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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Umum 

2.1.1. Jalan Raya 

Jalan raya merupakan sarana yang tidak terlepas dari semua aspek kehidupan 

manusia. Struktur perkerasan sebagai pembentuk jalan raya harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat menerima beban lalu lintas dan menyebarkan kelapisan di bawahnya. 

Beban-beban lalu lintas yang bekerja di atas konstruksi perkerasan umumnya berupa gaya 

vertikal dan gaya horisontal. Gaya vertikal yang dimaksud adalah muatan kendaraan, 

sedangkan gaya horisontal yang dimaksud adalah gaya rem kendaraan. Namun perlu 

diketahui bahwa pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran juga merupakan beban 

lalu lintas yang harus diterima oleh struktur perkerasan jalan. 

1. Guna dapat memenuhi fungsi-fungsi di atas konstruksi perkerasan jalan haruslah 

memenuhi beberapa syarat kekuatan atau struktural yait  

2. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisan dibawahnya. 

3. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat 

cepat dialirkan. 

Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan u : 

4. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu- 

lintas ke tanah dasar. 

5.  deformasi yang berarti. 

Dalam konstruksi perkerasan jalan, selain struktur perkerasan jalan, faktor 

keamanan dan kenyamanan berlalu lintas juga harus diperhatikan. Oleh karena itu jika 

dipandang dari segi keamanan dan kenyamanan berlalu lintas haruslah memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut : 

1. Permukaan yang rata, tidak bergelombang dan tidak berlubang. 

2. Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang 

bekerja di atasnya. 

3. Permukaan cukup kuat, sehingga memberikan gesekan yang baik antara ban dan 

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip. 

Konstruksi perkerasan jalan mencakup perencanaan tebal masing-masing lapisan 

perkerasan dan analisa campuran bahan. Untuk dapat melakukan perencanaan dan analisa 

campuran yang mantap, yang harus diperhatikan adalah daya dukung tanah dasar, beban 

lalu lintas yang akan dipikulnya, keadaan lingkungan, jenis lapisan yang akan dipilih, 
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sehingga dapat ditentukan tebal masing-masing lapisan berdasarkan beberapa metode 

yang ada. Faktor pendukung lainnya yaitu mutu dan jumlah bahan setempat yang tersedia, 

pengaruh pada perencanaan susunan campuran tertentu sehingga terpenuhi spesifikasi dari 

jenis lapisan yang dipilih. 

             Bahan perkerasan jalan merupakan salah satu faktor utama dari beberapa faktor 

lainya yang menentukan kestabilan perkerasan jalan. Bahan perkerasan jalan umumnya 

yang digunakan adalah agregat, dimana sebelum digunakan bahan berupa agregat harus 

melalui pemeriksaan terlebih dahulu di laboratorium. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi 

gradasi agregat, berat jenis, kekuatan atau ketahanan agregat, kadar air optimum yang 

dibutuhkan serta daya dukung tanah. Dengan melalui pemeriksaan tersebut diharapkan 

faktor kestabilan konstruksi perkerasan jalan dapat terpenuhi. 

 

2.1.2 Batu karang 

  Batu karang adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses 

sedimentasiyang terbentuk dari bahan-bahan organik.Proses terbentunya batu 

karang tediri atas 2 yaitu : 

a. Proses sedimentasi 

Terjadinya akibat sedimentasi organis, sedimentasi kimiawi, dan sedimentasi 

mekanis. Pada sedimentasi organis proses ini diakibatkan oleh adanya bahan-

bahan organik, Sedimentasi kimiawi disebabkan oleh proses kimia, dan 

sedimentasi mekanik diakibatkan oleh adanya proses akumulasi dari lumpur-lumpur 

yang mengandung karbonat. Dalam kurun waktu yang cukup lama, hasil akhir dari 

proses sedimentasi ini sertaproses terjadinya batuan, akan berbentuk sebagai batu 

karang. 

b. Proses pelapukan. 

Dalam hal ini sumber unsur karbonat adalah carbon dioksida dari udara dan 

mineral yang mengandung unsur-unsur karbonat yang terbesar dipermukaan bumi. 

Disisi lain juga melalui proses pelapukan pada masa batu karang sehingga 

membentuk larutan calsium karbonat yang mana larutan tersebut adalah oleh 

media air diangkut dan diendapkan di lingkungan laut dangkal 

Batu karang gunung yang melalui proses sedimentasi adalah spesifikasi batu 

karang gunung yang di pakai pada penilitian ini 
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Jenis-jenis batu : 

1. Batu Beku 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku.  Batuan 

beku terjadi dari magma cair pijar yang rnernbeku karena mengalami pendinginan 

(penurunan temperatur).  Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan 

terdapat di perut bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. 

 Semula batuan beku berupa lelehan magma yang besar. 

2. Batu Endapan 

Batuan endapan merupakan batuan yang terbentuk dari hasil endapan pelapukan 

batuan.  Batuan jenis seperti ini dapat pula terbentuk dari batuan yang terkikis 

ataupun dari hasil endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. 

3 Batu Malihan 

    Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang 

mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen mengalami perubahan 

karena mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Kalau mendapat panas terus 

menerus, batuan sedimen akan berubah  menjadi batuan malihan. 

Sifat-sifat batu karang: 

1. Batu karang dapat berwarna putih susu, abu muda, abu tua, coklat bahkan hitam, 

tergantung keberadaan mineral pengotornya. 

2. Sifat Kimia dan Fisika Batu Karang adalah sebuah batuan sedimen dengan rumus 

kimia CaCO3 terdiri dari mineral Calcite (Calsium Carbonate). Batu Karang 

merupakan salah satu bahan baku utama pada proses pembuatan semen selain 

tanah liat (Clay), yang merupakan sumber Kalsium Oksida (CaO). 

3. Sifat-sifat batu karang mempunyai sifat yang istimewa, bila dipanasi akan berubah 

menjadi kapur yaitu kalsium oksida (CaO) dengan menjadi proses dekarbonasi 

(pengusiran CO2) : hasilnya disebut kampur atau quick lime yang dapat dihidrasi 

secara mudah menjadi kapur hydrant. 

4. sifat keras dan padat memiliki berat jenis lebih dari 2, sedangkan batu karang yang 

bersifat lunak memiliki berat jenis kurang dari 2.  

5. Batu karang bersifat poros atau sarang, warna bervariasi yakni putih susu, abu-abu 

muda hingga tua, coklat, merah sampai kehitaman yang dipengaruhi oleh pengotor 

di dalam batuan. 
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Penggunaana batu karang : 

1. Batu bangunan di sini adalah yang biasa digunakan untuk pondasi rumah, jalan, 

jembatan maupun isian bendungan terutama di daerah yang tidak memiliki sumber 

batu bangunan seperti andesit, basalt dan semacamnya atau sebagai batu hias. 

2. Bahan Bangunan Sebagai bahan bangunan. batu karang serfungsi sebagai 

campuran dalam adukan pasangan bata/plester, semen trass atau semen merah. 

Syarat yang harus dipenuhi untuk bahan `+bangunan ini, adalah : · (CaO + MgO) 

min. 5%; · (SiO + AL2O3 + Fe2O3) maks. 5%; · CO2 maks 3%; · 70% lolos ayakan 

0,85 mm Capuran kapur padam dengan tras dan air akan membentuk produk yang 

disebut semen tras. Adanya sifat semen dalam pencampuran itu karena oksida-

oksida alumina dan silika yang bersifat asam membentuk senyawa sebagai berikut : 

Ca(OH2) + SiO2 + (n-1)H2O à CaO, SiO2 nH2O (semen) · Ca(OH2) + Al2O3 + 5 

H2O à CaO, Al2O3 6H2O (semen) 

3. Bahan Penstabil Jalan Pemanfaatan batu karang untuk fondasi jalan, rawa-rawa, 

berfungsi mengurangi penyusutan plastisitas dan pemuaian fondasi jalan raya 

tersebut. Reaksi yang terjadi hampir sama dalam pembentukan semen tras, dengan 

campuran kapur padam sekitar 1 – 6% sesuai keadaan tanah dan konstruksi jalan 

yang akan dibuat. Batu gamping yang dipakai diharapkan berkadar belerang rendah. 

