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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Perkerasan Jalan 

Konstruksi perkerasan jalan merupakan struktur yang bersifat kedap air 

dimana struktur perkerasan terdiri dari batuan pecah atau bisa juga menggunakan 

batu kali lalu semakin keatas diisi oleh butiran yang lebih halus. Lapisan perkerasan 

perlu diberikan bahan pengikat dan ditaburi pasir kasar agar lapisan bersifat kedap 

terhadap air (Sukirman, 1999). 

 

Gambar 2.1 Struktur Lapisan Macadam.  

Menurut  O’Flaherty, C.A perkerasan jalan merupakan struktur yang saling 

terintegrasi dari berbagai lapisan campuran material tertentu dimana fungsi utama 

dari perkerasan tersebut adalah untuk mereduksi sekaligus mendistribusi beban 

yang ada diatasnya menuju lapisan dasar sehingga tidak melebihi dari kapasistas 

beban maksimum yang bisa ditanggung oleh perkerasan tersebut. Berdasarkan jenis 

beban pengikatnya perkerasan jalan dibedakan menjadi beberapa tipe diantaranya 

adalah : 

1. Konstruksi perkerasan lentur (Flexible pavement) 

Perkerasan lentur merupakan salah satu tipe perkerasan yang banyak 

digunakan di Indonesia. Lapisan ini banyak digunakan dikarenakan 
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permukaan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat sehingga 

lapisan permukaan lebih halus dan nyaman bagi pengemudi yang 

berkendara diatasnya. Disebut sebagai perkerasan lentur dikarenakan 

perkerasan jenis ini memungkinkan terjadinya deformasi vertical yang 

diakibatkan oleh pembebanan diatasnya. Adapun beberapa jenis 

cmpuran perkerasan lentur diantaranya Asphalt Concrete (AC), Porous 

Asphalt (PA) serta Hot Rolled Asphalt (HRA). 

 
Gambar 2.2 Perkerasan lentur (Flexible Pavement) 

 

2. Konstruksi perkerasan kaku (Rigid pavement) 

Konstruksi perkerasan jenis ini merupakan struktur perkerasan yang 

menggunakan semen sebagai bahan dasar untuk mengikat agregat. 

Disebut sebagai perkerasan kaku dikarenakan pelat beton tidak bisa 

kembali kebentuk awal ketika terjadi pembebanan maksimum yang 

diakibatkan oleh lalu lintas diatasnya. Perkerasan kaku tidak 

memungkinakan terjadinya defleksi maka dari itu perencanaan tebal 

perkerasan dan tulangan harus direncanakan sedemikian rupa agar 

kondisi jalan dapat bertahan sesuai dengan umur yang direncanakan. 

Perkerasan kaku biasanya digunakan didaerah industry dimana 

intensitas lalu lintas cukup berat dikarenakan banyak aktivitas alat berat 

yang melintasi kawasan tersebut. Perkerasan kaku cenderung lebih kuat 

daya dukungnya apabila kita bandingkan dengan perkerasan lentur 
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hanya saja tingkat kenyamanannya tidak sebanding dengan perkerasan 

lentur. Beberapa kota besar memilih jenis perkerasan komposit agar kuat 

dari segi daya dukung dan nyaman dari segi berkendara.  

 

 
Gambar 2.3 Perkerasan kaku (Rigid Pavement) 

 

3. Konstruksi perkerasan komposit (Composite pavement) 

Konstruksi komposit merupakan gabungan antara perkerasan kaku dan 

perkerasan lentur. Struktur lapisannya dilapangan biasanya 

menggunakan beton dibawah lapisan aspal. Ketebalan aspal harus 

dipertimbangkan agar mencegah retak refleksi dari struktur perkerasan 

kaku (beton) yang ada dibawahnya. 

 
Gambar 2.4 Perkerasan komposit (Composite pavement) 
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2.1.1 Lapisan Perkerasan Jalan 

 Perkerasan lentur dapat dibagi menjadi beberapa lapisan yang berbeda. 

Setiap lapisan kurang lebih fungsinya sama yaitu untuk menerima kemudian 

meneruskan beban kelapisan yang berada dibawahnya. Adapun beberapa lapisan 

pada perkerasan lentur diantaranya adalah : 

 

Gambar 2.5 Lapisan perkerasan jalan 

1. Lapisan permukaan (Surface course) 

Lapisan permukaan merupakan lapisan yang berada paling atas pada 

struktur perkerasan jalan. Adapun beberapa fungsi utama dari lapisan 

permukaan adalah : 

1. Lapisan yang menjadi penahan beban roda kendaran, menerima 

beban vertikal yang paling banyak diantara lapisan lain. Makadari 

itu lapisan ini dituntut untuk memiliki stabilitas yang tinggi guna 

menahan beban yang ada. 

