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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkerasan Jalan 

Menurut Sukirman (2003) perkerasan jalan merupakan lapisan 

perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan, 

yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi, dan 

selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. 

Supaya perkerasan mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai, 

tetapi juga ekonomis, maka perkerasan jalan dibuat berlapis-lapis. Lapisan 

paling atas disebut juga sebagai lapisan permukaan, merupakan lapisan 

yang paling baik mutunya. Dibawahnya terdapat lapisan fondasi, yang 

diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. 

Material utama lapisan perkerasan jalan agregat, yaitu 90%-95% 

dari berat campuran perkerasan. Daya dukung lapisan perkerasan ditentukan 

dari sifat butir-butir agregat dan gradasi agregatnya. Bahan pengikat seperti 

aspal dan semen dipergunakan sebagai bahan pengikat agregat agar 

terbentuk perkerasan kedap air. Agar perkerasan jalan yang sesuai dengan 

mutu yang diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan dan 

pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan.  

Menurut Sukirman (2010) berdasarkan bahan pengikatnya, 

konstruksi perkerasan jalan dibedakan atas: 

1. Konstruksi Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Perkerasan lentur merupakan jenis perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikatnya. Konstruksi perkerasan lentur terdiri 
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dari 5 lapisan yaitu, lapisan perkerasan, lapisan pengikat lapisan pondasi 

atas, lapisan pondasi bawah dan lapisan tanah dasar. Setiap lapisan-

lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas 

ke tanah dasar. 

2. Konstruksi Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 

Perkerasan kaku yaitu perkerasan yang menggunakan semen 

sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan 

diletakkan diatas tanah dasardengan atau tanpa lapis pondasi bawah. 

Selanjutnya beban lalu lintas akan dipikul oleh pelat beton tersebut. 

3. Konstruksi Perkerasan Komposit (Composite Pavement) 

Perkerasan komposit yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan 

dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur diatas 

perkerasan kaku atau sebaliknya. 

B. Lapis Aspal Beton 

Beton aspal adalah jenis perkerasan jalan yang terdiri dari campuran 

agregat dan aspal, dengan atau tanpa bahan tambahan. Material-material 

pembentuk beton aspal dicampur di instalasi pencampur pada suhu tertentu, 

kemudian diangkut ke lokasi, dihamparkan, dan dipadatkan. Suhu 

percampuran ditentukan berdasarkan jenis aspal yang digunakan. Jika 

digunakan semen aspal, maka suhu percampuranya umumnya antara 

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

dikenal pula dengan nama hotmix (Sukirman, 2003).  



11 

 

Dalam Sukirman (1999), dijelaskan bahwa suatu campuran aspal beton 

harus memiliki karakteristik campuran yang baik. Karakteristik tersebut 

meliputi: stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, tahanan geser, kedap air, 

kemudahan pekerjaan dan ketahanan terhadap kelelehan. 

1. Stabilitas  

Stabilitas adalah kemampuan lapisan perkerasan menerima beban 

lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur 

ataupun bleeding. Stabilitas terjadi dari hasil getaran antar butir, 

penguncian antar partikel dan daya ikat yang baik dari lapisan aspal. 

Untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi diperlukan agregat yang 

bergradasi baik, bergradasi rapat dan memberikan rongga antar butiran 

agregat (void in mineral agregat) yang kecil. 

2. Durabilitas 

Durabilitas adalah ketahanan campuran aspal terhadap pengaruh 

cuaca, air dan perubahan suhu ataupun keausan akibat gesekan 

kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai durabilitas dari 

campuran aspal adalah ketebalan film aspal, nilai VIM dan nilai VAM. 

Suatu campuran aspal akan memiliki durabilitas yang tinggi jika nilai 

VIM kecil dan nilai VMA besar. 

3. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti 

deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang tanpa timbulnya 

retak dan perubahan volume. Faktor-faktor yang membuat campuran 
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aspal memiliki fleksibilitas yang tinggi adalah penggunaan agregat yang 

bergradasi senjang sehingga nilai VMA besar, penggunaan aspal jenis 

aspal lunak dan nilai VIM yang kecil. 

