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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan adalah lapisan perkerasan yang menjadi tempat jalannya 

roda pada kendaraan, yang berfungsi untuk menopang beban yang ditimbulkan 

oleh benda diatasnya.Perkerasan merupakan campuran dari material – material 

dan pengikat untuk membentuk suatu lapisan yang dapat dilalui oleh 

kendaraan.Pengetahuan mengenai jenis material yang digunakan harus sesuai agar 

dapat tercapai mutu yang di harapkan.(Sukirman, 1999) 

2.2 Jenis Perkerasan 

2.2.1 Perkerasan Keras 

Perkerasan keras atau yang biasa disebut dengan perkerasan kaku atau 

bahasa inggrisnya Rigid Pavementterdiri dari pelat beton semen dan terdapat 

lapisan pondasi diatas tanahdasar. Perkerasan kaku mempunyai modulus 

elastisitas yang tinggi yang mengakibatkan pendistribusian beban ke bidang area 

tanah menjadi cukup luas, sebagian terbesar dari struktur perkerasan kaku ini 

adalah slab beton itu sendiri.(Permukiman & Prasarana, 2003)Hal ini berbanding 

terbalik dengan perkerasan lentur, dimana kekuatan dari lapisan diperoleh dari 

lapisan – lapisan tebal permukaan dan lapisan pondasi karena yang paling penting 

adalah beban dapat didistribusi dengan baik kepondasi.Hal yang paling penting 

dalam pembuatan perkerasan kaku yaitu kekuatan beton itu. Tetapi berbeda 

dengan perkerasan lentur, pondasi atau tanah dasar  hanyalah berpengaruh sedikit 

terhadap kapasitas yang dapat dipikul oleh struktur perkerasan kaku. Kajian dalam 

bidang geoteknik sangat di butuhkan dalam desain badan jalan jika ditemukan 

tanah yang tidak memenuhi criteria sebagai tanah dasar.(Permukiman & 

Prasarana, 2003) 

Lapisan pondasi pada perkerasan kaku dibuat untuk pertimbangan untuk 

kendali jika terjadi pumping, untuk kendali terhapat system drainase yang berada 

dibawah perkerasan, untuk kendali terhadap tanah dasar yang mengalami 

kembang – susut, untuk menjaga kerataan dari pelat beton, dan untuk 

mempercepat pekerjaan konstruksi. 
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Gambar 2.1 Perkerasan Keras (Rigid Pavement) 

Sumber :Dian, 2011 dalam Wibowo, 2013 

2.2.2 Perkerasan Lentur 

Perkerasan lentur atau dalam bahasa inggris itu Flexible Pavementatau yang 

biasa dikenal dengan jalan aspal merupakan campuran antara agregat – agregat 

dengan aspal yang menjadi bahan pengikat pada suhu tertentu.(Sukirman, 

1999)Konstruksi perkerasan lentur memerlukan lapisan – lapisan pondasi untuk 

mendukung dalam mendistribusi beban.Lapisan – lapisan pondasi dipadatkan 

menggunakan mesin untuk mencapai tingkat kepadatan yang dibutuhkan.Lapisan 

yang menerima beban dari atas untuk disebar ke lapisan terbawah merupakan 

definisi dari Lapisan Pondasi. 

 
Gambar 2.2 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Sumber :Dian, 2011 dalam Wibowo, 2013 
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Terdapat 4 lapisan konstruksi dari perkerasan lentur (Silvia Sukirman, 

1999): 

a. Lapis permukaan (surface course) 

b. Lapis pondasi atas (base course) 

c. Lapis pondasi bawah (subbase course) 

d. Lapisan tanah dasar (subgrade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Lapisan Perkerasan Jalan 

Sumber :Sukirman, 2003 

a. Lapisan Permukaan (Surface Course) 

Lapisan permukaan yaitu lapisan- lapisan yang biasa dilalui oleh kendaraan, 

berikut adalah beberapa fungsi lapisan permukaan  : 

1. Lapisan permukaan adalah lapisan perkerasan yang menahan beban-

beban roda selama masa penggunaannya. 

2. Lapisan permukaan menggunaan bahan perekat aspal yang bersifat 

kedap air agar pada saat terjadinya hujan, air tidak tergenang sehingga 

membuat lapisan dibawahnya menjadi rusak. 

3. Lapisan permukaan juga merupakan lapisan yang mendapatkan 

langsung gesekan dari roda kendaraan saat melakukan rem sehingga 

mudah menjadi aus, sehingga juga disebut dengan lapisan aus (Wearing 

Course). 

