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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konstruksi Jalan Raya 

Dalam Undang-Undang Jalan Raya No. 13/1980 disebutkan bahwa jalan 

merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi 

segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukan bagi lalu lintas. Secara umum, perkembangan konsrtuksi perkerasan 

di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1970 dimana mulai 

diperkenalkannya pembangunan perkerasan jalan sesuai dengan fungsinya 

(Hadihardaja, 1997). Untuk menunjang fungsinya sebagai konstruksi jalan, maka 

perkerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis agar mempunyai daya dukung dan 

keawetan yang memadai. Lapis perkerasan itu terdiri dari lapis permukaan sebagai 

lapis paling atas yang terdiri dari lapis aus (Wearing Course) dan lapis antara 

(Binder Course). Lapis pondasi atas (Base Course) yang terletak diantara lapis 

permukaan dan lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah (Subbase Course) yang 

terletak diantara lapis pondasi dan tanah dasar. Semua lapis perkerasan tersebut 

memiliki spesifikasi tersendiri untuk menunjang fungsinya masing-masing sebagai 

lapis perkerasan (Suprapto, 2004). 

2.2 Filler 

Filler merupakan material pengisi dalam lapisan aspal. Disamping itu, 

kadar dan jenis filler akan berpengaruh terhadap sifat elastisitas campuran dan 

sensifisitas campuran (Rahaditya, 2012). Adapun ketentuan filler pada campuran 

aspal menurut Bina Marga 2010 revisi 3 adalah: 

1. Bahan pengisi yang ditambahkan terdiri atas debu batu kapur (limestone dust),

kapur padam (hydrated lime), semen atau abu terbang yang sumbernya disetujui

oleh Direksi Pekerjaaan.

2. Bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-

gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai SNI 03-1968-1990 harus
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mengandung bahan yang lolos ayakan No.200 tidak kurang dari 75 % terhadap 

beratnya. 

3. Semua campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambahkan 

tidak kurang dari 2% dan maksimum 2% dari berat total agregat. 

Tabel 2.1 Ketentuan Filler 

Pengujian Standar Nilai 

Material lolos ayakan no.200 SNI-03-4142-1996 Min.75% 

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 2010 Revisi 3 

Pernyataan filler menurut Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral 

Bina Marga 2010 revisi 3 harus dalam kondisi kering, bebas dari gumpalan-

gumpalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam aplikasi di lapangan, filler sering 

menggunakan semen karena mudah didapat. Kandungan dalam filler 

mempengaruhi stabilitas dan viskositas campuran aspal. Namun hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan adanya penggunaan filler lain selama masih memenuhi 

ketentuan yang diisyaratkan. 

Filler yang digunakan pada campuran aspal biasanya adalah semen 

Portland. Sifat fisik dari semen adalah bahan berbutir halus yang lolos ayakan 2 

µm dan mempunyai berat jenis antara 3 sampai 3,15 gr/cm3. Semen bila terkena air 

akan berubah menjadi keras seperti batu, karena air adalah salah satu faktor yang 

akan berpengaruh terhadap kekuatan perkerasan jalan tersebut. Bila campuran 

terlalu banyak menyerap air akan menyebabkan segregration dan bleeding. 

Menurut Shahrour and Saloukeh (1992), kualitas dan banyaknya filler yang 

digunakan dalam campuran aspal panas sangat berpengaruh dalam kinerja 

campuran aspal panas. Filler umumnya menambah kekakuan pada aspal beton, 

tingkat kekakuannya berubah tergantung pada jenis filler dan jumlahnya. 

Lignin mempunyai ikatan kimia dengan hemiselulosa, bahkan ada indikasi 

mengenal adanya ikatan-ikatan antara lignin dan selulosa. Ikatan-ikatan tersebut 

dapat berupa tipe ester atau eter, diusulkan bahwa ikatan-ikatan glikosida 

merupakan penyatu lignin dan polisakarida. Treatment yang pada dasarnya bisa 

menghilangkan semua lignin adalah dengan menggunakan zat penyoksil, dimana 

zat tersebut akan mengakibatkan lignin meninggalkan komponen karbohidra yang 
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tidak terpecahkan atau terlarut menjadi preparat yang disebut holoselulosa. 

