
4 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bahan Penyusun Perkerasan Jalan 

Bahan lapis perkerasan jalan terdiri atas agregat dan bahan ikat aspal yang diikat 

menjadi suatu campuran yang digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan. Pada 

pengerjaan perkerasan jalan diperlukan bahan-bahan penyusun perkerasan antara 

lain: 

 
2.1.1. Agregat 

Agregat merupakan kumpulan batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya baik 

berupa hasil alam maupun hasil buatan. Agregat merupakan komponen utama dari 

lapisan perkerasan jalan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

konstruksi perkerasan jalan. Daya dukung perkerasan jalan ditentukan sebagian 

besar oleh karakteristik agregat yang digunakan. Pemilihan agregat secara tepat dan 

memenuhi syarat akan sangat menentukan kekuatan dan keberhasilan 

pembangunan perkerasan jalan. Secara umum agregat yang digunakan dalam 

campuran beraspal dibagi menjadi 2 (dua) fraksi, yaitu: 

 
1. Agregat Kasar 

Agregat kasar merupakan material yang tertahan pada saringan no.8 (2,36 

mm). Agregat kasar untuk campuran aspal haruslah terdiri dari batu pecah yang 

bersih, kuat, kering, awet, bersudut serta mempunyai tekstur permukaan yang 

kasar dan tidak membulat agar memberikan efek interlocking yang baik. 

Semakin tinggi kandungan agregat kasar, maka suatu campuran aspal akan 

semakin bersifat permeabel dan meningkatkan rongga udara. Dengan 

meningkatnya rongga udara maka daya lekat antar partikel agregat akan 

menurun dan mempermudah terjadinya pengelupasan aspal. 

Agregat kasar pada umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti yang terdapat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.1. Ketentuan Agregat Kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Kekuatan agregat terhadap tumbukan 
BS 812: Part 3: 

1975 
Maks. 30% 

Abrasi 

dengan 

mesin Los 

Angeles                 

Campuran AC 

bergradasi kasar 

100 

Putaran 

SNI 2417:2008 

Maks. 6% 

500 

Putaran 
Maks. 30% 

Semua jenis 

campuran aspal 

bergradasi lainnya 

100 

Putaran 
Maks. 8% 

500 

Putaran 
Maks. 40% 

Partikel Pipih dan Lonjong 
ASTM D4791 

Perbandingan 1:5 
Maks. 25% 

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

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 

 
2. Agregat Halus 

Agregat halus adalah material yang lolos saringan no.8 (2,36 mm) atau biasa 

disebut juga pasir. Agregat halus dapat meningkatkan stabilitas campuran 

dengan penguncian (interlocking) antar butiran. Selain itu, agegat halus juga 

berfungsi untuk mengisi ruang kosong antar butir. Agregat halus pada 

umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang ada seperti pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 2.2. Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Standar Nilai 

Nilai setara pasir SNI 03-4428-1997 Min. 60% 

Material Lolos Saringan No.200 SNI 03-4428-1997 Maks. 8% 

Kadar Lempung SNI 3423:2008 Maks 1% 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 
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2.1.2. Bahan Pengisi (Filler) 

Bahan pengisi (filler) merupakan material yang lolos saringan No.200 (0,075 mm). 

Filler berfungsi untuk mengurangi rongga dalam campuran, namum jumlah dari 

filler harus dibatasi agar tidak mengurangi kekuatan campuran. Filler yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semen. Bahan pengisi (filler) haruslah kering 

dan terbebas dari gumpalan dan memiliki sifat non plastis. 

 
2.1.3. Aspal 

Aspal atau bitumen adalah material berwarna hitam kecoklatan dan bersifat 

viskoelastis. Karena sifatnya yang viskoelastis, aspal dapat melunak dan mencair 

ketika mendapat pemanasan, begitu juga sebaliknya. Sifat viskoelastis inilah yang 

membuat aspal dapat merekatkan masing-masing partikel campuran dan menahan 

agregat tetap pada tempatnya selama masa pelayanannya. Aspal atau bitumen 

terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Aspal Keras 

Aspal keras merupakan aspal hasil destilasi yang bersifat viskoelastis, sehingga 

akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan, begitu juga 

sebaliknya. 

