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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Abu Ampas Tebu 

Abu ampas tebu merupakan hasil pembakaran dari limbah ampas tebu. 

Abu ampas tebu mempunyai sifat khusus yaitu mengandung senyawa kimia 

yang bersifat pozzolan, yaitu mengandung silika (SiO2), suatu senyawa yang 

bila dicampur dengan semen dan air dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kuat tekan dan kuat tarik beton pada aspal. (Syarkawi, 2011). 

Ampas tebu adalah limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan tebu 

setelah di ambil niranya. Pada proses penggilingan tebu, terdapat 5 kali proses 

penggilingan dari batang tebu sampai menjadi ampas tebu. Setelah gilingan 

terakhir menghasilkan ampas tebu kering. Ampas tebu yang berlimpah tersebut 

telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar ketel uap (pesawat untuk 

memproduksi uap pada suatu jumlah tertentu setiap jamnya dengan suatu 

tekanan dan suhu tertentu) dimana energi yang dihasilkan dimanfaatkan 

sebagai pembangkit listrik tenaga uap (Prasetyo A., 2009).  

Ampas tebu merupakan salah satu limbah padat pabrik gula. Ampas tebu 

jumlahnya berlimpah di Indonesia. Ampas tebu merupakan limbah padat dari 

pengolahan industri gula tebu yang volumenya mencapai 30-40% dari tebu 

giling. Saat ini perkebunan tebu rakyat mendominasi luas areal perkebunan 

tebu di Indonesia. Ampas tebu termasuk biomassa yang mengandung 

lignoselulosa sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi sumber 
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energi alternatif seperti bioetanol atau biogas. Ampas tebu memiliki kandungan 

selulosa 52,7%, hemiselulosa 20,0%, dan lignin 24,2% (Samsuri dkk., 2007). 

Ampas tebu mempunyai rapat total (bulk density) sekitar 0,125 gr/cm3 , 

kandungan kelembaban (moisture content) sekitar 48% menurut Hugot. Nilai 

diatas diambil dari penelitian terhadap ampas tebu basah. Ampas tebu basah 

mempunyai kapasitas kalor dalam jumlah yang besar. 

Abu ampas tebu diyakini memiliki sifat-sifat yang baik sebagai filler 

pemadat karena memiliki sifat sementasi disamping ukuran butirannya yang 

relatif kecil (lolos saringan No.#200) yang mempermudah dalam menyusup 

kedalam pori-pori agregat. Beberapa keuntungan yang jelas terlihat dari abu 

ampas tebu sebagai bahan filler diantaranya keberlimpahan abu ampas tebu 

pada PT. Madukismo. 

Menurut Fauziah dkk, (2014) secara umum abu ampas tebu layak 

digunakan sebagai filler pengganti untuk campuran Superpave. Semakin besar 

persentase penggantian filler debu batu Clereng oleh abu ampas tebu  ke dalam 

campuran Superpave menghasilkan nilai stabilitas, VITM, VMA yang semakin 

menurun, sedangkan nilai flow, VFWA, MQ dan dan Index of Retained 

Strength campuran yang semakin tinggi. Semakin besar proporsi abu ampas 

tebu semakin besar pula kadar aspal optimum yang dibutuhkan. 

Syarkawi (2011), Menganalisa pengaruh pemanfaatan Abu ampas tebu 

dengan variasi filler terhadap karakteristik campuran aspal beton. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai uji karakteristik abu ampas tebu 

memenuhi syarat jika digunakan sebagai bahan campuran aspal beton. Secara 
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umum nilai stabilitas tertinggi pada penambahan abu ampas tebu 9% dengan 

nilai stabilitas (1640,72 kg). Pada campuran dengan abu ampas tebu diperoleh 

kadar aspal optimum (5,00%), nilai flow tertinggi 9% (3,76 mm), VIM 18% 

(4,07%), VMA 18% (9,71%), dan uji Marshall Immersion (81,90%). 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2004), diketahui 

bahwa penggunaan abu ampas tebu sebagai filler pada campuran HRS-B 

memberikan keadaan yang memenuhi spesifikasi Marshall untuk nilai 

Stabilitas, Flow, VIM, VFA, dan Marshall Quotient, namun demikian secara 

garis besar mempunyai nilai yang lebih rendah dari campuran yang 

menggunakan filler PC. Filler abu ampas tebu mempunyai karakteristik yang 

lebih baik pada kadar campuran tinggi. (kadar abu pada variasi 3 (3%; 2%) 

lebih tinggi dari hasil kadar abu pada variasi 2 (2%; 3%)). Dari semua variasi 

yang memenuhi spesifikasi adalah pada variasi 3 yaitu variasi 2%; 3%. 