2.2. Stone Crusher 

Stone Crusher merupakan sebuah mesin yang mempunyai fungsi untuk 

memecah atau menghancurkan batuan-batuan alam berukuran besar sehingga menjadi 

batu dengan ukuran lebih kecil sesuai ukuran yang dibutuhkan.Selain memecahkan 

batuan mesin stone crusher juga bisa digunakan untuk memisahkan butiran batu 

menggunakan screen atau saringan .dengan saringan maka batuan dapat 

dikelompokan sesuai ukuran yang diinginkan.mesin stone crusher memungkinkan 

pemecahan batu keras yang sulit dilakukan menggunakan alat manual 

Dalam dunia perindustrian mesin stone crusher banyak digunakan untuk 

keperluan pertambangan maupun sebagai bahan kontruksi bangunan ,salah satunya 

adalah sebagai bahan campuran pembuat jalan ,batuan besar akan dihancurkan 

dengan mesin stone crusher sehingga akan di dapat ukuran yang sesuai dengan 

kebutuhan material pembuat jalan yang kemudian dicampur dengan aspal 
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Gambar 2.1 Alat  Pemecah Batu (stone crusher) 

Sumber: Internet 

 

2.3. Lapis Aspal Beton (LASTON) 

Menurut Pedoman Perencanaan Campuran Beraspal Panas (1999) Laston 

merupakan Lapisan penutup konstruksi perkerasan jalan yang mempunyai nilai struktur. 

Campuran ini terdiri atas agregat bergradasi menerus dengan aspal keras, dicampur, 

dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. merurut 

Sukirman (1999), Laston merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri 

dari campuran aspal keras dan agregat yang mempunyai gradasi menerus, dicampur, 

dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu. Sedangkan menurut Bina Marga (2007), 

Laston 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 lalulintas yang tinggi. Laston adalah lapisan penutup 

konstruksi perkerasan jalan yang mempunyai nilai struktur. Campuran ini terdiri atas 

agregat bergradasi menerus dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan 

dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. (Sukirman, 2012) Aspal beton 

(Asphalt Concrete) diindonesia dikenal dengan Laston (Lapis Aspal Beton) yaitu lapis 

permukaan struktur atau lapis pondasi atas.  
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2.3.1. Jenis Lapis Aspal Beton 

Lapis Aspal Beton terdiri atas tiga bagian yaitu : 

1. Laston Lapis permukaan Lapis Aus (Asphalt Concrete-Wearing Course atau AC-

WC). 

2. Laston Lapis permukaan antara (Asphalt Concrete-Binder Course atau AC-BC). 

3. Laston Lapis Pondasi (Asphalt Concrete-Base atau AC-Base). dengan ketebalan 

nominal minimum masing – masing adalah 4 Cm, 6 Cm, dan 7,5 Cm.di dalam 

penelitian ini jenis beton aspal campuran panas yang ditinjau adalah AC-WC. 

 

2.3.2. Tujuan lapis aspal beton 

1. Untuk mendapatkan suatu lapis permukaan atau lapis antara yang terdapat pada 

perkerasan jalan raya yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang 

terukur serta berfungsi sebagai lapis kedap air yang dapat melindungi konstruksi 

dibawahnya. 

2. Sebagai lapis permukaan, Laston dapat memberikan kenyamanan dan keamanan 

tingkat tinggi. 

3. Laston dibuat melalui proses penyiapan bahan, pencampuran, pengangkutan, 

penghamparan serta pemadatan yang benar-benar terkendali sehingga dapat 

diperoleh lapisan yang memenuhi syarat. 

 

2.3.3. Fungsi lapis aspal beton 

Adapun fungsi Laston yaitu : 

1. Sebagai pendukung beban lalu lintas. 

2. Sebagai pelindung konstruksi dibawahnya dari kerusakan akibat pengaruh air dan 

cuaca. 

3. Sebagai lapis Aus 

4. Menyediakan permukaan jalan yang rata. 

 

2.3.4. Sifat Lapis Aspal Beton 

Beberapa sifat Laston yaitu : 

1. Tahan terhadap keausan akibat beban lalulintas. 

2. Kedap air 

3. Mepunyai nilai struktur yang tinggi 

4. Mempunyai stabilitas yang tinggi. 

5. Peka terhadap penyimpangan perencanaan pelaksanaan. 
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2.4. Konstruksi Perkerasan Lentur 

Perkerasan jalan harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan. 

Supaya perkerasan mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai tapi juga 

ekonomis, maka perkerasan jalan dibuat berlapis-lapis. Konstruksi perkerasan lentur terdiri 

dari . 

1. Lapis permukaan (Surface course) 

2. Lapisan pondasi atas (Base course) 

3. Lapis pondasi bawah (Subbase course) 

4. Lapis tanah dasar (Subgrade) 

 

2.4.1. Lapis Permukaan (Surface Course) 

Lapis permukaan adalah bagian perkerasan yang paling atas. Fungsi lapis 

permukaan dapat meliputi : 

1. Struktural 

Secara struktural fungsi lapis permukaan adalah ikut mendukung dan menyebarkan 

beban kendaraan yang diterima oleh perkerasan, baik beban vertikal maupun beban 

horizontal (gaya geser). Untuk hal ini persyaratan yang dituntut adalah kuat, kokoh, 

dan stabil. 

2. Non-struktural, dalam hal ini mencakup : 

a. Lapis kedap air, mencegah masuknya air ke dalam lapisan perkerasan yang ada 

di bawahnya. 

b. Menyediakan permukaan yang tetap rata, agar kendaraan dapat berjalan dan 

memperoleh kenyamanan yang cukup. 

c. Membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefisien gerak (skid 

resistance) yang cukup untuk menjamin tersedianya kenyamanan lalu-lintas. 

d. Sebagai lapisan aus, yaitu lapisan yang dapat aus yang selanjutnya dapat diganti 

lagi dengan yang baru. Lapisan permukaan itu sendiri masih bisa dibagi lagi 

menjadi dua lapisan lagi, yaitu : 

1. Lapis Aus (Wearing Course) 

Lapis aus (wearing course) merupakan bagian dari lapis permukaan yang 

terletak di atas lapis antara (binder course). 

Fungsi dari lapis aus adalah : 

a. Mengamankan perkerasan dari pengaruh air. 

b. Menyediakan permukaan yang halus. 

c. Menyediakan permukaan yang kesat. 
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2. Lapis Antara (Binder Course) 

Lapis antara (binder course) merupakan bagian dari lapisan permukaan yang 

terletak di atas lapis pondasi atas (base course) dengan lapis aus (wearing 

course). 

Fungsi dari lapis antara adalah : 

a. Mengurangi tegangan, 

b. Menahan beban paling tinggi akibat beban lalu-lintas sehingga harus 

mempunyai kekuatan yang cukup. 

 

2.4.2. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

Lapis pondasi atas adalah bagian dari perkerasan yang terletak antara lapis 

menggunakan lapis pondasi bawah atau dengan tanah dasar apabila tidak menggunakan 

lapis pondasi bawah.Fungsi lapisan ini adalah : 

1. Lapis pendukung bagi lapis permukaan. 

2. Pemikul beban horizontal dan beban vertikal. 

3. Lapis perkerasan bagi lapis pondasi bawah. 

 

2.4.3. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar 

dinamakan lapisan pondasi bawah. Lapis pondasi ini berfungsi sebagai : 

1. Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. 

Lapisan ini cukup kuat. 

