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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 PERKERASAN JALAN 

 Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan agregat 

dan aspal atau semen (Portland Cement) sebagai bahan ikatnya sehingga lapis 

konstruksi tertentu, yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan, serta 

kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalulintas diatasnya ke tanah 

dasar secara aman. Fungsi utama dari perkerasan sendiri adalah untuk 

menyebarkan atau  mendistribusikan beban roda ke area permukaan tanah-dasar 

(sub-grade) yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dengan perkerasan, 

sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi pada tanah-dasar. 

Perkerasan harus memiliki kekuatan dalam menopang beban lalu-lintas. 

Permukaan pada perkerasan haruslah rata tetapi harus mempunyai kekesatan atau 

tahan gelincir (skid resistance) di permukaan perkerasan. Perkersasan dibuat dari 

berbagai pertimbangan, seperti: persyaratan struktur, ekonomis, keawetan, 

kemudahan, dan pengalaman (Crhistiady, 2011).  

3.1.1 Jenis Konstruksi Perkerasan Berdasarkan Bahan ikatnya 

Menurut Sukirman (1999), berdasarkan bahan pengikatnya kontruksi 

perkerasan jalan dapat dibedakan atas: 

1. Kontruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement), yaitu perkerasan 

yang ,menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan 

perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu-lintas. 

2. Konstruksi perkerasan kaku (Rigrid Pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan pengikat. Pelat 

beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan 
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atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu-lintas sebagian beasr 

dipikul oleh pelat beton. 

3. Kontruksi perkerasan komposit (Composite Pavement), yaitu 

perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentu dapat 

berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku, atau perkerasan di 

atas perkerasan lentur yang ada di lapangan. 

 

3.2 KONSTRUKSI PERKERASAN LENTUR (Flexible Pavement) 

 Perkerasan lentur merupakan campuran agregat batu pecah, pasir, material 

pengisi (filler), dan aspal yang kemudian dihamparkan lalu dipadatkan. 

Perkerasan lentur dirancang untuk melendut dan kembali lagi ke posisi semula 

bersama-sama dengan tanah-dasar pada saat menerima beban. Perancangan 

perkerasan lentur didasarkan pada teori elastis dan pegalaman lapangan. Teori 

elastis pada perkerasan sendiri untuk menganalisis regangan dalam setiap lapisan 

agar defleksi permanen tidak terjadi (Christiady, 2011). Perkerasan  lentur 

(Flexible Pavement), yaitu perkerasan yang ,menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan 

beban lalu-lintas (Sukirman, 1999). 

 Sesuai dengan konsep perkerasan lentur, perkerasan ini akan melendut / 

melentur bila diberikan beban maka perkerasan. Karena sifat penyebaran gaya 

maka muatan yang diterima oleh masing-masing lapisan berbeda dan semakin 

kebawah semakin kecil. Gaya yang di terima masing-masing lapisan berbeda-beda 

dan akan semakin kecil. Lapisan permukaan harus mampu menerima seluruh jenis 

gaya yang bekerja, lapis pondasi atas menerima gaya vertikal dan getaran, 

sedangkan tanah dasar akan menerima gaya vertikal saja (Sukirman, 1999), 

seperti yang ditunjukkan  pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Distribusi Beban Roda Pada Perkerasan (sumber: wiryanto, 2011) 

 Berdasarkan dari Gambar 3.1 distribusi beban dari roda keperkerasan, 

kerusakan yang biasa terjadi di lapangan adalah kerusakan bagian lapis atas, 

seperti terjadi cracking atau bleeding akibat kualitas aspal yang tidak dapat 

melayani kebutuhan jalan. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan Aspal 

Starbit E-55 dan Retona Blend E-55 sebagai alternatif peningkatan kualitas aspal 

yang tidak hanya berupa peningkatan titik lembek, namun juga elastic recovery 

(sangat penting untuk daerah dengan lalulintas berat), kelengketan terhadap 

agregat, ketahanan terhadap oksidasi, ketahanan terhadap fatigue (kerekatan) dan 

ketahanan terhadap deformasi.  

 

3.2.1 Jenis Lapisan Pada Perkerasan Lentur 

 Struktur perkerasan jalan terdiri dari beberapa lapis material yang 

diletakkan pada tanah-dasar. Kompenen material tersebut akan memberikan 

sokongan penting dari kapasitas struktur perkerasan (Christiady, 2011). Untuk 

mendapatkan kekuatan struktur perkerasan yang optimal dan ekonomis, maka 

struktur perkerasan dibuat berlapis-lapis berdasarkan besar beban yang diterima 

dari roda kendaraan sampai ke tanah-dasar. Setiap lapis pada perkerasan 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Setiap lapisan juga harus bisa 

http://wiryanto.wordpress.com/
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mendistribusikan beban sampai kebawah, jika salah satu lapisan tidak bisa 

mendistribusikan beban dengan baik, maka akan merusak lapisan yang lain. 

Lapisan paling atas terdiri dari 2 lapisan, yaitu:  wearing course, kemudian binder 

course, lalu lapisan pondasi atas (base course), lapisan pondasi bawah (sub-base), 

kemudian tanah dasar (sub-grade). Gambar 3.2 adalah gambar dari lapis 

perkerasan lentur 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gambar Struktur Lapisan Perkerasan Lentur 

Sumber: Romadhona (2014), digambar ulang 

 

1. Menurut Sukirman (1999), Lapis permukaan adalah bagian perkerasan 

terletak paling atas. Mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Lapisan perkerasan penahan beban roda, lapisan ini mempunyai 

stabilitas tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 

b. Sebagai lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya 

tidak meresap ke lapisan bawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan 

tersebut. 

c. Sebagai lapisan aus (wearing course), lapisan yang langsung 

menderita gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi 

aus. 

d. Lapis yang menyebarkan beban ke lapis bawah, sehingga dapat 

dipikul oleh lapisan lain yang mempunyai daya dukung yang lebih 

jelek. 

 

Wearing course 

Lapisan pondasi atas (Base) 

Lapisan pondasi bawah (Subbase) 

Tanah dasar (Subgrade) 

Binder course 
Lapisan permukaan 



20 
 

 
 

Lapis permukaan itu sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi dua 

lapisan lagi, yaitu : 

 

1) Lapis Aus (Wearing Course) 

Lapis aus (wearing course) merupakan bagian dari lapis 

permukaan yang terletak di atas lapis antara (binder course). 

