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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkerasan Jalan 

Menurut Sukirman (2003) menjelaskan bahwa, Perkerasan jalan merupakan 

lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dan roda kendaraan, yang 

berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada sarana transportasi. Fungsi perkerasan 

adalah untuk memikul beban lalu lintas secara aman dan nyaman, serta sebelum umur 

rencananya tidak terjadi kerusakan yang berarti. Supaya perkerasan mempunyai daya 

dukung dan keawetan yang memadai, tetapi juga ekonomis, maka perkerasan jalan 

dibuat berlapis-lapis. 

Menurut Suprapto (2000) menjelaskan bahwa, perkerasan merupakan lapis 

tambahan yang terletak antara tanah dan roda, atau lapis paling atas dari badan jalan. 

Karena tanah saja biasanya tidak cukup kuat dan tahan, tanpa adanya deformasi yang 

berarti terhadap beban roda berulang. 

2.2    Konstruksi Perkerasan 

Menurut Sukirman (1999), konstruksi perkerasan jalan pada dasarnya meupakan 

perpaduan antara campuran kerikil dan pasir dengan bahan pengiat semen atau aspal, 

berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas : 

a. Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.

b. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang

menggunakan semen (Portland cement) sebagai bahan pengikat. Pelat beton

dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis

pondasi bawah, beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.
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c. Konstruksi perlerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan kaku 

yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur di 

atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. 

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku 

No Perbedaan Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku 

1 Bahan Pengikat Aspal Semen 

2 Repetesi Beban 
Timbul Rutting (Lendutan 

pada jalur roda) 

Bersifat sebagai balok di 

atas perletakan 

3 
Penurunan Tanah 

Dasar 

Jalan Bergelombang 

(Mengikuti tanah dasar) 

Bersifat sebagai balok di 

atas perletakan 

4 
Perubahan 

Temperatur 

Modulus kekakuan berubah 

dan timbul tegangan dalam 

yang kecil 

Modulus kekakuan tidak 

berubah dan timbul 

tegangan dalam yang besar 

Sumber: Sukirman (1999) 

 

Menurut Sukirman (1999), konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-

lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Bahan yang umum 

digunakan dalam perkerasan lentur adalah agregat dan aspal yang berfungsi untuk 

menyebarkan beban lalu lintas ke lapisan bawahnya. Secara umum susunan 

konstruksi perkerasan lentur terdiri dari : 

1. Lapisan permukaan (Surface Course ) 

Lapis permukaan adalah bagian yang terletak paling atas. Adapun fungsi dari 

lapis permukaan sebagai berikut : 

a) Lapis perkerasan penahan beban roda, lapisan yang mempunyai stabilitas 

tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 

b) Lapis kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap 

kelapisan bawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. 

c) Lapisan aus (wearing course), lapisan yang langsung menderita gesekan 

akibat rem kendaraan sehingga menjadi aus. 

d) Lapis yang menyebabkan beban ke lapisan bawah, sehingga dapat dipukul 

oleh lapisan lain yang mempunyai daya dukung yang lebih jelek. 



7 
 

 
 

Menurut Sukirman (1999) guna dapat memenuhi fungsi tersebut pada umunya 

lapisan permukaan dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga 

menghasilkan lapisan yang kedap air dengan stabilitas tinggi dan tahan lama. 

Jenis lapisan permukaan yang sering digunakan di Indonesia pada umumnya 

terdiri dari: 

a.  Lapisan bersifat nonstructural, berfungsi sebagai lapisan aus dan kedap air,   

antara lain: 

 Burtu (laburan Aspal Satu Lapis) 

 Burda (Laburan Aspal  Dua Lapis) 

 Latasir (Lapis Tipis Aspal Pasir) 

 Latasbum (Lapis Tipis Asbuton Murni) 

 Lataston (Lapis Tipis Aspal Beton ) 

b. Lapisan bersifat structural, berfungsi sebagai lapisan yang menahan dan 

menyebarkan beban roda, antara lain : 

 Peneterasi Macadam (Lapen) 

 Lasbutag 

 Laston (Lapis Aspal Beton) 

2. Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapis pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara pondasi 

bawah dan lapis permukaan. Fungsi lapisan pondasi atas ini antara lain : 

a) Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan 

menyebarkan beban kelapisan di bawahnya. 

b) Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 

c) Bantalan terhadap lapisan permukaan. 

Material yang digunakan untuk lapisan pondasi atas adalah material yang cukup 

kuat dengan CBR > 50% dan plastisitas indeks (PI) < 4%. Bahan-bahan alam 

seperti batu pecah, kerikil pecah, stabilitas tanah dengan semen dan kapur dapat 
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digunakan sebagai lapis pondasi atas. Jenis lapis pondasi atas yang umum 

dipergunakan di Indonesia antara lain : 

 Pondasi macadam 

 Pondasi telford 

 Penetrasi macadam 

 Aspal beton pondasi 

3. Lapisan Pondasi Bawah (Sub Base Course) 

Lapis pondasi bawah adalah lapisan yang terletak antara lapis pondasi atas dan 

tanah dasar. Adapun fungsi dari lapis pondasi bawah sebagai berikut : 

a) Bagian dari konstruksi perkerasan menyebarkan beban roda ketanah dasar. 

Lapisan ini harus cukup kuat, mempunyai CBR 20% dan plastisitas indeks 

(PI) ≤ 10%.  

b) Efisiensi dalam penggunaan material, material bawah relative lebih murah 

dibandingkan dengan lapisan perkerasan di atasnya. 

c) Lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

d) Lapisan pertama agar pekerjaan pondasi dapat berjalan lancer, hal ini 

sehubungan dengan kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup 

tanah dasar dari pengaruh cuaca, atau lemahnya daya dukung tanah dasar 

menahan roda-roda alat berat. 

e) Lapisan ini mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapis 

pondasi atas. Untuk lapisan pondasi bawah harus memenuhi syarat filler : 

                      ≥ 5                    ≤ 5 

Keterangan : 

D15 = Diameter butir pada keadaan banyaknya persen yang lolos = 15% 

D85 = Diameter butir pada keadaan banyaknya persen yang lolos = 85% 
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4. Lapisan Tanah Dasar ( Subgrade) 

Lapisan tanah setebal 50-100 cm di atas yang mana akan diletakkan lapisan 

pondasi bawah dinamakan lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar dapat berupa 

tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, tanah yang didatangkan dari 

tempat lain dan dipadatkan atau tanah yang distabilisasi dengan kapur atau bahan 

lainnya. Jika ditinjau dari tanah asli maka lapisan tanah dasar dibedakan atas : 

a) Lapisan tanah dasar, tanah galian. 

b) Lapisan tanah dasar, tanah timbunan. 

c) Lapisan tanah dasar, tanah asli. 