2. Efisiensi penggunaan material. Material pondasi bawah relatif murah dibandingkan 

dengan lapisan perkerasan di atasnya. 

3. Mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal. 

4. Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

5. Lapisan ini mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapis pondasi 

atas. 

 

2.4.4. Tanah Dasar (subgrade) 

Tanah dasar (subgrade) adalah lapisan tanah asli, permukaan tanah galian atau 

permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk 

perletakkan bagian-bagian perkerasan lainnya. 
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2.5. Komponen Campuran Aspal Beton 

Campuran lapis aspal beton terdiri dari : 

1. Agregat kasar (course aggregate) 

2. Agregat halus (fine aggregate) 

3. Bahan pengisi (filler) 

4. Aspal sebagai bahan pengikat. 

 

2.5.1. Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah agregat yang tertahan ayakan saringan no. 4 (4.75 mm) 

harus bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainny 

(spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 2). Fungsi agregat kasar adalah untuk memberikan 

kekuatan campuran karena permukaannya yang kasar tidak bulat atau mempunyai bidang 

pecah, dapat menjadi pengunci yang baik dengan material lain. Agregat dasar terdiri dari 

batu pecah atau kerikil pecah. 

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh agregat menurut spesifikasi Bina Marga dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Ketentuan Agregat Kasar 
Pengujian Standart Nilai 

Kekekalan bentuk agregat 

terhadap larutan natrium 

magnesium sulfat 

SNI 3407-2008 Maks 12% 

Abrasi 

dengan mesin 

Los Angeles 

Campuran 

AC 

bergradasi 

kasar 

SNI 2417-2008 

Maks 30% 

Semua jenis 

campuran 

aspal 

bergradasi 

lainnya 

Maks 40% 

Kelekatan agregat terhadap 

aspal 
SNI 2439-2011 Min 95% 

Angularitas (kedalaman dari 

permukaan < 10 cm) 
DoT’s Pennsylvania Test 

Method, PTM No. 621 

95/90 

80/75 
Angularitas (kedalaman dari 
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permukaan > 10 cm) 

Partikel pipih dan lonjong 
ASTM D4791 Perbandingan 

1: 5 
Maks. 10% 

Material lolos ayakan No. 200 SNI 03-4142-1996 Maks. 1% 
Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3. 
 

Catatan : 

1. Abrasi dengan mesin Los Angeles dengan 100 putaran harus dilakukan untuk 

mengetahui keseragaman mutu agregat dan nilaiabrasi dengan 100 putaran tidak 

boleh melampaui 20% dari nilai abrasi dengan 500 putaran. 

2. 95/90 menunjukan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu 

atau lebih dan 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah atau lebih. 

 

2.5.2. Agregat Halus 

Agregat halus dari sumber bahan manapun, harus terdiri atas pasir atau pengayakan 

batu pecah dan terdiri dari bahan yang lolos ayakan No.4 (4.75 mm). 

1. Fraksi agregat halus pecah mesin dan pasir harus ditempatkan terpisah dari agregat 

kasar 

2. Agregat pecah halus dan pasir harus ditumpuk terpisah dan harus dipasok ke instalasi 

pencampur aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (Cold Been 

Feeds) yang terpisah gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat 

dikendalikan dengan baik. 

3. Pasir alam dapat digunakan dalam campuran AC sampai suatu batas yang tidak 

melampaui 15% terhadap berat total campuran. 

Agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempung, atau 

bahan yang tidak dikehendaki lainnya. Batu pecah halus harus di peroleh dari batu yang 

memenuhi ketentuan mutu. 

Untuk memperoleh agregat halus yang memenuhi ketentuan diatas : 

a. Fraksi agregat halus yang diperoleh dari hasil pemecah batu tahap pertama (Primary 

Crusher) tidak boleh langsung digunakan. 

b. Agregat yang diperoleh dari hasil pemecah batu tahap pertama (Primary Crusher) 

harus dipisahkan dengan vibro scalping screen yang dipasang diantara Primaru 

Crusher  dan Secondary Crusher. 

c. Material tertahan Vibro Scalping Screen akan dipecah oleh Secondary Crusher, hasil 

pengayakannya dapat digunakan sebagai agregat halus. 

d. Material lolos Vibro Scalping Screen hanya boleh digunakan sebagai komponen 

material lapis pondasi agregat. 
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4. Agregat halus harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Ketentuan Agregat Halus  

Pengujian Standar Nilai 
Nilai Setara pasir  SNI 03-4428-1997 Min. 60% 

 Angularitas dengan Uji Kadar rongga SNI 03-6877-2002 Min.45% 

 Gumpalan Lempung dan Butir-butir mudah Pecah 

dalam agregat 
SNI 03-4141-1996 

Maks.1% 

 Agregat Lolos Ayakan No.200 SNI ASTM C117: 2012 Maks.10% 
Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Revisi 3. 

2.5.3. Bahan Pengisi (Filler) 

Bahan pengisi adalah butir-butir ukuran lebih kecil dari 0.075mm yang merupakan 

bagian butir batuan yang lolos saringan No. 200 mm. Menurut spesifikasi Bina Marga 2010, 

bahan pengisi harus memenuhi persyaratan : 

1. Bahan pengisi yang ditambahkan harus terdiri atas abu tanah putih,sedimen 

embung dan semen portland atau mineral yang berasal dari Asbuton yang 

sumbernya disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 

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

gumpalan dan bila diuji dengan pengayakan sesuai dengan SNI 03-4142-1996 

harus mengandung bahan yang lolos ayakan No. 200 tidak kurang dari 75% 

terhadap beratnya terkecuali untuk mineral Asbuton. Mineral Asbuton harus lolos 

ayakan No. 100 tidak kurang dari 95% terhadap beratnya. 

3. Sedimen embung tidak terhidrasi atau terhidrasi sebagian, digunakan sebagai 

bahan pengisi yang ditambahkan maka proporsi maksimum yang diizinkan adalah 

1% dari berat total campuran aspal. 

4. Semua campuran beraspal harus mengandung bahan pengisi yang ditambahkan 

tidak kurang dari 1% agregat dari total agregat. 

Tabel 2.3 Persyaratan Bahan Pengisi (Filler) 

Pengujian Standar Nilai 
Lolos saringan No. 200  Min 75% 

Bebas dari bahan organik 
 

Maks. 4% 

Berat Jenis 0.5 – 9 gr/m3 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3. 
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2.5.3.1. Abu Tanah Putih 

Tanah putih adalah mineral yang tidak padat yang terletak pada permukaan bumi, 

sebagai media untuk menumbuhkan tanaman. Kebanyakan tanah terbentuk dari pelapuan 

batuan dan mineral (kuarsa, feldspar, mika, hornblende, kalsit, dan gipsum), meskipun ada 

yang berasal dari tumbuhan (gambut/peat; histosol).Tanah dapat terbentuk dari pelapukan 

batuan padat (in situ),  atau merupakan deposit dan material / partikel yang terbawa oleh 

anggin, air, glasier (es) atau grafitasi. Tanah putih (limestone) merupakan kalsium karbonat 

atau campuran kalsium dan magnesium karbonat, clay, debu dan pasir dengan lebih dari 

50%  berupa karbonat. 

Salah satu  upaya pemanfaatan tanah putih yang telah banyak digunakan seperti  

bahan pencampuran dalam membuat batako, bahan pencampuran untuk timbunan dan 

lapis pondansi agregat untuk jalan dan sebagai urungan untuk pondasi rumah. 

 

2.5.3.2. Sifat Abu Tanah Putih 

1. Warna Tanah 

Warta tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. 

