
BAB III
 

LANDASAN TEORI
 

3.1. Perkerasan Jalan 

3.1.1. Umum 

Fungsi perkerasan adalah untuk memikul beban lalu lintas secara cukup aman 

dan nyaman, serta sebelu1D umur. rencananya tidak terjadi kemsakan berarti. Bahan 

perkerasan jalan adalah bahan-bahan yang dihampar diatas pennukaan tanah dasar. 

Bahan perkerasan meliputi bahan-bahan untuk lapis pondasi bawah (sub base 

course), lapis pondasi atas ( base course) dan lapis permukaan (surface course). 

Kerusakan jalan pada wnwnnya disebabkan karena kurang cermatnya pembuatan 

lapis petkerasan jalan, ditambah lagi dengan beban kendarnan yang tidak_sesuai 

dengan kelas jalan sehingga cepat msak. Agar jalan tidak mengalami kerusakan 

akibat dilalui lalu lintas kendaraan maka dibutuhkan suatu konstruksi perk:erasan 

jalan yang mampu menahan beban lalu Hntas yang sesuai dengan klasifikasinya. 

Untuk memperoleb kestabilan dari perkerasan barns diketahui faktor-faktor yang 

dapat memsak perkerasan itu sendiri. 
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3.1.2. Jenis Konstruksi Perkerasan
 

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasanjalan dibedakan atas:
 

a. Konstruksi Perkerasan Lentur (Flexible pavement) 

Konstruksi Perkerasan Lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal 

sebagai bahan pengikat. Lapisan-Iapisanperkerasannya bersifat memikul dan 

menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. 

b. Konstruksi Perkerasan Kaku (Rigidpavement) 

Konstruksi Perkerasan Kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen 

(portland cement) sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa 

tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. 

Beban lalu lintas sebagian dipikul oleh pelat beton. 

c. Konstruksi Perkerasan Komposit 

Konstruksi Perkerasan Komposit adalah perkerasan kaku yang 

dikombinasiknn dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur 

3.2. Lapis Permukaan 

Lapisan pennukaan terletak pada lapisan paling atas. Lapisan ini berfungsi 

sebagai: 

a.	 Lapis perkerasan untuk menahan beban roda dan menyebarkan beban ke 

lapisan bawahnya, 
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b. Sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan 

akibat cuaca, 

c. Sebagai lapisn aus (Wearing Course), lapisan yang berlangsung menerima 

gesekan dari rem kendaraan hingga mulai aus. 

d. Lapis yang menyebar beban ke lapisan bawah, sehingga dapat dipikul oleh 

lapisan lain yang melllpwlyai daya dukllng yang lebih jelek. 

Guna dapat lllelllenuhi fungsi tersebut diatas, pada umumnya lapisan 

permukaan dibuat dengan lllenggunakan bahan pengikat aspal sehingga menghasilkan 

lapisan yang kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. 

Dl 

D2 

Lapis permukaan 

~ '~~ '~ '~ '~ >~~ '~ > 1Lapis pondasi atas 

D3
 
t>. z "'V.Ll "'V ..t Lapis pondasi bawah 
6. /:),. 6. ~ 

Tanah dasar 

Susunan Lapis Perkerasan Jalan 

3.3 Asphalt Concrete 

Secara prinsip bahan penyusun perkerasan lentur adalah agregat, tiller, dan 

aspal. Bahan-bahan tersebut harns lllemenuhi kriteria / syarat-syarat yang telah 

ditetapkan Bina Marga. Hal ini dimaksudkan untuk lllenghindari terjadinya kegagalan 

konstruksi yang disebabkan oleh bahan. 
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1. agregat 

Agregat adalah batu pecah, keriki1, pasir atau kompisisi minerallainnya, baik 

berupa hasil alam maupun hasil pengolahan (penyaringan, pemecahan) yang 

digunakan sebagai bahan penyusun utama perkerasan jalan. Pemilihan jenis 

agregat yang sesuai untuk digunakan pada konstruksi perkerasan dipengamhi 

beberapa faktor (Kerb and Walker, 1971). Faktor yang mempengaruhinya yaitu : 

ukuran dan gradasi, kekuatan dan kekerasan bentuk, tekstur permukaan, ke1ekatan 

terhadap aspal, kebersihan dan sifat kimiawi 

a. Ukuran dan gradasi 

The Asphal Institute, 1983 mengelompokkan agregat menjadi 4 fraksi, yaitu : 

1 ) agregat kasar, batuan yang tertahan saringan no. 8 (2,36 rom) 

2 ) agregat halus, batuan yang 1010s saringan no. 8 dan tertahan saringan no. 