Menurut Sukirman (2003) kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan 

sangat ditentukan oleh sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Masalah-masalah yang 

sering ditemui menyangkut tanah adalah sebagai berikut : 

a. Perubahan bentuk tetap dari jenis tanah tertentu akibat beban lalu lintas. 

Perubahan bentuk yang besar akan mengakibatkan jalan tersebut rusak. Tanah 

dengan plastisitas tinggi cenderung mengalami hal tersebut. Lapisan – lapisan 

tanah lunak yang terdapat dibawah tanah dasar harus diperhatikan. Daya dukung 

tanah dasar yang ditunjukkan oleh nilai CBRnya merupakan indikasi dari 

perubahan bentuk yang dapat terjadi. 

b. Sifat mengembang dan menyusut dari tanah akibat perubahan kadar air, hal ini 

dapat dikurangi dengan memadatkan tanah pada air optimum sehingga mencapai 

kepadatan tertentu dan volume perubahan yang mungkin terjadi dapat berkurang. 

Kondisi drainase yang baik dapat menjaga kemungkinan perubahan kadar air pada 

lapisan tanah dasar. 

c. Daya dukung tanah dasar yang tidak merata pada daerah dengan macam-macam 

tanah yang sangat berbeda. Perencanaan tebal perkerasan dan dibuat berbeda-beda 

dengan membagi jalan menjadi segmen-segmen berdasarkan sifat tanah yang 

berlainan. 

d. Daya dukung yang tidak merata akibat pelaksanaan yang kurang baik, hal ini akan 

lebih jelek pada tanah dasar dari jenis tanah berbutir kasar dengan adanya 
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tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas ataupun akibat berat tanah 

dasar itu sendiri. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengawasan yang baik 

pada saat pelaksanaan pekerjaan tanah dasar. 

e. Kondisi geologis dari lokasi jalan perlu dipelajari dengan teliti, jika ada 

kemungkinan lokasi jalan berada pada daerah patahan. 

 

2.3 Aspal Beton 

 Menurut Sukirman (2003), Aspal Beton adalah jenis perkerasan jalan yang 

terdiri dari campuran agregat dan aspal, dengan atau tanpa bahan tambahan. Material-

material pembentuk beton aspal dicampur di instalasi pencampur pada suhu tertentu, 

kemudian diangkut ke lokasi, dihampar dan dipadatkan. Suhu pencampuran 

ditentukan berdasarkan jenis aspal yang akan digunakan, jenis beton aspal dapat 

dibedakan berdasarkan suhu pencampuran material pembentuk beton aspal dan fungsi 

beton aspal. Berdasarkan temperatur ketika mencampur dan memadatkan campuran, 

beton aspal dapat dibedakan atas : 

a) Beton aspal campuran panas (hotmix), adalah beton aspal yang material 

pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran sekitar 140ºC. 

b) Beton aspal yang campurannya sedang (warm mix), adalah beton aspal yang 

material pembetuknya dicampur pada suhu pencampurannya sekitar 60ºC. 

c) Beton aspal campuran dingin (cold mix), adalah beton aspal yang material 

pembentuknya dicampur pada suhu ruang sekitar 25ºC. 

Berdasarkan fungsi aspal beton campuran panas dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Beton aspal untuk lapisan aus (wearing course), adalah lapisan perkerasan yang 

berhubungan langsung dengan ban kendaraan, merupakan lapisan yang kedap air, 

tahan terhadap cuaca dan mempunyai kekesatan yang disyaratkan. 

b) Beton aspal untuk lapisan pondasi (binder course), adalah lapisan perkerasan 

yang terletak di bawah lapisan aus. Tidak berhubungan langsung dengan cuaca, 
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tetapi perlu memiliki stabilitas untuk memikul beban lalu lintas yang dilimpahkan 

melalui roda kendaraan. 

c) Beton aspal untuk pembentuk dan perata lapisan beton aspal yang sudah lama, 

yang pada umumnya sudah aus dan seringkali tidak berbentuk crown. 

Menurut Sukirman (2003) Saat ini di Indonesia terdapat berbagai macam jenis 

beton aspal campuran panas yang digunakan untuk lapisan perkerasan jalan. 

Perbedaan terletak pada jenis gradasi agregat dan kadar aspal yang digunakan. 

Pemilihan jenis beton aspal yang akan digunakan di suatu lokasi sangat ditentukan 

oleh jenis karakteristik beton aspal yang lebih diutamakan. Sebagai contoh, jika 

perkerasan jalan direncanakan akan digunakan untuk melayani lalu lintas kendaraan 

berat, maka sifat stabilitas lebih diutamakan. Ini berarti jenis aspal beton yang paling 

sesuai adalah beton aspal yang memiliki agregat campuran bergradasi baik. Pemilihan 

jenis beton aspal ini mempunyai konsekuensi pori dalam campuran menjadi sedikit, 

kadar aspal yang dapat dicampurkan jadi berkurang, sehingga selimut aspal menjadi 

lebih tipis. Jenis beton aspal campuran aspal panas yang ada di Indonesia saat ini 

adalah : 

a. Laston (Lapisan Aspal Beton) 

b. Lataston (Lapisan Tipis Aspal Beton) 

c. Latasir (Lapisan Tipis Aspal Pasir) 

d. Lapisan perata 

e. SMA (Split Mastic Asphalt) 

f. HSMA (High Stiffness Modulus Asphalt ) 

 

2.4 Lapisan Lataston 

Menurut Sukirman (2003), menjelaskan bahwa lataston merupakan beton aspal 

bergradasi senjang. Lataston biasa pula disebut dengan HRS (Hot Rolled Sheet). 

Karakteristik beton aspal yang terpenting pada campuran ini adalah durabilitas dan 

fleksibilitas. Sesuai fungsinya Lataston mempunyai 2 macam campuran yaitu : 



12 
 

 
 

a. Lataston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama HRS-WC (Hot Rolled Sheet-

Wearing Coarse). Tebal nominal minimum HRS-WC adalah 3 cm. 

b. Lataston sebagai lapisan pondasi, dikenal dengan nama HRS-Base (Hot Rolled 

Sheet-Base). Tebal nominal minimum HRS-Base adalah 3.5 cm. 

Tabel 2.2 Gradasi Agregat untuk Campuran lataston 

Ukuran Ayakan %Berat yang Lolos 

ASTM (mm) 
Lataston 

Kelas A Kelas B 

1½ 37.5   

1 25   

¾ 19 100 100 

½ 12.5 90-100 90-100 

3/8 9.5 75-85 75-85 

No.8 2.36 50-72' 35-55' 

No.16 1.18   

No.30 0.6 35-60 15-35 

No.200 0.075 6-12 2-9 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga 2010 

Catatan : 

1. Untuk HRS-WC dan HRS-Base, paling sedikit 80 % agregat lolos ayakan No.8 (2,36 mm) harus juga lolos 

ayakan No.30 (0,600 mm). Kriteria gradasi senjang yang lolos ayakan No.8(2,36mm) dan tertahan ayakan 

No.30(0,600mm) dalam Tabel 6.3.2-5. 

