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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Perkerasan Jalan  

 Perkerasan jalan merupakan lapisan yang terletak diantara lapisan tanah dasar 

dan roda kendaraan, sehingga merupakan lapisan yang berhubungan langsung 

dengan kendaraan. Lapisan ini berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana 

transportasi dan diharapkan selama masa pelayanannya tidak terjadi kerusakan 

yang berarti. Lapisan perkerasan yang paling atas disebut lapisan permukaan yaitu 

yang kontak langsung dengan kendaraan dan lingkungan sehingga merupakan 

lapisan yang cepat rusak terutama akibat air.  

 Sesuai letak dan fungsinya memikul beban kendaraan, tidak seluruh lapisan 

perkerasan perlu menggunakan bahan pengikat, oleh karena itu lapisan perkerasan 

pada umumnya dibuat berlapis-lapis yaitu lapisan permukaan yang selalu 

menggunakan bahan pengikat dan lapis pondasi yang dapat atau tidak 

menggunakan bahan pengikat. Lapisan permukaan dan pondasi terletak di tanah 

dasar yang sudah dipadatkan sehingga tidak akan mengalami deformasi yang 

berarti.  

2.2 Agregat 

 Agregat didefinisikan sebagai batu pecah, kerikil, pasir, atau material dengan 

komposisi mineral tertentu, baik berupa hasil alam maupun hasil pengolahan 

(penyaringan atau pemecahan). Agregat mempunyai peran yang sangat penting 

pada desain konstruksi perkerasan kaku maupun perkerasan lentur (Zurni R, 2005). 

 Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yaitu 

mengandung 90-95% agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agregat 

berdasarkan volume. Dengan demikian kualitas perkerasan jalan ditentukan juga 

dari sifat agregat dan hasil campuran dengan material lain (Sukirman S, 2016). 

 Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuannya dalam memikul beban 

lalu lintas. Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik dibutuhkan untuk lapisan 
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permukaan yang langsung memikul beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan 

di bawahnya. 

 Beberapa sifat karakteristik agregat yang perlu ditinjau dalam perencanaan 

perkerasan jalan yaitu ukuran dan gradasi, kebersihan agregat, daya tahan agregat, 

bentuk dan tekstur agregat, daya lekat terhadap aspal, berat jenis dan penyerapan. 

 

a. Ukuran dan Gradasi 

  Ukuran agregat ditentukan oleh lolos atau tertahannya agregat pada suatu 

ayakan. Ukuran tersebut berpengaruh terhadap kemudahan pengerjaan serta 

kepadatan campuran. 

Gradasi atau distribusi partikel-partikel 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 perkerasan. Pembagian agregat berdasarkan ukuran butir, 

yaitu: 

a. Agregat kasar adalah agregat yang tertahan di atas ayakan 2,36 mm (No.8) 

atau lebih dari ayakan 4,75mm (No.4). 

b. Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butirnya lolos ayakan 4,75mm 

(No.4). 

c. Bahan pengisi (filler) adalah bagian dari agregat halus yang lolos ayakan 

No.200. 

 

 Ukuran ayakan dalam ukuran panjang menunjukkan bukaan, sedangkan 

nomor saringan menunjukkan banyaknya bukaan dalam satuan inci panjang. 

Ukuran dan bukaan saringan yang umum di pergunakan berdasarkan AASHTO 

seperti pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2. 1 Ukuran Bukaan Saringan 

Nomor Bukaan Nomor Bukaan 

Saringan (mm) Saringan (mm) 

4 inci 100 ½ inci 12,5 

3½ inci 90 ⅜ inci 9,5 

3 inci 75 No.4 4,75 

2½ inci 63 No.8 2,35 

2 inci 50 No.16 1,18 

1½ inci 37,5 No.50 0,3 

1 inci 25 No.100 0,15 

¾ inci 19 No.200 0,076 

Sumber: Sukirman S, 2016 

 Gradasi agregat menunjukkan penyebaran besarnya ukuran butir agregat dari 

kasar sampai halus. Gradasi agregat dapat dikelompokkan ke dalam agregat 

bergradasi baik dan agregat bergradasi buruk. Agregat bergradasi baik adalah 

agregat yang ukuran butirnya terdistribusi merata dalam satu rentang ukuran butir. 

Campuran agregat bergradasi baik mempunyai pori sedikit, mudah, dipadatkan, dan 

mempunyai stabilitas tinggi. 