Fungsi dari lapis aus adalah: 

a) Mengamankan perkerasan dari pengaruh air. 

b) Menyediakan permukaan yang halus. 

c) Menyediakan permukaan yang kesat. 

 

2) Lapis Antara (Binder Course) 

Lapis antara (binder course) merupakan bagian dari lapis 

permukaan yang terletak diantara lapis pondasi atas (base course) 

dengan lapis aus (wearing course). Fungsi dari lapis antara 

adalah: 

a) Mengurangi tegangan. 

b) Menahan beban paling tinggi akibat beban lalu lintas 

sehingga harus mempunyai kekuatan yang cukup. 

 

2. Lapisan pondasi atas (Base Course).  

Lapis pondasi atas adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis 

pondasi bawah dan lapisan permukaan. Mempunyai fungsi sebagai : 

a. Sebagai lapis pendukung bagi lapis permukaan.  

b. Bagian perkerasan yang menahan gaya dari beban roda dan 

menyebarkan ke lapisan bawahnya. 

c. Sebagai lapisan peresapan untuk pondasi bawah. 

d. Memberikan bantalan terhadap lapisan permukaan (pemikul beban 

horizontal dan vertikal). 
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3. Lapisan pondasi bawah (Subbase) 

Lapis Pondasi Bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis 

pondasi atas dan tanah dasar. Mempunyai fungsi sebagai : 

a. Bagian dari konstruksi perkerasan menyebarkan beban roda ke 

tanah dasar. 

b. Mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal. 

c. Effisiensi penggunaan material. Material pondasi bawah lebih 

relatif murah dibandingkan yang berada di atas. 

d. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar ke 

lapis atas. 

e. Sebagai lapisan peresapan agar air tanah tidak mengumpul di 

pondasi maupun di tanah dasar. 

f. Sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

lancar.  

 

4. Tanah dasar (Subgrade) 

Tanah dasar (subgrade) adalah permukaan tanah semula atau tanah 

asli, permukaan tanah galian atau permukaan tanah timbunan yang 

dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk perletakan 

bagian-bagian perkerasan lainnya. Pemadapatan yang baik diperoleh jika 

dilakuka pada kadar air optimum dan diusahakan kadar air tersebut 

konstan selama umur rencana. Hal ini dapat dicapai dengan perlengkapan 

dan sistem drainase yang memenuhi syarat (Sukirman, 1999). Beban 

kendaraan yang dilimpahkan ke lapisan perkerasan melalui roda-roda 

kendaraan selanjutnya disebarkan ke lapisan-lapisan dibawahnya dan 

terakhir diterima oleh tanah dasar. Kekuatan dan keawetan maupun tebal 

dari lapisan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat 

dan daya dukung tanah dasar ini. 
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3.3 KARAKTERISTIK PERKERASAN LENTUR 

 Karakteristik perkerasan merupakan sifat khusus perkerasan yang dapat 

menentukan baik buruknya kualitas dari perkerasan. Karakteristik perkerasan 

yang baik adalah perkerasan yang dapat memberikan pelayanan terhadap lalu-

lintas yang direncanakan, baik berupa kekuatannya, keawetan, dan 

kenyamanannya. 

 Karakteristik tidak terlepas dari kualitas bahan penyusunnya, terutama 

pada saat proses pembuatan. Karakteristik yang harus dimiliki oleh perkerasan 

lentur adalah sebagai berikut (Sukirman, 1999) : 

1. Stabilitas 

2. Durabilitas 

3. Fleksibilitas 

4. Tahanan geser (Skid Resistance) 

5. Kedap air 

6. Kemudahan dalam pekerjaan (Workability) 

7. Ketahanan leleh (Fatiquae Resistance) 

 

3.3.1 Stabilitas 

 Stabilitas adalah kemampuan lapisan perkeraasan jalan dalam menerima 

beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap atau kerusakan permanen, 

seperti: bergelombang, alur, bleeding, retak, pecah, dan bolong. Kebutuhan akan 

stabilitas sebanding dengan jumlah lalu lintas dan beban kendaraan yang akan 

memakai jalan tersebut, artinya jalan dengan tingkat pelayanan volume lalu lintas 

tinggi dan kendaraan berat. Pada kondisi tersebut maka dibutuhkan struktur 

perkerasan jalan dengan stabilitas yang tinggi dibandingkan dengan jalan yang 

hanya melayani kendaraan biasa. Stabilitas terjadi dari hasil geseran antar butir, 

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

demikian stabilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan mengusahakan 

penggunaan : 

1. agregat dengan gradasi yang rapat (dense graded), 

2. agregat dengan permukaan yang kasar, 

3. agregat berbentuk kubus, 
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4. aspal dengan penetrasi rendah, dan 

5. aspal dalam jumlah yang mencukupi untuk ikatan antar butir. 

 

3.3.2 Durabilitas 

 Durabilitas adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya akibat 

pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan.  Sifat ini merupakan sifat dari 

campuran aspal, jadi tergantung dari sifat agregat, campuran dengan aspal, faktor 

pelaksanaan dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

durabilitas adalah : 

1. Film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis aspal beton yang 

berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkinan potensi terjadinya bleeding 

menjadi besar. 

2. VIM (Voids in Mix) kecil sehingga lapisan menjadi kedap air dan udara 

tidak masuk ke dalam campuran. 

3. VMA (Void in Mineral Agregate) besar sehingga film aspal dapat dibuat 

tebal. Jika VMA dan VITM kecil serta kadar aspal tinggi maka 

kemungkinan terjadinya bleeding cukup besar. Untuk mencapai VMA 

yang besar ini dipergunakan agregat bergradasi senjang. 

4. Jika VMA dan VIM dibuat kecil serta kadar aspal tinggi maka 

kemungkinan terjadinya bleeding cukup besar 

 

3.3.3 Kelenturan (Flexibility) 

Kelenturan Fleksibilitas adalah kemampuan bahan lapisan perkerasan 

untuk dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang 

tanpa timbulnya retak dan perubahan volume. Untuk mendapatkan fleksibilitas 

yang tinggi dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti dibawah ini: 

1. Penggunaan agregat bergradasi senjang sehingga diperoleh VMA yang 

besar. 