2. Untuk AC, digunakan titik kontrol gradasi agregat, berfungsi sebagai batas-batas rentang utama yang harus 

ditempati oleh gradasi-gradasi tersebut. Batas-batas gradasi ditentukan pada ayakan ukuran nominal 

maksimum,ayakan menengah (2,36mm)dan ayakan terkecil (0,075 mm). 
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Tabel 2.3 Ketentuan sifat-sifat Campuran Lataston 

Sifat-sifat Campuran 
  

Lataston 

WC AC 

Kadar Aspal Efektif (%) Min 6.8 

Penyerapan Aspal (%) Max 1.7 

Jumlah Tumbukan per bidang (%) Min 75 

Rongga dalam campuran (%) 
Min 

Max 

4.0 

6.0 

Rongga dalam Agregrat (VMA)(%) Min 18 17 

Rongga terisi aspal (%) Min 68 

Stabilitas Marshall (%)(kg) Min 800 

Pelelehan (mm) Min 3 

Marshall Quentient (kg/mm) Min 250 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga 2010    

        

2.5 Karakteristik Campuran Aspal 

Menurut Sukirman (1999), Pemeriksaan dan pengujian bahan perkerasan jalan 

raya yang menggunakan bahan perkerasan aspal dilakukan untuk mengendalikan 

mutu bahan perkerasan. Pengendalian yang dimaksud adalah agar jenis dan mutu 

bahan perkerasan yang akan diusahakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ada. 

Dengan kata lain penggunaan bahan perkerasan harus sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Suatu campuran aspal agar dapat berfungsi dengan baik, harus mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut : 

A. Stabilitas 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, stabilitas merupakan kemampuan lapisan 

perkerasan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti 

gelombang, alur ataupun bleending. Stabilitas terjadi dari hasil geseran antar butir, 

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

demikian stabilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan mengusahakan penggunaan 

sebagai berikut: 

 Agregat dengan gradasi yang rapat (Dense graded)  

 Agregat dengan permukaan yang kasar. 
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 Agregat berbentuk kubus. 

 Aspal dengan penetrasi rendah. 

 Aspal dengan jumlah yang mencukupi untuk ikatan antar butir. 

B. Durabilitas ( Keawetan /daya tahan) 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, Durabilitas diperlukan pada lapisan 

permukaan sehingga lapisan dapat mampu menahan keausan akibat pengaruh 

cuaca,air dan perubahan suhu ataupun kausan aakibat gesekan kendaraan. Faktor 

yang mempengaruhi durabilitas lapis aspal beton adalah: 

1) Film aspal atau selimut aspal, film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis 

aspal beton yang berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkinan terjadinya bleeding 

menjadi tinggi. 

2) VIM (Voids in Mix) kecil sehingga lapis kedap air dan udara tidak masuk 

kedalam campuran yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan aspal menjadi 

rapuh / getas. 

3) VMA (Voids in Mineral Agregat) besar, sehingga film aspal dapat dibuat tebal. 

Jika VMA dan VIM kecil serta kadar aspal tinggi kemungkinan terjadinya 

bleeding besar. Untuk mencapai VMA yang besar ini dipergunakan agregat 

bergradasi senjang. 

C. Fleksibilitas (kelenturan) 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, fleksibilitas pada lapisan perkerasan 

adalah kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat 

beban lalu lintas berulang tanpa timbulnya retak dan perubahan volume. Fleksibiltas 

yang tinggi dapat diperoleh dengan: 

1) Penggunaan agregat bergradasi senjang sehingga diperoleh VMA yang besar. 

2) Penggunaan aspal lunak (aspal dengan penetrasi yang tinggi) 

3) Penggunaan aspal yang cukup banyak sehingga diperoleh VIM yang kecil. 

D. Skid resistence (Tahanan geser/kekesatan) 
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Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, tahanan geser merupakan kekesatan yang 

diberikan oleh perkerasan sehingga kendaraan tidak mengalami slip baik di waktu 

hujan atau basah maupun diwaktu kering. Kekesatan dinyatakan dengan koefisien 

gesek antar permukaan jalan dan ban kendaraan. Tahanan geser tinggi jika: 

1) Penggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tak terjadi bleeding. 

2) Penggunaan agregat dengan permukaan kasar 

3) Penggunaan agregat berbentuk kubus. 

4) Penggunaan agregat kasar yang cukup. 

E. Ketahanan kelelehan (Fatique Resistance) 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, ketahanan kelelehan adalah ketahanan 

dari lapis aspal beton dalam menerima beban berulang tanpa terjadinnya kelelehan 

yang berupa alur (ruting) dan retak. Faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap 

kelelehan adalah: 

1) VIM yang tinggi dan kadar aspal yang rendah akan mengakibatkan kelelehan 

yang lebih cepat. 

2) VMA yang tinggi dan kadar aspal yang tinggi dapat mengakibatkan lapis 

perkerasan menjadi fleksibel. 

F. Kemudahan pelaksanaan (Workability) 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan kemudahan 

pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk dihampar dan dipadatkan 

sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan sesui harapan. Faktor yang 

mempengaruhi kemudahan dalam pelaksanaan adalah : 

1) Gradasi agregat, agregat bergradasi baik lebih mudah dilaksanakan daripada 

agregat bergradasi lain. 

2) Temperatur campuran, yang ikut mempengaruhi kekerasan bahan pengikat yang 

bersifat termoplastis. 

3) Kandungan bahan pengisi (filler) yang tinggi menyebabkan pelaksanaan lebih 

sukar. 
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2.6 Bahan penyusun perkerasan campuran Aspal 

Bahan penyusun perkerasan campuran aspal terdiri beberapa komponen yaitu : 

a. Agregat  

b. Bahan pengisi (Filler) 

c. Aspal  

2.6.1 Agregat  

Menurut Sukirman (1999), Agregat didefinisikan secara umum sebagai formasi 

kulit bumi yang keras dan penyal (solid). ASTM (1974) mendefinisikan batuan 

sebagai suatu bahan yang terdiri dari mineral padat, berupa masa berukuran besar 

maupun berupa fragmen-fragmen. Agregat/batuan merupakan komponen utama dari 

lapisan perkerasan jalan yaitu mengandung 90%-95% agregat berdasarkan persentase 

berat atau 75-85% agregat berdasarkan persentase volume. Dengan demikian daya 

dukung, keawetan dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dari 

hasil campuran agregat dengan material lain.  

