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BAB 2 

2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Struktur Perkerasan Lentur 

Croney and Croney (1997) menyatakan bahwa perkerasan lentur modern terdiri dari tiga 

lapisan utama, lapisan permukaan aspal (Bituminous Surfacing), lapisan pondasi (Base or 

Road Base) dan lapisan pondasi bawah (Subbase). Lapisan permukaan umumnya terbagi 

atas lapisan aus (Wearing course) dan lapisan antara yang diletakkan terpisah. Lapisan 

pondasi dan pondasi bawah juga diletakkan dalam bentuk composite dengan menggunakan 

material yang berbeda yang dirancang sebagai bagian atas dan bagian bawah dari suatu 

lapisan pondasi atau lapisan pondasi bawah. Jika lapisan tanah dianggap sebagai bagian yang 

sangat lemah, sebuah lapisan penutup (Capping) dapat diletakkan diantara lapisan pondasi 

bawah dan lapisan tanah dasar atau bagian atas tanah ditingkatkan dengan beberapa bentuk 

stabilisasi, misalnya dengan kapur atau semen. Tanah langsung di bawah pondasi bawah 

atau lapisan penutup umumnya disebut sebagai tanah dasar (Subgrade). Bagian-bagian dari 

komponen perkerasan lentur yang didefinisikan diatas dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 

 
Gambar 2.1. Bagian Perkerasan Lentur  

(Croney and Croney, 1997) 
 

Subbase dari perkerasan lentur umumnya terdiri dari material berbutir (granular), 

salah satunya material alam atau material pecah dan dapat juga merupakan material berbutir 

yang distabilisasi dengan semen (Croney and Croney, 1997). Gambar 2.1 memperlihatkan 

pada lapisan bagian atas dipergunakan material berbutir dengan kualitas yang lebih baik, 

untuk  memfasilitasi  konstruksi  perletakan  lapisan  pondasi. Material lapisan pondasi dapat  
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berupa batu pecah mesin yang dicampur sebelumnya dengan air (Wet-Mix), batuan kering 

dengan satu ukuran kemudian dipadatkan dengan pemadatan getar (Dry-Stone Process), 

beton ringan (Lean Concrete) dan bahan berbutir yang diikat dengan semen (Cement-Bound 

Granular Base) atau material butir beraspal dengan aspal atau tar sebagai bahan pengikat. 

Lapisan pondasi dalam prakteknya, materialnya merupakan kombinasi dari bahan-bahan 

diatas. Jika material tanpa bahan pengikat digunakan untuk lapisan pondasi bagian bawah, 

untuk bagian atasnya digunakan material beraspal yang digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan untuk perletakan lapisan permukaan dan mengingkatkan kinerja jalan dalam waktu 

yang panjang (Croney and Croney, 1997). Untuk material lapisan permukaan mempunyai 

cakupan yang luas, merupakan material dengan gradasi rapat dan terbuka yang diikat dengan 

bahan pengikat aspal atau ter. Bahan pengikat aspal keras biasanya digunakan untuk 

campuran material yang secara umum disebut sebagai aspal dan bahan pengikat lunak 

digunakan salah satu dari aspal atau ter, dimana material ini disebut Coated Macadam. 

Istilah Bituminous Bound digunakan untuk bahan pengikat aspal dan ter. 

2.2 Prinsip Disain Perkerasan Lentur 

Pada disain perkerasan lentur, segera setelah beban lalu lintas berada diatas perkerasan, 

deformasi permanen mulai terbangun pada area roda mengikuti jalur kendaraan dan 

didistribusikan secara merata diantara material aspal, material untuk base, subbase dan 

subgrade tanpa bahan pengikat. Pada material beraspal, deformasi meningkat akibat 

tambahan pemadatan beban lalu lintas. Beban roda membebani semua lapisan perkerasan 

sehingga terjadi tegangan tekan vertikal. Lapisan aus, lapisan antara dan setiap material 

pondasi yang beraspal juga akan menjadi beban pada tegangan tarik ketika beban roda 

melewati. Besarnya tegangan tarik dari masing masing lapisan ditentukan dari modulus 

elastisitas efektif dari lapisan dan terjadi paling besar pada bagian bawah lapisan. Lapisan 

aspal yang paling bawah akan menjadi beban pada tegangan tarik yang paling kecil. Material 

berbutir tanpa bahan pengikat yang digunakan pada base dan subbase, tidak dapat menerima 

tegangan tarik secara nyata sehingga mengurangi modulus elastis efektif dari material dan 

lendutan sementara dibawah beban roda didistribusikan ke lapisan perkerasan dan tanah 

dasar.  

Kelekatan aspal yang digunakan dalam perkerasan lentur menurun secara nyata seiring 

dengan bertambah waktu. Ini artinya kekakuan atau modulus elastisitas efektif dari lapisan 

aus, lapisan antara dan setiap bagian beraspal lainnya akan meningkat sehubungan dengan 

waktu, sehingga menyebabkan menurunnya secara nyata lendutan sementara di bawah beban 

lalu lintas. Sebagai bagian material beraspal pada perkerasan lentur, material beraspal akan 
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lebih meningkatkan tegangan tarik akibat pembebanan lalu lintas. Kegagalan struktur pada 

perkerasan lentur, umumnya diawali dengan retak akibat kelelahan pada lapisan aus, diikuti 

dengan retak yang sama pada setiap lapisan-lapisan beraspal lainnya. 

2.3 Konsep Temperatur Perkerasan Aspal   

Distribusi temperatur perkerasan aspal dipengaruhi secara langsung oleh kondisi lingkungan 

(Velasquez et al., 2008; Matic et al., 2013). Pemodelan temperatur permukaan perkerasan 

merupakan fungsi dari kondisi cuaca (temperatur udara, kelembaban udara, kecepatan angin) 

dan Herb et al. (2006) menggambarkan skema proses yang diperhitungkan dalam 

pengembangan model temperatur perkerasan aspal, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.2.  
 

 
Gambar 2.2. Skema Proses Pengembangan Model Temperatur Perkerasan Aspal  

(Herb et al., 2006) 
 

Dalam mengembangkan model temperatur perkerasan aspal, Herb et al. (2006) 

memperhitungkan proses radiasi panas sinar matahari, kecepatan angin, atmospheric long 

wave radiation and back radiation, presipitasi, konveksi, evaporasi dan konduksi.  

2.4 Zonasi Iklim Berdasarkan Posisi Lintang 

Iklim merupakan keadaan rata-rata udara pada suatu daerah yang relatif luas pada jangka 

waktu yang lama (lebih dari 30 tahun), sedangkan cuaca merupakan  keadaan rata-rata udara 

pada suatu daerah yang relatif sempit  pada jangka waktu pengamatan yang singkat (24 jam) 

(Artikelsiana, 2014). Iklim diklasifikasikan sebagai iklim matahari, dimana intensitas  radiasi 

panas matahari yang diterima permukaan bumi yang dipengaruhi oleh garis lintang. Berikut 

Gambar 2.3 memperlihatkan belahan bumi berdasarkan garis lintang.  
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Gambar 2.3. Zonasi Iklim Matahari 

 (Artikelsiana, 2014) 
 

Iklim Tropis, dimiliki oleh wilayah bumi yang secara geografis berada di sekitar 

equator di antara garis lintang  23,5 °LU dan 23,5 °LS. Daerah ini mempunyai  ciri-ciri 

temperatur udara rata-rata tinggi dan umumnya temperatur udara antara 20 °C – 23 °C, 

bahkan di beberapa tempat temperatur tahunan rata-rata mencapai 30 °C.  

Iklim Subtropis dimiliki oleh wilayah bumi yang berada di utara dan selatan iklim 

tropis pada posisi lintang  23,5 oLU/LS – 40 oLU/LS. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 

musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, dengan temperatur 

udara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Daerah subtropis di belahan bumi 

utara meliputi : sebagian besar Eropa, kecuali Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia 

Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat dan sekelilingnya, Afrika Utara dan 

Afrika Bagian Selatan, sedangkan di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian 

selatan Amerika Selatan (Kumalasetya, 2012). 

Iklim sedang dengan garis lintang terletak di antara sub tropika dan lingkaran kutub  

yaitu pada 40o LU/LS – 66,5o LU/LS. Mayoritas luas penduduk dunia menetap di zona 

sedang terutama di belahan utara, kecuali di daerah yang telah memiliki kepadatan penduduk 

yang tinggi seperti Asia Timur. Ciri-ciri iklim sedang adalah banyak terdapat gerakan-

gerakan udara siklonal, tekanan udara yang sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup 

berubah-ubah tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba, amplitudo suhu 

tahunan lebih besar dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan iklim tropis 

(Kumalasetya, 2012). 

Iklim dingin yang terdapat di daerah kutub dengan garis lintang 66,5o LU/LS – 90o 

LU/LS, wilayahnya  di belahan bumi utara yaitu Amerika Utara, Greenland dan pantai utara 

Siberia, sedangkan di belahan bumi selatan yaitu antartika. Ciri-ciri iklim dingin adalah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Skandinavia
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_bagian_selatan
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musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat dan udaranya 

kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun, di musim dingin tanah ditutupi es dan 

salju serta di musim panas banyak terbentuk rawa yang luas akibat mencairnya es di 

permukaan tanah (Kumalasetya, 2012). 

2.5 Zona Iklim di Indonesia 

Dalam mendesain perkerasan aspal, iklim mempengaruhi temperatur lapisan aspal dan nilai 

modulusnya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012c). Pembagian zona iklim di wilayah 

Indonesia dibagi atas empat zona berdasarkan tingginya curah hujan (mm/tahun) seperti 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.4.  
 

Tabel 2.1. Zona Iklim Untuk Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012c) 

Zona Uraian Lokasi Curah Hujan 
(mm/tahun) 

I Tropis, Kelembaban Sedang 
Dengan Musim Hujan Jarang 

Sekitar Timor dan Sulawesi 
Tengah 

< 1400 

II Tropis, Kelembaban Sedang 
Dengan Musim Hujan Sedang 

Nusa Tenggara, Merauke, 
Kepulauan Maluku 

1400 - 1800 

III Tropis, Lembab Dengan Musim 
Hujan Sedang 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Papua, Bali 

1900 - 2500 

IV Tropis, Lembab Dengan Hujan 
Hampir Sepanjang Tahun dan 
Kelembaban Tinggi dan/atau 
banyak Air Sedang 

Daerah Pegunungan Yang Basah, 
misalnya Batu Raden 

>3000 

 

 
Gambar 2.4. Zona Iklim Untuk Indonesia 
(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012c) 

 

Wilayah Indonesia beriklim tropis yang terbagi atas zona I meliputi wilayah di sekitar 

Timor dan Sulawesi Tengah. Wilayah ini mempunyai kelembaban sedang, musim hujan 

jarang dan besarnya curah hujan kurang dari 1400 mm/tahun. Zona II meliputi wilayah Nusa 

Tenggara, Merauke dan Kepulauan Maluku dengan kelembaban sedang, musim hujan 
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sedang dan besarnya curah hujan 1400 – 1800 mm/tahun. Zona III meliputi wilayah 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dengan musim hujan sedang dan 

tingginya curah hujan 1900 – 2500 mm/tahun. Zona IV  dengan ciri lembab dengan hujan 

hampir sepanjang tahun, kelembaban tinggi dan tinggi curah hujan lebih dari 3000 mm/tahun 

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012c). 

2.6 Pengaruh Iklim Pada Temperatur Perkerasan Aspal 

Perkerasan jalan merupakan suatu struktur yang letaknya terbuka, sehingga faktor 

lingkungan sangat mempengaruhi kinerjanya. Kelembaban serta letak permukaan air tanah, 

berpengaruh terutama terhadap kinerja tanah dasar dan material perkerasan tanpa bahan 

pengikat, yang kekakuannya sangat terkait dengan kelembaban. Faktor lingkungan yang lain 

yang berpengaruh adalah temperatur, variasi temperatur sepertinya memberikan pengaruh 

yang kecil pada tanah dasar dan material tanpa bahan pengikat. Namun, temperatur  

mempunyai pengaruh yang kuat pada sifat-sifat material aspal, terutama terhadap kekakuan 

aspal. Meningkatnya temperatur akan menurunkan kekakuan sehingga akhirnya 

meningkatkan beban yang ditransfer pada bagian bawah dari struktur lapisan perkerasan. 

Karena pentingnya temperatur dalam menentukan kekakuan dan sifat-sifat mekanik lainnya 

dari material beraspal, oleh sebab itu informasi tentang variasi temperatur lapisan perkerasan  

aspal pada kedalaman yang bervariasi dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam waktu 

tertentu sangat diperlukan. Beberapa metode disain perkerasan memerlukan rata-rata 

temperatur perkerasan tahunan ketika mengevaluasi tegangan dan regangan. Prosedur disain 

yang lain membagi tahun atas musim atau bulan untuk mengevaluasi sifat-sifat perkerasan 

atas periode tersebut.  

Prediksi temperatur perkerasan telah maju secara nyata sejak Barber (1957) membahas 

perhitungan temperatur perkerasan maksimum berdasarkan laporan cuaca (Diefenderfer et 

al., 2003; Matic et al., 2012a). Teori difusi termal dikembangkan di mana perkerasan 

dianggap sebagai massa semi-tak terbatas dalam kontak dengan udara. Total radiasi harian 

dievaluasi berdasarkan lintang lokasi perkerasan dengan mempertimbangkan efeknya pada 

temperatur udara dekat permukaan. Rumney dan Jimenez  (1971) mengembangkan 

nomograf dari data yang dikumpulkan di Tucson, Arizona untuk memperkirakan temperatur 

perkerasan di permukaan dan pada kedalaman 50 mm. Data yang dikumpulkan mencakup 

temperatur perkerasan dan radiasi matahari per jam. Dempsey (1970) mengembangkan 

sebuah model simulasi berdasarkan teori heat transfer and energy balance pada permukaan 

perkerasan, model ini memungkinkan untuk mempelajari variasi temperatur perkerasan 

selama beberapa hari. Witczak (1972) mengembangkan model matematis untuk 
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memperkirakan rata-rata temperatur perkerasan bulanan berdasarkan rata-rata temperatur 

udara bulanan. 

Pada tahun 1987, Strategic Highway Research Program (SHRP) mendirikan program  

Long Term Pavement Performance (LTPP) sebagai penelitian jangka panjang dengan tujuan 

untuk mencirikan kinerja perkerasan setempat. Sekitar 2500 lokasi di seluruh Amerika Utara 

dilengkapi dengan instrumen untuk mengukur respon perkerasan akibat beban kendaraan 

dan kondisi lingkungan (Mohseni, 1998).  Untuk secara khusus mempelajari kondisi iklim, 

64 lokasi LTPP dipilih untuk menjadi bagian dari Seasonal Monitoring Program (SMP), 

yang dirancang untuk memantau kesesuaian bahan pengikat, dengan mengukur dan 

mengevaluasi dampak dari variasi temperatur dan kelembaban pada kinerja perkerasan. 

Hasil dari penelitian SMP adalah dikembangkan disain campuran Superpave (Superior 

Performing Asphalt Pavements). Metode ini digunakan untuk menentukan bahan aspal pada 

lokasi tertentu, dimana temperatur perkerasan minimum dan maksimum digunakan sebagai 

pedoman dalam memilih aspal yang tepat, untuk dapat digunakan pada daerah iklim yang 

berbeda, sehingga perkerasan mampu menahan deformasi permanen pada suhu tinggi dan 

retak rapuh pada suhu rendah. Selain itu, beberapa peneliti telah menganalisis ketepatan 

model ini menggunakan data dari penelitian LTPP dan penelitian independent untuk 

membandingkan temperatur perkerasan yang sebenarnya dengan yang diprediksikan dan 

digunakan untuk tujuan seleksi aspal (Bosscher et al., 1998; Lukanen et al., 1998; Mohseni 

1998). Pendekatan untuk topik ini juga dilakukan oleh Marshall et al. (2001) yang 

memberikan metode berbasis empiris, dimana pengguna dapat memperkirakan profil 

temperatur struktur perkerasan aspal pada setiap bagian berdasarkan hari.  

