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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Perkerasan Jalan 

Sukirman (2003) menjelaskan bahwa, perkerasan jalan merupakan lapisan 

perkerasan yang terletak diantara 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. Lapisan paling atas disebut juga 

sebagai lapis permukaan, merupakan lapisan yang paling baik mutunya. Di 

bawahnya terdapat lapisan fondasi, yang diletakan di atas tanah dasar yang telah 

dipadatkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Susunan Lapis Konstruksi Perkerasan Jalan 

Pada umumnya pembangunan jalan berdasarkan bahan pengikat. Kontruksi 

perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi : 

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 
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lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat 

beton. 

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. 

 

Di Indonesia biasa menggunaan dua jenis konstruksi perkerasan yaitu 

konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) dan konstruksi perkerasan kaku 

(rigid pavement). Perbedaan  dari dua jenis konstruksi perkerasan ini dapat dilihat 

dalam tabel 2.1. (Christady 2015). 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Perkerasan Lentur dan Perkerasan Kaku 

No Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku 

1 

Komponen perkerasan terdiri dari lapis 
permukaan, pondasi atas dan pondasi 
bawah 

Komponen perkerasan terdiri dari 
plat beton yang terletak pada tanah 
atau lapisan material granuler 
pondasi bawah 

2 
Digunakan untuk semua kelas jalan dan 
tingkat volume lalu lintas 

Kebanyakan digunakan untuk jalan 
kelas tinggi 

3 
Pengontrolan kualitas campuran lebih 
rumit 

Pencampuran adukan beton mudah 
dikontrol 

4 
Umur rencana lebih pendek yaitu sekitar 
10-20 tahun 

Umur rencana dapat mencapai 20-40 
tahun 

5 
Kurang tahan terhadap drainasi yang 
buruk 

Lebih tahan terhadap drainasi yang 
buruk 

6 Biaya awal pembangunan lebih rendah Biaya awal pembangunan lebih tinggi 
Sumber: Christady (2015) 

 

2.2 Pengertian Beton Aspal 

        Menurut Sukirman (2003), beton aspal 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 
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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 diisyaratkan. 

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

yang terletak di bawah lapisan aus. Tidak berhubungan langsung dengan 

cuaca, 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. 

 

2.3 Perkerasan Latasir Kelas B  

Menurut Sukirman (2003), Latasir (Lapisan tipis aspal pasir), adalah beton 

aspal untuk jalan-jalan dengan lalu lintas ringan, khususnya dimana agregat kasar 

tidak atau sulit diperoleh. Lapisan ini khusus mempunyai ketahanan alur (rutting) 

rendah. Oleh karena itu tidak diperkenankan digunakan untuk daerah berlalu 

lintas berat atau daerah tanjakan. Latasir biasa pula disebut sebagai SS (Sand 

Sheet) atau HRSS (Hot Rolled Sand Sheet). Sesuai gradasi agregatnya, campuran 

latasir dapat dibedakan atas : 

a. Latasir kelas A, dikenal dengan nama HRSS-A atau SS-A. Tebal nominal 

minimum HRSS-A adalah 1,5 cm. 
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b. Latasir kelas B, dikenal dengan nama HRSS-B atau SS-B. Tebal nominal 

minimum HRSS-B adalah 2 cm. Gradasi agregat HRSS-B lebih kasar dari 

HRSS-A. 

Menurut Alamsyah (2004), Latasir (HRSS) Kelas A dan B merupakan 

campuran yang ditujukan untuk jalan-jalan dengan lalu lintas ringan, khususnya 

pada daerah dimana agregat kasar tidak tersedia. Pemilihan kelas A atau B akan 

tergantung pada gradasi pasir yang digunakan. Campuran ini mempunyai 

ketahanan rutting yang rendah oleh sebab itu tidak boleh digunakan dengan 

lapisan yang tebal, pada jalan dengan lalu lintas berat dan pada daerah tanjakan. 

2.4 Karakteristik Campuran Aspal Latasir Kelas B 

Suatu campuran aspal agar dapat berfungsi dengan baik, harus mempunyai 

sifat - sifat sebagai berikut : 

2.4.1 Stabilitas (Stability) 

Yaitu kemampuan lapisan perkerasan menerima beban lalu lintas tanpa 

terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur ataupun bleending. 