A. Jenis Agregat 

Menurut Sukirman (2003), jenis agregat dapat dibedakan berdasarkan yakni : 

kelompok terjadinya, pengolahan dan ukuran butirannya. Berdasarkan proses 

terjadinya agregat dapat dibedakan atas agregat beku (igneous rock), agregat sedimen 

(sedimentary rock), dan agregat metamorfik (metamorphic rocks). Agregat beku 

(igneous rock) adalah agregat yang berasal dari magma yang mendingin dan 

membeku. Agregat beku luar (extrusive igneous rock) dibentuk dari magma yang 

keluar ke permukaan bumi disaat gunung api meletus, dan akibat pengaruh cuaca 

pendingin dan membeku. Umumnya agregat beku luar berbutir halus seperti batu 

apung, andesit, basalt, obsidian, dan pumice. Agregat beku dalam (intrusive igneous 

rock) dibentuk dari magma yang tak dapat keluar dari permukaan bumi, mengalami 

pendingin dam membeku secara perlahan-lahan di dalam bumi dapat ditemui 

dipermukaan bumi karena proses erosi atau gerakan bumi. Agregat beku dalam 

umumnya bertekstur kasar seperti : gabbro, diorite, syenit. Agregat sedimen 

(sedimentary rock) berasal dari campuran partikel mineral, sisa-sisa hewan dan 
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tanaman yang mengalami pengendapan dan pembekuan. Pada umumnya merupakan 

lapisan-lapisan pada kulit bumi, hasil endapan di danau, di laut dan sebagainya. 

Agregat metamorfik (metamorphic rocks) adalah agregat sedimen ataupun agregat 

beku yang mengalami proses perubahan bentuk akibat adanya perubahan tekanan dan 

temperature kulit bumi. Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan atas agregat 

metamorf yang masif seperti marmer, kwarsit, dan agregat metamorf yang berfoliasi 

berlapis seperti batu sabak, filit dan sekis. Berdasarkan pengolahannya agregat dapat 

dibedakan atas agregat siap pakai, dan agregat yang perlu diolah terlebih dahulu 

sebelum dipakai. Agregat siap pakai adalah agregat yang dapat digunakan sebagai 

material perkerasan jalan dengan bentuk dan ukuran sebagaimana diperoleh di lokasi 

asalnya, atau dengan sedikit proses pengolahan. Agregat ini terbentuk melalui proses 

erosi dan degradasi. Agregat siap pakai sering disebut sebagai agregat alam. Bentuk 

partikel agregat ditentukan berdasarkan proses dialaminya. Aliran air menyebabkan 

erosi pada agregat, sehingga partikel agregatnya cenderung bulat-bulat, dengan 

tekstur permukaan licin. Proses degradasi agregat di bukit-bukit akan membentuk 

agregat bersudut, dan kasar. Dua bentuk dan ukuran agregat alam yang sering 

digunakan sebagai material perkerasan jalan yaitu kerikil dan pasir. Agregat yang 

perlu diolah terlebih dahulu sebelum dipakai adalah agregat yang diperoleh di bukit-

bukit, di gunung-gunung, ataupun di sungai-sungai. Agregat yang berasal dari gunung 

dan bukit umumnya ditemui dalam bentuk massif, sehingga perlu dilakukan 

pemecahan dahulu agar dapat diangkat ke tempat mesin pemecah batu (stone 

crusher). Sungai-sungai yang membawa agregat di musim hujan umumnya membawa 

agregat berukuran besar sehingga tidak memenuhi persyaratan ukuran yang 

ditentukan. Guna dapat memenuhi persyaratan sebagai bahan material perkerasan 

jalan, maka agregat ini harus diolah terlebih dahulu secara manual, dengan 

menggunakan tenaga kerja manusia, atau melalu proses mekanis yakni mesin 

pemecah batu. Agregat yang berasal dari gunung, bukit dan sungai perlu melalui 

proses pengolahan terlebih dahulu di mesin pemecah batu karena mempunyai bidang 

pemecah dan bertekstur kasar serta dapat menghasilkan agregat sesuai ukuran yang 
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diinginkan. Disamping itu terdapat pula agregat yang merupakan hasil olahan pabrik 

seperti semen, kapur atau limbah industri seperti abu terbang. 

B. Sifat Dan Kualitas Agregat 

Sifat dan kualitas agregat merupakan penentu kemampuan perkerasan jalan memikul 

beban lalu lintas dan daya tahan terhadap cuaca. Oleh karena itu perlu pemeriksaan 

yang teliti sebelum diputuskan suatu agregat dapat digunakan sebagai material 

perkerasan jalan. Sifat agregat yang menentukan kualitasnya sebagai material 

perkerasan jalan sebagai berikut : 

1. Gradasi Agregat 

Gradasi agregat adalah butir agregat sesuai dengan ukurannya. Ukuran butir 

agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisa saringan. Satu set saringan 

umumnya terdiri dari saringan berukuran 4 inci, 3½ inci, 3 inci, ½ inci, ⅜ inci, 

No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100 dan No.200. ukuran saringan dalam 

ukuran panjang menunjukkan banyaknya bukaan, sedangkan nomor saringan 

menunujukkan banyaknua bukaan dalam 1 inci panjang. Gradasi agregat terdapat 

beberapa jenuis agregat yang dikelompokkan kedalam agregat bergradasi baik 

dan bergradasi buruk, seperti penjalasan berikut ini : 

a) Agregat bergradasi baik, adalah agregat yang ukuran butirnya terdistribusi 

merata dalam satu rentang ukuran butir, agregat bergradasi baik disebut pua 

agregat bergradasi rapat. Campuran agregat yang bergradasi baik mempunyai 

pori sedikit, mudah dipadatkan, dan mempunyai stabilitas tinggi. Tingkat 

stabilitas ditentukan dari ukuran butir agregat terbesar yang ada. Berdasarkan 

ukuran butiran agregat yang dominan menyusun campuran agregat, maka 

agregat bergradasi baik dapat dibedakan atas : 

 Agregat bergradasi kasar adalah agregat bergradasi baik yang mempunyai 

susunan ukuran menerus dari kasar sampai dengan halus, tetapi dominan 

berukuran agregat kasar. 
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 Agregat bergradasi halus adalah agregat bergradasi baik yang mempunyai 

susunan ukuran menerus dari kasar sampai dengan halus, tetapi dominan 

berukuran agregat halus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Agregat Gradasi Baik (Sukirman,1999) 

 

b) Agregat bergradasi buruk adalah agregat yang tidak memenuhi persyaratan 

gradasi baik. Terdapat berbagai macam nama gradasi agregat yang dapat 

dikelompokkan ke dalam agregat bergradasi buruk, yakni : 

 Agregat bergradasi seragam adalah agregat yang hanya terdiri dari butir-

butir agregat berukuran sama atau hamper sama. Campuran agregat ini 

mempunyai pori antar butir cukup besar, sehingga sering dinamakan juga 

agregat bergradasi terbuka. Rentang distribusi ukuran butir yang ada pada 

agregat bergradasi seragam tersebar pada rentang yang sempit. 

 Agregat bergradasi terbuka adalah agregat yang distribusi ukuran 

butirannya sedemikian rupa sehingga pori-porinya tidak terisi dengan baik. 