30 (0,59 mm) 

3 ) mineral pengisi, batuan yang lolos saringan no. 30 dan tertahan saringan 

no. 200 (0,074 mm) 

4) filler/mineral debu (dust), fraksi agregat halus yang lolos saringan no. 200 

Untuk mendapatkan komposisi yang tepat sesuai dengan persyaratan yang 

ada, maka untuk aspal beton saringan yang digunakan adalah %", 1J2", %", #4, #8, 

#30,#50,#100,#200. 

Gradasi adalah prosentase pembagian ukuran butir agregat yang digunakan 

dalam suatu konstruksi perkerasan jalan maupun konstruksi beton. Gradasi agregat 

dapat dinyatakan dalam suatu tabel ataupun grafik gradasi. Tahel gradasi sekurang
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kurangnya hams memuat ukuran atau nomer saringan dan prosentase berat lolos 

saringan tersebut. Grafik gradasi mempunyai dna sumbu. Sumbu horizontal 

menyatakan ukuran saringan dalam skala logaritma, sumbu vertikal menyatakan 

prosen berat 1010s saringan. Penggunaan skala 10garitma bertujuan agar diameter 

yang kecil masih dapat digambarkan. Gradasi dibedakan melljadi 3 macam (Kerb 

and Walker, 1971), yaitu: 

1)	 well :.:raded, disebut juga gradasi menerus atau gradasi rapa!. ialah gradasi 

yang mempunyai ukuran butir dari yang terbesar Silmpai ukuran butir yang 

terkecil deng311 tuju311 untuk lllengllasilkan suatu C3mpuran perkeras3n 

dengan bahan pengikat aspal yang mempunyai stabiJitas tinggi, 

2)	 gap graded, disebut juga gradasi terbukalgrndasi timpang, ialah gradasi 

yang dalam distribusi ukuran butimya tidak memplIDyai salah satu atau 

bcbcrnpa butimn dellgan ukuran tertentu (tidak menerus), 

3)	 un(fonn graded, disebut juga gradasi seragam, ialah gradasi yang dalam 

ukuran butirnya mengandung butiran. yang ukurannya bampir sama. 

Untllk beton aspaJ, gradasi yang digunakan adalah gradasi menerus. Spesifikasi 

yang digunakall berpedoman pada Petunjuk Pelaksallaan Laston No. 13/PT1B11987. 
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Tabel3.1 SPESIFIKASI GRADASI MENERUS BETON ASPAL 

No. Saringan (mm) Spesifikasi 

%" 19,10 100 

'is'' 12,70 80-100 

3/8" 9,520 70-90 

#4 4,760 50-70 

#8 2,380 35-50 

# 30 0,590 18-29 

# 50 0,279 13-23 

# 100 0,149 8-16 

#200 0,074 4-10 

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Laston No. 13/PTIB/1987 

b. kekerasanlkekuatan batuan (toughness) 

Batuan yang digunakan untuk suatu konstruksi lapis perkerasan harus cukup 

keras, tetapi juga disertai pula kekuatan terhadap pemecahan (degradasi) yang 

lllungkin timbul selarna proses pencampurall, pellggilasan, rcpctisi bcban lalu lilltas 

dan penghancuran batuan (disintegrasi) yang lCljadi sclWlla masa pelayannn jolnn 

tersebut.
 

