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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lapis  Aspal Beton 

Laston adalah suatu lapis permukaan yang terdiri dari campuran 

aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihamparkan 

dan dipadatkan dalam kondisi panas dan suhu tertentu. Laston bersifat 

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

terhadap berat campuran, dan dapat digunakan untuk lalu lintas ringan, 

sedang, hingga berat. Campuran ini memiliki tingkat kekakuan yang 

tinggi. Menurut Kimpraswil tahun 2000 (dalam Hardiyatmo, 2015) aspal 

beton menjadi 3 macam campuran, yaitu laston lapis aus (AC-WC), laston 

lapis pengikat (AC-BC), dan laston lapis pondasi. 

Tabel 1. Ketentuan sifat campuran laston yang dimodifikasi (AC modified) 

 

Sifat-sifat campuran 
Lapis aspal beton (Laston) 

 
Lapis 

aus 

Lapis 

antara 
Pondasi 

Jumlah tumbukan per 

bidang 

 75 112 

Rasio partikel lolos ayakan 

0,075 mm dengan kadar 

aspal efektif 

Min 1,0 

Maks. 1,4 

Rongga dalam campuran 

(%) 

Min 3,0 

Maks. 5,0 

Rongga dalam agregat (%) Min  15 14 13 

Rongga terisi aspal (%) Min  65 65 65 

Stabilitas marshall (kg) Min  1000 2250 

Pelelehan (mm) Min  2 3 

Maks.  4 6 

Lapis aspal beton biasanya digunakan untuk lapis permukaan, lapis 

perata, dan lapis pengikat. Dalam penggunaan, ketiganya mempunyai 
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perbedaan dalam persyaratan campurannya. Agregat yang digunakan 

umumnya memiliki gradasi rapat, dan memiliki rongga udara antar agregat 

kecil dan memerlukan sedikit aspal. Kerusakan yang sering terjadi pada 

beton aspal biasanya dimulai dengan adanya retak-retak pada perkerasan. 

Hal ini karena beton aspal memiliki rongga antar agregat yang kecil, 

sehingga volume aspal yang menyelimuti butiran agregat juga sedikit. 

Akibatnya aspal dengan mudah teroksidasi, lapisan kurang kedap air yang 

mengakibatkan aspal mudah terkelupas dari agregat yang menyebabkan 

terjadinya pelepasan butir. 

Menurut Asphalt Institute MS-22 (dalam Hardiyatmo, 2015), suatu 

campuran aspal beton harus memiliki karakteristik campuran yang baik. 

Karakteristik tersebut meliputi stabilitas, kelenturan atau fleksibilitas, daya 

tahan/durabilitas, kekesatan permukaan, kemudahan pekerjaan, kedap air, 

dan ketahanan terhadap kelelehan. Berikut penjelasan masing-masing 

karakteristik marshall: 

1. Stabilitas 

Stabilitas adalah kemampuan campuran beraspal dalam melawan 

deformasi plastis atau perubahan bentuk permanen akibat beban lalu 

lintas. Stabilitas juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan lapisan 

perkerasan dalam melayani beban lalu lintas dengan tanpa mengalami 

deformasi permanen, seperti gelombang dan timbulnya alur-alur. 

Stabilitas akan maksimal apabila agregat memiliki permukaan kasar 

dan volume aspal yang cukup, sehingga adhesi dengan permukaan 
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agregat dapat disebarkan dengan merata. Nilai stabilitas marshall 

dinyatakan dalam pon yang menyebabkan keruntuhan dari benda uji 

campuran beton aspal panas padat yang diuji dalam alat marshall. 

Stabilitas marshall bertambah apabia kadar aspal bertambah sampai 

nilau tertentu, setelah nilai tersebut stabilitasnya berkurang. 

2. Kelenturan/fleksibilitas 

Kelenturan adalah campuran aspal harus mampu mengakomodasi 

lendutan permanen dalam batas-batas tertentu dengan tanpa 

mengalami retak-retak. Untuk mendapatkan kelenturan yang tinggi, 

maka dapat digunakan agregat yang bergradasi terbuka atau gradasi 

senjang. Aspal yang digunakan harus lunak (penetrasi tinggi). 