Hasil penelitian Darma (2012), campuran aspal beton dengan abu ampas 

tebu sebagai penambah Filler menunjukkan stabilitasnya pada penambahan 

kadar aspal mengalami kenaikan sampai pada nilai maksimum 1096 kg. 

Kemudian mengalami penurunan nilai stabilitas seiring dengan penambahan 

kadar aspal. Penelitian yang diuji dengan Marshall Test memberikan hasil 

bahwa pemakaian abu ampas tebu dengan persentase berat abu ampas tebu 2% 

terhadap berat total sebagai pengganti Filler akan menghasilkan campuran 

yang baik. Stabilitasnya akan meningkat, flow cenderung menurun, nilai 

kekakuan (MQ) cukup baik di atas 200 kg/mm. 
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B. Aspal 

Menurut Sukirman S (2003), aspal didefinisikan sebagai material perekat 

(cementitons), berwarna coklat tua atau hitam, dengan unsur utama bitumen. 

Aspal juga didefinisikan sebagai sejenis mineral yang banyak digunakan untuk 

konstruksi jalan, khusus perkerasan lentur. Aspal merupakan material organik 

(hydrocarbon) yang komplek yang dapat diperoleh langsung dari alam atau 

dengan proses tertentu (artifasial). Aspal adalah material yang pada temperatur 

ruang berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat termoplastis. Jadi, aspal 

akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu, dan kembali 

membeku jika temperatur turun. Bersama dengan agregat, aspal merupakan 

material pembentuk campuran perkerasan jalan. Banyaknya aspal dalam 

campuran perkerasan berkisar antara 4%-10% berdasarkan berat campuran 

atau 10%-15% berdasarkan volume campuran. 

Aspal yang digunakan sebagai material perkerasan jalan berfungsi 

sebagai: 

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

antar sesama aspal. 

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

di dalam butir agregat itu sendiri. 

Aspal terbuat dari minyak mentah, melalui proses penyulingan atau dapat 

ditemukan dalam kandungan alam sebagai bagian dari komponen alam yang 

ditemukan bersama-sama material lain. Aspal dapat pula diartikan sebagai 

bahan pengikat pada campuran beraspal yang terbentuk dari senyawa-senyawa 
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komplek seperti Asphaltenese, Resins dan Oils. Aspal mempunyai sifat visco-

elastis dan tergantung dari waktu pembebanan. Pada proses pencampuran dan 

proses pemadatan sifat aspal dapat ditunjukkan dari nilai viscositasnya, 

sedangkan pada sebagian besar kondisi saat masa pelayanan, aspal mempunyai 

sifat viscositas yang diwujudkan dalam suatu nilai modulus kekakuan (Shell 

Bitumen, 1990).  

Menurut Darunifah (2007), aspal mempunyai 3 sifat, antara lain:  

1. Aspal mempunyai sifat mekanis (rheologi), yaitu hubungan antara 

tegangan (stress) dan regangan (strain) dipengaruhi oleh waktu. Apabila 

mengalami pembebanan dengan jangka waktu pembebanan yang sangat 

cepat, maka aspal akan bersifat elastis, tetapi jika pembebanannya terjadi 

dalam jangka waktu yang lambat maka sifat aspal menjadi plastis 

(viscous).  

2. Aspal adalah bahan yang Thermoplastis, yaitu konsistensinya atau 

viskositasnya akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur yang 

terjadi. Semakin tinggi temperatur aspal, maka viskositasnya akan 

semakin rendah atau semakin encer demikian pula sebaliknya. Dari segi 

pelaksanaan lapis keras, aspal dengan viskositas yang rendah akan 

menguntungkan karena aspal akan menyelimuti batuan dengan lebih baik 

dan merata. Akan tetapi dengan pemanasan yang berlebihan maka akan 

merusak molekul-molekul dari aspal, aspal menjadi getas dan rapuh.  
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3. Aspal mempunyai sifat Thixotropy, yaitu jika dibiarkan tanpa mengalami 

tegangan regangan akan berakibat aspal menjadi mengeras sesuai dengan 

jalannya waktu. 

Fungsi aspal dalam campuran agregat aspal adalah sebagai bahan 

pengikat yang bersifat visco-elastis dengan tingkat viscositas yang tinggi 

selama masa layan dan berfungsi sebagai pelumas pada saat penghamparan di 

lapangan sehingga mudah untuk dipadatkan (Darunifah, 2007). 