2. Aspal Cair 

Aspal cair merupakan aspal hasil dari pelarutan aspal keras dengan bahan 

pelarut berbasis minyak. 

3. Aspal Emulsi 

Aspal emulsi dihasilkan melalui proses pengemulsian aspal keras. Pada proses 

ini, partikel-partikel aspal yang padat diuraikan dan didispersikan dalam air. 

4. Aspal Alami 

Aspal alami merupakan aspal yang terbentuk di alam tanpa campur tangan 

manusia. 
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Campuran beraspal di atas haruslah memenuhi spesifikasi yang telah dibuat sebagai 

standar pekerjaan perkerasan jalan. Aspal keras pada umumnya harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti tertera 

pada tabel dibawah ini: 

 
 Tabel 2.3. Spesifikasi Aspal Keras Pen 60/70 

No. Jenis Pengujian Metode Pengujian Persyaratan 

1. Penetrasi, 25oC, 100 gr, 5 detik; SNI 06-2456-1991 60-70 

2. Viskositas 135oC SNI 06-6441-2000 385 

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

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

5. Titik Nyala SNI 06-2433-1991 ≥ 232 

6. Berat Jenis SNI 06-2441-1991 ≥ 1,0 

7. Berat Yang Hilang SNI 06-2441-1991 ≤ 0,8 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 

 

Selain aspal keras, pada penelitian kali ini juga akan menggunakan aspal emulsi. 

Aspal emulsi yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel 2.4. Spesifikasi Aspal Emulsi 

No. Jenis Pengujian Metode Pengujian Persyaratan 

1. Viskositas 25oC (detik) SNI 03-6721-2002 20-100 

2. Pengendapan 1 hari (%) 
SNI 03-6828-1994 

Maks. 1% 

3. Pengendapan 5 hari (%) Maks. 5% 

4. Muatan Listrik SNI 03-3644-1994 Positif 

5. Tertahan Saringan No. 20 SNI 03-3643-1994 Maks. 0,1% 

6. Kadar Residu SNI 03-6829-2002 Min. 57% 

7. Daktilitas SNI 06-2432-1991 Min. 40 cm 

8. Penetrasi 25oC , 100 gr, 5 detik SNI 06-2456-1991 40-90 

Sumber: SNI 03-6832-2002 
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2.2. Konstruksi Perkerasan Jalan 

Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi atau struktur perkerasan jalan 

dibedakan menjadi: 

1. Perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikatnya. Beberapa contohnya yaitu Laston (Lapis 

Aspal Beton/AC), Lataston (Lapis Tipis Aspal Beton/HRS), Latasir (Lapis 

Tipis Aspal Pasir/SS), Laburan Aspal Satu Lapis (BURTU) dan Laburan Aspal 

Dua Lapis (BURDA). Konstruksi perkerasan lentur tersusun atas lapisan-

lapisan yang berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban lalu lintas. 

Adapun susunan dari lapisan-lapisan tersebut antara lain: 

a. Lapis Permukaan (Surface Course) 

b. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

c. Lapis Pondasi Bawah (Sub-base Course) 

d. Lapis Tanah Dasar (Sub Grade) 

2. Perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan jalan yang bahan 

pengikatnya menggunakan semen. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan 

diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. 

3. Perkerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan kaku yang 

dikombinasikan dengan perkerasan lentur. Susunan dari perkerasa komposit 

biasanya berupa perkerasan lentur terletak diatas perkerasan kaku, atau dapat 

juga sebaliknya. 

 
2.3. Lapis Aspal Beton (Laston/AC) 

 
Lapis aspal beton (Laston) adalah lapisan perkerasan pada jalan raya, yang terdiri 

atas campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, 

dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Menurut Bina 

Marga Departemen Pekerjaan Umum, laston terdiri dari agregat bergradasi menerus 

dengan aspal keras yang dicampur, dihamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu. 

