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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1. Konstruksi Perkerasan Jalan 

 

Konstruksi jalan raya sudah mulai dibangun selama periode Minolan yaitu antara 

tahun 2600 – 1150 SM. Konstruksi jalan awalnya hanya menggunakan jalan tanah 

yang dipadatkan karena beban kendaraan dan arus lalu lintas yang melewati jalan 

masih relatif sedikit. Dengan seiring perkembangan zaman, jumlah kendaraan 

semakin meningkat yang menyebabkan arus lalu lintas dan beban kendaraan 

semakin tinggi sehingga jalan tanah dinilai sudah tidak memadai. Oleh karena itu, 

mulai dipikirkan teknik untuk memberi lapis tambahan diatas permukaan jalan yang 

diperkeras dalam rangka memperkuat daya dukung jalan terhadap beban kendaraan 

yang disebut perkerasan (pavement). Perkerasan yang digunakan untuk melayani 

lalu lintas darat disebut perkerasan jalan. 

 

Perkerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang memiliki campuran berupa 

agregat dan bahan ikat yang diperkeras dengan persyaratan tertentu, serta memiliki 

ketebalan, kekuatan, kekakuan dan kestabilan agar mampu menyalurkan beban lalu 

lintas diatasnya ke tanah dasar secara aman. Menurut Sukirman (2003), Perkerasan 

jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan 

roda kendaraan, yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi, 

dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. 

Agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka 

pengetahuan tentang sifat, pengadaan dan pengolahan dari bahan penyusun 

perkerasan jalan sangat diperlukan. 

 

 

2.2. Perkerasan Lentur 

 

Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan - lapisan perkerasannya 

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas sedemikian rupa sehingga 

dapat ditahan oleh tanah dasar. 
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Jenis perkerasan lentur yang digunakan di Indonesia umumnya menggunakan 

campuran aspal panas baik untuk pelapisan ulang, pemeliharaan maupun 

pembangunan jalan baru. Jenis-jenis perkerasan di Indonesia yang mempergunakan 

campuran aspal panas antara lain: Lapis Aspal Beton (Laston) atau AC (Asphalt 

Concrete), Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) atau HRS (Hot Rolled Sheets) dan 

Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir). Perkerasan lentur terdiri dari beberapa komponen 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Komponen Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 
Sumber: Sukirman (2003) 

 

 

2.2.1. Lapis Aspal Beton (Laston) 

 

Menurut Sukirman (2012) Lapis aspal Beton (Laston) merupakan lapis yang terdiri 

dari campuran aspal keras (Asphalt Concrete) sebagai pengikat dan agregat sebagai 

bahan pengisi yang mempunyai gradasi menerus dicampur, dihampar, dan 

dipadatkan pada suhu tertentu yang umum digunakan untuk jalan-jalan dengan 

beban lalu lintas yang cukup berat. Sedangkan menurut Bina Marga (2007), Aspal 

beton merupakan campuran yang homogen antara agregat (agregat kasar, agregat 

halus dan bahan pengisi atau filler) dan aspal sebagai bahan pengikat yang 

mempunyai gradasi tertentu, dicampur, dihamparkan dan dipadatkan pada suhu 

tertentu untuk menerima beban lalu lintas yang tinggi. Jenis agregat yang digunakan 

terdiri dari agregat kasar, agregat halus dan filler, sedangkan aspal yang digunakan 

sebagai bahan pengikat untuk lapis aspal beton harus terdiri dari salah satu aspal 

keras penetrasi 40/50, 60/70 dan 80/100 yang seragam, tidak mengandung air bila 

dipanaskan sampai suhu 175°C tidak berbusa dan memenuhi persyaratan sesuai 

dengan yang ditetapkan. Pembuatan Lapis Aspal Beton (Laston) dimaksudkan 

untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan atau lapis antara (binder) pada 

perkerasan jalan yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang terukur 
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serta berfungsi sebagai lapisan kedap air yang dapat melindungi konstruksi 

dibawahnya (Bina Marga, 1987).  Karakteristik beton aspal yang terpenting pada 

campuran ini adalah memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya, saling 

mengunci satu dengan yang lainnya, sehingga aspal beton memiliki sifat stabilitas 

yang tinggi dan relatif kaku. Tebal nominal minimum Laston 4-6 cm, sesuai 

fungsinya. (Menurut Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum 2010) aspal beton 

atau sering disebut lapisan aspal beton (Laston) sesuai fungsinya terdiri atas 3 

macam campuran yaitu: 

1. Lapisan AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course) merupakan lapis 

perkerasan yang terletak paling atas yang memiliki ketebalan minimum 4cm 

serta berfungsi sebagai lapisan aus, dapat mengamankan perkerasan dari 

pengaruh air, menghasilkan permukaan yang halus dan kesat. 

2. Lapisan AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course) merupakan lapis 

perkerasan yang terletak dibawah lapisan aus (Wearing Course) dan diatas 

lapisan pondasi (Base Course) serta memiliki ketebalan minimum 6 cm. 

