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Prakata  Edisi  Ketiga 
 

 

Beton aspal yang merupakan campuran homogen antara agregat 

dan aspal, merupakan salah satu jenis perkerasan lentur yang paling 

banyak digunakan di Indonesia saat ini. Mutu beton aspal sangat 

dipengaruhi oleh sifat bahan pembentuknya yaitu agregat dan aspal, 

metode pencampurannya, penghamparan, dan pemadatannya, serta 

sistem pengendalian mutu yang diterapkan dari pemilihan bahan 

sampai dengan pasca konstruksi. 

Buku Beton Aspal Campuran Panas ini menguraikan hal-hal yang 

perlu diperhatikan ketika memilih agregat, dan aspal, serta bagaimana 

formula campuran rancangan dirancang di laboratorium dan ditindak 

lanjuti hingga penetapan formula campuran kerja. Dalam buku ini 

diuraikan juga tentang jenis dan komponen unit pencampur campuran 

beraspal, serta sistem pengendalian mutu selama prakonstruksi, 

konstruksi, dan pasca konstruksi campuran beton aspal.  

Uraian dalam buku ini dipilih khusus untuk beton aspal 

campuran panas. Namun demikian,  uraian tentang agregat, aspal, sifat 

volumetrik beton aspal, dapat pula digunakan sebagai pengetahuan 

tentang bahan untuk campuran beton aspal selain campuran panas. 

Buku ini sangat membantu mahasiswa Teknik Sipil dan praktisi 

pemula, untuk memahami konsep dasar dari bahan pembentuk beton 

aspal, seperti agregat dan aspal, serta tentang bagaimana merancang 

formula campuran beton aspal sesuai spesifikasi pekerjaan.  

Edisi pertama buku ini diterbitkan pada Tahun 2003 oleh 

Penerbit Granit, Yayasan Obor, Jakarta, dan telah mengalami 

penerbitan ulang pada Tahun 2007.  Buku edisi kedua, cetakan ketiga, 

diterbitkan oleh Institut Teknologi Nasional, Bandung, sebagai usaha 

penyempurnaan buku edisi pertama, dan  perbaikan istilah yang kurang 

tepat.  



 

 iv 

Buku edisi ketiga, cetakan keempat ini dilakukan sebagai usaha 

penyempurnaan buku edisi kedua, dan penyesuaian dengan spesifikasi 

ataupun peraturan yang berlaku. 

Buku ini terdiri dari 7 bab yaitu Bab 1 menguraikan tentang  

Agregat, Bab 2 menguraikan tentang Aspal, Bab 3 menguraikan 

bagaimana merancang campuran Agregat dari  2 atau 3 fraksi agregat, 

Bab 4 menguraikan tentang sifat, fungsi, dan jenis Beton Aspal,  Bab 5 

menguraikan tentang bagaimana merancang formula campuran untuk 

beton aspal campuran panas, Bab 6 menguraikan berbagai jenis Unit 

Pencampur Beton Aspal, dan Bab 7 menguraikan tentang sistem 

pengendalian mutu produksi campuran beton aspal. Buku ini dilengkapi 

pula dengan beberapa formulir yang dibutuhkan dan daftar rumus, 

sehingga pembaca dapat dengan lebih mudah menggunakannya. 

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Sdri Rahmi Zurni ST.,MT. yang telah banyak membantu dalam proses 

penulisan edisi ketiga buku ini. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu kami sangat mengharapkan berbagai tanggapan dan 

sumbang saran kritis demi penyempurnaan buku ini.  

 

        

  
Bandung, Januari 2016 
Silvia Sukirman 
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BAB 1 

Aspal 
Bitumen adalah zat perekat material (viscous cementitious 

material), berwarna hitam atau gelap, berbentuk padat atau semi padat, 

yang dapat diperoleh di alam ataupun sebagai hasil produksi. Bitumen 

dapat berupa aspal, tar, atau pitch. Aspal dapat diperoleh di alam 

ataupun merupakan residu dari pengilangan minyak bumi, tar adalah 

hasil kondensat dalam destilasi destruktif dari batubara, minyak bumi, 

kayu, atau material organik lainnya, sedangkan pitch diperoleh sebagai 

residu dari destilasi fraksional tar. Tar dan pitch tidak diperoleh di alam, 

namun merupakan produk kimiawi. Dari ketiga jenis bitumen tersebut di 

atas, hanya aspal  yang umum digunakan untuk sebagai bahan 

pembentuk perkerasan jalan, sehingga seringkali bitumen disebut 

sebagai aspal. 

Aspal bersifat termoplastis yaitu mencair jika dipanaskan dan 

kembali membeku jika temperatur turun. Sifat ini digunakan dalam 

proses konstruksi perkerasan jalan. Banyaknya aspal dalam campuran 

perkerasan  berkisar antara 4 - 10% berdasarkan berat campuran, atau 

10 - 15% berdasarkan volume campuran. 

1.1 Jenis Aspal 

Berdasarkan tempat diperolehnya, aspal 

dibedakan atas aspal alam dan aspal minyak. 

Aspal alam yaitu  aspal  yang ditemui di alam 

dan dapat digunakan  sebagaimana 

diperolehnya atau dengan sedikit pengolahan, 

sedangkan aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu 

pengilangan minyak bumi.  

Jenis Aspal: 

1. Deposit alam 

2. aspal minyak 
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1.1.1 Deposit Alam 

Deposit alam adalah aspal yang ditemui di alam,  dapat berbentuk 

batuan ataupun aspal alam. Batuan aspal adalah batuan yang 

mengandung aspal di dalamnya, dapat digunakan sebagaimana adanya 

ataupun diolah terlebih dahulu. 

Indonesia memiliki batuan aspal (natural rock asphalts) di Pulau 

Buton, terkenal dengan nama Asbuton (= Aspal Batu Buton). Deposit 

asbuton membentang dari Kecamatan Lawele sampai Sampolawa.  

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 diproduksi dalam berbagai bentuk di pabrik 

pengolahan asbuton. Produk asbuton dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a. Produk asbuton yang masih mengandung material filler, seperti 

asbuton kasar, asbuton halus, asbuton mikro, dan butonite mastic 

asphalt.  

b. Produk asbuton yang telah dimurnikan menjadi aspal murni melalui 

proses ekstraksi atau proses kimiawi. 

Aspal alam adalah aspal yang ditemui di alam, dalam jumlah besar 

di dunia terdapat di Trinidad, berupa aspal danau (Trinidad Lake 

Asphalt). Gambar 1.1 menggambarkan pengelompokkan berbagai jenis 

bitumen. 

 

1.1.2 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, parafin base 

crude oil yang banyak mengandung parafin, atau mixed base crude oil 

yang mengandung campuran antara parafin dan aspal. . 
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Gambar 1.1 Pengelompokkan berbagai jenis bitumen 

 

 

Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan aspal minyak jenis 

asphaltic base crude oil. 

Gambar 1.2 menggambarkan ilustrasi tentang proses destilasi 

minyak bumi. Bensin (gasoline), minyak 

tanah (kerosene), dan solar (minyak diesel) 

merupakan hasil destilasi pada temperatur 

yang berbeda – beda, sedangkan aspal 

merupakan residunya. Residu aspal 

berbentuk padat atau semi padat, tetapi 

melalui pengolahan hasil residu ini dapat pula berbentuk aspal cair, 

aspal emulsi, aspal hembus (blown asphalt) atau  pada temperatur 

ruang.  Jadi, jika dilihat bentuknya pada temperatur ruang, maka aspal 

dibedakan atas aspal padat, aspal cair, aspal emulsi, dan blown asphalt. 

 

Aspal minyak 

Aspal padat Aspal cair Aspal emulsi 

Bitumen 

Aspal Tar Pitch 

Deposit  alam 

Aspal  alam Batuan aspal 

Blown 

asphalt 

Bentuk aspal minyak: 

1. semen aspal 

2. aspal cair 

3. aspal emulsi 

4. blown asphalt 
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Gambar 1.2 Proses destilasi minyak bumi (Saskatchewan) 
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Aspal padat  adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada 

suhu ruang, dikenal dengan nama semen aspal (asphalt cement). Di 

Eropah disebut bitumen, sedangkan di Amerika dikenal dengan nama 

asphalt cement.   

Semen aspal harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan 

sebagai bahan pengikat agregat. Aspal padat merupakan bagian utama 

dari residu minyak bumi, dan melalui proses lanjutan dapat diperoleh 

jenis aspal minyak yang lain. 

 

Aspal cair (cutback asphalt) yaitu aspal yang berbentuk cair pada suhu 

ruang. Aspal cair merupakan semen aspal yang dicairkan dengan bahan 

pencair dari hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, 

bensin, atau solar. Bahan pencair membedakan aspal cair menjadi: 

a. Rapid curing cut back asphalt (RC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair bensin.  RC merupakan aspal cair yang paling cepat menguap. 

b. Medium curing cut back asphalt (MC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair minyak tanah (kerosene).  

c. Slow curing cut back asphalt (SC), yaitu aspal cair dengan bahan 

pencair solar (minyak disel). SC merupakan aspal cair yang paling 

lambat menguap. 

 

Aspal emulsi (emulsified asphalt) adalah suatu campuran aspal dengan 

air dan bahan pengemulsi, yang dilakukan di pabrik pencampur. Aspal 

emulsi ini lebih cair dari pada aspal cair. Di dalam aspal emulsi, butir-

butir aspal larut dalam air. Untuk menghindari butiran aspal saling 

menarik membentuk butir-butir yang lebih besar, maka butiran tersebut 

diberi muatan listrik. Berdasarkan muatan listrik yang dikandungnya, 

aspal emulsi dapat dibedakan atas: 

a. Aspal kationik  disebut juga aspal emulsi asam, merupakan aspal 

emulsi  yang butiran aspalnya bermuatan arus listrik positip. 
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b. Aspal anionik disebut juga aspal emulsi alkali, merupakan aspal 

emulsi  yang butiran aspalnya bermuatan negatip.  

c. Nonionik merupakan aspal emulsi yang tidak mengalami ionisasi,  

bearti tidak nengantarkan listrik. 

Berdasarkan kecepatan mengerasnya,  aspal emulsi dapat dibedakan 

atas: 

a. Rapid Setting (RS), aspal yang mengandung sedikit bahan  

pengemulsi sehingga pengikatan yang terjadi cepat, sehingga aspal 

cepat menjadi padat atau keras kembali. 

b. Medium Setting (MS) 

c. Slow Setting (SS), jenis aspal emulsi yang paling lambat mengeras. 

Dari ketiga bentuk aspal, maka semen aspal adalah bentuk yang paling 

banyak digunakan.  

1.2 Sifat  Kimiawi Aspal 

Aspal terdiri dari senyawa hidrokarbon, nitrogen, dan logam lain, 

sesuai jenis minyak bumi dan proses pengolahannya. Secara garis besar 

unsur kimiawi yang terdapat dalam aspal terdiri dari: 

a. Carbon   80 – 87% 

b. Hidrogen  9 – 11% 

c. Oksigen  2 – 8% 

d. Nitrogen  0 – 1% 

e. Sulfur   0,5 – 7% 

f. Logam berat 0 – 0,5%  

Secara garis besar struktur molekul aspal yang digambarkan 

seperti pada Gambar 1.3 terdiri dari asphaltenes, resins dan oils. 
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Gambar 1.3  Komposisi dari aspal(Saskatchewan) 

Asphaltenes terutama terdiri dari senyawa hidrokarbon, merupakan 

material berwarna hitam atau coklat tua yang tidak larut dalam n-

heptane. Asphaltenes  menyebar di dalam larutan yang disebut 

maltenes. Maltenes larut dalam heptane, merupakan cairan kental yang 

terdiri dari resins dan oils. Resins adalah 

cairan bewarna kuning atau coklat tua yang 

memberikan sifat adhesi dari aspal, 

merupakan bagian yang mudah hilang atau 

berkurang selama masa pelayanan jalan, 

sedangkan oils yang bewarna lebih muda 

merupakan media dari asphaltenes dan resin. 

Maltenes merupakan komponen yang mudah 

berubah sesuai perubahan temperatur dan 

umur pelayanan perkerasan jalan.  Durabilitas 

aspal merupakan fungsi dari  ketahanan aspal 

terhadap perubahan mutu kimiawi selama 

proses pencampuran dengan agregat, masa pelayanan, dan proses 

pengerasan seiring waktu atau umur perkerasan. 

Saat ini telah banyak metode yang digunakan untuk meneliti 

komponen-komponen pembentuk aspal. Komponen fraksional 

Komposisi aspal: 

1. asphaltenes 

2. maltenes 

 resins 

- nitrogen 

bases 

- acidaffin I 

 oils 

- acidaffin II 

- parafins 

 

Asphaltenes 

Resins 

Oil 
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pembentuk aspal dikelompokkan berdasarkan karakteristik reaksi yang 

sama.  

Metode Rostler menentukan komponen fraksional aspal melalui daya 

larut aspal di dalam asam belerang (sulfuric acid).  Terdapat 5 

komponen fraksional aspal berdasarkan daya reaksi kimiawinya di dalam 

asam sulfuric acid, yaitu: 

a. asphaltenes (A) 

b. Nitrogen bases ( N) 

c. Acidaffin I (A1) 

d. Acidaffin II (A2) 

e. Paraffins (P) 

 

Gambar 1.4  menggambarkan secara skematis  komponen fraksional 

aspal, sesuai metode Rostler dan Tabel 1.1  menunjukkan contoh 

komponen fraksional aspal yang umum terdapat di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:
 
[Monismith & Epps] 

Gambar 1.4  Komponen aspal berdasarkan metode Rostler
 

sulfuric acid sulfuric acid 
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Soluble in 
n - pentane 

Asphaltenes 
A 
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P 
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mengendap 
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Acidaffins  I 
A 1 

mengendap 

dengan 95% 

Nitrogen Bases 

A 1 

mengendap 
dengan 85% 
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Pengerasan aspal dapat terjadi karena oksidasi, penguapan, dan 

perubahan kimiawi lainnya.  Reaksi kimiawi dapat mengubah resins 

menjadi asphaltenes, dan oils menjadi resins, yang secara keseluruhan 

akan meningkatkan viskositas aspal.  Durabilitas aspal dapat dinyatakan 

berdasarkan korelasi dari komponen fraksional yaitu dengan 

menggunakan Persamaan 1.1. 

 

  Tabel 1.1 Contoh komponen fraksional aspal di Indonesia
.[Tjitjik] 

Komponen Fraksional Aspal Aspal Pen 60 Aspal Pen 80 

Asphaltenes           (%) 22,41 24,34 

Nitrogen Bases       (%) 24,90 27,60 

Accidafin I (A1)       (%) 14,50 7,96 

Acidaffin II (A2)       (%) 18,97 18,76 

Parafin                    (%) 19,22 21,34 

 

Parameter durabilitas adalah:  
PA

AN

2

1




  ................................ (1.1) 

dengan: 

N  = nitrogen 

A1 = acidaffin I 

A2 = acidaffin II 

P  = parafin 

Mutu kimiawi aspal ditunjukkan oleh nilai parameter durabilitas aspal 

seperti pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2  Mutu kimiawi aspal [Saskatchewan] 

PA

AN

2

1




 Mutu kimiawi aspal 

0,4 – 0,8 Sangat baik 

0,8 – 1,2 Baik 

1,2 – 1,5 Cukup 

> 1,5 kurang 

 

1.3 Sifat Semen Aspal Sebagai Bahan Perkerasan Jalan  

Semen aspal sebagai material termoplastis dan viscoelastis, pada 

temperatur tertentu memiliki sifat adhesi dan kohesi yang sangat kuat 

sehingga memberikan daya ikat yang kuat terhadap agregat dan 

memberikan lapisan kedap air. Namun demikian, aspal yang merupakan 

residu destilasi minyak bumi memiliki sifat bervariasi, sehingga perlu 

diuji terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai material perkerasan 

jalan.  

Secara garis besar sesuai tujuannya,  pengujian semen aspal 

dikelompokkan atas 6 kelompok pengujian, yaitu:  

a. Pengujian untuk menentukan komposisi aspal  

b. Pengujian untuk mendapatkan data yang berguna bagi 

keselamatan bekerja  

c. Pengujian konsistensi semen aspal  

d. Pengujian sifat adhesi dan kohesi aspal  

e. Pengujian sifat durabilitas aspal 

f. Pengujian daya ikat aspal 

g. Pengujian berat jenis semen aspal yang  dibutuhkan untuk 

merencanakan campuran beton aspal. 

Jenis pengujian yang dlakukan mengacu pada SNI seperti pada Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3   Jenis Pengujian Semen Aspal  

No. Jenis Pengujian Standar pengujian 

SNI 

I 

Pengujian untuk keselamatan kerja 

Cara Uji Pengujian Tittik Nyala dan Titik Bakar 

Dengan Alat Cleveland Open Cup. 