Treatment deligrifakasi ini bisa menggunakan agregat penghilang lain yang kurang 

lebih efektif untuk menghilangkan lignin adalah asam nitrat, asam parasetic, 

neroxides, dan larutan alkali panas (Fengel dan Wegener, 1995). 

Selulosa merupakan homopolisakarida yang tersusun atas unit-unit β-

Dglukopiranosa yang terikat satu sama lain dengan ikatan-ikatan glikosida. 

Molekul-molekul selulosa seluluhnya berbentuk linier dan mempunyai 

kecenderungan kuat membentuk ikatan ikatan hidrogen intra dan intermolekul. 

Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang dibentuk melalui jalan 

biosintesis yang berbeda dari selulosa. Lignin merupakan polimer dari unit-unit 

fenil propana. Banyak aspek dalam kimia lignin yang masih belum jelas, misalnya 

ciri-ciri struktur spesifik lignin yang terdapat dalam berbagai daerah marfologi dari 

xylem kayu. 

2.2.1 Semen Portland 

Semen Portland dibuat dari batu kapur (limestone) dan mineral yang 

lainnya, dicampur dan dibakar dalam sebuah alat pembakaran dan sesudah itu 

didapat bahan material yang berupa bubuk. Bubuk tersebut akan mengeras dan 

terjadi ikatan yang kuat karena suatu reaksi kimia ketika dicampur dengan air 

(Putrowijoyo, 2006). 

Tabel 2.2 Komposisi Semen Portland 

No Oksidasi Lambang Kode Presentase 

1. Calcium Oxide CaO C 60-65 

2. Magnesium Oxide MgO M 0-5 

3. Alumunium Oxide Al2O3 A 4-8 

4. Ferrie Oxide Fe2O3 F 2-5 

5. Sillicon Oxide SiO2 S 20-24 

6. Sulfur Oxide SI3 S 1-3 

Sumber: Putrowijoyo, 2006 

2.2.2 Abu Kayu Jati 

Abu menunjukan kandungan bahan in organik di dalam kayu. Kadar abu 

pada kayu berkisar antara 0.2 – 1% namun untuk kayu tropis bisa mencapai 5%. 

Pembakaran serbuk kayu Jati dijadikan filler yaitu dapat dilakukan dengan berbagai 
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cara, salah satunya dengan cara pembakaran sisa kayu pada tungku pembakaran 

yang digunakan untuk proses pengeringan kayu papan. Tungku diisi potongan sisa 

komponen, kemudian potongan sisa komponen dibakar dan mengatur thermometer 

tungku untuk mendapatkan suhu 50 – 99 oC. Hasil dari potongan kayu yang sudah 

dibakar kemudian di saring kembali menggunakan pengujian analisa saringan yang 

bertujuan untuk mendapatkan bahan filler yang paling halus yang dapat dipakai 

dalam pencampuran pembuatan briket pada pengujian campuran AC-WC.  

Abu kayu Jati yang digunakan merupakan sisa-sisa hasil komponen 

kerajinan produk perusahaan untuk mengeringkan kayu papan di PT. Tarita. Proses 

pembentukan abu kayu berasal dari pembakaran sisa-sisa kayu komponen yang 

tidak terpakai untuk memanaskan ruangan oven. 

Kayu Jati adalah jenis tanaman yang sering dimanfaatkan salah satunya 

untuk pembuatan kerajinan furniture. Kayu jati memiliki nama botani Tectona 

grandits L.f. Di Indonesia kayu Jati memiliki berbagai jenis nama daerah yaitu 

delek, dodolan, jate, jatih, jatos, kiati, dan kulidawa. Kayu ini merupakan salah satu 

kayu terbaik di dunia. Pohon jati tumbuh baik pada tanah sarang terutama tanah 

yang mengandung kapur pada ketinggian 0-700 m di atas permukaan laut, di daerah 

dengan musim kering dan jumlah curah hujan rata-rata 1200-2000 mm per-tahun. 

Banyak terdapat di seluruh Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan 

Lampung. Pohon jati dapat tumbuh mencapai tinggi 45 m dengan panjang batang 

bebas cabang 15-20 m, diameter batang 50-220 mm, bentuk batang beralur, dan 

tidak teratur. 