Faktor-faktor yang rnempengaruhi tingkat degradasi yang terjadi yaitu:
 

1) agregat yang lunak rnengalami degradasi yang lebih besar dari agregat yang
 

lebih keras, 

2) gradasi terbuka mernpunyai tingkat degradasi yang lebih besar daripada gradasi 

menerus, 

~._-_.~------ ------/' 
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3)	 partikel kecil akan mengalami degradasi yang lebih kecil daripada partikel 

besar, 

4)	 energi pemadatan yang lebih besar lllengalallli degradasi yang besar pula. 

c.	 bentuk (shape) 

Bentuk buti:nm merupakan faktor yang sangat p..."'"l1ting wItuk memperoleh 

gaya gesek antara batnan dan perkerasan, disamping itu bentuk butiran juga 

berpengamh terhadap stabilitas konstTllksi perkerasan jalan. Bentuk butiran yang 

kasar (rough) akan menghasilkan sudut gesek daJanl yang besar daripada bentuk 

butiran yang pennukaannya halus (smooth) dan juga butiran yang kasar lebih 

mampu menahau defonnasi yang timbul dengan menghasilkan ikatan antara 

partikel yang lebih kuat Agregat yang beroelltuk angularlkubus memiliki sifat 

saling llleugunci autar butimya, sehillgga melllberikall sudut gesek dalam alltar 

partikel batuan yang tinggi. 
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Tabel3.2	 KLASIFIKASI BENTlJK BATlJAN BERDASARKAN HASIL
 
PENGAMATAN LANGSUNG (DESCRITIVE TEST)
 

Klasifikasi Penggambaran/Description 

BulatJTOlUlded HahlS karena temus air atau pennukaannya licin karena 
teraus, contoh kerikil sUllgai atau kerikii pantai 

Tak 
beraturan/irregular 

Tak beraturan asli 
sudut bulat-bulat 

atau sebagian temus dan mempunyai 

Bersudut
Sudut/Angular 

Memiliki sudut-sudut bagus yang tegas berbentuk pada irisan 
dari permukaan kasar. Contoh : bahl pec.ah 

Elongated I Biasanya bersudut-sudut bagus yang bagian panjangnya 
sangat besar dibandingkan dengan kedua dimensi yang lain 

Flaky 
Batuan yang mempunyai bagian tipis lebih keeil 
dibandingkan dengan dua dimensi yang lain, misal : batuan 
yang berlapis 

Flaky dan 
elongated 

Material yang mempooyai bagian panjang sangat besar 
dibandingkan dengan kelebarannya lebih besar daripada 
bagian tipisnya 

Swnber : WiryawanPurboyo, Batuan sebagai bahan jalan 

d. tekstur pennukaan 

Tekstur pennukaall dari batuall dapat dibagi melljadi 3 (riga) maeam, yaitu : 

1) batuan kasar (rough), memberikan internal/ridion. skid resistance, serta 

kelekatan aspal yang baik pada campuran perkerasall. Biasallya batu pecah 

memiliki swjace texture yang kasar. 
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2)	 batuan halus (smooth), mudah dilapisi aspal, tetapi internal friction dan 

ke1ekatannya kurang baik dibandingkan dengan batuan kasar, 

3)	 batuan mengkilat (polished), memberikan internal friction yang rendah 

sekali dan sulit dilekati aspal. 

e. porositas 

Porositas berpengaruh terhadap kekuatan, kekerasan, dan pemakain aspal 

dalam campuran. Semakin banyak pori batuan semakin kecil kekuatan dan 

kekerasannya, serta memerlukan aspal lebih banyak. Selain itu dengan pori yang 

banyak, batuan mudah mengandung air dan air ini akan sulit dihilangkan, sehingga 

mengganggu kelekatan antara aspal dan batuan. 

f. kelekatan terhadap aspal 

Faktor-faktor yang berpengaruh adalah swface texture, surface coating, 

surface area, porositas dan reaktivitas kimiawi. Lekatan aspal pada batuan akan 

mcrupnkan ikntan yang kuat jika aspal mengandung asam tertentu dan batuannya 

merupakan basa/lime stone. 