SNI 2433 : 2011 

II 

Pengujian konsistensi aspal 

Cara Uji Penetrasi pada 25
o
C (0,1 mm) SNI 2456 : 2011 

Viskositas Absolut 60
o
C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 

Viskositas Kinematik 135
o
C (cSt) SNI 06-6441-2000 

Cara Uji Titik Lembek Asal dengan Alat Cincin 

dan Bola (Ring and Ball)  

SNI 2434 : 2011 

III 
Pengujian sifat adhesi dan kohesi aspal 

Cara Uji Daktilitas Aspal SNI 2432 : 2011 

IV 

Pengujian sifat durabilitas aspal 

Thin Film Oven Test SNI 06-2440-1991 

Metode Pengujian Pengaruh panas dan Udara 

tehadap Lapisan Tipis Aspal yang Diputar 

(Rolling Thin Film Oven Test) 

SNI 03-6835-2002 

V Pengujian Daya Ikat Aspal 

Cara Uji Penyelimutan dan Pengelupasan 

Pada Campuran Agregat-Aspal  (Stripping 

Test) 

SNI 2439 : 2011 

VI Cara Uji  Berat Jenis Aspal Padat SNI 2441 : 2011 

Sumber: Spesifikasi 2010 

1.3.1 Pengujian Untuk Keselamatan Kerja 

Selama pelaksanaan pembuatan campuran beton aspal campuran 

panas, maka diperlukan kehati-hatian demi keselamatan dalam bekerja. 

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah adanya informasi tentang 

temperatur dimana aspal mulai menyala dan terbakar.  Cara uji yang 

umum dilakukan adalah cara uji pengujian titik nyala dan titik bakar 
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menggunakan alat cleveland open cup dari kuningan seperti pada 

Gambar 1.5. Cawan diletakkan di atas pelat pemanas dan dimasukkan 

termometer pengukur temperatur. Temperatur dimana aspal terlihat 

menyala singkat merupakan temperatur titik nyala, dan temperatur 

dimana aspal mulai menyala selama minimal 5 detik dinamakan titik 

bakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5  Pemeriksaan titik nyala dan titik bakar[Saskatchewan] 

 

1.3.2 Pengujian Konsistensi Semen Aspal 

Aspal merupakan material termoplastis, sehingga diperlukan 

informasi tentang konsistensi aspal yang menunjukkan tingkat kecairan 

semen aspal pada berbagai temperatur. Parameter penunjuk konsistensi 

semen aspal adalah penetrasi dan viskositas, sedangkan titik lembek 

digunakan sebagai indikator penunjuk temperatur dimana aspal 

berubah fase dari padat mencadi cair. 

Term om eter Cawa n C le ve la nd

Pelat  pem a nas
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Penetrasi adalah parameter penunjuk konsistensi aspal secara 

empiris dengan menunjukkan nilai kekerasan aspal. Pengujian penetrasi 

dilakukan dengan menggunakan jarum penetrasi berdiameter 1mm dan 

beban 50 gram. Berat jarum dan beban menjadi 100 gram. Cara uji 

diilustrasikan seperti pada Gambar 1.6.   Nilai penetrasi adalah 

kedalaman jarum yang diberi beban masuk ke dalam contoh aspal 

selama 5 detik dan dilakukan pada temperatur 25
o
C dibaca pada arloji 

pengukur, dalam satuan 0,1 mm. Sebagai contoh jika penetrasi aspal  = 

60, maka berarti dalamnya jarum beserta beban sedalam 60 x 0,1 mm = 

6 mm.  

 

Gambar 1.6 Pemeriksaan penetrasi aspal[Saskatchewan]             

 

Viskositas adalah parameter yang menunjukkan kekentalan aspal. 

Semakin tinggi temperatur maka nilai viskositas semakin rendah, karena 

aspal semakin encer.  

Banyak metode yang digunakan untuk menguji  nilai viskositas, antara 

lain: 

a. Viskositas absolut diuji dengan menggunakan vacum capilarity 

viscometers sesuai dengan SNI 06-6441-2000 atau ASTM D 2171, 

umumnya diukur pada temperatur 60
o
C. Nilai viskositas dinyatakan 

Mulai Setelah 5 detik 

Penetrasi dalam 
satuan 0,1 mm 

Aspal keras 

77F  (25C) 77F  (25C) 
Aspal  keras 
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dalam poises (P)  yaitu unit dalam  1 g/cm.det atau dyne.det/cm2. 

Dalam sistem SI dinyatakan dalam Pascal.second(Pa.s), dimana 10 P = 

1 Pa.s atau 1 poise (P) = 0,1 Pa.s.  

b. Viskositas kinematik diukur pada temperatur 135
o
C sesuai dengan 

SNI 06-6441-2000 atau ASTM D 2170. Nilai viskositas kinematik 

dinyatakan mm
2
/det = 1 centistokes (cSt).  Jadi, 1 stoke = 1cm

2
/det = 

100 centistokes. 

Korelasi antara  viskositas absolut dengan viskositas kinematik seperti 

Persamaan 1.2. 

Viskositas absolut (poises) = 

                    viskositas kinematik (stokes) x ɣaspal   ...........................   (1.2) 

dengan: 

1 poise  = 1 g/cm.det 

1 stoke  = 1 cm2/det 

ɣaspal  =  berat isi aspal, g/cm3 

 

Nilai viskositas ini dipengaruhi oleh temperatur pada saat pengujian 

dilakukan.  

Korelasi nilai viskositas berdasarkan hasil uji pada temperatur 25
o
C  

sesuai[Kett] adalah sbb: 

a. Viskositas kinematik 60oC = viskositas kinematik 25oC x 0,98 

b. Viskositas kinematik 135
o
C = viskositas kinematik 25

o
C x 0,934 

 

Uji titik lembek dilakukan untuk mendapatkan informasi pada 

temperatur berapa aspal berubah fase dari bentuk padat ke bentuk cair. 

Temperatur ini dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan pembuatan 

lapisan beton aspal.  

Titik lembek adalah temperatur dimana aspal mulai menjadi lembek, 

yang ditunjukkan oleh jatuhnya lempengan contoh aspal akibat beban 
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kelereng baja di atasnya. Gambar 1.7 menggambarkan alat uji titik 

lembek aspal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7  Alat uji  titik lembek aspal
[Saskatchewan]

 

1.3.3  Kepekaan Aspal Terhadap Temperatur 

Aspal adalah material yang termoplastis, berarti akan menjadi 

padat atau lebih kental jika temperatur berkurang dan akan lunak atau 

lebih cair jika temperatur bertambah. Sifat ini dinamakan kepekaan 

terhadap perubahan temperatur. Kepekaan terhadap temperatur dari 

setiap jenis aspal berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh komposisi 

kimiawi aspalnya, walaupun mungkin mempunyai nilai penetrasi atau 

viskositas yang sama pada temperatur tertentu.  

Gambar 1.8 memberikan ilustrasi tentang dua jenis aspal yang 

mempunyai nilai viskositas yang sama pada temperatur 60oC, tetapi 

berbeda pada temperatur lainnya. Aspal A lebih peka terhadap 

perubahan temperatur, jika dibandingkan dengan aspal B. Kepekaan 

terhadap lama waktu pelaksanaan perkerasan jalan, perubahan 
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temperatur sepanjang masa pelayanan jalan jika menggunakan aspal A 

lebih tinggi daripada jika menggunakan aspal B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8  Kepekaan aspal terhadap temperatur 

 

Aspal yang mengandung lilin (wax) lebih peka terhadap 

temperatur dibandingkan dengan aspal yang tidak mengandung lilin. Hal 

ini terlihat pada aspal yang mempunyai viskositas yang sama pada 

temperatur tinggi, tetapi sangat berbeda viskositas pada temperatur 

rendah.  

Kepekaan terhadap temperatur akan menjadi dasar perbedaan umur 

aspal  untuk menjadi retak/mengeras. Parameter pengukur kepekaan 

aspal terhadap temperatur adalah indeks penetrasi   (penetration index 

= PI) yang diperoleh dengan menggunakan Persamaan 1.3. 
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dengan: 

PI  =   indeks penetrasi 

TR&B  =   temperatur titik lembek aspal, 
o
C 

Pen 25
o
C      =  nilai penetrasi pada suhu 25

o
C, pada 

pembebanan selama 5 detik dengan beban 

100 gram 

PenR&B           =  nilai penetrasi pada suhu TR&B, pada 

pembebanan selama 5 detik dengan beban 

100 gram. Jika tak terdapat data, nilai ini 

dapat diasumsikan sama dengan 800. 

Nilai PI antara –1 dan +1 adalah nilai PI yang umum dimiliki oleh aspal 

yang digunakan untuk material perkerasan jalan.  

 

Contoh: 

Dari hasil pengujian sifat fisik aspal di laboratorium diperoleh data 

sebagai berikut: 

 Temperatur titik lembek  = 48oC 

 Penetrasi 25
o
C  = 71 

 Penetrasi pada temperatur titik lembek = 800 

Indeks penetrasi aspal dihitung dengan menggunakan Persamaan 1.3, 

yaitu: 

25
B&R

T

Co25 Pen log
B&R

logPen
50

PI10

PI-  20

-

-



 

2548

71 log- log800
50

PI10

PI-20

- 



 

Indeks penetrasi ditunjukkan oleh nilai  PI = - 0,87. Nilai ini terletak di 

antara –1 dan +1, berarti aspal tersebut baik untuk digunakan sebagai 

material perkerasan jalan.  
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1.3.4 Pengujian Sifat Adhesi Dan Kohesi Aspal 

Aspal memiliki daya lekat yang baik, sehingga mampu mengikat 

agregat membentuk lapisan perkerasan jalan di samping memberikan 

juga lapisan yang kedap air. Hal ini disebabkan aspal memiliki daya 

adhesi dan kohesi yang baik.  Adhesi adalah kemampuan agregat untuk 

mengikat aspal sehingga dihasilkan ikatan yang baik antara agregat 

dengan aspal. Kohesi adalah kemampuan aspal untuk tetap 

mempertahankan agregat tetap di tempatnya setelah terjadi 

pengikatan.  

Pengujian daktilitas adalah cara uji tidak langsung untuk 

menunjukkan  sifat adhesi dan kohesi aspal.  Pengujian dilakukan 

dengan mencetak aspal dalam cetakan dan meletakkan benda uji ke 

dalam tempat pengujian yang berisi cairan dengan berat  jenis yang 

medekati berat jenis aspal. Nilai daktilitas aspal adalah panjang benda 

uji aspal ketika putus pada saat dilakukan penarikan dengan kecepatan 

5cm/menit. Gambar 1.9 menggambarkan uji daktilitas aspal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9  Pengujian daktilitas[Saskatchewan] 

1.3.5 Pengujian Sifat Durabilitas Aspal 

Daya tahan atau durabilitas aspal adalah kemampuan aspal memper-

tahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca atau perubahan 
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temperatur selama masa pelayanan jalan. Aspal yang baik adalah aspal 

yang tidak mudah menjadi rapuh dan kehilangan sifat plastisnya akibat 

perubahan temperatur. Sifat ini dapat diperkirakan dari pengujian 

penetrasi, daktilitas, viskositas dinamis dari benda uji yang telah 

diproses terlebih dahulu sebagai usaha memodelkan dampak masa 

pengaruh cuaca, perubahan panas melalui Thin Film Oven Test (TFOT) 

dan atau Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). Perbedaan oven TFOT 

dengan RTFOT adalah sumbu putar yang disediakan disetiap oven. Oven 

TFOT dilengkapi dengan sumbu putar dengan arah vertikal, sedangkan 

RTFOT dilengkapi dengan sumbu putar dengan arah horizontal. 

Gambar 1.10 menggambarkan oven yang digunakan untuk 

pembuatan benda uji.  

 

 

 
 

 

a. TFOT     b. RTFOT 

 

Gambar 1.10 Oven untuk pembuatan benda uji pengujian durabilitas 

aspal  
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1.4 Jenis Semen Aspal 

Semen aspal dibedakan berdasarkan  nilai penetrasi atau 

viskositasnya. Indonesia saat ini hanya menggunakan aspal Pen 60 yaitu 

semen aspal dengan nilai penetrasi antara 60 – 70.  ASTM ataupun 

AASHTO membagi semen aspal ke dalam 5 kelompok jenis aspal, yaitu 

aspal 40-50, aspal 60-70, aspal 85-100, aspal 120-150, dan aspal 200-

300. Spesifikasi dari masing-masing kelompok aspal tersebut  seperti 

pada Tabel 1.4. 

 

Tabel 1.4  Spesifikasi AASHTO untuk berbagai nilai penetrasi aspal ,  

Jenis aspal (sesuai penetrasi) 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300 

Penetrasi (25
o
C, 100gr, 5 det) 40-50 60-70 85-100 120-150 200-300 

Titik nyala, cleaveland oC  235  235  235  220  180 

Daktilitas (25
o
C, 5cm/men, cm) 100 100 100 100 100 

Solubilitas dlm CCl4, %  99  99  99  99  99 

TFOT,3.2mm, 5jam, 163
o
C   

Kehilangan berat,%  0,8  0,8  1  1,3  1,5 

Penetrasi setelah kehilangan berat  58  54  50  46  40 

Daktilitas setelah kehilangan berat, 

(25
o
C, 5cm/men, cm)  

 50  75  100  100 

Sumber: ASTM D946/D946M-09a 

 

Di Indonesia, aspal yang digunakan saat ini untuk perkerasan jalan 

adalah aspal pen 60-70. Spesifikasi teknis aspal dapat dilihat pada 

spesifikasi teknis pekerjaan campuran beraspal panas. 
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1.5  Fungsi Aspal Sebagai Material Perkerasan Jalan  

Aspal yang memiliki sifat adhesi dan kohesi digunakan sebagai 

material perkerasan jalan yang berfungsi sebagai: 

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

agregat dan antara sesama aspal.  

b. Bahan pengisi, mengisi rongga antar partikel agregat dan pori-pori 

yang ada di dalam partikel agregat itu sendiri. 

c. Bahan pengikat antara lapisan pekerasan lama dengan lapis 

perkerasan baru. 

Untuk dapat memenuhi fungsi butir a dan b, maka aspal haruslah dalam 

kondisi cair. Dengan demikian semen aspal perlu dipanaskan sehingga 

memiliki nilai viskositas tertentu atau memilih aspal dalam bentuk yang 

lain seperti aspal cair ataupun aspal emulsi. Sedangkan sebagai bahan 

pengikat seperti pada Butir c  hanya dapat dipenuhi oleh aspal yang 

berbentuk cair pada temperatur ruang, sehingga tidak pernah digunakan 

jenis semen aspal 

Penggunaan aspal pada perkerasan jalan dapat melalui 

dicampurkan pada agregat sebelum dihamparkan (prahampar), seperti 

lapisan beton aspal  atau disiramkan pada lapisan agregat yang telah 

dipadatkan dan ditutupi oleh agregat-agregat yang lebih halus 

(pascahampar), seperti perkerasan penetrasi makadam atau pelaburan. 

Fungsi utama aspal untuk kedua jenis proses pembentukan perkerasan 

yaitu proses pencampuran prahampar, dan pascahampar itu berbeda. 

Pada proses prahampar aspal yang dicampurkan dengan agregat akan 

membungkus atau menyelimuti butir-butir agregat, mengisi pori antar 

butir, dan meresap ke dalam pori masing-masing butir. Pada proses 

pascahampar, aspal disiramkan pada lapisan agregat yang telah 

dipadatkan, lalu di atasnya ditaburi butiran agregat halus. Pada proses 

ini aspal akan meresap ke dalam pori-pori antar butir agregat 

dibawahnya. Fungsi utamanya adalah menghasilkan lapisan perkerasan 
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bagian atas yang kedap air dan tidak mengikat agregat sampai ke bagian 

bawah. 

Ilustrasi tentang fungsi aspal untuk setiap butir agregat digambarkan 

pada Gambar 1.11 dan ilustrasi tentang fungsi aspal pada lapisan 

perkerasan prahampar dan pascahampar digambarkan pada Gambar 

1.12. 

Gambar 1.11 Fungsi aspal pada setiap butir agregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
a. penggunaan aspal prahampar          b.penggunaan aspal pasca hampar 

 

Gambar 1.12  Sketsa perbedaan fungsi aspal pada lapisan perkerasan  

 

 

Aspal menyelimuti 
setiap agregat 

Aspal hanya mengisi 
pori-pori lapisan atas 

Aspal  mengikat agregat 

Aspal  mengisi pori 
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BAB 2 

Agregat 
 

Agregat didefinisikan secara umum sebagai formasi kulit bumi 

yang keras dan padat. ASTM mendefinisikan agregat sebagai suatu 

bahan yang terdiri dari mineral padat, berupa masa berukuran besar 

ataupun berupa fragmen-fragmen(Djanasudirja,S) 

Agregat  merupakan komponen utama dari struktur perkerasan 

jalan, yaitu  90-95% agregat berdasarkan persentase berat, atau 75-85% 

agregat berdasarkan persentase volume. Dengan demikian kualitas 

perkerasan jalan ditentukan dari sifat agregat dan hasil campuran 

agregat dengan material lain. 

 

 

2.1 Jenis Agregat 

Agregat dapat dibedakan berdasarkan kelompok terjadinya, 

pengolahan, dan ukuran butirnya. Berdasarkan proses terjadinya agregat 

dapat dibedakan atas batuan beku (igneous rock), batuan sedimen 

(sedimentary rock) dan batuan 

metamorfik ( metamorphic rock).  

Batuan  beku (igneous rock) adalah 

agregat yang  berasal dari  magma yang 

mendingin dan membeku. Batuan beku 

luar (extrusive igneous rock) dibentuk dari 

magma yang keluar ke permukaan bumi 

di saat gunung berapi meletus, dan akibat pengaruh cuaca mengalami 

pendinginan dan membeku. Umumnya agregat beku luar berbutir halus 

seperti batu apung, andesit, basalt, obsidian, pumice.  