Kayu Jati memiliki serat yang halus dengan warna kayu mula-mula sawo 

kelabu, kemudian berwarna sawo matang apabila lama terkena cahaya matahari dan 

udara. Serat kayu memiliki arah yang lurus dan kadang-kadang terpadu, memiliki 

panjang serat rata-rata 1316 μm dengan diameter 24,8 μm, dan tebal dinding 3,3 

μm. Struktur pori sebagian besar soliter dalam susunan tata lingkaran, diameter 20-

40 μm dengan frekuensi 3-7 per-mm². Karena sifat-sifatnya, kayu Jati merupakan 

jenis kayu yang paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan. Pada industri 

pengolahan kayu, kayu Jati diolah menjadi kayu gergajian, polywood, blackboard, 

dan particleboard. 
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Kayu Jati merupakan kayu serba guna, umumnya digunakan untuk berbagai 

keperluan seperti furniture dan perkakas, selain itu serbuk gergajinya dapat pula 

digunakan sebagai bahan pembuat briket dan juga sebagai zat penyerap. Serbuk 

gergaji kayu merupakan limbah industri kayu yang ternyata dapat digunakan 

sebagai zat penyerap logam berat. 

Tabel 2.3 Sifat-Sifat Kayu Jati 

No Sifat Satuan Nilai 

1 Berat Jenis kg/m3 0,62-0,75 

2 Kadar Selulosa % 47,5 

3 Kadar Lignin % 29,9 

4 Modulus Elastis kg/mm3 127700 

5 Kadar Pentosa % 14,4 

6 Kadar Abu % 1,4 

7 Kadar Silika % 0,4 

8 Serabut % 66,3 

9 Kelarutan dalam alkohol benzena % 4,6 

10 Kelarutan dalam air dingin % 1,2 

11 Kelarutan dalam air panas % 11,1 

12 Kelarutan dalam NaOH 1% % 19,8 

13 Kadar air saat titik jenuh serat % 28 

14 Nilai Kalor kal/g 5081 

15 Kerapatan Kal/g 0,44 

Sumber :Fengel and Wengener (1995) 

Penelitian tentang wood ash pernah dilakukan oleh (Abdullahi, 2006). 

Penelitian ini meneliti sifat dari abu kayu terhadap campuran beton dengan 

menganalisa kandungan kimia dari abu kayu, analisis ayakan (sieve analysis), 

specific gravity dari abu kayu dan agregat, setting time, dan slump test. 

Menggunakan komposisi mix design 1PC : 2PS : 4KR dengan persentase 

penggantian semen dengan abu kayu sebesar 0%, 10%, 20%, 30% dan 40%. Dari 

hasil analisa, kandungan kimia abu kayu tersebut memiliki komposisi (SiO2 + 

Al2O3 +Fe2O3) sebesar 62,14% dimana nilai tersebut lebih rendah dari yang 

disyaratkan ASTM C-618 yaitu sebesar 70%. Pengujian yang dilakukan adalah uji 

kuat tekan (Compressive Strength Test) pada umur 28 dan 60 hari dengan benda uji 

kubus 150 mm x 150 mm. Hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa abu kayu 

sedikit pozzolanic, kebutuhan air meningkat dengan meningkatnya kadar abu kayu, 

setting time meningkat dengan meningkatnya kadar abu kayu, kuat tekan meningkat 
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pada umur 60 hari dengan penggantian optimal semen dengan abu kayu sebesar 

20%. 

Tabel 2.4 Kadar unsur abu kayu Jati dengan metode XRF 

No. Sampel Parameter Pengukuran % 

1. 

Abu Kayu Jati 

SiO2 4.30 

2. P2O5 5.24 

3. SO3 0.92 

4. K20 13.4 

5. CaO 67.8 

6. TiO2 0.07 

7. MnO 0.06 

8. Fe2O3 5.96 

9. NiO 0.089 

10. CuO 0.11 

11. ZnO 0.01 

12. Rb2O 0.13 

13. SrO 1.20 

14. BaO 0.36 

15. CeO2 0.05 

16. Eu2O3 0.08 

17. Yb2O3 0.10 

18. Re2O7 0.10 

Sumber : Hasil analisa unsur dalam abu kayu Jati, Lab. Sentral Mineral dan Material Maju FMIPA 

UM 

 

2.3 Aspal 

2.3.1 Pengertian Aspal 

Aspal adalah material thermoplastis yang akan menjadi keras atau lebih 

kental jika temperatur berkurang dan akan lunak atau lebih cair jika temperatur 

bertambah. Sifat ini dinamakan kepekaan terhadap perubahan temperatur, yang 

dipengaruhi oleh komposisi kimiawi aspal walaupun mungkin mempunyai nilai 

penetrasi atau viskositas yang sama pada temperatur tertentu. Bersama dengan 

agregat, aspal merupakan material pembentuk campuran perkerasan jalan 

(Sukirman, 2007). 