Kebutuhan akan stabilitas sebanding dengan fungsi jalan, dan beban lalu lintas 

yang akan dilayani. Jalan yang melayani volume lalu lintas tinggi dan dominan 

terdiri dari kendaraan berat, membutuhkan perkerasan jalan dengan stabilitas 

tinggi. Sebaliknya perkerasan jalan yang diperuntukan untuk melayani lalu lintas 

kendaraan ringan tentu tidak perlu mempunyai stabilitas yang tinggi.  

2.4.2 Keawetan / Daya Tahan (Durabilitas) 

Durabilitas diperlukan pada lapisan permukaan sehingga lapisan dapat 

mampu menahan keausan akibat pengaruh cuaca, air dan perubahan suhu ataupun 

kausan akibat 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. 
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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. 

Tabel 2.2. Angka Korelasi Stabilitas 
Isi Benda Uji 

(cm) 

Tebal Benda Uji 
Angka Korelasi 

( inchi ) ( cm ) 

200 – 213 1 25,4 5.56 
214 – 225 1   1/16 27,0 5.00 
226 – 237 1   1/8 28,6 4.55 
238 – 250 1   3/16 30,2 4.17 
251 – 264 1   1/ 4 31,8 3.85 
265 – 276 1   5/16 33,3 3.57 
277 – 289 1   3/8 34,9 3.33 
290 – 301 1   7/16 36,5 3.03 
302 – 316 1   ½ 38,1 2.78 
317 – 328 1   9/16 39,7 2.50 
329 – 340 1   5/8 41,3 2.27 
341 – 353 1   11/16 42,9 2.08 
354 – 367 1   ¾ 44,4 1.92 
368 – 379 1   13/16 46,0 1.79 
380 – 392 1   7/8 47,6 1.67 
393 – 405 1   15/16 49,2 1.56 
406 – 420 2 50,8 1.47 
421 – 431 2   1/16 52,4 1.39 
432 – 443 2   1/8 54,0 1.32 
444 – 456 2   3/16 55,6 1.25 
457 – 470 2   1 / 4 57,2 1.19 
471 – 482 2   5/16 58,7 1.14 
483 – 495 2   3/8 60,3 1.09 
496 – 508 2   7/16 61,9 1.04 
509 – 522 2   ½ 63,5 1.00 
523 – 535 2  9/16 64,0 0.96 
536 – 546 2   5/8 65,1 0.93 
547 – 559 2   11/16 66,7 0.89 
560 – 573 2   ¾ 68,3 0.86 
574 – 585 2   13/16 71,4 0.83 
586 – 598 2   7/8 73,0 0.81 
599 – 610 2   15/16 74,6 0.78 
611 – 625 3 76,2 0.76 

   Sumber : Alamsyah (2004) 
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2.4.3 Kelenturan (Fleksibilitas) 

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. 

2.4.4 Tahanan Geser / Kesesatan (Skid Resistence) 

Tahanan geser merupakan kekesatan yang diberikan oleh perkerasan 

sehingga kendaraan tidak mengalami slip baik diwaktu 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. 

2.4.5 Ketahanan kelelehan (Fatique Resistance) 

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. 

2.4.6 Kemudahan Pelaksanaan (Workability) 

Kemudahan pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk dihampar 

dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan sesuai 

harapan. Faktor yang mempengaruhi kemudahan dalam pelaksanaan adalah : 
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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. 

 

Dengan demikian campuran yang diharapkan adalah campuran aspal dengan 

agregat dan aspal yang optimal, sehubungan dengan sifat atau syarat campuran 

aspal sesuai jenis lapisan perkerasanya seperti pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Persyaratan Sifat Campuran 

SIFAT CAMPURAN  
HRSS A 

(Latasir A) 

HRSS B 

(Latasir B) 

HRS 

(Lataston) 

AC 

(Laston) 
ATB 

Kadar bitumen efektif 

Kadar absorbsi bitumen 

Total kadar bitumen 

(%berat total berat campuran) 

Min 

Max 

Min 

9,1 

2,0 

10,3 

7,9 

2,0 

8,9 

6,8 

1,7 

7,3 

6,2 

1,7 

6,7 

5,5 

1,7 

6,0 

Kadar rongga udara campuran 

padar (% berat total volume 

campuran) 