2. Lapisan perkerasan kedap air, air dapat merusak struktur perkerasan 

dikarenakan air akan terus mengalir mencari celah untuk mengisi 

rongga pada struktur perkerasan. Lapisan permukaan harus kedap 

air sehingga air tidak meresap kedalam lapisan yang ada 

dibawahnya. 

3. Lapisan aus (Wearing course), lapisan ini akan menerima beban 

horizontal dari gaya rem mobil saat melakukan pengereman. 

Lapisan ini biasanya lebih cepat aus dibanding lapisan lainnya 

karena mengalami beban berupa gaya gesekan dari hasil 

pengereman kendaraan yang terjadi secara terus menerus. 
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4. Lapisan yang akan mendistribusikan beban yang diterimanya ke 

lapisan yang ada dibawahnya. Lapisan ini akan mereduksi beban 

yang diterima sebelum di distribusikan ke lapisan yang ada 

dibawahnya. 

Adapun beberapa jenis lapisan permukaan yang biasanya digunakan di 

Indonesia diantaranya adalah : 

1. Lapisan yang bersifat nonstruktural (tidak termasuk bagian struktur 

penguat daya dukung) berfungsi sebagai lapisan kedap air dan 

lapisan aus antara lain adalah : 

a. Laburan aspal satu lapis (Burtu) 

Lapisan ini tersusun atas lapisan aspal yang kemudian di 

taburi dengan lapisan agregat yang memiliki gradasi 

beragam dimana tebal lapisan maksimum adalah 2 cm 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1995)  

b. Laburan aspal dua lapis (Burda) 

Lapisan ini merupakan lapisan penutup dimana lapisan aspal 

akan ditaburi oleh agregat yang di lakukan sebanyak 2 kali 

dengan tebal maksimum tidak boleh melewati 3,5 cm 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018) 

c. Lapis tipis aspal pasir (Latasir) 

Lapisan ini berupa hamparan pasir alam dengan gradasi   

menerus kemudian dipadatkan diatas perkerasan. 

Penghamparan dilakukan pada suhu tertentu dengan 

ketebalan sekitar 1-2 cm (Standar Nasional Indonesia 6749, 

2008) 

d. Laburan aspal (Buras) 

Lapisan jenis ini terdiri dari lapis penutup yang diberi 

taburan pasir dengan ukuran butir gradasi maksimal tertahan 
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di saringan 3/8 (Departemen Pekerjaan Umum Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 1983a) 

e. Lapis tipis asbuton murni (Latasbum) 

Lapisan yang tersusun atas campuran asbuton dengan 

campuran beberapa bahan pelunak dengan presentase 

tertentu dan dicampur dalam kondisi dingin dengan 

ketebalan maksimum 1 cm (Departemen Pekerjaan Umum 

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1983) 

f. Lapis tipis aspal beton (Lataston) 

Lapisan permukaan ini memiliki gradasi yang timpang 

dengan ketentuan tertentu menggunakan filler sebagai 

mineral pengisi dan kadar aspal tertentu saat pencampuran. 

Suhu pencampuran juga diatur dan hanya bisa dicampur saat 

aspal masih panas (Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018) 

2. Lapisan pondasi atas (Base course) 

Lapisan pondasi atas bisa dibilang lapisan yang akan menerima 

pembebanan yang paling berat dibanding lapisan yang lain hal ini 

dikarenakan lapisan ini terletak tepat dibawah lapisan permukaan yang 

mana beban dari kendaraan akan langsung didistribusikan ke lapisan ini. 

Adapun beberapa fungsi utama dari lapisan pondasi atas adalah : 

• Memikul beban horizontal (beban yang timbul akibat rem 

kendaraan) dan beban vertical (beban berat kendaraan). 

• Mendistribusikan beban ke lapisan yang ada di bawahnya. 

3. Lapisan pondasi bawah (Subbase course) 

Lapisan pondasi bawah merupakan lapisan yang terletak dibawah lapisan 

pondasi atas dan berada tepat diatas tanah dasar. Adapun beberapa fungsi 

dari lapisan pondasi bawah yaitu : 

• Menyebarkan beban yang diterima dari lapisan diatasnya ke lapisan 

tanah dasar. Lapisan ini harus cukup kuat (CBR 20% dan Indeks 

Plastisitas >10%) 
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• Lapisan ini biasanya materialnya lebih murah disbanding material 

yang berada dilapisan atasnya, makadari itu biasanya lapisan 

pondasi bawah biasanya lebih tebal dibanding lapisan pondasi atas. 

• Lapisan yang berfungsi sebagai pencegah berbagai macam partikel 

halus yang berasal dari tanah dasar agar tidak naik kelapisan pondasi 

atas. 