Temperatur merupakan salah satu dari faktor-faktor terpenting yang berpengaruh pada 

perancangan dan kinerja perkerasan beton aspal. Untuk keberhasilan suatu perancangan, 

sangat penting mengetahui interval temperatur dimana perkerasan aspal akan diterapkan. 

Wahhab and Balghunaim (1994) melakukan penelitian temperatur perkerasan aspal terkait 

dengan lingkungan gersang di Saudi Arabia dan menyimpulkan bahwa untuk daerah pantai 

mempunyai interval temperatur perkerasan 3 oC – 72 oC, sedangkan untuk daerah pedalaman 

4 oC – 65 oC. Ramadhan and Wahhab (1997) melanjutkan penelitian dengan mengamati 

variasi temperatur pada perkerasan aspal dan beton di Dhahran, sebuah provinsi di timur 

Saudi Arabia. Berdasarkan data temperatur udara yang dikumpulkan dikembangkan model 

regresi linear untuk memperkirakan temperatur perkerasan aspal dan temperatur perkerasan 

beton. Model-model yang dikembangkan sangat penting untuk keperluan analisis dan 

perancangan perkerasan.   
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Diefenderfer (2002) melakukan penelitian mengenai hubungan antara temperatur 

udara dan temperatur perkerasan di Virginia Smart Road yang dibangun sebagai fasilitas 

pengujian untuk berbagai jenis teknologi terkait transportasi di Blacksburg, Virginia. Lebih 

dari 500 instrumen dipasang pada perkerasan, untuk memberikan representasi yang lebih 

realistis dari sifat perkerasan setempat. Reflectometers dan thermocouple dipilih untuk 

memantau kadar air dan temperatur perkerasan, dengan  total 79 buah reflectometer dan 115 

buah thermocouple dipasang pada kedalaman yang berbeda. Model regresi dikembangkan 

untuk mempresentasikan hubungan antara temperatur perkerasan pada beberapa kedalaman 

berdasarkan temperatur udara harian maksimum dan minimum. 

Hassan et al. (2005) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian SHRP dan LTPP 

(1993), dipandang perlu memvalidasi penerapan model yang dikembangkan untuk kondisi 

lingkungan di kesultanan Oman dan kondisi iklim Teluk Arab secara umum. Sebuah stasiun 

pemantauan dipasang di Universitas Sultan Qaboos untuk memantau temperatur udara dan 

temperatur perkerasan serta radiasi matahari. Berdasarkan data temperatur harian minimum 

dan maksimum yang tercatat, model regresi dikembangkan untuk memprediksi temperatur 

perkerasan minimum dan temperatur maksimum dengan menggunakan temperatur udara, 

radiasi matahari dan durasi radiasi matahari sebagai variabel independent.  

Gambar 2.5 memperlihatkan tata letak penempatan thermistor pada struktur 

perkerasan jalan dan Gambar 2.6 memperlihatkan aplikasi pemasangan thermistor pada 

lapisan perkerasan jalan.  
 

 
 

Gambar 2.5. Tata letak Thermistor Pada Struktur Perkerasan  
(Hassan et al., 2005) 
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Gambar 2.6. Aplikasi Pemasangan Thermistor pada  Lapisan Perkerasan  

(Hassan et al., 2005) 
 

Model yang dikembangkan untuk kondisi iklim di Oman dibandingkan dengan model 

SHRP dan LTPP (1993) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.7 dan Gambar 2.8. 

Disimpulkan bahwa model SHRP dan LTPP (1993) lebih konservatif, dan model yang 

dikembangkan lebih sesuai untuk memperkirakan temperatur perkerasan sesuai kondisi iklim 

di negara Oman dan kawasan teluk pada umumnya. 
 

 
Gambar 2.7. Perbandingan Model Prediksi Temperatur Perkerasan Minimum,  

SHRP, LTPP (Hassan  et al., 2005) 
 

 
Gambar 2.8. Perbandingan Model Prediksi Temperatur Perkerasan Maksimum, 

 SHRP, LTPP (Hassan et al., 2005) 
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Distribusi temperatur perkerasan aspal mempunyai pengaruh yang besar pada 

kapasitas dan kinerja dari perkerasan aspal. Jia et al. (2008) secara statistik mengembangkan 

model temperatur perkerasan aspal berdasarkan pengukuran data temperatur di China. 

Sensor-sensor temperatur dipasang di bebarapa bagian perkerasan di berbagai daerah untuk 

memantau fluktuasi temperatur di dalam struktur perkerasan aspal. Berdasarkan data 

pengamatan dan informasi cuaca terkait, model regresi dikembangkan secara detail. 

Dibandingkan dengan aplikasi model prediksi temperatur perkerasan berdasarkan SHRP dan 

LTPP, model yang dikembangkan memberikan akurasi yang lebih baik.  

Prediksi yang akurat dari distribusi temperatur perkerasan merupakan hal yang 

penting, Velasques et al. (2008) mengembangkan model regresi dengan metode least square 

untuk memperkirakan profil temperatur perkerasan aspal dengan nilai-nilai terukur seperti : 

temperatur udara, kelembaban, kecepatan angin dan radiasi matahari yang diukur pada 

bagian-bagian perkerasan yang berbeda di MnROAD. Sebanyak 13.869 rata-rata pengukuran 

temperatur perkerasan pada kedalaman yang berbeda dikumpulkan selama 11 tahun, dan 

digunakan untuk mengembangkan model regresi. Model regresi linear dan polinomial 

digunakan untuk memperkirakan temperatur perkerasan minimum dan maksimum serta 

analisis statistik digunakan untuk memverifikasi asumsi normalitas dan homoscedasticity. 

Selain itu,  akaike information creterion (AIC) digunakan untuk mengukur relatif goodness 

of fit dari model. Akhirnya, model tersebut diverifikasi dengan program a finite difference 

heat transfer untuk menghitung temperatur dalam perkerasan aspal.  

Tabatabaie et al. (2008) meneliti pengaruh temperatur udara terhadap temperatur 

perkerasan pada zona daerah tropis di Iran. Pada penelitian ini, sampel uji campuran aspal 

dibuat dalam spesifikasi dan rancangan campuran yang berbeda atas jenis dan kadar aspal, 

gradasi agregat dan tingkat pemadatan. Termometer mercuri digunakan untuk mengukur 

temperatur permukaan dan temperatur perkerasan pada kedalaman 2 cm, 4 cm dan 6 cm, 

dimana semua sampel diletakkan di area terbuka yang terkena sinar matahari sepanjang 

waktu, dengan ruang diantara sampel diisi dengan campuran aspal untuk mengkondisikan 

perkerasan yang sebenarnya. Temperatur udara juga diukur dengan menggunakan 

termometer mercuri bola yang dipasang pada ketinggian 1,5 meter dengan pencataan 

temperatur dilakukan pada jam 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 dan 18:00 selama lima hari 

dalam sembilan bulan, dan nilai rata-rata bulanan digunakan dalam proses pemodelan. 

Terdapat hubungan linear antara temperatur udara dengan temperatur perkerasan aspal. 

Temperatur perkerasan aspal meningkat secara tajam pada rentang waktu 10:00 – 14:00 atau 
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sekitar gradient matahari pada 60 oC -  120 oC dan semakin dalam dari lapisan permukaan, 

temperatur perkerasan aspal cendrung semakin menurun.   

Mirza et al. (2011) menganalisis zona temperatur di Pakistan guna menerapkan metode 

Superpave, dimana salah satu aspek pentingnya adalah berbasis pada kinerja aspal yang 

diistilahkan dengan Performance Grade (PG). Pendekatan ini memerlukan data temperatur 

perkerasan minimum dan maksimum sesuai dengan letak lintang.  Dalam rangka membuat 

kelas kinerja aspal untuk kondisi temperatur di Pakistan, model yang dikembangkan oleh 

SHRP – LTPP (1993) digunakan untuk memperkirakan  temperatur perkerasan minimum 

dan maksimum berdasarkan temperatur udara. Dengan menggunakan model diatas, 

temperatur perkerasan dapat diperkirakan dengan memanfaatkan data temperatur udara dari 

64 stasiun cuaca di seluruh Pakistan. Lokasi stasiun cuaca tersebut mencakup hampir semua 

wilayah geografis Pakistan. Gambar 2.9 memperlihatkan zonasi temperatur PG di seluruh 

Pakistan dengan tingkat keandalan 98%. Dalam gambar tersebut diperlihatkan zonasi 

penggunaan aspal yang tepat sesuai dengan prediksi temperatur perkerasan aspal minimum 

dan maksimum diilustrasikan dalam gradasi warna yang berbeda, dimana masing-masing 

gradasi warna melambangkan tipe PG aspal. 
 

 
Gambar 2.9. Zona Temperatur untuk Sistem PG di Pakistan  

(Mirza et al., 2011) 
 

Pengamatan temperatur perkerasan berkaitan dengan kondisi lingkungan di Indonesia 

pernah dilakukan oleh Subagio and Soedjatmiko (1999). Penelitian ini mengambil lokasi di 

jalan tol Jakarta – Cikampek dengan pengukuran temperatur perkerasan dilakukan pada 

berbagai kedalaman hingga kedalaman 25 cm. Tata letak dan kedalaman pengamatan seperti 

dilihat pada Gambar 2.10.  



26 
 

 
Gambar 2.10. Tata Letak dan Kedalaman Lubang Pengamatan  

(Subagio & Soedjatmiko, 1999) 
 

Berdasarkan analisis data rata-rata temperatur bulanan di daerah Jakarta, pengukuran 

temperatur perkerasan aspal dilakukan secara manual menggunakan termometer gelas 

selama periode tiga bulan (Mei – Juli 1998). Pengukuran dilaksanakan tidak kurang dari dua 

hari setiap minggu dengan pengukuran harian dilakukan setiap interval tiga jam antara pukul 

06.00 sampai 21.00. Pengukuran temperatur udara setempat, pada lokasi penelitian diamati 

secara terus menerus, pada ketinggian kira-kira 1 sampai 2 meter diatas permukaan 

perkerasan yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi linear yang 

cukup baik antara temperatur udara dan temperatur perkerasan pada kedalaman 1,5 cm dan 

semakin dalam perkerasan menunjukkan korelasi linear semakin kecil. Variasi temperatur 

permukaan perkerasan mengikuti pola intensitas radiasi panas matahari dan temperatur 

udara, namun terjadi rentang waktu antara terjadinya temperatur maksimum di permukaan 

dan dibagian dalam lapis aspal. Rentang waktu tersebut semakin meningkat dengan 

bertambahnya kedalaman, ini berkaitan dengan rendahnya sifat konduktifitas lapisan aspal.  

Dalam standar metode pengujian lendutan perkerasan lentur dengan alat Benkelman 

Beam (Departemen Pekerjaan Umum, 1990) menunjukkan hubungan antara temperatur 

udara dengan temperatur permukaan perkerasan pada berbagai ketebalan lapisan aspal, yang 

dinyatakan dengan grafik-grafik linear seperti dapat dilihat pada Gambar 2.11, yang 

merupakan  hubungan antara temperatur udara dengan temperatur permukaan perkerasan 

pada ketebalan lapisan permukaan 5 cm. Peningkatan temperatur udara akan meningkatkan 

temperatur permukaan perkerasan aspal dan berdasarkan nilai kedua temperatur tersebut, 

temperatur perkerasan aspal dapat ditentukan. Sebagai contoh dalam grafik tersebut dilihat 

besarnya temperatur udara 36 oC dan temperatur permukaan aspal 30 oC, maka besarnya 

temperatur perkerasan aspal pada kedalaman 5 cm adalah 26 oC. Penerapan grafik pada 

Gambar 2.11mempunyai batasan nilai interval temperatur udara 10 – 40 oC dan temperatur 

permukaan aspal 18 – 54 oC.  
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Gambar 2.11. Grafik Hubungan Temperatur Udara, Temperatur Permukaan 
 dan Temperatur Rata-rata Perkerasan (Departemen Pekerjaan Umum, 1990) 

 

Pengukuran temperatur perkerasan aspal seperti yang ditulis oleh Croney (1977), 

pernah dilakukan di Inggris, tepatnya di Great North Road dekat Alconbury di 

Cambridgeshire. Dalam penelitian ini, temperatur perkerasan diukur pada berbagai 

kedalaman dengan alat thermocouple pada struktur lapisan perkerasan dari jenis bahan yang 

berbeda. Thermocouple dihubungkan dengan alat pencatat galvanometer yang dapat 

dioperasikan secara kontinyu selama beberapa tahun dan dalam penelitian ini pengukuran 

temperatur udara juga dilakukan pada lokasi penelitian. Detail struktur lapisan perkerasan 

dan penempatan thermocouple dapat dilihat pada Gambar 2.12. 
 

 
 

Gambar 2.12. Struktur Perkerasan di Alconbury By-Pass dan 
 Posisi Thermocouple  (Croney, 1977) 

 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Temparatur udara (°C)

Te
m

pa
ra

tu
r p

er
m

uk
aa

n 
(°

C
)

Tebal lapis permukaan
beraspal = 5 cm

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

101 mm 101 mm 203 mm
Rolled asphalt Rolled asphalt Sealed bitumen macadam

240 mm 254 mm 203 mm
Bitumen macadam Tarmacadam Wet-mix

roadbase roadbase roadbase
152 mm 152 mm 152 mm

Sub-base Sub-base Sub-base

Pavement 1 Pavement 2 Pavement 3

1            4 8
            5 9

Thermocouples
2 6 10

3 7

1.    38 mm                          6. 102 mm
2.  203 mm                          7. 356 mm
3.  356 mm                          8.   38 mm
4.    19 mm                          9. 102 mm
5.    38 mm                        10. 203 mm

Depths of thermocouples below surface



28 
 

Croney (1977) menyimpulkan hubungan antara temperatur udara rata-rata bulanan dan 

kesesuaian temperatur perkerasan rata-rata yang dicatat pada kedalaman 38 mm dalam 

bentuk pola pemanasan dan pendinginan pada struktur perkerasan seperti dilihat pada 

Gambar 2.13. Pada kedalaman antara 38 mm sampai 203 mm, perubahan kedalaman 

memberikan pengaruh yang kecil pada temperatur rata-rata perkerasan.  
 

 
Gambar 2.13. Hubungan Rata-rata Temperatur Udara Bulanan dan 
 Temperatur Perkerasan pada Kedalaman 38 mm (Croney, 1977) 

 

Dickinson (1981) meneliti temperatur perkerasan beton aspal di Australia dengan 

melakukan pengukuran di 6 lokasi terpisah dan mengambil tempat di kota-kota penting di 

Australia selama periode waktu lebih dari 1 tahun. Dengan menggunakan teknik pengukuran 

yang sama seperti yang telah dilakukan Croney (1977), yaitu dengan mengukur temperatur 

perkerasan pada beberapa kedalaman dari struktur perkerasan beton aspal, Dickinson (1981) 

menyimpulkan bahwa temperatur pada kedalaman 50 mm merupakan indikator dari kondisi 

rata-rata temperatur pada 100 mm dari bagian atas struktur perkerasan. Data pada kedalaman 

ini merupakan indikator yang baik dalam mengevaluasi kondisi temperatur perkerasan yang 

mempengaruhi kinerja strukturnya.  Berdasarkan data ini, memungkinkan sebuah metode 

dikembangkan untuk menghitung temperatur harian dalam struktur perkerasan pada setiap 

lokasi pada kondisi langit cerah dan kecepatan angin rendah. 