Menurut Sukirman S (2003) jenis-jenis aspal dibedakan berdasarkan 

tempat diperolehnya, aspal dibedakan atas aspal alam dan aspal minyak. Aspal 

alam yaitu aspal yang didapat di suatu tempat di alam, dan dapat digunakan 

sebagaimana diperolehnya atau dengan sedikit pengolahan. Aspal minyak 

adalah aspal yang merupakan residu pengilangan minyak bumi.  

Menurut Sukirman S (2003), jika dilihat dari bentuknya pada temperatur 

ruang maka aspal dapat dibagi menjadi: 

1. Aspal padat, adalah aspal yang yang berbentuk padat atau semi padat pada 

suhu ruang dan menjadi cair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan 

nama semen aspal (asphalt cement). Oleh karena itu semen aspal harus 

dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengikat 

agregat. 

Aspal keras atau panas (asphalt cement, AC), digunakan dalam keadaan 

cair dan panas serta penyimpanannya dalam bentuk pampat dalam 

temperatur ruang. Aspal ini berbentuk padat pada temperature ruang antara 

25º-30 º C.  
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Di Indonesia AC dibedakan menjadi: 

a. AC 40/50 : AC dengan penetrasi antatra 40-50 

b. AC 60/70 : AC dengan penetrasi antara 60-70 

c. AC 85/100 : AC dengan penetrasi antara 85-100 

d. AC 120/150 : AC dengan penetrasi antara 120-150 

e. AC 200/300 : AC dengan penetrasi antara 200-300. 

AC dengan penetrasi rendah dipakai untuk daerah yang memiliki 

cuaca panas atau volume lalu lintasnya tinggi, sedangkan AC dengan 

penetrasi tinggi dipakai untuk daerah dingin atau untuk volume lalu lintas 

rendah. Di Indonesia umumnya dipakai penetrasi 60/70 dan 80/100. 

(Suryadharma dkk, 1999). 

2. Aspal cair (cutback asphalt), yaitu aspal yang berbentuk cair pada suhu 

ruang. Aspal cair merupakan semen aspal yang dicairkan dengan bahan 

pencair dan hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin, 

atau solar. Bahan pencair membedakan aspal cair menjadi: 

a. Rapid curing cut back asphalt (RC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair bensin, RC merupakan aspal cair yang paling cepat menguap. 

b. Medium curing cut back asphalt (MC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair minyak tanah (kerosene). 

c. Medium curing cut back asphalt (SC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair solar (minyak disel), SC merupakan aspal cair yang paling 

lambat menguap (Sukirman S, 2003). 
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3. Menurut Sukirman S (2003) aspal emulsi (emulsified asphalt) adalah suatu 

campuran aspal dengan air dan bahan pengemulsi, yang dilakukan di 

pabrik pecampur. Aspal emulsi ini lebih cair daripada aspal cair.  

Berdasarkan muatan listrik yang dikandungnya, aspal emulsi dapat 

dibedakan atas: 

a. Aspal kationik disebut juga aspal emulsi asam, merupakan aspal 

emulsi yang butiran aspalnya bermuatan arus listrik positif. 

b. Aspal anionik disebut juga aspal emulsi alkali, merupakan aspal 

emulsi yang butiran aspalnya bermuatan negatif. 

c. Nonionik merupakan aspal emulsi yang tidak mengalami ionisasi, 

berarti tidak mengantarkan listrik. 

Berdasarkan kecepatan mengerasnya, aspal emulsi dapat dibedakan 

atas: 

a. Rapid Setting (RS), aspal yang mengandung sedikit bahan pengemulsi 

sehingga pengikatan yang terjadi cepat, dan aspal cepat menjadi padat 

atau keras kembali. 

b. Medium Setting (MS). 

c. Slow Setting (SS), jenis aspal emulsi yang paling lambat mengeras. 

Sukirman (2003), mengatakan laston adalah beton aspal bergradasi 

menerus yang umum digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas 

yang berat. Berdasarkan fungsinya, Laston terdiri dari tiga macam campuran, 

yaitu Laston lapis aus (AC-WC), Laston lapis pengikat (AC-BC) dan laston 

lapis pondasi (AC-Base). Laston lapis aus (AC-WC) merupakan lapisan paling 
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atas dari struktur perkerasan yang berhubungan langsung dengan roda 

kendaraan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung konstruksi 

dibawahnya dari kerusakan akibat air dan cuaca, lapisan aus harus 

menyediakan permukaan jalan yang rata dan tidak licin. 

 
C. Lapis Aspal Beton 

Lapisan aspal beton adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan yang 

terdiri dari campuran aspal keras dan agregat, dicampur dan dihampar dalam 

keadaan panas serta dipadatkan pada suhu tertentu (Sukirman S.,1992). 