3. Lapisan AC-Base (Asphalt Concrete-Base) merupakan lapis perkerasan 

yang terletak dibawah lapisan pengikat (Binder Course) dan memiliki 

ketebalan minimum 7,5 cm. 

Lapisan aspal beton (laston) yang secara umum digunakan secara luas diberbagai 

negara direncanakan untuk memperoleh kepadatan yang tinggi, nilai struktural 

tinggi dan kadar aspal yang rendah. Hal ini biasanya mengarah menjadi suatu 

bahan yang relatif kaku, sehingga konsekuensi ketahanan rendah dan keawetan 

yang terjadi rendah pula.  

 

Berdasarkan temperatur ketika mencampur dan memadatkan campuran, campuran 

beraspal (aspal beton) dapat dibedakan atas 4 jenis (European Asphalt Pavement 

Association, 2010): 

1. Aspal beton campuran panas (hot mix) adalah aspal beton yang material 

pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran sekitar 140ºC-190ºC. 

2. Aspal beton campuran sedang (warm mix) adalah aspal beton yang material 

pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran sekitar 100ºC-140ºC. 
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3. Aspal beton campuran setengah hangat (half warm mix) adalah aspal beton 

yang material pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran sekitar 

70ºC- 100ºC. 

4. Aspal beton campuran dingin (cold mix) adalah aspal beton yang material 

pembentuknya dicampur pada suhu pencampurannya tanpa menggunakan 

panas sama sekali. 

 

2.2.2. Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC) 
 

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, 

dihamparkan dan dipadatkan. Suhu pencampuran ditentukan berdasarkan jenis 

aspal yang akan digunakan. Jika semen aspal, maka pencampuran umumnya antara 

145-155°C, sehingga disebut beton aspal campuran panas. Campuran ini dikenal 

dengan hotmix. (Sukirman, 2003). Material utama penyusun suatu campuran aspal 

sebenarnya hanya dua macam, yaitu agregat dan aspal. Namun dalam 

pemakaiannya aspal dan agregat bisa menjadi bermacam-macam, tergantung 

kepada metode dan kepentingan yang dituju pada penyusunan suatu perkerasan.   

 

Salah satu produk campuran aspal yang kini banyak digunakan oleh Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah AC-WC (Asphalt Concrete - Wearing 

Course)/ Lapis Aus Aspal Beton. AC-WC adalah salah satu dari tiga macam 

campuran lapis aspal beton yaitu AC-WC, AC-BC dan AC-Base. Ketiga jenis 

Laston tersebut merupakan konsep spesifikasi campuran beraspal yang telah 

disempurnakan oleh Bina Marga bersama-sama dengan Pusat Litbang Jalan. Dalam 

perencanaan spesifikasi baru tersebut menggunakan pendekatan kepadatan mutlak. 

Sedangkan pada penelitian Putra dkk (2019) Asphalt Concrete-Wearing Course 

(AC-WC) merupakan lapis permukaan yang memiliki tekstur paling halus 

dibandingkan dengan jenis laston lainnya. AC-WC mempunyai gradasi rapat dan 

memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya sehingga lebih peka terhadap 

variasi dalam proporsi campuran. Lapisan tersebut merupakan lapisan yang 

langsung bergesekan dengan roda kendaraan sehingga rentan terjadi kerusakan. 
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Penggunaan AC-WC yaitu untuk lapis permukaan (paling atas) dalam perkerasan 

dan mempunyai tekstur yang paling halus dibandingkan dengan jenis laston 

lainnya. Selain sebagai pendukung beban lalu lintas, lapis AC-WC mempunyai 

fungsi utama sebagati pelindung konstruksi dibawahnya dari kerusakan akibat 

pengaruh air dan cuaca, sebagai lapis aus dan menyediakan permukaan jalan yang 

rata dan tidak licin (Bina Marga 1987).  

 

Ada dua jenis gradasi pada Laston yaitu laston bergradasi halus dan laston 

bergradasi kasar kedua gradasi ini memiliki perbedaan dalam jumlah persentasi 

agregat. Perbedaan pada Laston Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) 

untuk gradasi halus dan gradasi kasar terdapat pada jumlah gradasi agregat yang 

dapat dibedakan berdasarkan saringan mulai dari saringan berdiameter 4,30 mm 

sampai dengan saringan berdiameter 0,15 mm  

 

 

2.3. Aspal Modifikasi 

 

Aspal modifikasi adalah aspal keras ditambah dengan bahan tambah/ additive untuk 

meningkatkan kinerja dari aspal. Menurut Irianto (1988) aspal modifikasi adalah 

suatu material yang dihasilkan dari modifikasi antara polimer alam atau polimer 

sintetis dengan aspal. Sedangkan menurut Ananta (2011) menyebutkan bahwa aspal 

modifikasi adalah aspal yang dibuat dengan suatu bahan tambah untuk memperoleh 

hasil yang bisa meperbaiki sifat-sifat fisis aspal. Aspal yang dimodifikasi telah 

digunakan selama bertahun-tahun untuk meningkatkan performance aspal sehingga 

dapat mengurangi jumlah kerusakan dan memperpanjang umur layanan perkerasan 

aspal campuran panas dan overlay. Manfaat aspal modifikasi meliputi: ketahanan 

yang lebih baik terhadap deformasi permanen (rutting dan shoving), kekuatan tarik 

dan modulus elastis yang sangat baik, peningkatan ketahanan terhadap suhu yang 

lebih tinggi, ketahanan leleh yang tinggi, ketahanan yang sangat baik terhadap 

perambatan retak (retak reflektif),  daya rekat terhadap agregat yang sangat baik 