2. Penggunaan aspal lunak (aspal dengan penetrasi yang tinggi). 

3. Penggunaan aspal yang cukup banyak sehingga diperoleh VITM yang 

kecil. 
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3.3.4 Tahanan geser (Skid Resistance) 

 Tahanan geser adalah kemampuan perkerasan aspal memberikan 

permukaan yang cukup kesat sehingga kendaraan yang melaluinya tidak 

mengalami slip atau pergeseran ban saat melaju, baik diwaktu jalan basah maupun 

kering. Tahanan geser dinyatakan dengan koefisien gesek antara permukaan jalan 

dengan roda kendaraan. Tingginya nilai tahanan gesek ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti dibawah ini : 

1. Penggunaan agregat dengan permukaan kasar. 

2. Penggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tidak terjadi bleeding dan 

adanya rongga udara yang cukup dalam campuran, sehingga bila terjadi panas 

aspal tidak terdesak keluar ke permukaan jalan. 

3. Penggunaan agregat dengan bentuk kubus. 

4. Penggunaan komposisi agregat yang cukup. 

 

3.3.5 Kedap air 

 Kedap air adalah kemampuan bahan perkerasan untuk tidak dapat dengan 

mudah dilalui oleh air atau udara. Air dan udara dapat mengakibatkan percepatan 

proses penuaan (oksidasi) campuran beton aspal dan pengelupasan selimut aspal 

(film) dari permukaan agregat. Adapun cara mengusahakan agar bahan perkerasan 

kedap air sebagai berikut ini: 

1. Memperkecil VIM dan memperbesar kadar aspal. 

2. Menggunakan gradasi agregat yang rapat (dense graded). 

 

3.3.6 Kemudahan dalam pekerjaan (Workability) 

 Kemudahan pelaksanaan adalah sifat mudahnya bahan lapis perkerasan 

untuk dihampar dan dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi 

kepadatan yang diharapkan. Workability ini dipengaruhi oleh beberapa hal 

dibawah ini: 

1. Gradasi agregat, agregat bergradasi baik lebih mudah dilaksanakan 

daripada agregat bergradasi lain. 

2. Temperatur campuran yang dapat mempengaruhi kekerasan bahan 

pengikat yang bersifat termoplastic. 
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3. Kandungan bahan pengisi (filler) yang tinggi menyebabkan 

pelaksanaan lebih sulit. 

 

3.3.7 Ketahanan leleh (Fatiquae Resistance) 

 Ketahanan kelelahan adalah ketahanan dari lapis aspal beton dalam 

menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelahan yang berupa alur (rutting) 

dan retak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap kelelahan adalah 

sebagai berikut ini: 

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

kelelahan yang lebih cepat. 

2. VMA dan kadar aspal yang tinggi dapat mengakibatkan lapis 

perkerasan menjadi fleksibel. 

 

3.4 MATERIAL PERKERASAN 

 Material yang terdapat dalam perkerasan beton aspal meliputi agregat, 

bahan pengisi (filler), dan aspal. Material tersebut kemudian dicampur 

berdasarkan standarisasi yang sudah ada. Bahan ikat pada struktur perkerasan 

dapat berupa semen portland (PC) atau aspal. Aspal yang digunakan pada 

penelitian ini adalah aspal modifikasi. Aspal modofikasi yang digunakan ada 2 

jenis, yaitu aspal Starbit E-55 dan aspal Retona Blend E-55 sebagai bahan ikatnya.  

 

3.4.1 ASPAL 

 Aspal didefiniskan sebagai material perekat ,berwarna hitam atau coklat 

tua, dengan unsur utama bitumen.  Aspal dapat diperoleh di alam atau pun 

merupakan residu dari pengilangan minyak bumi.  Bitumen sering juga di sebut 

aspal.  Aspal adalah material yang  pada temperatur ruang berbentuk padat 

sampaii agak padat, dan bersifat termoplastis.  Jadi aspal akan mencair jika 

dipanaskan sampai temperatur tertentu, dan kembali membeku jika temperatur 

turun.  Bersama dengan agregat, aspal merupakan material pembentuk campuran 

perkerasan jalan.  Banyaknya aspal dalam campuran perkerasan berkisar antara 4-

10% berdasarkan berat campuran, atau 10-15% berdasarkan volume campuran 

(Sukirman, 1999).  
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 Berdasarkan tempat diperolehnya aspal dibedakan atas aspal alam dan 

aspal minyak.  Aspal alam yaitu aspal yang didapat di suatu tempat di alam, dan 

dapat digunakan sebagaimana diperolehnya atau dengan sedikit pengolahan.  

Aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu pengilangan minyak bumi. 

1. Aspal alam 

  Aspal alam ada yang diperoleh di gunung-gunung seperti aspal di 

Pulau Buton, dan ada pula yang diperoleh di danau seperti si Trinidad.  

Aspal alam terbesar di dunia terdapat di Trinidad, berupa aspal danau 

(Trinidad Lake Asphalt).  Indonesia memiliki aspal alam yaitu di 

Pulau Buton, yang berupa aspal gunung, terkenal dengan nama 

Asbuton (Aspal Batu Buton).  Asbuton merupakan campuran antara 

bitumen dengan bahan mineral lainnya dalam bentuk batuan.  Karena 

asbuton merupakan material yang ditemukan begitu saja di alam, 

maka kadar bitumen yang dikandungnya sangat bervariasi dari rendah 

sampai tinggi.  Untuk mengatasi hal ini, maka asbuton mulai produksi 

dalam berbagai bentuk di pabrik pengolahan asbuton. 

2. Aspal minyak 

  Aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu destilasi 

minyak bumi.  Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis 

asphaltic base crude oil yang banyak mengandung aspal, paraffin 

base crude oil yang banyak mengandung parafin, atau mixed base 

crude oil yang mengandung campuran antara parafin dan aspal.  

Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan aspal minyak jenis 

asphaltic base crude oil. 