Adapun gradasi menerus adalah komposisi yang menunjukkan pembagian butiran 

secara merata, mulai dari ukuran terbesar hingga ukuran terkecil.  
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Beton aspal dengan campuran agregat bergradasi menerus memiliki komposisi dari 

agregat kasar, agregat halus, mineral pengisi (filler) dan aspal sebagai pengikatnya. 

Beton aspal memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya, serta saling 

mengunci (interlocking) satu dengan yang lainnya.  

Menurut spesifikasi campuran beraspal panas Departemen Pekerjaan Umum 2010, 

laston (AC) terdiri dari tiga macam campuran, yaitu Laston Lapis Aus (AC-WC), 

Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) dengan 

ukuran maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm, 25,4 mm dan 

37,5 mm. Adapun ketentuan dari campuran beraspal panas yang telah dikeluarkan 

oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah bersama-sama dengan Bina 

Marga, tertuang dalam tabel berikut: 

 
Tabel 2.5. Ketentuan Campuran Beraspal Panas (AC) 

Sifat Campuran 

Laston 

Lapis 

Aus 

Lapis 

Pengikat 

Pondasi 

Kadar aspal efektif Min 5,3 4,3 4,0 

Penyerapan  aspal (%) Maks 1,2 

Jumlah tumbukan perbidang 75 112 

Rongga dalam campuran (VIM) (%) 
Min 3,5 

Maks 5,0 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min 15 14 13 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) Min 65 63 60 

Stabilitas Marshall (Kg) 
Min 800 1800 

Maks - - - 

Pelelehan (mm) 
Min 2 3 

Maks 4 6 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 300 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60oC 
Min 90 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 
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2.4. Karakteristik Campuran Aspal Beton 

Karakteristik dari campuran yang harus dimiliki oleh campuran panas aspal beton 

adalah: 

1. Stabilitas, yaitu kekuatan dari campuran aspal untuk menahan deformasi akibat 

beban tetap dan berulang tanpa mengalami keruntuhan. Untuk mendapatkan 

stabilitas yang baik dari suatu campuran diperlukan agregat bergradasi baik, 

rapat, serta memiliki rongga antar butiran agregat (VMA) yang kecil. Akan 

tetapi, akibat dari VMA yang kecil maka pemakaian aspal yang berlebihan 

akan menyebabkan terjadinya bleeding karena aspal tidak dapat menyelimuti 

agregat dengan baik. 

2. Durabilitas atau ketahanan, yaitu ketahanan campuran aspal terhadap pengaruh 

cuaca, air, perubahan suhu, serta kelelahan akibat gesekan roda kendaraan. 

Untuk mendapatkan durabilitas yang baik, maka diperlukan rongga dalam 

campuran (VIM) yang kecil agar tidak banyak udara yang masuk kedalam 

campuran aspal. Selain itu, juga diperlukan nilai VMA yang besar agar aspal 

dapat menyelimuti agregat dengan lebih baik. 

3. Fleksibilitas atau kelenturan, yaitu kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti 

deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas tanpa mengalami retak. Untuk 

mencapai kelenturan yang tinggi, diperlukan VMA yang besar, VIM yang kecil 

dan penggunaan aspal dengan nilai penetrasi tinggi. 

4. Kekesatan, yaitu kemampuan dari campuran aspal untuk memberikan 

permukaan yang cukup kesat sehingga kendaraan yang melaluinya tidak 

mudah mengalami tergelincir, baik saat permukaan jalan basah maupun kering. 

Agar tercapai kekesatan yang baik, perlu pemakaian kadar aspal yang tepat 

sehingga tidak terjadi bleeding. 

5. Ketahanan leleh (fatigue resistance), yaitu kemampuan campuran aspal untuk 

menahan terjadinya pembebanan berulang tanpa terjadi kelelahan berupa retak 

atau kerusakan alur (rutting). 