 Berdasarkan ukuran-ukuran butir agregat yang dominan menyusun campuran 

agregat, maka agregat bergradasi baik dapat dibedakan atas: 

a.   Agregat bergradasi kasar, adalah agregat bergradasi baik yang mempunyai 

susunan ukuran menerus dari kasar sapai dengan halus, tetapi dominan 

berukuran agregat kasar. 

b.   Agregat bergradasi halus, adalah agregat bergradasi baik dengan susunan 

ukuran menerus dari kasar sampai dengan halus, tetapi dominan berukuran 

agregat halus. 

c.   Agregat bergradasi buruk merupakan agregat yang tidak memenuhi 

persyaratan gradasi baik. Agregat bergradasi buruk dapat dikelompokkan 

atas: 

d.   Agregat bergradasi seragam, adalah agregat hanya terdiri dari butir-butir 

agregat berukuran sama atau hampir sama. Campuran agregat ini mempunyai 



7 

 

Institut Teknologi Nasional 

pori antar butir yang cukup besar, sehingga sering dinamakan juga agregat 

bergradasi terbuka.  

e.   Agregat bergradasi terbuka, adalah agregat yang distribusi ukuran butirnya 

sedemikian rupa sehingga pori-porinya tidak terisi dengan baik. 

f.   Agregat bergradasi senjang, adalah agregat yang distribusi ukuran butirnya 

tidak menerus, atau ada bagian ukuran yang tidak ada, jika ada hanya sedikit 

sekali. 

g. Secara umum terdapat perbedaan yang mendasar dari sifat campuran agregat 

bergradasi baik dan buruk seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Perbedaan Sifat Campuran Gradasi Agregat 

Sifat 
Bergradasi 

Buruk 

Bergradasi 

Baik  

Stabilitas Buruk  Baik  

Permeabilitas  Baik Buruk 

Tingkat Kepadatan Buruk  Baik  

Rongga Pori  Besar  Sedikit  
Sumber: Sukirman S, 2016 

 

Ukuran maksimum butir agregat dapat dinyatakan dengan mempergunakan:  

1. Ukuran maksimum agregat, yaitu menunjukkan ukuran saringan 

terkecil dimana agregat yang lolos saringan tersebut sebanyak 100%. 

2. Ukuran nominal maksimum agregat, menunjukan ukuran saringan 

terbesar dimana agregat yang tertahan saringan tersebut tidak lebih dari 

10%. Ukuran maksimum agregat adalah satu saringan atau ayakan yang 

lebih besar dari ukuran nominal maksimum.  

b. Kebersihan Agregat  

 Kebersihan agregat ditentukan dari banyaknya butir-butir halus yang lolos 

saringan No.200 seperti adanya lempung, lanau, ataupun adanya tumbuh-tumbuhan 

pada campuran agregat. Jika dipergunakan sebagai bahan campuran beton aspal, 

akan menghasilkan beton aspal berkualitas rendah. Hal ini disebabkan material 

halus membungkus partikel agregat yang lebih kasar, sehingga ikatan antar agregat 

dan bahan pengikat yaitu aspa akan berkurang dan berakibt pula mudah lepasnya 

ikatan antara aspal dan agregat.  
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c. Daya Tahan Agregat 

 Daya tahan agregat adalah ketahanan agregat terhadap adanya penurunan 

mutu akibat proses mekanis ataupun kimiawi.  

 Degradasi didefinisikan sebagai kehancuran agregat menjadi partikel-partikel 

yang labih kecil akibat gaya yang diberikan pada waktu penimbunan, pemadatan, 

beban lalu lintas dan proses kimiawi seperti pengaruh kelembaban, kepanasan, dan 

perubahan suhu sepanjang hari.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhitingkat degregasi yang terjadi sangat 

ditentukan oleh jenis agregat, gradasi campuran, ukuran partikel, bentuk agregat, 

dan besarnya energi yang dialami oleh agregat tersebut. Daya tahan agregat 

terhadap beban mekanis diperiksa dengan melakukan pengujian abrasi 

menggunakan alat abrasi Los Angles.  

d. Bentuk dan Tekstur Agregat  

 Bentuk agregat mempunyai pengaruh terhadap konstruksi perkerasan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:  

a. Mempengaruhi cara pengerjaan campuran. 

b. Mempengaruhi kekuatan perkerasan beraspal.  

Bentuk partikel agregat dapat dibedakan atas: 

1. Agregat berbentuk bulat (rounded), mempunyai bidang kontak antar 

agregat berbentuk bulat sangat sempit dan licin, hanya berupa titik 

singgung, sehingga menghasilkan penguncian antar agregat yang tidak 

baik, dan menghasilkan kondisi kepadatan lapisan perkerasan yang 

kurang baik. Jenis agregat ini sering dijumpai di sungai.  

2. Agregat berbentuk lonjong (elongated), dapat ditemui di sungai atau 

bekas endapan sungai. Agregat dikatakan lonjong bila ukuran 

terpanjangnya > 1,8 kali diameter rata-rata. Sifat agregat ini hampir sama 

dengan agregat berbentuk bulat.   

3. Agregat berbentuk kubus (curbical), merupakan agregat hasil pemecahan 

bat masif, atau hasil pemecahan mesin pemecah batu. Bidang kontak 

agregat ini luas, sehingga mempunyai daya saling mengunci yang baik. 

Kestabilan yang diperoleh lebih baik dan lebih tahan terhadap deformasi. 
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Agregat berbentuk kubus paling baik digunakan sebagai bahan konstruksi 

perkerasan jalan.  