Pada temperatur ruang aspal bersifat thermoplastis, sehingga aspal akan 

mencair jika dipanaskan sampai pada temperatur tertentu dan kembali membeku 

jika temperatur turun. Bersama agregat, aspal merupakan material pembentuk 

campuran perkerasan jalan. Banyaknya aspal dalam campuran perkerasan berkisar 
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antara 4-10% berdasarkan berat campuran, atau 10-15% berdasarkan volume 

campuran (Sukirman, 2007). 

2.3.2 Kandungan Aspal 

Aspal merupakan unsur hydrokarbon yang sangat kompleks, sangat sukar 

untuk memisahkan molekul-molekul yang membentuk aspal tersebut. Disamping 

itu setiap sumber dari minyak bumi menghasilkan komposisi molekul yang 

berbeda. Komposisi aspal terdiri dari asphaltenes dan metanes. Asphaltenes 

merupakan material yang berwarna hitam atau coklat tua yang tidak larut dalam 

heptane. Maltenes larut dalam heptane, merupakan cairan kental yang terdiri dari 

resin dan oils. Resin merupakan cairan kental yang berwarna kuning atau coklat tua 

yang memberikan sifat adhesi dari aspal merupakan bagian yang mudah hilang atau 

berkurang selama masa pelayanan jalan (Sukirman,1999). 

2.3.3 Fungsi Aspal sebagai Material Perkerasan Jalan 

Aspal yang digunakan sebagai material perkerasan jalan berfungsi 

sebagai: 

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

antara sesama aspal. 

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

butir agregat itu sendiri. 

 

2.4 Asphalt Concrete (AC) 

Jenis beton aspal yang ada di Indonesia saai ini adalah Laston atau dikenal 

dengan nama AC (Asphalt Concrete), yaitu beton aspal bergradasi menerus yang 

umum digunakan untuk jalan dengan beban lalu lintas yang cukup berat. 

Karakteristik beton aspal yang terpenting pada campuran ini adalah stabilitas 

(Waani, 2013). 

Pembuatan Laston/AC (Asphalt Concrete) dimaksudkan untuk 

mendapatkan suatu lapisan permukaan atau lapis antara pada perkerasan jalan raya 

yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang terukur sertaber fungsi 

sebagai lapisan kedap air yang dapat melindungi konstruksi dibawahnya. Sebagai 
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lapis permukaan, lapis aspal beton harus dapat memberikan kenyamanan dan 

keamanan yang tinggi (Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton Untuk Jalan Raya, 

SKBI–2.4.26.1987). Berdasarkan Fungsinya, Asphalt Concrete mempunyai tiga 

macam campuran, salah satunya Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) yang 

berfungsi sebagai lapisan pengikat. 

Berdasarkan spesifikasi Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral 

Bina Marga, 2010 Revisi 3, setiap jenis lapisan memiliki ketebalan tersendiri. 

Tabel 2.5 Tebal Nominal Minimum Campuran beraspal 

Jenis Campuran Simbol 
Tebal Nominal 

Minimum (cm) 

Laston 

Lapis Aus AC-WC 4,0 

Lapis Antara AC-BC 6,0 

Lapis Pondasi AC-Base 7,5 

Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 2010 Revisi 3 Divisi 6 

Selain itu, Bina Marga 2010 juga memberikan persyaratan laston dalam 

lapis perkerasan. 

Tabel 2.6 Ketentuan Sifat-sifat Campuran Laston (AC) 

Sifat-sifat Campuran 

Laston 

Lapis Aus Lapis Antara Pondasi 

Halus Kasar Halus Kasar Halus Kasar 

Kadar aspal efektif (%)  5,1 4,3 4,3 4,0 4,0 3,5 

Penyerapan aspal (%) Maks. 1,2 

Jumlah tumbukan per bidang  75 112 

Rongga dalam campuran (%) 
Min. 3,0 

Maks. 5,0 

Rongga dalam Agregat 

(VMA) (%) 