4. Tahanan Geser (Skid Resistence) 

Tahanan geser adalah kekesatan yang diberikan oleh perkerasan 

jalan sehingga kendaraan tidak mengalami slip baik di waktu keadaan 

jalan basah maupun diwaktu keadaan jalan sedang kering. Kekesatan 

dinyatakan dengan koefisien gesek antar permukaan jalan dan ban 

kendaraan. 

5. Ketahanan Kelelehan (Fatique Resistance) 

Ketahanan kelelehan adalah ketahanan dari lapis aspal beton dalam 

menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelehan yang berupa alur 

(ruting) dan retak. Faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap 

kelelehan adalah nilai VIM dan VMA. Campuran aspal yang memiliki 

nilai VIM dan VMA yang tinggi akan mempunyai ketahanan kelelehan 

yang tinggi juga. 

6. Kemudahan pelaksanaan (Workability) 

Kemudahan pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk 

dihampar dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi 

kepadatan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

workability suatu campuran aspal adalah gradasi agregat, temperatur 

campuran dan kandungan filler dalam campuran. 
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C. Bahan Penyusun Lapis Aspal Beton 

Dalam proses perancangan perkerasan jalan, bahan penyusun campuran 

aspal beton menjadi bagian yang diutamakan dalam pertimbangan analisis 

parameter perancangan. Hal ini karena salah satu parameter kekuatan 

konstruksi jalan terletak pada pemilihan material penyusun yang tepat 

(Saodang, 2005). Berikut adalah penjelasan masing-masing bahan 

penyusun campuran aspal beton: 

1. Agregat 

Agregat didefinisikan secara umum sebagai formasi kulit bumi yang 

keras dan padat. ASTM mendefinisikan agregat sebagai suatu bahan 

yang terdiri dari mineral padat, berupa fragmen-fragmen. Agregat 

merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yaitu 90-95% 

agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agregat berdasarkan 

persentase volume. Daya dukung, keawetan dan mutu perkerasan jalan 

ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran agregat dengan 

material lain (Sukirman, 2003). Menurut Saodang (2005), Agregat 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu berdasarkan sumber didapatnya bahan 

dan berdasarkan dimensi butiran. Berdasarkan sumber didapatnya 

bahan, agregat terdiri dari agregat alam yang diperoleh secara alamiah 

seperti pasir dan kerikil serta agregat buatan yang didapat dari hasil 

proses pemecahan batu. Berdasarkan dimensi butiran, agregat 

dibedakan menjadi 3 jenis yaitu agregat kasar, agregat halus dan mineral 
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filler. Berikut adalah macam-macam dari agregat berdasarkan dimensi 

butiran: 

a. Agregat Kasar 

Menurut Saodang (2005) agregat kasar merupakan bahan 

atau batuan yang tertahan pada saringan no.4. Agregat kasar juga 

merupakan batuan yang memiliki dimensi ukuran antara 4,8 mm 

sampai 150 mm yang berasal dari batuan alami maupun batuan 

buatan. Agregat kasar yang digunakan sebagai bahan penyusun 

campuran aspal beton tentunya harus memenuhi ketentuan yang ada. 

Berikut adalah ketentuan-ketentuan dari agregat kasar menurut 

Spesifikasi Bina Marga 2010: 

Tabel 1. 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 2439:2011 Maks. 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 Divisi 6 Tabel 6.3.2) 
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b. Agregat Halus 

Menurut The Asphalt Institut dan Depkimpraswil Tahun 

2002 (dalam Sukirman, 2003) Agregat halus adalah agregat dengan 

ukuran butir lebih halus dari saringan No.8 (=2,36 mm). Menurut 

Spesifikasi Umum Bina Marga (2010), Agregat halus merupakan 

bahan yang bersih, keras, bebas dari lempung atau bahan yang tidak 

dikehendaki lainnya. Agregat halus harus memenuhi ketentuan mutu 

yang ada. Berikut adalah ketentuan-ketentuan mutu untuk agregat 

halus: 

Tabel 2. 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 SNIASTM C117:2012 Maks 10 

(Sumber: Spesifikasi Umun Bina Marga 2010 divisi 6 Tabel 6.3.2) 

c. Bahan Pengisi/Filler 

Menurut Prameswari (2016), Bahan pengisi atau filler adalah 

material yang lolos saringan No. 200 (0,075 mm). Dalam Saodang 

(2005), dijelaskan bahwa filler juga memiliki persyaratan untuk bisa 

digunakan sebagai bahan penyusun campuran aspal beton. Berikut 

adalah persyaratan mineral filler: 
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Tabel 3. Persyaratan mineral filler 