4. Agregat dikatakan berbentuk pipih (flaky), yaitu agregat yang 

ketebalannya lebih tipis dari 0,6 kali diameter rata-rata. Agregat ini 

mudah pecah pada waktu pencampuran, pemadatan, ataupun akibat beban 

lalu lintas.  

5. Agregat berbentuk tak beraturan (irregular), tidak mengikuti salah satu 

bentuk yang disebutkan diatas. Bentuk ini, gaya gesekan yang timbul 

antar partikel tergantung dari luas bidang kontaknya.  

  Tekstur permukaan agregat dapat dibedakan atas licin, kasar atau berpori.  

a. Agregat yang mempunyai permukaan licin menghasilkan daya penguncian 

antar agregat rendah, dan mempunyai tingkat kestabilan rendah.  

b. Agregat yang mempunyai permukaan kasar mempunyai gaya gesek yang 

baik, ikatan antara butir agregat kuat, dan menghasilkan stabilitas lapisan 

yang baik.  

c. Agregat berpori pada umumnya mempunyai tingkat kekasaran rendah, 

sehingga mudah pecah, dan terjadi degradasi.  

 Air yang terabsorbsi oleh agregat, sukar untuk dihilangkan seluruhnya 

walaupun melalui proses pengeringan. Hal ini mempengaruhi ikatan antara agregat 

dan aspal.  

e. Daya Lekat Terhadap Aspal  

 Daya lekat agregat terhadap aspal adalah keadaan tarik menarik antara 

agregat dan aspal. Hal ini ditunjukkan oleh luas permukaan agregat yang tertutup 

aspal terhadap luas permukaan secara keseluruhan.  

 Daya lekat aspal terhadap agregat dipengaruhi oleh sifat agregat terhadap air. 

Menurut sifatnya terhadap air, agregat dapat dikelompokan dalam agregat yang 

bersifat hydrophilic dan agregat yang bersifat hydrophobic. Agregat yang bersifat 

hydropilic adalah agregat yang mudah terikat dengan air sehingga kurang baik 

sebagai bahan campuran, karena akan mudah terjadi lepasnya lapisan aspal dari 

agregat akibat pengauh air. Sebaliknya agregat yang bersifat hydrophobic adalah 
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agregat yang tidak mudah terikat dengan air sehingga ikatan antar aspal dengan 

agregat cukup baik.  

f. Berat jenis 

 Berat jenis agregat adalah perbandingan antara berat volume agregat dan 

berat volume air. Nilai berart jenis agregat sangat penting dalam perencanaan 

campuran agregat dengan aspal, karena umumnya direncanakan berdasarkan 

perbandingan berat dan juga untuk menentukan banyaknya pori. 

 Agregat dengan berat jenis yang kecil mempunyai volume yang besar dengan 

berat yang sama membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak, disamping itu 

agregat dengan kadar pori besar membutuhkan jumlah aspal yang banyak. 

 Berat jenis agregat memiliki persyaratan sesuai Spesifikasi Umum Bina 

Marga. Terdapat 4 macam berat jenis agregat (specific gravity), yaitu: 

1. Berat jenis bulk (bulk specific gravity) adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dengan keadaan kering dan seluruh volume 

agregat. Perhitungan berat jenis bulk ada 2, yaitu: 

Perhitungan berat jenis bulk untuk agregat kasar: 

 Gsb = 
 Ba-Bj

Bk
           (2.1) 

Perhitungan berat jenis bulk untuk agregat halus: 

 Gsb =  Bt-500B

Bk


         (2.2) 

2. Berat jenis kering permukaan (saturated surface dry), adalah berat jenis 

dengan memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering permukaan. 

Perhitungan berat jenis kering ada 2, yaitu: 

 Perhitungan berat jenis kering permukaan untuk agregat kasar: 

  Gssd = 
 Ba-Bj

Bj
           (2.3) 

 Perhitungan berat jenis kering permukaan untuk agregat halus: 

Gssd =  Bt-500B

500


          (2.4) 
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3. Berat jenis semu (apparent specific gravity), adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan volume agregat 

yang tidak dapat diresapi oleh air. Perhitungan berat jenis apparent ada 2, 

yaitu: 

Perhitungan berat jenis semu untuk agregat kasar: 

 Gsa = 
 Ba-Bk

Bk
          (2.5) 

Perhitungan berat jenis semu untuk agregat halus: 

Gsa = 
 Bt-BkB

Bk


          (2.6) 

4. Berat jenis efektif (efective specific gravity), adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering, jadi merupaakan berat 

agaregat kering, dan volume agregat yang tidak dapat diresap oleh aspal. 