Min 

 

Max 

4 

 

9 

4 

 

9 

4 

 

6 

4 

 

6 

4 

 

8 

Marshall Quotient 

(AASHTO T 245-78) KN/mm 

Min 

Max 

0,8 

4,0 

0,4 

4,0 

1,0 

4,0 

1,8 

5,0 

1,8 

5,0 

Stabilitas Marshall 

(AASHTO T 245-78) Kg 

Min 

Max 

200 

850 

200 

850 

450 

750 

550 

1250 

450 

- 

Stabilitas Marshall sisa 

setelah perendaman 2 jam 

pada 60° C (%stabilitas 

semula) 

Min 
 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

2.5 Bahan Penyusun Perkerasan Campuran Aspal Latasir Kelas B 

Bahan penyusun untuk perkerasan campuran aspal terdiri dari beberapa 

komponen yaitu : 
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2.5.1 Agregat 

Menurut Sukirman (2003), agregat didefenisikan secara umum sebagai 

formasi kulit bumi yang keras dan padat. ASTM mendefinisikan agregat sebagai 

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

berupa fragmen-fragmen. Agregat merupakan komponen utama dari struktur 

perkerasan jalan, yaitu 90-95% agregat berdasarkan presentase berat, atau 75-85% 

agregat berdasarkan presentase volume. Dengan demikian kualitas perkerasan 

jalan ditentukan juga dati sifat agregat dan hasil campuran agregat dengan 

material lain. 

1) Agregat Kasar 

Menurut Alamsyah (2004), menjelaskan bahwa agregat kasar pada umunya 

akan lebih kurang memenuhi gradasi yang diisyaratkan seperti pada tabel 2.4 di 

bawah dan harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah, kecuali untuk fraksi 

agregat kasar HRS kelas A dan B boleh bukan batu pecah. 

 

Tabel 2.4. Gradasi Agregat Kasar 

UKURAN SARINGAN PERSEN BERAT YANG LOLOS 

mm ASTM Campuran Normal Campuran Lapis Perata 

19,10 3/4 100 100 
12,7 1/4 30-100 95-100 
9,5 3/8 0-55 50-100 

4,75 # 4 0-10 0-50 
0,075 # 200 0-1 0-5 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

Agregat kasar harus terdiri dari material yang bersih, keras, awet dan bebas 

dari kotoran atau bahan yang tidak dikehendaki. Umumnya dipersyaratkan 

sebagai berikut : 

a. Keausan agregat yang diperiksa dengan mesin Los Angeles pada 500 

putaran (PB 0206-76) harus mempunyai nilai maksimum 40 %. 

b. Kelelehan terhadap aspal (PB 0205-76) harus lebih besar dari 95 %. 

c. Indeks kepipihan garegat, maksimum 25 % (BS). 
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d. Peresapan agregat terhadap air (PB 0202-76), maksimum 3 %. 

e. Berat jenis semu/apparent agregat (PB 0202-76) minimum 2,50. 

f. Gumpalan lempung agregat, maksimum 0,25 %. 

g. Bagian-bagian batu yang lunak dari agregat, maksimum 5 %. 

 

2) Agregat Halus 

Agregat halus pada umumnya lebih kurang sesuai dengan gradasi yang 

diisyaratkan di bawah dan harus terdiri dari satu atau lebih pasir alam atau hasil 

pengayakan batu pecahan atau kombinasi yang cocok darinya. 

 

Tabel 2.5. Gradasi Agregat Halus 

UKURAN SARINGAN PERSEN BERAT YANG LOLOS 

mm ASTM 
LATASIR 

Kelas A 

LATASIR 

Kelas B 

LATASTON, 

LASTON ATB 

9,5 3/8 100 100 100 
4,75 # 4 98-100 72-100 100 
2,36 # 8 95-100 72-100 95-100 
600 # 30 76-100 25-100 75-100 
75 # 200 0-8 0-8 0-5 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

Agregat halus harus terdiri dari partikel yang bersih, keras dan bebas dari 

gumpalan lempung atau mineral lain yang tidak dikehendaki. Pada umumnya 

dipersyaratan sebagai berikut : 

a. Nilai Sand Equivalent (AASHO T-76), minimum 50. 

b. Berat jenis semu/apparent (PB 0203-76), minimum 2,50. 

c. Dari pemeriksaan atterberg (PB 0109-76), agregat haruslah non plastis. 

d. Peresapan agregat terhadap air (PB 0202-76), maksimum 3%. 