6. Workability, yaitu kemudahan campuran aspal untuk diolah dan dikerjakan. 

Faktor yang mempengaruhi workabilitas antara lain gradasi agregat dan 
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kandungan filler. Agregat yang memiliki gradasi baik akan lebih mudah 

dikerjakan. Sedangkan pada filler, apabila filler yang digunakan terlalu banyak 

maka akan mempersulit pekerjaan. 

 
2.5. Gradasi Agregat 

Gradasi agregat adalah susunan butir agregat sesuai ukurannya. Ukuran butir 

agregat diperolah melalui pemeriksaan analisis saringan. Gradasi agregat 

dinyatakan dalam presentase lolos, atau presesntase yang dihitung berdasarkan 

berat agregat. Gradasi agregat menentukan besarnya rongga atau pori yang dapat 

terbentuk dalam campuran aspal. 

Adapun partikel dari agregat kasar dan agregat halus harus berada dalam rentang 

ukuran tertentu dan untuk masing masing ukuran partikel harus dalam proporsi 

tertentu. Distribusi dari variasi ukuran butir agregat disebut gradasi agregat. Gradasi 

agregat inilah yang menentukan rongga dalam campuran, workability, serta 

stabilitas campuran. Gradasi agregat sendiri dapat dibedakan menjadi: 

1. Gradasi seragam (uniform graded) 

Gradasi seragam adalah gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama. 

Gradasi seragam disebut juga gradasi terbuka (open graded) karena hanya 

mengandung sedikit agregat halus sehingga menyebabkan banyak rongga. 

Campuran aspal dengan gradasi ini memiliki permeabilitas tinggi, stabilitas 

yang relatif rendah dan memiliki berat isi yang kecil. 

2. Gradasi rapat (dense graded) 

Gradasi rapat dalah gradasi agregat dimana terdapat butiran agregat kasar 

sampai halus, sehingga disebut gradasi menerus atau gradasi baik (well 

graded). Campuran dengan gradasi rapat memiliki stabilitas yang relatif tinggi, 

agak kedap terhadap air dan memiliki berat isi yang besar. 

3. Gradasi senjang (gap graded) 

Gradasi senjang adalah gradasi agregat dimana terdapat ukuran agregat yang 

tidak lengkap atau ada fraksi agregat yang jumlahnya sedikit atau bahkan tidak 

ada sama sekali. Agregat gradasi senjang memiliki kualitas diantara gradasi 

terbuka dan gradasi rapat. 
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Bentuk gradasi agregat biasanya digambarkan dalam suatu grafik hubungan antara 

ukuran saringan dan presentasi agregat yang lolos. Adapun gradasi agregat 

memiliki ketentuan yang ditentukan pada Spesifikasi Bina Marga 2010 yang tertulis 

pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.6. Gradasi Agregat untuk Campuran Aspal 

Ukuran Ayakan 
% Berat Yang Lolos 

Gradasi Rapat 

(Inch) (mm) AC-WC AC-BC AC-Base 

11/2” 37,5 - - 100 

1” 25 -   100 90 – 100 

¾” 19 100 90 – 100 76 – 90 

½” 12,5 90 – 100 75 – 90 60 – 78 

3/8” 9,5 77 – 90 66 – 82 52 – 71 

No.4 4,75 53 – 69 46 – 64 35 – 54 

No.8 2,36 33 – 53 30 – 49 23 – 41 

No.16 1,18 21 – 40 18 – 38 13 – 30 

No.30           0,6 14 – 30 12 – 28 10 – 22 

No.50 0,3 9 – 22 7 – 20 6 – 15 

No.100 0,15 6 – 15 5 – 13 4 – 10 

No.200 0,075 4 - 9 4 - 8 3 - 7 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 

 

2.6. Volumetrik Campuran Aspal 

Kinerja campuran beraspal ditentukan oleh volumetrik campuran yang kemudian 

dilakukan pengujian menggunakan metode Marshall. Adapaun volumetrik 

campuran beraspal dipengaruhi oleh beberapa hal dibawah ini: 