 

 Pada umumnya pembangunan proyek jalan raya yang ada di Indonesia 

menggunakan aspal minyak produksi pertamina dengan penetrasi 60/70, yang 

biasa kita kenal dengan nama pen 60/70. Tetapi masih sering di jumpai banyaknya 

lapisan aspal yang rusak akibat adanya peningkatan volume dan beban kendaraan 

yang melewati daerah tersebut maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas dari 

perkerasan jalan di daerah tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan 

pada keadaan di atas, kekuatan dan ketahanan perkerasan beton aspal yang baik 
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memang mutlak diperlukan. Perkerasan yang bagus dan kuat akan membuat jalan 

menjadi lebih tahan lama dan hemat biaya pemeliharaan. Saat ini hampir di setiap 

negara maju dan berkembang memiliki perusahaan pengolahan  minyak bumi 

yang menghasilkan aspal dengan kualitas yang berbeda-beda. Akan tetapi banyak 

terjadi kasus kerusakan-kerusakan dini sebelum umur rencana tercapai. 

Berdasarkan kejadian tersebut, maka dibuatlah modified bitumen. Salah satu 

produsen polymer modified bitumen di Indonesia adalah PT. Bintang Jaya dengan 

produknya Aspal Starbit E-55 dan Aspal Retona Blend 55 yang menggunakan 

asbuton sebagai bahan aditifnya yang diproduksi oleh PT. Olah Bumi Mandiri. 

 

3.4.1.1  Asbuton (Aspal Batu Buton) 

  Asbuton merupakan singkat dari aspal batu buton. Asbuton adalah 

aspal alam yang depositnya terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 

Pulau Buton memiliki panjang sekitar 130 km dan lebar 50 km. Asbuton 

pertama kali ditemukan oleh warga berkebangsaan Belanda bernama 

Hetzel pada tahun 1920. Asbuton tersebar dibanyak daerah di Pulau Buton, 

antara lain Kabungka, Lawake, Ereke,  Wariti, Waisu dan sekitarnya. 

Asbuton merupakan aspal alam yang depositnya lebih dari 300.000.000 

ton, atau sebanding dengan deposit aspal lainnya di dunia. Melihat peluang 

dari asbuton ini pada peneliti, investor, pemerintah, dan universitas banyak 

melakukan penelitian dan uji laboratorium untuk asbuton tersebut. 

  Penggunaan asbuton sebagai bahan ikat pada perkerasan jalan tidak 

sederhana atau sebudah seperti aspal minyak pada umumnya. Beberapa uji 

coba dengan menggunakan asbuton terlah dilakukan dan hasilnya cukup 

baik. Meski hasil yang dihasilkan cukup baik, tidak mudah bagi pabrik 

asbuton dalam memproduksi asbuton dengan karakteristik yang diinginkan 

oleh para peneliti di laboratorium dan pelaksana perkerasan di lapangan. 

Sebagai bahan alam pada umumnya, asbuton memiliki sifat bitumen, kadar 

minyak ringan, kadar air, dan kadar lainnya yang bervariasi. Berdasarkan 

hal tersebut, seharusnya asbuton dapat dimodifikasi sesuai dengan 

karakteristik yang digunakan pada penelitian. Asbuton merupakan 

campuran antara bitumen dan mineral sehingga menyebabkan asbuton 
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tidak dapat diperlakukan seperti biasa. Asbuton tidak dapat dicairkan dan 

dipompa seperti aspal minyak biasa dengan suhu yang biasa digunakan 

pada proses pencampuran hot-mix. Asbuton juga mudah menggumpal 

selama masa penyimpanan, terutama beberapa asbuton dengan nilai 

penetrasi tinggi sehingga selalu terhambur. 

  Proses pencampuran asbuton dengan aspal minyak adalah cara para 

produsen pengelola asbuton agar asbuton tersebut lebih mudah dalam 

pengerjaannya. PT. Olah Bumi Mandiri kemudian membuat aspal 

modifikasi yang mencampurkan aspal minyak biasa dengan asbuton yang 

diberi nama Retona Blend E-55. Retona Blend 55 merupakan gabungan 

antara asbuton butir yang telah diekstraksi sebagian dengan aspal keras 

pen 60 atau pen 80. Komposisi yang ada di  dalam campuran Retona Blend 

E-55 adalah 80% Pen 60/70 dan 20% Asbuton. Komposisi ini dalam 

satuan berat (Kg). Pembuatannya dilakukan secara fabrikasi dengan alat 

pengaduk aspal tambahan pada unit pencampur aspal yang dilengkapi  alat  

pemanas, berfungsi untuk menjamin homogenitas serta mencegah 

terjadinya pengendapan mineral Retona Blend E-55. Proses pembuatan 

dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 Gambar 3.3 Proses Pencampuran Retona Blend E-55 

Sumber: PT. Olah Bumi Mandiri, Jakarta (2008) 

 

3.4.1.2   Aspal Modifikasi Polimer 

  Sejak tahun 1980, polimer banyak dipakai untuk memodifikasi 

aspal. Polimer sendiri beragam macamnya, namun sejak tahun 1985an, 

polimer dalam golongan elastomerlah yang banyak digunakan untuk 
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memodifikasi aspal. Modifikasi aspal berbasis elastomer ini sudah 

berkembang jauh dan telah digunakan sebagai standar aplikasi baru di 

Eropa, Amerika, Jepang, Australia, dan banyak negara maju lainnya. 

Penggunaan elastomer sebagai modifier aspal ini disukai karena terbukti 

mampu memberikan peningkatan yang signifikan hampir pada seluruh 

parameter properties aspal yang dibutuhkan untuk dunia konstruksi jalan. 

Peningkatan ini tidak hanya meliputi titik lembek, tapi juga elastic 

recovery, daya dukung struktural, ketahanan terhadap air dan sinar ultra 

violet, kelengketan terhadap agregat, dsb. Hasil pengalaman selama ini di 

berbagai dunia, tidak ada modifier lain yang memberikan kualitas 

peningkatan yang setara dengan elastomer ini. Misalnya, aditif/modifier A 

akan menaikkan titik lembek namun ternyata mengurangi kelengketan 

aspal terhadap batuan dan lainnya. 

  Elastomer adalah sejenis polimer yang bersifat kenyal yang 

menjadi suatu sifat yang ciri bagi getah karet. Elastomer juga sering 

digunakan menjadi bahan baku pada pembuatan ban kendaraan. Elastomer 

boleh diubahkan bentuknya dan boleh ditarik hingga berganda-ganda 

panjangnya, tetapi balik kepada bentuk asal pula. Elastomer juga 

mengandungi molekul-molekul yang panjang dan halus, dan menjadi 

teratur apabila ditarik (http://ms.wikipedia.org/wiki/Elastomer). 