4. Lapisan permukaan menahan beban yang dihasilkan oleh roda 

kendaraan dan menyebarkan ke lapisan dibawahnya yang mempunyai 

daya dukung dibawah rata-rata.  
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b. Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas merupakan lapisan yang terdapat dibawah lapisan 

permukaan. 

Fungsi dari lapisan ini sebagai : 

1. Merupakan lapisan yang memiliki fungsi untuk meresap untuk ke 

lapisan yang di sebut pondasi bawah. 

2. Lapisan pondasiatas merupakan bagian perkerasan yang memiliki fungsi 

untuk menahan gayamelintang daripada beban roda. 

3. Menjadi bantalan bagi lapisan permukaan. 

4. Berfungsi untuk mendistribusikan beban ke lapisan yang terdapat 

dibawahnya. 

Lapisan pondasi atas harus menggunakan material kuat. Untuk lapisan 

pondasi atas tanpa bahan pengikat umumnya menggunakan material dengan nilai 

CBR lebih dari 50% dan plastisitas indeks (PI) kurang dari 4% .Material untuk 

lapisan pondasi atas adalah bahan-bahan yang didapatkan darialam seperti kerikil 

pecah, batu pecah, stabilisasi tanah dengan kapur dan semen dapat digunakan 

sebagai lapisan pada pondasi. 

c. Lapisan Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapisan perkerasan ketiga adalah lapisan yang terdapat dibawah Base 

Course. 

Fungsi dari lapisan ini sebagai : 

1. Untuk pengurangi ketebalan lapisan Base Course yang harganya lebih 

mahal. 

2. Menjadi lapisan yang meresap air tanah agar air tidak berkumpul di 

lapisan pondasi. 

3. Sebagai lapisan yang berfungsi untuk mencegah pertikel-partikel yang 

halus untuk naik ke lapisan pondasi atas sehingga dapat mengurangi 

kekuatan. 

4. Bagian dari konstruksi perkerasan yang memiliki fungsi 

mendistribusikan beban-beban roda ke tanah dasar dibawahnya. Lapisan 

ini harus memiliki daya dukung  cukup kuat, mempunyai nilai CBR 20% 

dan Plastisitas indeks (PI) kurang dari 10% 
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d. Lapisan Tanah Dasar (Subgrade) 

Lapisan paling bawah dari struktur tanah yaitu lapisan tanah dasra, 

umumnya tanah asli yang didatangkan dari tempat lain dan dipadatkan dengan 

kapur atau bahan lainya. Lapisan ini biasanya mempunyai ketebalan 50 – 100 

cm.Jika kadar air optimum konstan sesuai dengan umur perencanaan, maka 

pemadatan akan dihasilkan dengan baik.  

2.2.3 Perkerasan Komposit (Composite Pavement) 

Perkerasan komposit adalahperkerasan yang menggabungkan perkerasan 

lentur (flexible pavement) dan lapisan perkerasan kaku (rigid pavement), dimana 

perkerasan kaku (rigid pavement) dan lapisan perkerasan lentur (flexible 

pavement)bekerja sama untuk memikul beban jalan. Maka persyaratan ketebalan 

sangat di perlukan agar mempunyai kekakuan yang dapat mencegah terjadinya 

keretakan pada perkerasan beton di bawahnya. 

 
Gambar 2.4 Perkerasan Komposit (Composite Pavement) 

Sumber :Sukirman, 2003 

2.3 Jenis – Jenis Campuran Aspal 

2.3.1 Lapisan Tipis Aspal Pasir (LATASIR) atau Sand Sheet (SS) 

Lapisan Tipis Aspal Pasir atau LATASIR kebanyakan digunakan untuk 

jalan yang mempunyai tingkat lalu lintas yang ringan.Lapisan ini bersifat 

nonstruktural dan hanya sebagai lapis penutup saja.Lapisan ini sangat rentan 

terhadap alur rutting. 

2.3.2 Hot Rollet Sheet (HRS) atau LATASTON (Lapisan Tipis Aspal Beton) 

 Lapisan ini menggunakan kadar aspal yang relatif tinggi sehingga 

perkerasan memiliki gradasi agregat yang senjang. Lapisan ini harus dicampur 

dalam keadaan yang panas atau diatas 160℃.Lapisan ini bersifat 

nonstruktural.Lapisan ini juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan juga 

kedap air. 
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2.3.3 Asphalt Contrete (AC) atau LASTON (Lapisan Aspal Beton) 

Laston adalah lapisan perkerasan jalan raya yang terdiri dari campuran aspal 

keras dan agregat yang mempunyai gradasi yang lebih rapat dari LATASTON, 

lalu dipadatkan dalam kondisi panas pada suhu minimal 160℃ (Sukirman, 2003). 