Jenis agregat 

(tejadinya): 

1. batuan beku 

2. batuan  sedimen 

3. batuan  metamorfik 
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Batuan beku dalam (intrusive igneous rock) dibentuk dari magma yang 

tak dapat keluar ke permukaan bumi, mengalami pendinginan dan 

membeku secara perlahan-lahan di dalam bumi, dapat ditemui di 

permukaan bumi karena proses erosi dan atau gerakan bumi. Batuan 

beku dalam umumnya bertekstur kasar seperti, gabbro, diorit, syenit. 

Batuan sedimen ( sedimentary rock) dapat berasal dari campuran 

partikel mineral, sisa-sisa hewan dan tanaman yang mengalami 

pengendapan dan pembekuan. Pada umumnya merupakan lapisan-

lapisan pada kulit bumi, hasil endapan di danau, laut dsb.  

Berdasarkan proses pembentukannya batuan sedimen dapat dibedakan 

atas: 

 Batuan sedimen yang dibentuk dengan proses mekanik seperti 

breksi, konglomerat, batu pasir, batu   lempung.  Agregat ini banyak 

mengandung silica. 

 Batuan sedimen yang dibentuk dengan proses organis seperti batu 

gamping, batu bara, opal. 

 Batuan sedimen yang dibentuk dengan proses kimiawi seperti batu 

gamping, garam, gips, flint. 

Batuan metamorfik (metamorphic rocks) adalah batuan sedimen 

ataupun batuan beku yang mengalami proses perubahan bentuk akibat 

adanya perubahan tekanan dan temperatur kulit bumi. Berdasarkan 

strukturnya dapat dibedakan atas batuan metamorf yang masif seperti 

marmer, kwarsit, dan batuan metamorf yang berfoliasi, berlapis seperti 

batu sabak, filit, sekis. 

 

Berdasarkan pengolahannya agregat dapat dibedakan atas 

agregat siap pakai, dan agregat yang perlu diolah terlebih dahulu 

sebelum dipakai.  

Agregat siap pakai adalah agregat yang dapat digunakan sebagai 

material perkerasan jalan dengan bentuk dan ukuran sebagaimana 

diperoleh di lokasi asalnya, atau dengan sedikit proses pengolahan. 

Agregat ini terbentuk melalui proses erosi dan degradasi. Agregat siap 
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pakai sering disebut sebagai agregat alam. Bentuk partikel agregat alam 

ditentukan berdasarkan  proses yang dialaminya. Aliran air 

menyebabkan erosi  pada  agregat, sehingga  

partikel  agregatnya  cenderung bulat-bulat, 

dengan tekstur permukaan licin. Proses 

degradasi agregat di bukit-bukit akan 

membentuk agregat bersudut, dan kasar. 

Dua bentuk dan ukuran agregat alam yang 

sering dipergunakan sebagai material 

perkerasan jalan yaitu kerikil dan pasir. 

Agregat yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum dipakai, adalah 

agregat yang diperoleh di bukit-bukit, di gunung-gunung, ataupun di 

sungai-sungai. Agregat di gunung dan di bukit umumnya ditemui dalam 

bentuk masif, sehingga perlu dilakukan pemecahan dahulu supaya dapat 

di angkat ke tempat mesin pemecah batu (stone crusher). Sungai-sungai 

yang membawa agregat di musim hujan,  umumnya membawa agregat 

berukuran besar sehingga tidak memenuhi persyaratan ukuran yang 

ditentukan. Guna dapat dipergunakan sebagai material perkerasan jalan, 

agregat ini harus diolah dahulu secara manual, dengan mempergunakan 

tenaga manusia, atau melalui proses mekanis di mesin pemecah batu. 

Agregat yang berasal dari gunung, bukit, sungai yang perlu melalui 

proses pengolahan terlebih dahulu di mesin pemecah batu, umumnya 

lebih baik sebagai material perkerasan jalan, karena mempunyai bidang 

pecahan, bertekstur kasar dan ukuran  agregat sesuai yang diinginkan. 

Di samping itu terdapat pula agregat yang merupakan hasil olahan 

pabrik seperti semen dan kapur, atau limbah industri seperti abu 

terbang.  

Berdasarkan ukuran butirnya agregat dapat dibedakan atas 

agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi (filler). Batasan dari 

masing-masing agregat ini seringkali berbeda, sesuai institusi yang 

menentukannya.  

Sebagai material 

konstruksi jalan 

agregat ada yang: 

1. siap pakai 

2. diolah dulu 
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ASTM dan Depkimpraswil dalam Spesifikasi 

Teknis Campuran Panas,2010, membedakan 

agregat menjadi: 

 Agregat kasar, adalah agregat dengan 

ukuran butir lebih besar dari saringan 

No.4  (= 4,75 mm) dan lebih kecil dari 

ayakan 1½ inci. 

 Agregat halus, adalah agregat dengan 

ukuran butir lebih halus dari saringan 

No.4  (= 4,75 mm) dan maksimum yang 

lolos ayakan No.200 (=0,075 mm) adalah 10%. 

 Bahan pengisi (filler), adalah bagian dari agregat halus yang lolos 

saringan No. 200 (= 0,075 mm) minimum 75%. 

 

2.2 Sifat Agregat Sebagai Material Perkerasan Jalan 

Sifat agregat merupakan salah satu faktor penentu kemampuan 

perkerasan jalan memikul beban lalu lintas dan daya tahan terhadap 

cuaca. Oleh karena itu perlu pemeriksaan yang teliti sebelum diputuskan 

apakah suatu agregat dapat digunakan sebagai material perkerasan 

jalan. Sifat agregat  yang menentukan kualitasnya sebagai material 

perkerasan jalan adalah gradasi, kebersihan, kekerasan dan ketahanan 

agregat, bentuk butir, tekstur permukaan, porositas, kemampuan untuk 

menyerap air, berat jenis, dan daya ikat aspal dengan agregat.  

Secara garis besar sesuai tujuannya,  pengujian agregat 

dikelompokkan atas 6 kelompok pengujian seperti pada Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan  

ukurannya  agregat 

dibedakan atas: 

1. Agregat kasar 

2. Agregat halus 

3. Bahan pengisi 

(filler) 
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Tabel 2.1   Jenis Pengujian Agregat  

No. Jenis Pengujian Standar 

pengujian 

SNI 

I 

Pengujian untuk gradasi agregat 

Cara Uji untuk Analisis Saringan Agregat Halus 
dan Agregat Kasar 

SNI ASTM 
C136:2012 

II 

Pengujian Kebersihan Agregat 

Metode Uji Bahan Yang Lebih Halus Dari Ayakan 75 µm 
(N0.200) dalam Agregat Mineral dengan Pencucian   SNI-M-02-1994-03 

 

SNI  ASTM  
C117:2012 

 

Metode Pengujian Agregat Halus Atau Pasir Yang 
Mengandung Bahan Plastis Dengan Cara  Setara 
Pasir (Sand Equivalent) 

SNI 03-4428-1997 

Metode Pengujian Gumpalan Lempung Dan 
Butir-Butir Mudah Pecah Dalam Agregat  

SNI 03-4141-1996 

Metode Uji Bahan Yang Lebih Halus Dari Ayakan 75 µm 
(N0.200) dalam Agregat Mineral dengan Pencucian   SNI-M-02-1994-03 

 

SNI  ASTM  
C117:2012 

 

III 

Daya Tahan Agregat 

Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi 
Los Angeles 

SNI 2417 : 2008 

Cara Uji Sifat Kekekalan Bentuk Batu Dengan 
Menggunakan Larutan Sulfat atau Magnesium 
Sulfat 

SNI 3407 : 2008 

Metode Uji Penentuan Persentase Butir Pecah 
Pada Agregat Kasar 

SNI 7619 : 2012 

IV 

Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 
Kasar 

SNI 1969 : 2008 

Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 
Halus 

SNI 2441 : 2008 

V Kadar Rongga Dalam Agregat 

Metode Pengujian Kadar Rongga Agregat Halus 
yang Tidak Dipadatkan  

SNI 03-6877-2002 

VI Bentuk Agregat  

 Metode Pengujian Tebal dan Panjang Rata-rata 
Agregat 

SNI 03-4137-1996 

Sumber: Spesifikasi 2010 
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2.2.1 Gradasi Agregat 

Gradasi adalah susunan butir agregat 

sesuai ukurannya,  merupakan sifat yang sangat 

luas pengaruhnya terhadap kualitas perkerasan 

secara keseluruhan.  

Ukuran butir agregat dapat 

diperoleh melalui 

pengujian analisis ayakan. 

Satu set ayakan umumnya terdiri dari ayakan 

berukuran 4 inci, 3½ inci, 3 inci, 2½ inci, 2 inci, 1½ 

inci, 1 inci, ¾ inci, ½ inci, 3/8 inci, No.4, No.8, 

No.16, No.30, No.50, No.100, dan No.200. Ukuran 

ayakan dalam ukuran panjang menunjukkan  

ukuran bukaan, sedangkan nomor ayakan 

menunjukkan banyaknya bukaan dalam 1 inci 

panjang. Tabel 2.2 menunjukkan bukaan dari 

masing-masing ayakan berdasarkan AASHTO. 

Gradasi agregat diperoleh dari hasil pengujian dan 

analisis dengan menggunakan  1 set ayakan. 

Ayakan  berukuran  bukaan  paling  besar 

diletakkan  teratas, dan yang paling halus  

(No.200), terbawah sebelum pan. Jadi satu set 

ayakan dimulai dari pan dan diakhiri dengan tutup 

ayakan (Gambar 2.1). 

 

 

 

Gambar 2.1 Satu set ayakan[MS-22] 

 

 

 

 

 

Gradasi adalah 

susunan  butir 

agregat sesuai 

ukurannya. 
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Analisis ayakan dapat dilakukan secara basah atau kering (ayakan basah 

atau ayakan kering). Analisis basah dilakukan untuk menentukan jumlah 

bahan dalam agregat yang lolos saringan No.200, sedangkan persentase 

lolos masing-masing ayakan ditentukan melalui pengujian analisis 

ayakan agregat halus dan kasar (ayakan kering) sesuai SNI ASTM 

C136:2012 (Cara Uji untuk Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat 

Kasar).  

Gradasi agregat dinyatakan dalam persentase lolos, atau 

persentase tertahan, yang dihitung berdasarkan berat agregat. Tabel 2.3 

Tabel 2.2 Ukuran Bukaan Ayakan 

Ukuran Ayakan Bukaan Ayakan (mm) 

4 inci 100 

3½ inci 90 

3 inci 75 

2½ inci 63 

2 inci 50 

1½ inci 37,5 

1 inci 25 

¾ inci 19 

½ inci 12,5 

3/8 inchi 9,5 

No.4 4,75 

No.8 2,36 

No.16 1,18 

No.30 0,6 

No.50 0,3 

No.100 0,15 

No.200 0,075 
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memberikan contoh penentuan gradasi agregat sebagai hasil dari 

pengujian analisis ayakan. 

Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Gradasi Agregat 

Ukuran 

ayakan 

Bukaan 

ayakan 

Berat tertahan ayakan Persentase  

setiap ayakan kumulatif 
tertahan Lolos 

mm gram gram 

¾ inci 19 0 0 0,0 100,0 

½ inci 12,5 27 27 2,5 97,5 

3/8 inci 9,5 121 148 14,0 86,0 

No 4 4,75 345 493 46,5 53,5 

No 8 2,36 211 704 66,4 33,6 

No.16 1,18 79 783 73,9 26,1 

No.30 0,6 54 837 79,0 21,0 

No.50 0,3 50 887 83,7 16,3 

No.100 0,15 49 936 88,3 11,7 

No.200 0,075 99 1035 97,6 2,4 

     Berat  total agregat   =   1060  gram 

 

Contoh perhitungan sesuai data pada Tabel 2.3: 

 Berat agregat tertahan di atas ayakan 3/8 inci = 121 gram 

 Berat agregat kumulatif tertahan di atas ayakan 3/8 inci, yaitu yang 

tertahan ayakan ½ inci dan 3/8 inci = 27 + 121 gram = 148 gram. 

 Persen berat agregat yang tertahan di atas ayakan 3/8 inci secara 

kumulatif = 148/1000 * 100% = 14%. 

 Persen agregat lolos dari ayakan 3/8 inci = 100 – 14% = 86%.  

 

Gradasi agregat menentukan besarnya rongga yang mungkin 

terjadi dalam agregat campuran. Agregat campuran yang terdiri dari 

agregat berukuran sama akan berongga banyak, karena tak terdapat 

agregat berukuran lebih kecil yang dapat mengisi rongga yang terjadi di 
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antara butir yang lebih besar. Sebaliknya, jika campuran agregat  

terdistribusi  dari agregat berukuran  besar sampai kecil secara merata, 

maka rongga yang terjadi lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena rongga 

yang terbentuk oleh susunan butir agregat berukuran besar, akan diisi 

oleh butir agregat berukuran lebih kecil. 

Jenis Gradasi Agregat 

Distribusi butir-butir agregat dengan ukuran tertentu yang dimiliki 

oleh suatu campuran menentukan jenis gradasi agregat. 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. Agregat 

bergradasi baik di sebut pula agregat 

bergradasi rapat. Campuran agregat 

bergradasi baik mempunyai rongga sedikit, 

mudah dipadatkan, dan mempunyai 

stabilitas tinggi. Tingkat stabilitas ditentukan dari ukuran butir agregat 

terbesar yang ada. 

Berdasarkan ukuran butir agregat yang dominan menyusun 

campuran agregat, maka agregat bergradasi baik dapat dibedakan atas: 

 Agregat bergradasi kasar adalah agregat bergradasi baik yang 

mempunyai susunan ukuran menerus dari kasar sampai dengan 

halus, tetapi dominan berukuran agregat kasar.  

 Agregat bergradasi halus adalah agregat bergradasi baik yang 

mempunyai susunan ukuran menerus dari kasar sampai dengan 

halus, tetapi dominan berukuran agregat halus. 

Agregat bergradasi baik atau buruk dapat diuji dengan 

menggunakan Persamaan Fuller[MS22] seperti Persamaan 2.1. 

 

Jenis agregat: 

1. Bergradasi baik: 

 Kasar 

 Halus 

2.Bergradasi buruk 

 Seragam 

 Senjang 

 terbuka 
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Rumus Fuller: 

 P = 100 0,45)
D

d
(   ..............................  (2.1) 

dengan: 

P  =  persen lolos ayakan dengan bukaan d mm 

d  =  ukuran agregat yang diperiksa, mm 

D  =   ukuran maksimum agregat yang terdapat dalam 

campuran, mm  

 

Sebagai contoh: 

Agregat campuran memiliki butir agregat dengan ukuran maksimum 19 

mm (3/4 inci). Sesuai dengan Persamaan 2.1, maka persen lolos untuk 

setiap ukuran ayakan dapat dihitung sebagai berikut: 

 Persen lolos ayakan  ¾ inci dengan bukaan 19mm(ukuran 

maksimum): 

d = D = 19 mm 

P = 100 0,45)
19

19
( = 100% 

 Persen lolos ayakan ½ inci dengan bukaan 12,5mm 

D = 19 mm 

D = 12,5 mm 

P = 100 0,45)
19

12,5
( = 82,8% = 83% 

 Persen lolos ayakan 3/8 inci dengan bukaan 9,5mm 

Perhitungan dilanjutkan seperti di atas sampai dengan ukuran ayakan 

terkecil yaitu ayakan No.200.  

 

Tabel 2.4 menunjukkan 11 lengkung gradasi campuran agregat 

bergradasi baik yang memenuhi Persamaan  Fuller untuk agregat 

campuran dengan ukuran maksimum 2,5 inci (Gradasi I) sampai dengan  

No.30 (Gradasi XI). 
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Tabel 2.4 Persen Lolos Ayakan Dari 11 Lengkung Gradasi Fuller 

Ukuran 

Ayakan 

Bukaan 

Ayakan 

mm 

Persen Lolos 

  I Il lll IV V VI VII VIII IX X XI 

2,5": 63 100           

2" 50 90 100          

1,5" 37,5 79 88 100         

1" 25 66 73 83 100        

3/4" 19 58 65 74 88 100       

1/2" 12,5 48 54 61 73 83 100      

3/8" 9,5 43 47 54 65 73 88 100     

N0 4 4,75 31 35 39 47 54 65 73 100    

No 8 2,36 23 25 29 35 39 47 53 73 100   

No 16 1,18 17 19 21 25 29 35 39 53 73 100  

No 30 0,6 12 14 16 19 21 26 29 39 54 74 100 

No 40 0,425 11 12 13 16 18 22 25 34 46 63 86 

No 50 0,3 9 10 11 14 15 19 21 29 40 54 73 

No 100 0,15 7 7 8 10 11 14 15 21 29 40 54 

No 200 0,075 5 5 6 7 8 10 11 16 21 29 39 

 

Gambar 2.2 menggambarkan lengkung gradasi sesuai Tabel 2.3 dengan 

mempergunakan kertas semilogaritma, sedangkan Gambar 2.3 

menunjukkan lengkung gradasi dengan mempergunakan kertas berskala 

eksponen 0,45[MS2]. 
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Agregat bergradasi buruk tidak memenuhi persyaratan gradasi 

baik. Terdapat berbagai macam nama gradasi agregat yang dapat 

dikelompokkan ke dalam agregat bergradasi buruk, seperti: 

 Agregat bergradasi seragam, adalah agregat yang hanya terdiri dari 

butir-butir agregat berukuran sama atau hampir sama. Campuran 

agregat ini mempunyai rongga antar butir yang cukup besar, 

sehingga sering dinamakan juga agregat bergradasi terbuka. 