 
2.6.1. Berat Jenis 

 
1. Berat Jenis Bulk Agregat 

Berat jenis bulk agregat adalah perbandingan antara berat bahan (termasuk 

rongga) pada satuan volume dan suhu tertentu dengan berat air suling pada 

volume dan suhu tertentu juga. Karena seluruh agregat terdiri atas fraksi 

agregat kasar, agregat halus dan filler, masing-masing memiliki berat jenis 
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yang berbeda. Maka berat jenis bulk (Gsb) agregat dapat dirumuskan pada 

persamaan sebagai berikut: 

 𝐺𝑠𝑏 =  𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑃1𝐺1 + 𝑃2𝐺2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝐺𝑛 

 
Keterangan: 

Gsb = Berat jenis bulk total agregat 

P1, P2, … Pn = Presentase masing-masing fraksi agregat 

G1, G2, … Gn = Berat jenis bulk masing-masing fraksi agregat 

2. Berat Jenis Efektif Agregat 

Berat jenis efektif adalah perbandingan antara berat bahan di udara (tidak 

termasuk rongga yang menyerap aspal) pada satuan volume dan suhu tertentu 

dengan berat air suling dengan volume yang sama dan suhu tertentu, yang 

dirumuskan dengan: 𝐺𝑠𝑏 = 𝑃𝑚𝑚 − 𝑃𝑏𝑃𝑚𝑚𝐺𝑚𝑚 − 𝑃𝑏𝑃𝑏 

 
Keterangan: 

Gsb = Berat jenis efektif agregat 

Pmm = Presentase berat total campuran 

Gmm  = Berat jenis maksimum campuran, rongga udara 0 (nol) 

Pb = Kadar aspal berdasarkan berat jenis maksimum 

Gb = Berat jenis aspal 

3. Berat Jenis Maksimum Campuran 

Berat jenis maksimum campuran untuk masing-masing kadar aspal dapat 

dihitung dengan menggunakan berat jenis efektif (Gse) rata-rata sebagai 

berikut: 

 𝐺𝑚𝑚 = 𝑃𝑚𝑚𝑃𝑠𝐺𝑠𝑒 + 𝑃𝑏𝐺𝑏 

 
Keterangan: 

Gmm = Berat jenis maksimum campuran, rongga udara 0 (nol) 

Pmm = Presentase berat total campuran 
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Pb = Kadar aspal persen terhadap berat total campuran 

Ps = Kadar agregat terhadap berat total campuran 

Gse = Berat jenis efektif agregat 

Gb = Berat jenis aspal 

 
2.6.2. Penyerapan Aspal 

 
Penyerapan aspal dinyatakan dalam persen terhdap berat agregat total, bukan 

terhadap campuran. Penyerapan aspal dirumuskan dengan: 

 𝑃𝑏𝑎 = 100 𝑥 𝐺𝑠𝑒 − 𝐺𝑠𝑏𝐺𝑠𝑒  𝑥 𝐺𝑠𝑏  𝑥 𝐺𝑏 

 
Keterangan: 

Pba = Penyerapan aspal 

Gsb = Berat jenis bulk agregat 

Gse = Berat jenis efektif agregat 

Gb = Berat jenis aspal 

 
2.6.3. Kadar Aspal Optimum Rencana 

 
Kadar aspal awal adalah perkiraan awal kadar aspal optimum yang dapat 

direncanakan setelah pemilihan dan pengujian pada tiga fraksi agregat. Penentuan 

kadar aspal dapat dilihat pada persamaan dibawah ini: 

 𝑃𝑏 =  0,035 (%𝐶𝐴) + 0,045 (%𝐹𝐴) + 0,18 (%𝐹𝐹) + 𝐾 

 
Keterangan: 