3. Daya tahan/durabilitas 

Daya tahan  atau durabilitas maksudnya daya tahan suatu lapis 

perkerasan terhadap keausan akibat beban lalu lintas dan pengaruh 

perubahan cuaca dengan tanpa mengalami pelepasan film aspal dati 

butirean agregat. Perubahan cuaca dapat mengakibatkan penuaan 

aspal. Faktor-faktor  yang dapat meningkatkan durabilitas campuran 

agregat aspal adalah kadar aspal tinggi, gradasi agregat rapat, 

pemadatan sempurna, campuran agregat kedap air, serta batuan 

penyusun lapis perkerasan cukup keras. 

4. Kekesatan permukaan 

Kekesatan permukaan adalah lapisan permukaan aspal harus 

mempunyai kekesatan yang cukup tinggi, sehingga menjamin 
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keselamatan pengguna jalan, terutama apabila dalam kondisi basah. 

Untuk mempertinggi kekesatan maka jadar aspal harus tepat dan 

permukaan agregat harus kasar. 

5. Kemudahan pekerjaan 

Kemudahan dalam pekerjaan adalah campuran aspal harus mudah 

dikerjakan dalam pelaksanaan di lapangan termasuk penghamparan 

dan pemadatannya. 

6. Kedap air 

Kedap air maksudnya adalah kekedapan campuran beraspal 

terhadap masuknya air dan udara. Hal ini diperlukan untuk mencegah 

lolosnya air dan kontak langsung aspal dengan udara. Air dan udara 

akan mempercepat penuaan aspal. Selain itu, air juga dapat 

menyebabkan pengelupasan lapis film aspal yang berada di 

permukaan agregat. 

7. Ketahanan terhadap kelelehan 

Ketahanan terhadap kelelehan adalah ketahanan campuran beraspal 

dalam menahan lendutan yang disebabkan oleh beban lalu lintas yang 

berulang-ulang, sehingga campuran tidak cepat mengalami keretakan. 

 

B. Bahan Susun Campuran Aspal 

Menurut Kimpraswil (2002), bahan susun perkerasan aspal adalah 

aspal, agregat kasar, agregat halus, dan filler. Berikut penjelasan masing-

masing bahan penyusun campuran aspal beton: 

1. Aspal 
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Hardiyatmo (2015: 66), aspal merupakan bahan pembentuk lapis 

permukaan dari perkerasan lentur maupun perkerasan komposit. Aspal 

juga digunakan sebagai bahan pengikat dalam stabilisasi tanah dasar 

atau lapis pondasi. Aspal adalah material hasil penyaringan minyak 

mentah dan merupakan hasil dari industri perminyakan. Aspal 

merupakan material untuk perekat, yang berwarna coklat gelap sampai 

hitam, dengan unsur pokok yang dominan adalah bitumen. 

Hidrokarbon merupakan bahan dasar utama dari aspal yang sering 

disebut bitumen ini. Aspal yang dibentuk dari banyak molekul 

hidrokarbon ini mempunyai komposisi kimia yang bermacam-macam. 

Pembentukan kolloid aspal bergantung pada sifat kimia dan persen 

dari molekul hidrokarbon, serta hubungan satu dengan yang lain. Ter 

(tar) diperoleh dari kondensasi destilasi yang dihasilkan dari destilasi 

destruktif bahan organik seperti batu bara dan kayu.  

ASTM mendefinisikan ter sebagai material bitumen berwarna 

coklat atau hitam, yang mempunyai konsistensi cair atau semipadat, 

dimana bahan pembentuk utamanya bitumen yang diperoleh selama 

kondensasi dalam destilasi yang bersifat merusak dari batu bara, 

minyak, kayu, dan bahan organik lain. 

Menurut asal terjadinya, aspal dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu (Krebs dan Walker, 1971): 

a. Aspal alam 

b. Aspal buatan 
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Aspal alam adalah aspal yang diperoleh langsung dari alam. Aspal 

buatan adalah aspal yang dibuat dengan cara memproses residu hasil 

destilasi minyak bumi. Aspal buatan dapat dibedakan menjadi: 

a. Aspal minyak yang berasal dari penyulingan minyak bumi 

b. Ter (tar) yang berasal dari penyulingan batu bara. 