(ketahanan meningkat terhadap pengupasan/ strpping). Jenis bahan tambah yang 

sering di gunakan saat ini adalah polymer, sehinga aspal modifikasi sering disebut 

juga aspal polymer. Kekentalan yang tinggi pada aspal modifikasi polimer maka 

akan berakibat pada meningkatnya kelekatan (adhesive bonding) antara aspal 
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dengan partikel agregat (Malithong & Thongpin, 2010; Ying & Rongji, 2010; Shafi 

et al, 2011). 

 

Pada penelitian Agesto dkk (2016), ada dua jenis bahan polymer berdasarkan 

sifatnya yang biasanya digunakan, yaitu:  

1. Aspal Polymer Elastomer dan karet adalah jenis – jenis polymer elastomer 

yang SBS (Styrene Butadine Sterene), SBR (Styrene Butadine Rubber), SIS 

(Styrene Isoprene Styrene), dan karet adalah jenis polymer elastomer yang 

biasanya digunakan sebagai bahan pencampur aspal keras. Penambahan 

polymer jenis ini dimaksudkan untuk memperbaiki sifat rheologi aspal, antara 

lain penetrasi, kekentalan, titik lembek dan elastisitas aspal keras. Campuran 

beraspal yang dibuat dengan aspal polymer elastomer akan memiliki tingkat 

elastisitas yang lebih tinggi dari campuran beraspal yang dibuat dengan aspal 

keras. Presentase penambahan bahan tambah (additive) pada pembuatan aspal 

polymer harus ditentukan berdasarkan pengujian labolatorium, karena 

penambahan bahan tambah sampai dengan batas tertentu memang dapat 

memperbaiki sifat-sifat rheologi aspal dan campuran tetapi penambahan yang 

berlebihan justru akan memberikan pengaruh yang negatif. Aspal yang 

dimodifikasi dengan karet merupakan sistem dua campuran yang 

mengandung karet dan aspal yang digunakan untuk meningkatkan kinerja 

aspal antara lain mengurangi deformasi pada perkerasan, meningkatkan 

ketahanan terhadap retak, dan meningkatkan kelekatan aspal terhadap 

agregat. Selain itu, aspal karet juga memiliki keunggulan dibandingkan aspal 

murni dalam hal ketahanan terhadap deformasi (alur/cekungan) pada arah 

memanjang di permukaan jalan sekitar jejak roda kendaraan akibat beban lalu 

lintas yang berat, pengelupasan lapisan aspal dengan agregat, serta ketahanan 

terhadap retakan jalan akibat perubahan suhu lingkungan (Shafi et al, 2011; 

Mashaan et al, 2013; Shaffie et al, 2015). Aplikasi pencampuran lateks karet 

alam dengan aspal dalam pekerjaan jalan raya merupakan bentuk alternatif 

yang dapat membantu meningkatkan konsumsi karet alam khususnya di 

dalam negeri. Selain itu, penerapan ini dapat meningkatkan kualitas lapisan 

jalan raya, meningkatkan umur pakai jalan raya, dan mengurangi biaya 

pemeliharaan jalan raya.   
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2. Aspal Polymer Plastomer Jenis polymer plastomer yang telah banyak 

digunakan antara lain adalah EVA (EthyleneVinyle Acetate), Polypropilene 

dan Polyethilene. Presentase penambahan polymer ini kedalam aspal keras 

juga harus ditentukan berdasarkan pengujian labolatorium, karena 

penambahan bahan tambah sampai dengan batas tertentu penambahan ini 

dapat memperbaiki sifat-sifat rheologi aspal dan campuran tetapi 

penambahan yang berlebihan justru akan memberikan pengaruh yang negatif. 

 

Pada penelitian menggunakan jenis aspal produksi Shell pen 60/70 dan bahan 

tambah (additive) yang digunakan adalah Lateks (getah karet).  