Lapis yang terdiri dari campuran aspal keras (AC) dan agregat yang 

mempunyai gradasi menerus dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu 

tertentu. Lapis ini digunakan sebagai lapis permukaan struktural dan lapis 

pondasi, (Asphalt Concrete Base/Asphalt Treated Base). (Diansari S., 2016). 

Sesuai fungsinya Laston mempunyai 3 macam campuran yaitu: 

1. Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course), dengan tebal nominal minimum adalah 4 cm. 

2. Laston sebagai lapisan antara, dikenal dengan nama AC-BC (Asphalt 

Concrete-Binder Course), dengan tebal nominal minimum adalah 5 cm, 

terletak dibawah lapisan aus (wearing course) dan di lapisan pondasi (base 

course). 

3. Laston sebagai lapisan pondasi, dikenal dengan nama AC-Base (Asphalt 

Concrete-Base), dengan tebal nominal minimum adalah 6 cm. Lapisan 

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

negara adalah direncanakan untuk memperoleh kepadatan yang tinggi, 
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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. Ketentuan sifat-

sifat campuran beraspal panas menurut Spesifikasi Bina Marga 2010 revisi 

III untuk Laston bergradasi kasar, tertera pada Tabel 1. berikut ini. 

Tabel 1. Ketentuan Sifat–sifat Campuran Laston (AC-BC) 
 

Sifat-sifat Campuran 
 

 
Laston(6) 

Jumlah tumbukan per bidang  75 112(1) 

Rasio partikel lolos ayakan 0,075 mm 
dengan kadar aspal efektif 

Min. 1,0 
Maks. 1,4 

Rongga dalam campuran (%)(2) Min. 3,0 
Maks. 5,0 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min. 15 14 13 
Rongga terisi aspal (%) Min. 65 65 65 
Stabilitas Marshall (Kg) Min. 800 1800(1) 

Pelelehan (mm) Min. 2 3 
Maks. 4 6(1) 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 
perendaman selama 24 jam, 60ºC 

Min. 90 

Rongga dalam campuran (%) pada 
kepadatan membal (refusal) 

Min. 2 

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal 

 
D. Agregat  

Agregat adalah suatu kumpulan butiran batuan yang berukuran tertentu 

yang diperoleh dari hasil alam langsung maupun dari pemecahan batu besar 

ataupun yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Sering kali agregat diartikan 

pula sebagai suatu bahan yang bersifat keras dan kaku yang digunakan sebagai 

bahan pengisi campuran. 
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Agregat adalah suatu bahan yang keras dan kaku yang digunakan sebagai 

bahan campuran dan berupa berbagai jenis butiran atau pecahan, termasuk 

didalamnya antara lain: pasir, kerikil, agregat pecah, terak dapur tinggi dan 

debu agregat. Banyaknya agregat dalam campuran aspal pada umumnya 

berkisar antara 90% sampai dengan 95% terhadap total berat campuran atau 

70% sampai dengan 85% terhadap volume campuran aspal (Wahyudi, 2010). 

Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuannya dalam memikul 

beban lalu lintas karena dibutuhkan untuk lapisan permukaan yang langsung 

memikul beban di atasnya dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. 

Kualitas suatu agregat sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dikandungnya. 

Diantara sifat-sifat yang ada yaitu strength atau kekuatan, durability atau 

keawetan, adhesiveness atau daya rekat terhadap aspal dan workability atau 

kemudahan dalam pelaksanaan. Sifat kekuatan dan keawetan (strength and 

durability) dipengaruhi oleh gradasi, kadar lumpur, kekerasan (hardness) dan 

bentuk butir (shape-grain).  

Gradasi merupakan ukuran luar dari agregat dan dibedakan menjadi 

agregat kasar, halus dan agregat pengisi (filler). Gradasi yang baik, seragam 

dan seimbang dapat meningkatkan kekuatan dan keawetan karena rongga yang 

dibentuk mudah dimasuki oleh filler sehingga kerapatan-nya meningkat akibat 

tidak ada rongga yang kosong begitu saja (Putrowijoyo, 2006). 

Menurut Idral M. (2016) berdasarkan besar partikel-partikel agregat, 

agregat dapat dibedakan atas: 
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1. Agregat kasar, yaitu batuan yang tertahan saringan No. 8 (2,36 mm) terdiri 

atas batu pecah atau kerikil pecah.  

2. Agregat halus, yaitu batuan yang lolos saringan No. 8 (2,36 mm) dan 

tertahan saringan No. 200 (0.075 mm) terdiri dari hasil pemecahan batu 

atau pasir alam. 