Warna tanah sangat di tentukan oleh  luas permukaan spesifik yang dikali  dengan 

proporsi volumetrik masing masing terhadap tanah. Makin luas permukaan spesifik 

menyebapkan makin dominan menentukan warna tanah, sehingga warna butir koloid 

tanah (koloid anorganik)dan organik) yang memilki luas permukaan spesifik yang 

sangat luas sehingga mempengaruhi warna tanah. Ukura partikel yang disebut koloid 

adalah partikel berukuran <0,001mm atau 1 mikron. 

1. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah di lapangan  dapat dibedakan dengan carah manual yaitu dengan 

memijit tanah basah diantara jari jempol dan jari telunjuk sambil di rasakan halus dn 

asarnya yang meliputi rasa keberadaan  buti butir pasir , debu dan liat dengan carah 

sebagai berikut : 

1) Pasir: apabila rasa kasar terasa sangat jelas, sedikit sekali melekat dan tidak dapat 

di bentuk bola dan gulunagan. 

2) Pasir berlempung: apabila rasa kasar terasa jelas, edikit   sekali melekat dan dan 

dapat dibentuk bola tapi muda hancur. 

3) Lempung berpasir : apa bila rasa kasar agak jelas,  agak melekat dan  dapat dibuat 

bola tetapi mudah hancur. 

4) Lempung : apabila tidak terasa kasar dan tidak licin, agak melekat ,dapat dibentuk 

bola agak teguh dan dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat. 
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5) Lempung berdebu : apabila terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak 

teguh dan gulungan permukaan  mengkilat. 

6) Debu : Apabila terasa licin sekali ,agak melekat, dapat dibentuk bola teguh,  dan 

dapat digulung dengan permukaan mengkilat. 

7) Lempug berliat : apabila terasa agak licin, agak melekat dapat dibentuk bola agak 

teguh dan dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur.Lempung liat berpasir 

: apabila terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat 

dibentuk bola agak teguh dan dapat dibentuk gulungan mudah hancur. 

8) Lembung liat berdebu : apabila terasa halus, terasa agak licin, melekat dan dapat 

dibentuk bolah teguh, serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat. 

9) Liat berpasir : apabila terasa halus, berat tetapi sedikit kasar, melekat dapat 

dibentuk bola teguh dan mudah dibuat golongan. 

10) Liat berdebu : apabila terasa halus, berat agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk 

bola teguh, dan mudah dibuat gulungan. 

11) Liat : apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan 

baik dan mudah dibuat golongan. 

2. Struktur Tanah 

Struktur tanah dikelompokan dalam 6 dibentuk. Keenam bentuk tersebut 

adalah: 

1) Granular,Yaitu struktur tanah yang berbentuk granul, bulat dan porous. 

2) Gumpal (blocky), yaitu struktur tanah yang berbentuk gumpal membuat dan 

gumpal bersudut, bentuknya menyerupai kubus dengan sudut sudut membulat 

untuk gumpal membulat dan bersudut tajam untuk gumpal bersudut, engan 

sumbu horizontal setara dengan sumbu vertikal,struktur ini terdapat pada tanah 

beriklim basah. 

3) Prisma (Prismatik), yaitu tanah dengan sumbu vertikal lebi besar dari pada 

sumbu horizontal dengan bagian atasnya rata, struktur ini terdapat padah tanah 

beriklim kering. 

4) Tiang (columnar), yaitu struktur tanah dengan sumbu vertikal lebih besar dari 

pada sumbu  horizontal dengan bagian atasnya membulat, struktur tanah ini 

trdapat pada tanah ilklim kering. 

5) Lempeng (platy), yaitu struktur tanah dengan sumbu vertikal lebih kecil dari pada 

sumbu horinzontal, struktur ini di ditemukan di lapisan pedas liat. 

6) Remah (single grain) , yaitu struktur tanah denan bentuk bulat dan sangat 

porous. 
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Tabel 2.4 Gradasi Butiran Tanah Putih 

SARINGAN 
Persen Tertahan Persen Lolos 

(ASTM) (mm) 

¾ 19.0 0 100 

½ 12.5 0 100 

3/8 9.50 0 100 

No.4 4.75 0 100 

No.8 2.36 14.39 85.61 

No.16 1.18 35.89 64.11 

No.30 0.60 52.60 47.40 

No.50 0.30 62.66 37.34 

No.100 0.15 74.11 25.89 

No.200 0.075 81.28 18.72 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3. 

 

Tabel 2.5 Berat Jenis Tanah Putih 
Uraian Hasil Max 

Berat Jenis (bulk)                                       Bk 

                                          B + 500 – Bt 

 

Berat Jenis kering permukaan                      500 

                                          B + 500 – Bt 

 

Berat Jenis (apparent)                                 Bk        

                                          B + Bk – Bt 

 

Penyerapaan Air)                                     500-Bk        X 100%     

    Bk 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3 

 

2.5.3.3 Sifat Kimiawi Tanah Putih 

Tanah putih merupakan bahan yang banyak  digunakan untuk 

percampuran dalam membuat batako, bahan pencampuran untuk timbunan dan 

lapis pondansi agregat untuk jalan dan sebagai urungan untuk pondasi rumah. 

Sifat kimiawi tanah putih terlampir pada tabel 2.6. berikut ini. 



II-15 
 

Tabel 2.6 Sifat Kimiawi Tanah Putih 
Sifat Kimia 

PH 7,15 

KTK (me/100g) 4,80 

C-Organik  (%) 0,17 

Nitrogen    Total 

(%) 

0,02 

Pospor (ppm) 5,40 

Kalsium (Ca) 

(me/100g) 

7,30 

Maegesium 

(Mg) (me/100g) 

3,69 

Kalium (K) 

(me/100g) 

0,41 

Natrium (Na) 

(me/100g) 

1,39 

 

2.5.3.4 Portland Cement (PC) 

Semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika dicampur dengan air 

mampu mengikat bahan-bahanpadat seperti pasir dan batu menjadi suatu kesatuan 

kompak. Sifat pengikatan semen ditentukan oleh susunan kimiayang dikandungnya. 

Semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika dicampur dengan air mampu 

mengikat.bahan-bahan padat seperti pasir dan batu menjadi suatu kesatuan kompak. 

Sifat pengikatan semen ditentukan olehsusunan kimia yang dikandungnya. Fungsi 

semen adalah mengikat butir-butir agregat hingga membentuk suatumassa padat dan 

mengisi rongga-rongga udara di antara butir-butir agregat. Walaupun komposisi semen 

dalamkomposisi agregat hanya sekitar 1%, namun karena fungsinya sebagai bahan 

pengikat maka peranan semen menjadi penting 

 

2.5.4 ASPAL 

Aspal di defenisikan sebagai material perekat, berwarna hitam atau coklat tua, 

dengan unsur utama bitumen (Zat perekat). Aspal adalah material yang padat 

temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat bersifat temosplastis, artinya 

aspal akan mencair jika dipanaskan sampai tempertur tertentu dan kembali membeku 

bila temperaturnya turun. Bahan pengikat yang dipergunakan adalah aspal keras 

dengan penetrasi 60 / 70 yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Persyaratan Aspal Keras Pen 60/ 70 

No. Jenis Pengujian Metode 
Tipe Aspal 
Pen 60/70 

1 Penetrasi pada 25oC (0.1 mm) SNI 06-2456-1991 60-70 

2 Viskositas 135oC (cSt) AASHTO T201-03 >300 

3 Titik lembek (oC) SNI 06-2434-1991 > 48 

4 Indeks Penetrasi - > -1.0 

5 Daktilitas pada 25 oC (cm) SNI 06-2434-1991 > 100 

6 Titik Nyala (oC) SNI 06-2434-1991 > 232 

7 Kelarutan dalam Triclilorethyelen (%) AASHTO T44-03 > 99 

8 Berat Jenis SNI 06-2434-1991 > 1.0 

9 Stabilitas Penyimpanan (“G) ASTM D 5976 part 6.1 - 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3. 

 

Pada pengujian – pengujian laboratorium, terutama untuk pengujian yang 

menggunakan metode Marshall penentuan kadar aspal dilakukan sebanyak 2 kali. 