Witczak (1972) mengembangkan suatu persamaan matematis untuk memperkirakan 

temperatur lapisan aspal seperti yang ditulis pada Persamaan 2.1. Temperatur pada 

kedalaman Z = h/3, dimana h adalah tebal lapisan aspal sebagai temperatur yang mewakili 

seluruh lapisan aspal dan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis modulus. 
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MMPT = MMAT �1 +
1

Z + 4
� −

34
Z + 4

+ 6 … … … … … … … … … … … … … … . . … . (2.1) 

 

dimana : 

MMPT    = Rata-rata temperatur perkerasan bulanan (oF) 

MMAT    = Rata-rata temperatur udara bulanan (oF) 

Z             = Kedalaman struktur perkerasan 
 

Variasi temperatur udara umumnya tidak memiliki pengaruh yang berarti pada 

modulus  material berbutir atau tanpa bahan pengikat, namum mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat terhadap sifat-sifat aspal. Dalam menentukan bagaimana cara terbaik untuk 

menentukan variasi temperatur aspal untuk keperluan perencanaan, sebuah prosedur telah 

dikembangkan oleh Shell (1978) dalam menentukan temperatur udara rata-rata tahunan 

terbobot (W-MAAT) berdasarkan temperatur udara rata-rata bulanan (MMAT) pada setiap 

lokasi sesuai dengan kondisi iklimnya. Nilai-nilai MMAT umumnya diperoleh pada kantor 

meteorologi setempat, pengelola bandar udara atau instansi terkait lainnya.  W-MAAT 

terkait dengan temperatur aspal efektif, sehingga dengan demikian akan terkait dengan 

modulus aspal efektif. Dalam analisis W-MAAT telah memperhitungkan pengaruh dari 

variasi harian dan variasi bulanan dari temperatur perkerasan. Pengaruh variasi temperatur 

perkerasan tidak bisa dianalisis secara sederhana hanya dengan mengambil nilai rata-rata 

temperatur. W-MAAT ditentukan berdasarkan nilai MMAT dengan cara pembobotan 

menggunakan kurva pada Gambar 2.14.   
 

 
Gambar 2.14. Kurva Pembobotan Temperatur  

(Shell, 1978) 
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Untuk setiap nilai  MMAT, faktor pembobotannya berasal dari kurva Gambar 2.14, 

dan berdasarkan nilai rata-rata dari faktor pembobotan,  MMAT efektif atau W-MAAT juga 

ditentukan berdasarkan kurva yang sama. Tabel 2.2 menampilkan nilai MMAT dan W-

MAAT di sejumlah negara. Dari sudut pandang disain perkerasan, perlu memiliki rincian 

temperatur lapisan perkerasan aspal diberbagai kedalaman dan perubahan yang terjadi 

selama satu hari yang dihubungkan dengan data MMAT. 
 

Tabel 2.2. MMAT dan W-MAAT di Sejumlah Negara (Shell, 1978) 

LOCATION 

MMAT (0C) 

W-MAAT (0C) 

JA
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U
A

R
Y
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U
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R

Y
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PR
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SE
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ER
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TO
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ER
 

N
O
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ER

 

D
ES

EM
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ER
 

Anchorage -11 -8 -5 -2 7 12 14 13 9 2 -6 -11 5 

Bahrain 17 18 21 25 29 32 33 33 32 28 24 18 28 

Bangkok 26 27 29 30 29 29 29 29 28 27 26 25 28 

Beirut 13 14 15 18 22 24 27 27 26 24 19 16 22 

Chicago -4 -3 2 8 14 19 23 22 18 12 4 -1 15 

Frankfurt 1 2 6 10 14 17 18 18 15 10 4 2 12 

Houston 12 13 17 21 24 27 28 28 26 22 16 16 23 

Kuala Lumpur 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 

Lagos 27 28 28 28 27 26 26 25 26 27 27 27 27 

London 4 4 7 9 12 16 18 17 15 11 7 4 12 

Madrid 4 6 9 12 16 21 23 23 19 14 8 6 16 

Marseille 6 7 10 13 16 20 23 23 20 15 10 7 19 

Melbourne 19 19 18 15 12 10 9 11 12 14 16 18 15 

Nairobi 18 19 19 19 18 16 16 16 20 18 18 18 18 

New Delhi 14 17 22 28 33 33 31 30 29 29 20 18 28 

New York -1 -1 3 10 16 17 23 23 21 15 9 2 16 

Paris 3 4 8 11 15 18 20 19 17 12 7 4 14 

Rome 8 8 11 14 18 22 24 24 22 18 12 6 18 

Stockholm -3 -3 -1 5 10 15 18 17 12 7 3 0 10 

Tokyo 3 4 7 12 17 21 24 26 22 17 11 6 18 
 

2.7 Pengaruh Temperatur Terhadap Modulus Kekakuan (Stiffness Modulus) 

Material aspal yang digunakan dalam perkerasan jalan, karakteristik mekaniknya sangat 

dipengaruhi oleh respon sifat viscous-elastic terhadap beban. Ini artinya sifat deformasinya 

atau modulus kekakuannya tergantung dari dua hal yaitu temperatur dan lamanya waktu 

pembebanan. Shook and Kallas (1969) seperti ditulis oleh Croney (1977) telah melakukan 

penelitian secara ekstensif dalam modulus elastisitas beton aspal menggunakan frekuensi 

beban yang bervariasi. Gambar 2.15 dan Gambar 2.16 memperlihatkan kurva hubungan 

antara modulus elastisitas, rongga udara dan temperatur dari beton aspal yang terbuat dari 

aspal penetrasi 50 dan 100. Pada waktu pembebanan yang tetap, pengaruh nyata temperatur 
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terhadap modulus elastisitas terlihat jelas, meningkatnya temperatur dari 4,5 oC menjadi 38 
oC menyebabkan menurunnya modulus sekitar 12 kalinya. Hal yang sama juga dilihat pada 

hubungan antara modulus elastisitas, kadar aspal dan temperatur (Gambar 2.16). 
 

 
Gambar 2.15. Hubungan antara Modulus Elastis, Rongga Udara  

dan Temperatur Beton Aspal (Croney, 1977) 
 

 
Gambar 2.16. Hubungan antara Modulus Elastis, Kadar Aspal 

 dan Temperatur Beton Aspal (Croney, 1977) 
 

Brown (1973) dalam Croney (1977) membuat ringkasan informasi yang sangat 

berguna memperkirakan hubungan rata-rata antara modulus elastisitas dan waktu 

pembebanan pada temperatur  0 oC, 10 oC dan 20 oC, untuk aspal macadam dengan aspal 

penetrasi 100 dan untuk rolled asphalt  dengan aspal penetrasi  50 seperti terlihat pada kurva 

Gambar 2.17 dan Gambar 2.18. Nampak sangat jelas, pengaruh temperatur dan waktu 
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pembebanan pada modulus kekakuan sangat nyata, peningkatan temperatur dan waktu 

pembebanan menyebabkan menurunnya modulus kekakuan campuran aspal. Kinerja suatu 

struktur perkerasan aspal seperti ketahanan lelah, karakteristik distribusi beban dan 

deformasi lapisan dibawahnya sangat ditentukan oleh modulus kekakuan campuran aspal.  
 

 
Gambar 2.17. Hubungan Modulus, Waktu Pembebanan  

dan Temperatur Aspal Macadam (Croney, 1977) 
 

 
Gambar 2.18. Hubungan Modulus, Waktu Pembebanan 

dan Temperatur Rolled Asphalt  (Croney, 1977) 
 

Respon perkerasan aspal akibat pengaruh temperatur sangat dipengaruhi oleh profil 

modulus resilient perkerasan aspal (Alkasawneh et al.,2007). Model-model sederhana telah 

diusulkan oleh beberapa peneliti untuk memperkirakan modulus resilient sebagai fungsi dari 

temperatur berdasarkan pengujian di laboratorium dan atau di lapangan. Pada waktu 

pembebanan tetap, Ullidtz (1987) mengusulkan model untuk memperkirakan modulus 

resilient beton aspal pada temperatur antara 0 – 40 0C. Witczak (1989) mengusulkan model 
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dimana modulus resilient merupakan fungsi kuadrat dari temperatur perkerasan aspal. Janoo 

and Berg (1991) mengusulkan model berdasarkan metode backcalculation dari modulus 

beton aspal. Ali and Lopez (1996) mengusulkan model dimana modulus resilient beton aspal 

merupakan fungsi exponensial dari temperatur. Perbandingan model-model tersebut dalam 

memperkirakan modulus elastisitas pada lapisan beton aspal dapat dilihat pada Gambar 2.19, 

dan disimpulkan bahwa pada waktu pembebanan yang tetap, modulus resilient sangat 

dipengaruhi oleh temperatur perkerasan. 
 

 
Gambar 2.19. Resilient Modulus Vs Temperatur  

(Alkasawneh et al.,2007) 
 

Untuk zona tropis di Iran, Tabatabaie et al. (2008) memodelkan keterkaitan temperatur 

dengan modulus resilient perkerasan aspal. Disain campuran dirancang dengan 4 variabel 

yang berbeda yaitu perbedaan pada kadar aspal, gradasi aspal, tingkat pemadatan dan gradasi 

agregat. Indirect tensile test digunakan untuk menentukan modulus resilient dan Gambar 

2.20 sampai Gambar 2.23 menunjukkan kurva hubungan antar variabel tersebut. Pada waktu 

pembebanan yang tetap, Untuk hubungan antara modulus resilient dan temperatur dengan 

variasi gradasi aspal, variasi kadar aspal  dan variasi tingkat  pemadatan, memperlihatkan 

perbedaan antara modulus resilient yang sangat tinggi pada temperatur rendah (5 °C) 

dibandingkan dengan temperatur menengah (25 °C) dan tinggi (40 °C). Pada temperatur 

rendah, perbedaan yang paling nyata pada variasi tingkat pemadatan tinggi dan menengah. 

Pada temperatur tinggi, variasi nilai modulus resilient dalam semua kasus, kecuali untuk 

jenis aspal, sekitar 1% sampai 2% dari nilai temperatur rendah, jika dibandingkan dengan 

jenis aspal, persentase tersebut mencapai 22%.  Menurut Tabatabaie et al. (2008) gradasi 

aspal merupakan satu-satunya variabel yang memiliki korelasi yang nyata terhadap modulus 



34 
 

resilient, sehingga pemilihan gradasi aspal sangat penting sesuai dengan iklim lingkungan, 

terutama untuk daerah lingkungan panas. 
 

 
Gambar 2.20. Perubahan Modulus Resilient Akibat Temperatur  

dengan Variasi Tipe Aspal  (Tabatabaie et al., 2008) 
 

 
Gambar 2.21. Perubahan Modulus Resilient Akibat Temperatur  

dengan Variasi Kadar Aspal (Tabatabaie et al., 2008) 
 

 
Gambar 2.22. Perubahan Modulus Resilient Akibat Temperatur  

dengan Variasi Gradasi  Agregat (Tabatabaie et al., 2008) 
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Gambar 2.23. Perubahan Modulus Resilient Akibat Temperatur  

dengan Variasi Pemadatan (Tabatabaie et al., 2008) 
 

Aschuri et al. (2003) menguji modulus kekakuan campuran aspal dengan 

menggunakan peralatan UMATTA, dengan variasi temperatur merujuk pada fluktuasi 

temperatur perkerasan di Indonesia, yang berdasarkan nilai W-MAAT (Weighted Mean 

Annual Air Temperature). Pengaruh temperatur dan periode waktu pembebanan terhadap 

modulus kekakuan campuran aspal sangat nyata. Hal ini dapat diperlihatkan pada Gambar 

2.24 sampai Gambar 2.26 yang menggambarkan hubungan antara periode waktu 

pembebanan dengan modulus kekakuan campuran aspal pada temperatur 25 oC, 37,5 oC dan 

50 oC. Pada waktu pembebanan yang sama yaitu 500 ms, pada temperatur 25 oC 

menghasilkan modulus kekakuan aspal sebesar 3783 MPa, nilai ini menurun menjadi 1066 

MPa pada temperatur 37,5 oC atau terjadi penurunan sebesar 71,8 %. Pada temperatur ke 50 

oC menghasilkan modulus kekakuan 319,7 MPa dan terjadi penurunan sebesar 70,09 %. 

Dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan temperatur sebesar 12,5 oC, terjadi penurunan 

rata-rata modulus kekakuan campuran aspal sebesar 70,94 %. 
 

 
Gambar 2.24. Hubungan Waktu Pembebanan dan Modulus Kekakuan 

 pada Temperatur 50 oC (Aschuri et al., 2003) 
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Gambar 2.25. Hubungan Waktu Pembebanan dan Modulus Kekakuan  

padaTemperatur 37,5 oC (Aschuri et al., 2003) 
 

 
Gambar 2.26. Hubungan Waktu Pembebanan dan Modulus Kekakuan  

pada Temperatur 25 oC (Aschuri et al., 2003) 
 

Disain perkerasan aspal biasanya dibuat pada temperatur tertentu yang mewakili 

temperatur perkerasan sepanjang satu tahun. Minhoto et al. (2009) mengevaluasi kinerja 

fatigue perkerasan pada temperatur yang berbeda. Dalam studi sebelumnya, Minhoto et al. 

(2005a; 2005b) meneliti distribusi temperatur pada struktur perkerasan melalui pengukuran 

langsung di lapangan dengan menggunakan peralatan temperatur-rekaman (datalogger 

terkait dengan thermocouple) seperti diperlihatkan pada Gambar 2.27. 
 

 
Gambar 2.27. Struktur Perkerasan dan Lokasi Kedalaman Pengukuran Temperatur 

 (Minhoto et al., 2009) 
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Tujuh buah thermocouple dipasang pada kedalaman yang berbeda, sehingga 

memberikan representasi yang baik pada semua lapisan aspal  yaitu pada permukaan, 27,5 

mm, 55 mm, 125 mm, 165 mm, 220 mm dan 340 mm. Temperatur diukur pada setiap jam, 

setiap hari sepanjang tahun. Minhoto et al. (2009) menggunakan metode sweep test untuk 

mengukur modulus kekakuan dengan frekuensi pembebanan yang berbeda pada setiap 

temperatur uji (-5 oC, 5 oC, 15 oC, 25 oC). Dalam penelitian ini terdapat tujuh frekuensi yang 

diuji  (10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1 Hz) dalam 100 siklus. Modulus kekakuan pada beberapa 

temperatur untuk campuran konvensional diperlihatkan pada Gambar 2.28 dan campuran 

aspal karet pada Gambar 2.29. Dapat diperlihatkan modulus kekakuan kedua campuran 

meningkat dengan menurunnya temperatur dan frekuensi pembebanan. 
 