Pb = Kadar Aspal Optimum (KAO) rencana 

CA = Nilai presentase agregat kasar 

FA = Nilai presentase agregat halus 

FF = Nilai presentas filler 

K = Konstanta (0,5 – 0,1) 
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2.6.4. Kadar Aspal Emulsi (KAE) Rencana 

Berdasarkan hasil perhitungan Kadar Aspal Optimum Rencana, maka dapat 

ditentukan nilai Kadar Aspal Emulsi (KAE) melalui persamaan: 

 𝐾𝐴𝐸 = %𝑃𝑏%𝑋  

 
Keterangan: 

% Pb : Kadar aspal 

% X : Kadar residu dari aspal emulsi 

 
2.6.5. Void in Mineral Aggregate (VMA) 

 
Void in Mineral Aggregat (VMA) atau rongga diantara mineral agregat adalah 

rongga udara antar butir agregat, termasuk rongga udara dan kadar aspal efektif, 

yang dinyatakan dalam persen terhadap total volume. Nilai VMA dipengaruhi oleh 

faktor pemadatan, yaitu jumlah dan temperatur pemadatan gradasi agregat, dan 

kadar aspal. Nilai VMA berpengaruh pada sifat kekedapan campuran serta dapat 

menentukan nilai stabilitas, fleksibilitas dan durabilitas. VMA dapat dihitung pula 

terhadap berat campuran total atau terhadap berat agregat total yang dapat dilihat 

pada persamaan dibawah ini: 

1. Terhadap Berat Campuran Total 

 𝑉𝑀𝐴 = 100 𝑥 𝐺𝑚𝑏 𝑥 𝑃𝑠𝐺𝑠𝑏  

 
Keterangan: 

VMA = Rongga diantara mineral agregat 

Gsb = Berat jenis bulk agregat 

Gmb = Berat jenis bulk campuran padat 

Ps = Kadar agregat terhadap berat total campuran 
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2. Terhadap Berat Agregat Total 

 𝑉𝑀𝐴 = 100 − 𝐺𝑚𝑏𝐺𝑠𝑏  𝑥 100(100 +  𝑃𝑏)  𝑥 100 

 
Keterangan: 

VMA = Rongga diantara mineral agregat 

Gsb = Berat jenis bulk agregat 

Gmb = Berat jenis bulk campuran padat 

Pb  = Kadar aspal terhadap berat total campuran 

 
2.6.6. Void in Mix (VIM) 

 
Void in Mix (VIM) merupakan presentase rongga yang terdapat dalam total 

campuran. Nilai VIM berpengaruh terhadap keawetan lapisan perkerasan. Semakin 

tinggi nilai VIM menunjukkan semakin besarnya rongga dalam campuran, sehingga 

campuran semakin bersifat porous. Hal ini dapat mengakibatkan campuran mudah 

dimasuki air dan udara. Udara yang masuk kedalam campuran menyebabkan 

campuran mudah mengalami oksidasi, sedangkan air yang masuk kedalam 

campuran akan melarutkan komponen yang teroksidasi sehingga campuran akan 

terus mengalami penurunan kadar aspal. Penurunan kadar aspal ini dapat 

menyebabkan campuran menjadi kurang lekat sehingga butiran agregat mudah 

mengalami pelepasan butiran (revelling) dan pengelupasan permukaan (stripping) 

pada lapis permukaan. 

Syarat dari nilai VIM adalah 3,5% - 5%. Nilai VIM yang terlalu rendah akan 

mengakibatkan bleeding, karena pada suhu yang tinggi viskositas aspal menurun. 