Penentuan pertama adalah menentukan kadar aspal rencana atau tengah  dengan 

menggunakan rumus yang bertujuan untukmembuat rancangan campuran sedangkan 

penentuan kedua adalah menentukan kadar aspal optimum. 

 

2.6 Lapis Aspal Beton AC-WC 

Aspal beton campuran aspal panas merupakan suatu jenis lapis perkerasan 

kontruksi lentur. Jenis perkerasan ini merupakan campuran merata antara agregat 

dan aspal sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu. Kontruksi perkeraan lentur 

terdiri dari lapisan – lapisan yang diletakan diatas tanah dasar yang telah 

dipadatkan. Lapisan – lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas 

dan menyebarkan ke lapisan dibawahnya. 

Pada saat pencampuran aspal beton ini, aspal keras perlu dipanaskan 

terlebih dahulu sampai mencapai suhu tertentu. Campuran beraspal panas terdiri 

atas kombinasi agregat, Aspal keras dan pengisi maupun bahan tambahan 

(Depertemen pekerjaan umum direktorat jendral bina marga ,2010). Kualitas beton 

aspal sangat tergantung pada bahan , susunan gradasi agregat, kadar aspal dalam 

campuran dan keseragaman, dalam campuran beraspal untuk memperbaiki mutu 

suatu campuran aspal serta meningkatkan kualitas aspal sehingga dapat 

menghasilkan permukaan perkerasan yang baik adalah dengan menggunakan 

bahan modifikasi (Spesifikasi Bina Marga, 2010). 
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Laston adalah suatu lapisan pada kontruksi jalan raya yang terdiri dari 

campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, 

dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas dan suhu tertentu. Laston 

bersifat kedap air, mempunyai nilai struktural, awet, kadar aspal berkisar 4 – 7 % 

terhadap berat campuran dan dapat digunakan lalu lintas ringan, sedang sampai 

berat. Campuran ini memiki tingkat kekakuan tinggi. Karena itu bahan ini tidak cocok 

di letakan pada bagian yang fleksibel, seperti lapisan penetrasi. Tipe kerusakan 

yang umumnya  terjadi pada lapisan ini adalah retak dan terlepasnya butiran. Hasil 

menunjukan bahwa campuran ini perlu perbaikan dalam hal kelenturan dan 

durabilitasnya. 

Salah satu produk yang digunakan oleh Depertemen dan  prasarana 

Wilayah adalah AC / BC sebagai lapisan yang berhubungan langsung dengan Ban 

kendaraan dan dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca, gaya geser, 

tekanan roda ban kendaraan serta memberikan lapis kedap air untuk lapisan 

dibawahnya dengan tebal perkerasan minimal 4 cm. Umumnya bersifat tahan beban 

serta mampu menyebarkan beban roda kendaraan kelapisan di bawahnya dan lebih 

kaya aspal (sekitar 5 – 6 %) di banding dengan lapisan di bawahnya. 

AC / BC Adalah Salah satu dari tiga macam campuran lapis aspal beton 

yaitu AC / WC (Asphalt Concrete Wearing Course) lapis aus yang langsung 

berhubungan dengan ban kendaraan dan merupakan lapisan yang kedap air  dan 

tahan terhadap cuaca dan AC – Base (Aspahalt Concrete Base) yaitu lapis aspal 

beton sebagai lapis pondansi . Ukuran Maksimum agregat masing – masing 

campuran adalah 25,4 mm, 19 mm, dan 37,5 mm. Ketika jenis laston tersebut 

merupakan konsep spesifikasi campuran aspal yang telah disempurnakan oleh Bina 

Marga bersama dengan pusat Litbang jalan. 
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2.7 Gradasi Agregat 

Gradasi agregat untuk campuran aspal yang digunakan terdiri dari 3 macam yaitu 

gradasi seragam, gradasi menerus, dan gradasi senjang. 

1. Gradasi Seragam 

Terdiri dari butir-butir agregat yang berukuran sama atau hampir sama. Agregat 

yang berukuran kecil sangat sedikit sehingga tidak mengisi rongga-rongga yang ada di 

antara material yang lebih besar. 

 

 

Gambar 2.2 Agregat Bergradasi Seragam 

Sumber Modifikasi dari Beton Buku Aspal Campuran Panas, Sukirman, 2007 

2. Gradasi Menerus 

Gradasi jenis ini mempunyai semua ukuran dari yang paling besar sampai 

yang paling kecil, sehingga menyebabkan campuran akan jadi sangat padat terjadi 

saling mengunci antara butiran dengan baik. Sifat dari campuran jenis ini yaitu memiliki 

stabilitas yang tinggi, relatif kaku, mempunyai kekesatan yang tinggi. 

 

 

Gambar 2.3 Agregat Bergradasi menerus 

Sumber Modifikasi dari Beton Buku Aspal Campuran Panas, Sukirman, 2007 

 

3. Gradasi Senjang 

Gradasi senjang mempunyai ukuran butiran yang tidak  menerus atau ada 

bagian ukuran yang tidak ada, jika hanya ada sedikit sekali. Campuran butiran ini 

mempunyai rongga yang besar antara butiran agregat sehingga aspal yang dipakai 

cukup bnyak untuk mengisi rongga-rongga tersebut. 

 

 

Gambar 2.4 Agregat Bergradasi Senjang 

Sumber Modifikasi dari Beton Buku Aspal Campuran Panas, Sukirman, 2007 
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Tabel 2.8 Sifat – Sifat Gradasi 

Gradasi seragam Gradasi Menerus Gradasi senjang 

Kontak antar butir baik Kontak antar butir baik Kontak antar butir baik 

Kepadatan bervariasi Seragam dan kepadatan tinggi Seragam tapi kepadatan jelek 

Stabilitas dalam keadaan 
terbatas 

Stabilitas tinggi Stabilitas sedang 

Stabilitas dalam keadaan lepas 
rendah 

Kuat menahan deformasi Stabilitas sangat rendah 

Sukar dipadatkan 
Sukar sampai sedang untuk 
memadatkan 

Mudah dipadatkan 

Tidak dipengaruhi kadar air Tingkat permeabilitas cukup Tingkat permeabilitas rendah 

Mudah diresapi air Pengaruh variasi kadar air cukup 
Kurang dipengaruhi oleh variasi 
kadar air 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga Tahun  2010. 

2.8  Gradasi Agregat Gabungan 

Penggabungan agregat dimulai dengan menggabungkan agregat halus yang 

terdiri dari pasir, abu tana putih, dengan agregat kasar yaitu batu ukuran ¾”, ½” menjadi 

satu proporsi campuran. Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal, ditunjukan 

dalam persen terhadap berat agregat dan bahan pengisi, harus memenuhi syarat-syarat 

yang diberikan dalam Tabel berikut. Rancangan dan perbandingan campuran untuk 

gradasi agregat gabungan harus memenuhi jarak terhadap batas-batas yang diberikan 

dalam Tabel 2.9 

Tabel 2.9 Gradasi Agregat untuk Campuran Aspal 

Ukuran 
Ayakan 

(Mm) 

% Berat yang lolos terhadap total agregat dalam campuran 
Laston AC 

Gradasi Halus Gradasi Kasar 

WC BC Baase 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 46-67 72-90 58-80 45-66 

4,75 54-69 47-67 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 19-26,5 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 : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3. 
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2.9 Sifat Campuran Laston 

Sifat-sifat campuran lapis aspal beton harus memenuhi persyaratan teknis seperti 

pada Tabel 2.10 berikut : 