4. Lapisan tanah dasar (Subgrade Course) 

Lapisan tanah dasar merupakan lapisan dengan ketebalan sekitar 50-100 

cm. Tanah dasar harus dipadatkan hingga daya dukung tanah sesuai dengan 

perencanaan awal. Tingkat kepadatan tanah memengaruhi stabilitas dan 

daya dukung tanah, pemadatan harus bisa menjamin bahwa kadar air tanah 

bersifat konstan hingga umur rencana dari perkerasan yang telah 

direncanakan. Tanah dasar bisa berupa tanah asli yang kemudian dipadatkan 

atau bisa juga merupakan tanah timbunan dimana kondisi tanah asli tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pemadatan secara langsung. 

 

2.1.2 Pembebanan Terhadap Perkerasan Jalan 

 Menurut Silvia Sukirman (1999) didalam perkerasan terjadi 3 pembeban yang 

harus mampu ditahan oleh struktur perkerasan baik itu perkerasan lentur maupun 

perkerasan kaku. Berikut jenis pembeban yang terjadi yaitu : 

1)   Beban Vertikal 

  Beban vertikal merupakan jenis pembeban yang terjadi akibat muatan 

kendaraan dan benda lain yang berada diatas dari struktur perkerasan. Beban 

  vertikal terdistribusi dari atas kebawah kemudian ditahan oleh masing-

masing lapisan perkerasan sampai ke tanah dasar. 

2)   Beban Horizontal 

Beban Horizontal terjadi akibat gaya gesek saat kendaraan melakukan 

pengereman. Saat melakukan pengereman roda akan bergesekan langsung 

dengan perkerasan secara horizontal yang menyebabkan perkerasan secara 

perlahan akan mengalami aus. 
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3)   Beban Getar 

Beban Getar yang dimaksud adalah tekanan roda kendaraan berupa getaran 

– getaran yang terkadi di atas perkerasan. Pembebanan jenis ini umumnya 

sama dengan beban vertikal hanya saja terdapat getaran – getaran yang 

menyebabkan ada tekanan berlebih yang terjadi pada struktur perkerasan. 

 Penyebaran pembebanan pada perkerasan umumnya sama yaitu dari lapisan 

permukaan kemudian diteruskan kelapisan yang ada dibawahnya. Beban yang 

diterima seharusnya semakin kebawah semakin kecil karena sudah direduksi oleh 

lapisan yang ada diatasnya. Berikut distribusi beban yang terjadi pada perkerasan 

lentur dan perkerasan kaku. 

 

Gambar 2.6 Distribusi beban pada perkerasan jalan 

2.2  Material Perkerasan Jalan 

 Perkerasan jalan tentu saja terdiri dari beberapa material pendukung yang 

saling terkorelasi satu dengan yang lain. Adapun material pendukung yang terdapat 

pada perkerasan jalan antara lain sebagai berikut : 

2.2.1 Agregat 

Agregat merupakan material dari alam yang kita gunakan sebagai campuran 

dari suatu struktur. Agregat berfungsi sebagai salah satu penguat daya dukung suatu 

struktur ataupun campuran. Agregat biasanya dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar contohnya adalah batu granit, batu 

silica, batu pecah dan agregat halus contohnya adalah pasir (Sukirman, 1999). 
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Gambar 2.7 Agregat penyusun perkerasan 

a. Kualitas Agregat 

Kualitas suatu agregat ditentukan oleh banyak faktor diantaranya 

adalah : sumber agregat, butir agregat, gradasi agregat, kelekatan agregat 

terhadap aspal. Sifat dan karakteristik suatu agregat berbeda beda tergantung 

dari jenis dan sumber agregat itu didapatkan. Masing – masing agregat 

memiliki tekstur dan kekuatan yang bervariasi tergantung dari jenis agregat 

masing-masing. Berikut beberapa penjelasan mengenai faktor yang 

memengaruhi kualitas dari agregat : 

1. Kekerasan Agregat  

Agregat harus bersifat keras atau mampu menahan berbagai 

beban yang akan terjadi baik itu tumbukan, hantaman, dan beban 

lainnya. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk 

mengetahu tingkat kekerasan dari agregat yang kita gunakan 

diantaranya adalah : 

a. Pengujian Tumbukan (Agregat Impact Value) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan agregat 

terhadap tumbukan . Standar peraturan yang digunakan sebagai 

acuan pokok adalah BS 812-112:1990 dimana nilai AIV 

maksimum tidak boleh melebihi 30%. 
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b. Pengujian Tekanan (Agregat Crushing Value)  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan 

agregat terhadap tekanan. Standar peraturan yang digunakan 

sebagai acuan pokok adalah BS 812-110:1990 dimana nilai 

ACV maksimum tidak boleh melebihi 30% 

c. Pengujian Abrasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan agregat 

kasar terhadap keausan. Pengujian dilakukan menggunakan 

mesin Los Angeles. Prinsip kerjanya adalah agregat akan 

mengalami benturan dengan beberapa bola baja. Standar 

peraturan yang dijadikan acuan pokok adalah SNI-2417:2008.  