g. kebersihan 

Kebersihan permukaan batuan dari bahan-bahan yang dapat menghalangi 

melekatnya aspal sangatlah penting. Agregat harns bersih dari substansi asing, seperti 

lumpur, sisa tumbuhan, partikellempung, dsb. Karena substansi asing tersebut dapat 

mengurangi daya lekat aspal terhadap batuan. 
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h. sifat kimiawi 

Keadaan ini dipengaruhi oJeh jenis batuannya. Agregat yang bersifat basa 

biasanya akan lebih mudah dibasahi dengan aspaI daripada air. Agregat jenis ini 

disebut hydrophobic (bersifat mellolak air). Muatan listrik palla permukaan adalah 

positif (clektro positif). Agregat yang bersifat asam akan. lebill mudah dibasahi oleh 

air daripada aspal, atan disebut juga dengan hydrophilic (bersifat suka air). 

Permukaannya dimuati oleh listrik negatif (elektronegatif). 

2. filler 

Bahan - bahan Yang dapat dipergullakan sebagaifiiler adalah debu batu kapur, 

debu dolomite atau Portland cement. Perlu diperhatikan agar bahan tersebut tidak 

tercampur dengan kotoran atau baban lain yang tidak dikehendaki dan dalam keadaan 

kering (kadar air maksimmD 1%). 

Perlu diperhatikan agar bahan tersebut tidak tercampur dengan kotoran alan 

bahan Jain yang tidak dikehenda.1ci dan dalam keadaan kcring (kadar air maksimum 

'0,. 

mengalam.i berkurangnya kadar pori. Partikel-partikel filler menempati jamk. yang 

rapat diantara partikel-partikel besar, sehingga ruang diantara parrikel-partikel yang 

besar menjadi minimmn. 

Berbagai jenis filler yang dapat digunakan sebagai bahall tambah pada 

campuran perkerasan, antara lain: abu batu, Portland cemen, asbestos, kaolin dan 

sebagainya. yang masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda
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beda. Secara umum penambahanjiller dimaksudkan untuk menambah stabilitas serta 

kerapatan dari campuran perkerasan 

3.aspal 

Pada aspal beton. aspal yang digunakan adalah hasil residu dati destilasi minyak 

bumi, sering disebut aspal semen. Aspal semen bersifat mengikat agregat _pOOa 

campuranbeton aspa:I dan meniberikan lapisankedap air serta mhan terhadap 

pengaruh asam, basa, dan garam. Untuk menghasilkan lapis keras berkualitas baik, 

maka bahan pembentuknya pun harns berkualitas baik pula. Aspaluntuk LASTON 

harns terdiri dari salah satu aspal keras penetrasi 60170 atau 80/100 yang seragam, 

tidak mengandung air, bila dipanaskan sampai dengan 175°C tidak- berbusa. 

I

I' 

3.4 Percobaan Marshall 

Metode Marshall adalah untuk mengukur resistensi (perlawanan) dari suatu 

silinder spesimen aspal beton yang telah dipadatkan, dengan cara lllembebanipada 

pennukaan sisi spesimen dengan menggwlakan alat Jt,1arshall. PemeriksAan ini 

dimaksudkan untuk menentukan ketahanan(stabilitas)terhadap kelelehan .plastis 

(flow) dari campuran aspal dan agregat. 

Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan proving ring 

(cincin penguji) yang berkapasitas 2500 kg atau 5000 pan. Proving ring dilengk:api 

dengan- arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas campuran. 
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Disamping itu terdapat arloji kelelehan (flow meter) untuk mengukur kelelehan 

plastis (flow). 