Rentang distribusi ukuran butir yang ada pada agregat bergradasi 

seragam tersebar pada rentang yang sempit. 

 Agregat bergradasi terbuka, adalah agregat yang distribusi ukuran 

butirnya sedemikian rupa sehingga rongga-rongganya tidak terisi 

dengan baik. 

 Agregat bergradasi senjang adalah agregat yang distribusi ukuran 

butirnya tidak menerus, atau ada bagian ukuran yang tidak ada, jika 

ada hanya sedikit sekali.  

Secara umum terdapat perbedaan yang mendasar dari sifat campuran 

agregat bergradasi baik dan buruk seperti yang terlihat pada Tabel 2.5. 

 

 

Tabel 2.5  Sifat Agregat Campuran 

Sifat 
Agregat  

bergradasi buruk 
Agregat 

 bergradasi baik 

Stabilitas Buruk baik 

Permeabilitas Baik buruk 

Tingkat kepadatan  Buruk baik 

Rongga pori  Besar sedikit 

 

 

Gradasi agregat merupakan sifat agregat yang dapat dibentuk 

untuk mencapai persyaratan yang diinginkan. Perbaikan dilaksanakan 

dengan metode pencampuran. Jika agregat yang tersedia terlalu kasar, 

maka dicampur dengan agregat yang lebih halus, demikian pula 
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sebaliknya. Penentuan komposisi dari masing-masing fraksi agregat 

untuk mendapatkan agregat sesuai dengan gradasi yang diinginkan 

diuraikan pada Bab 3. 

 

2.2.2 Ukuran Maksimum Agregat 

Ukuran maksimum butir agregat dapat dinyatakan dengan 

menggunakan: 

1.  Ukuran maksimum agregat, yaitu menunjukkan ukuran ayakan 

terkecil dimana agregat yang lolos ayakan tersebut sebanyak 100%. 

2.  Ukuran nominal maksimum agregat, menunjukkan ukuran ayakan 

terbesar dimana agregat yang tertahan ayakan tersebut sebanyak 

tidak lebih dari 10% dan atau ukuran maksimum agregat adalah satu 

ayakan yang lebih kasar dari ukuran nominal maksimum.  

 

Sebagai contoh adalah agregat campuran yang mempunyai gradasi 

seperti pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 Contoh Gradasi Agregat 

Nomor Ukuran 
 

Persentase lolos 
Ayakan 

 (mm) 

¾ inci 19 100 

½ inci 12,5 100 

3/8 inci 9,5 98 

No 4 4,75 91 

No 8 2,36 78 

No.50 0,3 21 

No.100 0,15 8 

 

Dari Tabel 2.5 diperoleh bahwa ukuran terkecil dimana agregat lolos 

100% adalah ½ inci, oleh karena itu ukuran maksimum agregat adalah  ½ 

inci. Ukuran terbesar dimana agregat yang tertahan kurang atau sama 
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dengan 10% adalah 3/8 inci, oleh karena itu ukuran nominal maksimum 

agregat adalah 3/8 inci. 

Ukuran maksimum agregat ikut menentukan tebal minimum lapisan 

perkerasan yang mungkin dapat dilaksanakan. Sebagai patokan awal, 

tebal lapisan minimum sama dengan dua kali ukuran agregat maksimum. 

Penggunaan agregat berukuran besar akan membutuhkan butir-butir 

agregat yang terdistribusi dalam rentang yang lebih lebar untuk 

mendapatkan agregat bergradasi baik. Di samping itu kemungkinan 

terjadinya segregasi, yaitu pemisahan butir-butir berukuran kecil dan 

besar semakin mudah.  

 

2.2.3 Kebersihan Agregat  

Kebersihan agregat (cleanliness) ditentukan dari banyaknya butir-

butir halus yang lolos ayakan No.200, seperti adanya lempung, lanau, 

ataupun adanya tumbuh-tumbuhan  pada campuran agregat. Agregat 

yang banyak mengandung material yang lolos ayakan No.200, 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 antara 

agregat dan bahan pengikat, yaitu aspal, akan berkurang, dan berakibat 

pula mudah lepasnya ikatan antara aspal dan agregat. 

Pengujian kebersihan agregat dapat dilakukan melalui beberapa 

pengujian seperti pada Tabel 2.1. 

 

2.2.4 Daya Tahan Agregat 

Daya tahan agregat merupakan ketahanan agregat terhadap 

adanya penurunan mutu akibat proses mekanis dan kimiawi. Agregat 

dapat mengalami degradasi, yaitu perubahan gradasi, akibat pecahnya 

butir-butir agregat. Kehancuran agregat dapat disebabkan oleh proses 

mekanis, seperti gaya-gaya yang terjadi selama proses pelaksanaan 

perkerasan jalan (penimbunan, penghamparan, pemadatan), pelayanan 

terhadap beban lalu lintas, dan proses kimiawi, seperti pengaruh 

kelembaban, kepanasan, dan perubahan suhu sepanjang hari.  Faktor-
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faktor yang mempengaruhi tingkat degradasi 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 keausan agregat dengan menggunakan alat abrasi 

Los Angeles seperti pada Gambar 2.4, sesuai dengan SNI2417:2008. 

Gaya mekanis pada pemeriksaan dengan alat abrasi Los Angeles 

diperoleh dari bola-bola baja yang dimasukkan bersama dengan agregat 

yang hendak diuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Alat abrasi Los Angeles 

 

Daya tahan terhadap proses kimiawi diuji melalui uji sifat 

kekekalan bentuk batu dengan menggunakan larutan natrium sulfat 

(Na2SO4) atau magnesium sulfat (MgSO4), sesuai dengan SNI 3407:2008.  

2.2.5 Bentuk Dan Tekstur Agregat 

Bentuk butir agregat dikelompokkan sebagai berbentuk bulat, 

lonjong, pipih, kubus, tak beraturan, atau mempunyai bidang pecahan. 

Agregat yang ditemui di sungai umumnya telah mengalami erosi oleh air 

sehingga berbentuk bulat (rounded) dan licin. Bidang kontak antar 

agregat berbentuk bulat sangat sempit, hanya berupa  titik  singgung 
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seperti digambarkan oleh Gambar 2.5a,  sehingga menghasilkan 

penguncian antar agregat yang tidak baik, dan menghasilkan kondisi 

kepadatan lapisan perkerasan yang kurang baik.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Agregat berbentuk bulat    b. Agregat berbentuk kubus 

Gambar 2.5    Skematis susunan butir-butir agregat   

 

Agregat berbentuk kubus (cubical) pada umumnya merupakan 

agregat hasil pemecahan batu masif, atau hasil pemecahan mesin 

pemecah batu. Bidang kontak agregat ini luas seperti digambarkan oleh 

Gambar 2.5b, sehingga mempunyai daya saling mengunci yang baik. 

Kestabilan yang diperoleh lebih baik dan 

lebih tahan terhadap deformasi. Agregat ini 

merupakan agregat yang terbaik untuk 

dipergunakan sebagai material perkerasan 

jalan. 

Agregat berbentuk lonjong 

(elongated) dapat ditemui di sungai atau 

bekas endapan sungai. Agregat dikatakan 

lonjong jika ukuran terpanjangnya lebih besar dari 1,8 kali diameter rata-

rata. Indeks kelonjongan (elongated index) adalah persentase berat 

agregat lonjong terhadap berat total. Sifat campuran agregat berbentuk 

lonjong ini hampir sama dengan agregat berbentuk bulat. 

Agregat berbentuk pipih (flaky) dapat merupakan hasil produksi 

dari mesin pemecah batu, dan biasanya agregat ini memang cenderung 

Bentuk butir agregat 

1. bulat 

2. kubus 

3. lonjong 

4. pipih 

5. tak beraturan 
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pecah dengan bentuk pipih. Agregat pipih yaitu agregat yang 

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

kepipihan (flakiness index)  adalah berat total agregat yang lolos slot 

dibagi berat total agregat yang tertahan slot pada ukuran nominal 

tertentu.  

Agregat berbentuk tak beraturan (irregular) adalah bentuk 

agregat yang tak mengikuti salah satu bentuk di atas.  

Gambar 2.6 menggambarkan berbagai bentuk agregat. Agregat 

berbentuk kubus adalah agregat terbaik untuk material perkerasan jalan, 

tetapi jika tak ada, maka agregat yang  mempunyai minimal satu bidang 

pecahan dapat dipergunakan.  

 

 

 
Gambar 2.6  Berbagai bentuk agregat  

 

Tekstur permukaan agregat  dapat dibedakan atas licin, kasar, 

atau berpori. Agregat berbentuk bulat pada 

umumnya mempunyai permukaan yang licin, 

dan  seringkali dijumpai di sungai. Permukaan 

agregat yang licin menghasilkan  daya 

penguncian antar agregat rendah, dan 

mempunyai tingkat kestabilan rendah. 

Tekstur agregat: 

1.licin 

2.kasar 

3.berpori 
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Permukaan agregat kasar mempunyai gaya gesek yang baik, ikatan 

antara butir agregat menjadi kuat, sehingga lebih mampu menahan 

deformasi akibat beban lalu lintas. Agregat berbentuk kubus biasanya 

mempunyai tekstur permukaan yang kasar, sehingga agregat berbentuk 

kubus dengan permukaan bertekstus kasar akan menghasilkan stabilitas 

lapisan yang baik. Gambar 2.7 meggambarkan pengaruh tekstur 

permukaan agregat dalam rangka membangun kestabilan  antar 

agregat.  

 

 

       

Gambar 2.7   Ilustrasi efek tekstur permukaan agregat [Saskatchewan] 

 

 

Agregat berpori (porous) ada yang berpori sedikit dan ada yang 

berpori banyak, umumnya mempunyai tingkat kekerasan rendah, 

sehingga  mudah pecah, dan terjadi degradasi. Pori sedikit pada agregat 

berguna untuk menyerap aspal, sehingga terjadi ikatan yang baik antara 

aspal dan agregat. Banyaknya pori agregat diuji secara tidak langsung 

melalui uji kemampuan penyerapan air oleh agregat. Cara uji yang 

digunakan untuk agregat kasar sesuai SNI 1969:2008 dan agregat halus 

SNI 1970:2008. Pengujian penyerapan air ini sekaligus dilakukan dengan 

pengujian berat jenis agregat. 

 

Tekstur permukaan licin Tekstur permukaan kasar 

Aspal Aspal 

Tekanan Tekanan normal normal 
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              Sw= x100%
B

)B(B

k

kj 
  ...............  (2.2) 

dengan: 

Sw = penyerapan air, persen 

Bj  = berat benda uji kering permukaan 

Bk  = berat benda uji kering oven 

 

Air yang terabsorbsi oleh agregat, sukar untuk dihilangkan seluruhnya 

walaupun melalui proses pengeringan. Hal ini mempengaruhi pula ikatan 

antara agregat dan aspal. 

 

2.2.6 Daya Lekat Aspal Terhadap Agregat  

Daya lekat aspal terhadap agregat dipengaruhi oleh sifat agregat  

terhadap air. Granit dan agregat yang mengandung silica merupakan 

agregat yang bersifat hydrophilic, yaitu agregat yang mudah diresapi air. 

Hal ini mengakibatkan agregat tersebut tak mudah dilekati aspal, 

sehingga ikatan aspal dengan agregat mudah lepas. Sebaliknya agregat 

seperti diorit, andesit, merupakan agregat hydrophobic yaitu agregat 

yang tidak mudah  terikat dengan air, tetapi mudah terikat dengan aspal.  

Pengujian kelekatan aspal terhadap agregat dilakukan mengikuti SNI 

2439 : 2011 atau manual AASHTO T182-84 tentang cara uji 

penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat dengan aspal 

(stripping test).  

 

2.2.7 Berat Jenis Agregat 

Dalam rancangan campuran dibutuhkan parameter penunjuk 

berat, yaitu berat jenis agregat. Berat jenis agregat adalah perbandingan 

antara berat dari satuan volume agregat terhadap berat air dengan 

volume yang sama pada temperatur yang ditentukan.  

Gambar 2.8 memperlihatkan skema volume butir agregat, yang terdiri 

dari volume agregat masif (Vs), volume pori yang tidak dapat diresapi 
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oleh air (Vi), volume pori yang dapat diresapi air (Vp + Vc), dan volume 

pori yang  dapat diresapi aspal (Vc). 

Vs + Vp + Vi + Vc = volume total butir agregat  

Vp + Vi + Vc         = volume pori agregat 

 

 

  

                                                       Vs    =  volume bagian masif 

                                                       Vi      = volume pori yang tak dapat 

            diresapi air 

                                                    Vp   = volume pori yang tak  

                                                                     dapat  diresapi aspal 

                                                                     tetapi dapat diresapi air   

                                                         Vc   =  volume pori yang dapat  

                                                                         diresapi  aspal dan air  

 

Gambar 2.8   Skema  bagian dari butir agregat 

 

Berdasarkan jenis volume yang 

digunakan sebagai dasar perhtungan 

berat jenis, maka terdapat empat jenis 

berat jenis (specific gravity) yaitu: 

1. Berat jenis bulk (bulk specific 

gravity), disebut juga berat jenis 

curah kering, Sd, adalah berat jenis 

dengan memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering dan 

seluruh volume agregat (Vs + Vi + Vp+Vc). 

2. Berat jenis jenuh kering permukaan (saturated surface dry specific 

gravity), disebut juga berat jenis curah, Ss, adalah berat jenis dengan 

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan jenuh kering 

permukaan, jadi merupakan berat agregat kering + berat air yang 

dapat meresap ke dalam pori agregat, dan seluruh volume agregat 

(Vs + Vi + Vp+ Vc). 

Jenis berat jenis agregat: 
1. berat jenis curah kering 

(curah), Sd 
2. berat jenis curah (jenuh 

kering permukaan), Ss 
3. berat jenis semu, Sa 
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3. Berat jenis semu (apparent specific gravity), Sa, adalah berat jenis 

dengan memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering, dan 

volume agregat yang tak dapat diresapi oleh air (Vs + Vi). 

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

dengan memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering, jadi 

merupakan berat agregat kering, dan volume agregat yang tak dapat 

diresapi aspal (Vs + Vi + Vp). 

Pengukuran volume agregat dalam proses penentuan berat jenis 

agregat, dilakukan dengan menggunakan hukum Archimedes, yaitu 

berat benda di dalam air akan berkurang sebanyak berat zat cair yang 

dipindahkan. Dengan mengasumsikan berat jenis dan berat volume air 

adalah selalu sama dengan satu, maka volume agregat sama dengan 

berat zat cair yang dipindahkan. 

Pengujian berat jenis agregat kasar dan halus dilaksanakan dengan 

mengikuti Standar Nasional Indonesia seperti pada Tabel 2.1.   

Secara garis besar prosedur penentuan berat jenis agregat kasar 

dilakukan sebagai berikut: 

a. agregat dicuci, untuk menghilangkan bagian-bagian halus yang 

melekat;  

b. agregat dikeringkan di dalam oven, untuk mendapatkan berat kering 

agregat, Bk; 

c. agregat direndam dalam air, untuk mendapatkan kondisi jenuh kering 

permukaan; 

d. agregat jenuh kering permukaan ditimbang, Bj adalah berat agregat 

jenuh kering permukaan;  

e. agregat ditimbang dalam air, diperoleh berat dalam air, Ba; 

f. volume agregat yang masif dan yang tak dapat diresapi air ditentukan 

sebagai berat kering dikurangi berat dalam air.  

(Vs + Vi) = Bk - Ba;  
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g. Volume total agregat ditentukan sebagai berat jenuh kering 

permukaan dikurangi berat dalam air. (Vs + Vi + Vp+ Vc).= Bj - Ba; 

h. Berat jenis agregat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.3 

sampai dengan Persamaan 2.5. 

 

Berat jenis bulk atau berat jenis curah kering = 

              Sd = 
acpis

k

γ)V VV(V

B


 = 

)B(B

B

aj

k


 ...................  2.3) 

 

Berat jenis jenuh kering permukaan atau berat jenis curah =  

              Ss = 
acpis

j

γ)VVV(V

B


= 

)B(B

B

aj

j


  .....................  (2.4) 

 

Berat jenis semu (apparent) = 

Sa =  
ais

k

γ)V(V

B


= 

)B(B

B

ak

k


   ..................................  (2.5) 

Berat jenis dihitung dengan ketelitian sampai dengan tiga 

desimal[AASHTO]. 

 

i. Volume agregat yang tak dapat diresapi aspal sukar ditentukan 

melalui pengujian, oleh karena itu berat jenis efektif agregat dihitung 

melalui pendekatan, merupakan nilai rata-rata dari berat jenis bulk 

dan berat jenis semu, seperti pada Persamaan 2.6. 