 

2.3.1. Bahan Tambahan (Additive) 

 

Bahan tambah (additive) adalah suatu bahan diluar bahan penyusun utama yang 

ditambahkan ke dalam suatu campuran untuk memperbaiki kinerja campuran 

tersebut. Pada konstruksi perkerasan, bahan aspal digunakan sebagai bahan 

pengikat antara batuan atau agregat, sehingga membentuk suatu konstruksi yang 

kuat apabila dilintasi kendaraan. Sifat aspal akan berubah akibat panas dan umur, 

aspal akan menjadi kaku dan rapuh yang akhimya daya adesinya terhadap partikel 

agregat akan berkurang. Perubahan ini dapat diatasi atau dikurangi jika sifat-sifat 

aspal dikuasai dan dilakukan langkah - langkah yang baik dalam proses pelaksanaan 

(Sukirman, 1999). Agar dapat mempertahankan keawetan perkerasan dan mutu 

aspal, maka daya adhesi aspal itu sendiri harus besar, sehingga diperlukan additive 

untuk menaikkan kelekatan aspal pada agregat atau mempertahankan kelekatan 

aspal pada agregat, yang dapat bekerja memperbaiki sifat fisik maupun mekanis 

aspal. Campuran aspal juga harus mempunyai fleksibilitas tinggi. Additive juga 

dapat memperbaiki atau menambah fleksibilitas campuran yang kurang memadai 

dalam menerima dan menahan deformasi dan pengaruh iklim yang terjadi. Menurut 

Denning dan Corswell (1981) agar dapat efektif, ekonomis dan praktis dalam 

campuran dengan aspal akan bahan tambah untuk keperluan modifikasi aspal harus 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
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1. Mudah bercampur dengan aspal dan tidak mengalami pemisahan selama 

penyimpanan. 

2. Pada suhu pencampuran yang tinggi, tidak mudah mengalami penurunan 

mutu dan kekentalan untuk penyelimutan mudah dicapai pada suhu 

pencampuran tersebut. 

3. Pada suhu perkerasan yang tinggi, ketahanan terhadap leleh yang sudah 

ditingkatkan dapat bertahan, sedangkan pada suhu perkrasan yang rendah 

tidak kaku atau rapuh. 

 

Berbagai macam tipe additive dan contohnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Macam – macam Bahan Additive 

No Tipe Contoh 

1 Extender Sulfur 

Sulfur dan lignin 

2 Rubber 

a) Narural Latex 

b) Syntetic Latex 

c) Block Copolimer 

d) Reclaimed Rubber 

 

Natural Rubber 

Styrene – Butadiene (SBR) 

Styrene – Butadiene (SBC) 

Recycled – Tirres  

3 Plastic Polyethyelene 

Polypropylene 

Ethyelene Vinyl Acetate (EVA) 

Polyvinyl Chloride (PVC) 

4 Combination Blend of Polymer in 3 & 4 

5 Fiber Natural Rock Wool 

Man Made 

Polypropyelene 

Polyester 

Fiber Glass 

6 Oxidant Manganese Salt 

7 Anti Oxydan Load Compunds, Carbon, Calsium, Salt 

8 Hydro Carbon Recycling and Rejuveneting oils  

Hardening and Natural asphalt 

9 Anti Strip Amines, Lime 

Sumber: Robert, F. L .etc.aI, 1971 dalam Susianti, N, 1999. 

 

Pada penelitian kali ini akan menggunakan Lateks (getah karet) sebagai bahan 

tambah (additive). Lateks merupakan salah satu jenis karet alam yang memiliki sifat 

daya tahan yang tinggi terhadap keretakan dan mempunyai daya aus yang tinggi. 

Lateks memiliki kelebihan lebih mudah untuk bercampur dengan aspal panas bila 

dibandingkan  dengan karet padat. Selain itu, lateks dipilih sebagai additive dalam 

pencampuran dengan aspal karena campuran aspal dengan lateks karet alam 
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menghasilkan produk yang lebih efisien bila dibandingkan dengan bentuk dan jenis 

karet lain dalam jumlah yang sama (Smith, 1960). Karet lateks dapat meingkatkan nilai 

stabilitas serta modulus yang relatif masih cukup tinggi diatas 3500 Mpa, hal ini 

menunjukkan bahwa aspal yang dicampur dengan lateks mempunyai sifat yang 

cukup elastis (Dachlan dkk, 1999). Penelitian penambahan bahan additive berupa 

lateks kedalam aspal minyak  juga sudah dilakukan oleh Nursandah dkk (2019), 

pada peenelitiannya menghasilkan nilai dari stabilitas,  flow, Marshall Quotient, 

dan VFB yang semakin tinggi, sedangkan VTIM dan VTMA yang cenderung 

rendah. Dari data diatas dihasilkan nilai stabilitas tertinggi pada campuran dengan 

kadar karet alam (lateks) 7%, dengan nilai sebesar 1349,63kg. 

 

 

2.3.2. Getah Karet (Lateks) 

 

Lateks adalah cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon karet Havea 

brasiliensis. Pada penelitian Ferdilla dkk (2018) lateks adalah getah kental yang 

didapat dari bidang sadap pohon karet. Getah ini belum mengalami penggumpalan 

dengan bahan tambah seperti serum Lateks atau tanpa bahan pemantap (zat 

antikoagulan). Menurut Triwijoso  dan  Siswantoro (1989) Lateks  merupakan  

cairan  yang  berwarna  putih  atau  putih  kekuning - kuningan, yang terdiri atas 

partikel karet dan bukan karet yang terdispersi di dalam  air. Sedangkan menurut 

Guidelli et al (2011) lateks karet alam segar yang diperoleh dari hasil eksploitasi 