 
Gambar 2.28. Modulus Kekakuan pada Campuran Konvensional  

(Minhoto et al., 2009) 
 

 
Gambar 2.29. Modulus Kekakuan pada  Campuran Aspal Karet  

(Minhoto et al., 2009) 
 

Ketahanan perkerasan aspal sangat tergantung dari kekuatan strukturnya dan kondisi 

lingkungannya terutama temperatur sangat mempengaruhi variasi kekuatan perkerasan aspal 

sepanjang tahun. Paliukaite and Vaiktus (2011) melakukan penelitian eksperimental dengan 

memasang sensor temperatur dan kadar air pada struktur perkerasan jalan di Lithuanian. 
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Gambar 2.30 menunjukkan tujuh buah sensor dipasang mulai dari lapisan permukaan hingga 

lapisan subgrade pada kedalaman 125 cm dengan tujuan untuk mengecek validitas metode 

koreksi nilai lendutan yang diukur dengan falling weight deflectometer (FWD) dan nilai 

modulus E0 pada temperatur 20 oC pada kondisi sebenarnya. Nilai temperatur perkerasan 

aspal harian minimum dan maksimum  pada kedalaman 10 cm dan nilai fluktuasinya 

diperlihatkan pada Gambar 2.31.   
 

 
 Gambar 2.30. Instalasi Sensor Temperatur dan Kadar Air   

pada Struktur Perkerasan Jalan (Paliukaite & Vaiktus, 2011) 
  

Pada Gambar 2.31 menunjukkan terdapat korelasi yang kuat (r = -0,9939) antara 

modulus E0 pada permukaan lapisan perkerasan aspal dan temperatur yang diukur pada 

kedalaman 10 cm. Nilai perbedaan maksimum modulus E0 terjadi pada temperatur 30 – 33 
oC dan perbedaan minimum pada temperatur 15 – 25 oC (Paliukaite and Vaiktus, 2011). 

 

 
Gambar 2.31. Modulus (E0) Berdasarkan Penelitian Eksperimental  

(Paliukaite and Vaiktus, 2011) 
 

Pada umumnya pengaruh temperatur pada lapisan perkerasan aspal dapat diuji dengan 

dua metode yaitu destructive test dan non destructive test. Taha et al. (2013) meneliti 

pengaruh temperatur di jalan Soekarno-Hatta dan Cikampek-Purwakarta di Bandung, Jawa 
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Barat Indonesia dengan metode destructive test, dimana sampel core diuji di laboratorium 

dengan menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) dan metode non destructive 

test menggunakan Falling Weight Deflectometer (FWD) dan Spectral Analysis of Surface 

Wave (SASW). Persamaan empiris yang dikembangkan AASHTO (1993), ELMOD (1989) 

dan hasil pengujian UTM digunakan untuk menggambarkan hubungan antara temperatur dan 

modulus elastisitas, seperti diperlihatkan pada Gambar 2.32 sampai Gambar 2.34. 
 

 
Gambar 2.32. Modulus vs Temperatur Jalan Soekarno-Hatta dan 

 Cikampek - Purwakarta dengan AASHTO (1993) (Taha et al., 2013) 
 

 
Gambar 2.33. Modulus vs Temperatur  Jalan Soekarno-Hatta dan  

Cikampek – Purwakarta dengan ELMOD (Taha et al., 2013) 
 

 
Gambar 2.34. Modulus AC-ATB vs Temperatur  

Berdasarkan Uji UTM (Taha et al., 2013) 
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Secara umum penerapan temperatur tinggi pada lapisan perkerasan aspal akan 

menghasilkan nilai modulus elastisitas yang lebih rendah dan sebaliknya modulus elastisitas 

lapisan perkerasan aspal meningkat karena temperaturnya menurun. Hal ini telah diamati 

dengan pengujian yang berbeda (FWD, SASW dan UTM) dimana nilai modulus elastisitas 

dipengaruhi oleh perubahan temperatur. 

2.8 Modulus Kekakuan Aspal (Bitumen Stiffness Modulus) 

Menurut Van Der Poel (1954) dalam Brown and Brunton (1982) istilah bitumen stiffness (Sb) 

didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan pada aspal, pada 

temperatur dan waktu pembebanan tertentu. Definisi yang sama juga digunakan untuk mix 

stiffness (Sm). Pada Gambar 2.35 menunjukkan variasi dari Sb dengan variasi waktu 

pembebanan dan temperatur, dimana aspal menunjukkan perilaku elastic pada temperatur 

rendah dan waktu pembebanan singkat, berperilaku viscous pada temperatur tinggi dan 

waktu pembebanan yang lama serta mempunyai perilaku viscous-elastic ketika diantaranya.  
 

 
Gambar 2.35. Variasi dari Bitumen Stiffness (Sb) Berdasarkan Waktu dan Temperatur  

(Brown and Brunton, 1982) 
 

Kekakuan aspal dapat diperkirakan dengan bantuan sebuah nomograph yang 

dikembangkan oleh Van Der Poel (1954) dalam Brown and Brunton (1982) seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.36. Data yang diperlukan untuk menggunakan nomograph 

tersebut adalah: 

1) Temperatur perkerasan (T) dalam (oC). 

2) Titik lembek (SPr) dari pengujian pengujian ring and ball (oC). 

3) Waktu pembebanan (t) (detik), tergantung pada kecepatan kendaraan. 

4) Indek penetrasi (PIr), yang merupakan ukuran dari kepekaan temperatur.  
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Gambar 2.36. Nomograph Bitumen Stiffness (Sb) 

(Van Der Poel, 1954 dalam Brown and Brunton, 1982) 
 

Untuk menentukan waktu pembebanan pada Gambar 2.36, membutuhkan perkiraan 

tebal lapisan aspal (mm). Sebagai alternatif dapat digunakan Persamaan 2.2.  
 

logt = 5 ∗ 10−4 ∗ h − 0,2 − 0,94 ∗ log v … … … … … … … … … … … … … … … … … . (2.2) 
 

dimana: 

h = Tebal perkerasan 

v = Kecepatan kendaraan dalam km/jam 
 

Waktu pembebanan untuk tebal lapis perkerasan antara 100 – 350 mm dapat 

diperkirakan dari hubungan empiris yang sederhana seperti tertulis pada Persamaan 2.3. 
 

t =
1
v  (detik) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2.3) 

 

dimana: 

v = Kecepatan kendaraan dalam km/jam  
 

Indek penetrasi dapat dihitung dari SPr  (temperatur titik lembek) dan penetrasi aspal 

setelah dihamparkan, dihitung dengan Persamaan 2.4. 
 

PIr =
1951,4 − 500logPr − 20SPr

50logPr − SPr − 120,14   … … … … … … … … … … … … … … … . … … … (2.4) 

 

Aspal mengalami pengerasan selama proses pencampuran hingga penghamparan, 

sehubungan dengan nilai indek penetrasi (PIr) dan titik lembek (SPr) dalam Persamaan 2.4 
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dalam kondisi yang sudah dihamparkan, maka dalam perhitungan dengan Persamaan 2.4, 

dibuat asumsi seperti tertulis pada Persamaan 2.5 dan Persamaan 2.6. 
 

Pr = 0,65 Pi  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … (2.5) 
 

SPr = 98,4 − 26,35logPr … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … . . . . (2.6) 
 

dimana: 

Pi = Penetrasi aspal dalam kondisi asli (0,1 mm) 

Pr = Penetrasi aspal dalam kondisi dihamparkan (0,1 mm) 

SPr = Titik lembek aspal dalam kondisi dihamparkan (oC) 
 

Karena sebagian besar perhitungan perencanaan berdasarkan pada tingkat nominal dari 

karakteristik aspal terhadap penetrasi awalnya, substitusi dari Persamaan 2.5 dan Persamaan 

2.6 kedalam Persamaan 2.4, memberikan persamaan untuk indek penetrasi dalam kondisi 

dihamparkan seperti tertulis pada Persamaan 2.7. 
 

PIr =
27logPi − 21,65

76,35logPi − 232,82  … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … . . (2.7) 

 

Disamping menggunakan nomogram yang dikembangkan oleh Van Der Poel, Bitumen 

Stiffness (Sb) dapat juga dicari dengan menggunakan Persamaan 2.8 yang diturunkan oleh 

Ullidtz (1979) dalam Brown and Brunton (1982). 
 

Sb = 1,157 ∗ 10−7 ∗ t−0,368 ∗ 2,718−PIr ∗ (SPr − T)5  … … … … … … … … … … . . (2.8) 
 

dimana: 

Sb = Stiffness bitumen (MPa) 

t  = Waktu pembebanan (detik) 

PIr = Penetrasion index recovered 

SPr = Temperatur titik lembek (oC) 

T = Temperatur aspal (oC) 

Persamaan 2.8 dapat diterapkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

t   = 0,01 – 0,1 detik 

PIr   = -1 sampai 1 

(SPr –  T)  = 20 oC – 60 oC 
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2.9 Modulus Kekakuan Campuran Aspal (Mix Stiffness) 

Mix Stiffness (Sm ) merupakan perbandingan antara tegangan-regangan campuran aspal yang 

nilainya tergantung pada temperatur dan lamanya pembebanan yang diterapkan. Brown and 

Brunton (1982) menyebut bahwa metode yang terbaik untuk menentukan kekakuan 

campuran aspal dengan menggunakan tes laboratorium yang sesuai. Namun, dalam ketidak 

tersediaan peralatan laboratorium yang memadai, kekakuan campuran aspal dapat juga dicari 

dengan menggunakan persamaan pendekatan yang tersedia. 

Nilai minimum dari kekakuan bitumen untuk perilaku elastis adalah 5 MPa (Bonnaure, 

1977 dalam Brown and Brunton, 1982). Diatas nilai 5 MPa, kekakuan campuran hanya 

tergantung dari kekakuan aspal dan proporsi dari volumetriknya, tetapi untuk nilai dibawah 

itu sebagian besar parameter berkaitan dengan sifat agregat dan pengaruh dari bitumen 

menurun secara signifikan. Kondisi ini dapat diperlihatkan pada Gambar 2.37 dimana 

kekakuan campuran merupakan fungsi dari kekakuan bitumen.  
 

  
Gambar 2.37. Hubungan antara Mix Stiffness (Sm) dan Binder Stiffness (Sb) 

(Bonnaure, 1977 dalam Brown and Brunton, 1982) 
 

Heukelom dalam Yoder dan Witzcak (1975) memberikan Persamaan 2.9 untuk 

menentukan Mix Stiffness (Sm ). 
 

Sm = Sb × �1 + �
2,5
n
� × �

Cv
1 − Cv

��
n

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2.9) 

 

dimana: 

Sm  =  Kekakuan campuran (Kg/Cm2) 

Sb =  Kekakuan bitumen (Kg/Cm2) 

n diperoleh dengan menggunakan Persamaan 2.10 

Cv diperoleh dengan menggunakan Persamaan 2.11 
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n = 0,83 log
(4 × 104)

Sb
   … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . … . (2.10) 

 

Cv =
Volume Agregat

Volume Agregat + Volume Aspal
    … … … … … … … … … … … … . … . . … … (2.11) 

 

Untuk campuran yang memiliki rongga udara dalam campuran lebih dari 3%, Van 

Draat and Sommer dalam Yoder and Witzcak (1975) mengusulkan penggunaan nilai Cv’ 

dengan Persamaan 2.12. 
 

Cv’ =
Cv

1 − (0,01Vv− 0,03)  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2.12) 

 

dimana: 

Cv’ = Koreksi konsentrasi volume agregat 

Vv = Volume rongga udara 
 

Koreksi nilai Cv ini hanya dapat digunakan untuk campuran yang mempunyai faktor 

konsentrasi volume aspal (Cb) yang memenuhi Persamaan 2.13. 
 

Cb >
2

3(1 − Cv′) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … (2.13) 

 

Berdasarkan Persamaan 2.11 dan Persamaan 2.12, Nottingham University (Brown and 

Brunton, 1982) memberikan Persamaan 2.14 untuk kekakuan campuran aspal (Sm) dan 

Persamaan 2.14 dapat digunakan jika nilai dari VMA diantara 12% - 30% dan kandungan 

rongga udara lebih besar dari 3%. 
 

Sm = Sb × �1 +
257,5 − 2,5VMA

n(VMA − 3) �
n

 … … … … … … … … … … … … … … … . … … … (2.14) 

 

dimana: 

n  =  seperti yang telah didefinisikan sebelumnya  

Sb dan Sm  dalam N/m2                        

VMA =  Rongga dalam campuran agregat = Vv + Vb 

Vv =  Prosentase volume rongga udara 

Vb =  Prosentase volume bitumen 
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Mix Stiffness (Sm ) juga dapat dicari dengan menggunakan nomograph yang 

dikembangkan oleh Shell (Bonnaure et al., 1977). Data yang dibutuhkan dalam penggunaan 

nomograph ini adalah nilai kekakuan aspal (Sb) dalam Pa, prosentase volume bitumen dan  

prosentase volume campuran agregat. Nomograph yang dikembangkan Shell dapat 

diperlihatkan pada Gambar 2.38.  
 

 
Gambar 2.38. Nomograph untuk Memperkirakan Mix Stiffness (Sm) 

 (Bonnaure et al., 1977) 
 

Bonnaure et al. (1977) mengembangkan persamaan untuk memperkirakan modulus 

kekakuan campuran aspal (Sm) berdasarkan pada persentase volume agregat (Vg), persentase 

volume bitumen (Vb) dan modulus kekakuan bitumen (Sb). Penggunaan persamaan ini hanya 

untuk nilai modulus kekakuan bitumen (Sb) ≥ 5 x 106 N/m2 (Lihat Persamaan 2.15 sampai 

dengan Persamaan 2.20). 
 

Untuk : 5 x 106 N/m2 <  Sb< 109 N/m2,  
 

logSm  =
β4 + β3

2 (logSb − 8) +
β4 − β3

2 |logSb − 8 | + β2 … … … … … . … … (2.15) 
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Untuk : 109 N/m2 <  Sb < 3 x 109 N/m2, 
 

logSm  = β2 + β4 + 2,0959(β1 − β2 − β4)(log Sb − 9) … … … … … … … . … … (2.16) 
 

β1 = 10,82 −
1,342(100 − Vg)

Vg + Vb
 … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . … (2.17) 

 

β2 = 8,0 + 0,00568Vg + 0,0002135 Vg2 … … … … … … … … … … … … … . … … … (2.18) 
 

β3 = 0,6 log �
1,37Vb2 − 1
1,33Vb − 1

�… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . (2.19) 

 

β4 = 0,7582(β1 − β2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … (2.20) 
 

dimana: 

Vg =  Prosentase volume agregat 

Vb =  Prosentase volume bitumen 

2.10 Thermocouple  

Thermocouple merupakan salah satu jenis sensor temperatur yang menggunakan metode 

elektrik dan merupakan sensor yang paling banyak digunakan pada dunia penelitian dan 

industry (Instrument Maniac, 2012). Sensor ini terdiri  dari dua kawat dari logam-logam 

yang berbeda yang kemudian dikoneksikan menjadi satu sama lain pada salah satu ujungnya. 

Beberapa kelebihan thermocouple yang membuatnya menjadi populer adalah respon yang 

cepat terhadap perubahaan suhu dan dapat digunakan pada rentang suhu operasional yang 

luas yaitu berkisar diantara -200˚C hingga 2000˚C (Ikhwan, 2013).  Thermocouple juga 

tahan terhadap getaran serta mudah digunakan. Ilustrasi thermocouple dapat diperlihatkan 

pada Gambar 2.39. 
 

 
Gambar 2.39. Thermocouple (Ikhwan, 2013) 
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Thermocouple tersedia dalam berbagai ragam rentang suhu dan jenis bahan. Pada 

dasarnya, gabungan jenis-jenis logam konduktor yang berbeda akan menghasilkan rentang 

suhu operasional yang berbeda pula. Berdasarkan bahan pembentuknya, terdapat beberapa 

tipe thermocouple yang umum digunakan berdasarkan standar internasional sebagai berikut: 

1) Tipe K (Chromel (Ni-Cr alloy)) adalah thermocouple untuk tujuan umum. Tersedia 

untuk rentang temperatur -200 oC hingga +1200 oC. 