3. Agregat pengisi (filler), terdiri atas bahan yang lolos saringan No.200 

(0,075 mm) tidak kurang dari 75% terhadap beratnya (SK. SNI M-02-

1994-03). 

Gradasi agregat gabungan adalah gradasi agregat gabungan untuk 

campuran beraspal, ditunjukkan dalam persen terhadap berat agregat, harus 

memenuhi batas-batas dan harus berada diluar daerah larangan (Restriction 

Zone),  Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuan dalam memikul 

beban lalu lintas. Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik dibutuhkan untuk 

lapisan permukaan yang langsung ,memikul beban lalu lintas dan menyebarkan 

ke lapisan dibawahnya. 

 
E. Limbah Beton  

Beton adalah campuran antara agregat halus (pasir), agregat kasar 

(kerikil) dengan semen dan air terkadang ditambah additif yang bersifat 

kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu, sampai menjadi satu 

kesatuan yang homogen. Sedangkan limbah beton adalah material hasil 

penghancuran beton struktur yang diambil dari pembangunan atau renovasi 

gedung yang sudah tidak terpakai lagi untuk konstruksi.. Limbah beton 

digunakan sebagai pengganti agregat dalam perkerasan jalan. Limbah beton 
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yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah limbah beton dengan kuat 

tekan fc 35 MPa yang berasal dari laboratorium Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

 
F. Karakteristik Campuran Beraspal 

Menurut Andi Tenrisukki Tenriajeng dalam skripsi Diansari (2016), 

terdapat enam karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh beton aspal. 

Dibawah ini adalah penjelasan dari keenam karakteristik tersebut : 

1. Stabilitas lapisan perkerasan jalan  

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan perkerasan 

jalan menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap 

seperti gelombang, alur dan bleeding. Kebutuhan akan stabilitas sebanding 

dengan jumlah lalu lintas dan beban kendaraan yang akan memakai jalan 

tersebut. Jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan sebagian besar 

merupakan kendaraan berat menuntut stabilitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan jalan yang volume lalu lintasnya hanya terdiri dari 

kendaraan penumpang saja. Kestabilan yang terlalu tinggi menyebabkan 

lapisan itu mnejadi kaku dan cepat mengalami retak, disamping itu karena 

volume antar agregat kurang maka kadar aspal yang dibutuhkan rendah. 

Stabilitas terjadi dari hasil geseran anatar butir, penguncian antar partikel 

dan daya ikat yang baik dar lapisan aspal.   

Dengan demikian stabilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan 

mengusahakan penggunaan: 

a. Agregat dengan gradasi yang rapat (dense graded) 
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b. Agregat dengan permukaan yang kasar 

c. Agregat yang berbentuk kubus 

d. Aspal dengan penetrasi rendah 

e. Aspal dengan jumlah yang mencukupi untuk ikatan antara butir 

Agregat dengan gradasi baik, atau bergradasai rapat akan 

memberikan rongga antar butiran agregat (void in mineral agreggate) yang 

kecil untukmengahasilkan 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 anatar campuran (void in mix = VIM) yang kecil. 

Adanya beban lalu lintas yang manambah pemadatan lapisan 

mengakibatkan lapisan aspal meleleh keluar yang disebut bleeding.  

Berikut dijelaskan perolehan nilai stabilitas dijelaskan dalam persamaan 1. 

Persamaan 1. untuk nilai stabilitas dibawah ini : 

S  = p x q ..................................................... (1) 

Keterangan : 

S = Angka stabilitas sesungguhnya 

P = Pembacaan arloji stabilitas x kalibrasi alat 
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q  = Angka koreksi benda uji 

2. Durabilitas 

Durabilitas diperlukan pada lapisan permukaan sehingga lapisan 

dapat mampu menahan keausan akibat pengaruh cuaca, air dan perubahan 

suhu ataupun keausan akibat gesekan roda kendaraan.  

Faktor yang mempengaruhi durabilitas lapis aspal beton adalah : 

a. VIM kecil sehingga lapis kedap air dan udara tidak masuk kedalam 

campuran yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan aspal menjadi 

rapuh (getas). 

b. VMA besar sehingga film aspal dapat dibuat tebal. Jika VMA dan VIM 

kecil serta kadar aspal tinggi maka kemungkinan terjadinya bleeding 

cukup besar. Untuk mencapai VMA yang besar ini dipergunakan 

agregat bergradasi senjang. 

c. Film (selimut) aspal, film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis 

aspal beton yang berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkinan terjadinya 

bleeding menjadi besar. 