  Berdasarkan dari sifat elastomer tersebut, aspal modifikasi berbasis 

elastomer telah dikembangkan oleh PT Bintang Jaya dan mulai dipasarkan 

pertengahan tahun 2005. Beberapa uji lapangan telah pula dilakukan 

sebelumnya dan kini telah berumur satu tahun lebih dan praktis belum 

mengalami distress/kerusakan. Starbit E-55 diproduksi untuk memenuhi 

persyaratan spesifikasi baru dari Bina Marga tersebut. Bedanya dengan 

aspal modifikasi yang lain, Starbit merupakan aspal yang dimodifikasi 

dengan polimer jenis elastomer. Seperti yang tersebut dalam butir 14, 

peningkatan kualitas aspal yang didapat tidak hanya berupa peningkatan 

titik lembek, namun juga elastic recovery (sangat penting untuk daerah 

dengan lalu lintas beban berat), kelengketan terhadap agregat, ketahanan 

terhadap oksidasi, ketahanan terhadap fatigue (keretakan), dan ketahanan 
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terhadap deformasi. Ketahanan terhadap air dan cuaca juga merupakan 

nilai tersendiri yang ditawarkan oleh produk ini. 

Sumber: PT. Bintang Indra Jaya, Semarang (2005). 

 

Tabel 3.1 Ketentuan untuk Aspal Keras 

No Jenis Pengujian Metode Pengujian Pen 60/70 

Aspal Modifikasi 

Asbuton 
Elastomer 

Sintetis 

1 Penetrasi pada 25°C 

(dmm) 

SNI 06-2456-1991 60-70 40-55 Min 40 

2 Viskositas 135°C SNI 06-6441-2000 385 385-2000 <3000 

3 Titik lembek (°C) SNI 06-2434-1991 > 48 - >54 

4 Indeks penetrasi - > -1,0 >-0,5 >-0,4 

5 Duktilitas pada 25°C 

(cm) 

SNI 06-2432-1991 >100 >100 >100 

6 Titik nyala (°C) SNI 06-2433-1991 >232 >232 >232 

7 Kelarutan dalam 

Tolueno (%) 

ASTM D5546 >99 >90 >99 

8 Berat jenis SNI 06-2441-1991 >1,0 >1,0 >1,0 

9 Stabilitas 

Penyimpanan (°C) 

ASTM D 5976 PART 

6.1 

- <2,2 <2,2 

 Pengujian Residu hasil TFOT atau RTFOT : 

10 Berat yang hilang SNI 06-2442-1991 <0,8 <0,8 <0,8 

11 Penetrasi pada 25°C SNI 06-2456-1991 >54 >54 >54 

12 Indeks penetrasi - >1,0 >0 >0,4 

13 Keelastisan setelah 

pengembalian (%) 

AASHTO T 301-98 - - >60 

14 Duktilitas pada 25°C 

(cm) 

SNI 06-2432-1991 >100 >50 - 

15 Partikel yang lebih 

halus dari 150 (pm) 

(%) 

-  Min 95 Min 95 

Sumber : Divisi VI Bina Marga, 2010 

 

3.4.1.3  Campuran Panas Laston AC-WC (hot-mix) 

  Campuran panas atau hot-mix adalah campuran merata antara 

agregat dan aspal sebagai bahan ikatnya dalam suhu tinggi. Untuk 

mendapatkan kemudahan pengerjaan (workabillity) dan hasil yang 

maksimal pada laston, agregat harus dalam kondisi kering dan 
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mendapatkan kecairan aspal yang cukup supaya tercampur rata. Pekerjaan 

campuran panas atau hot-mix biasa dilakukan di pabrik dan kemudian 

dihamparkan di lokasi. Setelah hot-mix dihamparkan, kemudian hot-mix 

dipadatkan dengan mesin pemadat. ketentuan campuran laston AC-WC 

dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berdasarkan spesifikasi Bina 

Marga, 2010. 

 

Tabel 3.2 Ketentuan Campuran Laston AC-WC 

Sifat-sifat Campuran Laston AC-WC 

Kadar aspal efektif (%) 5,1 4,3 

Penyerapan aspal (%) Maks 1,2 

Jumlah tumbukan  2x75 

Rongga dalam campuran (VITM) (%) 
Min 3,5 

Maks 5,0 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min 15 

Rongga terisi aspal (VFWA) (%) Min 65 

Stabilitas Marshall (kg) 
Min 800 

Maks - 

Pelelehan (mm) Min 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 

Sumber : Divisi VI Bina Marga, 2010 

 

Tabel 3.3 Ketentuan Campuran Laston yang dimodifikasi AC-WC 

Sifat-sifat Campuran Laston AC-WC 

Kadar aspal efektif (%) 4,5 

Penyerapan aspal (%) Maks 1,2 

Jumlah tumbukan  2x75 

Rongga dalam campuran (VITM) (%) 
Min 3,0 

Maks 5,5 

Rongga dalam agregat (VMA) (%) Min 15 

Rongga terisi aspal (VFWA) (%) Min 65 

Stabilitas Marshall (kg) 
Min 1000 

Maks - 

Pelelehan (mm) Min 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 300 

Sumber : Divisi VI Bina Marga, 2010 
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3.4.2 AGREGAT 

Agregat merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam 

pekerjaan perkerasan jalan. Agregat merupakan batuan-batuan yang terdapat di 

tanah yang berasal dari kulit bumi. Material agregat yang digunakan untuk 

konstruksi perkerasan jalan tugas utamanya untuk memikul beban lalu lintas. 

Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik dibutuhkan untuk lapiosan 

permukaan yang langsung memikul beban dan mendistribusikan ke lapisan di 

bawahnya.  Oleh karena itu, sifat agregat yang menentukan kualitasnya sebagai 

bahan perkerasan jalan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : 

(Sukirman, 1999) 

1. Kekuatan dan keawetan lapisan perkerasan dipengaruhi oleh : 

a. Gradasi, 

b. Ukuran maksimum, 

c. Kadar lempung, 

d. Kekerasan dan ketahanan, 

e. Bentuk butir, dan 

f. Tekstur permukaan. 

