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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Agregat 

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau mineral 

lainnya baik berupa hasil alam maupun hasil buatan. Agregat ini merupakan 

komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yaitu mengandung 90-95% agregat 

berdasarkan prosentase berat atau 75-85 % agregat berdasarkan prosentase volume 

dalam suatu campuran. Dengan demikian daya dukung, keawetan dan mutu 

perkerasan jalan ditentukan juga sifat agregat dan hasil campuran agregat dengan 

material lain. Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik, dibutuhkan untuk lapisan. 

permukaan yang langsung memikul hehan laIn ]intas dan menyebarkannya ke lapisan 

di bawahnya. Agregat terdiri dati agregat kasar, agIegat halus danfilfer yaitu . 

1.	 Agregat kasar adalah agregat yang tertahan pada saringan no. 8 atau 2,38 

mm. 

2.	 Agregat halus adalah agregat yang lolos saringan no. 8 atau 2,38 rom. 

3.	 Filler atau bahan pengisi adalah agregat atau bahan berbutir halus yang 

lolos saringan no.200 dimana prosentase berat butir minimum 65%. 
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2.1.1 Agregat Kasar 

Agregat kasar sebagaimana yang di isyaratkan dalam buku petunjuk 

pelaksanaan LASTON harus terdiri dad batu pecall atau kerikil pecah yang bersih, 

kering, awet, kuat dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Selengkapnya 

persyaratan yang harns dipenuhi untuk agregat kasar sesuai dengan Petunjuk 

Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) No. 13/PT/B/1987 adalah sebagai berikut 

1m: 

1.	 Keausan agregat yang diperiksa dengan mesin Los Angeles pada SOO putaran 

(PB-0206-76) harns mempunyai nilai maksimum 40 %, 

2.	 Kelekatan terhadap aspal (pB-020S-76) minimum 95%, 

3.	 Indeks kepipihan/kelonjongan butiran tertahan 9,5 mm atau %" maksimum 

25%. 

4.	 Jumlah berat butiran tertahan saringan no 4 yang mempunyai paling sedikit 

dua bidang pecah (visual) minimum 50 % (khusus untuk kerikil pecah) 

5.	 Penyerapan agregat terhadap air (PB-0202-76) maksimum 3 %, 

6.	 Beratjenis bulk (pB-0202-76) Agregat minimum 2,5. 

Selain hal tersebut di atas, agregat kasar yang digunakan harus dari sumber 

danjenis yang sarna. 

2.1.2 Agregat Halus 

Agregat yang dipakai untuk LASTON terdiri dari bahan-bahan yang 

berbidang kasar, bersudut tajam dan bersih dari kotoran-kotoran atau bahan-bahan 

yang tidak dikehendaki. Agregat halus bisa terdiri dari pasir bersih, bahan-bahan 

. ·1 
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halus hasil pemeeahan batu atau kombinasi daTi bahan-bahan tersebut dan dalam 

keadaan kering. 

Agregat halus yang berasal daTi batu kapur hanya boleh digunakan apabila 

dieampur dengan pasir alam dalarn perbandingan yang sarna kecuali apabila 

pengalaman telah menunjukkkan bukti bahwa bahan tersebut tidak mudah Hem oleh 

lalu Imtas. Agregat halus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1.	 Nilai Sand Equivalent (AASHTO-T-176) dati agregat minimum 50 %, 

2.	 Beratjenis semu (Apparent) (PB-0203-76) minimum 2,5, 

3.	 Penyerapan agreagat terhadap air (pB-0202-76) maksirnum 3 % 

Ditinjau dari sifat ekonomis dan eara mendapatkan, pasir digolongkan sebagai 

berikut: 

1.	 pasir alam 

Pasir ini terbentuk ketika batu-batu dibawa arus sungai daTi sumber air ke 

muara sungai. Akibat tergulung dan terkikis (peJapukanlerosi) akhirnya 

(Kardiono Tjokrodimulyo, 1993) yaitu : 

a.	 pasir galian, pasir ini laugsung dipero1eh dari permukaan tanah atau 

dengan eara menggali. Untuk pasir ini biasauya tajam, bersudut, 

berpori serta bebas dari kandungan garam, tetapi kandungan 

lumpurnya eukup tinggi, sehingga hams dieuei terlebih dahulu 

sebelum digunaka~ 
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b.	 pasir sungai, pasir ini diperoleh langsung dari dasar sungal, yang 

umumnya berbutir haIus, bulat-bulat, akibat proses gesekan. Daya 

lekat antar butiran agak kurang karena bentuk pasir yang bulat, 

c.	 pasir laut, pasir ini dapat diperoleh dari pantai. Butir-butimya haIus 

dan bulat karena gesekan. Pasir ini merupakan pasir yang jelek, karena 

banyak mengandung garam. Garam-garam ini menyerap kandungan 

air dari udara dan mengakibatkan pasir selaIu agak basah dan juga 

menyebabkan pengembangan bila sudah menjadi bangunan. 