Laston atau lapis aspal beton memiliki sifat tahan terhadap keausan akibat 

lalu lintas, kedap air, memiliki stabilitas tinggi, memiliki nilai struktural, dan peka 

terhadap penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan. Lapisan Aspal Beton biasa 

digunakan untuk jalan yang mempunyai lalu lintas berat, tanjakan dan jalan antar 

daerah. 

Berikut adalah beberapa karakteristik dari campuran aspal beton : 

a. Stabilitas 

Stabilitas dari campuran aspal dapat dilihat dari kekuatan untuk menerima 

beban dari lalu lintas tanpa terjadi perubahan dari permukaan aspal seperti 

gelombang, breeding, dan alur (Silvia Sukirman, 2003).Kebutuhan dari 

stabilitas hanya dibuat sebanding dengan fungsi jalan dan beban lalu lintas 

yang ditopang oleh jalan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai stabilitas beton aspal adalah:  

1) Kohesi, adalah seberapa kuatnya ikatan aspal sehingga mampu 

memelihara tekanan kontak antar butiran agregat. 

2) Gesekan internal, yang berasal dari gradasi agregat, bentuk butiran, 

kepadatan campuran dan tebal selimut aspal. 

b. Durabilitas 

Durabilitas adalah kemampuan dari jalan aspal beton untuk menerima terus 

menerus beban dari lalu lintas serta tahan terhadap pengaruh cuaca dan 

iklim. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi durabilitas adalah: 

1) Film aspal (selimut aspal), dengan film aspal tebal maka durabilitas dari 

perkerasan akan semakin tinggi tetapi resiko terjadinya bleeding akan 

menjadi tinggi. 
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2) VIM (Void In Mix) kecil, dengan memiliki rongga udara yang minim 

mengakibatkan udara tidak bias masuk sehingga terjadi oksidasi dan 

aspal menjadi rapuh. 

3) VMA (Void In Mineral Aggregate) adalah rongga antar butiran agregat. 

Jika nilai VMA besar maka tebal selimut aspal dapat menjadi tebal 

tetapi jika VMA dan VIM  serta kadar aspal tinggi maka resiko terjadi 

bleeding sangat tinggi. Penggunaan agregat bergradasi terbuka sangat 

bagus untuk mendapat nilai VMA yang tinggi. 

c. Fleksibilitas (kelenturan) 

Fleksibilitas adalah memampuan lapisan untuk mengikuti perubahan yang 

diakibatkan oleh beban lalu lintas. Fleksibilitas dapat ditingkatkan dengan 

memperbanyak kadar aspal didalam campuran serta menggunakan agregat 

yang bergradasi terbuka. 

d. Tahanan geser/kekesatan (Skid Resistance) 

Tahanan geser/kekesatan (Skid Resistance) adalah kemampuan permukaan 

aspal beton untuk memberikan gaya gesek sehingga kendaraan tidak 

tergelincir terutama pada kondisi hujan atau basah. 

e. Ketahanan Kelelahan (Fatique Resistance) 

Ketahanan kelelahan merupakan kemampuan aspal beton untuk menerima 

kelendutan berulang yang diakibatkan dari beban kendaraan tanpa terjadi 

kelelahan yang berupa keretakan. 

f. Kedap air (impermeabilitas) 

Kedap air (impermeabilitas) adalah kemampuan aspal beton untuk kedap air 

sehingga air tidak dapat masuk kedalam lapisan aspal beton.  

2.4 Filler Serbuk Kaca 

Kaca merupakan material padat yang memiliki tekstur bening dan 

transparan.Jenis kaca yang paling sering digunakan adalah untuk jendela dan gelas 

minum. Kaca terbuat dari 75% silicon dioksida (SiO2), ditambah Na2O, CaO dan 

beberapa zat tambahan.(Indrawan & Hastuty, 2016)Kaca dihaluskan hingga dapat 

melewati saringan no 200 (Syarat untuk menjadi Filler). 
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Tabel 2.1 Unsur Kaca 

 

 

 

 

 

Sumber :Yuniarti et al., 2019 

Karakteristik yang dimiliki serbuk kaca : 

a. Kaca merupakan material yang tidak dapat menyerap air sehingga dapat 

mengisi rongga -  rongga pada perkerasan secara maksimal. 

b. Kaca tidak memiliki kandungan yang berbahaya sehingga aman jika 

dilakukan pekerjaan oleh pekerja.  

c. Serbuk kaca juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi pori atau filler 

sehingga diharapkan dapat menambahkan kekuatan dari perkerasan. 