2. Kemampuan dilapisi aspal dengan baik dipengaruhi oleh : 

a. Porositas, 

b. Kemungkinan basah, dan 

c. Jenis agregat. 

3. Kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan yang aman 

dan nyaman dipengaruhi oleh : 

a. Tahanan gesek (skid resistance), dan 

b. Campuran yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan. 

 

3.4.2.1  Gradasi Agregat 

Gradasi adalah susunan butir agregat sesuai ukuran partikelnya dan 

dinyatakan dalam presentase terhadap total beratnya, diperoleh dari hasil 

analisa saringan (1 set saringan) dengan cara melewatkan sejumlah 

material melalui serangkaian saringan dari ukuran besar  ke ukuran kecil 

dan menimbang berat material yang tertahan pada masing-masing 
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saringan. Gragasi atau distribusi partikel-partikel berdasarkan agregat 

merupakan hal yang penting dalam menentukan stabilitas perkerasa. 

Gradasi agregat mempengaruhi besarnya rngga antar butir dalam proses 

pelaksanaan (Sukirman, 1999). 

Gradasi agregat secara umum dapat dikelompokkan, sebagai berikut : 

 

1. Gradasi Seragam (uniform graded) 

Adalah agregat yang hanya terdiri atas butir-butir agregat 

berukuran sama atau hampir sama atau mengandung agregat halus 

yang sedikit jumlahnya sehingga tidak dapat mengisi rongga antar 

agregat. Campuran beton aspal yang dibuat dari agregat bergradasi 

ini memiliki sifat banyak rongga udara (void), permeabilitas yang 

tinggi, stabilitas rendah dan berat isi (density) yang kecil. 

 

2. Gradasi Rapat (dense graded) 

Adalah agregat yang ukuran butirannya kasar sampai dengan 

butiran halus terdistribusi secara merata dalam satu rentang ukuran 

butir atau sering disebut dengan gradasi menerus. Campuran 

dengan gradasi ini akan memiliki stabilitas tinggi, sifat kedap air 

bertambah dan memiliki berat isi lebih besar. Ketentuan gradasi 

rapat dapat dilihat 

 

3. Gradasi Senjang (poorly graded) 

Adalah agregat dengan distribusi ukuran butirannya tidak menerus, 

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

sekali. Agregat dengan gradasi timpang akan menghasilkan lapis 

perkerasan yang mutunya terletak diantara kedua jenis di atas. 

 

Dalam penelitian ini gradasi yang digunakan dalam campuran AC-WC 

adalah jenis Laston Gradasi Rapat dan Gradasi Senjang berdasarkan spesifikasi 

umum Bina Marga 2010, yang ditunjukkan pada Tabel3.4 dan Tabel 3.5. 
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Tabel 3.4 Ketentuan Gradasi Rapat 

Ukuran Saringan Berat yang Lolos (%) 

ASTM (mm)  

1 " 25 - 

3/4 " 19 100 

1/2 " 12,5 90 - 100 

3/8 " 9,5 72 - 90 

No. 4 4,75 43 - 63 

No. 8 2,36 28 - 39,1 

No. 16 1,18 19 - 25,6 

No. 30 0,600 13 - 19,1 

No. 50 0,300 9 - 15,5 

No. 100 0,150 6 - 13 

No. 200 0,075 4 - 10 

Sumber: Divisi VI Bina Marga. 2010 

 

Tabel 3.5 Ketentuan Gradasi Senjang 

Ukuran Saringan Berat yang Lolos (%) 

ASTM (mm)  

1 " 25 - 

3/4 " 19 100 

1/2 " 12,5 90 - 100 

3/8 " 9,5 75 - 85 

No. 4 4,75 - 

No. 8 2,36 50 - 72 

No. 16 1,18 - 

No. 30 0,600 35 - 60 

No. 50 0,300 - 

No. 100 0,150 - 

No. 200 0,075 6 - 10 

Sumber: Divisi VI Bina Marga, 2010 
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3.4.2.2  Ukuran Butiran Agregat 

 Pemisahan butiran agregat berdasarkan analisa saringan ditujukan 

untuk mendapatkan proporsi yang optimal dalam perkerasan. 

Berdasarkan ukuran butirannya, agregat dikelompokan dalam 2 jenis, 

yaitu agregat kasar dan agregat halus. 

1. Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah agregat yang tertahan di atas saringan 2,36 mm 

(No.8) atau lebih besar dari saringan No. 4 (4,75 mm) yang dilakukan 

secara basah dan harus bersih, keras, awet dan bebas dari lempung 

atau bahan lainnya. Fraksi agregat kasar untuk keperluan pengujian 

harus terdiri atas batu pecah atau kerikil pecah dan harus disediakan 

dalam ukuran-ukuran normal.   

Agregat kasar ini menjadikan perkerasan lebih stabil dan 

mempunyai skid resistance (tahapan terhadap selip) yang tinggi 

sehingga lebih menjamin kamanan berkendara.  Agregat kasar yang 

mempunyai bentuk butiran (particle shape) yang bulat memudahkan 

proses pemadatan, tetapi rendah stabilitasnya, sedangkan yang 

berbentuk menyudut (angular) sulit dipadatkan tetapi mempunyai 

stabilitas yang tinggi.  Agregat kasar harus mempunyai ketahanan 

terhadap abrasi bila digunakan sebagai campuran wearing course, 

untuk itu nilai Los Angeles Abrasion Test harus dipenuhi pada 

ketentuan Divisi VI Bina Marga, 2010. 

 

2. Agregat Halus 

Agregat halus adalah agregat hasil pemecah batu yang mempunyai 

sifat lolos saringan No. 8 (2,36 mm) atau agregat dengan ukuran butir 

lebih halus dari saringan No. 4 (4,75 mm).  Agregat halus yang 

digunakan dalam campuran AC dapat menggunakan pasir alam yang 

tidak melampaui 15% terhadap berat total campuran. Fungsi utama 

agregat halus adalah untuk menyediakan stabilitas dan mengurangi 

deformasi permanen dari perkerasan melalui keadaan saling 
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mengunci (interlocking) dan gesekan antar butiran.  Untuk hal ini 

maka sifat eksternal yang diperlukan adalah angilarity (bentuk 

menyudut) dan particle surface raughness (kekasaran permukaan 

butiran). 

 Dan agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras, 

bebas dari lempung, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya.  