 Agregat bergradasi senjang adalah agregat yang distribusi ukuran butirnya 

tidak menerus, atau ada bagian ukuran yang tidak ada, jika ada hanya 

sedikit sekali. 
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Gambar 2.2 Agregat Gradasi buruk (Sukirman,1999) 

2. Ukuran maksimum agregat 

Ukuran maksimum butir agregat dapat dinyatakan dengan mempergunakan : 

a) Ukuran maksimum agregat, adalah menunjukkan ukuran saringan terkecil 

dimana agregat yang lolos saringan tersebut sebanyak 100% 

b) Ukuran nominal maksimum agregat, adalah menunjukkan ukuran saringan 

terbesar dimana agregat yang tertahan saringan tersebut sebanyak tidak lebih 

dari 10%. Ukuran maksimum agregat adalah satu saringan atau ayakan lebih 

besar dari ukuran nominal maksimum. 

3. Kebersihan Agregat (cleanliness) 

Kebersihan agregat ditentukan dari banyaknya butir-butir halus yang lolos 

No.200, seperti adanya lempung, lanau, ataupun adanya tumbuh-tumbuhan pada 

campuran agregat. Agregat yang banyak mengandung material yang lolos 

saringan No.200, jika dipergunakan sebagai bahan campuran beton aspal, akan 

menghasilkan beton aspal berkualitas rendah. Hal ini disebabkan material halus 

membungkus partikel agregat yang lebih kasar, sehingga ikatan antara agregat 

dan bahan pengikat, yaitu aspal akan berkurang dan berakibat mudah lepasnya 

ikatan antara aspal dan agregat. 

4. Daya Tahan Agregat 

Daya tahan agregat merupakan ketahanan agregat terhadap adanya penurunan 

mutu akibat proses mekanis dan kimiawi. Agregat dapat mengalami degradasi, 

yaitu perubahan gradasi dapat disebabkan oleh proses mekanis, seperti gaya-

gaya yang terjadi selama proses pelaksaan perkerasan jalan (penimbunan, 
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penghamparan, pemadatan), pelayanan terhadap beban lalu lintas, proses 

kimiawi, seperti pengaruh kelembaban, kepanasan, perubahan suhu sepanjang 

hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat degradasi sangat ditentukan oelh 

jenis agregat, gradasi campuran, ukuran partikel, bentuk agregat, dan besarnya 

energy yang dialami oleh agregat tersebut. Daya tahan agregat terhadap beban 

mekanis diperiksa dengan melakukan pengujian abrasi menggunakan alat abrasi 

Los Angeles, sesuai dengan SNI-03-2417-1991 atau AASHTO T 96-87. Gaya 

mekanis pada pemeriksaan dengan alat abrasi Los Angeles diperoleh dari bola-

bola baja yang dimasukkan bersama dengan agregat yang hendak diuji. Daya 

tahan terhadap proses kimiawi diperiksa dengan pengujian soundness atau 

dinamakan juga pengujian sifat kekekalan bentuk batu terhadap larutan natrium 

sulfat (Na2SO4) atau magnesium sulfat (MgSO4), sesuai dengan SNI-03-3407-

1994 atau AASHTO T 104-86. 

5. Bentuk dan Tekstur Agregat 

Berdasarkan bentuknya partikel atau butir agregat dikelompokkan sebagai 

berbentuk bulat, lonjong, pipih, kubus tak beraturan atau mempunyai bidang 

pecahan. Agregat yang ditemui di sungai umumnya telah mengalami erosi, 

sehingga berbentuk bulat (rounded) dan licin. Bidang kontak antar agregat 

berbentuk bulat sangat sempit, hanya berupa titik singgung, sehingga 

menghasilkan penguncian antar agregat yang tidak baik, menghasilkan kondisi 

kepadatan lapisan perkerasan yang kurang baik. 

6. Daya Lekat Aspal Terhadap Agregat (Affinity For Asphalt) 

Daya lekat aspal terhadap agregat dipengaruhi oleh sifat agregat terhadap air. 

Granit dan agregat yang mengandung silica merupakan agregat yang bersifat 

hydrophilic, yaitu agregat yang mudah diresapi air, hal ini mengakibatkan 

agregat tersebut tak mudah dilekati aspal, ikatan aspal dengan agregat yang 

mudah lepas. Sebaliknya agregat seperti diorite, andesit, merupakan agregat 

hydrophobic yaitu agregat yang tidak mudah terikat dengan air, tetapi mudah 

terikat dengan aspal. Pengujian kelekatan aspal terhadap agregat dilakukan 
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mengikuti standar SNI-03-2439-1991 atau manual AASHTO T182-84. 

Kelekatan agregat terhadap aspal dinyatakan dalam persen, yaitu persentase luas 

permukaan agregat yang dilapisi aspal terhadap seluruh luas permukaan. 

7. Berat Jenis Agregat 

Di dalam perhitungan rancangan campuran dibutuhkan parameter penunjuk 

berat, yaitu berat jenis agregat. Berat jenis agregat adalah perbandingan antara 

berat volume agregat dan berat volume air. Agregat dengan berat jenis kecil, 

mempunyai volume yang besar atau berat yang ringan. 

Terdapat 3 berat jenis ( specific gravity) yaitu:  

a. Berat jenis bulk (bulk specific) gravity), adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan seluruh volume 

agregat.  

                                                Berat jenis bulk  =    

b. Berat jenis permukaan (saturated surface dry), adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering permukaan.  

                      Berat jenis kering permukaan =   

 

c. Berat jenis semu (apparent specific grafity), adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering, dan volume agregat 

yang tak dapat diserap oleh air.  

                 Berat jenis semu (apparent) =   

Keterangan:  Bk = berat agregat kering  

Ba = berat agregat di dalam air  

     Bj = berat dalam keadaan jenuh air  



23 
 

 
 

Pengukuran volume agregat dalam proses penentuan berat jenis agregat 

dilakukan dengan mempergunakan hukum Archimedes, yaitu berat benda di dalam 

air akan berkurang sebanyak berat zat cair yang dipindahkan. Dengan 

mengasumsikan berat jenis dan berat volume air adalah selalu sama dengan satu, 

maka volume agregat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan.  

C. Macam-macam Agregat 

1) Agregat kasar 

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (2009) menjelaskan agregat kasar 

adalah agregat yang tertahan pada ayakan No.8 (2.36 mm) dan harus bersih, keras, 

awet dan bebas lempunh atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya, adapun gradasi 

yang ditentukan sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Ketentuan Agregat Kasar 

Komponen Standar  Nilai  

Keausan dengan mesin Los Angeles SNI 03-2417-1991 Maks.40 % 

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 03-2439-1991 Min. 95 % 

Angularitas (kedalaman dari permukaan <10 cm) 
SNI 03-6877-2002 

95/90 
*
 

Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 cm) 80/75 
*
 

Partikel Pipih dan Lonjong (**) 
ASTM D4791 

Perbandingan 1 :5 
Maks. 10 % 

Material lolos Ayakan No.200 SNI 03-4142-1996 Maks. 1 % 

Berat Jenis semu PB 0202-76 Min. 2.5% 

Peresapan agregat terhadap air PB 0202-76 Maks 3% 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga  2009 

Catatan : 

(*)   95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau lebih dan 90% 

agregat kasar mempunyai muka bidang  pecah dua atau lebih. 