Tabel 2.10. Persyaratan Sifat Campuran Laston 

Sifat-Sifat Campuran 
Laston 

WC BC Base 

Penyerapan Aspal (%) Max 1,2 

Jumlah Tumbukan Perbidang  75 12 

Rongga dalam campuran (VIM) (%) 
Min 3 

Max 5 

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

Rongga Terisi Aspal VFB (%) Min 65 63 60 

Stabilitas Marshall (Kg) 
 800 1500 

Max - - 

Pelelehan Flow (Mm) Min 3 5 

Marshall Quotient (Kg/Mm) Min 250 300 

Stabilitas Marshall Sisa (%) setelah 

perendaman 24 Jam, 60°C 
Min 90 

Rongga dalam canpuran (%) pada 

kepadatan membal (refusal) 
Min 2,5 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi 3 

 

2.10 Karakteristik Campuran Aspal Beton 

2.10.1. Stabilitas 

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan jalan menerima beban lalu-lintas tanpa 

terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang alur dan bleending (Silvia Sukirman Beton 

Aspal Campuran Panas). Kebutuhan akan stabilitas sebanding dengan fungsi jalan, dan 

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

dominan terdiri dari kendaraan berat, membutuhkan perkerasan jalan dengan stabilitas 

tinggi. Sebaliknya, perkerasan jalan yang dipergunakan untuk melayani lalulintas kendaraan 

ringan tentu tidak perlu mempunyai nilai stabilitas yang tinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai stabilitas beton aspal adalah : 

1. Gesekan Internal 

Gesekan internal dapat berasal dari kekerasan permukaan butir-butir agregat, 

luas bidang kontak antar butir atau bentuk butir, gradasi agregat, kepadatan 

campuran, dan tebal film aspal. Stabilitas terbentuk dari kondisigesekan internal 
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yang terjadi di antara butir-butir agregat, saling mengunci, dan mengisi butir-butir 

agregat, dan masing-masing butir saling terikat, akibat gesekan antar butir-butir dan 

adanya aspal. Kadar aspal yang optimal akan memberikan nilai stabilitas yang 

maksimum. 

2. Kohesi 

Kohesi adalah gaya ikat aspal yang berasal dari daya lekatnya, sehingga 

mampu memelihara tekanan kontak antar butir agregat. Kohesi akan bergantung dari 

kekentalan (viskosity), kadar aspal dan temperatur. Nilai kohesi akan naik apabila 

viscosity aspal semakin tinggi. Kohesi suatu campuran juga akan naiknya kadar 

aspal yang dipakai, sampai suatu batas tertentu. Di luar batas tersebut, menambah 

jumlah kadar aspal akan menyebabkan tebal selimut aspal (film thicknes) pada 

agregat yang berlebihan, akan menyebabkan kehilangan gesekan antar partikel (lose 

inter-particle friction). 

2.10.2 Keawetan (Durabilitas) 

Keawetan atau daya tahan merupakan kemampuan beton aspal untuk 

menerima repetisi beban lalu lintas secara terus menerus, serta menahan keausan 

akibat cuaca dan iklim seperti udara, air dan perubahan temperatur.Faktor yang 

mempengaruhi durabilitas lapis aspal beton adalah : 

1. Film aspal atau selimut aspal, yang tebal akan dapat menghasilkan lapis aspal 

beton yang berdurabilitas tinggi, tapi kemungkinan terjadi lapisan aspal meleleh 

keluar (Bleending) menjadi tinggi. 

2. VIM (rongga antar campuran) kecil sehingga lapis kedap air dan udara tidak 

masuk ke dalam campuran yang dapat menyebabkan terjadinya oksidasi dan 

apal menjadi rapuh. 

3. VMA (rongga antar butiran agregat) besar, sehingga film aspal dapat dibuat 

tebal. Jika VMA dan VIM kecil serta kadar aspal tinggi, kemungkinan terjadinya 

bleending besar. Untuk mencapai VMA yang besar ini dipergunakan agregat 

bergradasi senjang. 
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2.10.3 Kelenturan (Fleksibilitas) 

Kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan beton aspal untuk menyesuaikan diri 

akibat penurunan pergerakan yang terjadi pada pondasi atau tanah dasar tanpa 

menimbulkan retak. Fleksibilitas dapat ditingkatkan dengan mempergunakan agregat 

senjang dengan kadar aspal yang tinggi. 

 

2.10.4 Tahanan Geser / Kekesatan (SkidResistance) 

Tahanan geser adalah kemampuan permukaan beton aspal terutama terhadap 

kondisi basah untuk memberikan gaya gesek pada roda sehingga kendaraan tidak mudah 

tergelincir atau selip. Faktor-faktor pendukung untuk mendapatkan tingkat kekesatan jalan 

yaitu kekasaran permukaan butir-butir agregat, luas bidang kontak antar butir atau bentuk 

agregat, kepadatan campuran, dan tebal film aspal. Ukuran maksimum butir agregat ikut 

menentukan kekesatan permukaan. Dalam hal ini, agregat yang digunakan tidak saja harus 

mempunyai permukaan yang kasar tapi juga mempunyai daya tahan agar permukaannya 

tidak mudah menjadi licin akibat repetisi kendaraan dengan kata lain penggunaan agregat 

kasar yang cukup. 

 

2.10.5 Ketahanan Terhadap Kelelahan (Fatigue Resistance) 

Ketahanan terhadap kelelahan adalah ketahanan lapis aspal beton dalam 

menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelahan yang berupa alur dan retak. Hal ini 

dapat terjadi jika mempergunakan kadar aspal yang tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap kelelahan adalah : 

1. VIM yang tinggi dan kadar aspal yang rendah akan mengakibatkan 

kelelahan yang lebih cepat. 

2. VMA yang tinggi dan kadar aspal yang tinggi dapat mengkibatkan lapis 

perkerasan menjadi fleksibel. 

 

2.10.6 Kedap Air (Impermeabilitas) 

Kedap air adalah kemampuan beton aspal untuk tidak dapat dimasuki air ataupun 

udara ke dalam lapisan aspal beton. Air dan udara dapat mengakibatkan proses penuaan 

aspal, pengelupasan film aspal dari permukaan agregat. Jumlah pori yang tersisa setelah 

beton aspal dipadatkan dapat menjadi indikator kekedapan air campuran. 
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2.10.7 Mudah Dilaksanakan (Workability) 

Mudah dilksanakan adalah kemampuan campuran beton aspal untuk mudah 

dihampar dan dipadatkan. Tingkat kemudahan dalam pelaksanaan menentukan tingkat 

efisiensi pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemudahan dalam proses 

penghamparan dan pemadatan adalah viskositas aspal (kekentalan), kepekatan aspal 

terhadap perubahan temperatur, gradasi serta kondisi agregat. 

Ketujuh sifat campuran beton aspal ini tidak mungkin dapat dipenuhi sekaligus oleh 

satu jenis campuran. Sifat-sifat beton aspal mana yang dominan lebih diinginkan, akan 

menentukan jenis aspal yang dipilih. 

 

2.11 PARAMETER MARSALL 

Pengujian Marshall yang dikembangkan pertama kali oleh Bruce Marshalldan 

dilanjutkan oleh U.S. Corps Engineer telah mengembangkan konsep dasar dari metode 

Marshall dengan melanjutkan penelitian secara intensif dan mempelajari hal - hal yang ada 

kaitannya, meningkatkan dan menambah kelengkapan pada prosedur pengujian Marshall 

dan akhirnya mengembangkan rancangan campuran pengujian ini, yang telah 

distandarisasikan di dalam ASTM D-1559. Adapun parameter yang harus dimiliki oleh beton 

aspal campuran panas, antara lain adalah  : 

 

2.11.1 Kerapatan (Density) 

Density merupakan tingkat kerapatan campuran setelah campuran dipadatkan. 

Semakin tinggi nilai density suatu campuran menunjukan bahwa kerapatannya semakin 

baik. Nilai density dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gradasi campuran,jenis dan 

kualitas bahan penyusun, faktor pemadatan baik jumlah pemadatanmaupun temperatur 

pemadatan, penggunaan kadar aspal dan penambahanbahan additive dalam campuran. 