 
2. Bentuk Butir Agregat 

Butir yang bagus adalah butir yang bentuknya sebisa 

mungkin mendekati bentuk kubus. Hal ini bertujuan agar butiran 

bisa saling mengunci antara satu dengan yang lainnya. Butiran 

sebisa mungkin tidak berbentuk pipih dikarenakan mudah patah. 

Butiran dengan bentuk lingkaran juga tidak disarankan dikarenakan 

butiran tidak memiliki sudut untuk saling mengikat. 

 
3. Permukaan Butir Agregat 

Agregat yang bagus adalah agregat yang melekat erat pada 

aspal. Aspal dapat mengikat sempurna ke agregat jika permukaan 

agregat cenderung kasar dan bersih dari kotoran, mikroorganisme 

dan bahan lain yang dapat mengganggu kelekatan agregat terhadap 

aspal. Permukaan yang licin memiliki daya ikat yang kurang jika 

dibandingkan dengan permukaan yang kasar. Makadari itu 

campuran diharapkan memilih agregat yang permukaannya 

cenderung kasar agar ikatan terhadap aspal lebih kuat. 

 
4. Kelekatan Agregat terhadap Aspal 

Daya lekat agregat terhadap aspal diatur pada SNI 03-2439-

1991. Tingkat kelekatan agregat dinyatakan melalui luas permukaan 
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yang terselimuti aspal. Nilai kelekatan minimum agregat yang harus 

terselimuti aspal adalah 95%. Agregat yang bersifat kasar, berbentuk 

kubus dan berpori akan jauh lebih kuat dalam hal mengikat aspal 

jika dibanding agregat yang halus, bulat dan licin.  

 
5. Ketahanan Agregat terhadap Cuaca 

Agregat harus mampu dan tahan terhadap kondisi cuaca baik 

itu panas maupun dingin, agregat tidak boleh rusak diakibatkan oleh 

cuaca. Hal ini dikarenakan agregat dilapangan akan mengalami  

cuaca yang bisa saja berubah – ubah akan tetapi agregat tetap harus 

kuat dan tidak terurai. Untuk mengetahui kekuatan agregat terhadap 

cuaca maka digunakan pengujian pelapukan atau biasa disebut 

dengan soundness test. Berdasarkan Bina Marga nilai pelapukan 

maksimum agregat tidak boleh melebihi dari 9%. 

 

b.  Syarat-Syarat Mutu Agregat 

Agregat yang bagus adalah agregat yang tahan terhadap beban yang 

diberikan terhadapnya baik itu beban mati maupun beban hidup. Adapun 

beberapa syarat minimum agregat yang digunakan pada sebuah proyek 

konstruksi berdasarkan SK SNI-S-04-1989-F adalah : 

Agregat Halus : 

1. Gradasi butiran harus keras dan tajam (indeks kekerasan ≤ 2,2) 

2. Agregat bersifat kekal atau tidak akan hancur akibat dari cuaca 

(terik matahari dan hujan). Jika di uji dengan larutan garam 

Natrium Sulfat bagian yang hancur maksimum 12 %, jika dengan 

garam Magnesium Sulfat maksimum 18 %. 

3. Kadar lumpur didak boleh lebih dari 5% (butiran halus yang 

lewat ayakan 0,06 mm)  

4. Kadar organik tidak boleh melewati batas pokok yaitu warna 

endapan cairan dari agregat tidak boleh lebih gelap dari warna 

seharusnya, dibuktikan dengan mencampurkan NaOH sebanyak 

3% pada contoh sampel agregat. 
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5. Variasi dari setiap butir harus ada dan sesuai dengan standar 

gradasi dengan modulus butir kisaran 1,5 – 3,6 mm. 

6. Agregat halus yang berasal dari pantai ataupun laut bisa 

digunakan dengan catatan harus melewati pemeriksaan dari 

lembaga yang telah tersertifikasi. 

Agregat Kasar : 

1. Butiran harus keras dan tidak berongga/berpori  dengan 

indeks kekerasan ≤ 5% (diuji dengan menggunakan bejana 

Rudeloff atau mesin Los Angeles) 

2. Agregat bersifat kekal atau tidak akan mengalami kehancuran 

apabila terkena terik matahari ataupun hujan. Apabila 

dilakukan pengujian menggunakan larutan Natrium Sulfat 

(garam) maka bagian yang hancur tidak boleh lebih dari 12%, 

jika dengan Magnesium Sulfat maka tidak boleh lebih dari 

18%. 

3. Kadar lumpur tidak boleh melebihi dari 1% dari volume 

agregat. 

4. Agregat tidak boleh memeiliki kandungan zat yang aktif 

terhadap alkali 

5. Gradasi butiran agregat yang pipih dengan panjang tidak 

boleh melebihi dari 20% 

6. Modulus halus butir tidak boleh melewati 6 – 7,10 mm 

terhadap variasi butir. 