Bubuk kaca mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahan pengisi pori 

yang lainnya (Dian, 2011 dalam Wibowo, 2013), yaitu:  

a) Mempunyai sifat tidak menyerap air (zero water absorption) 

b) Kekerasan dari gelas menjadikan campuran aspal tahan terdapat 

keausan. 

c) Bubuk kaca/serbuk kaca yang baik mempunyai sifat pozzoland sehingga 

dapat berfungsi sebagai pengganti semen dan filler. 

2.5 Bahan Campuran 

2.5.1 Agregat 

Agregat atau batu, secara umum dapat diartikan sebagai sebagai bagian dari 

lapisan bumi/kerak bumi yang berbentuk padat (solid).Agregat merupakan bagian-

bagian dari batu-batu pecah seperti kerikil atau bahan mineral lainnya yang berupa 

hasil alam maupun buatan.Agregat dalam campuran perkerasan lentur merupakan 

komponen yang penting karena mengisi persentase berat sebesar 90-95% 

sedangkan dalam persentase volume mengisi 75-85%.Oleh karena itu penggunaan 

karakteristik agregat memiliki peranan besar dalam menentukan daya dukung 

perkerasan jalan(Sukirman, 2003). 

Unsur 
Serbuk 
Kaca 

SiO2 61,72% 
AL2O3 3,45% 
Fe2O3 0,18% 
CaO 2,59% 
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Sifat dari material agregat memiliki peranan penting dalam penetuan dari 

segi kemampuannya memikul beban jalan atau lalu lintas serta ketahanan material 

agregat terhadap cuaca.Sifat dari agregat nya sendiri merupakan penentuan 

kualitas material yang akan di gunakan sebagai bahan dari perkerasan jalan dilihat 

dari jenis batuan nya seperti ketahanan dari material agregat, bentuk dari agregat, 

tektur dari batuan, kemampuan material dalam menyerap air dan daya lekat 

material terhap aspal. 

Pada campuran material yang akan di gunakan pada pekerjaan jalan, 

material agregat akan memberikan 90%-95% dari material nya sendiri terhadap 

berat campuran. Sehingga sifat material agregat ini memiliki peranan penting 

dalam campuran material untuk pekerjaan jalan.Untuk itu, sifat dari material 

agregat ini yang harus di uji antara lain : 

1. Ukuran butir 

Ukuran agregat sangat berpengaruh dengan kekuatan daripada campuran 

perkerasan.Ukuran agregat dalam suatu campuran perkerasan pun harus memiliki 

variasi dari besar ke kecil, semakin besar ukuran material dari agregat yang 

dipakai, makan semakin bervariasi ukuran dalam campuran tersebut. 

Ukuran agregat yang banyak digunakan yaitu : 

a. Agregat kasar : Material kasar yang tertahan saringan No. 4 (4,75 mm). 

b. Agregat halus : Material halus yang lolos saringan No. 4 (4,75 mm). 

c. Filler :Materialyang lolos saringan No. 200 (0,075 mm) minimum 75% 

terhadap berat total agregat. 

2. Gradasi 

Gradasi atau distribusi partikel berdasarkan ukuran dan bentuk 

agregat.Metode yang biasa digunakan untuk menentukan gradasi dari suatu 

agregat salah satunya dengan menggunakan analisa saringan.Gradasi dari agregat 

berpengaruh terhadap besarnya rongga antar butir yang nantinya berpengaruh 

terhadap nilai stabilitas campuran. 

3. Kebersihan 

Agregat yang kotor dapat berdampak tidak baik terhadap kinerja perkerasan 

karena terdapat kandungan lempung yang terdapat pada agregat sehingga 
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menyebabkan kurangnya ikatan antara aspal dan agregat.Kebersihan dari agregat 

dapat diuji dengan menggunakan analisa saringan basah. 

4. Kekerasan 

Uji kekuatan agregat biasa dilakukan dengan menggunakan mesin Los 

Angeles, Uji beban Kejut (Impact Test), dan uji daya tahan terhadap pecah 

(Crushing Test).Dengan menggunakan pengujian ini dapat mengetahui daya 

dukung dari agregat. 