Pada saat itu apabila lapis perkerasan menerima beban lalu lintas, maka aspal akan 

terdesak keluar permukaan karena tidak ada rongga bagi aspal untuk mengalami 

penetrasi dalam lapis perkerasan. Adapun nilai VIM dihitung dengan rumus berikut 

ini: 𝑉𝐼𝑀 = 100 𝑥 𝐺𝑚𝑚 − 𝐺𝑚𝑏𝐺𝑚𝑚  
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Keterangan: 

VIM = Rongga dalam campuran 

Gmm = Berat jenis maksimum agregat rongga udara 0 (nol) 

Gmb = Berat jenis bulk 

 
2.6.7. Void Filled with Asphalt (VFA) 

 
Void Filled with Asphalt (VFA) atau disebut juga rongga terisi aspal adalah 

presentase rongga pada campuran yang terisi aspal setelah mengalami proses 

pemadatan. Nilai VFA berpengaruh pada kekedapan campuran terhadap air dan 

udara serta sifat elastisitas campuran. Adapun untuk menghitung nilai VFA 

didapatkan dengan rumus: 

 𝑉𝐹𝐴 =  100 (𝑉𝑀𝐴 − 𝑉𝐼𝑀)𝑉𝑀𝐴  

 
Keterangan: 

VFA = Rongga terisi aspal 

VMA = Rongga diantara mineral agregat 

VIM = Rongga dalam campuran 

 
2.7. Metode Marshall 

Metode Marshall merupakan salah satu metode pengujian pada perkerasan lentur 

untuk mengetahui karakteristik dari suatu perkerasan lentur. 

 
2.7.1. Pengujian Marshall 

Pada penelitian ini menggunakan benda uji Marshall standar berbentuk silinder 

berdiameter 4 inci (10,16 cm) dan tinggi 2,76 inci (7 cm). Benda uji dipadatkan 

dengan menggunakan alat pemadat Marshall (Marshall Compaction Hammer) 

berupa penumbuk yang mempunyai permukaan rata berbentuk silinder dengan 

diameter 3,86 inci (9,8 cm), berat 10 lbs (4,54 kg), dengan tinggi jatuh 18 inci (45,7 

cm) yang dibebani kecepatan tetap 50 mm/menit. 
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2.7.2. Karakteristik Marshall 

 
1. Stabilitas (Stability) 

Stabilitas adalah beban yang dapat ditahan campuran aspal beton sampai terjadi 

kelelahan plastis. Dengan kata lain, yaitu kemampuan lapisan untuk menahan 

deformasi akibat beban lalu lintas diatasnya tanpa menglami perubahan bentuk 

permanen. Nilai dari stabilitas dipengaruhi oleh bentuk, kualitas, tekstur 

permukaan dan gradasi agregat. Gradasi agregat yang baik akan memberikan 

efek interlocking dan menyebabkan daya lekat aspal yang baik.  

Pemakaian aspal dalam campuran tidak boleh melebihi batas. Seiring dengan 

penambahan aspal, nilai stabilitas campuran akan meningkat hingga batas 

maksimum. Penambahan aspal diatas batas maksimum akan menurunkan 

stabilitas. Nilai stabilitas nantinya berpengaruh pada fleksibiltas pada lapisan 

perkerasan. 

Syarat dari nilai stabilitas adalah minimum 800 kg pada lapisan AC-WC dan 

AC-BC, sedangkan pada lapisan AC-Base minimum 1800 kg. nilai stabilitas 

yang dibawah syarat akan mudah mengalami rutting, karena perekrasan yang 

bersifat lembek sehingga kurang mampu mendukung beban. Nilai stabilitas ini 

diperoleh dari pembacaan jarum arloji stabilitas pada saat pengujian Marshall. 

Hasil pembacaan tersebut nantinya dicocokkan dengan angka kalibrasi alat, 

dan masih harus dikoreksi dengan factor koreksi oleh tebal benda uji. Nilai 

stabilitas sesungguhnya diperoleh dengan rumus dibawah ini: 𝑆 = 𝑃 𝑥 𝑞 

Keterangan: 

S = angka stabilitas sesungguhnya 

P = pembacaan arloji stabilitas x kalibrasi alat 

q = angka koreksi benda uji 

2. Pelelehan (Flow) 

Flow adalah besarnya penurunan atau deformasi vertikal benda uji yang terjadi 

pada awal pembebanan sehingga stabilitas menurun, yang menunjukkan 

besarnya deformasi yang terjadi pada lapis perkerasan akibat menahan beban 

yang diterima. Deformasi yang terjadi erat kaitannya dengan sifat-sifat 

Marshall yang lain seperti stabilitas, VIM dan VFA. Nilai flow dipengaruhi 
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oleh kadar dan viskositas aspal, gradasi agregat, jumlah agregat dan 

temperature pemadatan.  Kerapatan campuran yang baik, aspal yang cukup dan 

stabilitas yang baik akan membuat nilai flow semakin rendah. 