2.2.2 Aspal 

Aspal merupakan material yang berasal dari alam maupun hasil penyulingan 

minyak dengan ciri berwarna coklat gelap kehitaman, memiliki tingkat kelekatan 

yang tinggi dan komponen penyusun utamanya adalah bitumen (Young, J.Francis, 

1998). Aspal bersifat viskoelastis yaitu aspal akan mencair apabila berada pada 

suhu panas tertentu kemudian aspal dapat kembali kewujud awalnya jika didiamkan 

pada suhu ruang. 
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Aspal selain berfungsi sebagai bahan pengikat juga  berfungsi sebagai pengisi 

rongga pada campuran. Secara logika persentase rongga dapat ditentukan apabila 

jumlah agregat kasar semakin banyak digunakan maka secara otomatis persentase 

rongga semakin besar hal ini dikarenakan agregat kasar tidak dapat mengisi rongga 

yang ada pada campuran. Agegat kasar lebih berfungsi sebagai penguat struktur 

lapisan perkerasan dibandingkan pengisi rongga. Kadar aspal harus berbanding 

lurus dengan rongga pada campuran, hal ini dikarenakan agar aspal dapat mengikat 

dan mengisi rongga yang ada secara sempurna. 

 

Gambar 2.8 Aspal Cosmic 60/70 

 Menurut Sartono dalam Widianto (2004), persentase jumlah kadar aspal 

yang digunakan pada sebuah campuran harus dihitung dengan seksama dan 

dipastikan sesuai dengan kebutuhan karena hal ini akan berpengaruh signifikan 

terhadap karakteristik dari perkerasan. Apabila kadar aspalnya terlalu tinggi maka 

perkerasan akan berkurang kekuatan strukturnya dan perkerasan akan tidak stabil, 

sebaliknya apabila kadar aspal terlalu sedikit maka kemungkinan perkerasan akan 

rapuh bahkan mungkin tidak dapat mengikat sempurna.  
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a. Jenis Aspal 

Aspal memiliki beberapa jenis yang berbeda sesuai dengan asal dan proses 

pembentukannya. Adapun beberapa jenis aspal yang biasa digunakan yaitu : 

1. Aspal Alam 

Aspal alam diperoleh dari hasil kekayaan alam baik itu dari pegunungan 

maupun danau. Pulau Buton merupakan salah satu penghasil aspal alam 

terbesar di Indonesia. Aspal ini biasa lebih dikenal dengan sebutan Asbuton 

yang merupakan singkatan dari Aspal Pulau Buton. Aspal di Pulau Buton 

telah digunakan sejak tahun 1920 – sekarang. Asbuton terkenal dengan 

jumlah cadangan aspal yang melimpah dan variasi kadar aspal yang 

beragam. Selain di Indonesia salah satu penghasil aspal alam yang terkenal 

yaitu ada di Pulau Trinidad Tobago. Aspal alam yang berada di Pulau 

Trinidad rata-rata berasal dari danau yang biasa dikenal dengan Trinidad 

Lake Asphalt (TLA). Aspal alam murni berasal dari kekayaan alam, 

makadari itu penggunaan aspal alam harus direncanakan secara efektif 

karena kita tidak tahu sampai kapan alam akan memproduksi aspal. Aspal 

alam memang memiliki kualitas yang terjamin akan tetapi kita tidak boleh 

melupakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari alam akan ada masanya, 

sehingga kita memerlukan alternatif lain untuk dijadikan bahan baku aspal 

terlepas dari banyak tidaknya cadangan aspal yang ada dialam. 

2. Aspal Minyak 

Aspal minyak merupakan salah satu jenis aspal yang berasal dari residu 

penyulingan minyak bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi 

dapat menghasilkan berbagai macam senyawa dari hasil penyulingannya 

salah satunya adalah aspal. Minyak bumi dapat menghasilkan aspal 

apabila disuling pada suhu tertentu yang biasa disebut dengan asphaltic 

base crude oil. Aspal hasil penyulingan minyak bumi juga memiliki 

kualitas yang telah terjamin sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

campuran perkerasan jalan. Hasil penyulingan minyak bumi tidak hanya 

berupa aspal melainkan beberapa residu lain seperti solar, minyak tanah, 

dan masih banyak lagi tergantung dari temperature penyulingan.  