3. Kelenturan (Fleksibilitas)  

Kelenturan (Fleksibilitas) adalah kemampuan lapisan perkerasan 

untuk dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban alu lintas 

berulang tanpa timbulnya retak dan peruahan volume.  

Untuk mendapatkan fleksibilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan: 

a. Penggunaan agregat bergradasi senjang sehingga diperoleh VMA 

yang besar. 
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b. Penggunaan aspal lunak (aspal dengan penetrasi yang tinggi). 

c. Penggunaan aspal yang cukup banyak sehigga diperoleh VIM yang 

kecil. 

4. Ketahanan terhadap kelelahan (Fatique Resistance)  

Ketahanan terhadap kelelahan (Fatique Resistance) adalah 

ketahanan dari lapis aspal beton dalam menerima beban berulang tanpa 

terjadinya kelelahan yang berupa alur (rutting) dan retak.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap kelelahan adalah: 

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

kelelahan yang lebih cepat. 

b. VMA dan kadar aspal yang tinggi dapat mengakibatkan lapis 

perkerasan menjadi fleksibel. 

5. Kekesatan terhadap slip (Skid Resistence)  

Kekesatan terhadap slip (Skid Resistence) adalah kekesatan yang 

diberikan oleh perkerasan sehingga kendaraan tidak mengalami slip balik 

di waktu hujan (basah) maupun diwaktu kering. Kekesatan dinyatakan 

dengan koefisien gesek antara permukaan jalan dengan roda kendaraan.  

Tingginya nilai tahanan geser ini dipengaruhi oleh: 

a. Penggunaan agregat dengan permukaan kasar 

b. Penggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tidak terjadi bleeding 

c. Penggunaan agregat berbentuk kubus 

d. Penggunaan agregat kasar yang cukup 
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6. Kemudahan Pelaksanaan (Workability)  

Kemudahan Pelaksanaan (Workability) adalah mudahnya suatu 

campuran untuk dihampar dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang 

memenuhi kepadatan yang diharapkan.  

Workability ini dipengaruhi oleh : 

a. Gradasi agregat, agregat bergradasi baik lebih mudah dilaksanakan 

daripada agregat bergradasi lain 

b. Temperatur campuran yang ikut mempengaruhi kekerasan bahan 

pengikat yang bersifat termoplastis 

c. Kandungan bahan pengisi (filler) yang tinggi menyebabkan 

pelaksanaan lebih sulit. 

 
G. Karakteristik Marshall 

Untuk mengukur kualitas campuran laston, maka perlu dilakukan 

serangkaian ppengujian dengan metode marshall. Dari serangkaian pengujian 

tersebuat akan didapatkan beberapa data yang harus diolah terlebih dahulu 

menggunakan rumus-rumus empiris, agar didapatkan nilai akhir yang dapat 

digunakan sebagai nilai parameter kualitas campuran aspal. 

Menurut Sukirman (2003), parameter kualitas campuran aspal beserta 

rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data adalah sebagai berikut: 

1. Berat Jenis Bulk Agregat  

Berat jenis bulk adalah perbandingan antara berat bahan di udara 

(termasuk rongga yang cukup kedap dan yang menyerap air) pada satuan 
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volume dan suhu tertentu dengan berat air suling serta volume yang sama 

pada suhu tertentu pula.  

Karena agregat total terdiri dari atas fraksi-fraksi agregat kasar, agregat 

halus dan bahan pengisi yang masing-masing mempunyai berat jenis yang 

berbeda maka berat jenis bulk (Gsb) agregat total dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Gsb =  
P1+P2+ ………+Pn

P1
G1

  +P2
G2

  + ………+Pn
Gn

 
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)  

Keterangan:  

Gsb   = Berat jenis bulk total agregat (gr/cc) 

P1, P2… Pn  = Persentase masing-masing fraksi agregat (%) 

G1, G2… Gn  = Berat jenis bulk masing-masing fraksi agregat (gr/cc)  

2. Berat Jenis Semu Agregat 

Berat jenis semu adalah perbandingan antara berat agregat kering 

permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat 

dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

Masing-masing agregat penyusun campuran aspal beton memiliki 

nilai berat jenis semu masing-masing. Sehingga, perlu untuk mencari nilai 

penggabungan berat jenis semu gabungan dari agregat, maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Gsa =  
P1+P2+ ………+Pn

P1
G1

  +P2
G2

  + ………+Pn
Gn

 
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)  

Keterangan:  

Gsa   = Berat jenis semu total agregat (gr/cc) 
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P1, P2… Pn  = Persentase masing-masing fraksi agregat (%) 