A. Syarat – syarat mutu agregat 

Jika suatu agregat akan digunakan, maka harus memiliki suatu kualitas 

untuk menentukan kelayakan dari agregat tersebut menurut SNI-S-04-1989-F : 

a. Agregat Halus 

1. Kadar lumpur yang terkandung dalam agregat kurang dari 5%. 

2. Gradasi dari butiran harus melebihi indeks kekerasan ≤ 2.2 dan butiran 

harus keras dan tajam. 

3. Agregat harus bersifat keras dan kekal yang artinya tahan terhadap cuaca 

(hujan dan terik matahari) dan jika diuji dengan menggunakan garam 

magnesium sulfat maksimum hancur dibawah 18% jika diuji dengan 

menggunakan garam Natrium sulfat maksimum hancur dibawah 12%. 

4. Setiap butiran dari agregat harus memiliki tingkat variasi modulus butir 

sekitar 1,5 – 3,6 mm. 

5. Jika agregat halus berasal dari laut atau diambil dari pantai maka harus 

melalui pemeriksaan dari lembaga yang telah tersertifikasi. 

b. Agregat Kasar 

1. Kadar lumpur yang terdapat pada agregat tidak boleh melebihi 1 % dari 

volume agregat. 

2. Zat aktif tidak terkandung dalam zat alkali yang dapat mempengaruhi 

material agregat.  

3. Gradasi butiran dari agregat yang pipih tidak boleh melewati batas 

panjang 20%. 

4. Setiap butiran dari agregat harus memiliki tingkat variasi modulus butir 

sekitar 6 – 7,1 mm. 

Sucipto. Analisa Karakteristik Campuran Aspal Menggunakan Serbuk Kaca. 
UIB Repository©2020



13 
 

   Universitas Internasional Batam 

5. Agregat harus bersifat keras dan kekal yang artinya tahan terhadap cuaca 

(hujan dan panas dari matahari) dan jika dilakukan pengujian dengan 

menggunakan garam magnesium sulfat maksimum hancur dibawah 18% 

jika diuji dengan menggunakan garam Natrium sulfat maksimum hancur 

dibawah 12%. 

6. Butiran agregat kasar tidak boleh berongga dan harus keras dengan 

indeks kekerasan ≤ 5% dengan menggunakan mesin Los Angeles. 

2.5.2 Aspal 

Aspal merupakan cairan kental yang berwarna hitam dan pada temperature 

ruangan aspal berbentuk padat tetapi pada temperatur tinggi aspal berubah 

menjadi cairan. 

Aspal digunakan sebagai bahan untuk mengikat dalam perkerasan lentur 

yang memiliki sifat viskoelastis.Secara kimiawi aspal belum dikarakteristik 

dengan baik karena memiliki kandungan bahan yang sangat kompleks.Senyawa 

karbon jenuh dan tak jenuh serta aromatic yang memiliki jumlah atom karbon 

sampai dengan 150 per molekul. 

2.5.3 Filler 

Material pengisi (filler) adalah materialberbentuk butiran halus yang lolos 

dari saringan No. 30 dimana presentasi berat yang lolos saringan No. 200 harus 

minimal 65 %. Bahan filler dapat berupa kapur, sbatu kapur, semen atau bahan 

non plastis lain (Bina Marga, 1989). 

Bahan-bahan yang akan di gunakan sebagai Fillermemiliki tekstur halus 

yang terbebas dari gumpalan agar bahan-bahan tersebut  dapat bergerak secara 

bebas jika sudah tercampur oleh bahan utama.(Yuniarti et al., 2019). Bahan 

fillerharus memiliki nilai Indeks Plastisitas tidak lebih besar dari 4. (ASTM, 1989) 

Material pengisi (filler) harus dalam kondisi kering dan bebas dari bahan 

lain yang mengganggu dan apabila dilakukan analisa saringan secara basah, 

material harus memenuhi gradasi seperti pada tabel 2.2 berikut ini : 

 

 

Tabel 2.2 Gradasi Bahan Pengisi (Filler) 
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Sumber : Bina Marga (1989), SNI No. 1737 - 1989 –F 

2.6 Pengujian Marshall 

2.6.1 Rongga Dalam Mineral Agregat (Voids in the Mineral Agreggate, VMA) 

Rongga dalam mineral agregat (Voids in the Mineral Agreggate, VMA) 

adalah rongga udara yang terdapat diantara partikel agregat dalam campuran, 

termasuk ruang yang berisi aspal dan dinyatakan sebagai persen dari volume 

total.Bina Marga (2008) mengisyaratkan nilai minimum dari VMA adalah 14% 

untuk campuran AC-WC. 