Ryan Swardana, Analisa Karakteristik Campuran Aspal Menggunakan Limbah Keramik. 
UIB Repository©2020



18 
 

Universitas Internasional Batam 
 

 

Gambar 2.9 Proses destilasi minyak bumi 

Berdasarkan bentuknya pada temperature ruangan, aspal dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : 

a. Aspal Padat 

 Aspal padat merupakan salah satu jenis aspal yang dapat memadat 

atau semi padat terhadap temperatur ruangan dan akan mencair kembali 

pada suhu tinggi. Aspal padat lebih dikenal dengan istilah semen aspal 

(Asphalt cement). Makadari itu untuk menggunakan aspal jenis ini 

sebagai bahan pengikat diperlukan pemanasan pada suhu tertentu agar 

aspal mencair sebelum akhirnya dicampurkan pada agregat yang telah 

dipersiapkan. 

b. Aspal Cair (Asphalt cut-back) 

 Aspal cair merupakan aspal yang berwujud cairan atau seperti liquid 

ketika berada pada suhu ruang. Berbeda pada jenis aspal pada umumnya 

yang akan mengeras pada suhu rendah, aspal cair justru tetap pada 

wujudnya meskipun berada pada suhu rendah. Aspal cair terbentuk dari 
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hasil pencairan bahan pencair yang kemudian dicampurkan dengan hasil 

destilasi minyak bumi. 

c. Aspal Emulsi 

Aspal emulsi merupakan perpaduan antara aspal  dengan komposisi 

sekitar (55% - 65%) kemudian air dengan komposisi (35% - 45%) dan 

bahan emulsi dengan kadar sekitar (1% – 2%) proses pencampuran 

dilakukan dipabrik yang sudah terverifikasi oleh pemerintah setempat. 

Butiran aspal berisi muatan listrik yang berfungsi agar butiran tidak 

saling menggumpal sehingga bisa merata dan menyeluruh mengikat 

terhadap agregat campuran. 

2.2.3 Filler 

Menurut Siswosoebrotho (1996) Filler merupakan mineral agregat yang 

tersusun dari fraksi halus sekitar (±85%) dan lolos saringan nomor 200 (0,075 mm). 

Filler atau biasa disebut sebagai bahan pengisi tidak boleh dalam keadaan basah 

sehingga harus dipastikan bahkan di oven terlebih dahulu agar fiiller berada pada 

posisi kering.  

 

Gambar 2.10 Filler  
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Tabel 2.1 Syarat gradasi butiran filler 

Ukuran Saringan Persentase Lolos 

Saringan No. 30 100 

Saringan No. 50 95 - 100 

Saringan No. 100 90 - 100 

Saringan No. 200 65 - 100 

Sumber : SNI 03-1737-1989 
 

Komposisi Filler dalam campuran aspal dapat meningkatkan nilai stabilitas 

terhadap campuran akan tetapi filler yang berlebihan dapat megurangi rongga udara 

dalam campuran (L.W. Hatherley; P.C. Leaver, 1967). Bahan pengisi / Filler harus 

lolos dari saringan diameter 1,16 mm (No.16) dan lolos saringan diameter 0,075 

mm (No. 200) (SNI ASTM C136, 2012) 

2.2.4 Fly Ash 

         Fly ash atau biasa kita sebut dengan abu terbang merupakan debu atau abu 

hasil dari sisa pembakaran batu bara  (Takim dkk, 2016).  Fly ash terdiri dari butiran 

– butiran partikel kecil dan halus hasil residu pembakaran batu bara, karena 

butirannya yang halus fly ash sering digunakan sebagai bahan pengisi campuran 

baik itu beton maupun aspal. Butiran yang halus memungkinkan fly ash untuk 

mengisi rongga yang ada pada campuran. 

 Penulis menggunakan fly ash sebagai salah satu bahan pengisi pada penelitian 

ini. Salah satu alasan mengapa penulis memilih menggunakan fly ash sebagai 

campuran adalah karena fly ash merupakan limbah yang sudah tidak bisa didaur 

ulang lagi dan juga kemampuan fly ash dalam mengisi rongga sudah tidak perlu 

diragukan lagi karena butirannya yang halus dapat mengisi rongga terkecil 

sekalipun pada campuran. 
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2.2.5 Limbah Keramik 

 Limbah keramik merupakan potongan – potongan keramik yang sudah tidak 

digunakan lagi. Pada penelitian kali ini penulis mencoba mencari alternatif 

pengganti agregat baik itu agregat kasar maupun agregat halus. Potongan keramik 

diuji nilai volumetriknya berupa berat jenisnya sebelum bisa digunakan sebagai 

bahan pengganti agregat pada campuran. 

 

Gambar 2.11 Limbah keramik yang telah dihancurkan 

2.3    Pengujian Perencanaan Campuran Perkerasan 

   Campuran perkerasan yang akan dibuat kelak akan diuji mulai dari agregat 

penyusun hingga ke benda uji. Berikut terlampir beberapa pengujian yang akan 

dilakukan pada penelitian kali ini : 

2.3.1 Pengujian Volumetrik 

   Pengujian volumetrik merupakan pengujian yang digunakan untuk mencari 

tahu apakah agregat yang digunakan spesifikasinya telah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Sebelum melakukan pengujian marshall semua benda uji terlebih 

dahulu harus melewati pengujian volumetrik. 