 Berat jenis efektif =
2

semu jenis Berat - bulk jenis Berat
 ....(2.6) 

 

 

 



Agregat 

47 

 

Contoh perhitungan berat jenis agregat kasar:  

Hasil uji berat jenis agregat kasar diperoleh sebagai berikut: 

a. Berat benda uji kering oven (Bk) = 1317 gram 

b. Berat benda uji kering permukaan (Bj) = 1356,9 gram 

c. Berat benda uji dalam air (Ba) = 839 gram 

 

Perhitungan dilakukan sebagai berikut: 

Sw = x100%

k
B

)
k

B
j

(B 
 = x100%

1317

)1-(1356,9 317
= 3,030% 

Sd  =  
)

a
B

j
(B

k
B


 = 

)-(1356,9

1317

839
= 2,543 

Ss =  
)

a
B

j
(B

j
B


= 

839)-(1356,9

1356,9
 = 2,620 

Sa =  
)

a
B

k
(B

k
B


= 

)8-(1317

1317

39
 = 2,755 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 3 

Pencampuran Agregat 

Gradasi agregat merupakan salah satu sifat yang sangat menen-

tukan kinerja struktur perkerasan jalan.  Gradasi setiap jenis lapisan 

perkerasan dicantumkan dalam  spesifikasi perkerasan jalan. 

Agregat yang ditemui di sumber atau pemasok umumnya berasal dari 

hasil produksi mesin pemecah batu, endapan sungai, atau endapan 

gunung berapi yang pada umumnya belum memenuhi gradasi yang 

diinginkan sebagai bahan pembentuk lapisan perkerasan jalan.  

Agregat yang ditemui di sumber atau pemasok 

sebagaimana bentuk dan ukurannya dalam buku 

ini selanjutnya disebut sebagai fraksi agregat.  

Guna dapat memperoleh agregat yang memiliki 

gradasi sesuai dengan yang ditentukan dalam 

spesifikasi pekerjaan maka diperlukan pencam-

puran dari beberapa fraksi agregat. Dalam buku ini hasil campuran dari 

beberapa fraksi agregat diberi nama agregat 

campuran. 

Berdasarkan ukuran dominan dari setiap sumber 

agregat, agregat dibedakan menjadi fraksi agregat 

kasar, fraksi agregat halus, dan fraksi abu batu. Jika 

terdapat lebih dari tiga jenis fraksi agregat yang 

hendak dicampur, maka dapat ditambah pula 

dengan fraksi agregat sedang.  

Fraksi agregat kasar adalah agregat yang ukuran butir agregatnya 

dominan terdiri dari agregat kasar, sedikit agregat halus dan atau abu 

batu. Fraksi agregat halus adalah agregat yang ukuran butir agregatnya 

dominan terdiri dari agregat halus, sedikit agregat kasar dan atau abu 

batu. Fraksi abu batu adalah agregat yang ukuran butir agregatnya 

Fraksi agregat 
adalah  agregat 
sebagaimana 
tersedia di di 
sumber atau 
pemasoknya. 

Agregat 
campuran 
adalah agregat 
hasil 
pencampuran 
beberapa fraksi 
agregat  
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dominan terdiri dari abu batu, sedikit agregat kasar dan atau halus. 

Fraksi agregat kasar digambarkan pada Gambar 3.1 sebagai agregat A, 

fraksi agregat halus sebagai agregat B, dan fraksi abu batu sebagai 

agregat C. Setiap fraksi agregat memiliki gradasi yang diketahui dari hasil 

pengujian analisis ayakan.   

          

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

           

 

 

 

Gambar 3.1  Skema pencampuran agregat 

Fraksi A 
(Agregat 

Kasar) 
(a %) 

Fraksi B 
(Agregat 

Halus) 
 (b %) 

Fraksi C 
(Filler) 
(c %) 

Agregat Campuran 

a%A+b%B + c%C 

AK 

AH 

F 

AK 

AH 

F 

AK 

AH 

F 

AK 

AH 

F 

Legenda : 
AK  : Agregat Kasar 
AH  : Agregat Halus 
F  : Filler 
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Gradasi rencana 
adalah gradasi 
yang digunakan 
sebagai target 
dalam merancang 
proporsi 
campuran 

Agregat campuran adalah agregat yang diperoleh dari mencampur 

secara proporsional fraksi agregat A, fraksi agregat B, dan fraksi agregat 

C, sehingga diperoleh gradasi agregat sesuai spesifikasi pekerjaan. 

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa agregat campuran adalah hasil 

pencampuran dari a % fraksi agregat kasar  dengan b % fraksi agregat 

halus dan c% fraksi abu batu, dengan  a + b + c = 100%, sehingga 

memiliki gradasi baru yang tidak sama dengan gradasi masing-masing 

fraksi pembentuk agregat campuran.  

Gradasi agregat campuran dalam Spesifikasi 

adalah nilai rentang gradasi agregat yang 

diperbolehkan terjadi di lapangan.  Sebagai 

contoh seperti pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2. 

Gradasi tengah adalah gradasi agregat yang 

merupakan nilai tengah dari rentang gradasi 

agregat yang diberikan dalam spesifikasi. Gradasi 

tengah ini seringkali disebut sebagai gradasi target atau gradasi 

rencana. Untuk merancang proporsi campuran digunakan gradasi 

rencana dan diharapkan gradasi hasil pekerjaan di lapangan yang 

diproses berdasarkan hasil rancangan proporsi campuran tetap berada 

dalam rentang yang disyaratkan dalam spesifikasi pekerjaan.  

Tabel 3.1  Contoh Spesifikasi Campuran Agregat 

Ukuran Ayakan Nomor atau 

Bukaan  Ayakan 

Persen Berat Lolos 

(mm) Spesifikasi Gradasi rencana 

63,00 2 ½ inci 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 

9,5 3/8 inci 45 – 63 54 

4,75 No.4 27 – 45 36 

2,36 No.8 18 – 40 29 

1,18 No.16 11 – 25 18 

0,425 No.40 6 – 16 11 

0,075 No.200 0 – 10 5 
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3.1. Pemilihan Fraksi Agregat 

Langkah pertama sebelum dilakukan perancangan campuran 

adalah memilih fraksi agregat yang mungkin dapat dicampur. Seluruh 

sifat fisik agregat harus memenuhi persyaratan yang ada dalam 

spesifikasi pekerjaan. Sifat fisik seperti ketahanan dan kekerasan 

agregat, porositas, kemampuan untuk menyerap air, berat jenis, dan 

daya lekat dengan aspal adalah sifat yang tak dapat diubah atau 

diperbaiki, sedangkan  sifat  fisik  seperti  ukuran,  bentuk,  dan  gradasi 

masih dapat diperbaiki melalui proses tertentu. Oleh karena itu sifat fisik 

agregat yang tak mungkin diperbaiki lagi, perlu menjadi prioritas ketika 

memilih fraksi agregat. Jika seluruh sifat fisik agregat kecuali gradasi 

telah memenuhi syarat, maka gradasi agregat dapat dicapai melalui 

proses pencampuran. 

Tidak semua fraksi agregat yang tersedia di lapangan dapat dicampur 

untuk mendapatkan gradasi agregat campuran sesuai yang diinginkan, 

kadangkala diperlukan menambah fraksi lain atau bahkan diganti 

dengan fraksi dari sumber atau quarry lain.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencek apakah fraksi agregat 

yang tersedia dapat dicampur ataukah tidak, adalah sebagai berikut: 

1. gradasi rencana ditentukan sesuai sepesifikasi yang dipilih; 

2. uji analisis ayakan dilakukan untuk setiap fraksi agregat yang akan 

dicampur; 

3. berdasarkan gradasi masing-masing fraksi agregat dianalisis apakah 

fraksi agregat tersebut dapat dicampur ataukah tidak. 

1.  Contoh untuk 2 fraksi agregat yang dapat dicampur 

Dua fraksi agregat  A dan B yang akan dicampur memiliki gradasi 

seperti pada Tabel 3.2.  

Gradasi rencana ditetapkan berdasarkan nilai tengah rentang 

spesifikasi. 

Contoh untuk ayakan No. ¾ inci; 

Persen lolos sesuai spesifikasi adalah 65-85%; 

Maka persen lolos gradasi rencana = (65+85)/2 = 75%. 
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Tabel 3.2  Contoh Dua Fraksi Agregat Yang Mungkin Dicampur 

Bukaan  

Ayakan 

Nomor atau 

bukaan 

Ayakan 

Persen Berat Lolos 

Gradasi   Gradasi 

Fraksi A 

Gradasi 

Fraksi B (mm) Spesifikasi Rencana 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 40 100 

9,5 3/8 inci 45 - 63 54 25 80 

4,75 No.4 27 - 45 36 7 65 

2,36 No.8 18 - 40 29 6 35 

1,18 No.16 11 - 25 18 5 30 

0,425 No.40 6 - 16 11 0 20 

0,075 No.200 0 - 10 5 0 7 

 

Berdasarkan persen lolos dari setiap ukuran ayakan ditemui bahwa 

Fraksi A lebih kasar dari batas bawah spesifikasi, dan fraksi B lebih 

halus dari batas atas spesifikasi. Ini berarti kedua fraksi agregat dapat 

dicampur untuk menghasilkan campuran agregat yang diinginkan 

sesuai spesifikasi. 

2. Contoh untuk 2 fraksi agregat yang tidak dapat dicampur, karena 

terlalu kasar. 

Dua fraksi agregat  C dan D yang akan dicampur memiliki gradasi 

seperti pada Tabel 3.3.  

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Fraksi C dan Fraksi D memiliki 

persen lolos setiap ayakan lebih kecil dari rentang spesifikasi, yang 

berarti bahwa Fraksi C dan Fraksi D lebih kasar dari rentang 

spesifikasi agregat campuran yang diinginkan. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kedua fraksi agregat tidak dapat dicampur untuk 

menghasilkan gradasi agregat campuran sesuai spesifikasi, karena 

terlalu kasar. 
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 Tabel 3.3  Contoh Dua Fraksi Agregat Yang Terlalu Kasar 

Bukaan  

Ayakan 

Nomor atau 

bukaan 

Ayakan 

Persen Berat Lolos 

Gradasi   Gradasi 

Fraksi C 

Gradasi 

Fraksi D (mm) Spesifikasi Rencana 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 30 55 

9,5 3/8 inci 45 - 63 54 15 40 

4,75 No.4 27 - 45 36 7 26 

2,36 No.8 18 - 40 29 6 15 

1,18 No.16 11 - 25 18 5 10 

0,425 No.40 6 - 16 11 0 5 

0,075 No.200 0 - 10 5 0 0 

 

3. Contoh untuk 2 fraksi agregat yang tidak dapat dicampur, karena 

terlaluhalus. 

Dua fraksi agregat  E dan F yang akan dicampur memiliki gradasi 

seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Contoh Dua Fraksi Agregat Yang Terlalu Halus 

Bukaan  

Ayakan 

Nomor atau 

bukaan 

Ayakan 

Persen Berat Lolos 

Gradasi   Gradasi 

Fraksi E 

Gradasi 

Fraksi F (mm) Spesifikasi Rencana 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 85 100 

9,5 3/8 inci 45 - 63 54 65 80 

4,75 No.4 27 - 45 36 50 65 

2,36 No.8 18 - 40 29 45 55 

1,18 No.16 11 - 25 18 36 40 

0,425 No.40 6 - 16 11 25 30 

0,075 No.200 0 - 10 5 15 20 
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Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Fraksi E dan Fraksi F memiliki 

persen lolos setiap ayakan lebih besar dari rentang spesifikasi, yang 

berarti bahwa Fraksi E dan Fraksi F lebih halus dari rentang spesifikasi 

agregat campuran yang diinginkan. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa kedua fraksi agregat tidak dapat dicampur untuk 

menghasilkan gradasi agregat campuran sesuai spesifikasi, karena 

terlalu halus. 

3.2 Rancangan Agregat Campuran Dengan Metode Analitis 

Rancangan proporsi agregat campuran adalah penetapan nilai a, 

b, c dari fraksi agregat yang akan dicampur sehingga menghasilkan 

agregat campuran sesuai spesifikasi. Rancangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode analitis ataupun  metode grafis.  

Rumus 3.1 adalah rumus dasar dari proses mencampur dua, tiga atau 

lebih fraksi agregat. 

                              P =  aA + bB + cC  .......................................  (3.1)    

    (a + b + c ) = 1 atau 100%  ...................  (3.2) 

dengan : 

P =  persen lolos ayakan dengan bukaan d mm,  sesuai gradasi 

rencana. 

A      =  persen lolos ayakan fraksi agregat A untuk bukaan d mm. 

B      =  persen lolos ayakan fraksi agregat B untuk bukaan d mm. 

C      =  persen lolos ayakan fraksi agregat C untuk bukaan d mm. 

a =  proporsi fraksi agregat A. 

b =  proporsi fraksi agregat B. 

c =  proporsi fraksi agregat C. 

Nilai a,b,c diperoleh dengan “trial and error”, karena perhitungan yang 

dilakukan untuk satu ukuran ayakan belum tentu secara keseluruhan 

dapat menghasilkan campuran yang memenuhi spesifikasi campuran.  

Proporsi yang terbaik adalah  proporsi yang dapat menghasilkan agregat 
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campuran bergradasi mendekati gradasi rencana dan berada dalam 

rentang sesuai spesifikasi gradasi agregat campuran. 

3.2.1. Pencampuran 2 Fraksi Agregat   

Rumus dasar untuk merancang pencampuran 2 fraksi agregat adalah: 

P = aA + bB   ...........................................  (3.3) 

Jika a dan b dalam desimal, maka a + b = 1, sehingga diperoleh: 

BA

BP
a




   .............................................  (3.4) 

dan 
AB

AP
b




       ............................................  (3.5) 

dengan : 

P =  persen lolos ayakan dengan bukaan d mm yang rencanakan,  

diperoleh dari gradasi rencana 

A    =  persen lolos ayakan fraksi agregat A untuk bukaan d mm. 

B   =  persen lolos ayakan fraksi agregat B untuk bukaan d mm. 

a  =  proporsi fraksi agregat A. 

b  =  proporsi fraksi agregat B. 

 

Sebagai contoh, digunakan data seperti pada Tabel 3.2. Kedua fraksi 

agregat A dan B yang akan dicampur memiliki gradasi seperti pada Tabel 

3.2 atau Tabel 3.5.  

Rancangan proporsi kedua fraksi agregat dilakukan dengan 

menggunakan Rumus 3.4 dan Rumus 3.5. 

 

Contoh perhitungan nilai a dan b. 

Pada contoh perhitungan ini akan diperlihatkan hasil semua perhitungan 

berdasarkan ukuran setiap ayakan dimana persen lolos kurang dari 

100%, yaitu untuk ukuran ayakan ¾ inci sampai dengan No.200. 

 

1.  Untuk ukuran ayakan  ¾”, P = 75%, A = 40%, dan B = 100%. 

Dengan  menggunakan Rumus 3.4 diperoleh a= 0,42 atau 42% dan b 

= 0,58 atau 58%. 
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Tabel 3.5  Contoh Rancangan Campuran Dari Dua Fraksi Agregat  

Bukaan  

Ayakan 

Nomor 

atau 

bukaan 

Ayakan 

Persen Berat Lolos Proporsi masing-

masing fraksi untuk 

setiap ukuran ayakan 

Gradasi 

Rencana 

sesuai 

spesifikasi  

Gradasi 

Fraksi A 

Gradasi 

Fraksi B 
(mm) a b 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 - - 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 - - 

19,0 ¾ inci 75 40 100 0,42 0,58 

9,5 3/8 inci 54 25 80 0,47 0,53 

4,75 No.4 36 7 65 0,50 0,50 

2,36 No.8 29 6 35 0,21 0,79 

1,18 No.16 18 5 30 0,48 0,52 

0,425 No.40 11 0 20 0,45 0,55 

0,075 No.200 5 0 7 0,29 0,71 

 

Hasil gradasi campuran agregat dengan menggunakan 42% fraksi 

agregat A dan 58% fraksi agregat B seperti pada Tabel 3.6 pada 

kolom Campuran 1. Gradasi hasil campuran ini memenuhi syarat 

gradasi agregat campuran karena terletak dalam rentang spesifikasi.  

2.  Untuk ukuran ayakan  3/8”, P = 54%, A = 25%, dan B = 80%. 

Dengan  menggunakan Rumus 3.4 diperoleh a= 0,47 atau 47% dan b 

= 0,53 atau 53%. Hasil gradasi campuran agregat dengan menggu-

nakan 47% fraksi agregat A dan 53% fraksi agregat B seperti pada 

Tabel 3.6 pada kolom Campuran 2. Gradasi hasil campuran ini 

memenuhi syarat gradasi agregat campuran karena terletak dalam 

rentang spesifikasi.  

3.  Analog dengan Butir 1 dan 2, dihitung proporsi kedua fraksi agregat 

untuk ukuran ayakan No.4; No.8; No.16; No.40; dan No.200. Nilai a 

dan b untuk ukuran ayakan tersebut seperti pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.6 dan Gambar 3.3 menunjukkan hasil gradasi agregat campuran 

dari kedua fraksi berdasarkan nilai a dan b yang diperoleh untuk hasil 

perhitungan dari setiap ukuran ayakan.  
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Tabel 3.6 Gradasi Hasil Pencampuran Agregat (sesuai contoh Tabel 3.5)  

Ukuran Nomor 
Gradasi 

sesuai 

Spesifikasi  

Gradasi campuran 

Ayakan a= 0,42 a= 0,47 a= 0,50 a= 0,21 a= 0,48 a= 0,45 a= 0,29 

(mm)  
b = 0,58 b= 0,53 b= 0,50 b= 0,79 b= 0,52 b= 0,55 b =0,71 

1 2 3 4 5 6 7 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 100 100 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 100 100 100 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 72 70 88 71 73 83 

9,5 3/8 inci 45 - 63 57 54 53 69 54 55 64 

4,75 No.4 27 - 45 41 38 36 53 37 39 48 

2,36 No.8 18 - 40 23 21 21 29 21 22 27 

1,18 No.16 11 - 25 20 18 18 25 18 19 23 

0,425 No.40 6 - 16 12 11 10 16 10 11 14 

0,075 No.200 0 - 10 4 4 4 6 4 4 5 

 

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa gradasi agregat campuran hasil 

rancangan berdasarkan proporsi yang dihitung berdasarkan ayakan No.8 

ditunjukkan oleh Campuran 4 pada Tabel 3.6. Persen lolos untuk ukuran 

ayakan No.8 memenuhi spesifikasi (karena menjadi dasar penentuan 

proporsi), namun untuk ukuran ayakan ¾ inci, 3/8 inci, dan No.4 tidak 

memenuhi spesifikasi agregat campuran. Ini berarti campuran dengan 

proporsi 21% fraksi agregat A + 79% fraksi agregat B tidak mungkin 

dicampur karena tidak meghasilkan agregat campuran sesuai spesifikasi. 