3.4.1 Kriterja percobaao Marshall 

Kriteria percobaan Marshall yang hams dipenllhi oleh campuran aspal sebagai 

berikut: 

1.	 stability (stabilitas) 

Stabilitas dinyatakan dalam kg adalall kemampllan lapis kerns dalam menallan 

beban yang terjadi diatasnya (beban lalu lintas) tanpa terjadi perubahan 

belltuk. Stabilitas merupakan parameter yang sering digunakan untuk 

mengukur ketahanan terhadap kelelehan plastis dari suatu campuran aspal, 

dan menunjukkan ketahanan terhadap terjadinya rotting (alur) pada konstOlksi 

perkerasan jaJan, 

2.	 kelelehan plastis (flow indeks) 

Flow dinyatakan dalam mm, merupakan besamya pennoman (delormasi) 

yang terjadi, akihat adanya pembebanan yang bekerja secara vertikal 

diatasnya (beban laIu Hntas), yang memberikan. indikator terhadap lentur pada 

lapis perkerasan., 

3.	 rongga dalam campuran (void in the mix = VlTM) 

VITM dinyatakan dalarn prosen (%) adalal1 prosentase volume rongga 

terhadap volume total campuran setelah dipadatkan. Nilai VITM erat 
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I 
I 
I 

kaitannya terhadap kekedapan campuran yang berpengaruh pada keawetan
 

(durabilitas) lapis perkerasan.,
 

4.	 rongga terisi aspal ( voidfilled with asphalt = VFWA) 

VFWA dinyatakan dalam prosen (%) adalahprosentase volume aspal yang 

dapat mengisi rongga yang ada dalam campuran. Nilai VFWA menunjukkan 

keawetan dan kemudahan pelaksanaan (workabtlity) suatu konstruksi 

perkerasan. Lapis keras dengan VFWA tinggi akan memiliki kekedapan dan 

keawctan campuran yang tinggi pula, .., 
5.	 marshall quotient (MQ = Basil bagi stabilitas denganflow) 

Marshall Quotient dinyatakan dalam kg/mm adalah hasil bagi dari stabilitas 

dengan kelelehan (flow) yang digunakan untuk pendekatan terhadap tingkat 

kekakuan atau fleksibilitas campuran. 

6.	 immersion test
 

immersion test atau uji rendaman Marshall bertujuan untuk mengetahui
 

uran akibat oengaruh air, suhu, dan cuaca.
 

Pengujian ini prinsipnya sarna dengan pengujian Marshall standar hanya
 

waktu perendaman saja yang berbeda. Benda uji pada Immersion Test
 

direndam selama 24 jam pada suhu 60°C sebelum pembebanan diberikan. Uji
 

perendaman ini mengacu pada AASHTO T.165-82.
 

Indeks perendaman ini merupakan indikasi tingkat durabilitas, yaitu sifat
 

keawetan dari suatu perkerasan lentur. Pada aplikasi di lapangan diharapkan
 

bahwa suatu perkerasan yang bam dibuat akan memiliki sifat awet, yaitu
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tahan terhadap cuaca berupa kondisi panas, dingin, lembab dan sebagainya. 

Nilai indeks perendaman minimum adalah 75 % sehingga campuran dapat 

dikatakan memiliki ketallanan cukup terbadap kerusakan dari pengamh air, 

sulm, dan cuaca menurut Billa Marga 1987. 

Spesifikasi campuran beton a&'Pal menurut Bina Marga 1987 tercantum pada table 

berikut. 

TABEL 3.3 PERSYARATAN CAMPURAN LAPIS ASPAL BETON 

Sifat Campuran 

Stabjlitas (kg) 

L.L. Bernt 
(2x75 tumh) 

Min Max 
550 -

L.L. Sedang 
(2x50tumb) 

Min Ma.x 
450 -

L.L. Ringan 
(2x35 tumb) 

Min Max 
350 -

Kelelehan (mm) 2.0 4.0 2.0 4.5 2.0 5.0 

, 

StabilitasIKelelehan 
200 

(kg/mm) 

Rongga dalam 
3 

campw-all (%) 

Rongga dalam 

agregat (%) 
C-.. 