 Berat jenis masing – masing agregat harus dipastikan terlebih dahulu. Adapun 

rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari berat jenis masing – masing agregat 

sebagai berikut : 
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a. Rumus Pengujian Volumetrik Agregat Halus 

Berat jenis agregat halus  :  

   ………………………………………………………….……...(2.1) 
  

Berat jenis kering permukaan jenuh : 

 

 ….……………………………………………………..……...(2.2)  

 

Berat jenis semu : 
   

   …………………………………………………………….…...(2.3)  

 

Penyerapan agregat halus : 
  

       ……………………………………………………………...(2.4) 

 

Keterangan : 

kB  = Berat sampel kering oven (gram) 

B   = Berat piknometer + air 

Ba = Berat sampel pengujian (SSD) 

tB  = Berat piknometer + benda uji (SSD) + air 

Tabel 2.2 Ketentuan agregat halus 
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b. Rumus Pengujian Volumetrik Agregat Kasar 

Berat jenis agregat kasar  :  
  

 ………………………………………………………………….…(2.5)  

 
Berat jenis kering permukaan jenuh : 

        
………………………………………………………………….…(2.6)  

 
Berat jenis semu : 

 
           …….……………………………………………………...…….…(2.7)
  

Penyerapan agregat kasar : 
  

 …….………………………………………………..…….…(2.8)
  

Keterangan : 

kB  = Berat sampel kering oven (gram) 

aB = Berat sampel dalam air (gram) 

jB  = Berat sampel kering permukaan (SSD) 

Setelah mendapatkan nilai dari masing – masing agregat kemudian dicari berat 

jenis campuran dengan rumus sebagai berikut : 

Ah
Ah%

Ak
As%

Ak
Ak%

100Bjagregat

jjj BBB
++

= …..………………………………..…….…(2.9) 

Keterangan : 

Bj  = Berat jenis (gr/cm3) 

Ak = Agregat kasar (%) 
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As = Agregat sedang (%) 

Ah = Agregat halus (%) 

Selisih antaran berat jenis kasar dan berat jenis halus tidak boleh melebihi 0,2 
(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018). 

Tabel 2.3 Ketentuan agregat kasar 

 

c.  Rongga dalam Campuran (Void In Mixture) 

 Rongga dalam campuran merupakan jumlah total volume suatu udara yag 

terjebak pada partikel agregat yang telah diselimuti oleh aspal yang telah padat. 

Rongga dalam campuran dinyatakan dalam persen volume bulk (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2018).  

 Void in mixture merupakan cara yang digunakan untuk memastikan seberapa 

besar rongga pada suatu campuran yang telah dipadatkan dalam satuan persen. 

Alasan utama mengapa dapat terjadinya rongga adalah ketidak seragaman 

pemilihan agregat dan juga bentuk dari agregat penyusun campuran. Rongga udara 

pada campuran tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar. Apabila 

rongga udara terlalu kecil maka aspal akan kedap terhadap air akan tetapi udara 

tidak bisa masuk kedalam lapisan campuran sehingga kondisi aspal akan cepat 
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rapuh dan getas. Apabila rongga udara terlalu besar maka campuran perkerasan 

akan lebih cepat mengalami kelelehan. Makadari itu rongga udara menurut aturan 

binamarga untuk campuran jenis ACWC (Asphalt Concrete wearing Course) atau 

biasa kita sebut dengan laston harus berkisar antara 3% - 5%. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.12 Void in mixture / Rongga dalam campuran 

Rumus persamaan rongga dalam campuran : 

VIM = 100 x 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺− 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
 …..………………………………..…….………(2.10) 

Keterangan : 

VIM  = Rongga udara yang terdapat pada campuran (%) 

Gmm = Berat jenis total dari campuran  

Gmb = Berat jenis bulk campuran padat  
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d.  Rongga dalam Mineral / Void In Mineral Agreggate  (VMA)  

 Rongga dalam mineral merupakan bagian dari campuran dimana rongga berada 

diantara partikel – partikel mineral agregat yang kemudian terisi oleh campuran 

aspal dan dinyatakan dalam persen (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2018). Rongga 

dalam mineral ditentukan oleh agregat yang dipilih saat pencampuran. VMA yang 

kecil akan mengakibatkan aspal tidak bisa menyelimuti keseluruhan agregat atau 

aspal memiliki keterbatasan dalam mengikat agregat. Hal ini mengakibatkan 

campuran bisa megalami kerusakan karena ada agregat yang tidak terselimuti oleh 

aspal. Berdasarkan aturan binamarga (2010) menyatakan bahwa untuk campuran 

laston minimal VMA ≥ 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Void In Mineral Agreggate / Rongga dalam Mineral 

Adapun rumus persamaan VMA yaitu : 

  

VMA = 100 - 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

 x 100
(100+𝑝𝑝𝐺𝐺)

 x 100 ………………………..…………(2.11) 

Keterangan : 

 VMA = Rongga diatara mineral agregat (%) 
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 Gsb = Berat jenis bulk agregat  