Perhitungan berat jenis apparent ada 2, yaitu: 

Perhitungan berat jenis semu untuk agregat kasar dan halus: 

Gse= 
2

GsaGsb
           (2.7) 

Perhitungan berat jenis untuk bahan pengisi (filler) yaitu: 

Berat jenis = 
W3-W5

Wt
          (2.8) 

g. Penyerapan  

 Penyerapan sangat mempengaruhi nilai ekonomis campuran. Agregat dengan 

daya serap yang tinggi akan terus menyerap aspal pada waktu aspal dan agregat di 

campur. Akibatnya hanya tersisa sedikit lapisan aspal pada permukaan agregat. Hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya penuaan aspal, sehingga campuran menjadi 

getas. Sedangkan agregat yang berdaya serap rendah mengakibatkan terjadinya 

ikatan yang baik antar aspal dan agregat. Penyerapan agregat dapat diperkiraan 

banyaknya air yang terabsorbsi oleh agregat. 

Penyerapan agregat kasar = 
Bk

Bk) - (Bj
 × 100 %                           (2.9) 
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Penyerapan agregat halus  = 
Bk

Bk - 500
 × 100 %                    (2.10) 

Tabel 2. 3  Syarat Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

Jenis Pengujian  Metode Pengujian Syarat  

Berat Jenis Bulk  

SNI 03-1969-1990 
Min. 2,5  Berat Jenis SSD 

Berat Jenis Semu  

Penyerapan (%) Maks. 3% 
Sumber: Bina Marga, 2018 

2.3 Aspal  

 Aspal merupakan campuran dari bitumen dan mineral, yang sering juga 

disebut bitumen, hal tersebut disebabkan karena bahan dasar utama dari aspal 

adalah bitumen. Aspal merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang 

pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Sebagai material yang 

bersifat termoplastis, aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur 

tertentu dan kembali membeku jika temperatur turun. Bersama dengan agregat, 

aspal merupakan material membentuk lapisan perkerasan.   

 Berdasarkan tempat diperolehnya aspal dibedakan atas aspal alam dan aspal 

minyak. Aspal alam adalah aspal yang didapat di suatu tempat jalan, dan dapat 

digunakan sebagaimana diperolehnya atau dengan sedikit pengolahan. Aspal 

minyak adalah aspal yang merupakan residu penyulingan minyak bumi.  

 Aspal alam dibagi menjadi dua jenis yaitu aspal danau, contoh aspal dari 

Bermudez, Trinidad. Aspal gunung, contoh aspal dari Pulau Buton.  

Aspal alam yang terdapat di Indonesia dan yang telah dimanfaatkan, adalah 

aspal dari Pulau Buton. Aspal gunung itu umumnya cukup tahan lama dan bersifat 

stabil jika digunakan untuk lapisan perkerasan. Karena biaya pengangkutan yang 

besar, aspal ini sangat terbatas penggunaannya.  

Aspal buatan dibagi menjadi dua jenis yaitu:  

a. Aspal minyak, merupakan hasil penyulingan minyak bumi. 

b. Tar, merupakan hasil penyulingan batu bara. Tar ini tidak umum digunakan 

untuk perkerasan jalan karena lebih cepat mengeras, peka terhadap perubahan 

temperatur dan beracun.  



13 

 

Institut Teknologi Nasional 

Aspal minyak dapat dibedakan atas bahan dasarnya yaitu:   

a. Aspal minyak dengan bahan dasar aspal (Asphaltic Base Crude Oil). 

b. Aspal minyak dengan bahan dasar parafin (Parafin Base Crude Oil). 

c. Aspal minyak dengan bahan dasar campuran (Mixed Base Crude Oil).  

Bahan dasar parafin dan bahan dasar campuran kurang mengandung bitumen, 

dimana kandungan kadar aspalnya rendah. Untuk perkerasan jalan, umumnya 

digunakan aspal yang diperoleh dari bahan dasar aspal minyak jenis Asphaltic Base 

Crude Oil. 

Apal minyak dengan bahan dasar aspal (Asphaltic Base Crude Oil), dapat 

dibedakan atas:  

a. Aspal Padat (Asphalt Cement) 

Aspal padat atau semen aspal adalah aspal yang berbentuk padat pada suhu 

ruang (25ºC - 30ºC). Jika aspal ini akan digunakan maka terlabih dulu 

harus dipanaskan sampai mencapai suhu tertentu agar menjadi cair. Aspal 

dengan penetrasi rendah digunakan di daerah bercuaca panas atau lalu 

lintas dengan volume tinggi, sedangkan aspal dengan penetrasi tinggi 

digunakan untuk daerah bercuaca dingin atau lalu lintas dengan volume 

rendah. Indonesia pada umumnya menggunakan aspal semen dengan 

penetrasi 60/70 dan 80/100.  

b. Aspal Cair (Cut Back Asphalt) 

Aspal cair adalah campuran antara aspal padat dengan bahan pencair dari 

hasil penyulingan minya bumi. Pada suhu ruang aspal ini berbentuk cair, 

sehingga dapat digunakan langsung tanpa adanya proses pemanasan.  

c. Aspal Emulsi (Emulsified Asphalt) 

Aspal emulsi adalah suatu campuran aspal dengan air dan bahan 

pengemulsi. 