Indeks perendaman 
75 

(%) 

Swnber : LASTON No. ] 3/PfJBf] 987 

350 

5 

-

200 350 

3 5 

I 
LillAT TABEL 3.4 

75 -

200 

3 

75 

I 

350 

5 

I 
i 
I 

I 
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TABEL 3.4 PERSENTASE MINIMUM RONGGA DALAM AGREGAT 

Ukuran maksimlUll nominal agregat Persentase minimwn rongga dalam agregat 

No. 16 1.18 mm 23.5 

No.8 2.36mm 21.0 

No.4 4.75mm 18.0 

% inchi 9.50mm 16.0 

112 inchi 12.50mm 15.0 

%inehi 19.00mm 14.0 

1 inchi 25.00mm 13.0 

1 112 inehi 37.50 mm 12.0 

2 inehi 50.00mm 11.5 

2 12 inchi 63.00mm 11.0 

Sumber: LASTON No. 13/PTIB/1987 

3.5 Pemadatan Aspal Beton 

Campuran aspal beton panas dari AMP diangkut dengan menggunakan truk 

pengangkut yang ditutupi terpal, dibawa ke lokasi dan dihamparkan sesuai dengan 

-~ .If dibawah 

1250 C dan harns sudah selesai pada temperatur diatas 80° C. Pemadatan dilakukan 

dalam tiga tahap yang berurutan yaitu : 

1.	 pemadatan awal (breakdown rolling) 

Pemadatan awal berfungsi untuk mendudukkan material pada posisinya dan 

sekaligus memadatkannya. 
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2.	 pemadatan antara/kedua (secondary rolling) 

Pemadatan antara merupakan pemadatan seperti pemadatan akibat beban lalu 

lintas, 

3.	 pemadatan akhir (finishing rolling) 

Pemadatan akhir dilakukan untuk menghilangkan jejak-jejak roda ban. 

Penggilasan dilakukan pada temperatur diatas titik 1embek aspal. 

3.5.1	 Pemeriksaan Hasil Pemadatan 

Hasil pemadatan yang berupa pengecekan terhadap kepadatan lapangan, tebal 

lapisan perkerasan yang terjadi dilakukan dengan mengambil contoh dilapangan 

dengan core drill. Dari hasil pemeriksaan contoh tersebut dapat diperoleh data 

mengenai berat volume, tebal lapisan setelah dipadatkan, kadar aspal, gradasi 

campuran dan kepadatan lapangan. 

Kadar aspal dan gradasi campuran diperoleh sebagai hasil pemeriksaan 

ekstraksi menurut prosedur pemeriksaan AASHTO T 164-80, pemeriksaan kepadatan 

campuran <Ulapangan me 

3.5.2 Hubungan Pemadatan Dengan Stabilitas dan Kelelehan 

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan 

menerima beban laIu lintas tanpa teIjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, 

aIur ataupun bleeding. JaIan dengan volume lalu liotas tinggi dan sebagian besar 

merupakan kendaraan berat menuntut stabilitas yang lebih besar dibandingan dengan 
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jalan dengan volume lalu lintas kendaraan yang terdiri dari kendaraan' penurnpang 

saja. 

Kestabilan yang terlalu tinggi menyebabkan lapisan menjadi kaku dan cepat 

mengalami retak, disamping itu karena volume antar agregat kurang, mengakibatkan 

kadar aspal yang dibutuhkan pun rendah. 'Stabilitas teIjadi dad 'basil geseran antar 

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

.demikian·stabilitas yang,tinggi dapat diperoleh denganmengusahakanpetlggunaan : 

l. agregatdengan gradasi yang rapat (dense graded), 

2. agregat dengan pennukaan kasar, 

3. agregat berbentuk kubus, 

4. aspal denganpenetrasl rendah,dan 

5. aspal dalam juirihih yang menciikupi untUldkatan antar'butir. 

Kelelehan adalah ketahanan lapisan aspal' beton dalam menerima beban 

berolang 'taiTpaterjadinya kelelehan yang bempa alur(rntting) dan retak. "Sep~ltl 

'bitumen akan meningkatsebanding dengan 

meningkatnya kepadatan campuran, sampai suatu batas kadar lOIl-gga seMtlll' :1 %. 