Hardiyatmo (2015: 67), aspal pada temperatur rendah akan menjadi 

benda padat atau semipadat, sedangkan aspal pada temperatur tinggi 

akan melunak. Pada saat pemeliharaan perkerasan jalan aspal yang 

dibutuhkan harus cukup air untuk menyelimuti agregat dengan aspal, 

maka untuk membuat aspal menjadi cair dilakukan beberapa cara 

yaitu: 

a. Memanaskan 

b. Melarutkan dalam larutan minyak yang disebut aspal   cutback 

c.  Mengkombinasikan dengan air yang disebut emulsi aspal 

Aspal keras adalah semen aspal yang dalam penggunaannya 

dipanaskan lebih dulu hingga menjadi cair sampai suhu tertentu, dan 

berbentuk padat pada suhu ruang sekitar 25-30°C (Krebs dan Walker, 

1971). 

Aspal pada lapis perkerasan jalan berfungsi sebagai bahan ikat 

antar butiran agregat agar terbentuk material yang padat, sehingga 

dapat memberikan kekuatan dan ketahanan campuran dalam 

mendukung beban kendaraan. Aspal dibutuhkan dalam jumlah tertentu 

untuk mengikat partikel-partikel agregat, mengisi rongga antar 
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agregat. Kadar aspal yang rendah dalam campuran akan mengurangi 

keawetan, kelenturan, kekuatan, kekedapan terhadap air, dan 

mengurangi workability. Namun, bila aspal terlalu banyak juga akan 

mengakibatkan stabilitas dan kekakuan campuran yang rendah. 

2. Agregat kasar  

Menurut SNI 03-1737-1989, agregat kasar yaitu batuan yang 

tertahan saringan no. 8 (diameter 2,38 mm). Dalam pelaksanaan 

pengujian campuran aspal, agregat yang digunakan harus dari sumber 

dan jenis yang sama. Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau 

kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet dan bebas dari bahan lain 

yang mengganggu serta memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Keausan pada 500 putaran (PB.0206-76 Manual Pemeriksaan 

Bahan Jalan) : maksimum 40%. 

b. Kelekatan dengan aspal (PB.0205-76 MPBJ) : Minimum 95%. 

c. Jumlah berat butiran tertahan saringan No. 4 yang mempunyai 

paling sedikit dua bidang pecah (visual) : Minimum 50% 

(khusus untuk kerikil pecah). 

d. Indeks kepipihan/kelonjongan butir tertahan 9,5 mm atau 3/8" 

(British Standards - 812) : Maksimum 25%. 

e. Penyerapan air (PB.0202-76 MPPBJ) : Maksimum 3%. 

f. Berat jenis curah (bulk) (PB.0202-76 MPBJ) : Minimum 2,5 

(khusus untuk terak). 

g. Bagian yang lunak (AASHTO T-189) : Maksimum 5%. 
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Tabel 2. Ketentuan pengujian agregat kasar 

Pengujian Standar 
Nilai 

(%) 

Kekekalan bentuk 

agregat terhadap 

larutan 

Natrium sulfat 
SNI 

3407-2008 

Maks. 12 

Magnesium sulfat Maks. 18 

 

 

Abrasi dengan 

mesin Los Angeles 

Campuran 

AC 

Modifikasi 

100 

putaran 

 

SNI 

2417-2008 

Maks. 6 

500 

putaran 
Maks. 30 

Campuran 

aspal 

bergradasi 

lain 

100 

putaran 
Maks. 8 

500 

putaran 
Maks. 40 

Kelekatan agregat terhadap aspal 
SNI 

439-2011 
Min. 95 

Butir pecah pada agregat kasar 

 

SNI 

7619-2012 
95/90 

Partikel pipih dan lonjong 

 
ASTM D4791 Maks. 10 

Material lolos ayakan no. 200 

 

SNI 03-4142-

1996 
Maks. 2 

(Sumber: Spesifikasi umum Bina Marga 2010 devisi 6 revisi 3 

perkerasan aspal) 

3. Agregat halus  

Menurut SNI 03-1737-1989, agregat halus yaitu batuan yang lolos 

saringan no. 8 (diameter 2,38 mm) dan tertahan saringan no. 200 

(diameter 0,075 mm). Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau 

pasir buatan atau pasir terak atau gabungan daripada bahan-bahan 

tersebut. Agregat halus harus bersih, kering, kuat, bebas dari 

gumpalan-gumpalan lempung dan bahan-bahan lain yang 

mengganggu serta terdiri dari butir-butir yang bersudut tajam dan 

mempunyai permukaan yang kasar. Agregat halus yang berasal dari 

batu kapur pecah hanya boleh digunakan apabila dicampur dengan 
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pasir alam dalam perbandingan yang sama kecuali apabila 

pengalaman telah menunjukkan bukti bahwa bahan tersebut tidak 

mudah licin oleh lalu lintas. Agregat halus yang berasal dari hasil 

pemecahan batu, harus berasal dari batuan induk yang memenuhi 

persyaratan agregat kasar. Agregat halus harus mempunyai ekivalen 

pasir minimum 50% (AASHTO T 176). 