Sifat umum 

Kadar air Max 1% 

Gumpalan partikel Tidak ada 

Bukaan saringan (mm) % lolos saringan 

Gradasi 

0,6 mm 100% 

0,15 mm 90 – 100% 

0,074 mm 70 – 100% 

Sumber: Konstruksi Jalan Raya, Saodang H. 2005 Tabel 5.4 

2. Aspal 

Menurut Sukirman (1999) Aspal didefinisikan sebagai material 

berwarna hitam atau coklat tua, pada temperatur ruang berbentuk padat 

sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai suatu temperatur tertentu 

aspal dapat menjadi lunak atau cair sehingga dapat membungkus 

partikel agregat pada waktu pembuatan aspal beton atau dapat masuk 

kedalam pori-pori yang ada pada penyemprotan perkerasan macadam. 

Jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat 

pada tempatnya. 

Menurut Shell Bitumen tahun 1990 (dalam Nurkhayati Darunifah, 

2007) 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 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 viscositas-nya, 
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sedangkan pada sebagian besar kondisi saat masa pelayanan, aspal 

mempunyai sifat viscositas yang diwujudkan dalam suatu nilai modulus 

kekakuan. 

D. Gradasi Agregat 

Gradasi berdasarkan ukuran agregat merupakan hal yang penting 

dalam menentukan stabilitas perkerasan. Gradasi agregat mempengaruhi 

besarnya rongga antar butir yang akan menentukan stabilitas dan 

kemudahan dalam proses pelaksanaan. Agregat yang mempunyai ukuran 

seragam akan menghasilkan pori antar butiran menjadi besar. Sebaliknya 

jika agregat mempunyai ukuran yang bervariasi akan mempunyai volume 

pori kecil, dimana butiran kecil mengisi pori diantara butiran besar sehingga 

pori-porinya menjadi sedikit (Sukirman, 2010). 

Gradasi agregat diperoleh hasil analisis saringan dengan 

menggunakan 1 set saringan dimana saringan paling besar diletakkan diatas 

saringan yang paling kecil (Sukirman, 2003). Berikut ukuran butir agregat 

menurut AASHTO T27-88 atau SNI 03-1968-2002: 

Tabel 4. Ukuran Butir Agregat 

Ukuran 

saringan 

Bukaan(mm) Ukuran 

saringan 

Bukaan(mm) 

4 inch 100 3/8 inch 9,5 

3 ½ inch 90 No. 4 4,75 

3 inch 75 No. 8 2,36 

2 ½ inch 63 No. 16 1,18 

2 inch 50 No. 30 0,6 

1 ½ inch 37,5 No. 50 0,3 

1 inch 25 No. 100 0,15 

¾ inch 19 No. 200 0,075 

½ inch 12,5   

Sumber: Perkerasan Lentur Jalan Raya, Sukirman, 2010 
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Menurut Sukirman (2010), gradasi agregat dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu: 

1. Gradasi Buruk (Poorly Graded) 

Gradasi buruk merupakan gradasi dengan salah satu atau lebih fraksi 

penyusun agregat hilang, sehingga membuat susunan fraksi agregat 

tidak lengkap. Campuran yang menggunakan gradasi buruk akan 

memiliki sifat rapat dibeberapa bagiannya, namun menimbulkan rongga 

di bagian lainnya. 

2. Gradasi Seragam (Uniforn Graded) 

Gradasi seragam merupakan gradasi agregat yang mempunyai 

ukuran hampir sejenis atau mengandung agregat halus yang cukup 

sedikit sehingga tidak dapat mengisi rongga antar agregat. Gradasi 

seragam dari komposisi butiran akan menghasilkan suatu kepadatan 

yang bervariasi akibat kontak butir sebagian.  