Hal yang sama ditunjukkan pula untuk hasil pencampuran agregat jika 

perhitungan proporsi fraksi agregat berdasarkan ayakan No. 200.   

Pada Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa sebagian lengkung gradasi agregat 

campuran keempat dan gradasi ketujuh terletak di luar dan sebagian di 

dalam batas spesifikasi agregat campuran, jadi proporsi kedua campuran 

ini tak memenuhi syarat. 
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Untuk 

menghasilkan  

proporsi fraksi 

agregat  perlu 

dilakukan trial 

and  error 

Hal ini menunjukkan bahwa merancang campuran 

harus dilakukan secara trial and error, sambil 

mencocokkan dengan spesifikasi gradasi campuran 

yang diinginkan. Proporsi yang terbaik adalah yang 

menghasilkan campuran agregat untuk seluruh 

ukuran ayakan berada didaerah tengah dari batas 

lengkung gradasi yang disyaratkan pada spesifikasi 

pekerjaan.  

 

3.2.2. Pencampuran 3 Fraksi Agregat 

Seringkali dibutuhkan pencampuran lebih dari 2 fraksi agregat untuk 

mendapatkan campuran sesuai spesifikasi agregat. Rancangan campuran 

dapat saja diperoleh melalui proses rancangan campuran 2 fraksi 

agregat secara bertahap, tetapi dapat pula dihitung sekaligus sesuai 

rumus P = aA + bB + cC, dengan a + b + c = 1.  

Perhitungan dimulai dengan menggunakan matrik 3 x 3 untuk 3 nilai 

persen lolos ayakan dari gradasi rencana spesifikasi agregat campuran. 

Karena kemungkinan matrik yang dapat dibentuk cukup banyak, maka 

metode ini sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan bantuan 

komputer. 

Tabel 3.7. memberikan contoh spesifikasi gradasi campuran dan gradasi 

ketiga fraksi agregat yang akan dicampur.  

Fraksi agregat A: 

Dari hasil analisis ayakan dapat dilihat bahwa fraksi agregat A semuanya 

tertahan ayakan No.40, dan hampir seluruhnya tertahan ayakan No.8. 

Jadi, fraksi agregat A adalah fraksi agregat kasar.   

Fraksi agregat B: 

Dari hasil analisis ayakan dapat dilihat bahwa fraksi agregat B dominan 

terletak di antara ukuran ayakan No 8 dan No. 40. Jadi, fraksi agregat B 

adalah fraksi agregat halus.   
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Tabel 3.7 Contoh Pencampuran Tiga Fraksi Agregat  

Ukuran 
Ayakan,

mm 

Nomor 
/bukaan 
Ayakan 

Spesifikasi 
agregat  

Gradasi 
rencana 

Fraksi A Fraksi B Fraksi C 

63,00 2 ½ inci 100 100 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 100 100 100 100 100 

19,0 ¾ inci 65 - 85 75 75 100 100 

9,5 3/8 inci 45 - 63 54 40 98 100 

4,75 No.4 27 – 45 36 15 96 100 

2,36 No.8 18 – 40 29 2 80 100 

1,18 No.16 11 – 25 18 1,1 40 100 

0,425 No.40 6 – 16 11 - 25 97 

0,075 No.200 0 – 10 5 - 6 85 

 

Fraksi agregat C: 

Dari hasil analisis ayakan dapat dilihat bahwa fraksi agregat C semuanya 

lolos ayakan No.16, dan hampir seluruhnya lolos ayakan No.200. Jadi, 

fraksi agregat C adalah fraksi agregat bahan pengisi atau filler.  

Jika proporsi campuran dirancang berdasarkan persen lolos ayakan 

No.40 dan No.200, maka diperoleh c = 0,04 dan a+b =0,96. Selanjutnya 

dengan menggunakan persen lolos ayakan No.8, maka diperoleh b = 

0,30 dan a = 0,66. Hasil gradasi agregat campuran dari 66% fraksi 

agregat A, 30% fraksi agregat B, dan 4% fraksi agregat C seperti pada 

Tabel 3.8. Gradasi hasil pencampuran memang memenuhi spesifikasi 

agregat, hanya saja persen lolos ayakan ¾ inci, 3/8 inci, dan No.4 

mendekati batas atas, artinya agregat campuran cenderung  halus. Hasil 

rancangan seperti ini kurang baik, karena jika terjadi sedikit 

penyimpangan selama produksi campuran atau terjadi degradasi selama 

proses konstruksi, dapat mengakibatkan gradasi agregat campuran tidak 

memenuhi syarat lagi. Oleh karena itu perlu dimodifikasi proporsi 

campuran dengan menambah fraksi agregat kasar dan mengurangi fraksi 

agregat halus, dicoba dengan 70% fraksi agregat A, 25% fraksi agregat B, 

dan 5% fraksi agregat C.  Tabel 3.9 menunjukkan hasil modifikasi dari 

hasil rancangan semula yang lebih dekat ke gradasi rencana. 
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Tabel 3.8 Gradasi Agregat Campuran Dari 3 Fraksi Sesuai Tabel 3.7  

Ukuran 
Ayakan,m

m 

Nomor 
/bukaan 
Ayakan 

0,66 x 
Fraksi A 

0,30x 
Fraksi B 

0,04 x 
Fraksi C 

Gradasi 
Agregat 

Campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

63,00 2 ½ inci 66 30 4 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 66 30 4 100 100 100 

19,0 ¾ inci 50 30 4 84 75 65 - 85 

9,5 3/8 inci 26 29 4 60 54 45 - 63 

4,75 No.4 10 29 4 43 36 27 - 45 

2,36 No.8 1 24 4 29 29 18 - 40 

1,18 No.16 1 12 4 17 18 11 - 25 

0,425 No.40 - 8 4 12 11 6 - 16 

0,075 No.200 - 2 3 5 5 0 - 10 

 

 

 

Tabel 3.9 Gradasi Agregat Campuran Hasil Modifikasi  

Ukuran 
Ayakan,m

m 

Nomor 
/bukaan 
Ayakan 

0,70 x 
Fraksi A 

0,25x 
Fraksi B 

0,05 x 
Fraksi C 

Gradasi 
Agregat 

Campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

63,00 2 ½ inci 70 25 5 100 100 100 

37,5 1 ½ inci 70 25 5 100 100 100 

19,0 ¾ inci 53 25 5 83 75 65 - 85 

9,5 3/8 inci 28 25 5 58 54 45 - 63 

4,75 No.4 11 24 5 40 36 27 – 45 

2,36 No.8 1 20 5 26 29 18 – 40 

1,18 No.16 1 10 5 16 18 11 – 25 

0,425 No.40 - 6 5 12 11 6 – 16 

0,075 No.200 - 2 4 5 5 0 – 10 
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 3.3 Rancangan Campuran Dengan Metode Grafis 

Proporsi masing-masing fraksi agregat dapat pula ditentukan 

dengan menggunakan metode grafis. Tetapi seperti halnya metode 

analitis, hasil dari rancangan tersebut harus dicek dan dievaluasi 

kembali, sehingga diperoleh proporsi campuran yang optimal. 

 

3.3.1 Metode Grafis Untuk Pencampuran 2 Fraksi Campuran 

Langkah-langkah penentuan proporsi campuran dari 2 fraksi agregat 

dengan menggunakan metode grafis yang diberikan oleh Asphalt 

Institute[MS-2]adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan gradasi dari kedua fraksi agregat yang akan dicampur 

melalui pengujian analisis ayakan. Fraksi yang dominan tertahan 

ayakan No.8 dinamakan fraksi agregat kasar, dan diberi kode 

agregat A,  sedangkan fraksi yang dominan agregatnya lolos ayakan 

No.8 diberi nama fraksi agregat halus dan diberi kode agregat B. 

2. Gambarlah   bujursangkar 10 cm x 10 cm  

3. Persen lolos ayakan untuk fraksi agregat kasar (= agregat A) 

digambarkan pada bagian sebelah kanan (skala 0 – 100%), dan untuk 

fraksi agregat halus (= agregat B) digambarkan pada bagian sebelah 

kiri (skala 0 – 100%).  

4. Hubungkan titik tepi sebelah kanan dan kiri dari persen lolos masing-

masing fraksi untuk ukuran ayakan yang sama. Garis-garis ini 

menunjukkan garis ukuran ayakan dari persen lolos yang dimaksud. 

5. Berikanlah  tanda x untuk titik yang menunjukkan batas gradasi 

spesifikasi agregat campuran pada garis penunjuk ukuran ayakan 

(garis pada Langkah 4). Titik-titik ini diperoleh dengan menggunakan 

skala pada tepi kanan dan kiri yang memotong garis yang dimaksud 

Langkah 4.  

6. Tariklah garis vertikal dari titik – titik yang paling tengah dari batas 

atas dan batas bawah spesifikasi agregat campuran. Garis ini 

menjadi batas daerah dimana proporsi kedua fraksi akan 

menghasilkan agregat campuran yang memenuhi spesifikasi.  
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7. Garis tengah dari kedua daerah yang dibatasi oleh kedua garis 

vertikal pada Butir 6 menjadi nilai proporsi untuk pencampuran 

kedua fraksi. Persentase campuran dibaca dari skala horizontal yang 

dibuat. Untuk agregat A angka 0% dimulai dari kiri dan untuk agregat 

B angka 0% dimulai dari kanan, sehingga jumlah kedua angka adalah 

100%.    

Sebagai contoh dapat dilihat Gambar 3.4 yang merupakan metode grafis 

dari contoh pada Tabel 3.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Contoh metode grafis dari  2 fraksi agregat 

 

Hasil yang diperoleh adalah 46% fraksi A dicampur dengan 54% fraksi 

agregat B untuk  memperoleh agregat campuran sesuai spesifikasi. Tabel 

3.10 menunjukkan gradasi agregat campuran dari rancangan yang 

dilakukan dengan menggunakan metode grafis. Bandingkanlah hasil ini 

dengan hasil yang diperoleh secara analitis seperti pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.10  Hasil Rancangan Campuran 3 Fraksi Dengan Metode Grafis  

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

0,46 x 
Fraksi A 

0,54 x 
Fraksi B 

Gradasi 
Agregat 

Campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

2 ½ inci 46 54 100 100 100 

1 ½ inci 46 54 100 100 100 

¾ inci 18 54 72 75 65 - 85 

3/8 inci 12 43 55 54 45 - 63 

No.4 3 35 38 36 27 - 45 

No.8 3 19 22 29 18 - 40 

No.16 2 16 18 18 11-25 

No.40 - 11 11 11 6-16 

No.200 - 4 4 5 0 - 10 

 

Hasil rancangan pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa gradasi agregat 

campuran hasil proporsi dengan menggunakan metode grafis, 

memenuhi spesifikasi agregat campuran.  

3.2.2 Metode Grafis Untuk Pencampuran 3 Fraksi Agregat 

Secara grafis merancang proporsi campuran untuk 3 fraksi agregat 

dilakukan  dengan menggunakan metode Rothluchs. 

Langkah-langkah merancang proporsi campuran untuk 3 fraksi agregat 

adalah sebagai berikut: 

1. Buatlah empat persegi panjang berukuran 10 x 20 cm, atau ukuran 

lain dengan perbandingan 1:2. 

2. Sumbu datar digunakan untuk menunjukkan ukuran ayakan, sumbu 

tegak digunakan untuk menunjukkan persen lolos ayakan.  

3. Garis diagonal dari empat persegi panjang menjadi garis gradasi 

rencana dari spesifikasi agregat campuran yang diinginkan.  
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4. Berdasarkan persen lolos setiap ukuran ayakan dari gradasi rencana 

ditentukan garis–garis yang menunjukkan lokasi setiap ukuran 

ayakan. Jadi skala untuk sumbu horizontal ditentukan berdasarkan 

persen lolos gradasi rencana. 

5. Gambarkanlah garis gradasi dari masing-masing fraksi agregat yang 

akan dicampur. 

Untuk menentukan proporsi masing-masing fraksi agregat terdapat 2 

cara setelah langkah ke lima dilakukan, yaitu: 

A. 1.  Proporsi dari fraksi agregat kasar ditentukan dengan menarik 

garis vertikal sehingga jarak dari tepi bawah ke garis gradasi 

fraksi agregat kasar = jarak dari tepi atas ke garis gradasi fraksi 

agregat sedang. Nilai proporsi agregat kasar ditunjukkan oleh 

besarnya persen lolos yang diperoleh dari perpotongan garis 

vertikal tersebut dengan garis gradasi rencana agregat 

campuran dengan tepi atas.  

2. Proporsi dari fraksi agregat halus ditentukan dengan menarik 

garis vertikal sehingga jarak dari tepi atas ke garis gradasi fraksi 

agregat halus = jarak dari tepi bawah ke garis gradasi fraksi 

agregat kasar ditambah dengan jarak dari tepi bawah ke garis 

gradasi fraksi agregat sedang.  

3. Nilai proporsi fraksi agregat halus ditunjukkan oleh besarnya 

persen lolos yang diperoleh dari perpotongan garis vertikal 

tersebut dengan garis gradasi rencana agregat campuran 

dengan tepi bawah.   

4. Proporsi fraksi agregat sedang adalah 100% dikurangi proporsi 

fraksi agregat kasar, dan proporsi fraksi agregat halus.  

B. 1.  Tarik garis lurus untuk  lengkung gradasi masing-masing fraksi 

agregat, sehingga luas daerah bagian kiri dan bagian kanan yang 

dibentuk oleh garis tersebut dengan lengkung gradasi fraksi 

agregatnya kurang lebih sama. 

      2.   Hubungkan titik awal dan akhir dari garis-garis pada langkah B1 

secara berurutan. Perpotongan garis langkah B2 ini dengan garis 
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gradasi rencana agregat campuran menentukan besarnya 

proporsi masing-masing fraksi agregat.   

    

Sebagai contoh, gradasi tiga fraksi agregat yaitu gradasi fraksi agregat 

kasar, sedang, dan halus, yang akan dicampur untuk mendapatkan 

agregat campuran dengan gradasi sesuai  spesifikasi agregat campuran  

yang diinginkan seperti pada pada Tabel 3.11. Gambar 3.5 menunjukkan 

lengkung gradasi agregat sesuai Tabel 3.11, yang terdiri dari fraksi 

agregat A, fraksi agregat B, dan fraksi agregat C, spesifikasi agregat 

campuran, gradasi rencana agregat campuran dengan menggunakan 

kertas semi logaritma. 

 

Tabel 3.11  Contoh Rancangan Campuran Dari 3  Fraksi Agregat  

Ukuran 
Ayakan, 

mm 

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

Spesifikasi 
agregat 

campuran 

Gradasi 
rencana 

Fraksi A  
agregat 

kasar 

Fraksi B  
agregat 
sedang 

Fraksi C  
agregat 

halus 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

63,00 ¾ inci 100 100,0 100,0 100 100 

37,5 ½ inci 75 – 100 87,5 57,4 100 100 

19,0 3/8 inci 60 – 85 72,5 14,7 98,8 100 

9,5 No.4 38 - 65 52,5 4,2 28,2 97,2 

4,75 No.8 27 - 40 33,5 2,7 14,6 79,2 

2,36 No 30 14 - 24 19,0 1,6 8 38,3 

1,18 No 50 9 - 18 13,5 1,2 5,8 20 

0,425 No 100 5 - 12 8,5 0,8 4 9,9 

0,075 No.200 2 - 8 5,0 0,5 2,8 6,0 

 

Dari Gambar 3.5 tersebut dapat dilihat bahwa rentang gradasi spesifikasi 

agregat terletak di antara ketiga lengkung gradasi fraksi agregat yang 

akan dicampur. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga fraksi agregat dapat 

dicampur untuk mendapatkan gradasi agregat rencana.  
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Garis Diagonal pada Gambar 3.6 menunjukkan gradasi rencana  seperti 

pada Kolom (4) pada Tabel 3.11. Dengan berdasarkan persentase lolos 

ayakan gradasi rencana ditentukan garis-garis yang menunjukkan ukuran 

ayakan yang digunakan (3/4 inci, ½ inci, 3/8 inci, No.4, No.8, No.30, No. 

50, No.100, dan No. 200). 

Gambar 3.6  menggambarkan metode grafis Rothluchs tipe A  untuk  

merancang proporsi campuran. Jarak dari tepi atas ke garis gradasi fraksi 

agregat sedang adalah a, yang sama panjang dengan jarak dari garis 

gradasi fraksi agregat kasar ke tepi bawah. Nilai proporsi agregat kasar 

ditunjukkan oleh besarnya persen lolos yang diperoleh dari perpotongan 

garis vertikal tersebut dengan garis gradasi rencana spesifikasi agregat 

campuran dengan tepi atas, pada contoh bernilai 31%. 