Tabel 3. Ketentuan pengujian 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 devisi 6 revisi 3 

perkerasan aspal) 

4. Bahan pengisi (filler)  

Hardiyatmo (2015) filler adalah material yang lolos saringan no. 

200 (diameter 0,075 mm). Bahan pengisi harus kering dan bebas dari 

bahan lain yang mengganggu. Bahan pengisi ini memiliki fungsi: 

a. Sebagai pengisi antara partikel agregat yang lebih kasar, 

sehingga rongga udara menjadi lebih kecil dan menghasilkan 

tahanan gesek serta penguncian antar butiran yang tinggi, 

dengan demikian akan meningkatkan stabilitas campuran. 

b. Jika ditambahkan kedalam aspal, bahan pengisi akan menjadi 

suspensi, sehingga terbentuk mastik yang bersama-sama 

dengan aspal mengikat partikel agregat. Dengan penambahan 
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bahan pengisi, aspal menjadi lebih kental dan campuran 

agregat aspal menjadi bertambah kekuatannya. 

Kadar filler dalam campuran beton aspal akan berpengaruh pada 

proses pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Selain itu, filler 

mempengaruhi sifat elastisitas campuran dan sensitivitasnya terhadap 

air. Menurut SNI 03-1737-1989, bahan pengisi harus kering dan bebas 

dari bahan lain yang mengganggu dan apabila dilakukan pemeriksaan 

analisa saringan secara basah, harus memenuhi gradasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Gradasi Bahan Pengisi 

Ukuran Saringan Presentase Berat yang Lolos 

No. 30 (0,590 mm) 100 

No. 50 (0,279 mm) 95 – 100 

No. 100 (0,149 mm) 90 – 100 

No. 200 (0,074 mm) 65 – 100 

(Sumber: SNI 03-1737-1989 Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal 

Beton Untuk Jalan Raya) 

 

C. Gradasi Agregat 

Hardiyatmo (2015) gradasi dan bentuk partikel agregat merupakan 

hal yang paling penting dalam campuran beraspal, karena akan 

memberikan kontribusi kinerja dari perkerasan aspal. Gradasi 

menunjukkan kombinasi ukuran butiran dari volume agregat tertentu. 

Terdapat beberapa kategori gradasi butiran yaitu: 

1. Gradasi baik (well graded) 
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Gradasi baik yaitu gradasi butiran yang bervariasi, campuran 

butirannya dari yang terbesar sampai terkecil, sehingga menghasilkan 

campuran yang padat dengan stabilitas tinggi. Gradasi yang baik dan 

bentuk butiran yang bergerigi/tidak beraturan, mempunyai tahanan 

geser yang tinggi.  

2. Gradasi terbuka (open graded) 

Gradasi terbuka yaitu gradasi butiran yang variasi ukuran 

butirannya tidak mempunyai satu atau lebih ukuran butiran tertentu. 

Umumnya, butiran bergradasi terbuka mempunyai butiran kasar yang 

lebih banyak, sehingga menghasilkan rongga yang besar pula. Agregat 

bergradasi terbuka menghasilkan beton aspal yang tahan terhadap 

penggelinciran (kasar). 

3. Gradasi senjang (gap graded) 

Gradasi senjang yaitu gradasi butiran yang ukuran tengahnya 

dibuang, sehingga menghasilkan rongga yang cukup besar. Ukuran 

rongga yang cukup besar memungkinkan aspal lebih banyak masuk ke 

dalam campuran. Perbedaan gradasi senjang dengan gradasi terbuka 

yaitu gradasi senjang mempunyai butiran kasar yang lebih sedikit 

sehingga bila dicampur aspal akan berkelakuan seperti adukan semen. 

