proses 

pencampuran antara aspal keras dengan suatu bahan tambahan, penambahan 

bahan tambahan dimaksudkan mampu menambah kekuatan kontsruksi 

perkerasan perkerasan dalam mencegah keretakan pada saat musim hujan, 

serta mencegah deformasi plastis pada beban berat saat musim kemarau. 

Adapun tujuan dari aspal modifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Sifat-sifat aspal alami yang memiliki tingkat ketahan yang rendah 

terhadap keadaan iklim sekitar yang menyebabkan aspal cenderung lebih 

lembab dan mudah rusak. 

2. Aspal dengan temperature rendah tidak rapuh atau getas sehingga mampu 

mengurangi potensi keretakan (cracking). 

3. Mengurangi viskositas pada temperature penghamparan sehingga 

didapatkan kemudahan dalam proses pelaksanaan sekaligus pemadatan. 

4. Meningkatkan kekuatan dan kelekatan antar agregat dalam campuran 

konstruksi perkerasan, sehingga mampu meminimalisir kegagalan 

konstruksi. 

5. Meningkatkan kualitas konstruksi perkerasan dengan peningkatan 

karakteristik parameter yang harus terpenuhi dalam campuran beraspal. 

Bahan campuran tambahan yang sering ditambahkan pada aspal modifikasi 

adalah polymer, sehingga bahan aspal modifikasi sering disebut dengan aspal 

polymer. Aspal polymer dibedakan menjadi dua yaitu aspal polymer 
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plastomer yang berfungsi untuk meningkatkan sifat fisik campuran beraspal 

dan aspal polymer elastomer yang digunakan sebagai campuran berasapal 

karena dapat memperbaiki nilai penetrasi, kekentalan, titik lembek dan 

elastisitas pada aspal keras. 

 

2.3 Parameter Pengujian Campuran Beraspal 

Dalam pengujian campuran beraspal terdapar berbagai parameter yang 

dihasilkan, seperti: 

A. Flow (Kelelahan) 

Flow (kelelahan) adalah ukuran kelenturan campuran untuk dapat 

mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas tanpa 

menimbulkan retak dan perubahan volume. Menurut kriteria syarat 

Spesifikasi Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal revisi 1 Tahun 2018 

untuk nilai flow baik untuk aspal penetrasi 60/70 dan aspal modifikasi 

yaitu 2,0mm - 4,0mm untuk jenis lapisan Laston AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course). Menurut Rahman dkk (2017) menjelaskan 

bahwa nilai flow yang kecil cenderung menghasilkan campuran yang 

kaku dang getas, sehingga mudah retak apabila dibebani dengan lalu-

lintas yang berat dan tinggi. Sedangkan apabila nilai flow besar akan 

berlaku sebaliknya yakni akan bersifat plastis dan mudah mengalami 

deformasi ketika beban lalu lintas berat dan tinggi. Peninjauan sangat 

perlu dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penurunan 

nilai flow dimana terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, 

proses pemadatan adalah salah satu faktor yang diindikasi sangat 
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berpengaruh, akibat proses pemadatan yang kurang optimal maka kadar 

rongga dalam lapis perkerasan akan meningkat dan mampu menurunkan 

kekuatan aspal. 

B. Void In The Mix (VIM) 

Rongga dalam Campuran atau Void in The Mix (VIM) adalah nilai 

besaran persen rongga pada campuran beraspal, besaran rongga ini 

dipengaruhi oleh komposisi agregat penyusun campuran. Menurut 

Wahyudi dkk (2017) nilai VIM ini dipengaruhi oleh gradasi agregat 

penyusun, nilai kadar aspal yang digunakan, dimana nilai rongga udara 

berpengaruh pada nilai keawetan lapisan perkerasan, nilai VIM yang 

tinggi menunjukan lapisan perkerasan tersebut bersifat porus (banyak 

memiliki rongga udara) dan mempengaruhi kekuatan aspal itu sendiri. 

Berdasarkan Spesifikasi Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal revisi 1 

Tahun 2018 Kriteria untuk nilai VIM berada anatar nilai 3,0%-5,0% 

untuk lapisan Laston AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course). 