2)  Tipe E (Chromel/Constantan (Cu-Ni alloy)), cocok digunakan untuk temperatur yang 

rendah. Tipe E adalah tipe non magnetik. 

3) Tipe J (Iron/Constantan), umumnya digunakan untuk rentang batas temperatur  -40 oC 

sampai  +750 oC dan kurang populer jika dibandingkan dengan tipe K. 

4) Tipe N (Nicrosil (Ni-Cr-Si alloy)), stabil dan memiliki tahanan yang tinggi terhadap 

oksidasi dan membuatnya cocok untuk pengukuran temperatur tinggi. Tipe N dapat 

mengukur temperatur diatas +1200 oC dan merupakan perbaikan dari tipe K. 

5) Tipe B, R dan S, merupakan thermocouple logam mulia yang memiliki karakteristik 

hampir sama. Jenis thermocouple ini yang paling stabil dan digunakan untuk mengukur 

temperatur yang tinggi (> 300 oC). 

6) Tipe T (Copper/Constantan), cocok digunakan untuk mengukur temperatur antara -200 
oC sampai +350 oC. 

7) Tipe DS, merupakan jenis sensor digital dan dapat digunakan untuk mengukur 

temperatur antara -55 oC sampai +125 oC. 

2.11 Dynamic Shear Rheometer (DSR) 

Dynamic Shear Rheometer (DSR) digunakan untuk menguji karakteristik sifat viscous dan 

elastic aspal pada temperatur menengah dan tinggi. Aspal merupakan material viscoelastic, 

yang berarti aspal berperilaku sebagian seperti padat elastis (deformasi akibat beban dapat  

dipulihkan atau mampu kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan) dan sebagian 

seperti cairan kental (deformasi akibat beban tidak dapat dipulihkan atau tidak bisa kembali 

ke bentuk semula setelah beban dihilangkan). Setelah digunakan dalam industri plastik 

selama bertahun-tahun, DSR mampu mengukur sifat baik elastis dan kental. Alat DSR dapat 

diperlihatkan pada Gambar 2.40. 

Pada dasarnya uji DSR menggunakan sampel aspal yang tipis (Gambar 2.41) yang 

terjepit di antara dua pelat melingkar. Pelat yang paling bawah tetap, sementara pelat atas 

bergerak bolak-balik melintasi sampel pada 10 rad/detik (1,59 Hz) untuk membuat tindakan 

geser (Gambar 2.42). Hal ini dimaksudkan untuk mensimulasikan aksi geser sesuai dengan 
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kecepatan lalu lintas sekitar 55 mph (90 km/jam). Tes ini sebagian besar dikontrol oleh 

perangkat lunak. 
 

 
Gambar 2.40. Dynamic Shear Rheometer (Pavement Interactive, 2011a) 

 

 
Gambar 2.41. Sampel Aspal DSR (Pavement Interactive, 2011a) 

 

 
Gambar 2.42. Sampel Aspal Diantara Dua Pelat DSR (Pavement Interactive, 2011a) 

 

DSR mengukur modulus kompleks geser aspal (G*) dan sudut fase (δ). Modulus 

kompleks geser (G*) dapat dianggap sebagai resistansi sampel aspal terhadap deformasi 

ketika geser berulang-ulang, sedangkan sudut fase (δ) merupakan jarak antara tegangan 
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geser yang diterapkan dan regangan geser yang dihasilkan (Gambar 2.43). Semakin besar 

sudut fase (δ), maka semakin kental materialnya. 
 

 
Gambar 2.43. Kurva DSR  

(Pavement Interactive, 2011a) 
 

G* dan δ digunakan sebagai prediktor rutting dan fatigue cracking HMA. Pada awal 

umur perkerasan, rutting merupakan perhatian utama, sementara pada sisa umur perkerasan 

fatigue cracking menjadi perhatian utama. Untuk melawan rutting, aspal harus kaku dan 

elastis (harus dapat kembali ke bentuk semula setelah deformasi beban). Oleh karena itu, 

modulus geser kompleks bagian yang elastis, G*/sinδ (Gambar 2.44), harus besar. Secara 

intuisi, semakin tinggi nilai G*, kekakuan aspal semakin besar (mampu menahan deformasi) 

dan semakin rendah nilai δ, semakin besar porsi elastis G* (dapat memulihkan bentuk 

aslinya setelah menjadi cacat oleh beban).  
 

 
Gambar 2.44. Modulus Komplek Geser (Pavement Interactive, 2011a) 

 

Hubungan antara modulus kekakuan aspal (E*) dan modulus kompleks geser (G*), 

menurut Read and Whiteoak (2003) dinyatakan dengan Persamaan 2.21. 
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E∗ = 2(1 + μ)G∗ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … (2.21) 
 

dimana: 

E* =  Modulus Kekakuan Aspal (Pa) 

G* =  Modulus Kompleks Geser (Pa) 

μ  =  Poisson’s Rasio (diasumsikan 0,5 untuk aspal murni) 

2.12 Universal Material Testing Apparatus (UMATTA) 

UMATTA merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengukur modulus kekakuan campuran 

aspal dan material tanpa bahan pengikat yang dikembangkan oleh Industrial Process Control 

Limited (IPC). Alat tersebut terdiri dari Control and Data Acquisition System (CDAS), 

sebuah personal komputer yang cocok dengan IBM dan perangkat lunak terpadu yang 

bersifat “user friendly” yang ditulis dalam bahasa Pascal. Gambaran umum tentang alat 

UMATTA dapat diperlihatkan pada Gambar 2.45. 

 

 
Gambar 2.45. Peralatan UMATTA 

 

Sistem pengoperasian UMATTA dimulai dengan CDAS akan menangkap data 

dinamik melalui tranducer yang dipasang pada benda uji dan merubahnya menjadi analog 

sinyal digital dari beberapa tranducer kemudian meneruskannya ke komputer untuk diolah 

lebih lanjut melalui standar saluran komunikasi RS-232C. Sistem ini memiliki sarana untuk 

mencatat dan menampilkan tegangan, regangan dan data kekakuan dari benda uji serta 

gambaran periode waktu atau siklus jumlah pembebanan. Perangkat lunak akan menyimpan 

data hasil pengujian pada binary file yang mana juga menyediakan fasilitas tak langsung dari 

data pengujian sebelumnya melalui layar gambar, selanjutnya informasi data yang telah 

direkam akan mengikuti perintah operator untuk memulai atau menghentikan pengujian.   

Terdapat 6 (enam) jenis pengujian yang dapat dilakukan dengan perangkat lunak 

UMATTA,  empat jenis untuk benda uji campuran aspal dan dua untuk benda uji butiran 
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tanpa pengikat atau bahan tanah dasar. Selanjutnya pengujian kekuatan tarik tak langsung 

dapat pula dipakai untuk menentukan modulus kekakuan benda uji. Pengujian yang dapat 

dilakukan didefinisikan sebagai berikut: 

1) Pengujian kekakuan tarik tak langsung, pembebanan diametrikal lima pulsa. 

2) Pengujian kekakuan tarik tak langsung dengan pembebanan diametrical berulang. 

3) Pengujian rangkak dengan pembebanan uniaksial statis. 

4) Pengujian rangkak dengan pembebanan uniaksial berulang. 

5) Pengujian modulus dan regangan triaksial beban berulang. 

6) Pengujian modulus tegangan berjenjang triaksial beban berulang. 

2.13 Koefisien Kekuatan Relatif Bahan Berdasarkan Modulus Elastisitas 

Kementerian Pekerjaan Umum (2012d) dalam rancangan pedoman perancangan tebal 

perkerasan lentur menyesuaian koefisien kekuatan relatif (a) bahan campuran beraspal 

dengan mengakomodasi kondisi temperatur di Indonesia. Kekuatan bahan campuran 

beraspal disamping didasarkan atas stabilitas Marshall, juga ditentukan dari nilai modulus 

elastisitas bahan, dengan nilai-nilai minimum seperti diperlihatkan pada Tabel 2.3.  
 

Tabel 2.3. Koefisien Kekuatan Relatif Bahan Jalan Berdasarkan Modulus Elastisitas  
(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012d) 

 
 

Jenis Bahan 

 
Kekuatan Bahan 

Koefisien 
Kekuatan Relatif 

Modulus Elastis Stabilitas 
Marshall 

 
a1 

 
a2 

(MPa) (x1000 psi) (Kg) 
Lapis Permukaan      
Laston Modifikasi(1)      
-. Lapis Aus Modifikasi 3200(3) 460 1000 0,414  
-. Lapis Antara Modifikasi 3500(3) 508 1000 0,360  
Laston      
-. Lapis Aus 3000(3) 435 800 0,400  
-. Lapis Antara 3200(3) 464 800 0,344  
Lataston      
-. Lapis Aus 2300(3) 340 800 0,350  
Lapis Pondasi      
-. Lapis Pondasi Laston Modifikasi 3700(3) 536 800  0,305 
-. Lapis Pondasi Laston 3300(3) 480 2250(2)  0,290 
-. Lapis Pondasi Lataston 2400(3) 350 1800(2)  0,190 

Keterangan : 
1) Campuran aspal panas yang menggunakan bahan pengikat aspal modifikasi atau modified asphalt 

(seperti aspal polimer, aspal yang dimodifikasi asbuton, multigrade, aspal pen 40 dan aspal pen 60 
dengan aditif campuran seperti asbuton butit), termasuk asbuton campuran panas. 

2) Diameter benda uji 6 inchi 
3) Pengujian modulus elastis menggunakan alat UMATTA pada temperatur 25 oC, beban 2500 N dan 

rise time 60 ms serta pembuatan benda uji dikondisikan sesuai AASHTO Designation R 30-02 (2006) 
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Terkait dengan adanya bahan perkerasan baru atau pembina jalan dan perancang 

menetapkan kekuatan bahan minimum yang berbeda, maka nilai kekuatan relatif bahan (a) 

dapat menggunakan referensi Gambar 2.46 sampai Gambar 2.48. Dapat diperlihatkan grafik 

hubungan antara modulus resilien (MR) dan koefisien kekuatan relatif bahan (a) mempunyai 

batasan nilai a dan pengkondisian MR. Untuk lapis aus (AC-WC) a ≤ 0,44, lapis antara (AC-

BC) a ≤ 0,4 dan lapis pondasi beraspal (AC-Base) a ≤ 0,34. Batasan MR adalah berdasarkan 

hasil pengujian alat UMATTA pada temperatur 25 oC, beban 2500 N dan rise time 60 ms 

serta pembuatan benda uji dikondisikan sesuai AASHTO Designation R 30-02 (2006).    
 

 
Gambar 2.46. Koefisien Kekuatan Relatif Lapis Aus (AC-WC)  

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012d) 
 

 
Gambar 2.47. Koefisien Kekuatan Relatif Lapis Antara (AC-BC) 

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012d) 
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Gambar 2.48. Koefisien Kekuatan Relatif Lapis Pondasi Beraspal (AC-Base) 

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2012d) 
 

2.14 Data Screening 

Data screening merupakan langkah awal yang dilakukan dalam uji stastistik terhadap data 

variabel yang akan diolah dan dilakukan untuk melihat adanya data outlier serta penyebaran 

distribusinya. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi multivariate 

normality, yaitu setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel, penyebarannya 

berdistribusi normal. Asumsi multivariate normality dapat diuji dengan melihat normalitas 

variabel atau melalui normalitas kesalahan penganggunya.  

2.14.1 Normalitas 

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk 

setiap analisis multivariate, khususnya untuk tujuan inferensi. Jika terdapat normalitas, maka 

kesalahan pengganggu akan terdistribusi secara normal dan independen. Ini berarti 

perbedaan antara nilai perkiraan dengan hasil pengamatan akan terdistribusi secara simetri 

disekitar mean sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas adalah lewat 

pengamatan nilai kesalahan pengganggu.  

Secara statistik terdapat dua kompenen normalitas yaitu skewness dan nilai kurtosis. 

Skewness berhubungan dengan simetri distribusi, dimana variabel yang skewed merupakan 

variabel yang mempunyai nilai mean tidak ditengah-tengah distribusi, sedangkan kurtosis 

berkaitan dengan puncak distribusi. Jika variabel terdistribusi secara normal maka nilai 

skewness  dan  kurtosis  akan  sama  dengan  nol. Uji  signifikansi  skewness  dan  kurtosis 

dilakukan dengan cara menentukan Zskewness dan Zkurtosis seperti diperlihatkan pada 
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Persamaan 2.22 dan Persaman 2.23, dan selanjutnya nilai Z (skewness dan kurtosis)  

dibandingkan dengan nilai kritisnya (untuk alpha 0,01 nilai kritisnya ±2,58 dan alpha 0,05 

nilai kritisnya ±1,96). Normalitas suatu variabel tidak mutlak diperlukan dalam analisis 

statistik (Ghozali, 2011), namun hasil uji statistik akan lebih baik jika semua data variabel 

berdistribusi normal. Jika data variabel tidak berdistribusi normal (Skewed), maka hasil uji 

statistik cendrung terdegradasi. 
 

ZSkewness =
S − 0
√6/N

      … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . … … (2.22) 

 

ZKurtosis =
K − 0
√24/N

      … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … (2.23) 

 

dimana: 

S = Nilai Skewness 

K = Nilai Kurtosis 

N = Jumlah Kasus 

2.14.2 Outlier 

Data outlier merupakan suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari data observasi-observasi lainnya serta muncul dalam bentuk nilai ekstrim. 

Beberapa hal yang diduga sebagai penyebabnya adalah kesalahan dalam mengentri data, 

outlier sehubungan dengan bukan merupakan anggota populasi yang diambil sebagai sampel 

dan outlier berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, tetapi distribusi variabel 

dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2011). Deteksi data outlier dilakukan dengan menentukan nilai batas dengan cara 

mengkonversi nilai data kedalam skor standardized atau yang disebut Z-Score. Menurut 

Hair (1998) dalam Ghozali (2011), untuk kasus sampel kecil (kurang dari 80) standar skor 

dengan nilai ≥ 2,5 dinyatakan outlier dan untuk sampel besar standar skor dinyatakan outlier 

jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. Jika standar skor tidak digunakan, data outlier dapat 

ditentukan jika nilainya lebih besar dari 3 – 4 standar deviasi dan tergantung dari besarnya 

sampel.  

2.15 Analisis Data   

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang terkandung 

di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu permasalahan 
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(Ghozali, 2011). Permasalahan yang ingin dipecahkan umumnya dinyatakan dalam bentuk 

satu atau lebih hipotesis nol. Sampel data yang dikumpulkan kemudian secara statistik 

digunakan untuk menguji penerimaan atau penolakan hipotesis nol. Hipotesis nol 

menggambarkan permasalahan dan informasi yang sesuai, yang terkandung di dalam data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis nol secara statistik. 

2.15.1 Analisis Data Deskriptif 

Analisis data deskriptif ini merupakan bagian dari statistika yang berkaitan dengan 

pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang 

berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Dengan kata lain, 

analisis  deskriptif merupakan penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data, yang 

terkait dengan ukuran-ukuran statistik seperti ukuran pusat, ukuran sebaran, dan ukuran 

lokasi dari persebaran data. Tujuan dari analisis data deskriptif adalah untuk memberikan 

gambaran mengenai suatu data agar tersaji, sehingga menjadi mudah dipahami dan 

informatif. Statistika deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata 

(mean), jumlah (summary) simpangan baku (standard deviation), varians (variance), rentang 

(range), nilai minimum dan nilai maximum dan sebagainya. 