4. Gradasi seragam (uniform graded) 

Gradasi seragam yaitu gradasi butiran yang ukuran butirannya 

seragam atau hampir sama. 
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Gradasi agregat dapat diperoleh menggunakan set saringan dengan 

urutan nomor saringan yang runtut dari atas ke bawah. Ukuran butir 

agregat menurut AASHTO T27-88 atau SNI 03-1968-2002 adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 5. Ukuran butir agregat 

Ukuran 

(inch) 

Bukaan 

(mm) 
Ukuran 

Bukaan 

(mm) 

4 100 3/8 inch 9,5 

3,5 90 No. 4 4,75 

3 75 No. 8 2,36 

2,5 63 No. 16 1,18 

2 50 No. 30 0,6 

1,5 37,5 No. 50 0,3 

1 25 No. 100 0,15 

3/4 19 No. 200 0,075 

1/2 12,5   

(Sumber: Perkerasan Lentur Jalan Raya, Sukirman, 2010) 

Gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal sesuai dengan 

spesifikasi Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 

tahun 2010 revisi 3 adalah sebagi berikut: 

Tabel 6. Amplop gradasi gabungan untuk campuran aspal 

Ukuran Ayakan % Berat yang Lolos Laston (AC) 

Inch mm AC-WC AC-BC AC-Base 

1 ½ '' 37,5 - - 100 

1'' 25 - 100 90-100 

¼ '' 19 100 90-100 76-90 

½ '' 12,5 90-100 75-90 60-78 

3/8 '' 9,5 77-90 66-82 52-71 
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Ukuran Ayakan % Berat yang Lolos Laston (AC) 

Inch mm AC-WC AC-BC AC-Base 

No. 4 4,75 53-69 46-64 35-54 

No. 8 2,36 33-53 30-49 23-41 

No. 16 1,18 21-40 18-38 13-30 

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

No. 50 0,3 9-22 7-20 6-15 

No. 100 0,15 6-15 5-13 4-10 

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

(Sumber: SNI 03-1737-1989 Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton 

Untuk Jalan Raya) 

 

D. Metode Pengujian Marshall 

Pengujian dengan alat Marshall dilakukan sesuai dengan prosedur 

Bina Marga. Pengujian dengan Marshall Test ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan atau stabilitas 

terhadap kelelehan plastis dari campuran aspal. 

Hubungan antara ketahanan (stabilitas) dan kelelehan plastisitas 

(flow) adalah berbanding lurus, semakin besar stabilitas, semakin besar 

pula flownya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi semakin besar stabilitasnya 

maka aspal akan semakin mampu menahan beban, demikian juga 

sebaliknya. Dan jika flow semakin tinggi maka aspal semakin mampu 

menahan beban. 

Dari hasil pengamatan pada pengujian Marshall kemudian dibuat 

grafik hubungan antara presentase kadar aspal dengan presentase rongga 

terisi aspal (VMA), presentase rongga dalam campuran (VIM), kelelehan 



  

 
14 

 

(flow), stabilitas, dan perbandingan antara stabilitas dan kelelehan (MQ). 

Berikut ini penjelasan dari kata-kata di atas : 

1. VMA (Void in Mineral Agregate) 

VMA merupakan persen rongga terhadap agregat dan dinyatakan 

dalam bilangan bulat. VMA dan VIM merupakan indikator dari 

durabilitas. 

2. VIM (Void in the Mix) 

VIM menunjukkan presentase rongga dalam campuran. Semakin 

tinggi VIM menunjukkan semakin besar rongga dalam campuran 

sehingga campuran bersifat porus. 

3. Kelelehan 

Kelelehan adalah deformasi vertikal yang terjadi mulai awal 

pembebanan sampai kondisi stabilitas menurun, yang menunjukkan 

besarnya deformasi yang terjadi pada lapis perkerasan akibat menahan 

beban yang diterimanya. Nilai flow dipengaruhi oleh kadar aspal, 

viskositas aspal, gradasi agregat, jumlah dan temperatur pemadatan. 

4. Stabilitas 

Stabilitas merupakan kemampuan lapis perkerasan menerima 

beban lalu lintas tanpa mengalami perubahan bentuk tetap (deformasi 

permanen) seperti gelombang. 

5. MQ (Marshall Quotient) 

Nilai MQ menyatakan sifat kekakuan suatu campuran. Jika nilai 

MQ terlalu tinggi maka campuran akan cenderung terlalu kaku dan 
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muda retak. Jika nilai MQ terlalu rendah maka perkerasan menjadi 

terlalu lentur dan cenderung kurang stabil. 