Semakin besar nilai VIM atau rongga dalam campuran menunjukkan 

banyaknya rongga yang ada dalam campuran tersebut dan hal ini 

berpengaruh pada kekuatannya. 

Penyebabnya karena pengaruh rongga yang banyak, membuat air dan 

udara mudah memasuki rongga dalam campuran, sehingga membuat 

campuran teroksidasi akibatnya mengurangi daya lekat antar butiran 

agregat, sehingga terjadi pelepasan butiran agregat (revealling), dan 

pengelupasan permukaan (stripping) pada lapisan perkerasan. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi nilai VIM dimana salah satunya 
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adalah variasi ukuran gradasi agregat yang digunakan yang akan 

menentukan banyaknya kadar rongga dalam campuran beraspal. 

C. Void Filled with Asphalt  (VFA) 

Rongga terisi aspal atau Void Filled with Asphalt (VFA) adalah nilai 

persen rongga yang terdapat diantara partikel agregat VMA yang terisi 

oleh aspal, tetapi tidak termasuk aspal yang diserap oleh agregat. Syarat 

Spesifikasi Bina Marga Divisi 6 Campuran Beraspal revisi 1 Tahun 2018 

untuk nilai VFA minimum adalah 65%. Menurut Wahyudi dkk (2017) 

nilai besaran nilai VFA akan mempengaruhi rongga yang terisi aspal, 

apabila nilai VFA terlalu kecil, maka rongga yang terisi aspal akan 

semakin sedikit sehingga mengakibatkan aspal yang menyelimuti agregat 

menjadi tipis yang menyebabkan campuran beraspal tidak awet. 

D. Void In Mineral Aggregate  (VMA) 

Menurut Wahyudi dkk (2017) rongga dalam agregat atau Void In 

Mineral Aggregate (VMA) adalah banyaknya persentase rongga antar 

butiran agregat dalam campuran beraspal setalah dilakukannya proses 

pemadatan. Nilai VMA dipengaruhi oleh kadar aspal, jumlah tumbukan 

temperature pemadatan dan komposisi persen berat agregat, semakin 

banyak kadar agregat halus dalam campuran yang tepat sesuai proporsi 

akan semakin meminimalisir kecilnya nilai kadar rongga. Idealnya pada 

grafik standar untuk nilai VMA adalah grafik akan menunjukkan 

penurunan nilai VMA seiring bertambahnya nilai kadar aspal pada 

campuran dan akan membentuk cekungan dimana terdapat titik ekstrim 

minimum yang merupakan nilai puncak minimum untuk VMA pada 
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kadar aspal dan kembali meningkat seiring penambahan nilai kadar aspal 

pada campuran. Dimana sesuai syarat Spesifikasi Bina Marga Divisi 6 

Campuran Beraspal revisi 1 Tahun 2018 untuk nilai VMA minimum 

adalah 15% baik untuk Laston AC-WC modifikasi atau tidak. 

E. Marshall Quotient  (MQ) 

Marshall Quetion (MQ) adalah nilai yang didapatkan dari pembagian 

nilai stabilitas dengan kelelehan (flow). Semakin besar nilai MQ yang 

didapatkan maka menunjukkan bahwa campuran beraspal tersebut 

semakin kaku begitu sebaliknya semakin kecil nilai MQ maka dapat 

dipastikan campuran tersebut semakin lentur. Dimana nilai Marshall 

Quotient (MQ) sangat dipengaruhi oleh hasil nilai stabilitas dan nilai 

pelelehan (flow) yang didapatkan dari hasil pengujian.  

2.4 Uji Statistik ANCOVA 

ANCOVA (Analysis of Covarians) adalah teknik statistik yang menggabungkan 

analisis regresi dan analisis varian. Dalam uji ANCOVA terdapat penambahan 

pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Variabel numerik 

dimasukkan sebagai kovariabel dengan tujuan untuk menurunkan error varians, 

dengan jalan menghilangkan pengaruh variable tersebut. Termasuk salah satu 

statistik yang kuat. Berguna untuk penelitian eksperimen maupun non 

eksperimen.  
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ANCOVA akan dihitung dengan melakukan pengendalian statistik yang berguna 

untuk membersihkan atau memurnikan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat sebagai akibat dari pengaruh variabel-variabel luar atau karena 

rancangan penelitian yang tidak kuat. Pengendalian terhadap pengaruh luar dalam 

penelitian memiliki fungsi yang penting terutama untuk mempelajari pengaruh 

murni suatu perlakuan pada variabel tertentu terhadap variabel lain. ANCOVA 

merupakan teknik statistik yang sering digunakan pada penelitian eksperimental 

dan juga observasional. Keunggulan-keunggulan ANCOVA dalam analisis data 

penelitian antara lain: 