 

2.5.2 Bahan Pengisi (Filler) 

Menurut Direktorat 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-
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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 Metode Pengujian Persyaratan 

Berat butiran yang lolos ayakan 
75 mikron SNI.03-4142-1996 > 75 % 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (2009) 

 

2.5.3 Aspal 

Menurut Alamsyah (2001), aspal adalah material utama pada konstruksi 

lapis perkerasan lentur (flexible pavement) jalan raya, yang berfungsi sebagai 

campuran bahan pengikat agregat, karena mempunyai daya lekat yang kuat, 

mempunyai sifat adhesi, kedap air dan mudah dikerjakan. Aspal merupakan bahan 

plastis yang dengan kelenturannya mudah diawasi untuk dicampur dengan 

agregat. Aspal tahan terhadap asam, alkali dan garam-garaman. Pada suhu 

atmosfer, aspal akan berupa benda padat atau semi padat, tetapi aspal akan mudah 

dicairkan jika dipanaskan. Definisi aspal adalah campuran yang terdiri dari 

bitumen dan mineral, sedangkan yang dimaksudkan dengan bitumen adalah bahan 

yang berwarna coklat hingga hitam, berbentuk keras hingga cair, mempunyai sifat 

lekat yang baik, dan mempunyai sifat berlemak dan tidak larut dalam air. 

Menurut Suprapto (2000), bahwa aspal ialah bahan hidro karbon yang 

bersifat melekat (adhesive), berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan 

viskoelastis. Aspal sering juga disebut bitumen yang merupakan bahan pengikat 

pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan pada lapis 

perkerasan lentur. Aspal berasal dari aspal alam (aspal buton) atau aspal minyak 

(Aspal yang berasal dari minyak bumi). Berdasarkan konsistensinya, aspal dapat 

diklarifikasikan menjadi aspal padat dan aspal cair. 

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

didalam butir agregat itu sendiri. 

 

Tabel 2.7. Ketentuan-Ketentuan Untuk Aspal Keras 

No Jenis Pengujian Metode Pengujian 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 Daktalitas pada 25°C, cm SNI-06-2432-1991 Min.100 
5 Berat Jenis SNI-06-2441-1991 Min 1.0 
6 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen, berat % RSNI M-04-2004 Min 99 
7 Penurunan berat (dengan TFOT), berat % SNI-06-2440-1991 Max 0.8 
8 Penetrasi setelah penurunan berat,% asli SNI-06-2456-1991 Min 54 
9 Daktilitas setelah penurunan berat,% asli SNI-06-2432-1991 Min 50 

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga (2009) 

 

Menurut Sukirman (2003), fungsi utama aspal untuk kedua jenis proses 

pembentukan perkerasan yaitu proses pencampuran prahampar, dan pasca hampar 

itu berbeda. Pada proses prahampar aspal yang dicampurkan dengan agregat akan 

membungkus atau menyelimuti bitur-butir agregat, mengisi pori antar butir, dan 

meresap kedalam pori masing-masing butir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Fungsi Aspal Pada Setiap Butir Agregat (Sukirman 2003) 

 

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. 

Menurut (Alamsyah 2004), pemeriksaan aspal tersebut terdiri dari : 
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a) Pemeriksaan Penetrasi 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi bitumen keras 

atau lembek (solid atau semi solid) dengan memasukkan jarum penetrasi ukuran 

tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen dengan suhu tertentu. 

b) Pemeriksaan Titik Lembek 

Pemeriksaan ini dimaksdukan untuk menentukan titik lembek aspal dan ter 

yang berkisar antara 30°C sampai 200°C. Yang dimaksud dengan titik lmbek 

adalah suhu pada saat bola baja, dengan berat tertentu, mendesak turun suatu 

lapisan aspal dan ter terhadap dala cicin berukuran tertentu, sehingga aspal atau 

ter tersebut menyentuh pelat dasar yang terletak dibawah cincin pada tinggi 

tertentu, sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu.  

c) Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik nyala dan titik bakar 

dari semua hasil minyak bumi kecuali minyak bakar dan bahan lainnya yang 

mempunyai titik nyala open cup kurang dari 79°C. Titik  nyala adalah pada saat 

terlihat nyala singkat pada suatu titik di atas permukaan aspal. Titik bakar adalah 

suhu pada saat terlihat nyala sekurang-kurangnya 5 detik pada suhu titik di atas 

permukaan aspal. 

d) Pemeriksaan Daktalitas Aspal 

Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengukur jarak terpanjang yang 

dapat ditarik dua cetakan yang berisi bitumen keras sebelum putus, pada suhu dan 

kecepatan tarik tertentu.  

e) 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. 

 

2.6 Abu Marmer 

Limbah abu marmer merupakan limbah yang dihasilkan pada saat proses 

pengolahan batu marmer yang kemudian digiling kembali untuk mendapatkan abu 

marmer. Menurut Alamsyah (2004), bahan pengisi (filler) dapat berupa abu batu 
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kapur (limestone dust), portland cement (pc), abu terbang, abu tanur semen atau 

bahan non plastis lainnya. Abu marmer diyakini memiliki sifat-sifat yang 

baik sebagai filler pemadat karena memiliki sifat sementasi disamping ukuran 

butirannya yang relatif kecil (lolos saringan No. 200) yang mempermudah dalam 

menyusup kedalam pori-pori agregat. Menurut Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang (2014) bahwa, limbah abu marmer memiliki kandungan 

Kalsium (CaO) 41,798%, Kalsium Karbonat (CaCO3) 74,640%, Magnesium 

Oksida (MgO) 0,573%, Magensium Karbonat (MgCO3) 2,005%, Silica (SiO2) 

27,668%, Alumunium Kloksida (Al2o3 + Fe2O3) 7,213%, Alumunium Oksida 

(Al2O3) 5,399%. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu Abu Marmer 

2.7.1 Penelitian oleh Oktavianus Eko Kristiono (2004) 

Dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Limbah Abu Marmer Sebagai 

Filler Pada Campuran Lataston”. Hasil-hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Volume Air Void untuk semua kadar filler semakin menurun seiring 

dengan bertambahnya kadar aspal dan kadar filler. Disebabkan karena filler 

abu marmer dapat mengisi rongga campuran. 

b. Nilai stabilitas untuk semua kadar filler cenderung turun seiring 

bertambahnya kadar aspal dan kadar filler. Hal ini terjadi karena abu 

marmer kurang dapat dilekati oleh aspal, sehingga ikatan yang terjadi antara 

aspal dan agregat dapat berkurang. 

c. Nilai Marshall Quotient cenderung turun seiring dengan bertambahnya 

kadar aspal dan filler.  

d. Diketehaui juga bahwa campuran yang menggunakan abu marmer 

mempunyai karakteristik yang kurang dapat melekat pada aspal, sehingga 

berpengaruh terhadap nilai-nilai Marshall. 

e. Secara umum penggunaan abu marmer dapat memenuhi Karakteristik 

Marhsall yang diisyaratkan dari Bina Marga 1998 sehingga dapat dijadikan 

alternatif sebagai bahan pengisi (filler) pada Lataston. 
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2.8 Metode Perencanaan Campuran Aspal 

Menurut Alamsyah (2004), serangkaian pengujian di laboratorium 

diperlukan untuk mendapatkan suatu campuran dengan karakteristik yang 

memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam spesifikasi. Metode perencanaan 

campuran yang digunakan :  

 Metode Bina Marga, bersumber dari BS594 dan dikembangkan untuk 

kebutuhan di Indonesia oleh CQCMU (Central Quality Control and 

Monitoring Unit) Bina Marga. Sehingga lebih dikenal dengan nama metode 

CQCMU. 