Min. 
15 14 13 

Rongga Terisi Aspal (%) Min. 65 63 60 

Stabilitas Marshall (kg) 
Min 800 1800 

Maks - - 

Pelelehan (mm) Min. 2 4,5 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 300 

Stabilitas Marshall Sisa (%) 

setelah perendaman selama 

24 jam, 60oC 

Min 90 

Rongga dalam campuran (%) 

pada Kepadatan membal 

(refusal) 

Min 2,0 

Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 2010 Revisi 2 Divisi 6 

Berdasarkan tingkat kekerasannya umumnya di Indonesia menggunakan 

aspal penetrasi 60-70 yang juga akan digunakan dalam penelitian ini dengan sesuai 
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dengan ketentuan Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 

2010 Revisi 3. 

Tabel 2.7 Ketentuan Aspal Penetrasi 60-70 

No. Jenis Pengujian Metoda Pengujian 
Tipe I Aspal 

Pen.60/70 

1. Penetrasi pada 25oC (mm) SNI 06-2456-1991 60/70 

2. Titik Lembek (oC) SNI 06-2434-1991 ≥48 

3. Daktilitas pada 25oC, (cm) SNI 06-2432-1991 ≥100 

4. Titik Nyala (oC) SNI 06-2433-1991 ≥232 

5. Berat Jenis SNI 06-2441-1991 ≥1,0 

6. Berat yang hilang, % SNI 06-2441-1991 ≤0,8 

7. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat SNI 06-2454-1991 ≥0,75 

Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 2010 Revisi I Divisi 6 

 

2.5 Agregat 

ASTM 1995 mendefinisikan batuan sebagai suatu bahan yang terdiri dari 

mineral padat, berupa massa berukuran besar atau berupa fragmen-fragmen. 

Agregat, berdasarkan proses pembentukannya terdiri dari 2 jenis yaitu agregat alam 

dan agregat buatan. Agregat alam, berdasarkan proses pembentukannya, terbagi 

lagi atas batuan endapan, batuan beku dan batuan metamorph. Berdasarkan proses 

pengolahannya agregat dibedakan atas agregat alam yang mengalami proses 

pengolahan terlebih dahulu dan agregat buatan (Waani, 2013). 

Sifat agregat memberikan pengaruh yang penting pada campuran beton 

aspal. Sifat agregat tersebut antara lain adalah gradasi. Gradasi adalah pembagian 

ukuran agregat. Gradasi agregat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Gradasi seragam (uniform gradation) adalah gradasi dengan ukuran butir yang 

hampir sama. 

2. Gradasi baik (well gradation) adalah agregat yang ukuran butir dari besar ke 

kecil dengan porsi yang hampir seimbang. 

3. Gradasi senjang (gap gradation) adalah gradasi dimana ada bagian tertentu yang 

dihilangkan sebagian. 
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2.5.1 Agregat Kasar 

Menurut Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 

2010 Revisi 3, agregat kasar untuk rancangan campuran adalah harus bersih, keras, 

awet dan bebas dari lempung sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. 

Tabel 2.8 Ketentuan Agregat Kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Keausan dengan mesin Los Angeles SNI 2417 : 2008 Maks. 30% 

Kelekatan dengan aspal SNI 2439 : 2011 Min. 95% 

Partikel pipih dan lonjong ASTM D4791 Maks. 10% 

Materian lolos saringan No. 200 SNI 03-4142-1996 Maks. 2% 

Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Revisi 3 

2.5.2 Agregat Halus 

Menurut Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, 

2010 Revisi 3, agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri dari pasir 

atau hasil pengayakan batu pecah. Selain itu, agregat halus harus merupakan bahan 

yang bersih, keras, bebas dari lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya. 

Komposisi agregat halus yang ideal dipakai Indonesia berdasarkan Bina Marga 

2010. 