1. Dapat meningkatkan presisi rancangan penelitian terutama apabila peneliti 

masih ragu pada pengelompokan-pengelompokan subyek perlakuan yang 

diterapkan dalam penelitian.  

2. Dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel 

terikat.  

3. Dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak 

diinginkan dalam penelitian. 

Asumsi yang harus dipenuhi dalam ANCOVA adalah:  

1. Data berdistribusi normal. 

2. Varians dalam kelompok homogeny. 

3. Bentuk regresi linear. 

4. Koefisien arah regresi tidak sama dengan nol. 

5. koefisien arah regresi homogen.  
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Analisis ANCOVA terdiri dari beberapa tipe, antara lain: 

 Tipe I 

Dalam SS Type I, proses dilakukan dengan memasukkan covariate ke dalam 

persamaan/model terlebih dahulu dan diasumsikan covariate memiliki 

hubungan linier dengan peubah respon. Sehingga pengujian hipotesis hanya 

dilakukan satu kali yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaaan kategori 

perlakuan terhadap peubah respon. 

 Tipe III 

Dalam SS Type I, proses dilakukan tanpa didasari asumsi apapun, apakah 

covariate atau perlakuan yang masuk ke dalam persamaan/model terlebih 

dahulu. Sehingga pengujian hipotesis dilakukan dua kali yaitu untuk 

mengetahui adanya hubungan linier antara covariate dengan peubah respon 

dan untuk mengetahui pengaruh perbedaaan kategori perlakuan terhadap 

peubah respon.  

Dengan sturktur informasi pokok hasil pengolahan ANCOVA diperoleh adalah 

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara 

covariate dengan peubah respon dan untuk mengetahui pengaruh perbedaaan 

perlakuan terhadap peubah respon. Pengujian untuk mengetahui hubungan linier 

antara covariate dengan peubah respon, dengan menghilangkan pengaruh 

perlakuan.  

Informasi pokok yang diperoleh adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui 

apakah ada hubungan linier antara covariate dengan peubah respon dan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah respon. 
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 Pengujian untuk mengetahui hubungan linier antara covariate dengan peubah 

respon, dengan menghilangkan pengaruh perlakuan. 

Dengan hipotesis  

H0 : β = 0 (Tidak ada hubungan linier antara covariate dengan peubah respon)  

H1 : β ≠ 0 (Ada hubungan linier antara covariate dengan peubah respon). 

Kriteria Keputusan 

Jika angka Sig.>0.05 maka H0 tidak ditolak, yang berarti tidak hubungan linier 

antara covariate dengan peubah respon. 

Jika angka Sig.<0.05 maka H0 ditolak, yang berarti hubungan linier antara 

covariate dengan peubah respon. 

 Pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah 

respon, dengan menghilangkan pengaruh covariate. 

Dengan Hipotesis 

H0 : τ1 = τ2 = ...= τa = 0 ; H1 : sekurang-kurangnya ada satu τi ≠ 0, i = 1, 2, ...a 

H0 = (Tidak ada pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah respon) 

 H1 = (Ada pengaruh perbedaaan perlakuan terhadap peubah respon) 



 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilalukan pada penelitian ini disajikan 

pada Gambar 7  berikut: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengumpulan Data Sekunder 

Stabilitas, Flow, VIM, VMA, VFA, MQ 

Pengolahan Data 

 

Hasil dan Analisis Data 

Tujuan Penelitian 

Kajian Pustaka 

Penentuan Variabel Dependent 

Campuran AC-WC 

 

Campuran AC-BC 

 

Campuran  

AC-WC 

Unmodified 

 

Campuran  

AC-WC 

Modified 

 