(**) Pengujian dengan perbandingan dengan alat uji terhadap poros 1 : 5 

 

2) Agregat Halus 

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (2009) menjelaskan bahwa, agregat halus 

adalah agregat yang berupa pasir atau pengayakan batu pecah dan terdiri dari bahan 

yang lolos ayakan no.8 (2.36 mm). Adapun gradasi yang ditentukan sebagai berikut : 
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Tabel 2.5  Ketentuan Agregat Halus 

Komponen Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 

Min 50% untuk SS,HRS dan AC 

Bergradasi Halus. Min 70% untuk 

AC bergradasi kasar 

Material  Lolos Ayakan No.200 SNI 03-2439-1991 Maks. 8% 

Angularitas (kedalaman dari 

permukaan <10 cm) 
SNI 03-6877-2002 Maks. 1% 

Angularitas (kedalaman dari 

permukaan >10 cm) 
SNI 03-6877-2002 Min 45 

Nilai Sand Equivalent AASHO T-76 Min. 50 % 

Peresapan agregat Terhadap air PB 0109-76 Min 3% 

Berat Jenis  PB 0203-76 Min 2.5% 

Kadar Lempung SNI 3423-2008 Min 40 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga  2009 

 

2.6.2 Filler 

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga (2009),  filler adalah bahan berbutir 

halus yang berfungsi sebagai butiran pengisi pada pembuatan campuran aspal beton. 

Bahan pengisi yang ditambahakan harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan 

dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SNI 03-4142-1996 harus mengandung bahan 

lolos ayakan no. 200 (75 micron) tidak kurang dari 75%. Adapun gradasi yang 

tentukan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.6 Ketentuan Filler 

Sifat-sifat Metoda Pengujian Persyaratan 

Berat butiran yang lolos ayakan 

75 mikron 
SNI.03-4142-1996 > 75 %  

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (2009) 

 



25 
 

 
 

Menurut Suprapto (2000), penggunaan filler dalam campuran beton aspal akan 

sangat mempengaruhi karakteristik beton aspal, efek tersebut dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

1) Efek penggunaan filler terhadap karakteristik campuran aspal 

a. Efek penggunaan filler terhadap viskositas campuran : 

 Efek penggunaan berbagai jenis filler terhadap viskositas campuran tidak 

sama. 

 Luas permukaan filler yang makin besar akan menaikkan viskositas campuran  

dibanding dengan permukaan kecil. 

 Adanya daya affinitas, menyebabkan jumlah aspal yang dapat diserap 

berbagai filler cukup bervariasi. Pada keaadaan dimana viskositas naik, 

jumlah aspal yag diserap semakin besar. 

b. Efek penggunaan  filler terhadap daktalitas dan penetrasi campuran : 

 Kadar filler yang semakin tinggi akan menurunkan daktalitas, hal ini juga 

terjadi  pada berbagai suhu. 

 Jenis filler yang akan menaikkan viskositas aspal akan menurunkan penetrasi 

aspal. 

c. Efek suhu dan pemanasan : 

 Jenis dan kadar filler memberikan pengaruh yang saling berbeda pada 

berbagai temperatur. 

2) Efek penggunaan filler terhadap karakteristik campuran aspal beton 

Kadar filler dalam campuran akan mempengaruhi dalam proses pencampuran, 

penggelaran, dan pemadatan. Disamping itu kadar dan jenis filler akan berpengaruh 

terhadap sifat elastis campuran dan sensitifitas terhadap air. Hasil penelitian pengaruh 

penggunaan filler terhadap campuran beton aspal adalah sebagai berikut : 

a. Filler diperlukan untuk meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan karakteristik lain 

beton aspal. 

b. Filler dapat berfungsi ganda dalam campuran beton aspal : 
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 Sebagai bahan dari agregat, filler akan mengisi rongga dan menambah bidang 

kontak antar butir agregat sehingga akan meningkatkan kekuatan campuran. 

 Bila dicampur dengan aspal, filler akan membentuk bahan pengikat yang 

berkosentrasi tinggi sehingga mengikat butiran agregat secara bersama-sama. 

c. Sifat aspal (Daktalitas,Penetrasi,Viskositas) diubah secara drastis oleh filler, 

walaupun kadarnya relatif rendah dibanding pada campuran beton aspal. 

Penambahan filler akan meningkatkan konsistensi aspal. 

d. Pada kadar filler yang umum digunakan dalam campuran beton aspal, daktalitas 

campuran aspal-filler akan mencapai nol. Sedangkan pada suhu dan kadar filler 

yang sama, nilai penetrasi campuran aspal-filler akan turun sampai < 1/3 dari 

penetrasi semula. 

e. Viskositas campuran aspal-filler pada suhu tinggi sangat bervariasi pada kisaran 

yang lebar, tergantung pada jenis  filler dan kadarnya. Perbedaan ini menjadi kecil 

apabila pada suhu rendah. 

f. Hasil tes menunjukkan bahwa ada hubungan yang baik antara viskositas aspal dan 

usaha pemadatan campuran. Disarankan suhu perlu dinaikkan bila memadatkan 

campuran dengan aspal-filler berkosentrasi tinggi. 

g. Hasil tes menunjukkan ada hubungan yang baik antara stabilitas campuran dan 

kekentalan aspal pada pemadatan campuran dengan kadar void yang sama. 

h. Sensitivitas campuran terhadap air pada tipe dan kadar filler yang berbeda 

menunjukkan variasi yang besar. Hasil tes menunjukkan bahwa sensitivitas 

terhadap air dapat diturunkan dengan mengurangi kadar filler yang sensitif air. 

2.6.3  Aspal 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, aspal merupakan material perekat 

berwarna hitam atau coklat tua, dengan unsur utama bitumen dan merupakan material 

yang pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat 

termoplastis. Jadi, aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dan 

kembali membeku jika temperature turun. Bersama dengan agregat, aspal merupakan 
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material pembentuk campuran perkerasan jalan. Banyaknya aspal dalam campuran 

perkerasan berkisar antara 4-10% berdasarkan berat campuran, atau 10-15% 

berdasarkan volume campuran. 

Sukirman (2003), aspal yang digunakan sebagai material perkerasan jalan 

berfungsi sebagai : 

1. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dan agregat antara 

sesama aspal. 

2. Bahan pengisi, mengisi rongga antar butir agregat dan pori-pori yang ada di 

dalam butir agregat itu sendiri. 