 Gmb = Berat jenis bulk campuran padat 

 Pb  = Kadar aspal terhadap total berat campuran (%) 

e.  Rongga Terisi Aspal / Void In Filled with Asphalt (VFA) 

 Rongga terisi aspal kurang lebih merupakan bagian dari VMA yang diselimuti 

oleh aspal efektif sehingga rongga tersebut terikat antara partikel satu dengan yang 

lain. Menurut Silvia Sukirman (1999) VMA dan VFA saling berkesinambungan 

VFA merupakal aspal yang megisi rongga yang beradapada VMA, akan tetapi aspal 

yang mengisi rongga tersebut tidak termasuk aspal yang kemudian diserap oleh 

agregat penyusun campuran. Menurut Binamarga (2018) untuk lapisan laston VFA 

harus > 65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Void In Filled with Asphalt / Rongga Terisi Aspal 

 

 

VFA 
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Adapun rumus persamaan VMA yaitu : 

VFA = 
100(VMA−VIM)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
  …..…………………………...…….………(2.12) 

Keterangan : 

VFA  : Rongga terisi aspal (%) 

  VMA : Rongga diatara mineral agregat (%) 

VIM : Rongga udara campuran, persen total campuran (%) 

  Gmm : Berat jenis maksimum campuran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Tampak benda uji yang sudah dipadatkan 

2.3.2 Pengujian Marshall 

 Pengujian Marshall merupakan salah satu metode pengujian yang diguanakan 

untuk mengukur nilai stabilias dan kelelehan dari campuran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Konsep pengujian marshall pertama kali di cetuskan 

oleh Bruce Marshall dan The Mississipi State Highway Department. Sebelum 

pengujian dilakukan ada beberapa hal yang harus dipastikan yaitu : 
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1. Kualitas dari bahan dan agregat yang digunakan sudah sesuai 

dengan spesifikasi yang berlaku. 

2. Metode pencampuran dilakukan sesuai dengan aturan dan metode 

pencampuran yang berlaku. 

Tabel 2.4 Ketentuan gradasi agregat campuran beraspal (Binamarga, 2018) 

 
 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa masing – masing campuran 

memiliki nilai gradasi yang bervariasi. Gradasi dari agregat ditentukan oleh fungsi 

jalan dan jenis jalan yang direncanakan. Pada penelitian kali ini penulis 

merencanakan campuran ACWC (Asphalt Concrete Wearing Course). Perencanaan 

kadar aspal optimum menggunakan metode luas permukaan. 

Tabel 2.5 Ketentuan sifat campuran ACWC/ Laston (Binamarga, 2018)
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 Adapun beberapa item yang bisa didapatkan dari pengujian marshall antara 

lain yaitu : 

1.  Stabilitas 

 Stabilitas merupakan kemampuan dari suatu campuran perkerasan untuk 

menahan beban yang ada diatasnya sampai terjadi kelelehan plastis. Nilai stabilitas 

diperoleh dari jarum arloji yang terletak pada alat uji marshal. 

 

Gambar 2.16 Arloji stabilitas marshall 

Nilai stabilitas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :   

S = q × C × k × 0,454 …..………………………………..…….……………(2.13) 

Keterangan :  

 S  = nilai stabilitas (Kg) 

 q  = pembacaan stabilitas pada arloji marshall 

 k  = nilai faktor kalibrasi marshall 
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 C  = angka koreksi (Lampiran Tabel 1.4) 

 0,454 = Konversi beban dari lb ke Kg  

2.  Flow (Kelelehan) 

 Flow atau kelelehan merupakan perubahan bentuk yang terjadi akibat adanya 

pembebanan yang menyebabkan terjadinya deformasi vertikal pada sampel. 

Pengukuran flow dilakukan bersamaan dengan angka stabilitas mmarshall. Flow 

dihitung dari awal pembebanan hingga sampel telah mencapai titik kestabilan 

maksimum hingga jarum dial marshall tidak naik lagi. Besaran nilai flow 

dinyatakan dalam 0,01 atau mm. Spesifikasi syarat minimum flow masing – masing 

campuran diatur dalam Spesifikasi Umum Binamarga tahun 2018. 

 

Gambar 2.17 Arloji dial flow pada marshall 

3.  Marshall Quotient (MQ) 

 Perbandingan antara nilai stabilitas dan kelelehan merupakan definisi dari 

Marshall Quotient. Besarnya nilai MQ tergantung dari nilai stabilitas dan kelelehan 
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pabila nilai stabilitas nya tinggi dan nilai faktor kelelehan nya rendah maka nilai 

MQ akan tinggi begitu juga sebaliknya. 
 

MQ = S/F …..……………..…………………………..…….……………(2.13) 

 

Keterangan : 

 MQ = Marshall Quotient (Kg/mm) 

 S  = Stability   (Kg) 

 F  = Flow   (mm) 
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