AC-WC  

Unmodified 

& AC-WC 

Modified 

 

Campuran  

AC-BC 

Unmodified 

 

Campuran  

AC-BC 

Modified 

 

AC-BC  

Unmodified 

& AC-BC 

Modified 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 
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3.1 Kajian Pustaka 

Deformasi permanen pada lapis perkerasan jalan adalah keadaan dimana 

campuran perkerasan beraspal mengalami kerusakan. Kerusakan pada perkerasan 

jalan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan satu diantaranya ditentukan 

oleh nilai stabilitas yang rendah, dimana stabilitas merupakan ketahanan 

campuran beraspal terhadap dorongan dan pengaluran dibawah tekanan beban 

kendaraan. Kelemahan nilai stabilitas pada campuran beraspal disebebakan oleh 

beberapa parameter pengujian marshall diantaranya adalah nilai kelelahan (flow), 

VIM, VMA, VFA dan MQ yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan.   

 

3.2 Penentuan Variabel Dependent 

Proses penentuan variabel dependent pada penelitian ini dilakukan setelah 

melakukan kajian pustaka. Penentuan variabel dependent dilakukan untuk 

mengetahui variabel yang di hipotesa memberikan pengaruh pada nilai stabilitas 

baik pada campuran beraspal AC-WC ataupun campuran beraspal AC-BC di 

Provinsi Lampung.  

3.3 Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder diawali dengan melakukan 

proses pencarian penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. 

Penelitian yang diambil adalah penelitian yang melakukan pembuatan sampel uji. 

Pengecekan topik penelitian dilakukan pada akun resmi Perpustakaan Digital 

Universitas Lampung, Institut Teknologi Itera, Universitas Bandar Lampung dan 

Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Pengambilan data sekunder hasil penelitian 
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terdahulu yang telah di lakukan oleh peneliti di Provinsi Lampung. Bentuk data 

yang dikumpulkan adalah data karakteristik dan parameter marshall untuk 

campuran beraspal Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) dan Asphalt 

Concrete-Binder Course (AC-BC). Campuran AC-WC terdiri dari AC-WC 

Unmodified dan AC-WC Modified, sedangkan untuk campuran AC-BC terdiri 

dari AC-BC Unmodified dan AC-BC Modified.  

Data karakteristik dan parameter marshall yang dikumpulkam dari kedua jenis 

campuran beraspal tersebut diatas adalah Stabilitas, Flow, VIM , VMA, VFA dan 

MQ. Jumlah sampel yang dilakukan analisis pada penelitian ini yaitu sebanyak 

393 sampel data uji marshall tes yang didapatkan dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu di Provinsi Lampung. 

Pada penelitian ini dilakukan analisis uji ANCOVA untuk mengetahui pengaruh 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai stabilitas pada campuran beraspal. 

Adapun variable dalam penelitian ini adalah: 

A. Variabel Independent (Variabel Bebas) 

Variabel Independent (Variabel Bebas) merupakan variabel bebas yang diberi 

lambing X. Berikut adalah variabel-variabel hipotesa yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Aspal  

2. VIM   

3. Flow   

4. VMA  

5. VFA  
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6. MQ 

B. Variabel Dependent  (Variabel Terikat) 

Variabel Dependent (Variabel Terikat) adalah variabel dependen (Y) yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini nilai stabilitas menjadi 

hipotesa awal sebagai variabel yang dipengaruhi. 

 

3.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penilitian ini menggunakan pengujian statistik Analysis of 

Covarians (ANCOVA). Pengujian statistik ANCOVA adalah teknik yang 

menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. Dalam uji ANCOVA terdapat 

pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik.  

Pengujian analisis statistika dimulai dengan melakukan Case Processing 

Summary, Pada Tabel 1. akan dijelaskan data hasil Case Processing Summary 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Data Hasil Case Processing Summary. 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 

Excluded 

Total 

393 99.75 

1 .25 

394 100.00 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. terdapat 2 kolom yaitu pada kolom yang 

pertama N yang akan menjelaskan seluruh data yang akan dianalisis. Pada kolom 

kedua yaitu Percent merupakan persentase data yang akan di analisis. Data yang 

di dapatkan dari hasil Case Processing Summary adalah jumlah kuisioner yang 

dapat di pergunakan dalam penelitian. Dari 394 sampel yang di analisis ternyata 



28 
  

ada satu sampel yang menurut pemrograman PSPP itu sendiri mengalami Missing 

Cases dengan percent 0,25. Satu sampel tersebut tidak dapat di gunakan dalam 

analisis selanjutnya sehingga total jumlah kuisioner yang dapat di gunakan yaitu 

393 data sampel. 