pohon Havea brasiliensis merupakan koloid berwarna putih yang tersusun atas 

biopolimer rantai panjang cis-1,4 poliisprena dan beberapa komponen non 

poliisoprena seperti proyein, lemak dan karbohidrat. Lateks merupakan emulsi 

kompleks yang mengandung protein, alkaloid, pati, gula, (poli) terpena, minyak, 

tanin, resin dan gom. Pada banyak tumbuhan lateks biasanya berwarna putih, 

namun ada juga yang berwarna kuning, jingga, atau merah. Pengenalan pohon 

Havea membuka langkah awal yang sangat pesat ke arah zaman penggunaan karet 

untuk berbagai keperluan. Orang-orang di Benua Eropa kemudian mengembangkan 

karet untuk aneka barang keperluan sehari-hari. Mereka memanfaatkan karet 

sebagai bahan pembuat pakaian tahan air, alas penutup barang-barang agar tidak 

basah tersiram air, botol karet, karet penghapus, serta banyak barang lainnya. Tahun 

1791 Furcroy berhasil menemukan cara mengangkut lateks. Cought di tahun 1803 
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dan dilanjutkan oleh Joule di tahun 1853 menemukan sifat ketahanan panas. Sifat 

kekenyalan pada karet ditemukan oleh Hancock pada tahun 1819. Sedangkan 

Faraday menemukan sifat yang tidak meneruskan arus listrik pada bahan karet.  

 

Sumber utama barang dagang dari lateks yang digunakan untuk menciptakan karet 

adalah pohon karet Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae). Di dalam lateks 

mengandung 25-40% bahan karet mentah (crude rubber) dan 60-75% serum yang 

terdiri dari air dan zat yang terlarut. Bahan karet mentah mengandung 90-95% karet 

murni, 2-3% protein, 1-2% asam lemak, 0.2% gula, 0.5% jenis garam dari Na, K, 

Mg, Cn, Cu,Mn dan Fe. Partikel karet tersuspensi atau tersebar secara merata dalam 

serum lateks dengan ukuran 0.04-3.00 mikron dengan bentuk partikel bulat sampai 

lonjong. Lateks merupakan suatu sistem koloid dimana terdapat partikel karet yang 

dilapisi oleh protein dan fosfolipid yang terdispersi di dalam serum. Lateks terdiri 

dari 25-45% hidrokarbon karet, selebihnya merupakan bahan-bahan bukan karet. 

Komposisi karet bervariasi tergantung dari jenis klon, umur tanaman, iklim, 

sistemderes dan kondisi tanah (Zuhra, 2006). Lateks yang baik harus memiliki 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat kotoran atau benda-benda lain, seperti daun dan kayu. 

2. Tidak tercampur dengan bubur lateks, air ataupun serum lateks. 

3. Warna putih dan berbau karet segar. 

4. Mempunyai kadar karet kering 20% sampai 28%. 

 

Getah karet (lateks) berpotensi digunakan sebagai bahan tambahan (additive) untuk 

campuran aspal karena memiliki sifat daya tahan yang tinggi terhadap keretakan 

dan mempunyai daya aus yang tinggi. Penelitian perihal penambahan lateks telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu, pada penelitian Ferdilla dkk (2018) yang 

berjudul Pengaruh Penambahan bahan Alami Lateks (Getah Karet) Terhadap 

Karakteristik Beton Aspal Lapis Pengikat Dengan Pengujian Marshall dengan 

menggunakan kadar lateks sebesar 6% menghasilkan peningkatan nilai berat isi 

campuran beraspal pada variasi getah karet. Hal ini menunjukkan pengaruh butiran 

halus dan getah karet yang mengisi rongga-rongga dalam campuran sehingga 

campuran menjadi semakin padat. Selain itu, nilai flow yang semakin meningkat 

seiring bertambahnya variasi getah karet disebabkan oleh sifat karet yang elastis 
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sehingga membuat aspal menjadi lembek. Nilai VIM juga meningkat setelah 

ditambahkan lateks ke dalam campuran aspal, hal ini menunjukkan bahwa rongga 

yang terdapat dalam campuran semakin mengecil sehingga menyebabkan 

ketahanan aspal terhadap air meningkat dan proses oksidasi campuran aspal dapat 

dikurangi. Nilai VMA yang semakin meningkat disebabkan karena aspal yang biasa 

menyelimuti agregat sebagian digantikan oleh lateks, sifat lateks yang lebih encer 

dibandingkan aspal akan membuat lateks cepat meresap kedalam agregat sehingga 

lapisan yang menyelimuti aspal menjadi tipis yang mengakibatkan rongga dalam 

agregat menjadi besar. Selain itu, pada penelitian Thanaya, dkk (2016) dengan judul 

Studi Karakteristik Campuran Aspal Beton Lapis Aus (AC-WC) Menggunakan 

Aspal Penetrasi 60/70 dengan Penambahan Lateks, pada penelitian ini 

menggunakan kadar lateks 0%, 4%, 6%, 8% dan 10% terhadap total perekat. 

Diperoleh berat jenis lateks sebesar 0,977 dan kadar kering karet sebesar 61,95%. 