Untuk dapat memenuhi kedua fungsi aspal itu dengan baik, maka aspal harus 

memiliki sifat adhesi dan kohesi yang baik, serta pada saat dilaksanakan mempunyai 

tingkat kekentalan tertentu. Penggunaan aspal pada perkerasan jalan dapat melalui 

dicampurkan pada agregat sebelum dihamparkan (prahampar), seperti lapisan beton 

aspal atau disiramkan pada lapisan agregat yang telah dipadatkan dan ditutupi oleh 

agregat-agregat yang lebih halus (pascahampar), seperti perkerasan penetrasi 

macadam atau pelaburan. Fungsi utama aspal untuk kedua jenis proses pembentukan 

perkerasan yaitu proses pencampuran prahampar dan pascahampar itu berbeda. Pada 

proses prahampar aspal yang dicampurkan dengan agregat akan membungkus atau 

menyelimuti butir-bitur agregat mengisi pori antar butir, dan meresap ke dalam pori 

masing-masing butir. Pada proses pascahampar, aspal disiramkan pada lapisan 

agregat yang telah dipadatkan, lalu di atasnya ditaburi butiran agregat halus. Pada 

proses ini aspal akan meresap ke dalam pori-pori abtar butir agregat di bawahnya. 

Fungsi utamanya adalah menghasilkan lapisan perkerasan bagian atas yang kedap air 

dan tidak mengikat agregat sampai bagian bawah.  
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Gambar 2.3 Fungsi Aspal Pada Setiap Butir Agregat (Sukirman,2003) 

Tabel 2.7 Ketentuan-ketentuan aspal Penetrasi 60/70 

No Jenis Pengujian Metode Pengujian 
Ketentuan 

Aspal pen 60/70 

1 Penetrasi pada 25°C :100 gr :5 dtk : 0.1 mm SNI-06-2456-1991 60-79 

2 Titik Lembek (°C) SNI-06-2434-1991 48-58 

3 Titik Nyala (°C) SNI-06-2433-1991 Min.200 

4 Titik Bakar  (°C) SNI-06-2433-1991 Min.200 

5 Daktalitas pada 25°C, cm SNI-06-2432-1991 Min.100 

6 Berat Jenis SNI-06-2441-1991 Min 1.0 

7 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen, berat % RSNI M-04-2004 Min 99 

8 Penurunan berat (dengan TFOT), berat % SNI-06-2440-1991 Max 0.8 

9 Penetrasi setelah penurunan berat,% asli SNI-06-2456-1991 Min 54 

10 Daktalitas setelah penurunan berat,% asli SNI-06-2432-1991 Min 50 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (2009) 

Menurut Sukirman (1999) aspal merupakan hasil produksi dari bahan-bahan 

alam, sehingga sifat-sifat aspal harus selalu diperiksa di laboratorium dan aspal yang 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pengikat 

perkerasan lentur. 

Pemeriksaan aspal tersebut terdiri dari : 

a) Pemeriksaan Penetrasi 

Nilai penetrasi didapat dari uji penetrasi dari alat penetrometer pada suhu 25ºC 

dengan beban 100 gr selama 5 detik, dimana dilakukan sebanyak 5 kali. ( SNI 06-

2456-1991) 

b) Pemeriksaan Titik Lembek 
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Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengukur nilai temperatur dimana 

bola-bola baja mendesak turun lapisan aspal yang ada pada cincin, hingga aspal 

tersebut menyentuh dasar pelat yang terletak di bawah cincin pada jarak 1 (inchi), 

sebagai akibat dari percepatan pemanasan tertentu. Berat bola baja 3,45-3,55 gr 

dengan diameter 9,53 mm. (SNI 06-2434-1991) 

c) Pemeriksaan titik nyala 

Pemeriksaan ini untuk menentukan suhu dimana diperoleh nyala pertama diatas 

permukaan aspal dan menentukan suhu dimana terjadi terbakarnya pertama kali 

diatas permukaan aspal. Dengan mengetahui nilai titik nyala dan titik bakar aspal, 

maka dapat diketahui suhu maksimum dalam memanaskan aspal sebelum 

terbakar. (SNI 06-2440-1991) 

d) Pemeriksaan Kehilangan Berat 

Pemeriksaan ini berguna dalam pelaksanaan pengujian kehilangan berat minyak 

dan aspal dengan cara pemanasan dan tebal tertentu yang dinyatakan dengan berat 

semula (SNI 06-2440-1991) 

e) Pemeriksaan Daktalitas Aspal 

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik 

pada cetakan yang berisi aspal sebelum putus pada suhu 25ºC dengan kecepatan 

tarik 5 cm/menit. Besarnya daktalitas aspal penetrasi 60/70 disyaratkan min 100 

cm ( SNI 06-2432-1991) 

f) Pemeriksaan Berat Jenis Aspal 

Berat jenis aspal merupakan perbandingan antara berat aspal dengan berat air 

suling dengan volume yang sama. Persyaratan yang ditentukan untuk berat jenis 

aspal adalah 1 gr/cc (SNI 06-2441-1991). 

 

2.7 Abu Vulkanik Gunung Bromo 

Abu vulkanik adalah salah satu jenis tephra (ekstrusi vulkanik udara), yang 

biasanya merusak (destruktif) pada awalnya tetapi dalam waktu tertentu dapat 

berguna. Material vulkanik terdiri dari batuan yang berukuran besar hingga berukuran 
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halus, yang berukuran besar biasanya jatuh disekitar kawah dalam radius 5-7 km, 

sedangkan yang berukuran halus sampai ratusan bahkan ribuan km dari kawah 

disebabkan oleh adanya hembusan angin (Sudaryo dan Sucipto 2009). 

Menurut Zaenuddin (2011), erupsi yang terjadi pada akhir bulan november 2010 

sampai pertengahan februari tahun 2011 merupakan erupsi freatomagnetik 

menghasilkan material yang didominasi oleh abu sampai pasir halus. Endapan batuan 

seperti ini adalah ciri khas dari erupsi yang terjadi di Kompleks Gunung Api Bromo – 

Tengger. Dalam evolusinya kompleks gunung api telah mengalami dua kali 

pembentukan kaldera yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran air. 

 

2.8 Pemeriksaan Sifat Agregat dan Aspal 

Menurut Sukirman (2003), sifat agregat yang akan digunakan sebagai material 

pembentuk campuran beton aspal umumnya dicari disekitar lokasi pekerjaan. Sumber 

agregat diperiksa apakah jumlahnya memenuhi kebutuhan, dan karakteristik agregat 

seperti yang disyaratkan. Pertimbangan lain yang perlu pula dilakukan adalah 

kebutuhan akan mesin pemecah batu, agar dapat memproduksi agregat dengan ukuran 

yang dikehendaki. Sedangkan aspal yang direncanakan akan dipergunakan dalam 

campuran beton aspal umumnya didatangkan dari tempat pemasok dan dicek 

karakteristiknya, apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi 

pekerjaan. Pada lampiran diberikan tabel yang menunjukkan rujukan untuk manual 

pengujian berdasarkan SNI dan AASHTO. 