Nilai proporsi agregat halus ditunjukkan oleh besarnya persen lolos yang 

diperoleh dari perpotongan garis vertikal dengan garis gradasi rencana 

agregat campuran dengan tepi bawah, sehingga x = b + c.  Dari Gambar 

3.6 diperoleh 34% fraksi agregat halus, dan 35% fraksi agregat sedang. 

Gradasi agregat campuran hasil dari metode grafis ini dicek kembali 

dengan menggunakan Tabel 3.12.  

 

Tabel 3.12 Gradasi Agregat Campuran Metode Rothluchs tipe A   

Ukuran 
Ayakan, 

mm 

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

0,31 
fraksi 
kasar 

0,35 
fraksi 

sedang 

0,34 
fraksi 
halus 

Gradasi 
agregat 

campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

campuran 

63,00 ¾ inci 31 35 34 100 100 100 

37,5 ½ inci 17,8 35,0 34,0 86,8 87,5 75 - 100 

19,0 3/8 inci 4,6 34,6 34,0 73,1 72,5 60 - 85 

9,5 No.4 1,3 9,9 33,0 44,2 52,5 38 - 65 

4,75 No.8 0,8 5,1 26,9 32,9 33,5 27 – 40 

2,36 No 30 0,5 2,8 13,0 16,3 19,0 14 – 24 

1,18 No 50 0,4 2,0 6,8 9,2 13,5 9 – 18 



Pencampuran agregat 

 71 

0,425 No 100 0,2 1,4 3,4 5,0 8,5 5 – 12 

0,075 No.200 0,2 1,0 2,0 3,2 5,0 2 – 8 
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Tabel 3.12 Gradasi Agregat Campuran Metode Rothluchs tipe A   

Ukuran 
Ayakan, 

mm 

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

0,31 
fraksi 
kasar 

0,35 
fraksi 

sedang 

0,34 
fraksi 
halus 

Gradasi 
agregat 

campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

campuran 

63,00 ¾ inci 31 35 34 100 100 100 

37,5 ½ inci 17,8 35,0 34,0 86,8 87,5 75 - 100 

19,0 3/8 inci 4,6 34,6 34,0 73,1 72,5 60 - 85 

9,5 No.4 1,3 9,9 33,0 44,2 52,5 38 - 65 

4,75 No.8 0,8 5,1 26,9 32,9 33,5 27 – 40 

2,36 No 30 0,5 2,8 13,0 16,3 19,0 14 – 24 

1,18 No 50 0,4 2,0 6,8 9,2 13,5 9 – 18 

0,425 No 100 0,2 1,4 3,4 5,0 8,5 5 – 12 

0,075 No.200 0,2 1,0 2,0 3,2 5,0 2 – 8 

 

Dari Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa hasil rancangan masih perlu 

disesuaikan, karena persen lolos ayakan No 50, No 100, dan  No 200 

untuk agregat campuran mendekati batas bawah spesifikasi agregat 

campuran. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya proporsi fraksi 

agregat halus perlu ditambah.  Untuk itu dicoba memperbesar proporsi 

agregat halus, yaitu dengan mengubah proporsi campuran menjadi 

30% fraksi agregat kasar, 30% fraksi agregat sedang, dan 40% fraksi 

agregat halus.  

Hasil penyesuaian proporsi masing-masing fraksi agregat dapat dilihat 

pada Tabel 3.13, yang  menunjukkan bahwa rancangan campuran lebih 

baik dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3.12 karena agregat 

campuran tidak lagi terletak sangat dekat dengan batas  bawah  

spesifikasi campuran. Namun hasil pada Tabel 3.13 ini belum optimal 

karena persen lolos ayakan No.100 masih tetap dekat dengan batas 

bawah spesifikasi agregat campuran. Sebaiknya trial and error dila-

kukan kembali dengan menambah proporsi fraksi agregat halus dan 

mengurangi proporsi untuk fraksi agregat kasar. 
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Tabel 3.13 Modifikasi Hasil Rancangan Metode Rothluchs tipe A 

Ukuran 

Ayakan, 

mm 

Nomor/ 

bukaan 

Ayakan 

0,30 

fraksi 

kasar 

0,30 

fraksi 

sedang 

0,40 

fraksi 

halus 

Gradasi 

agregat 

campuran 

Gradasi 

rencana  

Spesifikasi 

agregat 

campuran 

63,00 ¾ inci 30,0 30,0 40,0 100,0 100 100 

37,5 ½ inci 17,2 30,0 40,0 87,2 87,5 75 - 100 

19,0 3/8 inci 4,4 29,6 40,0 74,1 72,5 60 - 85 

9,5 No.4 1,3 8,5 38,9 48,6 52,5 38 - 65 

4,75 No.8 0,8 4,4 31,7 36,9 33,5 27 - 40 

2,36 No 30 0,5 2,4 15,3 18,2 19,0 14 - 24 

1,18 No 50 0,4 1,7 8,0 10,1 13,5 9 – 18 

0,425 No 100 0,2 1,2 4,0 5,4 8,5 5 – 12 

0,075 No.200 0,2 0,8 2,4 3,4 5,0 2 – 8 

 

Gambar 3.7 menggambarkan contoh metode grafis Rothluchs tipe B  

untuk  merancang proporsi campuran dari 3 fraksi agregat seperti pada 

Tabel 3.11.  

 

Dari Gambar 3.7 diperoleh hasil rancangan yaitu terdiri dari 20% fraksi 

agregat kasar ditambah dengan 49% fraksi agregat sedang, dan 31% 

fraksi agregat halus untuk mendapatkan agregat campuran dengan 

gradasi sesuai spesifikasi .  

Gradasi agregat campuran hasil dari metode Rothluchs tipe B  pada 

Gambar 3.7  dicek kembali dengan mempergunakan Tabel 3.14.  
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Tabel 3.14  Gradasi agregat campuran hasil metode Rothluchs tipe B   

Ukuran 
Ayakan, 

mm 

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

0,20 
fraksi 
kasar 

0,49 
fraksi 

sedang 

0,31 
fraksi 
halus 

Gradasi 
agregat 

campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

campuran 

63 ¾ inci 20,0 49,0 31,0 100 100 100 

37,5 ½ inci 11,5 49,0 31,0 91,5 87,5 75 - 100 

19 3/8 inci 2,9 48,4 31,0 82,4 72,5 60 - 85 

9,5 No.4 0,8 13,8 30,1 44,8 52,5 38 - 65 

4,75 No.8 0,5 7,2 24,6 32,2 33,5 27 – 40 

2,36 No 30 0,3 3,9 11,9 16,1 19 14 – 24 

1,18 No 50 0,2 2,8 6,2 9,3 13,5 9 – 18 

0,425 No 100 0,2 2,0 3,1 5,2 8,5 5 – 12 

0,075 No.200 0,1 1,4 1,9 3,3 5 2 – 8 

 

Dari Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa hasil rancangan masih perlu 

disesuaikan, karena persen lolos ayakan No 50, No 100, dan No 200 

untuk agregat campuran mendekati batas bawah spesifikasi agregat 

campuran. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya fraksi agregat halus 

perlu ditambah.  Untuk itu dicoba memperbesar proporsi fraksi agregat 

halus, yaitu dengan mengubah proporsi campuran menjadi 25% fraksi 

agregat kasar, 35% fraksi agregat sedang, dan 40% fraksi agregat halus.  

Hasil penyesuaian proporsi masing-masing fraksi agregat dapat dilihat 

pada Tabel 3.15, yang  menunjukkan bahwa rancangan campuran lebih 

baik dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3.14 karena agregat 

campuran tidak lagi terletak sangat dekat dengan batas  bawah  

spesifikasi campuran. 

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan hasil rancangan tipe A dan 

B. Kedua-dua hasil rancangan memenuhi spesifikasi agregat campuran, 

namun kedua hasilnya berbeda. Hasil manakah yang ditetapkan 

sebagai hasil rancangan campuran  perlu dipertimbangkan oleh 

perancang akan jumlah persediaan bahan di sumber, kualitas dan 

harga bahan.  
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Tabel 3.15  Modifikasi Hasil Rancangan Metode Rothluchs tipe B 

Ukuran 
Ayakan, 

mm 

Nomor/ 
bukaan 
Ayakan 

0,25 
fraksi 
kasar 

0,35 
fraksi 

sedang 

0,40 
fraksi 
halus 

Gradasi 
agregat 

campuran 

Gradasi 
rencana 

Spesifikasi 
agregat 

campuran 

63 ¾ inci 25,0 35,0 40,0 100,0 100 100 

37,5 ½ inci 14,4 35,0 40,0 89,4 87,5 75 - 100 

19 3/8 inci 3,7 34,6 40,0 78,3 72,5 60 - 85 

9,5 No.4 1,1 9,9 38,9 49,8 52,5 38 - 65 

4,75 No.8 0,7 5,1 31,7 37,5 33,5 27 – 40 

2,36 No 30 0,4 2,8 15,3 18,5 19 14 – 24 

1,18 No 50 0,3 2,0 8,0 10,3 13,5 9 – 18 

0,425 No 100 0,2 1,4 4,0 5,6 8,5 5 – 12 

0,075 No.200 0,1 1,0 2,4 3,5 5 2 – 8 

 

Tabel 3.16  Perbandingan hasil metode Rothluchs tipe A dan B 

Ukuran 

Ayakan, 

mm 

Nomor 

Ayakan 

Spesifikasi 

agregat 

campuran 

Gradasi 

tengah 

spesifikasi 

Gradasi 

agregat 

campuran 

tipe A 

Gradasi 

agregat 

campuran 

tipe B 

63 ¾ inci 100 100 100,0 100,0 

37,5 ½ inci 75 - 100 87,5 87,2 89,4 

19 3/8 inci 60 - 85 72,5 74,1 78,3 

9,5 No.4 38 - 65 52,5 48,6 49,8 

4,75 No.8 27 – 40 33,5 36,9 37,5 

2,36 No 30 14 – 24 19 18,2 18,5 

1,18 No 50 9 – 18 13,5 10,1 10,3 

0,425 No 100 5 – 12 8,5 5,4 5,6 

0,075 No.200 2 – 8 5 3,4 3,5 
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BAB 4 

Beton Aspal 

Beton aspal adalah jenis perkerasan jalan yang terdiri dari 

campuran agregat dan aspal secara homogen, dengan atau tanpa 

bahan tambahan. Material-material pembentuk beton aspal dicampur 

di instalasi pencampur pada suhu tertentu, kemudian diangkut ke 

lokasi, dihamparkan, dan dipadatkan.  

4.1 Karakteristik Beton Aspal 

Tujuh karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh beton 

aspal adalah stabilitas, keawetan atau 

durabilitas, kelenturan atau fleksibilitas, ke-

tahanan terhadap kelelahan (fatique resis-

tance), kekesatan permukaan atau ketahanan 

geser, kedap air, dan mudah untuk dilaksa-

nakan.  

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan jalan 

menerima beban lalu lintas tanpa terjadi 

perubahan bentuk tetap seperti gelombang, 

alur, dan bleeding. Kebutuhan akan stabilitas 

sebanding dengan fungsi jalan, dan beban lalu 

lintas yang akan dilayani.  

Jalan yang melayani volume lalulintas tinggi dan dominan terdiri dari 

kendaraan berat membutuhkan perkerasan jalan dengan stabilitas 

tinggi. Sebaliknya perkerasan jalan yang diperuntukan untuk melayani 

lalulintas kendaraan ringan, tentu tidak memerlukan nilai stabilitas 

yang tinggi. 

 

Campuran beton 
aspal memiliki sifat: 
1. stabilitas 

2. durabilitas 

3. fleksibilitas 

4. tahan terhadap 
geser 

5. tahan terhadap 
kelelahan 

6. kedap air 

7. dapat 
dilaksanakan 
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Faktor-faktor yang membentuk stabilitas beton aspal adalah: 

1. Gesekan internal berasal dari kekasaran permukaan butir agregat, 

luas bidang kontak antar butir, bentuk butir, gradasi agregat, 

kepadatan campuran, dan tebal film aspal. Stabilitas  terbentuk  

dari  gesekan internal yang terjadi di antara butir agregat yang 

saling mengunci. Rongga antar butir diisi oleh agregat berukuran 

lebih kecil.  

 Pemilihan agregat bergradasi baik atau rapat akan memperkecil 

rongga  antara agregat, sehingga kepadatan dapat menghasilkan 

stabilitas yang diharapkan. 

2. Kohesi adalah gaya ikat aspal yang berasal dari daya lekatnya, 

sehingga mampu memelihara kontak antar butir agregat. Daya 

kohesi terutama ditentukan oleh penetrasi aspal, perubahan 

viskositas akibat temperatur, tingkat pembebanan, komposisi 

kimiawi aspal, efek dari waktu dan umur aspal. Sifat rheologi atau 

penuaan aspal menentukan kepekaan aspal untuk mengeras dan 

rapuh, yang akan mengurangi daya kohesinya.   

Keawetan atau durabilitas  adalah kemampuan beton aspal menerima 

repetisi beban lalu lintas seperti berat kendaraan, gesekan antara roda 

kendaraan dan permukaan jalan, serta menahan keausan akibat 

pengaruh cuaca dan iklim, seperti udara, air, atau perubahan 

temperatur. Durabilitas beton aspal dipengaruhi oleh tebalnya film 

atau selimut aspal, banyaknya rongga dalam campuran, kepadatan dan 

kedap airnya campuran.    

Selimut aspal yang tebal akan membungkus agregat secara homogen, 

sehingga beton aspal akan lebih kedap air. Dengan demikian beton 

aspal memiliki kemampuan menahan keausan. Sebaliknya, semakin 

tebal selimut aspal mengakibatkan beton aspal semakin mudah 

bleeding (naiknya aspal kepermukaan jalan), yang mengakibatkan jalan 

semakin licin.  

Banyaknya rongga yang tersisa dalam campuran setelah pemadatan, 

mengakibatkan durabilitas beton aspal menurun. Semakin besar 
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rongga yang tersisa, beton aspal semakin tidak kedap air. Semakin 

banyak udara di dalam beton aspal, menyebabkan semakin mudahnya 

selimut aspal beroksidasi dengan udara, menjadi getas, dan 

durabilitasnya menurun. 

Kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan beton aspal untuk 

menyesuaikan diri akibat penurunan fondasi atau tanah dasar 

(konsolidasi atau settlement), tanpa terjadi retak. Penurunan terjadi 

akibat repetisi beban lalu lintas, ataupun  akibat berat sendiri tanah 

timbunan yang dibuat di atas tanah asli. Fleksibilitas dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan agregat bergradasi terbuka dan kadar aspal yang 

tinggi. 

Ketahanan terhadap kelelahan (fatique resistance) adalah kemam-

puan beton aspal menerima lendutan berulang akibat repetisi beban 

lalulintas, tanpa terjadinya kelelahan berupa alur dan atau retak. Hal ini 

dapat dicapai jika menggunakan kadar aspal yang tinggi. 

Kekesatan atau tahanan geser (skid resistance) adalah kemampuan 

permukaan beton aspal memberikan gaya gesek pada roda kendaraan 

sehingga kendaraan tidak tergelincir ataupun slip terutama pada 

kondisi basah. Faktor-faktor untuk mendapatkan kekesatan jalan sama 

dengan untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi, yaitu kekasaran 

permukaan butir agregat, luas bidang kontak antar butir, bentuk butir, 

gradasi agregat, kepadatan campuran, dan tebal film aspal. Ukuran 

maksimum butir agregat ikut menentukan kekesatan permukaan. 

Untuk itu agregat yang digunakan tidak saja harus mempunyai 

permukaan yang kasar, tetapi juga mempunyai daya tahan sehingga 

permukaannya tidak mudah menjadi licin akibat repetisi kendaraan.  

Kedap air (impermeabilitas) adalah kemampuan beton aspal untuk 

tidak dapat dimasuki air ataupun udara ke dalam lapisan beton aspal. 

Air dan udara dapat mengakibatkan percepatan proses penuaan aspal, 

dan pengelupasan film atau selimut aspal dari permukaan agregat. 

Jumlah rongga yang tersisa setelah beton aspal dipadatkan dapat 
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menjadi indikator kekedapan campuran.  Tingkat impermebilitas beton 

aspal berbanding terbalik dengan tingkat durabilitasnya.  

Mudah dilaksanakan (workability) adalah kemampuan campuran 

beton aspal untuk mudah dihamparkan dan dipadatkan. Tingkat 

kemudahan dalam pelaksanaan, menentukan tingkat efisiensi 

pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemudahan dalam 

proses penghamparan dan pemadatan adalah viskositas aspal, 

kepekaan aspal terhadap perubahan temperatur, dan gradasi serta 

kondisi agregat. Revisi atau koreksi terhadap rancangan campuran 

dapat dilakukan jika ditemukan kesukaran dalam pelaksanaan. 

Ketujuh sifat campuran beton aspal ini tak mungkin dapat dipenuhi 

sekaligus oleh satu jenis campuran. Sifat beton aspal mana yang 

dominan lebih diinginkan akan  menentukan jenis beton aspal mana 

yang akan dipilih.  

