
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan akan kebutuhan sarana dan 

prasarana jalan pada negara berkembang telah menjadi masalah yang cukup 

pelik. Kebutuhan akan sarana transportasi khususnya jalan raya dapat 

mempengaruhi pula tingkat perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu 

pemerintah  telah  mencanangkan program pembangunan maupun peningkatan 

jalan. 

Namun masalah yang ditimbulkan untuk dapat memenuhi kebutuhan  

pembangunan jalan tersebut diantaranya adalah masalah pengadaan dana. 

Oleh sebab itu diperlukan  para ahli  yang  kreatif  untuk dapat menekan biaya 

untuk pembangunan ataupun peningkatan jalan.  

Pembagian pengelompokan jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada 

kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat yang mempertimbangkan 

keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi 

kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta 

kontruksi jalan. 

Perkerasan jalan merupakan bagian utama dari konstruksi jalan raya, 

kelancaran lalu lintas tergantung dari kondisi perkerasan jalan tersebut. Bila 
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perkerasannya  bermasalah  rusak, berlubang, bergelombang, licin, retak, 

maka  kelancaran lalu lintas akan terganggu baik dari segi waktu maupun 

biaya. Oleh karena itu, perkerasan jalan harus direncanakan sesuai kebutuhan 

serta kelas jalan berdasarkan  jenis  moda  yang akan melalui. 

Perkembangan  konstruksi  perkerasan  jalan  menggunakan aspal panas( hot 

mix )  mulai  berkembang  di Indonesia pada tahun 1975,  kemudian disusul  

dengan jenis yang lain seperti aspal beton ( asphalt concrete / AC ) dan lain-lain. 

Teknik-teknik tersebut kebanyakan mengembangkan jenis lapisan penutup 

tempat dimana muatan/beban langsung bersinggungan. Perkembangan dan 

inovasi tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan 

pengguna jalan sekaligus diharapkan dapat mereduksi biaya pembuatan  

maupun  perawatan. 

Konstruksi  perkerasan  terdiri  dari  beberapa  jenis  sesuai dengan bahan ikat 

yang digunakan serta komposisi dari komponen konstruksi perkerasan itu 

sendiri antara lain: perkerasan lentur (flexible pavement) , perkerasan kaku 

(rigid pavement) dan  Perkerasan komposit (composite pavement). Terdapat 

berbagai  Lapis Konstruksi perkerasan  lentur  salah satunya  Lapis aspal 

beton (Laston) . Lapis yang  terdiri  dari  campuran aspal keras (AC) dan 

agregat  yang  mempunyai gradasi  menerus dicampur, dihampar, dan  

dipadatkan  pada suhu  tertentu . lapis ini digunakan sebagai lapis permukaan 

struktural. Lapisan tersebut terdiri dari agregat kasar, agregat halus, bahan 

pengisi (filler) dan aspal. 
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Dalam pencampuran, jumlah tumbukan dalam pemadatan aspal sangat 

berpengaruh terhadap karakteristik lapisan aspal. Lapisan aspal memiki 

karakteristik campuran yaitu stability, durabilitas, fleksibilitas, tahanan geser 

(skid resistance), kedap air, kemudahan pekerjaan (workability), ketahanan 

kelelehan (fatique resistance). Campuran beraspal panas untuk perkerasan 

lentur di rancang menggunakan metode Marshall. Pada perencanaan Marshall 

tersebut menetapkan parameter jumlah tumbukan untuk kondisi lalu lintas 

berat pemadatan benda uji sebanyak 2x75 tumbukan dengan batas rongga 

campuran antara 3,5-5,5%. 

Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan penelitian uji 

pengaruh  variasi  jumlah tumbukan yang berada pada batas  bawah. 

sedangkan terhadap lapis aspal beton yang diteliti adalah Asphalt Concrete-

Wearing Coarse (AC-WC) menggunakan aspal keras penetrasi 60/70. 

B. Rumusan Masalah 

dalam penelitian ini  masalah yang dikaji yaitu melihat pengaruh variasi  

jumlah tumbukan di dalam campuran aspal beton dengan kontrol standar 

tumbukan sebanyak 2x75 tumbukan terhadap karakteristik campuran aspal.  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi jumlah tumbukan 

terhadap karakteristik campuran aspal dengan standar  tumbukan menggunakan 

metode marshall.  
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D. Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik campuran 

Lapisan Aspal Beton. Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Tipe campuran yang digunakan adalah Asphalt Concrete - Wearing Coarse 

(AC-WC) gradasi halus batas bawah, menggunakan spesifikasi umum Bina 

Marga 2010. 

2. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal Pertamina. 

3. Filler yang digunakan adalah Portland Cement. 

4. Permasalahan yang diamati adalah parameter-parameter Marshall. 

5. Pencampuran aspal beton dilakukan dengan menggunakan suhu optimal 

aspal . 

6. Variasi jumlah tumbukan yang digunakan adalah 2x50, 2x55, 2x60, 2x65, 

2x70, 2x75, 2x80, 2x85, dengan standar jumlah tumbukan 2x75 tumbukan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapkan dapat memberikan pemahaman 

tentang pengaruh dari varias jumlah tumbukan pada campuran  AC-WC 

dengan suhu pencampuran pada suhu optimal terhadap lapis aus permukaan 

lentur ditinjau terhadap sifat Marshall (karakteristik aspal) yang nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tentang pengaturan jumlah 

tumbukan efektif dalam pengerjaan konstruksi jalan dan pengaruhnya pada 

kualitas perkerasan dengan variasi  jumlah tumbukan campuran aspal panas. 

 