Kadar aspal optimum campuran didapat 5,7% dimana semua karakteristik Marshall 

dipenuhi. Dipilih campuran AC-WC dengan variasi lateks 4% terhadap total 

perekat dimana semua ketentuan sifat perekat aspal masih dipenuhi. Diperoleh 

Stabilitas = 1439,26 kg (>800 kg), Flow = 3,84 mm (2 - 4 mm), Marshall Quotient 

= 379,66 kg/mm (> 250 kg/mm), VIM = 4,437 % (3 – 5 %), VMA = 15,280 %         

(>15 %), VFB = 70,961% (>65 %). Nilai stabilitas meningkat dengan 

bertambahnya kadar lateks, hal tersebut terjadi karena aspal dengan penambahan 

lateks menyebabkan aspal berubah menjadi lebih keras kemudian pada kadar lateks 

10% menurun karena campuran tersebut mulai getas. Selanjutnya, pada tahun 2014 

Sambodo dan Rulhendri juga melakukan penelitian yang berjudul Kajian Tentang 

Penambahan Lateks KKK-60 Dengan Campuran Aspal Kovensional, pada 

penelitian ini menambahkan lateks KKK-60 kedalam campuran aspal dengan kadar 

lateks sebesar 3% didapatkan nilai Stabilitas sebesar 1225 kg (>800 kg).  
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2.3.3. Aspal Karet 

 

Menurut buku pedoman penggunaan aspal karet dalam campuran beraspal secara 

panas (1999) aspal karet adalah aspal minyak yang telah ditambah dengan karet. 

Pada penelitian AS. Iriansyah (2018) aspal karet adalah karet yang ditambahkan 

kedalam aspal panas sehingga karet akan menyebar dalam bentuk partikel karet 

yang halus, akibat pengaruh panas partikel karet menyerap kandungan minyak 

(solvent) dalam aspal sehingga mengembang dan melarut maka akan didapat bahan 

aspal berkaret yang liat. Pada saat memasukkan karet jenis lateks kedalam aspal 

panas akan terjadi pembusaan yang menujukkan adanya gelembung udara 

(oksigen), bila oksigen ini bereaksi dengan hidrokarbon dengan pengaruh panas 

akan terjadi oksidasi yang dapat merusak struktur kimia aspal. Pada penelitian AS. 

Iriansyah juga dijelaskan bahwa jumlah karet yang ditambahkan kedalam aspal 

keras penetrasi 60 yaitu antara 1% - 5% terhadap berat aspal. Metoda pencampuran 

antara aspal keras dan penetrasi 60 mengacu pada buku pedoman penggunaan aspal 

karet dalam campuran beraspal secara panas (1999), dengan cara sebagai berikut: 

1. Tangki pencampuran harus terisi aspal hanya 2/3 nya. Maksudnya adalah 

untuk menyediakan ruang bila terjadi pembusaan bila lateks ditambahkan. 

2. Secara umum, aspal harus dipanaskan sampai suhu 140C - 170C tergantung 

dari penetrasi aspal. Untuk aspal penetrasi 60/70 suhu pemanasan disarankan 

155C - 160C. 

3. Tangki pencampuran harus dilengkapi pengaduk tipe baling-baling atau alat 

lain untuk mengaduk, yang akan menjamin setiap bahan yang ditambahkan 

ke dalam aspal akan tercampur dengan baik. 

4. Jika perlu dapat ditambahkan bahan anti pembusaan ke dalam aspal dimana 

bahan tersebut harus diaduk sebelum lateks dimasukkan. 

5. Sedikit lateks (tidak lebih dari 5% total lateks yang diperlukan) harus 

ditambahkan perlahan-lahan dan dibiarkan tetap dipermukaan selama 20 

detik dan selanjutnya diaduk dalam aspal. Kemudian tambahkan sisanya 

secara berangsur-angsur, lalu lanjutkan pengadukan. Setelah pengadukan 

selesai, aspal karet harus didinginkan sampai suhu dibawah 120C, kecuali 

bila akan digunakan untuk produksi campuran beraspal, pengadukan harus 
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terus dilakukan selama minimum 20 menit setelah penambahan lateks atau 

setelah tercampur merata.  

 

2.4. Metode Pengujian Stabilitas 

 

Terdapat beberapa metode pengujian stabilitas, yaitu: 

1. Metode Marshall 

Pengujian campuran ini menggunakan uji Marshall pada kadar aspal optimum 

yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik perkerasan. Berdasarkan 

pemeriksaan diperoleh nilai-nilai stabilitas, flow, VITM (Void In The Mix), 

VFWA (Void Filled With Asphalt), Marshall Quotient (MQ). 