 

2.3.1 Komposisi Aspal 

Aspal merupakan unsur hidrokarbon yang sangat kompleks, sangat sukar 

untuk memisahkan molekul-molekul yang membentuk aspal tersebut. Disamping 

itu setiap sumber dari minyak bumi menghasilkan komposisi molekul yang 
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beragam. Komposisi aspal terdiri dari ashpaltene dan maltene. Asphaltene sebagai 

filler merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang tidak larut dalam 

heptane. Maltenes larut dalam heptane, heptane merupakan material cairan kental 

yang terdiri dari resin dan oil. Resin merupakan prapolimer yang memiliki 

plastisitas tinggi, berwarna kuning atau coklat yang memberikan sifat adhesi dari 

aspal, merupakan bagian yang mudah hilang atau berkurang selama masa pelayanan 

jalan. Sedangkan oil yang berwarna lebih muda merupakan media dari asphaltene 

dan resin. Maltenes merupakan komposisi yang mudah berubah sesuai perubahan 

temperatur dan umur pelayanan.  

 Proporsi dari asphaltene, resin, dan oil berbeda-beda tergantung dari banyak 

faktor seperti kemungkinan beroksidasi, proses pembuatannya, dan ketebalan 

lapisan aspal dan campuran. 

 
 Sumber: Sukirman S, 2016 

Gambar 2. 1 Komposisi Aspal 

 

2.3.2 Sifat-sifat Aspal  

 Aspal mempunyai sifat adhesi sehingga dapat menarik molekul-molekul yang 

berlainan jenis. Sifat adhesi ini menyebabkan aspal dapat menempel pada agregat 

dan menyatukan partikel dalam campuran perkerasan.  

 Aspal juga mempunyai sifat kohesi yaitu daya tarik antara molekul-molekul 

yang sejenis. Sifat kohesi yang melekat pada agregat, menyebabkan agregat tetap 

pada tempatnya dan memberikan kekuatan tarik yang dapat menahan tegangan tarik 

akibat pembebanan. Sifat ini juga dibutuhkan untuk mengikat lapisan aspal yang 

lama.  
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 Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal untuk mempertahankan sifat 

aspalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan. Sifat ini juga merupakan 

sifat campuran beraspal sehingga dipengaruhi pula oleh sifat-sifat agregat dan 

faktor-faktor pelaksanaan yang lain.  

 Aspal yang akan digunakan sebagai perkerasan jalan, berfungsi sebagai:  

a. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dan agregat, 

dan antara aspal itu sendiri.  

b. Bahan pengisi, mengisi rongga-rongga antara butiran agregat pada waktu 

penghamparan, sehingga tidak ada celah yang kosong yang dapat 

mengurangi kekuatan struktur jalan tersebut.  

Untuk dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, aspal mempunyai beberapa 

persyaratan/karakteristik, antara lain:  

a. Penetrasi yaitu merupakan kedalaman yang dapat dicapai oleh suatu jarum 

standar (diameter 1 mm) pada suhu 25ºC, beban 100 gram, dan selama 

waktu 5 detik dinyatakan dalam 0,1 mm.  

b. Titik lembek adalah suhu pada saat bola baja dengan berat tertentu 

mendesak turun suatu lapisan aspal yang bertahan dengan cincin 

berukuran tertentu, sampai aspal tersebut menyentuh plat dasar yang 

terletak dibawah cincin pada tinggi 25,4 mm sebagai akibat kecepatan 

pemanasan tertentu.  

c. Titik Nyala adalah suhu pada saat terlihat nyala singkat kurang dari 5 detik 

di permukaan aspal. Titik bakar adalah suhu pada saat terlihat nyala 

sekurang-kurangnya 5 detik pada permukaan aspal.  

d. Berat jenis adalah perbandingan antara berat aspal dan berat air suling 

dengan isi yang sama.  

e. Pengujian daktilitas dilakukan untuk mengetahui sifat kohesi aspal dengan 

mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik antara dua cetakan yang 

terisi aspal keras sebelum putus, pada suhu dan kecepatan tertentu.  

 Pada umumnya di Indonesia digunakan aspal dengan penetrasi 60 dan 

penetrasi 80.  
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2.4 Lapisan Beton Aspal  

 Lapisan Beton Aspal (LASTON) adalah beton aspal bergradasi menerus yang 

umum digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas berat. LASTON 

dikenal pula dengan nama AC (Asphalt Concrete), karakteristik beton aspal yang 

terpenting pada campuran ini adalah stabilitas.  

 Sesuai dengan fungsinya Laston mempunyai 3 macam campuran, yaitu:  

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

Wearing Course). Tebal nominal minimum AC-WC adalah 4 cm.  

2. Laton sebagai lapisan pengikat, dikenal dengan AC-BC (Asphalt Concrete 

Binder Course). Tebal nominal minimum AC-BC adalah 6 cm.  

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

Base). Tebal minimum AC-Base adalah 7,5 cm.  