3. Gradasi Rapat (Dense Graded) 

Gradasi rapat merupakan gradasi yang sempurna karena komposisi 

antar agregat butiran kecil dan butiran besar berada pada presentase 

yang berimbang atau agregat penyusunnya lengkap dari yang terkecil 

hingga terbesar. Agregat gradasi yang baik akan memberikan suatu 

keadaan kepadatan dan stabilitas yang baik akibat kontak butir yang 

hampir menyeluruh pada bidang permukaan, kurang kedap air, sifat 

drainase jelek, dan berat volume besar. 
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Tabel 5. Amplop gradasi agregat gabungan untuk campuran aspal 

Ukuran Ayakan % Berat Yang Lolos Laston 

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

1 ½” 37,5 - - 100 

1” 25 - 100 90-100 

¾ “ 19 100 90-100 76-90 

½” 12,5 90-100 75-90 60-78 

3/8” 9,5 77-90 66-82 52-71 

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

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

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

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

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

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

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

Sumber: Spesifikasi Bina Marga 2016 Divisi 6 Tabel 6.3.2 

E. Getah Karet 

Karet (Hevea brasiliensis) termasuk dalam famili Euphorbiacea, 

disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun hapea. Karet 

adalah polimer yang terbentuk dari emulsi kesusuan yang (dikenal sebagai 

lateks), dimana diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan pohon karet 

tetapi dapat juga diproduksi secara sintetis. Menurut Triwijoso dan 

Siswantoro (1989), karet adalah suatu polimer dari isoprena (C5H8) 

sehingga sering disebut Cis 1,4-poliisoprena dengan rumus umum (C5H8), 

dimana n adalah bilangan yang menunjukkan jumlah monomer didalam 

rantai polimer. Semakin besar harga n maka molekul karet semakin panjang, 

semakin besar bobot molekul dan semakin kental (viscous). 

Manfaat karet alam banyak digunakan dalam industri-industri 

barang. Umumnya alat-alat yang dibuat dari karet alam sangat berguna bagi 

kehidupan sehari-hari maupun dalam usaha industri seperti mesin-mesin 
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penggerak barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain aneka ban 

kendaraan (dari sepeda, motor, mobil, traktor hingga pesawat terbang), 

sepatu karet, sabuk penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, 

kabel, isolator, dan bahan-bahan pembungkus logam (Sugito, 1999). Sama 

halnya dengan kegunaan produk olahan tanaman karet dalam pasar industri 

sebagai bahan baku pembuatan industri otomotif dan ban. Di tingkat dunia, 

Thailand, Indonesia dan Malaysia merupakan pengekspor karet terbesar di 

dunia. Indonesia memiliki kecenderungan pengeksporan karet ke negara 

Amerika Serikat (Sinaga, 2011). 

F. Metode Pengujian Marshall 

Setelah semua benda uji dibuat maka tahapan selanjutnya adalah 

melakukan pengujian untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan alat 

yang bernama Marshall Test. Pemeriksaan dengan Marshall test pertama 

kali diperkenalkan oleh Bruce Marshall dan dikembangkan oleh U.S Corps 

of Engineer. Dalam pemeriksaannya, Marshall menggunakan prosedur PC-

0201-76, AASHTO T 245-74 atau ASTM D 1559-62T. 

Marshall Test merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan proving 

ring (cincin penguji) yang berkapasitas 2500 kg atau 5000 pon. Proving ring 

dilengkapi dengan arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas 

campuran, sedangkan arloji kelelehan (flow meter) berfungsi untuk 

mengukur kelelehan plastis (flow). Setelah dilakukan marshall test menurut 

Sukirman (1999), dalam metode marshall akan diperoleh data- data sebagai 

berikut : 
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1. Stabilitas yang dinyatakan dalam bilangan bulat. Stabilitas menunjukan 

kekuatan dan ketahanan terhadap terjadinya alur (ruting). 

2. Kelelehan plastis (flow) yang dinyatakan dalam mm atau 0,01 inch. 

Flow dapat digunakan sebagai indikator terhadap lentur. 

3. VIM (Void In Mix) yang merupakan persen rongga dalam campuran 

dan dinyatakan dalam bilangan desimal satu angka belakang koma. VIM 

merupakan indikator dari durabilitas. 

4. VMA (Void In Mineral Agregat) yang merupakan persen rongga 

terhadap agregat dan dinyatakan dalam bilangan bulat. VMA bersama 

dengan VIM merupakan indikator dari durabilitas. 

Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari 

parameter-parameter marshall: 

1. Berat Jenis Bulk dari Total Agregat 

Setiap masing-masing fraksi dari agregat (agregat kasar, agregat halus) 

mempunyai nilai berat jenis bulk sendiri-sendiri. Berikut adalah rumus 

untuk mencari berat jenis bulk dari total agregat: 

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  : Persentase berat dari masing-masing agregat, (%) 

Gsb1, Gsb2, Gsb 3 : Berat jenis bulk masing-masing agregat, (gr/cc) 
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2. Berat Jenis Semua dari Total Agregat 

Berikut adalah rumus untuk mencari nilai dari berat jenis semu total 

agregat: 

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              : Persentase berat dari masing-masing agregat, (%) 

Gsa1, Gsa2, Gsa3  : Berat jenis semu masing-masing agregat, (gr/cc) 

3. Berat Jenis Efektif Agregat 

Berat jenis efektif total agregat dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

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 Agregat 

Berat jenis maksimal agregat merupakan berat jenis campuran yang 

dicari dari persentase dan berat jenis masing-masing material, adapun 

rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Gmm = 
Pmm

Ps

Gse
+

Pb

Gb
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Keterangan: 

Gmm : Berat jenis maksimum campuran (gr/cc) 

Pmm : Persentase berat total campuran (=100) 

Ps  :Persentase kadar agregat terhadap berat totalcampuran,(%) 

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 

Berat jenis bulk campuran padat dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Gmb = 
Wa

Vbulk
 

Keterangan: 

Gmb : Berat jenis campuran setelah dipadatkan, (gr/cc) 

Vbulk : Volume campuran setelah pemadatan, (cc) 

Wa  : Berat di udara, (gr) 

6. Kepadatan (Density) 

Kepadatan merupakan nilai yang menunjukkan kepadatan campuran 

hasil dari perbandingan berat campuran diudara dengan berat campuran 

dalam keadaan jenuh dan didalam air. Nilai kepadatan dihitung dengan 

rumus berikut: 

Kepadatan = 
Wm

(Wmssd – Wmpw)
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Keterangan: 

Wm : Berat benda uji setelah dipadatkan, (gr) 

Wmssd : Berat benda uji ssd setelah dipadatkan, (gr) 

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

7. VIM (Void In Mix) 

VIM merupakan persentase rongga yang terdapat dalam total 

campuran. Syarat nilai VIM adalah sekitar 3% - 5% sesuai dengan 

spesifikasi Bina Marga 2016. Nilai VIM dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

VIM = 
Gmm - Gmb

Gmm
 x 100 

Keterangan: 

VIM : Rongga udara pada campuran, (%) 

Gmm :Berat jenis campuran maksimum setelah pemadatan,(gr/cc) 

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

8. VMA (Void In Material Agregate) 

VMA adalah kadar persentase ruang rongga diantara partikel 

agregat pada benda uji, termasuk rongga udara dan volume aspal efektif 

(tidak termasuk volume aspal yang diserap agregat). Nilai VMA yang 

disyaratkan adalah minimal 14 % sesuai dengan persyaratan Bina Marga 

2016. VMA dapat dihitung dengan rumus berikut: 

VMA = 
100 (Gsb-Gmb)+ Gmb .  Pb

Gsb
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Keterangan: 

VMA : Rongga udara pada mineral agregat, (%) 

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

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

Ps : Persentase kadar agregat terhadap berat total campuran, (%) 

9. VFA (Void Filled With Asphalt) 

VFA merupakan persentase rongga terisi aspal pada campuran 

setelah mengalami proses pemadatan. Nilai VFA yang disyaratkan 

sesuai dengan Bina Marga 2016 adalah minimal 65%. Nilai VFA dapat 

dihitung dengan rumus seperti berikut: 

VFA = 
(VMA – VIM)

VMA
 x 100 

Keterangan: 

VFA : Persentase rongga udara yang terisi aspal, (%) 

VMA : Persentase rongga udara pada mineral agregat, (%) 

VIM : Persentase rongga udara pada campuran, (%) 