2.	 pasir buatan 

Dari proses pembentukannya biasanya pasir buatan ini dapat dibedakan 

menjadi : 

a.	 pasir dari pemecahan batu 

Pemecahan dan penggilingan batuan kadang dipakai untuk 

menghasilkan macam-macam ukuran pasir. Pasir yang dihasilkan 

umumnya angular, pasir dihancurkan didalam rod mill atau hammer 

mill. 

b.	 pasir dari pecahan bata / genting 

Pecahan bata / genting dari kualitas yang baik menjadikan agregatnya 

memenuhi syarat untuk beton, akan tetapi jika uutuk beton bertulang 

sebaiknya kuat tekan batanya tidak kurang dari 30 Mpa. Bata harns 

bebas dari mortar dan kapur. Beton dengan pecahan batalgenting ini 
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tidak baik untuk beton kedap air. Ketahanan ausnya juga rendah 

sehingga tidak baik untuk lapis perkerasanjalan raya. 

c.	 pasir dari terak dingin 

Terak dingin adalah hasil sampingan dari pembakaran bijih besi pada 

tanur tinggi yang di dinginkan pelan-pelan di udara terbuka. 

2.1.3 Filler 

Filler Abu Batu 

Abu batu atau mineral filler adalah agregat halus yang umumnya 1010s dari 

saringan no. 200. Fungsi dari bahan pengisi untuk meningkatkan kekentalan 

dari aspal dan untuk menurunkan kepekaan terhadap temperatur dari carnpuran 

dan memiliki penyerapan yang tinggi terhadap aspal. Selarna ini bahan pengisi 

abu batu merupakan bahan pengisi yang paling sering dipergunakan karena 

terbukti dapat memberikan stabilitas terhadap LASTON yang paling baik. 

2.2 Asps) 

Aspal didefinisikan sebagai material berwarna hitam atau coklat tua, pada 

temperatur ruangan berbentuk padat sarnpai agak padat. Jika dipanaskan sampai 

temperatur tertentu aspal dapat menjadi lunak. Aspal yang digunakan untuk 

konstruksi perkerasan jalan merupakan proses hasil residu dari destilasi minyak bumi, 

sering disebut sebagai aspal semen. 
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Aspal yang sering digtmakan dalam pelaksanaan di lapangan khususnya di 

Indonesia adalah aspal keras hasil destilasi minyak bumi dengan jenis AC 60170 dan 

AC 80/100. Aspal jenis ini dipilih dalam pertimbangan penettasi aspal relatif lebih 

rendah sehingga aspal tersebut dapat dipakai pada lalu lintas tinggi, tahan terhadap 

cuaca panas. 

Aspal merupakan senyawa hidrogen (H) dan carbon (C) yang terdiri dati 

paraffins, naphtene, dan aromatics. Bahan-bahan tersebut membentuk kelompok

kelompok yang disebut : 

a. Asphaltenese. 

Kelompok ini membentuk butiran halus, berdasarkan aromatidbenzene structure 

serta mempunyai berat molekuI tinggi. 

b. Oils 

Kelompok ini berbentuk cairan yang melarutkan asphaltenese, tersusun dari 

paraffins (waxy), cyclu paraffins (wix1ree), dan aromatics serta mempunyai berat 

lUolekul rendah 

c. Resins. 

Kelompok ini berbentuk cairan menyelubungi asphalatenese dan mempunyai 

berat molekul sedang. Selanjutnya gabungan oils dan resins sering juga disebut 

maltenese. 

Aspal mempunyai sifat-sifat tersendiri yaitu akan melembek secara berangsur

angsur bila dipanaskan dan mempunyai sifat Iebih kedap air serta memiliki daya lekat 

(adhesi) yang baik. AspaI dapat diperoleh dari penyulingan minyak bumi dan 

'
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endapan alami. Fungsi aspal di dalam campuran adalah sebagai bahan ikat antar 

agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan masing-masing 

agregat itu sendiri. 

2.3 Laston 

Lapis Aspal Beton (Laston) adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya, 

yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi meneros, 

dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada subu tertentu (Bina 

Marga 1987). Pencampurannya dapat dilaksanakan secara dingin (cold mix) maupun 

secara panas (hotmix). Untuk hotmix bahan dipanasi sampai 170°C untuk agregat dan 

160°C untuk aspal, serta akan menghasilkan campuran dengan subu 160°C, 

selanjutnya bahan digelar dilapangan. 