 

Fungsi campuran beton aspal sebagai lapisan permukaan jalan, antara lain 

adalah:  

1. Sebagai pendukung beban lalu lintas.  

2. Sebagai pelindung konstruksi dibawahnya dari kerusakan akibat pengaruh air 

dan cuaca. 

3. Sebagai lapisan aus.  

4.  Menyediakan permukaan jalan yang rata dan tidak licin.  

 Lapisan beton aspal mempunyai sifat-sifat: 

1. Tahan terhadap keausan akibat lalu lintas.  

2. Kedap air.  

3. Mempunyai nilai struktur. 

4. Mempunyai stabilitas yang tinggi.  

5. Peka terhadap penyimpangan, perencanaan, dan pelaksanaan.  

 Bahan LASTON terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal 

keras. Bahan harus terlebih dahulu diteliti mutu dan gradasinya. Penggunaan hasil 

pencampuran aspal dari beberapa pabrik yang berbeda tidak dibenarkan, walaupun 

jenis aspalnya sama.  
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a. Agregat Kasar 

Fungsi agregat kasar dalam campuran panas aspal adalah selain memberikan 

stabilitas dalam campuran juga sebagai pengisi rongga sehingga campuran menjadi 

ekonomis. Agregat kasar harus mempunyai ketahanan yang cukup terhadap 

keausan/abrasi, terutama untuk penggunaan agregat sebagai agregat lapis 

aus/permukaan perkerasan, selain itu agregat harus bersih dan bebas dari lempung 

atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya. Persyaratan teknis agregat kasar untuk 

bahan campuran beraspal diberikan dalam Tabel 2.4. 

 

Tabel 2. 4  Ketentuan Agregat Kasar Spek Bina Marga 2018 

Sifat Ketentuan Metoda Pengujian 

Kehilangan Akibat Abrasi Los 

Angeles 

tidak melampaui 40% 

untuk 500 putaran 
SNI 2417 : 2008 

Berat Isi Lepas min. 1200 kg/m3 SNI 03-4804-1998 

Berat Jenis min 2,1 SNI 1970 : 2008 

Penyerapan Oleh Air max 2,5% SNI 1970 : 2008 

Bentuk Partikel Pipih dan Lonjong max 25% ASTM D-4791 

Bidang Pecah (2 atau lebih) min 80% SNI 7619 : 2012 

   Sumber : Spesifikasi Bina Marga 2018 

b. Agregat Halus  

 Agregat halus harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, bersudut 

tajam dan bersih dari kotoran-kotoran atau bahan-bahan yang tidak dikehendaki. 

Agregat halus harus dari terdiri dari pasir bersih, bahan-bahan halus hasil 

pemecahan batu atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan 

kering.  

  Persyaratan teknis agregat halus untuk bahan campuran beraspal diberikan 

dalam Tabel 2.5. 
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Tabel 2. 5  Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Standar Nilai 

Plasticity index ASTM D 4318 Maks. 6% 

Liquid limit ASTM D 4318 Maks. 25% 

Agregat Lolos Ayakan No.200 ASTM C 40-79 Maks. 3% 

Berat Isi Lepas SNI 03-4804-1998 Min 1200 kg/m3 

Penyerapan oleh Air SNI 1969 : 2008 Max 5% 

Sumber: Spesifikasi Bina Marga 2018 

c. Filler  

Sebagai filler dapat dipergunakan debu batu kapur, debu dolomite atau semen 

portland. Perlu diperhatikan agar bahan tersebt tidak tercampur dengan kotoran atau 

bahan lain yang tidak dikehendaki. 

d. Aspal Keras  

 Aspal yang digunakan dapat berupa aspal keras penetrasi 60 sesuai pada 

Tabel 2.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 2. 6  Ketentuan untuk Aspal Keras 

No. Jenis Pengujian Metode Pengujian 
Tipe I Aspal 

Pen.60-70 

1 Penetrasi pada 25°C (0,1 mm) SNI 06-2456-1991 60-70 

2 Viskositas Dinamis 60°C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 160-240 

3 Viskositas Kinematis 135°C (cSt) SNI 06-6441-2000 ≥ 300 

4 Titik Lembek (°C) SNI 2434-2011 ≥ 48 

5 Daktilitas pada 25°C, (cm) SNI 2434-2011 ≥ 100 

6 Titik Nyala (°C) SNI 2434-2011 ≥ 232 

7 
Kelarutan dalam Tricholoroethylene 

(%) 
AASHTO T44-03 ≥ 99 

8 Berat Jenis SNI 2441-2011 ≥ 1,0 

9 
Stabilitas Penyimpanan: Perbedaan 

Titik Lembek (°C) 
ASTM D 5976 part 6.1 - 

10 
Partikel yang lebih halus dari 150 

micron (µm) (%) 
- - 

 Pengujian Residu hasil TFOT (SNI-06-2440-1991) atau RTFOT (SNI-03-6835-2002) 
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Tabel 2. 7  Ketentuan untuk Aspal Keras (Lanjutan) 