2.15.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi merupakan suatu  metode statistik yang digunakan untuk mengukur 

besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih (Walpole and Myers, 1995). Nilai 

korelasi populasi (ρ) berkisar pada interval -1 < ρ < 1. Jika korelasi bernilai positif, 

menunjukkan hubungan dua variabel bersifat searah, dan sebaliknya jika korelasi bernilai 

negatif, menunjukkan hubungan antara dua variabel berlawanan arah.  Sebagai contoh 

korelasi sampel antara variabel X dan Y (rx, y) bernilai positif mengartikan bahwa jika nilai 

X  bertambah maka nilai Y juga akan bertambah dan sebaliknya jika X menurun maka nilai Y  

juga menurun. Pada sisi lain jika korelasi sampel antara variabel X dan Y (rx, y) bernilai 

negatif mengartikan bahwa jika nilai X  bertambah maka nilai Y juga akan menurun dan 

sebaliknya jika X menurun maka nilai Y  juga bertambah.  

Untuk data yang berskala interval atau rasio, nilai korelasi sampel (r) diukur dari 

korelasi Pearson yang dirumuskan pada Persamaan 2.24. 
 

rx, y =
∑ (xi − x)(yi − yi)n

i=1

√∑ (xi − xi)2n
i=1 ∑ (yi − yi)2n

i=1
  … … … … … … … … … … … … … … . . … … (2.24) 
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Besarnya koefisien korelasi dapat dikatagorikan atas beberapa bagian interval sebagai 

berikut:  

1) 0,8 – 1, positip maupun negatif menunjukkan derajat hubungan sangat kuat. 

2) 0,6 – 0,79, positip maupun negatif menunjukkan derajat hubungan kuat. 

3) 0,4 – 0,59, positip maupun negatif menunjukkan derajat hubungan agak kuat. 

4) 0,2 – 0,39, positip maupun negatif menunjukkan derajat hubungan agak lemah. 

5) 0,0 – 0,19, positip maupun negatif menunjukkan derajat hubungan lemah. 

2.15.3 Analisis Regresi 

Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011) menyebut secara umum analisis regresi merupakan  

studi mengenai ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independent (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai 

variabel independent yang diketahui. Menurut Supranto (2009) adalah tidak mungkin untuk 

memperkirakan hubungan antara dua variabel tanpa membuat asumsi terlebih dahulu 

mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu. Dalam beberapa hal, 

asumsi fungsi tersebut dapat diperiksa setelah hubungan diperkirakan. Fungsi linear, selain 

mudah interpretasinya, juga dapat digunakan sebagai pendekatan atas hubungan yang bukan 

linear. Fungsi linear mempunyai bentuk Persamaan 2.25.  
 

Y = A + BX    … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (2.25) 
 

dimana  A dan B merupakan konstanta atau parameter, yang nilainya harus diestimasi. 

Fungsi linear Persamaan 2.25 apabila digambarkan, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.49.  
 

 
Gambar 2.49. Fungsi Linear 

 

A = jarak titik asal O dengan perpotongan antara sumbu tegak Y dan garis fungsi linear 

atau besarnya Y kalau X = 0. Sering disebut “intercept coefficient”. 
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B = koefisien arah atau koefisien regresi, merupakan besarnya pengaruh 𝑋𝑋 terhadap 𝑌𝑌 

dan sering disebut “slope coefficient”.  

Beberapa simbol yang sering digunakan dalam fungsi linear ini adalah: 

∆   = delta, simbol pertambahan. 

∆X  = delta X, pertambahan X. 

∆Y  = delta Y, pertambahan Y. 

B  = Δ𝑌𝑌
Δ𝑋𝑋

 = rata-rata pertambahan Y per 1 unit (satuan) pertambahan X. 

Secara teoritis, pertambahan X sebesar 1 unit akan mengakibatkan pertambahan Y 

sebesar B. Tetapi dalam prakteknya tidak demikian, sebab yang mempengaruhi Y bukan 

hanya X saja, melainkan masih ada faktor lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan yang 

secara keseluruhan disebut kesalahan pengganggu atau disturbance’s error (ԑ). Dengan 

memperhitungkan adanya kesalahan pengganggu (ԑ) maka bentuk persamaan regresi linear 

menjadi Persamaan 2.26. 
 

Y = A + BX + ԑ  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … (2.26) 
 

Berdasarkan Persamaan 2.26, maka nilai Y bisa lebih besar atau lebih kecil dari 

pada A + BX, tergantung apakah nilai ԑ positif atau negatif dan dengan harapan agar nilai ԑ 

kecil dan tidak berkorelasi dengan X, sehingga dengan demikian dapat mengubah nilai X 

tanpa mengubah nilai ԑ, dan kemudian dapat memperhitungkan pengaruh antara X dan 

Y secara rata-rata. Gambar 2.50 menggambarkan variabel-variabel X dan Y dan faktor ԑ yang 

berasosiasi dengan pasangan (Xi, Yi). 
 

 
Gambar 2.50. Diagram Pencar dan Garis Regresi A + BX 
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 (Xi, Yi) adalah observasi variabel X dan Y dan kesalahan pengganggu yang berasosiasi 

dengan pasangan (Xi, Yi), bisa positif atau negatif. Diagram pencar (scatter diagram) 

merupakan kumpulan titik-titik koordinat (Xi, Yi). Apabila parameter A dan B diketahui, bisa 

digambarkan suatu garis regresi A + BX. Kesalahan pengganggu ԑi akan sama dengan jarak 

vertikal antara nilai observasi (Xi, Yi) dengan titik pada garis regresi A + BXi. Garis regresi 

dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap bentuk diagram pencar.  

Pada umumnya model regresi terdiri dari suatu himpunan asumsi-asumsi mengenai 

distribusi kesalahan pengganggu ԑ dan hubungan antara X dan Y. Dalam analisis, ԑ 

merupakan variabel bebas (independent variable) dengan nilai harapan (expected value) 

sama dengan nol dengan varians = σԑ2, untuk semua nilai X. Selain itu X dianggap konstan 

dari sampel ke sampel dan Y merupakan fungsi linear Xi. Secara matematis dapat ditulis 

sebagai berikut: 
 

E(ԑi) = 0, untuk semua i, i = 1,2, … , n 

E(ԑi
2) = Var (ԑi) = σԑ2, untuk semua nilai i (Var = Variance) 

E�ԑi , ԑj� = Cov �ԑi , ԑj� = 0, untuk i ≠ j (Cov = Covariance) 

Xi  konstan dan Yi = A + BXi + ԑi  
 

Karena E(ԑi) = 0, maka E(Y X) =⁄  nilai harapan Y untuk nilai X tertentu akan merupakan 

fungsi regresi sebagai berikut: 
 

E(Y X) =⁄ E(A + BX +  ԑ) = E(A) + E(BX) + E(ԑ) = A + BX 

dan varians dari Y untuk nilai X tertentu, ditetapkan sebagai berikut: 

Var(Y X) =⁄ Var(A + BX +  ԑ) = Var(ԑ) = σԑ2 (A, B dan X = konstan) 

σԑ2 = varians dari kesalahan pengganggu atau varians regresi. 
 

Asumsi bahwa Var(Y X)⁄  sama untuk semua nilai X sangat berguna, sehingga 

memungkinkan untuk menggunakan seluruh observasi X dan Y dalam memperkirakan 𝜎𝜎ԑ2. 

Dengan memperhatikan fungsi a dan b diatas, berarti untuk nilai X tertentu, variabel Y 

mempunyai fungsi probabilitas bersyarat dengan rata-rata (nilai harapan) = A + BX dan 

varians σԑ2 atau E(Y) = A + BX  dan Var(Y) = σԑ2 dengan bentuk kurva seperti pada Gambar 

2.51 dan Gambar 2.52.  
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Gambar 2.51. Fungsi Y dengan Syarat X, f(Y/X) 

 

 
Gambar 2.52. Hubungan Regresi E(Y/X) = A + BX 

 

Apabila diringkas, asumsi-asumsi tersebut diatas akan terlihat seperti dibawah ini: 

1) Yi = A + BXi + ԑi 

2) E(Yi Xi) = A +⁄  BXi  untuk semua i (1,2, … , n) 

3) Var(Yi Xi) = σԑ2⁄  

4) Cov �ԑi , ԑj� = 0 
 

Jika nilai parameter A dan B diketahui, maka dengan menggunakan Persamaan 2.26, 

nilai Y dapat diperkirakan untuk X tertentu. Akan tetapi dalam prakteknya nilai A dan B tidak 

pernah diketahui dan harus diperkirakan dengan data sampel. Nilai perkiraan untuk A dan B 

masing-masing a dan b, sehingga persamaan regresi perkiraan menjadi Persamaan 2.27.  
 

Y = a + bx   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . … … … … … (2.27) 
 

Apabila populasi dari seluruh pasangan nilai (Xi, Yi) diketahui, maka nilai sebenarnya 

dari parameter A dan B dapat dihitung. Namun dalam prakteknya nilai parameter tersebut 

tidak diketahui, akan tetapi dapat diperkirakan dengan menggunakan data empiris dari hasil 

observasi berdasarkan sampel yang ditarik dari populasi yang tidak terbatas (infinite 

population). Data empiris tersebut sering berupa data deret berkala (time series). 
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X1,  X2,   …, Xi, … , Xn  dan Y1,  Y2,   …, Yi, … , Yn  

Untuk memperkirakan A dan B, dapat dipergunakan metode kuadrat terkecil. 

Model sebenarnya  : Y = A + BX + ԑ 

Model perkiraan : Y = a + bX + e 

a, b dan e merupakan perkiraan atas A, B dan ԑ 
 

Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode untuk menghitung a dan b sebagai 

perkiraan A dan B, sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat memiliki nilai 

terkecil. Dengan bahasa matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 

Yi = a + bXi + ei, i = 1,2, … n 

ei = Yi − (a + bXi) = kesalahan (error) i 

Σεi
2 = Σ[Yi − (a + bXi)]2 = jumlah kesalahan kuadrat 

 

Jadi, metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung a  dan b sedemikian rupa, 

sehingga Σei
2 = terkecil (minimum) dengan cara membuat turunan parsial (partial 

differential) dari Σei
2 mula-mula terhadap a kemudian terhadap b dan menyamakannya 

dengan nol. 
 

ðΣei
2

ða = 2 Σ[Yi − (a + bXi)](−1) = 0          ⟹   ΣYi = an + bΣXi 

ðΣei
2

ðb = 2 Σ[Yi − (a + bXi)](−Xi) = 0         ⟹   ΣXiYi = aΣXi + bΣXi
2 

ΣYi

n =
an
n +

ΣXi

n  

Ȳ = a + bẌ 
 

a =  Ȳ − bẌ   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … (2.28) 
 

Masukkan 𝑎𝑎 ke persamaan (2) 

ΣXiYi = (Ȳ − bẌ)ΣXi + bΣXi
2 

ΣXiYi = �
ΣYi

n − b
ΣYi

n
� ΣXi + bΣXi

2 

ΣXiYi =
ΣXiΣYi

n − b
ΣXi

2

n + bΣXi
2 

�ΣXi
2 −

(ΣXi)2

n � b = ΣXiYi −
ΣXiYi

n  
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b =
ΣXiYi − ΣXiYi n⁄
ΣXi

2 − (ΣXi
2 n⁄

=
nΣXiYi − ΣXiΣYi

nΣXi
2 − (ΣXi)2     … … … … … … … … … … … … . … … … (2.29) 

 

Perkiraan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut: 
 

Ŷ = a + bXi 

Yi =  Ŷ + ei  

  i = 1,2, … , n 

Ŷ = perkiraan 𝑌𝑌, nilai teoritis berdasarkan persamaan regresi 

Yi = nilai observasi 
 

Apabila X, Y dan ε semuanya merupakan variabel acak, sedangkan X dan ε bebas satu 

sama lain (independent), maka hubungan antara penduga b dan parameter B dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
 

Y = A + BX +  ε 

E(Y) = A + BE(X) + E(ε) ⟹ E(Y) = A + BE(X) 
 

Jadi, A = E(Y) − BE(X), E(Y) dan E(X) masing-masing merupakan rata-rata Y dan X yang 

diperkirakan dengan Ȳ dan Ẍ, maka dari itu ⟹ a =  Ȳ − b Ẍ dan koefisien regresi B juga 

dapat diperoleh dari hubungan sebagai berikut: 
 

B = Cov  (X,Y)
Var (X)

= σxy

σx
2     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … (2.30)  

 

σxy =
1
N
��XiYi −

N

i=1

� Xi

N

i=1

� Yi N⁄
N

i=1

� 

σx
2 =

1
N
�� Xi

2 − (�Xi

N

i=1

)2/N
N

i=1

� 

 

Karena nilai σxy  dan σx
2 tidak diketahui, maka σxy  diduga dengan sxy  dan σx

2 diduga dengan 

sx
2 sehingga parameter B juga diduga dengan b, sehingga: 

 

b =
sxy

σx
2     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … (2.31) 

sxy =
1
n (�XiYi −

n

i=1

�Xi � Yi n)⁄
n

i=1

n

i=1
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sx
2 =

1
n

[� Xi
2 − (�Xi)

N

i=1

2

n�
N

i=1

] 

Kalau xi = Xi − Ẍ,Ẍ = 1
n
∑ Xi dan yi = Yi −  Ȳ,      Ȳ = 1

n
∑ Yi,  maka : 

 

b =
∑ xiyi

∑ xi
2   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … (2.32) 

 

b merupakan penduga tak bias dari parameter B dan a juga penduga dari parameter 𝐴𝐴. 
 

E(b) = B dan E(a) = A   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (2.33)  
 

Dari model regresi dan asumsi-asumsi yang mendasarinya, bisa dikatakan bahwa  σε2 

(varian dari error) juga mewakili varians dari nilai-nilai Y terhadap garis regresi, dimana 

deviasi dari nilai-nilai Y terhadap perkiraan garis regresi disebut residual (error). Jumlah 

kuadrat residual merupakan suatu ukuran variabilitas dari nilai-nilai observasi yang 

sebenarnya terhadap garis regresi perkiraan. Rata-rata jumlah kuadrat memberikan nilai 

dugaan bagi  𝜎𝜎𝜀𝜀2 yaitu jumlah kuadrat residual bagi derajat bebasnya.  

Kalau ei = yi − ŷ, maka jumlah kuadrat residual (error) adalah ∑ ei
2 = ∑(yi − ŷ)2, 

dan penduga  σε2 adalah se
2  yang dapat dihitung dengan beberapa rumusan sebagai berikut: 

 

se
2  = ∑ ei

2

n−2
    … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … (2.34) 

 

se
2  = ∑ yi

2−b2 ∑ xi
2

n−2
 

 

se
2  = ∑ yi

2−b∑ xiyi
n−2

  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . (2.35) 

 

xi = Xi − Ẍ dan yi = Yi − Ȳ 
 

Se = �Se
2 adalah kesalahan baku dari regresi atau simpangan baku regresi dan setelah 

σε2 diperoleh, σa
2  dan σb

2   dapat dihitung sebagai berikut: 
 

Var(b) = σb
2  = σε

2 
∑ xi

2      … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … (2.36) 

 

Var(a) = σa
2 = σε2 �

1
n +

Ẍ2

∑ xi
2�    … … … … … … … … … . … … … … … … … … . . … … (2.37) 
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Karena pada umumnya σε2 tidak diketahui, maka σε2 diduga dengan se
2 sehingga: 

 

sb
2 =

se
2

∑ xi
2      … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … (2.38) 

 

sa
2 = se

2 �
1
n

+
Ẍ2

∑ xi
2�     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … (2.39) 

 

a dan b yang diperoleh melalui metode kuadrat terkecil, sebagai perkiraan A dan B, 

sering disebut BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Best berarti σa
2 dan σb

2  mempunyai 

nilai sama atau lebih kecil dibandingkan dengan metode penduga lainnya. Linear berarti a 

dan b merupakan fungsi linear dari Y dan Unbiased Estimator berarti E(a) = A dan E(b) =

B. Ada perbedaan antara x dan X. (huruf  x kecil dan X besar). X besar, langsung mewakili 

nilai observasi, sedangkan  x kecil mewakili X −  Ẍ. Demikian juga untuk  y kecil dan Y 

besar. 
 