2. Metode Immersion Test 

Pengujian ini prinsipnya sama dengan pengujian Marshall standar, hanya 

waktu perendaman di dalam waterbath yang berbeda. Menurut AASHTO 

T.165- 74 atau ASTM D.1075-54 (1969) ada dua metode uji perendaman 

Marshall (Immersion Test ) yaitu uji perendaman selama 4 x 24 jam dengan 

suhu ± 50° C dan uji perendaman selama 1 x 24 jam dengan suhu ± 60° C. 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui ketahanan campuran 

terhadap pengaruh air, yang ditandai dengan hilangnya ikatan antara aspal 

dan butiran agregat. (Sinahuji dkk, 2018) 

3. Metode Whell Tracking 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji Wheel Tracking 

Machine (WTM). Komponen utama dari Wheel Tracking Test adalah Wheel 

Tracking Compactor (alat pemadat benda uji) dan Wheel Tracking Machine 

(mesin penguji). Wheel Tracking Machine (WTM) adalah alat yang 

mempunyai sebuah roda yang bergerak maju mundur membebani benda uji 

yang berukuran 30 x 30 x 5 (cm3 ) dan digunakan untuk memperkirakan 

ketahanan benda uji terhadap deformasi permanen. Pada penelitian 

Widiyantara dkk (2018) pengujian Wheel Tracking dilakukan dengan tekanan 

permukaan sebesar 6,4 ± 0,15 kg/cm², yang setara dengan beban sumbu 

tunggal roda ganda 8,16 ton. Masing-masing benda uji diuji dengan 1.260 

siklus roda dalam 60 menit, yaitu dengan 21 siklus (42 lintasan) per menit. 

Pembebanan pada pengujian Wheel Tracking ini dilakukan melalui roda karet 
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bergerak maju mundur. Dari pengujian didapatkan grafik hubungan waktu 

fan deformasi serta nilai stabilitas  dinamis (DS) dan laju deformasi (RD) 

(widojoko dkk, 2012). 

 

2.4.1. Metode Marshall 

 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode marshall. Rancangan 

campuran marshall ditemukan oleh Bruce Marshall dan telah distandarisasi oleh 

ASTM ataupun AASHTO melalui beberapa modifikasi, yaitu ASTM D 559-76 atau 

AASHTO T-245-90, prinsip dasar metode Marshall adalah pemeriksaan stabilitas 

dan kelelehan (flow) serta analisis kepadatan dan pori dari campuran padat yang 

terbentuk. Metode Marshall dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari suatu 

perkerasan lentur.  

 

2.4.2. Uji Marshall 

 
Kinerja campuran aspal beton dapat diperiksa dengan menggunakan alat pemeriksaan 

Marshall yang pertama kali diperkenalkan oleh Bruce. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengukur daya tahan (stability) campuran agregat dan aspal terhadap kelelehan plastis 

(flow). Pada penelitian ini menggunakan benda uji Marshall standar berbentuk silinder 

berdiameter 4 inchi (10,16 cm) dan tinggi 2,76 inchi (7 cm). Benda uji didapatkan dari 

alat pemadat Marshall (Marshall Compaction Hammer) berupa penumbuk yang 

mempunyai permukaan rata berbentuk silinder dengan diameter 9,8 cm (3,86 inchi), 

berat 4,54 kg (10 lbs), dengan tinggi jatuh 45,7 cm (18 inchi) yang dibebani 

kecepatan tetap 50 mm/menit. Dari pengujian Marshall diperoleh hasil 

pemeriksaan berupa besaran – besaran marshall yaitu stabilitas,  flow, VIM (Void 

In The Mix), VMA (Void In Mineral Aggregat), VFA (Void Filler With Asphalt), 

kepadatan, juga MQ (Spesifikasi Bina Marga tahun 2010 revisi 2). Spesifikasi Bina 

Marga 2010 menetapkan jumlah tumbukan untuk pembuatan benda uji Marshall 

pada  campuran Laston AC-WC dilakukan sebanyak 2 x 75 kali tumbukan tiap sisi 

(atas bawah). Pada penelitian Panungkelan dkk (2017) yang berjudul Pengaruh 

Jumlah Tumbukan Pemadatan Benda Uji Terhadap Besaran Marshall Campuran 

Beraspal Panas Bergradasi Menerus Jenis Asphalt Concrete (AC), menghasilkan 

bahwa pada jenis campuran AC-WC  pengaruh jumlah tumbukan ditentukan oleh 
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batasan nilai VIM, VMA dan flow dengan rentang jumlah tumbukan yang 

memenuhi spesifikasi pada jenis campuran AC-WC yaitu 65-90 kali dengan jumlah 

tumbukan terbaik berada pada tumbukan ke-77 kali. Pada pengujian marshall akan 

didapatkan nilai, yaitu: 

1. Void in mix (VIM) 

Perbandingan antara persentase volume rongga terhadap volume total 

campuran padat/nilai yang menunjukkan banyaknya rongga dalam suatu 

campuran yang dinyatakan dalam persen (%). 

2. Voids in Mineral Aggregate (VMA) 

VMA adalah nilai yang menunjukkan besarnya volume pori diantara butir-

butir agregat didalam campuran aspal. 

3. Voids Filled with Bitument (VFB) 

VFB adalah nilai yang menunjukkan besarnya rongga yang terisi oleh aspal 

yang dinyatakan dalam persen (%). 