Tahapan pengujian ANCOVA pada penelitian ini dilakukan seperti berikut: 

A. Analisis Data Campuran Beraspal AC-WC Unmodified 

Pengujian ANCOVA pada campuran beraspal AC-WC Unmodified (tanpa 

memodifikasi aspal pada campuran) dilakukan dengan jumlah 84 sampel 

data. Dengan koding parameter pengujian yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 2. Koding Variabel Pengujian AC-WC Unmodified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Flow X2 

3 VIM   X3 

4 VMA  X4 

5 VFA  X5 

6 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Setelah dilakukan pengkodingan, sampel data dilakukan analisis ANCOVA. 

B. Analisis Data Campuran Beraspal AC-WC Modified 

Pengujian ANCOVA pada campuran AC-WC Modified memodifikasi aspal 

pada campuran) dengan jumlah 153 sampel data. Dengan koding parameter 

pengujian yang diberikan sebagai berikut: 
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Tabel 3. Koding Variabel Pengujian AC-WC Modified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Flow X2 

3 VIM   X3 

4 VMA  X4 

5 VFA  X5 

6 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Setelah dilakukan pengkodingan, sampel data dilakukan analisis ANCOVA. 

C. Analisis Data Campuran Beraspal AC-WC Unmodified dan AC-WC Modified 

Pengujian ANCOVA pada campuran AC-WC Modified memodifikasi aspal 

pada campuran) dengan jumlah 237 sampel data. Dengan koding parameter 

pengujian yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 4. Koding Variabel Pengujian AC-WC Unmodified dan AC-WC 

Modified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Jenis Aspal X1 

3 Flow X2 

4 VIM   X3 

5 VMA   X4 

6 VFA   X5 

7 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Koding variabel bebas dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan 

pengolahan data. Pada analisis campuran AC-WC Unmodified dan AC-WC 

Modified dilakukan koding sebagai berikut: 
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Tabel 5. Data Dependent Variabel Encoding Jenis Campuran AC-WC. 

Between-Subjects Factors 

 Encoding Value Label N 

Jenis  

Campuran 

1.00 ACWC 84 

3.00 ACWC 

Modifikasi 

153 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Pada Tabel 5. Terdapat tiga kolom yaitu pada kolom pertama yaitu Encoding 

menunjukkan pengkodingan yang diberikan untuk masing-masing jenis 

campuran yang digunakan. Kolom kedua Value Label merupakan variabel 

dependent yaitu kode 1.00 untuk jenis campuran AC-WC Unmodified dan 

kode 3.00 untuk jenis campuran AC-WC Modified. Kolom ketiga N 

merupakan jumlah sampel data pada setiap jenis data campuran beraspal. 

 

D. Analisis Data Campuran Beraspal AC-BC Unmodified 

Pengujian ANCOVA pada campuran AC-BC Unmodified (tanpa 

memodifikasi aspal pada campuran) dengan jumlah 111 sampel data. Dengan 

koding parameter pengujian yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 6. Koding Variabel Pengujian AC-BC Unmodified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Flow X2 

3 VIM   X3 

4 VMA  X4 

5 VFA  X5 

6 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Setelah dilakukan pengkodingan, sampel data dilakukan analisis ANCOVA. 
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E. Analisis Data Campuran Beraspal AC-BC Modified 

Pengujian ANCOVA pada campuran AC-BC Modified memodifikasi aspal 

pada campuran) dengan jumlah 45 sampel data. Dengan koding parameter 

pengujian yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 7. Koding Variabel Pengujian AC-BC Modified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Flow X2 

3 VIM   X3 

4 VMA  X4 

5 VFA  X5 

6 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Setelah dilakukan pengkodingan, sampel data dilakukan analisis ANCOVA. 