Laston merupakan jenis Iapisan permukaan yang bersifat struktural, yaitu 

berfungsi sebagai peliadung konstruksi di bawabnya terhadap kerusakan serta 

mempunyai permukaan yang rata dan tidak Iicin sehingga dapat memberikan 

kenyamanan yang tinggi bagi penggunajalan. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk campuran Laston terdiri dari campuran 

agregat kasar, agregat haIus, bahan pengisi (filler) dan aspal kerns, bahan-bahan yang 

digunakan tersebut harns memenuhi persyaratan ~utu dan gradasinya. 
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2.4 Karakteristik Campuran 

Karakteristik campuran yang harns dimiliki oleh suatu campuran aspal beton 

campuran panas adalah : 

1. Stabilitas 

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan 

menerima beban lalu lintas tanpa teIjadi perubahan bentuk tetap seperti 

gelombang, alur atau bleeding, 
I 

2. Keawetan / daya tahan (durability) I 

Durability adalah kemampuan lapisan untuk dapat menahan keausan akibat I 
pengarnh cuaca, air dan perubahan sOOu ataupun keausan akibat gesekan 

kendaraan, 

3. Kelenturan (flexibility) 

Flexibilityadalah suatu kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti deformasi 

yang teIjadi akibat beban lalu lintas berulang tanpa timbulnya retak dan 

perubahan volume, 

4. Tahanan geser (skid resistance) 

Tahanan geser adalah kekesatan yang diberikan oleh perkerasan sehingga 

kendaraan tidak mengalami slip baik di waktu hujan atau basah maupun 

diwaktu kering. Kekesatan ini dinyatakan sebagai koefisien gesek antara 

permukaan jalan dengan roda kendaraan, 

~ .. 
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5.	 Ketahanan kelelehan ifatique resistance) 

Ketahanan ke1elehan adalah ketahanan dari lapis aspal beton dalam menerima 

beban berulang tanpa terjadinya kelelehan yang berupa alur (rutting) dan 

retak, 

6.	 Kemudahan pelaksanaan (workability) 

Kemudahan pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk 

dihamparkan dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi 

kepadatan yang diharapkan. 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

1.	 Penelitian Laboratorium Pengaruh Penggunaan Pasir Kali Krasak pada 

Campuran Beton Aspal, oleh Adri Jond Hendri dan Dwi Nugroho (1996). 

Hasil dati penelitian tersebut adalah agregat halus pasir sungai Krasak serta 

sungai Progo dan aspal, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 

akan sebagai 

bahan untuk konstruksi aspal beton. Dan mempunyai kadar aspal optimum 

yang berbeda yaitu 5.9% pada campuran pasir sungai Krasak, dan 5.6% 

pada campuran pasir sungai Progo. 

2.	 Penelitian Laboratorium Perbedaan Nilai Proper/is Marsall Aspal Beton 

Antara Agregat Halus Pasir Pantai Dan Pasir Sungai, oleh Yulfia Citra Ifana 

dan Nurhidayati (2004). Setelah dilakukan percobaan terhadap agregat kasar 

dan agregat halus Clereng Kulon Progo, agregat halus Sungai Bebeng, 

--------_._-----_._----
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agregat halus Pantai Pandansimo dan aspal, maka bahan-bahan tersebut 

diketahui sesuai dengan persyaratan yang ditentukan spesifikasi LASTON 

dan Bina Marga sehingga dapat digunakan sebagai bahan kontruksi aspal 

beton. Campuran LASTON agregat kasar standar ditambah pasir standar 

memiliki nilai stabiJitas tertinggi dan nilai flow-nya tertinggi juga, tetapi 

memiliki nilai VFWA yang kedl yang berarti selimut aspalnya tipis dan 

nitai VITM-nya yang besar akan mengakibatkan beton aspal berkurang 

kekedapan aimya, sehingga berakibat meningkatnya proses oksidasi aspal 

dan menunmkan sifat durabilitas beton aspal. Campuran LASTON agregat 

standar ditambah pasir pantai memiliki nilai stabilitas terendah dan nilai 

flow-nya medium. Nilai VMA dan nilai VFWA yang tinggi, membuat 

selimut aspal lebih tebal dan nilai VITM yang rendah menyebabkan 

durabilitasnya tinggi, tetapi kemungkinan terjadinya bleeding akan menjadi 

besar. Campuran LASTON agregat standar ditambah pasir sungai memiliki 

sehingga campuran cenderung kaku dan mudah mengalami retak apabila 

menerima beban yang melebihi daya dukungnya. Nilai VMA-nya yang 

rendah mengakibatkan aspal yang menyelimuti agregat terbatas dan 

menghasilkan film aspal yang tipis. Film aspal yang tipis mudah lepas yang 

mengakibatkan lapis tidak lagi kedap air, oksidasi mudah teIjadi, dan lapis 

perkerasan menjadi rusak 