Selanjutnya, dengan tercapainyakepadatan yang tinggi selamamasakonstruksi; maim 

teIjadinyaalur-aIur roda ,akibat laIu lintas,akanberkurang. Untuk mendapatkan 

stabilitas dan 'keIeIehan pada waktu pemadatan dengan cara campuran,hendaknya 

campuran dalam keadaan panas. Pennukaan beton aspaI yang didesain dan 

dipadatkan dengw1baiksangat 'tahan terhadap'perembesan air dan tetap'memiliki 

koefisien·yang- ting-gi. 
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3.6 Analisis 

Untuk mendapatkan nilai-niJai stabilitas, flow, density, Void Filled With Asphalt 

(VFWA), Void In Total Mix (J71M). dan Marshall Quotieni (MQ), diperlukan 

persamaan-persamaan sebagai berikut. 

1.	 Berat Jenis Aspal 

berat 
(3.1)Hj aspal = volume 

2.	 Bera! Jenis Agregat 

Bj agregat = (X x Fl)+(Y x F2)+(ZxF3) (3.2)
100 

Keterangan : 

x = persent.'lSe agregat kasar Fl = berat jenis agregm. war 

Y = persentase agregat halus F2 = beratjenis agregat halns 

Z = persentase filler (1'3 = berat jenis filler 

Kemudian nilai-nilai stabilitas, flow, VFWA, VlTM, dan MQ dapat dihitung 
. ,,

berdasarkan datu-ua"a terscbut 

3.	 Stabilitas 

Nilai stabilitas diperoleb dari pembacaall nrloji stabilitas pada saat A1arshall 

Test yang kemudian dicocokkan dengan angka kalibrasi proving ring dengan 

satuan Ihs atan kg dan masih hams dikoreksi dengan faktor koreksi yang 

dipengaruhi oleh tebal benda uji. Nilai stabilitas seStmgguhnya diperoJeh 

persamaan berikut : 

L 
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S=pxq (3.3)
 

keterangan :
 

S =angka siabilitas seslUlgguhnya
 

p - pembacaan arloji stabilitas X kalibrasi alat
 

q = allgka korehi. benda uji yang dapat dilihat pada lampiran 23
 

4.	 Flow 

Flow memlfljukkan deformasi benda uji akibat pembebanan. Nilai flow 

langsung terbaca pada arloji flow saat Marshall Test, namun masih dalam 

satuan inch sehingga harns dikonversi dalarn millimeter. 

5.	 Density 

Nilai menWljukkan kepadataan carnpuran. Nilai density dihitung dengan 

persamaan : 

c	 
p.4)g=	 f 

f=d-e (3.5)
 

Keterangan :
 

g = nllai density (gr/cc) e = bera! bellda uji dalam air (gr)
 

c = berat kering sebelum direndarn (gi) f= volume benda uji (cc)
 

d =beral benda uji jenuh air (gr)
 

6.	 Void Filled With Asphalt (VFWA) 

Nilai ini menunjukkan prosentase rongga campuran yang terisi aspaL Nilai 

VFWA dihitung dengan persamaan : 

L 
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i
VFWA= 100 x -	 (3.6)

I 

. bxg
1=---:::::'"	 (3.7)

Bj aspal 

1= 100 - j (3.8) 

. (100-b)xg
J=	 (3.9) . 

Bj agregat 

Keterangan :
 

b = persentase aspal terhadap campuran (gr)
 

g = berat isi sample (gr/cc)
 

7.	 Void In The Mix ( VITM) 

VITM adalah prosentase rongga di dalam campuran. Nilainya dihitung 

dengan persamaan berikut : 

VITM = 100- (100 x g/ h) (3. 10) 

h =.".}~O~O~._-..,... (3. 11) 
o~ agrega~ + %. aspal,} 

------( l3j agregat B] aspai f-

Keterangan :
 

g = berat isi sample (gr/cc)
 

h = berat maksimum teoritis campuran
 

8.	 Marshall Quotient (MQ) 

Nilai Marshall Quotient pada perencanaan digunakan sebagai pendekatan 

nilai fleksibilitas perkerasan. Nilainya dihitung dengan persamaan berikut. 



S 
MQ= R 

Keterang'dIl : 

MQ = nilai Marshall Quotient ( kg/mm) 

S = nilai stabilitas (kg) 

R = nilai flow (mm) 

(3. 12) 
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