2.8.1 Penentuan Campuran Nominal 

Rencana campuran nominal diperlukan sebagai resep awal untuk campuran 

percobaan di laboratorium yang memenuhi persyaratan gradasi dan kadar aspal 

seperti pada spesifikasi. Komponen-komponen campuran agregat untuk campuran 

dinyatakan dalam fraksi rencana sebagai berikut : 

CA = Fraksi agregat kasar = persen material yang tertahan saringan no.8 terhadap 

berat total campuran. 

FA = Fraksi agregat halus = persen berat material yang lolos saringan no. 8 dan 

tertahan sairngan no.200 terhadap berat total campuran. 

FF = Fraksi bahan pengisi = persen berat material yang lolos saringan no. 200 

terhadap berat total campuran. 

b    = kadar aspal total 

 

Tabel 2.8. Batas-Batas Komposisi Fraksi Rencana Campuran 

Komponen Campuran 
Persen berat total campuran 

LATASIR A LATASIR B LATASTON LASTON ATB 

Fraksi agregat kasar (CA) 
> saringan # 8 0 - 10 5 - 23 20 - 40 30 - 50 40 - 60 

Fraksi agregat halus (FA) 
# 8 - # 200  64,3 - 78,3 53,6 - 72,6 47 - 67 39 - 59 26 - 49,5 

Fraksi filler (FF)  
< saringan # 200 12 - 9 8 - 13 5 - 9 4,5 - 7.5 4,5 – 7,5 

Sumber : Alamsyah (2004) 
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Untuk proprosi bahan mentah dinyatakan dengan proporsi penakaran (batch 

proportion). Setiap penakaran dari bahan mentah adalah menyumbang untuk 

masing-masing fraksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Skema Proporsi Penakaran (batch proportion) 

2.9 Pemeriksaan Campuran Latasir Kelas B dengan Alat Marshall  

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).  

Menurut Sukirman 2003, secara garis besar pengujian Marshall meliputi :  

a. Persiapan benda uji. 

b. Penentuan berat jenis bulk dari benda uji.  

CA' 
FA' 
FF' 

CA' 
FA' 
FF' 

CA' 
FA' 
FF' 

AGREGAT 
KASAR 

AGREGAT 
HALUS 

FILLER 

CA 

FA 

FF 

b 
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c. Pemeriksaan nilai stabilitas dan flow. 

d. Perhitungan sifat volumetrik benda uji.  

Tabel 2.9 merupakan tabel sertifikat kalibrasi alat yang dikeluarkan Oleh PT 

Eastern Pro Engineering.  

Tabel 2.9. Angka Kalibrasi Alat Uji Tekan Marshall Test No. Seri 13.6000.03.06 

Standard 

Indication  

(Lbf) 

Instrument 

Indication                  

(x 0.01 mm) 

Factor           

Kalibrasi (Lbf) 

Reapetability       

Error (%) 

0 0.00 0.00 0.00 

596.82 9.00 66.31 0.00 

1194.34 27.00 44.23 0.00 

1791.87 45.00 39.82 0.00 

2389.84 65.00 36.76 0.00 

2986.94 82.00 36.43 0.00 

3584.49 101.00 35.49 0.00 

4182.04 119.00 35.14 0.00 

4779.6 138.00 34.63 0.00 

5377.6 157.00 34.25 0.00 

Uncertainty U 95 % = ± 0.95 % 
 Sumber : Sertifikat Kalibrasi SN.13.6000.03.06, 2012 
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Tabel 2.10. Ketentuan Sifat Campuran Aspal Panas 

Sifat Campuran 
 

Laston (AC) Lataston Latasir (SS) 

WC BC Base WC Base 
Kelas 

A 

Kelas 

B 

Penyerapan aspal maks 
1,2 untuk Lalu Lintas (LL) ≥1.000.000.ESA 

2, 0 
1,7 untuk Lalu Lintas (LL) < 1.000.000.ESA 

Jumlah tumbukan/bidang  75 112(1) 75 50 

IM (4)(%) 

LL > 1 Juta 
ESA 

min 4,9 - 
Tidak digunakan 

maks 5,9 - 
0,5 < ESA min 3,9 4,0 

untuk LL berat 
< juta ESA maks 4,9 6,0 

LL < 0,5 ESA 
min 3,0 3,0 

maks 5,0 6,0 
VMA (%) min 15 14 13 18 17 20 

FVA (%) 