Tabel 2.9 Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Standar Nilai 

Sand Equivalent SNI 03-4428-1997 Min. 60% 

Berat jenis semu SNI 3423 : 2008 Maks. 3% 

Penyerapan air SNI 03-6877-2002 Min. 2,5gr/cc 

Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Revisi 3 

2.5.3 Gradasi Agregat 

Sesuai spesifikasi umum yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan 

Umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2010 revisi 3, gradasi agregat untuk 

campuran aspal beton berbeda-beda sesuai dengan jenis perkerasannya. Gradasi ini 

terbagi menjadi gradasi halus dan kasar dengan presentase lolos saringan berbeda.  
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Tabel 2.10 Gradasi Agregat Untuk Campuran Aspal 

Ukuran Ayakan 

(mm) 

% Berat Yang Lolos terhadap Total Agregat dalam Campuran 

Laston (AC) 

Gradasi Halus Gradasi Kasar 

WC BC Base WC BC Base 

37,5   100   100 

25  100 90 – 100  100 90 – 100 

19 100 90 – 100 73 – 90 100 90 – 100 73 – 90 

12,5 90 – 100 74 – 90 61 – 79 90 – 100 71 – 90 55 – 76 

9,5 72 – 90 64 – 82 47 – 67 72 – 90 58 – 80 45 – 66 

4,75 54 – 69 47 – 64 39,5 – 50 43 – 63 37 – 56 28 – 39,5 

2,36 39,1 – 53 34,6 49 30,8 – 37 28 – 39,1 23 – 34,6 19 – 26,8 

1,18 31,6 – 40 28,3 – 38 24,1 – 28 19 – 25,6 15 – 22,3 12 – 18,1 

0,600 23,1 – 30 20,7 – 28 17,6 – 22 13 – 19,1 10 – 16,7 7 – 13,6 

0,300 15,5 – 22 13,7 – 20 11,4 – 16 9 – 15,5 7 – 13,7 5 – 11,4 

0,150 9 – 15 4 – 13 4 – 10 6 – 13 5 – 11 4,5 – 9 

0,075 4 – 10 4 - 8 3 – 6 4 – 10 4 – 8 3 – 7 

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010 Revisi 3 

 

2.6 Rancangan Campuran Aspal (Desain Mix Formula) 

Rancangan campuran dilaksanakan setelah pemeriksaan apakah agregat 

dan aspal yang akan dipergunakan memenuhi spesifikasi material campuran. Di 

Indonesia terdapat dua metode rancangan campuran, yaitu metode Marshall yang 

dikembangkan oleh  The Asphalt Institute  dan metode CQCMU yang 

dikembangkan di Indonesia mengacu pada British Standard (Sukirman,2007).   

2.6.1 Metode Marshall  

Rancangan campuran berdasarkan metode Marshall ditemukan oleh 

Bruce Marshall dan telah distandarisasi oleh ASTM ataupun AASHTO melalui 

beberapa modifikasi, yaitu ASTM D 1559-76 atau AASHTO T-245-90. Langkah-

langkah kerja campuran metode Marshall (Sukirman, 2007) adalah :  

a. Mempelajari spesifikasi gradasi agregat campuran yang diinginkan dari 

spesifikasicampuran pekerjaan. 

b. Merancang proporsi dari masing-masing agregat yang tersedia untuk 

mendapatkan agregat campuran dengan gradasi sesuai butir. 

c. Menentukan kadar aspal total dalam campuran. 

d. Membuat benda uji atau briket beton aspal. 
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e. Melakukan uji Marshall untuk mendapatkan stabilitas dan kelelehan (flow) 

benda uji. 

f. Menghitung parameter Marshall yaitu Stabilitas Marshall, Marshall Quotient, 

Air Void, Film Thickness, berat volume campuran, dan parameter lain sesuai 

parameter yang ada pada spesifikasi campuran.  

g. Menggambarkan hubungan antara kadar aspal dan parameter Marshall, setelah 

itu didapat nilai kadar aspal optimum. 

h. Membuat Job Mix Formula.  

2.6.2  Metode CQCMU  

Perencanaan campuran awal di laboratorium berdasarkan metode 

CQCMU dikembangkan dari BS 594 oleh CP Corne pada awal tahun 1980 di 

Indonesia. Metode ini kemudian dikembangkan oleh Central Quality Control and 

Monitoring Unit (CQCMU), Bina Marga sehingga lebih dikenal sebagai metode 

CQCMU. Langkah-langkah kerja campuran metode CQCMU  adalah sebagai 

berikut (Sukirman, 2007) :  

a. Pemilihan agregat dan penentuan sifat  yang harus sesuai spesifikasi material.  

b. Penentuan kadar aspal total.  

c. Penentuan campuran nominal berdasarkan sifat dan kadar aspal efektif yang 

ditentukan dalam spesifikasi.  

d. Pembuatan benda uji. 

e. Pengujian Marshall.  

f. Perhitungan parameter Marshall. 