Syarat dari nilai flow dari lapisan AC-WC dan AC-BC adalah minimal 2 mm 

dan maksimal 4 mm, sedangkan untuk lapisan AC-Base adalah minimal 3 mm 

dan maksimal 6 mm. Nilai flow yang terlalu rendah akan menyebabkan 

campuran aspal menjadi kaku sehingga mudah mengalami retak, sedangkan 

nilai flow yang terlalu tinggi akan menyebabkan campuran aspal menjadi 

terlalu lentur dan terlalu mudah mengalami perubahan bentuk seperti 

gelombang (washboarding) dan alur (rutting). 

3. VIM (Void in Mix) 

Rongga dalam campuran atau VIM adalah rongga udara dalam suatu campuran 

aspal yang dinyatakan dalam persen. 

4. VMA (Void in Mineral Aggregate) 

Void in Mineral Aggregat (VMA) atau rongga diantara mineral agregat adalah 

rongga udara antar butir agregat, termasuk rongga udara dan kadar aspal 

efektif, yang dinyatakan dalam persen terhadap total volume 

5. VFA (Void Filled with Asphalt) 

Void Filled with Asphalt (VFA) atau disebut juga rongga terisi aspal adalah 

presentase rongga pada campuran yang terisi aspal setelah mengalami proses 

pemadatan. 

6. Marshall Quotient (MQ) 

Marshall Quotient (MQ) adalah hasil bagi antara nilai stabilitas dengan nilai 

flow. Nilai Marshall Quotient menunjukkan nilai fleksibilitas campuran. 

Semakin besar nilai Marshall Quotient berarti campuran semakin kaku, 

sebaliknya bila semakin kecil, maka campuran semakin lentur. Untuk lapisan 

AC-WC dan AC-BC, nilai Marshall Quotient minimum adalah 250 kg/mm. 

Sedangkan untuk lapisan AC-Base nilai minimum Marshall Quotient adalah 

300 kg/mm. Nilai Marshall Quotient yang terlalu kecil akan menyebabkan 

perkerasan mudah mengalami bergelombang (washboarding), beralur 

(rutting). Sedangkan jika nilai Marshall Quotient terlali tinggi mengakibatkan 
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perkerasan menjadi kaku dan mudah retak. Adapun untuk nilai Marshall 

Quotient (MQ) didapatkan dengan rumus dibawah ini: 

 𝑀𝑄 = 𝑆𝐹 

 
Keterangan: 

MQ = Nilai Marshall Quotient (kg/mm) 

S = Nilai stabilitas 

F = Nilai flow 

 
Setelah dilakukan analisis dari pengujian Marshall dan didapatkan nilai-nilai 

dari karakteristik Marshall, dibuat grafik hubungan antara kadar aspal terhadap 

nilai karakteristik tersebut. Berdasarkan grafik dan perbandingan terhadap 

spesifikasi yang disyaratkan oleh Bina Marga, lalu kemudian ditentukan kadar 

aspal optimum campuran. 

 
2.8. Proses Curing Benda Uji Campuran Aspal Emulsi 

Benda uji atau spesimen yang telah dimasukkan kedalam mould dan dipadatkan, 

kemudian dilakukan curing di dalam mould dengan akses udara yang sama ke dua 

sisi benda uji selama 24 jam (bisa dilakukan dengan meletakkan sampel dalam 

mould pada posisi tertidur), baru kemudian dapat dikeluarkan dari mould. Proses 

curing dilakukan pada suhu ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