� xi
2 = � Xi

2 −
(∑Xi)

2

n  

� yi
2 = � Yi

2 −
(∑Yi)

2

n  

� xi yi = �Xi Yi −
∑ XiYi

n  

 

Untuk meramalkan Y, apabila variabel bebas terdiri dari beberapa variabel, maka dapat 

digunakan persamaan regresi linear berganda. Hubungan Y dan X1, X1, … , Xk yang 

sebenarnya adalah sebagai berikut: 

Untuk Populasi,  
 

Yi = B0 + B1X1i + B2X2i + ⋯+ BkXki + ԑi      … … … … … … … … … … … … . . … . . (2.40)  
 

Untuk sampel,   
 

Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + ⋯+ bkXki + ei      … … … … … … … … … … … … … . . … (2.41)  
 

Dimana: 

i = 1,2, … , n  

b0, b1, b2, … , bk  dan 𝑒𝑒𝑖𝑖  adalah penduga atas B0, B1, B2, … , Bk dan ԑi (epsilon) sebagai 

kesalahan pengganggu. 
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2.15.4 Ketepatan (Goodness of Fit) Model 

Ketepatan fungsi regresi regresi yang dikembangkan berdasarkan data sampel dalam 

memprediksi nilai aktual dapat diukur dari nilai Goodness of Fit fungsi modelnya (Ghozali, 

2011). Koefisien determinasi (R2), nilai statistik F dan nilai statistik t merupakan nilai-nilai 

statistik yang digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi model. Secara statistik fungsi 

regresi disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah 

dimana Ho ditolak), sebaliknya apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima, disebut tidak signifikan (Ghozali, 2011).  

1) Koefisien Determinasi (R2) 

Kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat dapat dilihat dari 

koefisien determinasi (R2) yang nilainya antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. 

Jika variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat, maka nilai R2 mendekati satu. Untuk data silang 

(crossection) secara umum mempunyai nilai R2 yang relatif rendah karena adanya variasi 

yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (time 

series) biasanya mempunyai R2 yang relatif lebih tinggi. R2 hanyalah salah satu kriteria 

memilih model yang baik, kelemahan mendasar penggunaan R2 adalah bias terhadap 

jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel 

bebas, maka R2 pasti meningkat tanpa melihat apakah variabel bebas tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh sebab itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R2 pada saat mengevaluasi model terbaik, 

karena nilainya dapat naik atau turun apabila suatu variabel bebas ditambahkan kedalam 

model (Ghozali, 2011). 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hipotesa 

nol (Ho) yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol (Ho : 

b1=b2=… =bk=0). Artinya, apakah semua variabel bebas bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (Ha : b1≠b2≠ … 

≠bk≠0). Artinya, semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan uji statistik F 

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
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(1) Apabila nilai F statistik > 4, maka Ho ditolak dengan derajat kepercayaan 5%, atau 

menerima Ha yang menyatakan semua variabel bebas secara simultan dan signifikan 

mempengaruhi variabel terikat.  

(2) Nilai F hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai F menurut tabel, dan jika nilai F 

hitung > nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterma. 

3) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t) 

Pengaruh besarnya satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi 

variabel terikat, dapat dijelaskan dari hasil uji statistik t. Hipotesa nol (Ho) yang diuji 

adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol (Ho : bi=0). Artinya, apakah suatu 

variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol (Ha : bi≠0). 

Artinya, variabel bebas tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Cara melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut: 

(1) Apabila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan 

sebesar 5% (0,05), maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak bila nilai statistik t 

> 2 (absolut). Dalam hal ini menerima Ha yang menyatakan bahwa suatu variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat. 

(2) Nilai statistik t dibandingkan dengan titik kritis menurut tabel, dan apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan > nilai t tabel, maka Ha yang menyatakan bahwa suatu 

variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dapat diterima.   

2.15.5 Uji Asumsi Klasik Model 

Menurut Gurajati (2003) dalam Ghozali (2011) disebutkan bahwa beberapa asumsi utama 

yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) adalah tidak terdapat multikolonieritas yang sempurna antar variabel bebas, 

tidak terdapat autokorelasi antar kesalahan pengganggu, homoskedastisitas yaitu varian 

kesalahan yang sama untuk setiap periode dan distribusi kesalahan pengganggu atau residual 

berdistribusi normal. Untuk menghasilkan model regresi yang terbaik dalam arti handal 

dalam memprediksi variabel terikat dengan akurasi yang layak dan memenuhi syarat, 

dilakukan sejumlah pengujian asumsi klasik model seperti:  

1) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas pada model regresi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel bebas. Menurut Ghozalli (2011), beberapa hal berikut dapat dijadikan petunjuk 

ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi: 

(1) Perkiraan model regresi empiris mempunyai R2 yang sangat tinggi, tetapi secara 

individual variabel-variabel bebasnya banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 

variabel terikat. 

(2) Terdapat koefisien korelasi yang tinggi (≥ 0,950) antar variabel bebas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan oleh adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel bebas dan koefisien korelasi yang rendah antar variabel bebas tidak mutlak 

berarti bebas dari multikolonieritas. 

(3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance atau sebaliknya dari nilai 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 

1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

t-1 (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang berurutan sepanjang 

waktu dan berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahan pengganggu tidak 

bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Masalah autokorelasi sering 

dijumpai pada model yang dikembangkan dengan data pengamatan yang bersifat runtut 

waktu (time series), karena gangguan pada individu atau kelompok cendrung 

mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Pada data pengamatan yang bersifat silang waktu (crossection), masalah 

autokorelasi relatif jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah bebas dari 

autokorelasi. Dalam Ghozali (2011) disebutkan beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi diantaranya Uji Durbin Watson (DW 

test) dan Uji Lagrange Multiplier (LM test).  

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari kesalahan pengganggu satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variancenya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
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disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

homoskedastisitas. Model regresi yang dikembangkan berdasarkan data yang bersifat 

silang waktu (crossectional) umumnya kesalahan pengganggunya bersifat 

heteroskedastisitas, sehubungan dengan data pengamatan mewakili berbagai ukuran. 

Dalam Ghozali (2011) disebutkan juga terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas antara lain: 

(1) Mengamati grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan 

kesalahan pengganggunya atau residualnya SRESID. Heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu dari grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika 

terdapat pola tertentu seperti titik-titk yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

(2) Melakukan pengujian variance atau residual dengan metode Uji Park, Uji Glejser 

atau dengan Uji White.    

4) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residualnya mempunyai distribusi normal. Dalam analisis uji statistik F 

dan uji statistik t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Dalam Ghozali (2011) disebutkan terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

(1) Analisis Grafik, merupakan salah satu cara termudah untuk mengamati normalitas 

residual dengan mengamati grafik histogram yang membandingkan antara 

pengamatan dengan distribusi yang mendekati dengan distribusi normal. Kelemahan 

analisis grafik adalah mempunyai akurasi yang lemah terutama untuk sampel kecil. 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal yang membentuk garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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(2) Analisis Statistik, Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai 

kurtosis dan nilai skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dan 

kurtosis dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.22 dan Persamaan 2.23. 

Nilai z skewness dan z kurtosis dibandingkan terhadap z tabel berdasarkan tingkat 

signifikansi tertentu dan jika nilai z hitung > z tabel, maka terdapat penolakan asumsi 

normalitas.  

2.15.6 Analisis Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE merupakan salah satu indikator yang menggambarkan ketepatan ramalan model 

terhadap data observasi. MAPE dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap 

periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu, dan kemudian merata- 

ratakan kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau 

besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE 

mengindikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai 

nyata. Nilai MAPE dapat dirumuskan seperti diperlihatkan pada Persamaan 2.42.   
 

MAPE =
∑ xi − fi

xi
n × 100%    … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (2.42) 

 

dimana: 

xi = Hasil Pengamatan 

fi = Hasil Peramalan 

n = Jumlah Pengamatan 

2.16 Kerangka Pikir 

Berdasarkan informasi dari studi pustaka dan perkembangan penelitian yang sudah 

dilakukan di berbagai lokasi dengan perbedaan iklim, menyatakan bahwa profil temperatur 

perkerasan aspal secara langsung dipengaruhi oleh faktor iklim.  Perbedaan posisi lintang 

menyebabkan suatu wilayah mempunyai perbedaan iklim (iklim tropis, iklim subtropis, 

iklim sedang dan iklim dingin) sehingga memberikan perbedaaan profil temperatur 

perkerasan aspal dan pengaruhnya pada kapasitas struktur. Kerangka pikir penelitian ini 

tertuang dalam Gambar 2.53, yang menguraikan tentang konseptual permasalahan, konsep 

penanganan permasalahan, konsep tahapan dan prosedur, konsep skenario penelitian, konsep 

metode analisa dan konsep evaluasi. 
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                                Gambar 2.53. Diagram Alur Kerangka Pikir Penelitian 

Studi Pustaka : 
Teori perkerasan aspal,  hubungan iklim dan temperatur perkerasan aspal, 
Konsep keseimbangna energy pada perkerasan aspal, 
Konsep modulus kekakuan aspal dan campuran aspal.  
Perkembangan model hubungan antara iklim dan temperatur perkerasan 
aspal,: Witczak, SHRP/LTPP, Model-model di berbagai lokasi dengan 
tujuan menetukan PG aspal dan memverifikasi model SHRP/LTPP. 
 
 

Penelitian Terdahulu terkait pengembangan model profil temperatur 
perkerasan aspal dan atau  hubungan temperatur Vs modulus kekakuan  : 
1. Solaimanian & Bolzan (1993); Diefenderfer et. al (2003); Rathke & 

Mcpherson (2006); Nazarian & Alvarado (2006); Velasquez et. al 
(2008) melakukan penelitian untuk kondisi ikim di Amerika Serikat, 

2. Wahhab & Ramadhan (2001) melakukan penelitian untuk kondisi 
ikim di Saudi Arabia, 

3. Jia et. al (2008) meneliti untuk kondisi ikim di China, 
4. Hasan et.al (2005) meneliti untuk kondisi ikim di Oman, 
5. Manuel et.al (2005) meneliti untuk kondisi ikim di Portugal, 
6. Tabatabaie et.al (2008) meneliti untuk kondisi ikim di Iran 
7. Paliukaite & Vaitkus (2011), meneliti untuk kondisi ikim di 

Lithuania, 
8. Mirza et.al (2011), meneliti untuk kondisi ikim di Pakistan, 
9. Matic et.al (2012), meneliti untuk kondisi iklim di Serbia.  
 
 

 Permasalahan : 
1. Profil temperatur perkerasan aspal merupakan fungsi dari 

temperatur udara yang merupakan faktor iklim dan dipengaruhi 
oleh posisi lintang, 

2. Lokasi Lintang yang kecil (tropis) menerima panas sinar matahari 
yang lebih lama dibandingkan dengan lokasi dengan lintang yang 
lebih besar (sub tropis, sedang, dingin), sehingga mempengaruhi 
temperatur udara, 

3. Posisi geografis lokasi juga mempengaruhi faktor iklim lainnya 
seperti kelembaban udara,  

4. Dalam proses disain, umumnya negara tropis (Indonesia) 
mengadopsi model yang dikembangkan di negara-negara asing 
dengan perbandingan parameter iklim, tentu berbeda sangat nyata.  

Identifikasi Permasalahan : 
1) Bagaimana pengaruh temperatur udara dan kelembaban udara 

pada  iklim tropis terhadap temperatur perkerasan aspal? 
2) Bagaimana pengembangan model hubungan antara temperatur 

udara dan kelembaban udara pada iklim tropis terhadap 
temperatur perkerasan aspal? 

3) Bagaimana kesesuaian model yang dikembangkan, terhadap 
model empiris ( Bina Marga, Witczak) yang umum digunakan 
dalam mendisain perkerasan aspal? 

4) Bagaimana pengaruh temperatur aspal dan temperatur 
campuran aspal terhadap kapasitas strukturnya dalam hal ini 
modulus kekakuan aspal (Sb) dan modulus kekakuan 
campuran aspal (Sm)? 

5) Bagaimana kesesuaian modulus kekakuan aspal (Sb) dan 
modulus kekakuan campuran aspal (Sm) berdasarkan 
pengujian laboratorium dan berdasarkan metode empiris 
seperti model Ullidtz, model Shell dan model Nottingham 
yang umum digunakan dalam mendisain perkerasan aspal? 

 

Tujuan Penelitian : 
1) Melakukan analisis hubungan antara temperatur udara, 

kelembaban udara dan temperatur perkerasan aspal pada wilayah 
iklim tropis.  

2) Mengembangkan model hubungan antara temperatur udara, 
kelembaban udara dan temperatur perkerasan aspal pada wilayah 
iklim tropis. 

3) Membandingkan model yang dikembangkan, terhadap model 
empiris (Bina Marga,  model empiris Witczak) yang umum 
digunakan untuk mendisain perkerasan aspal. 

4) Melakukan pengujin modulus kekakuan aspal (𝑆𝑆𝑏𝑏) dan modulus 
kekakuan campuran aspal (𝑆𝑆𝑚𝑚 ), dan melakukan analisis pengaruh 
temperatur aspal dan campuran aspal terhadap modulus kekakuan 
aspal (Sb) dan modulus kekakuan campuran aspal (Sm).   

5) Melakukan perbandingan modulus kekakuan aspal (𝑆𝑆𝑏𝑏) dan 
modulus kekakuan campuran aspal (𝑆𝑆𝑚𝑚 ) berdasarkan pengujian 
laboratorium dan berdasarkan metode empiris dengan model 
Ullidtz, model Shell dan model Nottingham yang umum 
digunakan pada iklim tropis di Indonesia.  

 

Metode : 
1. Pengujian di Lapangan : 

a. Pemantauan temperatur udara, 
kelembaban udara, temperatur 
perkerasan aspal dengan metode 
pengukuran langsung dengan 
alat Thermocouple + Data 
Logger 

b. Pengambilan sampel material 
aspal + agregat dan sampel uji 
campuran aspal dengan core 
driil test 

2. Pengujian di Laboratorium : 

a. Pembuatan sampel uji campuran 
aspal 

b. Pengujian properties aspal  
c. Pengujian modulus kekakuan 

aspal  
d. Pengujian modulus kekakuan 

campuran aspal 
 

Analisis Pengembangan Model : 
Metode Statistik: 

1. Analisis Deskriptif 
2. Analisis Korelasi 
3. Analisis Regresi 
4. Analisis Validasi 

 
Perbandingan Model yang 
dikembangkan dengan model Empiris 
yang umumnya digunakan (Bina 
Marga, Witczak, Ullidtz, Shell, 
Nottingham) 
 

Analisis Pengaruh Profil Temperatur 
Pada Modulus Kekakuan Aspal (Sb) 
dan Modulus Kekakuan Campuran 
Aspal (Sm) 
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2.17 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang menjadi dasar dalam menentukan arah penelitian adalah: 

1) Terdapat pengaruh temperatur udara dan kelembaban udara terhadap temperatur 

perkerasan aspal, sehingga dapat dikembangkan model keterkaitan hubungan variabel 

tersebut. Terdapat perbedaan akurasi model matematis untuk memperkirakan temperatur 

perkerasan aspal sebagai fungsi dari faktor iklim (temperatur udara dan kelembaban 

udara) di iklim tropis dengan model yang dikembangkan dengan faktor iklim pada tipe 

iklim yang berbeda (sub tropis, sedang).   