 

2.9 Metode Perencanaan Campuran Lataston 

Sukirman (1999) menjelaskan bahwa, perencanaan campuran diperlukan untuk 

mendapatkan resep campuran yang memenuhi spesifikasi, menghasilkan campuran 

yang memenuhi kinerja yang baik dari agregat tersedia. Metode perencanaan 

campuran yang umum dipergunakan di Indonesia : 
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A. Metode Bina Marga, bersumber dari BS594 dan dikembangkan untuk kebutuhan 

di Indonesia oleh CQCMU (Central Quality Control dan Monitoring Unit), Bina 

Marga sehingga lebih dikenal dengan nama metode CQCMU. 

B. Metode Asphalt Institut 

Direktorat Jendral Bina Marga (1996) menyatakan bahwa, rencana campuran 

nominal diperlukan sebagai resep awal untuk campuran percobaan dilaboratorium 

yang memenuhi persyaratan gradasi dan kadar aspal seperti yang diberikan pada 

spesifikasi. Komponen-komponen campuran agregat untuk campuran dinyatakan 

dalam fraksi rencana sebagai berikut : 

 Coarse Agregate = ( fraksi agregat kasar ) : persen berat material yang 

tertahan saringan no.8 terhadap berat total campuran. 

 Fine Agregate = ( fraksi agregat halus ) : persen berat material yang lolos 

saringan no.8 dan tertahan saringan no.200 terhadap berat total campuran. 

 Fine Filler = ( fraksi  bahan filler ) : persen berat material yang lolos saringan 

no.200 terhadap berat total campuran. 

 b = kadar aspal total 

Tabel 2.8 Komposisi Campuran Lataston 

Fraksi Rencana Campuran Persentasi Lolos Atas Berat Total Campuran Aspal 

Fraksi Agregat Kasar (CA) > saringan #8 20 - 40 

Fraksi Agregat Halus (FA)#8 - #200 47 - 67 

Fraksi Filler (FF) < saringan #200 5-9 

KANDUNGAN ASPAL (% total aspal volume) 

Kandungan aspal efektif Minimum 6.8 

kandungan aspal yang diserap Maksimal 1.7 

kandungan aspal total sebenarnya Minimum 7.3 

ketebalan film aspal 6-8 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga  2009 

Menurut Sukirman (2003), perencanaan komposisi campuran aspal didasarkan 

pada syarat-syarat campuran aspal yaitu stabilitas, durabilitas, fleksibilitas dan tahan 

geser. Untuk mendapatkan proporsi penakaran (bath proportion), diselesaikan dengan 

persamaan matematika (metode matriks). CA+FA+FF+b=100%. 

Menurut Sukirman (1999), jika agregat dicampur dengan aspal maka : 
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a. Parikel-partikel antar agregat akan terikat satu sama lain oleh aspal. 

b. Rongga – rongga agregat ada yang terisi aspal da nada pula yang terisi udara. 

c. Terdapat rongga antar butir yang terisi udara. 

2.10   Pengujian Campuran lataston  dengan Alat Marshall 

Menurut Sukirman (1999), kinerja campuran aspal beton dapat diperiksa 

dengan menggunakan alat Marshall. Pemeriksaan Marshall mengikuti prosedur PC-

0201-76 atau AASHTO T 245-74, atau ASTMD 1559-62T. Pemeriksaan ini untuk 

menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan plastis (flow) dari campuran 

aspal dan agregat. Kelelehan plastis adalah keadaan perubahan bentuk suatu 

campuran akibat suatu beban sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam mm atau 

0,01”. Alat ini merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan proving ring (cincin 

penguji) yang berkapasitas 2500 kg atau 5000 pon. Proving ring dilengkapi dengan 

arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas campuran.Disamping itu, 

terdapat arloji kelelehan (flow meter) untuk mengukur kelelehan plastis (Flow). 

Pengujian Marshall mengikuti SNI 06-2489-1991, atau AASHTO T 2445-

90, atau ASTM D 1559-76. Cara kerja dalam pengujian Marshall yakni : bersihkan 

benda uji dari kotoran-kotoran yang menempel, berilah tanda pengenal pada masing-

masing benda uji, ukur tinggi benda uji dengan ketelitian 0.1 mm, kemudian timbang 

benda uji, selanjutnya rendam benda uji di dalam air kira-kira 24 jam pada suhu 

ruangan, setetlah direndam 24 jam, timbang benda uji dalam air agar mendapatkan 

isi, setelah benda uji ditimbang dalam air maka dilakukan penimbangan benda uji 

dalam kondisi kering permukaan jenuh, setelah itu rendamlah benda uji aspal panas 

atau benda uji dalam bak perendam semala 30 menit samapi 40 menit atau panaskan 

dalam oven selama 2 jam dengan suhu tetap (60 ± 1)ºC untuk benda uji aspal panas 

dan (38 ± 1 )ºC unutk benda uji. Untuk benda uji aspal dingin masukkan benda uji ke 

dalam oven selama minimum 2 jam dengan suhu tetap (25 ± 1)ºC. Sebelum 

melakukan pengujian bersihkan batang penutup (guide rod) dan permukaan dalam 

dari kepala penekan (test hand). Lumasi batang penuntun sehingga kepala penekan 

yang atas dapat meluncur bebas, bila dikehendaki kepala penekan direndam bersama-
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sama benda uji pada suhu antara 21 sampai 38 ºC, keluarkan benda uji dari bak 

perendam atau dari oven atau dari pemanas udara dan letakkan ke dalam segmen 

bawah kepala penekan. Pasang segmen atas di atas benda uji dan letakkan 

keseluruhannya dalam mesin penguji. Pasang arloji kelelehan (flow meter) pada 

kedudukannya di atas salah satu batang penuntun dan atur kedudukan jarum penunjuk 

pada angka nol, sementara selubung tangkai arloji (sleeve) dipegang tguh terhadap 

segmen atas kepala penekan (breaking head). Tekan selubung tangkai arloji kelelehan 

tersebut pada segmen atas dari kepala penekan selama pembebanan berlangsung. 

Sebelum pembebanan diberikan, kepala penekan beserta benda ujinya dinaikkan 

hingga menyentuh alas cincin penguji. Atur kedudukan jarum arlijo tekan pada angka 

nol. Berikan pembebanan kepada benda uji dengan kecepatan tetap 50 mm permenit 

sampai mencapai pembebanan maksimum. Lepaskan selubung tangkai arloji 

kelelehan (sleeve) pada alat mencapai pembebanan maksimum dan catat nilai 

kelelehan yang ditunjukkan oleh arloji kelelehan.  

 