10. Kelehan (Flow) 

Flow adalah tingkat kelelehan campuran ketika diuji dalam keadaan 

suhu ekstrim yaitu 60 ºC. Dikarenakan tidak tersedianya alat flowmeter 

di laboratoium, maka nilai flow didapat dari hasil mengurangi rata-rata 

diameter awal benda uji sebelum pengujian dengan rata-rata diameter 

benda uji setelah pengujian. Nilai flow dinyatakan dalam satuan mm. 
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11. Stabilitas 

Nilai stabilitas benda uji diperoleh dari pembacaan arloji stabilitas 

pada saat pengujian dengan alat marshall. Selanjutnya dicocokan 

dengan angka kalibrasi proving ring dengan satuan Ibs atau kilogram, 

dan masih harus dikoreksi dengan faktor koreksi tebal benda uji. Berikut 

adalah 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 6. Faktor koreksi stabilitas 

Isi benda uji (cm)³ Tebal benda uji 

(mm) 

Angka korelasi 

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 
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Isi benda uji (cm)³ Tebal benda uji 

(mm) 

Angka korelasi 

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 

12. MQ (Marshall Quotient) 

Marshall quotient adalah hasil bagi antara stabilitas dengan flow. 

Nilai marshall quotient yang disyaratkan adalah lebih besar dari 250 

kg/mm sesuai dengan persyaratan Bina Marga 2016. Nilai dari marshall 

quotient diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

MQ = 
𝑆

𝐹
 

Keterangan: 

MQ : Nilai marshall quotient, (kg/mm) 

S  : Nilai stabilitas, (kg) 

F  : Nilai flow, (mm) 
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G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

Pataras, dkk (2017) dengan judul “Pemanfaatan Karet Mentah pada Flexible 

Pavement Laston AC-WC dan Lataston HRS-WC”. Dalam penelitian ini 

untuk campuran laston AC-WC menggunakan kadar aspal 6,25% dengan 

variasi penambahan karet sebesar 5%, 10%, dan 15%. Hasil dari pengujian 

campuran laston AC-WC dengan karet menunjukkan bahwa penambahan 

paling efektif ada pada kadar penambahan karet 10% dengan nilai VIM 

sebesar 3,46%, nilai VMA sebesar 15,28%, nilai VFA sebesar 77,50%, 

stabilitas sebesar 2436 kg, kelelehan sebesar 3,61 mm dan MQ sebesar 

677,07 kg/mm. Sedangkan untuk campuran HRS-WC menggunakan kadar 

aspal 7,3% dengan variasi penambahan karet sebesar 5%, 10%, dan 15%. 

Hasil dari pengujian campuran HRS-WC menunjukkan bahwa penambahan 

karet paling efektif ada pada penambahan karet 5% dengan nilai VIM 

sebesar 3,96%, nilai VMA sebesar 18,06%, VFA sebesar 78,06%, stabilitas 

sebesar 2449,32 kg, kelelehan sebesar 4 mm dan MQ sebesar 612,72 

kg/mm. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Thanaya, dkk (2016) yang berjudul 

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

Menggunakan Aspal Penetrasi 60/70 dengan Penambahan Lateks”. Dalam 

penelitian ini menggunakan kadar aspal 5,7% dengan kadar lateks yang 

digunakan sebesar 0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. Hasil penelitian 

menunjukkan penambahan paling efektif ada pada penambahan lateks 
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sebesar 4% dengan nilai VIM sebesar 4,437%, VMA sebesar 15,28%, 

stabilitas sebesar 1439,26 kg, kelelehan sebesar 3,84 mm, dan MQ sebesar 

379,660 kg/mm. 

Penelitian ketiga oleh Darunifah (2007) dengan judul “Pengaruh 

Bahan Tambah Karet Pada terhadap Karakteristik Campuran Hot Rolled 

Sheet Wearing Course (HRS-WC)”. Dalam penelitian ini menggunakan 

kadar aspal 7,1% dengan variasi kadar karet sebesar 0%, 1%, 2%, 3%, 4% 

dan 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan campuran aspal yang lebih 

baik  pada kadar aspal 7,1% dengan penambahan karet sebesar 2% dengan 

nilai VIM sebesar 4,09%, VMA sebesar 18,35%, VFA sebesar 77,74%, 

stabilitas sebesar 1403 kg, kelelehan sebesar 2,84 mm dan MQ sebesar 

503,24 gg/mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