G1, G2… Gn  = Berat jenis semu masing-masing fraksi agregat (gr/cc)  

3. Berat Jenis Efektif Agregat  

Berat jenis efektif adalah rata-rata dari berat jenis bulk total dan berat 

jenis semu total agregat, yang dirumuskan sebagi berikut: 

Gse =
Gsb+Gsa

2 
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)  

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 

Berat jenis maksimum campuran untuk masing-masing kadar aspal 

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

sebagai berikut:  

Gmm =  
Pmm

Ps
Gse

 −Pb
Gb

  
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)  

Keterangan:  

Gmm   = Berat jenis maksimum campuran (gr/cc)  

Pmm   = Persentase berat total campuran (100%)  

Pb   = Kadar aspal berdasarkan berat jenis maksimum (%) 

Ps   = Kadar agregat persen terhadap berat total campur (%) 
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5. Kepadatan (density) 

Kepadatan (gr/cc) merupakan tingkat kerapatan campuran setelah 

dipadatkan, yang dirumuskan sebagai berikut:  

Gse =  
Wm

(Wmssd−Wmpw)  
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)  

Keterangan:  

Wm  = Berat benda uji setelah dipadatkan (gr) 

Wmssd = Berat benda uji keadaan jenuh setelah dipadatkan (gr) 

Wmpw = Berat benda uji dalam air setelah dipadatkan (gr) 

6. Rongga di antara Mineral Agregat (VMA)  

VMA (%) adalah ruang diantara partikel agregat pada suatu 

perkerasan beraspal, termasuk rongga udara dan volume aspal efektif (tidak 

termasuk volume aspal yang diserap agregat). VMA dihitung berdasarkan 

Berat Jenis Bulk Agregat dan dinyatakan sebagai persen volume bulk 

campuran yang dipadatkan. VMA dapat dihitung pula terhadap berat 

campuran total atau terhadap berat agregat total. Perhitungan VMA 

terhadap campuran total dengan persamaan: 

a. Terhadap Berat Campuran Total  

VMA = 100 ×
Gmb−Ps

Gsb  
  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6) 

Keterangan:  

VMA  = Rongga diantara mineral agregat, persen volume bulk 

Gsb  = Berat jenis bulk agregat 

Gmb  = Berat jenis bulk campuran padat 
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Ps  = Kadar agregat, persen terhadap berat total campuran 

b. Terhadap Berat Agregat Total 

VMA = 100 ×
Gmb
Gsb  

× 100
100+Pb  

× 100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7) 

Keterangan: 

VMA = Rongga diantara mineral agregat, persen volume bulk 

Gsb  = Berat jenis bulk agregat 

Gmb  = Berat jenis bulk campuran padat 

Pb  = Kadar aspal persen terhadap berat total campuran 

7. Rongga di dalam Campuran (VIM)  

VIM (%) dalam campuran perkerasan beraspal terdiri atas ruang 

udara di antara pertikel agregat yang terselimuti aspal. Volume rongga 

udara dalam persen dapat ditentukan dengan rumus:  

VIM = 100 ×
Gmm×Gmb

Gmm
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)  

Keterangan :  

VIM  = Rongga udara campuran, persen total campuran  

Gmm  = Berat jenis maksimum campuran agregat rongga udara 0 (Nol)  

Gmb  = Berat jenis bulk campuran padat 

8. Rongga Terisi Aspal (VFA)  

VFA  (%) adalah persen rongga yang terdapat di antara partikel 

agregat yang terisi oleh aspal, tidak termasuk aspal yang diserap oleh 

agregat. Untuk mendapatkan rongga terisi aspal (VFA) dapat ditentukan 

dengan persamaan:  
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VFA =
100 (VMA−VIM)

Gmm
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)  

Keterangan:  

VFA = Rongga terisi aspal  

VMA= Rongga diantara mineral agregat, persen volume bulk  

VIM = Rongga udara campuran, persen total campuran  

Secara skematis campuran aspal beton yang telah dipadatkan dapat 

digambarkan sebagai Gambar 1. Dibawah ini. 

 
Gambar 1. Skematis Campuran Aspal Beton 

Keterangan:  

Vmb = Volume bulk dari campuran beton aspal padat  

Vsb = Volume agregat, adalah volume bulk dari agregat (volume bagian    

masif + pori yang ada di dalam masing-masing butir agregat)  

Vse = Volume agregat, adalah volume aktif dari agregat (volume bagian 

masif + pori yang tidak terisi aspal di dalam masing- masing butir 

agregat)  

VMA  = Volume pori diantara butir agregat di dalam beton aspal padat.  
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Vmm  = Volume tanpa pori dari beton aspal padat  

Va  = Volume aspal dalam beton aspal padat  

VIM  = Volume pori dalam beton aspal padat  

VFA  = Volume pori beton aspal yang terisi oleh aspal  

Vab = Volume aspal yang terabsorbsi kedalam agregat dari beton aspal 

padat. 