Batu pecah halus harus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan 

mutu dan ketetapan Divisi VI Bina Marga, 2010. 

 

Dalam penelitian ini agregat yang digunakan dalam campuran AC-WC 

adalah agregat kasar dan agregat halus berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga 

2010, yang ditunjukkan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 seperti di bawah ini: 

 

Tabel 3.6 Ketentuan Agregat kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan  

natrium dan magnesium sulfat 
SNI 3470:2008 Maks. 12% 

Abrasi dengan mesin 

Los Angles 

Campuran AC 

bergradasi 

SNI 2417:2008 

Maks. 30% 

Semua Campuran 

aspal bergradasi 

lainnya 

Maks. 40% 

Kelekatan Agregat trehadap aspal SNI Maks. 90% 

Angularitas (kedalaman dari permukaan <10 

cm) 
DotT’s 

Pennsylvania Test 

Method, PTM 

No.621 

95/90* 

Angularitas (kedalaman dari permukaan ≥10 

cm) 
80/75* 

Partikel Piipih dan Lonjong 
ASTM D4791 

Perbandingan 1:5 
Maks. 10% 

Material lolos ayakan No.200 SNI 03-4142-1996 Maks 1% 

Sumber: Divisi VI Bina Marga, 2010 
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Tabel 3.7 Ketentuan Agregat halus 

Pengujian Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 

Min 50% untuk SS, HRS 

dan AC bergradasi Halus 

Min 70% untuk AC 

bergradasi Kasar 

Material Lolos Ayakan No.200 SNI 03-4428-1997 Maks. 8% 

Kadar Lempung SNI 3423 : 2008 Maks. 1% 

Angularitas (kedalaman dari 

permukaan <10 cm) AASHTO TP-33 

atau ASTM C1252-

93 

Min. 45 

Angularitas (kedalaman dari 

permukaan ≥10 cm) 
Min. 40 

Sumber: Divisi VI Bina Marga, 2010 

 

3.4.3 BAHAN PENGISI / FILLER 

 Bahan pengisi mineral adalah abu mineral tembus ayakan No.200 mesh. 

Jenis bahan filler secara umum terdiri dari : debu batu kapur, debu dolomit, semen 

portland, abu layang atau fly ash, atau bahan bahan mineral tidak plastis lainnya. 

Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga  2010, bahan pengisi (Filler) untuk 

beton aspal, mempunyai ketentuan bahwa bahan pengisi yang ditambahkan harus 

bebas dari bahan yang tidak dikehendaki dan tidak menggumpal. Debu batu (stone 

dust) dan bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan-

gumpalan serta bila diuji dengan penyaringan sesuai ketetapan Divisi VI Bina 

Marga, 2010 harus mengandung bahan yang lolos saringan No.200 (75 mikron) 

tidak kurang dari 75% terhadap beratnya. 

 

3.5 MARSHALL TEST 

 Pengujian Marshall adalah suatu metode pengujian untuk mengukur 

stabilitas dan kelelehan plastis campuran beraspal dengan menggunakan Marshall. 

Merupakan metode yang paling umum digunakan dan sudah distandarisasi. Dalam 

metode tersebut terdapat tiga parameter penting dalam pengujian tersebut, yaitu 

beban maksimum yang dapat dipikul benda uji sebelum hancur atau sering disebut 

dengan Marshall stability dan deformasi permanen dari benda uji sebelum hancur 

yang disebut dengan Marshall Flow serta turunan yang merupakan perbandingan 
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antara keduanya (Marshall Stability dengan Marshall Flow) yang disebut dengan 

Marshall Quotient (MQ). 

 Untuk mengetahui karateristik campuran beton aspal dapat diketahui dari 

sifat-sifat Marshall yang ditunjukan dengan parameter di bawah ini: 

1. Stabilitas (stability),  

2. Kelelehan (flow),  

3. MQ (Marshal Quotient),  

4. VITM (Void in the Total Mix),  

5. VFWA (Void Filled With Asphalt),  

6. VMA (Void in Mineral Aggregate), dan 

7. Kepadatan (density). 

 

3.5.1 Stabilitas (stability) 

 Stabilitas merupakan kemampuan lapis perkerasan untuk menahan 

deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas yang bekerja diatasnya tanpa 

mengalami perubahan bentuk tetap seperti gelombang dan alur. Stabilitas sendiri 

dipengaruhi oleh bentuk, kualitas, tekstur permukaan dan gradasi agregat yaitu 

gesekan antar butiran agregat dan penguncian antar agregat, daya lekat dan kadar 

aspal dalam campuran. Nilai stabilitas diperoleh berdasarkan nilai masing-masing 

yang ditunjukkan oleh jarum dial. Untuk nilai stabilitas, nilai yang ditunjukkan 

pada jarum dial perlu dikonversikan terhadap alat Marshall. Selain itu pada 

umumnya alat Marshall yang digunakan bersatuan Lbf (pound force), sehingga 

harus disesuaikan satuannya terhadap satuan kilogram. Selanjutnya nilai tersebut 

juga harus disesuaikan dengan angka koreksi terhadap ketebalan atau volume 

benda uji. 

 

3.5.2 Kelelehan (flow) 

 Kelelehan menunjukkan besarnya deformasi yang terjadi pada lapis keras 

akibat beban yang diterimanya. Nilai Flow yang tinggi menandakan campuran 

bersifat plastis, sebaliknya nilai Flow yang rendah maka campuran akan bersifat 

kaku. Seperti halnya cara memperoleh nilai stabilitas seperti di atas Nilai flow 
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berdasarkan nilai masing-masing yang ditunjukkan oleh jarum dial. Hanya saja 

untuk alat uji jarum dial flow biasanya sudah dalam satuan mm (milimeter). 

 

3.5.3 MQ (Marshal Quotient) 

 Marshall Quotient yaitu perbandingan antara nilai stabilitas dengan nilai 

flow. Nilai Marshall Quotient (MQ) didapat dari hasil bagi antara nilai stabilitas 

dengan nilai flow. Nilai dari Marshall Quotient (MQ) akan memberikan nilai 

fleksibilitas campuran. Semakin besar nilai Marshall Quotient berarti campuran 

semakin kaku, sebaliknya bila semakin kecil nilainya maka campuran semakin 

lentur. Fleksibilitas akan naik diakibatkan oleh penambahan kadar aspal dan akan 

turun setelah sampai pada batas  optimum. 