g. Penggambaran hubungan proporsi agregat kasar dan parameter Marshall. 

h. Diperoleh proporsi agregat kasar dan ratio pasir/abu batu terbaik lalu 

pembuatan benda uji lagi untuk untuk ratio pasir/abu batu terbaik dengan kadar 

aspal a%, a ± 1% dan a ± 2%. Lalu dilanjutkan penguijian Marshall.  

i. Perhitungan parameter Marshall lalu digambar hubungan antara kadar aspal 

optimum dan parameter Marshall sehingga diperoleh kadar aspal optimum.  

j. Pembuatan Job Mix Formula.   
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Tabel 2.11 Perbedaan metode marshall dan metode CQCMU  

No. Metode Marshall Metode CQCMU 

1 Untuk beton aspal bergradasi baik Untuk beton aspal bergradasi senjang 

2 Dimulai dari gradasi yang dipilih Dimulai dari rancangan campuran nominal 

3 
Kadar aspal ditentukan berdasarkan 

sifat campuran yang diinginkan 

Menentukan proporsi agregat kasar dan ratio 

pasir dan abu batu 

Sumber: Sukirman, 2007  

Dalam mendapatkan campuran aspal beton yang baik maka harus 

diperhatikan penggabungan agregatnya. Penggabungan agregat tersebut sangat 

berpengaruh pada resep komposisi campuran agar didapatkan suatu campuran yang 

homogen dan butir agregat yang sesuai standar  spesifikasi.  Baik metode Marshall 

ataupun Metode CQCMU dapat menggunakan ke empat alternatif metode 

penggabungan seperti berikut ini (Muqarramah, 2012)  :  

a.  Cara Trial dan Error  

Prinsip kerja dari metode ini adalah :  

1. Memahami batas gradasi yang disyaratkan.  

2. Memasukkan data spesifikasi gradasi pada kolom spesifikasi unit. 

3. Memasukkan presentase lolos saringan, masing-masing jenis batuan ke 

dalam persentase passing. 

4. Memasukkan spesifikasi ideal pada kolom target  value, yaitu nilai salah 

satu dari spesifikasi ideal yang disyaratkan.  

5. Mengambil dari salah satu spesifikasi ideal dengan jenis yang ada, dalam 

hal ini agregat kasar, sedang dan halus kemudian dicampur ketiganya 

dengan jumlah 100 % dan nilai gabungannya mendekati nilai spesifikasi 

ideal yang kita ambil tadi.  

6. Jika sudah mendekati salah satu nilai spesifikasi ideal dari ketiga agregat 

tadi, yang lain dihitung atau combined dengan prosentase yang sama. 

Sehingga dapat dipergunakan sebagai gradasi untuk campuran aspal panas 

sebagai perkerasan jalan.  

b.  Cara Diagonal  

Prinsip kerja dari metode ini adalah :    

1. Mengetahui gradasi yang diminta. 
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2. Buat gambar persegi panjang, ukuran (10 x 20) cm pada kertas milimeter 

block. 

3. Buat garis diagonal dari sisi kiri bawah ke sisi kanan atas. Sisi vertikal (10 

cm) merupakan  persen  lolos saringan. Dengan melihat  spesifikasi ideal, 

letakkan tiap-tiap nilai  spesifikasi ideal  pada garis tiap-tiap yang 

diwujudkan berupa titik. Dari titik-titik pada diagonal tersebut ditarik garis 

vertikal untuk tempat menuliskan nomor-nomor saringan. Dengan 

menggunakan grafik persen  lolos saringan masing-masing fraksi batuan 2 

dapat dilihat dengan jarak antara fraksi 2 terhadap garis tepi bawah dan atas 

jarak antara grafik 1 terhadap garis tepi atas yang mana merupakan garis 

lurus. Pada kedua jarak itu, tariklah garis vertikal yang memotong garis 

diagonal pada suatu titik. Dari titik potong tersebut, tarik garis mendatar ke 

kanan sampai memotong garis tepi empat persegi panjang pada bagian 

sebelah kanan sehingga diperoleh titik yang merupakan titik persen agregat 

2 yang diperlukan. Buatlah garis potong dengan jarak sama antara jarak 

terhadap agregat 3 (harus sama dengan jumlah jarak terhadap agregat 1 dan 

2). Dari titik potong ini ditarik garis mendatar kesamping kanan, sehingga 

diperoleh titik dimana didapatkan persen agregat 1, 2 dan 3, dengan 

demikian kita telah memperoleh agregat dalam bentuk % (1, 2 dan 3). Dari 

persentase ini, fraksi-fraksi yang diperoleh dapat dihitung (sehingga 

memenuhi syarat) atau denganspesifikasi yang dipakai.   