Berikut rumus-rumus untuk mencari parameter-parameter marshall: 

1. Berat jenis bulk  dari total agregat 

Berat jenis yang dalam menentukan beratnya menggunakan berat 

kering oven agregat, sedangkan dalam menentukan volumenya, 

volume pori-pori permukaan agregat ikut diperhitungkan. Dalam 

menentukan nilai berat jenis bulk dari total agregat dapat ditentukan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Gsbtotal =  
P1+P2+P3+..Pn

P1

Gsb1
+

P2

Gsb2
+

P3

Gsb3
+..

Pn

Gsbn

 

Keterangan :   

Gsbtotal  : Berat jenis bulk agregat gabungan (gr/cc) 

P1, P2, P3  : Presentase berat dari masing-masing agregat (%) 

Gsb1, Gsb2, Gsb3 : Berat jenis bulk masing-masing agregat (gr/cc) 

2. Berat jenis semu dari total agregat 

Untuk menentukan nilai berat jenis semu dari total agregat dapat 

ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Gsatotal = 
P1+P2+P3+..Pn

P1

Gsa1
+

P2

Gsa2
+

P3

Gsa3
+..

Pn

Gsan

 

Keterangan : 

Gsatotal  : Berat jenis semu agregat gabungan (gr/cc) 

P1, P2, P3  : Preserntase berat dari masing-masing agregat (%) 
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Gsa1, Gsa2, Gsa3 : Berat jenis semu masing-masing agregat (gr/cc) 

 

 

3. Berat jenis efektif agregat 

Berat jenis agregat adalah berat jenis dari agregat termasuk seluruh 

rongga pori dalam partikel agregat, tidak termasuk rongga pori yang 

menyerap atau terisi oleh aspal. Berikut rumus untuk menentukan 

berat jenis efektif agregat: 

Gse =  
Gsb+Gsa

2
 

Keterangan : 

Gse : Berat jenis efektif total agregat (gr/cc) 

Gsb : Berat jenis bulk agregat (gr/cc) 

Gsa : Berat jenis semu agregat (gr/cc) 

4. Berat jenis maksimum campuran 

Untuk menentukan persen rongga udara, maka perlu ditentukan nilai 

berat jenis maksimum untuk setiap kadar aspal tertentu yang 

divariasikan. Gmm adalah berat jenis teoritis maksimum dari 

campuran aspal (tanpa rongga udara) yang dinyatakan dalam rumus 

sebagai berikut: 

Gmm =  
Pmm

Ps

Gse
+

Pb

Gb

 

Keterangan : 

Gmm : Berat jenis maksimum campuran (gr/cc) 
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Pmm : Presentase berat total campuran (=100) 

Ps : Persentase kadar agregat terhadap berat total campuran 

(%) 

Pb : Persentase kadar aspal terhadap berat total campuran (%) 

Gse : Berat jenis efektif (gr/cc) 

Gb : Berat jenis aspal (gr/cc) 

5. Berat jenis bulk  campuran padat  

Untuk menentukan berat jenis bulk campuran padat dapat 

ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Gmb = 
Wa

Vbulk
 

Keterangan : 

Gmb : Berat jenis campuran setelah dipadatkan (gr) 

Wa : Berat di udara (gr) 

Vbulk : Volume campuran setelah pemadatan (cc) 

6. Kepadatan 

Kepadatan adalah tingkat kerapatan campuran setelah campuran 

dipadatkan. Nilai kepadatan dapat ditentukan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Kepadatan =  
Wm

(Wmssd−Wmpw)
 

Keterangan : 

Wm : Berat benda uji setelah dipadatkan (gr) 

Wmssd : Berat benda uji ssd setelah dipadatkan (gr) 
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Wmpw : Berat benda uji dalam air setelah dipadatkan (gr) 

 

 

7. Stabilitas 

Nilai dari stabilitas benda uji didapatkan dari pembacaan arloji 

stabilitas saat pengujian dengan alat marshall. Nilai syang ditunjukkan 

pada arloji perlu dikonversi terhadap alat marshall. Hasil pembacaan 

di arloji stabilitas harus dikalikan dengan nilai kalibrasi providing ring 

yang digunakan pada alat marshall. Berikut rumus untuk mencari nilai 

stabilitas: 