Campuran dengan nilai density yang tinggi akan mampu menahan beban yang lebih besar 

dibanding dengan campuran yang memiliki nilai density yang rendah,karena butiran agregat 

mempunyai bidang kontak yang luassehinggagaya gesek (friction) antar butiran agregat 

menjadi besar. Selain itu densityjuga mempengaruhi kekedapan campuran, semakin kedap 

terhadap air dan udara. 

 

2.11.2Stabilitas (Stability) 

Stabilitas merupakan kemampuan lapis keras untuk menahan deformasi akibat 

beban lalu lintas yang bekerja di atasnya tanpa mengalami perubahan bentuk tetap seperti 

gelombang (wash boarding) dan alur (rutting). Nilai stabilitas dipengaruhi oleh bentuk, 
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kualitas, tekstur permukaan dan gradasi agregat yaitu gesekan antar butiran agregat 

(internal friction) dan penguncian antar agregat (interlocking), daya lekat (cohesion) dan 

kadar aspal dalam campuran. Penggunaan aspal dalam campuran akan menentukan nilai 

stabilitas campuran tersebut. Seiring dengan penambahan aspal, nilai stabilitas akan 

meningkat hingga batas maksimum. Penambahan aspal di atas batas maksimum justru 

akan menurunkan stabilitas campuran itu sendiri sehingga lapis perkerasan menjadi kaku 

dan bersifat getas. Nilai stabilitas berpengaruh pada fleksibilitas lapis perkerasan yang 

dihasilkan. 

Nilai stabilitas yang disyaratkan adalah lebih dari 800 kg. Lapis perkerasan dengan 

stabilitas kurang dari 800 kg akan mudah mengalami rutting, karena perkerasan bersifat 

lembek sehingga kurang mampu mendukung beban. Sebaliknya jika stabilitas perkerasan 

terlalu tinggi maka perkerasan akan mudah retak karena sifat perkerasan menjadi kaku. 

 

2.11.3 Void In Mineral Aggregate (VMA) 

Void in Mineral Aggregate (VMA) adalah rongga udara antar butir agregat aspal 

padat, termasuk rongga udara dan kadar aspal efektif yang dinyatakan dalam persen 

terhadap total volume. Kuantitas rongga udara pengaruh terhadap kinerja suatu 

campuran karena jika VMA terlalu kecil maka campuran bisa mengalami masalah 

durabilitas dan jika VMAterlalu besar maka campuran bisa memperlihatkan masalah 

stabilitas dan tidak ekonomis untuk diproduksi.Nilai VMA dipengaruhi oleh faktor 

pemadatan, yaitu jumlah dan temperatur pemadatan, gradasi agregat dan kadar aspal. 

Nilai VMA ini berpengaruh pada sifat kekedapan campuran terhadap air dan udara serta 

sifat elastis campuran. Dapat juga dikatakan bahwa nilai VMA menentukan stabilitas, 

fleksibilitas dan durabilitas.Nilai VMAyang disyaratkan adalah minimum 15%. 

 

2.11.4 Void in The Mix (VIM) 

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

campuran. Nilai VIM berpengaruh terhadap keawetan lapis perkerasan, semakin tinggi 

nilai VIM menunjukkan semakin besar rongga dalam campuransehingga campuran 

bersifat poros. Hal ini mengakibatkan campuran menjadi kurang rapat sehingga air dan 

udara mudah memasuki rongga - rongga dalam campuran yang menyebabkan aspal 

mudah teroksidasi sehingga menyebabkan lekatan antar butiran agregat berkurang 

sehingga terjadi pelepasan butiran (revelling) dan pengelupasan permukaan (stripping) 

pada lapis perkerasan. Nilai VIM yang terlalu rendah akan menyebabkan bleeding karena 

suhu yang tinggi, maka viskositas aspal menurun sesuai sifat termoplastisnya. Pada saat 

itu apabila lapis perkerasan menerima beban lalu lintas maka aspal akan terdesak keluar 
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permukaan karena tidak cukupnya rongga bagi aspal untuk melakukan penetrasi dalam 

lapis perkerasan. Nilai VIM yang lebih dari ketentuan akan mengakibatkan berkurangnya 

keawetan lapis perkerasan, karena rongga yang terlalu besar akan mudah terjadi 

oksidasi. 

 

2.11.5 Void Filled With Asphalt (VFA) 

Void FilledWith Asphalt (VFA) merupakan persentase rongga terisi aspal pada 

campuran setelah mengalami proses pemadatan, yaitu jumlah dan temperatur 

pemadatan, gradasi agregat dan kadar aspal.  

Nilai VFA berpengaruh pada sifat kekedapan campuran terhadap air dan udara 

serta sifat elastisitas campuran. Dengan kata lain VFA menentukan stabilitas,fleksibilitas 

dan durabilitas. Semakin tinggi nilai VFA berarti semakin banyak rongga dalam 

campuran yang terisi aspal sehingga kekedapan campuran terhadap air dan udara juga 

semakin tinggi, tetapi nilai VFA yang terlalu tinggi akan menyebabkan bleeding. 

Nilai VFA yang terlalu kecil akan menyebabkan campuran kurang kedap 

terhadap air danudara karena lapisan film aspal akan menjadi tipis dan akan mudah 

retak bila menerima penambahan beban sehingga campuran aspal mudah teroksidasi 

yang akhirnya menyebabkan lapis perkerasan tidak tahan lama. 

 

2.11.6 Kelelehan (Flow) 
Kelelehan (Flow) adalah besarnya 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 diterimanya. Deformasi 

yang terjadi erat kaitannya dengan sifat - sifat Marshall yang lain seperti stabilitas, VIM 

dan VFA. Nilai VIM yang besar menyebabkan berkurangnya interlocking resistance 

campuran dan dapat berakibat timbulnya deformasi.  

Nilai VFA yang berlebihan juga menyebabkan aspal dalam campuran berubah 

konsistensinya menjadi pelicin antar batuan.  

Nilai flow dipengaruhi oleh kadar dan viskositas aspal, gradasi agregat jumlah                           

dan temperatur pemadatan. Campuran yang memiliki angka kelelehan rendah dengan 

stabilitas tinggi cenderung menjadi kaku dan getas. Sedangkan campuran yang memiliki 

angka kelelehan tinggi dan stabilitas rendah cenderung plastis dan mudah berubah 

bentuk apabila mendapat beban lalu lintas. Kerapatan campuran yang baik, kadar aspal 

yang cukup dan stabilitas yang baik akan memberikan pengaruh penurunan nilai flow. 

Nilai flow yang rendah akan mengakibatkan campuran menjadi kaku sehingga lapis 

perkerasan menjadi mudah retak, sedangkan campuran dengan nilai flow tinggi akan 
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menghasilkan lapis perkerasan yang plastis sehingga perkerasan akan mudah 

mengalami perubahan bentuk seperti gelombang (washboarding) dan alur (rutting). 

 

2.11.7 Hasil bagi Marshall(Marshall Quantient) 

Marshall Quantient merupakan hasil bagi antara stabilitas dengan flow. Nilai 

Marshall Quantient akan memberikan nilai fleksibilitas campuran. Semakin besar 

nilai Marshall Quantient berarti campuran semakin kaku, sebaliknya bila semakin 

kecil nilainya maka campuran semakin lentur. Nilai MarshallQuantient dipengaruhi 

oleh stabilitas dan flow. Nilai Marshall Quantientyang disyaratkan minimal 200 

kg/mm. Nilai Marshall Quantient dibawah 200 kg/mm mengakibatkan perkerasan 

mudah mengalami washboarding,rutting dan bleeding.  