Perhitungan Rongga dalam Mineral Agregat (Voids in the Mineral 

Agreggate, VMA) dalam persen terhadap total volume menurut Sukirman (2003) 

adalah : 

Gsb
BibPaVMA ×

−=
)100(100  

keterangan: 

VMA  = Persen rongga dalam agregat (%). 

Pa = Persen aspal dalam campuran (%). 

Bib = Berat isi benda uji (gr/cm3). 

Gsb = Berat Jenis Bulk dari total agregat (gr/cm3). 

2.6.2 Rongga Dalam Campuran (Voids in Mix, VIM) 

Rongga dalam campuran (Voids in mix, VIM) adalah rongga udara yang 

terdapat diantara partikel agregat dan campuran aspal yang telah dipadatkan dan 

dinyatakan dalam persen dari volume total. Bina Marga(2008) membatas nilai 

VIM untuk campuran aspal beton untuk melayani jalan raya lalu lintas berat yaitu 

minimal 3 % dan maksimal 5 %. Nilai minimal 3 % untuk mencegah terjadinya 

Ukuran saringan 
Persentase 
berat yang 

lolos 
No. 30 (0,590 
mm) 100 

No. 50 (0,279 
mm) 95 – 100 

No. 100 (0,149 
mm) 90 – 100 

No. 200 (0,074 
mm) 65 – 100 
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bleeding pada campuran perkerasan saat pemadatan oleh beban lalu lintas, 

sedangkan nilai VIM yang lebih besar dari 5 % menyebabkan campuran 

perkerasan kurang kedap air. Perhitungan Rongga dalam campuran (Voids in Mix, 

VIM) dalam persen terhadap total volume menurut Sukirman (2003) adalah: 

Gmm
BibVIM ×

−=
100100  

Nilai Bib didapat dari perbandingan antara berat benda uji dalam kondisi 

kering (Bdk) dibagi dengan volume benda uji (Vbu), dengan rumus : 

keterangan:  

Vbu
BdkBib =  

VIM  = Persen rongga dalam campuran (%). 

Bib = Berat isi benda uji (gr/cm3). 

Gmm = Berat jenis maksimum teoritis dari campuran (gr/cm3) 

Bdk = Berat benda uji dalam kondisi kering (gr) 

Vbu = Volume benda uji dalam kondisi kering 
2.6.3 Rongga Terisi Aspal (Voids Filled with Asphalt, VFA) 

Rongga terisi aspal (Voids filled with asphalt, VFA) merupakan persen 

volume rongga di dalam rongga yang terisi aspal, tidak termasuk aspal yang 

diserap agregat. Untuk mendapatkan campuran perkerasan yang awet maka pori 

antara agregat harus terisi oleh aspal yang cukup untuk mendapatkan suatu lapisan 

aspal yang tebal. 

Perhitungan rongga terisi aspal (Voids filled with asphalt, VFA) dalam 

persen terhadap total volume menurut Sukirman (2003) adalah : 

VMA
VIMVMAVFA )(100 −

=        

keterangan: 

VFA = Persen rongga terisi aspal(%). 

VMA = Persen rongga dalam agregat(%). 

VIM = Persen rongga dalam campuran, persen dari total volume(%) 
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2.6.4 Marshall Quotient (MQ) 

Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil bagi stabilitas dan flow.Marshall 

Quotient (MQ) adalah indikator kelenturan yang potensial terhadap keretakan 

perkerasan. Bina Marga (2008) memberi batasan nilai MQ untuk lalu lintas berat 

minimal 300 kg/mm dan maksimal 350 kg/mm. Perhitungan Marshall Quotient 

(MQ) adalah sebagai berikut : 

MF
MSMQ =           

keterangan: 

MQ = Marshall Quotient (kg/mm). 

MS = MarshallStability (kg). 

MF = Marshall Flow (kelelehan) (mm) 

Nilai MQ yang terlalu besar menyebabkan campuran terlalu kaku sehingga 

mudah retak, sedangkan nilai MQ yang terlalu kecil menyebabkan campuran 

perkerasan terlalu lentur, kurang dapat menahan beban yang bekerja sehingga 

membuat jalan menjadi bergelombang. 
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