11 Berat yang Hilang (%) SNI 06-2441-1991 ≤ 0,8 

12 Viskositas Dinamis 60°C (Pa.s) SNI 03-6441-2000 ≤ 800 

13 Penetrasi pada 25°C (%) SNI-06-2456-1991 ≥ 54 

14 Daktilitas pada 25°C, (cm) SNI 2432-2011 ≥ 100 

15 Keelastisan setelah Pengembalian (%) AASHTO T 301-98 - 

Catatan: 

i. Hasil pengujian adalah untuk bahan pengikat (bitumen) yang diektraksi dengan menggunakan 

metode SNI 2490:2008. Sedangkan untuk pengujian kelarutan dan gradasi mineral dilaksanakan 

pada seluruh bahan pengikat termasuk kandungan mineralnya. 

ii. Pabrik pembuat bahan pengikat Tipe II dapat mengajukan metode pengujian alternative untuk 

viskositas bilamana sifat-sifat elastomeric atau lainnya didapati berpengaruh terhadap akurasi 

pengujan penetrasi, titik lembek atau standar lainnya. 

iii. Viscositas di uji juga pada temperature 100 °C dan 160 °C untuk tipe I, untuk tipe II pada 

temperature 100 °C dan 170 °C. 

iv. Jika untuk pengujian viskositas tidak dilakukan sesuai dengan AASHTO T201-03 maka hasil 

pengujian harus dikonversikan ke satuan cSt. 

Sumber: Bina Marga, 2018 

Tabel 2. 8 Sifat Campuran Laston AC-WC 

Sifat campuran  Laston (AC-WC) 

Jumlah tumbukan/bidang  75 

VIM (%) 
maks  5 

min  3 

VMA (%) 
maks  - 

min  15 

VFA (%) 
maks  - 

min  65 

Stabilitas Marshall (kg) 
maks  - 

min  800 

Kelelehan 
maks  4 

min  2 
Sumber: Bina Marga, 2018 

  

Untuk mendapatkan campuran LASTON yang baik perlu dilakukan perencanaan 

campuran.  

a. Data perencanaan  

Data perencanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:  

1. Jenis agregat  

2. Gradasi agregat  

3. Mutu agregat  
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4. Jenis aspal keras  

5. Rencana tebal lapisan  

6. Jenis bahan pengisi (filler)  

 

b. Penentuan persentase aspal  

Persentase aspal (dalam berat) yang akan ditambahkan pada agregat kering, 

ditentukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium.  

c. Penggunaan kadar aspal dalam benda uji  

Sebelum melakukan pembuatan benda uji perlu dilakukan penentuan kadar aspal 

yang akan digunakan. Kadar aspal dalam campuran dapat ditentukan dengan 

rumus sesuai pada persamaan (2.11).  

   KAA = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (% filler) + K            (2.11) 

dengan: 

 KAA = Kadar aspal acuan  

 CA = Persen agregat tertahan saringan No.8 

 FA = Persen agregat lolos saringan No.8 dan tertahan saringan No.200  

 Filler = Persen agregat minimal 75% lolos No.200  

 K  = Konstanta  

   = 0,5 – 1,0 untuk LASTON   

2.5 Batu bara 

Batu bara adalah bahan tambang non logam yang sifatnya seperti arang kayu, 

tetapi panas yang dihasilkan lebih besar. Batubara adalah fosil dari tumbuh-

tumbuhan yang mengalami perubahan kimia akibat tekanan dan suhu yang tinggi 

dalam kurun waktu lama. Komposisi penyusun batu bara terdiri dari 

campuran hidrokarbon dengan komponen utama karbon. Di samping itu juga 

mengandung senyawa dari oksigen, nitrogen, dan belerang. Batu bara 

diklasifikasikan menurut kadar kandungan karbon yang ada di dalamnya, yaitu 

berturut-turut makin besar kadarnya lignite, bitumen, dan antrasit.  

Batu bara adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan 

berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun 

http://www.pengertianahli.com/2015/03/pengertian-pembentukan-manfaat-batu-bara.html
http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-kimia-dan-cabang-kimia.html
http://www.pengertianahli.com/2014/12/pengertian-hidrokarbon-apa-itu.html
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demikian, batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber 

energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan 

karbon. Sumber energi penting lain, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang 

lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Berat jenis 

batubara berkisar dari 1.25 g/cm3 hingga 1.70 g/cm3, pertambahannya sesuai 

dengan peningkatan derajat batubara. Berat jenis batubara sangat bergantung pada 

jumlah dan jenis mineral yang dikandung abu dan juga kekompakan porositasnya. 

Kandungan karbon juga akan mempengaruhi kualitas batubara dalam penggunaan. 

Batubara jenis yang rendah menyebabkan sifat pembakaran yang tidak baik. 