 

2.12 Hubungan Antara Kadar Aspal dengan Parameter Marshall 

Kecenderungan bentuk lengkung hubungan antar kadar aspal dengan parameter 

Marshall adalah : 

1. Stabilitas akan meningkat jika kadar aspal bertambah, sampai mencapi nilai 

maksimum, dan setelah itu nilai stabilitas itu menurun. 

2. Kelelahan atau flow akan terus meningkat dengan meningkatnya kadar aspal. 

3. Lengkung berat volume identik dengan lengkung stabilitas, tetapi nilai stabilitas 

tercapai pada kadar aspal yang sedikit lebih tinggi dari kadar aspal untuk 

mencapai VMA stabilitas maksimum. 

4. Lengkung VIM akan terus menurun dengan bertambahnya kadar aspal sampai 

secara ultimit mencapai nilai minimum. 

5. Lengkung VMA  akan turun sampai mencapai nilai minimum dan kemudian 

kembali bertambahnya kadar aspal. 

6. Lengkung VFA akan bertambah dengan bertambahnya kadar aspal, karena dalam 

hal ini makin banyak terisi oleh aspal. 
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2.13 Hubungan Antara Filler dengan Parameter Marshall 

Penggunan filler dalam campuran aspal beton sangat mempengaruhi karakteristik 

aspal beton tersebut, efek tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 1. Efek penggunaan filler terhadap Karakteristik Campuran 

 A. Filler terhadap kekentalan (viscosity) campuran : 

1. Efek penggunaan berbagai jenis filler terhadap viscositas campuran tidak 

sama. 

2. Luas permukaan filler yang semakin besar akan menaikkan viscositas 

campuran dibandingkan dengan yang berluas permukaan kecil. 

 B. Filler terhadap daktilitas dan penetrasi campuran : 

1. Kadar filler yang semakin tinggi akan menurunkan daktilitas, hal ini juga 

terjadi pada berbagai suhu 

2. Jenis filler yang akan menaikkan viscositas aspal, akan menaikkan penetrasi 

aspal. 

 C. Efek suhu dan pemanasan 

Jenis dan kadar filler memberikan pengaruh yang berbeda pada berbagai 

temperatur. 

 2. Efek penggunaan filler terhadap karakteristik campuran aspal beton. 

Kadar filler dalam campuran akan mempengaruhi dalam proses 

pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Selain itu, kadar dan jenis filler akan 

berpengaruh pada sifat elastik campuran dan sensifitas terhadap air. Pemberian filler 

pada campuran lapis perkerasan mengalami berkurangnya kadar pori. Partikel filler 

menempati rongga di antara partikel – partikel besar menjadi berkurang. 

Secara umum penambahan filler ini bertujuan untuk menambah stabilitas 

serta kerapatan dari campuran. Bila dicampur dalam aspal, filler akan membentuk 

bahan pengikat yang berkonsistensi tinggi sehingga mengikat butir agregat secara 

bersama-sama. Kelompok mineral filler dalam campuran beton aspal yang 

mempunyai partikel dengan diameter yang lebih besar dari ketebalan selaput 

bitumen pada permukaan batuan akan memberikan pengaruh saling kunci antar 

agregat. Sedangkan kelompok yang lain, yaitu partikel yang mempunyai diameter 

lebih kecil dari selaput bitumen akan tersuspensi dalam selaput bitumen tersebut. 

Bagian mineral filler yang akan mempengaruhi perilaku sistem filler bitumen. 
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2.14 RUMUS-RUMUS YANG DIGUNAKAN MENGHITUNG CAMPURAN 

ASPAL PANAS 

Tata cara penentuan kepadatan mutlak campuran beraspal dimaksudkan untuk 

mengetahui nilai kepadatan tertinggi di laboratorium, dengan menggunakan salah 

satu cara yaitu dengan pemadatan getar listrik, atau dengan cetakan dan penumbuk 

marshall. 

Rumus-rumus yang digunakan adalahh sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan berat jenis penyerapan agregat kasar (SK SNI M-08-1986) 

a. Berat jenis kering (Bulk Spesifikasi Gravity) 

Bulk=
)(

)(

BaBj

Bk


...................................................................................2.3 

b. Berat jenis kering permukaan jenuh atau SSD (Saturated Surface Dry) 

SSD=
)( BaBj

Bj


..................................................................................2.4 

c. Berat jenis semu (Apparent Spesific Gravity) 

Aparent=
)(

)(

BaBk

Bk


............................................................................2.5 

 

d. Penyerapan (Absorption) 

Absorption= %100
)(

)(
x

Bk

BkBj 
.............................................................2.6 

Keterangan: 

Bk = Berat uji kering oven (gram) 

Bj = Berat benda uji kering permukaan jenuh (gram) 

Ba = Berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air (gram) 

 

2. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus 

a. Berat jenis 

Bulk=
)500(

)(

BtB

Bk


........................................................................2.7 

b. Berat jenis permukaan    

SSD=
)500(

500

BtB 
.......................................................................2.8 
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c. Berat jenis semu     

Aparent=
)(

)(

BtBkB

Bk


...................................................................2.9 

 

d. Penyerapan   

Absorption= %100
)500(
x

Bk

Bt
.......................................................2.10 

 

3. Pemeriksaan keausan dengan mesin Los Angeles  

Keausan = %100x
b

ba 
..........................................................................2.11 

Keterangan: 

a = berat benda uji awal (gram) 

b = berat benda uji tertahan saringan No. 12 (gram) 

 

4. Berat Jenis Agregat Bulk 

Gab = 

Gn

Pn

G

P

G

P

G

P

PnPPP





......
3

3

2

2

1

1

....321
................................................................2.12 

 

Keterangan: 

    Gab = Berat jenis bulk total 

P1,P2,P3 = Presentanse masing-masing fraksi agregat (%) 

G1,G2,G3 = Berat jenis masing-masing fraksi agregat 

 

5. Berat jenis Efektif Agregat 

Gse=

Gb

Pb

Gmm

Pmm

PbPmm




.......................................................................................2.13 

Keterangan: 

Gse = Berat jenis efektif agregat 

Gmm  = Berat jenis maksimum campuran, rongga udara 

Pmm  = Persen berat total campuran (=100) 

       Pb    = Kadar aspal berdasarkan berat jenis maksimum yang di uji dengan ASTM 

2041, persentertahan berat total campuran (%) 

            Gb = Berat jenis aspal  
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6. Berat jenis Maksimum Dengan Aspal Berbeda 

Gmm = 

Gb

Pb

Gse

Ps

Pmm



.....................................................................................2.14 

Keterangan: 

Ps  = Kadar agregat, persen terhadap berat total campuran  

 

7. Penyerapan Aspal 

Pba =100 x xGb
GseGsb

GsbGse

.


.......................................................................2.15 

Keterangan: 

Pba  = Penyerapan aspal, persen total agregat (%) 

Gsb  = Berat jenis bulk agregat 

 

8. Kadar Aspal Efektif 

Pbe = pb - xPs
Pba

100
...................................................................................2.16 

Keterangan: 

                 Pbe = Kadar aspal efektif. Persen total campuran (%) 

 

9. Rongga Diantara Mineral Agregat 

VMA = 100 - 100
)100(

100
x

Pb
x

Gsb

Gmb


.........................................................2.17 

Keterangan: 

                 VMA = Rongga diantara mineral agregat, persen volume bulk (%) 

                 Gmb = Berat jenis bulk campuran padat (AASTHO T-166) 

 

 

 

10. Rongga di Dalam Campuran / Void In Mix (VIM) 

VIM = 100 x 
Gmm

GmbGmm
..........................................................................2.18 

Keterangan: 

                 Va = Rongga udara campuran, persen total campuran (%) 
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11. Rongga Terisi Aspal 

VFA = 
VMA

VaVMA )(100 
..............................................................................2.19 

Keterangan: 

                 VFA = Rongga Terisi aspal 

 

 