9. Stabilitas 

Stabilitas (kg) campuran dalam pengujian marshall ditunjukan 

dengan pembacaan nilai stabilitas yang dikoreksi dengan angka tebal benda 

uji. Stabilitas merupakan kemampuan lapis perkerasan untuk menahan 

deformasi akibat beban lalu lintas yang bekerja di atasnya, tanpa 

mengalami perubahan bentuk seperti gelombang dan alur. Nilai stabilitas 

dipengaruhi oleh gesekan antar butiran agregat (internal friction), 

penguncian antar butir agregat (interlooking) dan daya ikat yang baik dari 

lapisan aspal (kohesi), disamping itu proses pemadatan, mutu agregat, dan 

kadar aspal juga berpengaruh. Adapun rumus untuk nilai koreksi benda uji 

adalah sebagi berikut: 

S = 𝑝 𝑥 𝑞 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)  

Keterangan: 

S = Nilai stabilitas (kg) 

P = Pembacaan arloji stabilitas x kalibraso 

Q = Angka Koreksi 
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Tabel 2. Angka Koreksi Benda Uji 
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 
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) 

10. Flow (kelelehan) 

Flow (mm) menunjukkan besarnya penurunan atau deformasi yang 

terjadi pada lapis keras akibat menahan beban yang diterimanya. 

Penurunan atau  deformasi yang terjadi erat kaitannya dengan nilai 
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karakteristik Marshall lainnya, seperti VFB (Vold Filled Bitumen), VIM 

(Void In Mix) dan stabilitasnya. Nilai flow dipengaruhi antara lain oleh 

gradasi agregat, kadar aspal dan proses  pemadatan yang meliputi suhu 

pemadatan dan energi pemadatan. Campuran yang memiliki nilai kelelehan 

(flow) yang rendah dan stabilitas yang tinggi, cenderung menjadi kaku dan  

getas (brittle), sedangkan campuran yang memiliki nilai kelelehan (Flow) 

yang tinggi dengan stabilitas yang rendah cenderung plastis dan mudah 

berubah bentuk apabila mendapatkan beban lalu lintas. Aspal terdiri dari 

dua komponen utama yaitu asphalteness dan malteness. Asphalteness yang 

memberikan warna cokelat atau hitam pada aspal sedangkan malteness dan 

oil yang juga akan mempengaruhi nilai flow. 

11. Marshall Quotient (MQ)  

MQ (kg/mm) merupakan hasil bagi antara stabilitas dengan 

kelelahan (flow) dan merupakan pendekatan terhadap tingkat kekakuan dan 

fleksibilitas campuran. Semakin besar nilai Marshall Quotient (QM) 

berarti campuran semakin kaku dan sebaliknya semakin kecil Marshall 

Quotient (QM) maka perkerasanya semakin lentur.   

 
H. Uji Marshall 

Menurut Sukirman S. 1999, kinerja campuran aspal beton dapat 

diperiksa dengan menggunakan alat pemeriksaan Marshall. Metode 

Marshall ditemukan oleh Bruce Marshall dan selanjutnya dikembangkan 

oleh U.S. Corps Of Engineer. Pengujian Marshall bertujuan untuk 

mengukur daya tahan (stability) campuran agregat dan aspal terhadap 
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kelelehan plastis (flow) dari campuran aspal dan agregat. Kelelahan plastis 

adalah keadaan perubahan bentuk campuran yang terjadi akibat suatu beban 

sampai batas rentuh yang dinyatakan dalam mm atau 0,01. Alat Marshall 

merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan cincin penguji (Proving ring) 

yang berkapasitas 2500 kg atau 5000 pon. Proving ring dilengkapi dengan 

arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas campuran. 

Disamping itu terdapat juga arloji kelelahan (flowmeter) untuk mengukur 

kelelehan plastis (flow).  

Benda uji berbentuk silinder berdiamater 10 cm dan tinggi 7,5 cm 

dipersiapkan di laboratorium dalam cetakan benda uji dengan menggunakan 

hammer seberat 10 ppon (4,536 kg) dan tinggi jatuh 18 inch (45,7 cm) yang 

dibebani dengan kecepatan tetap 50 mm/menit.  

 

 

 

 