F. Analisis Data Campuran Beraspal AC-BC Unmodified dan AC-BC Modified 

Pengujian ANCOVA pada campuran AC-BC Modified memodifikasi aspal 

pada campuran) dengan jumlah 156 sampel data. Dengan koding parameter 

pengujian yang diberikan sebagai berikut: 

Tabel 8. Koding Variabel Pengujian AC-BC Unmodified dan AC-BC 

Modified 

No Data Variabel 

1 Stabilitas Y 

2 Jenis Aspal X1 

3 Flow X2 

4 VIM   X3 

5 VMA   X4 

6 VFA   X5 

7 MQ X6 

(Sumber: Hasil uji statistik) 
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Koding variabel bebas dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan 

pengolahan data. Pada analisis campuran AC-WC Unmodified dan AC-WC 

Modified dilakukan koding sebagai berikut: 

Tabel 9. Data Dependent Variabel Encoding Jenis Campuran AC-BC. 

Between-Subjects Factors 

 Encoding Value Label N 

Jenis  

Campuran 

2.00 ACBC 11 

4.00 ACBC 

Modifikasi 

45 

(Sumber: Hasil uji statistik) 

Pada Tabel 9. Terdapat tiga kolom yaitu pada kolom pertama yaitu Encoding 

menunjukkan pengkodingan yang diberikan untuk masing-masing jenis 

campuran yang digunakan. Kolom kedua Value Label merupakan variabel 

dependent yaitu kode 1.00 untuk jenis campuran AC-BC Unmodified dank 

kode 3.00 untuk jenis campuran AC-BC Modified. Kolom ketiga N 

merupakan jumlah sampel data pada setiap jenis data campuran beraspal. 

 

3.5 Hasil dan Analisis Data 

3.4.1. Menganalisis Variabel Pegaruh Karakteristik Campuran Beraspal  

AC-WC terhadap Nilai Stabilitas. 

Menganalisis variabel-variabel (Aspal, Flow, VIM, VMA, VFA dan 

MQ) yang mempengaruhi nilai stabilitas pada campuran beraspal AC-

WC Unmodified dan AC-WC Modified. 

 

3.4.2. Menganalisis Variabel Pegaruh Karakteristik Campuran Beraspal  

 AC-BC terhadap Nilai Stabilitas. 

Menganalisis variabel-variabel (Flow, VIM, VMA, VFA dan MQ) 

yang mempengaruhi nilai stabilitas pada campuran beraspal AC-BC 
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Unmodified dan AC-BC Modified. Analisis penggunaan aspal 

modifikasi terhadap nilai stabilitas pada campuran beraspal AC-BC.



 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada jenis campuran beraspal AC-WC Unmodified, AC-WC Modified 

dan AC-WC Unmodified dan AC-WC Modified berdasarkan sampel 

data uji di Provinsi Lampung menunjukkan variabel yang 

mempengaruhi terhadap nilai stabilitas campuran berasapal adalah nilai 

Flow dan nilai MQ.  

2. Pada campuran beraspal AC-BC Unmodified di Provinsi Lampung 

variabel yang mempengaruhi adalah Flow, VIM, VFA, dan MQ. Pada 

jenis campuran AC-BC Modified di Provinsi Lampung diketahui bahwa 

variabel yang mamengaruhi nilai stabilitas adalah Flow, VMA, dan MQ. 

Serta dengan menambahkan variabel aspal modifikasi pada jenis 

campuran AC-BC diketahui bahwa variabel Aspal, Flow, VIM, VFA, 

dan MQ memberikan pengaruh pada nilai stabilitas campuran beraspal 

di Provinsi Lampung. 
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5.2. Saran 

Dari beberapa variabel yang menunjukkan kecenderungan mempengaruhi 

nilai stabilitas pada campuran beraspal, perlu dilakukannya kontrol 

pemilihan material yang digunakan serta pengawasan yang sesuai 

spefisikasi pada proses kontruksi perkerasan jalan termasuk dalam proses 

pemadatan campuran, pengawasan pelaksanaan, pengawasan terhadap suhu 

campuran saat material campuran beraspal di hamparkan dan dipadatkan 

pada lokasi kontruksi lapis perkerasan. 
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