LL > 1 Juta 
ESA min 65 63 60 65 Tidak digunakan 

0,5 < ESA 
min 68 untuk LL berat 

< juta ESA 
LL < 0,5 ESA min 75 73 75 

Stabilitas Marshall (kg) 
min 800 1800 800 200 

maks - - - 850 

Kelelahan (mm) 
min 2 2(1) 2 2 

maks - - - 3 
Kuotient Marshall (kg/mm) min 200 200 200 80 

Stabilitas Marshall sisa 
setelah perendaman 
selama 24 jam, 60C (3) 

min 
85% untuk lalu lintas (LL) ≥ 1.000.000 ESA 

80% untuk lalu lintas (LL) < 1.000.000 ESA 

VIM (%) 
Pada (2,3) 
kepadatan 
membal 
(refusal) 

LL > 1 Juta 
ESA 

min 
2,5 - 

Tidak digunakan 
untuk LL berat 

maks 
0,5 < ESA min 

2 
< juta ESA maks 

LL < 0,5 ESA 
min 

1 
maks 

Sumber : Silvia Sukirman (2003) 

Catatan : 

(1). Modifikasi Marshall 

(2). Untuk menentukan kepadatan membal (refusal), disarankan digunakan penumbuk bergetar 

untuk menghindari pecahnya butiran agregat dalam campuran. Jika dipergunakan tumbukan 

manual, jumlah tumbukan 600 untuk cetakan 6 inch dan 400 untuk cetakan 4 icnh. 

(3). Untuk lalu lintas yang sangat lambat atau lajur padat, gunakan kriteria ESA yang lebih 

tinggi. 

(4). Berat jenis efektif agregat dihitung berdasarkan berat jenis maksimum agregat (Gmm), 

AASHTO T-209. 
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2.10 Uji-t Dua Sampel Independent  

Menurut syofian (2017), sampel dinyatakan tidak berkolerasi antara dua 

kelompok, bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan 

secara tegas, artinya anggota sampel kelompok A tidak ada menjadi anggota 

kelompok B. Untuk menganalisis dua sampel independent dengan jenis data 

interval / rasio digunakan uji-t dua sampel. Prosedur uji statistik dua sampel 

independent : 

1. Membuat hipotesis (Ha dan Ho) dalam uraian kalimat 

Ho : Tidak ada perbedaan antara abu marmer dan semen. 

Ha : Ada perbedaan antara abu marmer dan semen.  

2. Membuat hipotesis model statistik  

Ho : µA = µB 

Ha : µA ≠ µB 

3. Menentukan tingkat signifikansi (resiko kesalahan) 

Tahap ini kita menentukan seberapa besar peluang membuat resiko 

kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. 

Tingkat signifikan dinyatakan dengan lambang α. Penelitian ini menetapkan 

taraf signifikan α = 5% 

4. Menentukan uji yang akan digunakan  

Uji statistik yang digunakan adalah uji-t dua sampel. Penggunaan uji-t dua 

sampel karena datanya bersifat interval atau rasio, data antara dua sampel 

tidak ada hubungan keterkaitan, serta yang digunakan tidak lebih dari 30. 

5. Kaidah pengujian 

Jika, -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima 

Jika, thitung > ttabel maka Ho ditolak 

6. Menghitung thitung dan ttabel 

Tahapan menetukan nilai thitung 

a. Membuat tabel penolong 

b. Menghitung nilai rata-rata pengukuran kelompok ke-i  
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Rumus :  

Xi = 
   
 

  

Keterangan : 

Xi = data pengukuran kelompok ke i 

Xi =  nilai rata-rata data pengukuran kelompok ke i 

ni  = jumlah respondent kelompok ke i 

Si
2 = nilai varian kelompok ke i   

c. Menghitung nilai varian kelompok ke i 

Rumus : Si
2= ∑

       
 

    
 

d. Menghitung nilai thitung 

Rumus : thitung = 
     

√
                   

       
 (

 

  
 

 

  
)

 

e. Menghitung ttabel 

Dengan taraf signifikan α = 0,05. Kemudian dicari ttabel pada tabel 

distribusi -t dengan ketentuan : db = n-2 

 Membandingkan ketentuan antara ttabel dengan thitung 

 Membuat keputusan 

 

 