 

3.5.4 VITM (Void in the Total Mix) 

 VITM (Void in the Total Mix) adalah persentase antara rongga udara 

dengan volume total campuran setelah dipadatkan. Nilai VITM akan semakin  

kecil apabila kadar aspal semakin besar. Nilai VITM berpengaruh terhadap 

keawetan lapisan perkerasan jalan raya, semakin tinggi nilai VITM menunjukan 

semakin besar rongga dalam campuran sehingga campuran bersifat porous. Hal ini 

akan menyebabkan campuran menjadi kurang rapat sehingga air dan udara mudah 

memasuki rongga-rongga dalam campuran yang menyebakan aspal mudah 

teroksidasi sehingga menyebabkan lekatan antar butir agregat berkurang dan 

terjadi pelepasan butiran serta pengelupasan permukaan. 

 

3.5.5 VFWA (Void Filled With Asphalt) 

 VFWA (Void Filled With Asphalt) VFWA yaitu persentase rongga dalam 

campuran yang terisi aspal yang nilainya akan naik berdasarkan naiknya kadar 

aspal sampai batas tertentu, dimana rongga telah penuh. Nilai VFWA berpengaruh 

pada sifat kekedapan campuran terhadap air dan udara serta sifat elastisitas 

campuran. Dengan kata lain VFWA menentukan stabilitas, fleksibilitas dan 

durabilitas. Semakin besar nilai VFWA, maka semakin banyak aspal yang terisi di 

dalam rongga, sehingga kekedapan campuran terhadap air dan udara semakin 

besar juga dan menyebabkan bleeding. Sebaliknya semakin kecil nilai VFWA, 
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maka kekedapan perkerasan terhadap air dan udara akan semakin kecil juga, 

sehingga aspal akan mudah teroksidasi sehingga keawetan akan berkurang.  

 

3.5.6 VMA (Void in Mineral Aggregate) 

 VMA (Void in Mineral Aggregate) adalah persentase rongga udara antar 

butiran agregat dalam campuran agregat aspal padat, termasuk rongga udara dan 

kadar aspal efektif dalam total volume campuran. Jika VMA terlalu besar maka 

campuran bisa memperlihatkan masalah stabilitas dan tidak ekonomis untuk 

diproduksi, sebaliknya jika terlalu kecil maka campuran bisa mengalami masalah 

durabilitas. 

 

3.5.7 Kepadatan (density) 

 Nilai kepadatan (density) menunjukkan tingkat kerapatan campuran yang 

telah dipadatkan. Semakin besar nilai density, maka kerapatannya semakin baik. 

Dengan semakin meningkatnya kadar aspal, jumlah aspal yang dapat mengisi 

rongga antar butir semakin besar, sehingga campuran menjadi semakin rapat dan 

padat. 

 

3.6 UJI PERENDAMAN (Immersion Test) 

 Uji perendaman (Immersion Test) bertujuan untuk mengetahui perubahan 

karakteristik dari campuran akibat pengaruh air, suhu, dan cuaca. Pengujian ini 

pada prinsipnya sama dengan pengujian Marshall standar, hanya waktu 

perendaman saja yang membedakan. Benda uji pada Immersion Test direndam 

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

Hasil perhitungan indeks tahanan campuran aspal (Index of retained 

strength) adalah persentase nilai stabilitas campuran yang direndam selama 24 

jam yang dibandingkan dengan stabilitas campuran biasa.  Apabila indeks tahanan 

campuran lebih atau sama dengan 75%, campuran tersebut dapat dikatakan 

memiliki tahanan yang cukup baik dari kerusakan akibat pengaruh air, suhu, dan 

cuaca. 
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3.7 UJI TARIK TIDAK LANGSUNG (Indirect Tensile Strength Test) 

 Uji tarik tidak langsung Indirect Tensile Strength Test adalah suatu metode 

untuk mengetahui nilai gaya tarik dari asphalt concrete. Sifat uji ini adalah 

kegagalan gaya tarik yang berguna untuk memperkirakan tegangan maksimum 

yang bisa ditahan oleh sebuah beton aspal ketika diregangkan atau ditarik, 

sebelum bahan tersebut timbul retakan kemudian patah. Kekuatan tarik adalah 

kebalikan dari kekuatan tekan, dan nilainya bisa berbeda. Karena perkerasan 

lentur mempunyai sifat kelenturan (flexible), benda uji perkerasan lentur akan 

mengalami deformasi sebelum patah atau pecah. 

Campuran lapisan perkerasan yang baik dapat menahan beban maksimum, 

sehingga dapat mencegah terjadinya retakan. Gaya tarik tidak langsung 

menggunakan benda uji yang berbentuk silindris yang mengalami pembebanan 

tekan dengan dua plat penekan pada satu titik yang menciptakan tegangan tarik 

yang tegak lurus sepanjang diameter benda uji sehingga menyebabkan pecahnya 

benda uji. Pengujian gaya tarik tidak langsung secara normal dilaksanakan 

menggunakan Marshall yang telah dimodifikasi dengan plat berbentuk cekung 

dengan lebar 12,5 mm pada bagian penekan Marshall. Pengukuran kekuatan tarik 

dihentikan apabila jarum pengukur pembebanan telah berbalik arah atau 

berlawanan dengan arah jarum jam. 

 

3.8 MODULUS KEKAKUAN 

 Modulus kekakuan aspal ( Stiffness Bittumen ) adalah perbandingan antara 

tegangan dan regangan pada aspal yang besarnya tergantung nilai indeks 

penetrasi, temperatur, dan lama pembebanan akibat pengaruh beban kendaraan 

yang melintas (Brown dan Brunton, 1983). Untuk menentukan nilai modulus 

kekakuan nilai kekakuan aspal (Stiffness Bittumen) dapat diperkirakan dengan 

bantuan Nomograf Stiffness Bittumen. Begitu juga dengan modulus kekakuan 

campuran (Stiffness Mix), nilai modulus kekakuan campuran bertujuan untuk 

menunjukan campuran tersebut bersifat kaku atau elastis. Semakin besar nilai 

modulus kekakuan campuran (Stiffness Mix) maka campuran tersebut mempunyai 

sifat kaku. 