2.6 Limbah Batu Bara 

Fly ash dan bottom ash merupakan limbah padat yang dihasilkan dari 

pembakaran batubara pada pembangkit tenaga listrik. Ada tiga type pembakaran 

batubara pada industri listrik yaitu dry bottom boilers, wet-bottom boilers dan 

cyclon furnace. Apabila batubara dibakar dengan type dry bottom boiler, maka 

kurang lebih 80% dari abu meninggalkan pembakaran sebagai fly ash dan masuk 

dalam corong gas. Apabila batubara dibakar dengan wet-bottom boiler sebanyak 

50% dari abu tertinggal di pembakaran dan 50% lainnya masuk dalam corong gas. 

Pada cyclon furnace, di mana potongan batubara digunakan sebagai bahan bakar, 

70-80 % dari abu tertahan sebagai boiler slag dan hanya 20-30% meninggalkan 

pembakaran sebagai dry ash pada corong gas. 

2.7 Pengujian Marshall  

 Pengujian Marshall merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

kinerja beton aspal. Kinerja beton aspal padat dapat dilakukan melalui pengujian 

benda uji meliputi:  

1. Pengujian berat volume benda uji.  

2. Pengujian nilai stabilitas dan kelelehan (flow).  

3. Perhitungan berbagai jenis volume rongga dalam beton aspal padat (VIM, 

VMA, VFA). 

4. Perhitungan Kuosien Marshall, merupakan perbandingan antara nilai 

stabilitas dan flow.  
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5. Perhitungan tebal selimut atau film aspal.  

Alat Marshall merupakan alat yang dilengkapi cincin penguji (proving ring) 

berkapasitan 22,2 kN dan flowmeter seperti pada Gambar 2.2. Pengujian 

menggunakan alat Marshall hanya dapat menentukan nilai stabilitas dan flow.  

 

 

Gambar 2. 2 Alat Marshall 

 

2.8 Studi Terdahulu  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alif Lam Ra Sugeha, Teknik Sipil 

Universitas Tanjungpura. “Pemanfaatan Limbah Abu Batubara Sebagai Filler Pada 

Campuran Laston”. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan 

penggunaan Abu Batu bara sebagai filler mampu memberikan karakteristik Laston 

yang baik. Penggunaan Abu Batu bara sebagai filler menghasilkan Kadar Aspal 

Optimum (KAO) lebih rendah 6,55% dibandngkan dengan semen Portland yang 

lebih tinggi 6,58%. Abu Batu bara dapat dijadikan untuk alternatif untuk 

penggunaannya sebagai filler karena karakteristik laston yang dihasilkan hampir 

sama dengan filler yang biasa dipakai yaitu semen Portland, dimana nilai-nilai yang 

dihasilkan masuk spesifikasi. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Purnomo, Teknik Sipil Universitas 

Palangka Raya. “Pemanfaatan Fly Ash Sebagai Tambahan Filler Pada Campuran 

Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC)”. Berdasarkan penelitian terhadap 

proving ring 

flowmeter 
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penambahan Fly Ash pada campuran komposisi A,B,C dan D (agregat kasar 56%, 

abu batu 29% dan pasir 5% dengan tambahan filler dari 0%; 1,5%; 3% dan 4,5%). 

Memberikan hasil pada nilai stabilitas tertinggi pada komposisi B dengan nilai 

sebesar 979,702kg, nilai kelelehan (flow) yang terbesar pada komposisi D sebesar 

3,63 mm, Nilai VFB (Voids Filled Bitumen) terbesar pada komposisi C sebesar 

78,898%, Nilai VIM (Voids In Mixture) dimana nilainya melebihi nilai yang 

disyaratkan 3%-5%, nilai bagi marshall semuanya memenuhi spesifikasi. Kadar 

penambahan Filler yang dihasilkan adalah 2,25% dengan Nilai parameter Marshall 

masing-masing stabilitass 929 kg dan flow 2,9 mm. Dilihat dari sifat-sifat fisik dan 

parameter Maarshall berupa penambahan  filler optimum nilai stabilitas, flow, VFB, 

VIM, hasil bagi Marshall dan Parameter Marshall, penggunaan cukup baik dan bisa 

digunakan sebagai tambahan filler pada campuran AC-BC. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi, Teknik Sipil Universitas Syiah 

Kuala. “Pengaruh Substitusi Semen Portland dan Fly Ash Batubara pada Filler Abu 

batu Terhadap (AC-BC)” Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang 

dilakukan penggunaan Semen Portland dapat mempengaruhi parameter Marshall 

terutama nilai stabilitas penggunaan 4% abu batu basalt - 2% Semen portland dapat 

meningkatkan nilai stabilitas 6,90%. Nilai durabilitas terus meningkat dengan 

adanya substitusi Semen Portland sebagai filler. Pada penggunaan 4% abu batu 

basalt – 2% Fly Ash batu bara terjadi peningkatan stabilitas 5,74%, tetapi pada 2% 

abu batu basalt -4% Fly Ash batu bara, stabilitas terus menurun hingga 12,83%. 

Untuk parameter lainnya seperti flow, Marshall, VIM, VMA, dan VFA memenuhi 

persyaratan.  

 

 

 

 

 