4. Kelelehan plastis (flow) 

Kelelehan (flow) adalah besarnya bentuk plastis dari aspal beton yang di 

akibatkan oleh adanya beban sampai keruntuhan. Beberapa pengaruh dalam 

kelelehan (flow) adalah kadar aspal, viskositas aspal, gradasi agregat, dan 

temperatur pemadatan (Sukirman, 2003). 

5. Marshall Quotient MQ 

Marshall Quotient (MQ) yaitu perbandingan antara nilai stabilitas dan flow. 

Dipakai sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan campuran aspal. Bila 

nilai kelelehan tinggi dan nilai stabilitas rendah maka campuran cenderung 

plastis, tetapi jika angka kelelehan rendah dan stabilitas tinggi maka 

campuran menunjukkan sifat kaku (Sukirman, 2003) 

6. Stabilitas 

Menurut Sukirman (2003) menjelaskan bahwa lapis aspal beton (Laston) 

digunakan untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Salah satu karakteristik 

campuran yang harus dimiliki oleh aspal beton adalah tahan terhadap tekanan 

(stability). Tahan tehadap tekanan (stability) adalah kemampuan dari suatu 

perkerasan jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk 

tetap seperti gelombang, alur dan bleeding. Menurut SNI 06-2489-1991 
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stabilitas marshall  adalah kemampuan suatu campuran aspal untuk menerima 

beban sampai terjadi alir (flow) yang dinyatakan dalam kilogram. Menurut 

Wahjoedi (2009) stabilitas juga adalah kemampuan suatu campuran aspal 

untuk menerima beban sampai terjadi kelelehan plastis yang dinyatakan 

dalam kilogram atau pound. Jalan yang melayani volume lalu lintas yang 

tinggi dan dominan terdiri dari kendaraan berat, membutuhkan suatu 

perkerasan jalan dengan stabilitas yang tinggi. Kestabilan yang terlalu tinggi 

menyebabkan lapisan itu menjadi kaku dan cepat mengalami retak, disamping 

itu karena volume antar agregat kurang maka kadar aspal yang dibutuhkan 

rendah. Stabilitas terjadi akibat 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:  

1. Agrgat dengan gradasi rapat (dense graded) 

2. Agregat dengan permukaan yang kasar 

3. Agregat yang berbentuk kubus 

4. Aspal dengan penetrasi rendah 

5. Aspal dengan jumlah yang mencukupi untuk ikatan antar butir 

 

Agregat dengan gradasi baik, atau bergradasai rapat akan memberikan rongga 

antar butiran agregat (void in mineral agreggate) yang kecil untuk 

mengahasilkan stabilitas yang tinggi, tetapi membutuhkan kadar aspal yang 

rendah untuk mengikat agregat. Void In Mineral Agreggate (VMA) yang 

kecil mengakibatkan aspal yang dapat menyelimuti agregat terbatas dan 

menghasilkan film aspal yang tipis. Film aspal yang tipis mudah lepas yang 

mengakibatkan lapis tidak lagi kedap air, oksidasi mudah terjadi, dan lapis 

perkerasan menjadi rusak. Pemakaian aspal yang banyak mengakibatkan 

aspal tidak lagi dapat menyelimuti agregat dengan baik (karena VMA kecil) 

dan juga menghasilkan rongga antar campuran (void in mix) yang kecil. 

Adanya beban lalu lintas yang manambah pemadatan lapisan mengakibatkan 

lapisan aspal meleleh keluar yang disebut bleeding. 

 

Untuk meningkatkan stabilitas aspal beton terhadap beban lalu lintas 

disamping perlu adanya penggunaan campuran beraspal panas dengan 
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pemilihan jenis material yang baik dapat pula dengan cara menambahkan 

bahan tambah (additive) ke dalam campuran aspal beton yang diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja campuran aspal beton. Salah satu bahan additive 

yang dapat ditambahkan pada aspal beton yaitu menggunakan lateks (getah 

karet). 

 

Penelitian yang telah menggunakan lateks sebagai bahan additive yaitu 

Ferdilla, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Penambahan bahan Alami 

Lateks (Getah Karet) Terhadap Karakteristik Beton Aspal Lapis Pengikat 

Dengan Pengujian Marshall, hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran 

aspal dengan penambahan getah karet memiliki nilai stabilitas yang tinggi 

dibandingkan dengan campuran aspal tanpa getah karet. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan getah karet dapat meningkatkan kekutan 

aspal. Nilai stabilitas pada variasi getah karet 0% sebesar 979,4 Kg. Pada 

variasi getah karet 4% terjadi peningkatan nilai stabilitas sebesar 268,7 Kg 

terhadap variasi getah karet 0% menjadi 1248,1 Kg. Lalu, pada variasi getah 

karet 6% juga mengalami peningkatan nilai stabilitas sebesar 584,4 Kg dari 

variasi getah karet 0% menjadi 1563,8 Kg. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan penambahan getah karet optimum yang dapat digunakan 

dalam campuran adalah 6% dari berat aspal dengan nilai KAO sebesar 5,99%. 

Variasi getah karet 6% memiliki stabilitas yang paling tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