c.  Cara Grafis (Bujur Sangkar)  

Prinsip kerja dari metode ini adalah :  

1. Buat kotak dengan ukuran bujur sangkar (10 x 10) cm sebanyak dua buah. 

2. Untuk sisi kiri merupakan persen agregat kasar. Plot garis pada titik-titik 

tiap nomor saringan untuk agregat  sedang. Gabungkan masing-masing titik. 

Pada garis-garis penghubung tersebut ditentukan batas spesifikasi. 

Tentukan batas maksimum dan minimum yang paling dekat terhadap garis 

agregat kasar dan agregat sedang. Dari  batas maksimum dan minimum 

tersebut ditarik  garis vertikal. Tarik garis yang membatasi dua daerah 

maksimum dan minimum sehingga dapat ditentukan persentase agregat 
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kasar dan halus. Pada bujur sangkar yang ke dua tarik garis mendatar untuk 

memindahkan nomor-nomor saringan. Pada garis sisi kanan sebagai agregat 

halus, tentukan titik-titik pada garis tersebut sesuai ukuran saringan. 

Hubungkan kedua titik pada garis agregat kasar dan agregat halus serta 

agregat sedang. Cari harga maksimum dan minimum yang mempunyai jarak 

terdekat. Tarik garis vertikal dari masing-masing titik maksimum dan 

minimum tersebut. Tarik garis pembagi dua, sehingga dapat ditentukan 

presentase agregat kasar, agregat sedang dan agregat halus.  

d.  Cara Analitis  

Prinsip kerja dari metode ini adalah :  

1. Tentukan gradasi agregat yang digunakan. 

2. Tentukan campuran agregat dan  filler. Hitung butiran agregat yang lewat 

saringan sesuai gradasi lapisan dengan mangalikan presentase. 

3. Tentukan  spesifikasi ideal  terhadap butiran yang  lewat saringan nomor 

200. Hitung kekurangan butiran yang lewat saringan nomor 200 dengan 

mengurangkan spesifikasi ideal dengan total butiran lewat saringan nomor 

200. 

4. Tentukan komposisi campuran. 

Dalam perencanaan suatu campuran, kadar aspal ditentukan dengan 

rumus berdasarkanspesifikasi Depkimpraswil 2002 seperti berikut ini:  

P = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (filler) + K .......................  (2.1)  

Dimana :  

P = kadar aspal tengah/ideal, persen terhadap berat campuran  

Ca = persen agregat tertahan saringan No 8 

FA = persen agregat lolos saringan No 8 dan tertahan saringan No.200  

Filler = persen agregat minimal 75% lolos No 200  

K = konstanta; 0,5-1,0 untuk laston; 2,0 – 3,0 untuk lataston 
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2.7 Pengujian Marshall  

Pengujian kinerja beton aspal padat dilakukan melalui pengujian 

Marshall, dikembangkan pertama kali oleh Bruce Marshall dan dilanjutkan oleh 

U.S Corps Engineer (Sukirman, 2007).  

Marshall  merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan  proving ring 

(cincin penguji) berkapasitas 22,2 KN (=5000 lbf) dan  flowmeter. Proving ring 

digunakan untuk mengukur nilai stabilitas, dan  flowmeter  untuk mengukur 

kelelehan plastik atau flow. Alat uji Marshall berbentuk silinder berdiameter 4 inci 

(10,2 cm) dan tinggi 2,5 inci (6,35 cm). Menurut Sukirman tahun 2007, secara 

umum pengujian Marshall meliputi enam butir pengujian :  

1. Pengujian nilai stabilitas, yaitu kemampuan maksimum beton aspal padat 

menerima beban sampai terjadi kelelehan plastis. 

2. Pengujian kelelehan (flow), yaitu besarnya perubahan bentuk plastis dari beton 

aspal padat akibat adanya beban sampai batas keruntuhan. 

3. Perhitungan Marshall Quotient, yaitu : perbandingan antara nilai stabilitas dan 

flow. 

4. Perhitungan volume pori dalam beton aspal padat. 