S = p x q 

Keterangan : 

S  : Nilai stabilitas (kg) 

p  : Pembacaan arloji stabilitas x kalibrasi alat 

q  : Angka koreksi tebal benda uji 

Tabel 7. Faktor koreksi stabilitas 

Isi Benda Uji 

 (cm³) 

Tebal Benda Uji 

(mm) 

Angka Koreksi 

200-213 25,4 5,56 

214-225 27,0 5,00 

226-237 28,6 4,55 

238-250 30,2 4,17 

251-264 31,8 3,85 

265-276 33,3 3,57 

277-289 34,9 3,33 

290-301 36,5 3,03 

302-316 38,1 2,78 

317-328 39,7 2,50 

329-340 41,3 2,27 

341-353 42,9 2,08 
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Isi Benda Uji 

 (cm³) 

Tebal Benda Uji 

(mm) 

Angka Koreksi 

354-367 44,4 1,92 

368-379 46,0 1,79 

380-392 47,6 1,67 

393-405 49,2 1,56 

406-420 50,8 1,47 

421-431 52,4 1,39 

432-443 54,0 1,32 

444-456 55,6 1,25 

457-470 57,2 1,19 

471-482 58,7 1,14 

483-495 60,3 1,09 

496-508 61,9 1,04 

509-522 63,5 1,00 

523-535 65,1 0,96 

536-546 66,7 0,93 

547-559 68,3 0,89 

560-573 69,9 0,86 

574-585 71,4 0,83 

586-598 73,0 0,81 

599-610 74,6 0,78 

611-625 76,2 0,76 

(Sumber: SNI 06-2489-1991) 

8. Kelelehan (flow) 

Nilai kelelehan ditunjukkan oleh jarum arloji pembacaan kelelehan 

pada alat marshall. Nilai kelelehan didapat dari hasil mengurangi 

rerata diameter awal benda uji sebelum pengujian dengan rerata 

diameter benda uji setelah pengujian. 

9. VIM (Void In the  Mix) 

Rongga udara dalam campuran (VIM)  3 – 5% sesuai dengan 

spesifikasi Bina Marga 2010. VIM terdiri dari ruang udara diantara 

partikel agregat yang terlapisi aspal. Nilai VIM dalam campuran aspal 

dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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VIM =  
Gmm−Gmb

Gmm
 x 100 

 

Keterangan : 

VIM : Rongga udara dalam campuran (%) 

Gmm : Berat jenis campuran maksimum setelah pemadatan 

(gr/cc) 

Gmb : Berat jenis bulk campuran setelah pemadatan (gr/cc) 

10. VMA (Void in Mineral Agregate) 

VMA adalah rongga diantara partikel agregat pada suatu 

perkerasan termasuk rongga udara dan vokume aspal efektif  (tidak 

termasuk volume aspal yang diserap agregat). Nilai VMA dalam 

campuran aspal dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

VMA = 
100 (Gsb−Gmb)+Gmb .  Pb

Gsb
  

Keterangan : 

VMA : Rongga udara pada mineral agregat (%) 

Gmb : Berat jenis bulk campuran setelah pemadatan (gr/cc) 

Gsb : Berat jenis bulk dari total agregat (gr/cc) 

Pb : Presentase kadar aspal terhadap berat total campuran (%)  

11. VFA (Void Filled with Asphalt) 

Rongga terisi aspal (VFA) adalah persern rongga yang terdapat 

diantara partikel agregat (VMA) yang terisi oleh aspal, tidak termasuk 
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aspal yang diserao oleh agregat. Nilai VFA dapat ditentukan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

VFA = 
(VMA−VIM)

VMA
 x 100 

Keterangan : 

VFA : Presentase rongga udara yang terisi aspal (%) 

VMA  : Presentase rongga udara pada mineral agregat (%) 

VIM : Presentase rongga udara pada campuran (%) 

12. Marshall Quotient (MQ) 

Nilai marshall quotient disyaratkan lebih besar dari 250 kg/mm sesuai 

dengan persyaratan Bina Marga 2010. Nilai marshall quotient dalam 

campuran aspal dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

MQ  =  
S

F
 

Keterangan : 

MQ : Nilai marshall quotient (kg/mm) 

S  : Nilai stabilitas (kg) 

F  : Nilai flow (mm) 

 