2) Pengaruh temperatur terhadap modulus kekakuan aspal (Sb) dan modulus kekakuan 

campuran (Sm) aspal cukup nyata. Terdapat perbedaan nilai modulus kekakuan aspal (Sb) 

antara aspal murni (Original Binder) dan aspal yang terhampar di lapangan. Demikian 

juga terdapat perbedaan nilai modulus kekakuan campuran aspal (Sm) antara campuran 

aspal yang dibuat di laboratorium dengan campuran aspal yang terhampar di lapangan.  

3) Model empiris untuk memperkirakan modulus kekakuan aspal (Sb) dan modulus 

kekakuan campuran aspal (Sm) sebagai fungsi dari temperatur telah banyak 

dikembangkan (model Ullidtz, model Shell dan model Nottingham). Terdapat perbedaan 

modulus kekakuan aspal (Sb) dan modulus kekakuan campuran aspal (Sm) berdasarkan 

pengujian mekanik di laboratorium dengan hasil analisis menggunakan model empiris.  

Sehubungan dengan topik penelitian tentang profil temperatur perkerasan aspal dan 

pengaruh temperatur terhadap modulus kekakuan, banyak peneliti telah menganalisisnya di 

berbagai lokasi sesuai dengan kondisi iklim lingkungan setempat. Tabel 2.4 secara selektif 

merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan dan perbedaan dengan penelitian yang 

diusulkan.   
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Tabel 2.4.  Penelusuran Penelitian Profil Temperatur Perkerasan dan Pengaruh Temperatur pada Modulus Kekakuan 

No. Penulis/Tahun Lokasi Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan 
1 Solaimanian  and Bolzan 

(1993)  
USA and  Canada Mengembangkan model prediksi temperatur 

perkerasan aspal dan model memberikan 
akurasi yang baik dimana terdapat  kesesuaian 
yang baik antara temperatur  permukaan 
perkerasan yang diukur dan yang diprediksi. 
Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa 
temperatur udara adalah faktor yang paling 
berpengaruh terhadap temperatur perkerasan. 

Mengembangkan model dengan menambahkan 
variabel kelembaban udara sebagai variabel 
yang mempengaruhi profil temperatur 
perkerasan aspal. Model dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik iklim tropis. 
 

2 Ramadhan and Wahhab 
(1997) 

Saudi Arabia Mengembangkan model profil temperatur 
perkerasan aspal dan beton  dengan variabel 
terukur adalah temperatur udara. Disimpulkan 
model yang dikembangkan penting dalam  
analisis dan perancangan perkerasan. 

Mengembangkan model regresi dengan 
variabel terukur kedalaman perkerasan, 
temperatur udara dan kelembaban udara sesuai 
dengan karakteristik iklim tropis. model yang 
dikembangkan penting dalam  analisis dan 
perancangan perkerasan. 

3 Subagio and  Soedjatmiko 
(1999)  

Indonesia Melakukan pemantauan dan pengukuran 
temperatur udara dan temperatur perkerasan 
aspal yang dilakukan secara manual dan 
periodik. Terdapat korelasi antara temperatur 
udara dan temperatur perkerasan aspal serta 
berdasarkan analisis metode empiris terdapat 
variasi modulus yang relatif besar terjadi 
dalam periode satu hari. 
 

Melakukan pemantauan dan pengukuran 
temperatur udara, kelembaban udara dan 
temperatur perkerasan aspal secara otomatis 
dan kontinyu dengan menggunakan 
thermocouple + data logger. Mengembangkan 
model profil temperatur perkerasan aspal dan 
pengaruhnya pada modulus kekakuan aspal dan 
campuran aspal.  

4 Hermansson (2000) 
 

Swedia Mengembangkan model simulasi untuk 
menghitung temperatur perkerasan aspal 
selama musim panas. Asumsi-asumsi metode 
Superpave digunakan untuk menganalisis dan 
mengembangkan model  

Mengembangkan model regresi untuk 
memperkirakan profil temperatur perkerasan 
aspal dengan variabel-variabel iklim sesuai 
dengan iklim tropis di Indonesia. Penelitian 
juga menganalisis pengaruh variasi temperatur 
pada modulus resilient perkerasan aspal. 
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Tabel 2.4. Penelusuran Penelitian Profil Temperatur Perkerasan dan Pengaruh Temperatur  pada Modulus Kekakuan (Lanjutan) 

No. Penulis/Tahun Lokasi Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan 
5 Diefenderfer (2002)   USA Mengembangkan model regresi linear untuk 

memprediksi temperatur harian maksimum 
atau harian minimum pada lapisan HMA, 
dengan mengabaikan jenis pengikat aspal atau 
gradasi agregat.   

 
 

Mengembangkan model regresi linear untuk 
memprediksi temperatur perkerasan aspal jam-
an rata-rata dengan variabel terukur temperatur 
udara dan kelembaban udara sesuai iklim tropis 
di Indonesia.Menganalisis pengaruh temperatur 
pada kapasitas perkerasan aspal. 
  

6 Aschuri et al. (2003) 
 

Indonesia Melakukan analisis variasi temperatur dan 
pembebanan pada nilai modulus kekakuan  
campuran aspal dan menyimpulkan penurunan 
umur rencana perkerasan sejalan dengan 
kenaikan waktu pembebanan. 
 

Menganalisis variasi temperatur pada modulus 
kekakuan campuran aspal dengan sampel uji 
yang dibuat di laboratorium dan yang 
terhampar di lapangan.  
Menganalisis variasi temperatur pada modulus 
kekakuan aspal berdasarkan aspal murni, aspal 
recovery  sampel uji campuran aspal yang 
dibuat di laboratorium dan aspal recovery  
sampel uji campuran aspal yang terhampar di 
lapangan.  

7 Hassan et al. (2005)  
 

Oman Mengembangkan model regresi temperatur 
perkerasan aspal dengan menggunakan 
variabel terukur temperatur udara, radiasi 
matahari dan durasinya. 

 

Mengembangkan model regresi temperatur 
perkerasan aspal dengan menggunakan variabel 
terukur temperatur udara, kelembaban udara  
sesuai karakteristik iklim tropis. Menganalisis 
pengaruh temperatur pada modulus kekakuan 
aspal dan modulus kekakuan campuran aspal 

8 Manuel et al. (2005) 
 

Portugal Mengembangkan model profil temperatur 
aspal dengan pendekatan metode  Finite 
Element Model  (FEM).  
 

Mengembangkan model profil temperatur aspal 
dengan pendekatan statistik (analisis regresi) 
dan  Menganalisis pengaruh temperatur pada 
modulus kekakuan aspal dan modulus 
kekakuan campuran aspal 
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Tabel 2.4. Penelusuran Penelitian Profil Temperatur Perkerasan dan Pengaruh Temperatur pada Modulus Kekakuan (Lanjutan) 

No. Penulis/Tahun Lokasi Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan 
9 Rathke and McPherson (2006) 

 
Oklahoma Melakukan analisis kuantitatif hubungan 

antara temperatur permukaan perkerasan dan 
temperatur udara yang dinyatakan dengan 
model regresi linear, sesuai dengan kondisi 
iklim di kota Oklahoma. 
 

Mengembangkan model regresi untuk 
menganalisis profil temperatur perkerasan aspal 
dengan variabel terukur temperatur udara, 
kelembaban udara pada iklim tropis di 
Indonesia. 

10 Velasquez et al. (2008) 
 

USA Mengembangkan model regresi untuk 
memprediksi temperatur perkerasan harian 
minimum dan harian maksimum dengan 
variabel temperatur udara, kedalaman 
perkerasan, radiasi matahari, kelembaban 
udara dan kecepatan angin. 
 

Mengembangkan model regresi untuk 
memprediksi variasi temperatur perkerasan 
jam-an dengan variabel terukur temperatur 
udara jam-an dan kelembaban udara jam-an  
sesuai sesuai dengan karakteristik iklim tropis 
di Indonesia.  

11 Tabatabaie et al. (2008) 
 

Iran Mengembangkan model resilient modulus 
dengan metode statistik, analisis regresi 
dengan sampel uji yang dibuat di laboratorium 
dengan variabel terukur temperatur dan jenis 
aspal.  

Menganalisis modulus kekakuan campuran 
aspal dengan variasi temperatur berdasarkan 
sampel uji yang dibuat di laboratorium dan 
sampel uji yang diambil pada campuran aspal 
yang terhampar di lapangan. 
Menganalisis modulus kekakuan aspal dengan 
variasi temperatur berdasarkan sampel uji aspal 
murni (Un-Aged), aspal recovery campuran 
aspal. 

12 Hermadi  (2008) 
 

Indonesia Menganalisis interval waktu terjadinya 
temperatur perkerasan maksimum dan 
minimum dengan pemantauan dan 
pengukuran secara manual dan periodik. 
Menggunakan model SHRP/LTPP untuk 
memprediksi temperatur perkerasan minimum 
dan maksimum untuk menentukan 
karakteristik performance grade (PG) aspal 
untuk pulau Jawa dan Sumatera. 

Melakukan pemantauan temperatur udara, 
kelembaban udara dan temperatur perkerasan 
aspal secara kontinyu dengan thermocouple + 
data logger. Mengembangkan model profil 
temperatur perkerasan aspal untuk tujuan 
proses perancangan perkerasan aspal.  
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Tabel 2.4. Penelusuran Penelitian Profil Temperatur Perkerasan dan Pengaruh Temperatur pada Modulus Kekakuan (Lanjutan) 

No. Penulis/Tahun Lokasi Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan 
13 Minhoto et al. (2009) 

 
 Melakukan evaluasi respon Fatique dan 

Stiffness Modulus dari dua campuran aspal 
(campuran aspal  konvensional dan campuran 
aspal karet) pada temperatur yang berbeda 
dengan metode Four Point Bending Test. 

Melakukan pengujian modulus kekakuan 
campuran aspal dengan metode Indirect 
Tension Test dengan variasi perubahan 
temperatur. 
Melakukan analisis modulus kekakuan aspal 
berdasarkan hasil pengujian modulus kompleks 
geser aspal murni (Un-Aged) dan aspal 
recovery campuran aspal. 

14 Mulyani et al. (2010) 
 

Indonesia Melakukan pemantauan dan pengukuran 
temperatur udara dan temperatur perkerasan 
aspal secara manual dan periodik di pulau 
Jawa. 
Dapat ditentukan temperatur minimum dan 
maksimum perkerasan aspal di pulau Jawa. 
Menggunakan model SHRP/LTPP untuk 
memprediksi temperatur perkerasan aspal 
guna menentukan karakteristik performance 
grade (PG) aspal sesuai spesifikasi Superpave. 

Melakukan pemantauan dan pengukuran 
temperatur udara dan temperatur perkerasan 
aspal pada konstruksi overlay secara otomatis  
dan kontinyu di pulau Bali. 
Mengembangkan model profil temperatur jam-
an perkerasan aspal dengan variabel terukur 
temperatur udara jam-am dan kelembaban 
udara jam-an untuk tujuan perancangan 
perkerasan aspal. 
 

15 Li and Harvey (2010) 
 

California – USA Mengembangkan model terintegrasi antara  
temperatur perkerasan di permukaan dan 
temperatur udara yang dianggap sebagai 
penggabungan proses  konduksi, konveksi dan 
radiasi matahari. Model yang dikembangkan 
mensimulasikan temperatur  perkerasan aspal 
di musim panas dan pada daerah panas. 

Mengembangkan model profil temperatur 
perkerasan jam-an dengan variabel terukur 
temperatur udara jam-an, kelembaban udara 
jam-an dan kedalaman perkerasan sesuai 
dengan karakteristik iklim tropis. Model yang 
dikembangkan mensimulasikan temperatur  
perkerasan aspal di musim kemarau.  

16 Paliukaite and   
Vaitkus (2011) 
 

Lithuania Menganalisis pengaruh temperatur pada 
kekuatan perkerasan aspal. Metode 
matematika statistik dikembangkan  untuk 
mengevaluasi  modulus perkerasan aspal  dan 
temperatur.  

Menganalisis pengaruh temperatur pada  
modulus kekakuan aspal dan modulus 
kekakuan campuran aspal dengan simulasi 
pada umur awal perkerasan dan umur 
perkerasan 3 tahun. Membandingkan hasil 
pengujian  laboratorium terhadap analisis 
model empiris.  
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Tabel 2.4. Penelusuran Penelitian Profil Temperatur Perkerasan dan Pengaruh Temperatur pada Modulus Kekakuan (Lanjutan) 

No. Penulis/Tahun Lokasi Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan 
17 Mirza et al. (2011) 

 
Pakistan Mengimplementasikan model temperatur 

perkerasan SHRP/LTPP untuk menentukan  
performance grade (PG) aspal, dan membuat 
zonasi temperatur guna menerapkan metode 
Superpave.   

Mengembangkan model profil temperatur 
perkerasan jam-an berdasarkan temperatur 
udara dan kelembaban udara sesuai dengan 
karakteristik iklim tropis di Indonesia. 
Membandingkan kesesuaian model penelitian 
dengan model empiris (Bina Marga,Witczak). 

18 B. Matic et al. (2012) 
 

Serbia Mengembangkan model memprediksi 
temperatur perkerasan minimum dan 
maksimum berdasarkan  temperatur udara, 
untuk tujuan penentuan performance grade 
(PG) aspal. Membandingkan model penelitian 
dengan SHRP/LTPP dan menyimpulkan 
model penelitian memberikan akurasi yang 
lebih baik. 

Mengembangkan model profil temperatur 
perkerasan berdasarkan temperatur udara jam-
an dan kelembaban udara jam-an sesuai dengan 
karakteristik iklim tropis di Indonesia, untuk 
tujuan perancangan perkerasan aspal. 
Membandingkan dan menganalisis faktor 
kesesuaian model penelitian dengan model 
empiris (Bina Marga, Witczak). 

19 Taha et al. (2013) 
 

Indonesia Menganalisis pengaruh temperatur terhadap 
nilai modulus elastisitas perkerasan aspal 
dengan menerapkan metode pengujian yang 
berbeda (FWD, UTM dan SASW) dan 
membandingkan hasil analisis ketiga metode 
tersebut. 
 

Menganalisis pengaruh temperatur terhadap 
modulus kekakuan campuran aspal dengan 
pengujian di laboratorium terhadap sampel uji 
yang dibuat di laboratorium (disimulasikan 
pada umur awal perkerasan) dan sampel uji 
yang terhampar di lapangan (umur 3 tahun). 
Menganalisis pengaruh temperatur terhadap 
modulus kekakuan aspal berdasarkan pengujian 
di laboratorium terhadap sampel uji aspal 
murni dan sampel uji aspal recovery campuran 
aspal di laboratorium dan di lapangan. 
Membandingkan analisis hasil pengujian di 
laboratorium dengan analisis berdasarkan 
model empiris (Model Ullidtz, Model Shell, 
Model Nothingham) 
 