Sebagai contoh: 

Untuk perkerasan jalan yang melayani lalulintas ringan, seperti mobil 

penumpang, sepantasnya lebih sesuai jika dipilih jenis beton aspal yang 

mempunyai sifat durabilitas, dan fleksibilitas yang tinggi, daripada 

memilih jenis beton aspal dengan stabilitas tinggi. 

Untuk perkerasan jalan yang melayani lalulintas berat, seperti truk 

berat, trailer, semi trailer, sepantasnya lebih sesuai jika dipilih jenis 

beton aspal yang mempunyai sifat stabilitas yang tinggi, daripada 

memilih jenis beton aspal dengan durabilitas yang tinggi, walaupun 

membawa konsekuensi lebih menuntut pemeliharaan perkerasan jalan 

selama umur pelayanan.  

 

4.2 Sifat Volumetrik Campuran Beton Aspal Padat 

Beton aspal dibentuk dari agregat, aspal, dan atau tanpa bahan 

tambahan, yang dicampur secara merata atau homogen di instalasi 

pencampur pada suhu tertentu. Campuran kemudian dihamparkan dan 

dipadatkan, sehingga terbentuk beton aspal padat. 
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Secara analitis, dapat ditentukan sifat volumetrik dari beton aspal 

padat, baik yang dipadatkan di laboratorium, maupun di lapangan.  

Parameter yang biasa digunakan adalah: 

Vmb =  volume bulk beton aspal padat 

VMA   =  volume rongga di antara butir agregat campuran, dalam 

beton  aspal padat, termasuk yang terisi oleh aspal, (Void in 

the Mineral Aggregate) 

VIM  =  volume rongga beton aspal padat (Void In Mix)   

VFA =  volume rongga  beton  aspal  padat   yang  terisi oleh aspal  

(Volume  of  voids  Filled with Asphalt) 

Tebal film aspal atau tebal selimut aspal seringkali digunakan pula 

untuk menentukan karakteristik beton aspal.  

VIM adalah volume rongga yang masih tersisa 

setelah campuran beton aspal dipadatkan. VIM 

ini dibutuhkan untuk tempat bergesernya butir-

butir agregat akibat pemadatan tambahan yang 

terjadi oleh repetisi beban lalu lintas, atau 

tempat jika aspal meleleh menjadi lunak akibat 

meningkatnya suhu udara. VIM yang terlalu besar 

akan mengakibatkan beton aspal padat 

berkurang kekedapannya, sehingga oksidasi aspal 

meningkat yang dapat mempercepat penuaan 

aspal dan menurunkan sifat durabilitas beton aspal. VIM yang terlalu 

kecil akan mengakibatkan perkerasan mengalami bleeding ketika suhu 

meningkat. 

VMA  adalah volume rongga di dalam beton aspal padat jika seluruh 

selimut aspal ditiadakan. VMA akan meningkat jika selimut aspal lebih 

tebal, atau agregat yang digunakan bergradasi terbuka. 

VFA adalah volume rongga antara agregat dari beton aspal padat yang 

terisi oleh aspal, disebut juga volume film atau selimut aspal. 

1. Parameter  
sifat 
volumetrik 
beton aspal 
padat: 

2. Vmb 
3. VMA 

4. VIM 

5. VFA 

6. Tebal film 
aspal 
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agregat 

Secara skematis berbagai jenis volume yang terdapat di dalam  

campuran beton aspal padat ditunjukkan pada Gambar 4.1.  Pada 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dapat dilihat apa yang dimasud dengan 

selimut atau film aspal, VIM, dan aspal yang menyerap ke dalam pori 

agregat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skematis berbagai jenis rongga beton aspal padat 

 

Vmb  =  volume bulk dari campuran beton aspal padat 

Vsb = volume agregat, adalah volume bulk dari agregat  

  (volume bagian masif + pori yang ada di dalam masing-masing 

butir agregat) 

Vse = volume agregat efektif dari agregat  

     (volume bagian masif + pori yang tidak terisi aspal di dalam 

masing-masing butir agregat) 

VMA =  volume rongga antar butir agregat di dalam beton aspal padat 

Vmm  =  volume teoritis tanpa rongga dari beton aspal padat 

VIM = volume rongga udara dalam beton aspal padat 

Va = volume aspal dalam beton aspal padat termasuk yang 

meresap ke dalam pori-pori butir agregat 

VFA = volume rongga antar butir agregat dalam beton aspal padat 

yang terisi oleh aspal  

Vab = volume pori butir agregat yang mengabsorbsi aspal dalam 

campuran beton aspal padat 

 

Vmb 
Vmm 

Vse 
Vsb 

Vab 

VFA 
Va 

VMA 

VIM udara 

aspal 
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Gambar 4.2  Pengertian tentang VIM, selimut aspal, aspal yang terabsorbsi 

 

 

4.2.1. Berat Jenis Bulk Beton Aspal Padat (Gmb) 

Berat jenis bulk dari beton aspal padat (= Gmb) diukur dengan 

mengggunakan hukum Archimedes, yaitu: 

                   Gmb = 
assd

k

BB

B


  .................................... (4.1) 

dengan: 

Gmb  =   berat jenis bulk dari beton aspal padat  

Bk  =   berat kering beton aspal padat, gram 

Bssd =  berat kering permukaan dari beton aspal padat, gram  

Ba =  berat beton aspal padat di dalam air, gram 

Bssd – Ba  = volume bulk beton aspal padat, jika berat jenis air 

diasumsikan = 1  

 

 

 

Agregat 

Selimut aspal/ 
aspal efektif 

Volume agregat yang 
dapat diresapi air 

Aspal yang terabsorbsi 

Volume pori 
(VIM) Pori agregat yang 

diresapi air tetapi tidak 
diresapi aspal 

Volume agregat  
(berat jenis bulk) 

Volume agregat  
(berat jenis efektif) 

Volume agregat  
(berat jenis apparent) 
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Berat jenis bulk beton aspal padat (= Gmb) diuji sesuai  dengan AASHTO   

T 166-88.  

Nilai penyerapan air di hitung dengan menggunakan Rumus 4.2.  

Persen penyerapan atau absorbsi air beton aspal padat =  

 x100
BB

BB

assd

kssd




  .......................................... (4.2) 

 

4.2.2. Berat Jenis Maksimum Beton Aspal Sebelum Dipadatkan (Gmm) 

Berat jenis maksimum dari campuran beton aspal yang belum 

dipadatkan (= Gmm)  adalah berat jenis campuran beton aspal tanpa 

rongga udara. Pengujian dilakukan di laboratorium mengikuti prosedur 

sesuai dengan  AASHTO T209-90. 

  Gmm  = 
CA

A


 ............................................ (4.3) 

dengan: 

Gmm   =  berat jenis maksimum dari campuran beton aspal yang belum 

dipadatkan 

A       =  berat  campuran beton aspal yang belum dipadatkan pada    

kondisi kering, gram. 

C       =  berat campuran beton aspal yang belum dipadatkan, di dalam 

air, gram 

Gmm dapat pula diperoleh melalui perhitungan dengan berdasarkan 

berat campuran beton aspal yang belum dipadatkan sebanyak 100 

gram. Campuran beton aspal itu dibuat dari Pa % aspal dan Ps % agregat 

terhadap berat beton aspal padat.  

Jadi: Pa + Ps = 100%. 

Aspal mempunyai berat jenis Ga, dan agregat mempunyai berat jenis 

efektif Gse. Jadi di dalam campuran dengan berat total 100 gram 

tersebut terdapat: 

 Berat aspal = x100
100

Pa gram = Pa gram. 
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 Volume aspal = 
a

a

G  

P  
cm3  

 Volume aspal sebanyak 
a

a

G  

P  
cm3 ini menunjukkan volume aspal 

yang menyelimuti agregat ditambah volume aspal yang masuk ke 

dalam pori butir agregat. 

 Berat agregat = x100
100

Ps gram = Ps gram. 

 Volume agregat = 
se

s

G  

P  
cm3 

 Volume agregat sebesar 
se

s

G  

P  
 menunjukkan volume masif 

agregat ditambah volume yang tidak dapat diresapi oleh aspal.  

 Jika tidak ada rongga tersisa di dalam campuran beton aspal 

yang belum dipadatkan, maka volume campuran beton aspal 

adalah: 

  (

a
G  

a
P  

+

se
G  

s
P  

) cm3. 

 Jadi, Gmm dapat dihitung dengan mempergunakan rumus sbb: 

 

a
G

a
P

se
G

P

100
mm

G
s 

    ................................................................ (4.4) 

dengan:  

Gmm =  berat jenis maksimum dari beton aspal yang belum di-

padatkan 

Pa  =  kadar aspal terhadap berat beton aspal padat, % 

Ps  =  kadar agregat terhadap berat beton aspal padat, % 

Ga  =  berat jenis aspal 

Gse  =  berat jenis efektif dari agregat pembentuk beton aspal padat 
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Sebaiknya dibaca pula pada Bagian 4.2.10  tentang bagaimana 

menentukan Gse agregat campuran. 

4.2.3. Volume Rongga Dalam Agregat Campuran (VMA) 

Volume rongga dalam agregat campuran (VMA = Voids in the Mineral 

Aggregate), adalah banyaknya rongga di antara butir-butir agregat di 

dalam beton aspal padat, dinyatakan dalam persentase terhadap 

volume bulk beton aspal padat.   

VMA dapat dihitung melalui 2 cara yaitu: 

a. jika komposisi campuran ditentukan sebagai persentase dari berat 

beton aspal padat 

Perhitungan VMA dilakukan berdasarkan  rongga beton aspal padat 

= 100 cm3.  

 Berat beton aspal padat = 100. Gmb  gram. 

 Jika kadar agregat adalah Ps% terhadap berat beton aspal padat, 

maka berat agregat di dalam beton aspal padat = Gmb.Ps gram.  

 Volume agregat (bulk) dalam beton aspal = 
sb

smb

G

.PG
cm3 

 VMA = 100 - 

sb
G

s
.P

mb
G

 cm3, karena rongga beton aspal padat = 

100 cm3, 

Maka: 

VMA = (100 - 
sb

smb

G

xPG
) %  ......................... (4.5) 

dari volume bulk beton aspal padat,  

dengan: 

VMA =  volume rongga agregat di dalam beton aspal padat, % 

dari volume bulk beton aspal  padat 

Gmb  =  berat jenis bulk dari beton aspal padat 

Ps  =  kadar agregat, % terhadap berat beton aspal padat 

Gsb  =  berat jenis bulk dari agregat pembentuk  beton aspal 

padat 
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b. jika komposisi campuran ditentukan sebagai persentase dari berat 

agregat. 

Perhitungan VMA dilakukan berdasarkan  rongga beton aspal padat 

=100 cm3.  

 Berat beton aspal padat = 100. Gmb  gram. 

 Jika kadar aspal adalah Pa1 % terhadap berat total agregat dalam 

beton aspal padat, maka: 

 ( .
100

Pa1 berat agregat + berat agregat) = 100. Gmb  gram. 

 Berat agregat = 

100

P
1

G 100

a1

mb



 gram 

 Volume agregat (bulk) dalam beton aspal =  

100

P
1

G 100

a1

mb



. 
sbG

1
 cm3 

 VMA = [100 – ( 100
P100

100
x

G

G

a1sb

mb


)]  cm3, karena rongga beton 

aspal padat = 100 cm3. 

Maka: 

VMA= (100 - 100
P100

100
x

G

G

a1sb

mb


) %  ..................................... (4.6) 

dari volume bulk beton aspal  padat 

dengan: 

VMA =  volume rongga antara butir agregat di dalam beton 

aspal padat, % dari volume bulk beton aspal  padat 

Gmb =  berat jenis bulk dari beton aspal padat 

Pa1 =  kadar aspal, %  terhadap berat agregat 

Gsb   =  berat jenis bulk dari agregat pembentuk beton aspal 

padat 
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4.2.4. Volume Rongga Dalam Beton Aspal Padat (VIM) 

Volume rongga dalam beton aspal padat (VIM) adalah volume rongga 

di antara butir-butir agregat yang diselimuti aspal atau volume rongga 

dalam beton aspal padat.  VIM dinyatakan dalam persentase terhadap 

volume beton aspal padat. 

Perhitungan VIM dilakukan berdasarkan volume beton aspal padat = 

100 cm3.  

 Berat beton aspal padat = 100. Gmb  gram  

 Volume maksimum beton aspal padat jika tidak ada rongga   

 = 100. 
mm

mb

G

G
cm3. 

 Volume rongga di dalam 100 cm3 beton aspal padat  

= (100 - 100. 
mm

mb

G

G
) cm3 

Maka: 

VIM = (100 x 
mm

mbmm

G

GG 
) %   ...............................  (4.7) 

dari volume bulk beton aspal padat, 

dengan: 

VIM =  volume rongga dalam beton aspal padat, %  dari 

volume bulk beton aspal padat 

Gmm  =  berat jenis maksimum dari beton aspal yang belum 

dipadatkan 

Gmb =  berat jenis bulk dari beton aspal padat 

4.2.5. Volume Rongga Antar Butir Agregat Yang Terisi Aspal (VFA) 

Volume rongga antar butir agregat beton aspal padat yang dikenal 

dengan nama VMA, ada yang terisi aspal dan sisanya sebagai VIM. 

Volume yang terisi aspal dari VMA ini diberi nama VFA. Jadi, VFA adalah 

bagian dari VMA yang terisi oleh aspal, tidak termasuk di dalamnya 

aspal yang menyerap ke dalam pori masing-masing butir agregat. 

Dengan demikian, aspal yang mengisi VFA adalah aspal yang berfungsi 
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untuk menyelimuti butir-butir agregat di dalam beton aspal padat, 

menjadi film atau selimut aspal. 

Perhitungan VFA dilakukan berdasarkan volume beton aspal padat 

=100 cm3. 

 Volume rongga di antara butir-butir agregat = (100. VMA) cm3 

 Volume rongga  di dalam beton aspal padat = (100. VIM) cm3 

 Volume aspal yang menyelimuti butir-butir agregat ={(100.VMA)-

(100.VIM)} cm3  

Maka: 

 
VMA

VIM)100(VMA
VFA


 % dari  VMA   ................. (4.8) 

 dengan: 

VFA  =  volume rongga antara butir agregat yang terisi aspal 

 =  % dari VMA 

VMA  =  volume rongga antara butir agregat di dalam beton aspal 

padat, % dari volume bulk beton aspal  padat 

VIM  =  volume rongga dalam beton aspal padat, % dari volume 

bulk beton aspal padat 

 

4.2.6. Kadar Aspal Yang Menyerap Ke Dalam Pori Agregat (Pab) 

Aspal yang terdapat dalam beton aspal padat berfungsi sebagai 

penyelimut butir-butir agregat dan pengisi pori setiap butir agregat 

(menyerap atau mengabsorbsi ke dalam butir agregat). Ini berarti 

bahwa dengan jumlah aspal yang sama banyaknya, selimut aspal lebih 

tipis terjadi pada campuran beton aspal dengan agregat yang memiliki 

pori yang lebih banyak mengabsorbsi aspal daripada campuran beton 

aspal padat dengan agregat yang memiliki pori kurang mampu 

mengabsorbsi aspal. Selimut aspal yang lebih tipis berdampak pada 

beton aspal yang berkurang sifat ketahanan atau durabilitasnya. 

Sebaliknya, jika selimut aspal tebal, maka durabilitas beton aspal lebih 

baik, tetapi kemungkinan terjadi bleeding akan menjadi lebih besar.   
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Banyaknya aspal yang mengabsorbsi atau menyerap ke dalam pori 

butir agregat dinyatakan sebagai persentase dari berat campuran 

agregat, dan  disebut Pab.  

Perhitungan dilakukan berdasarkan  berat agregat =100 gram. 

 Volume bulk agregat = 
sbG

100
 cm3 

 Volume efektif  agregat = 
seG

100
 cm3 

 Volume pori agregat yang dapat diabsorpsi aspal  

    = (
sbG

100
 -  

seG

100
) cm3 

           Vab = 
sesb

sbse

.GG

)G100(G 
 

 Berat aspal yang mengabsorbsi  = 
sesb

sbse

.GG

)G100(G 
. Ga gram 

 Persentase aspal yang mengabsorbsi  = 
sesb

sbse

.GG

)G100(G 
.Ga %  

 dari berat agregat, jadi: 

Pab = a
sesb

sb
G

.GG

GG
100 se


 % dari berat agregat ..........  (4.9) 

dengan: 

Pab = kadar aspal yang mengabsorbsi ke dalam pori butir agregat 

  = % dari berat agregat 

Gsb = berat jenis bulk dari agregat pembentuk  beton aspal padat 

Gse = berat jenis efektif dari agregat pembentuk beton aspal padat 

Ga = berat jenis aspal 

4.2.7. Kadar Aspal Efektif Yang Menyelimuti Agregat (Pae) 

Banyaknya aspal yang berfungsi menyelimuti permukaan setiap butir 

agregat adalah jumlah aspal yang dicampurkan ke dalam campuran 

beton aspal dikurangi bagian yang mengabsorbsi ke dalam pori setiap 
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butir agregat. Kadar aspal ini disebut kadar aspal efektif (Pae), yang 

dinyatakan sebagai persentase terhadap berat beton aspal padat. 

Perhitungan dilakukan berdasarkan  berat beton aspal padat  =100 

gram. 

 Berat aspal di dalam beton aspal padat =  Pa gram 

 Berat agregat di dalam beton aspal padat = Ps gram 

 Berat aspal yang mengabsorbsi = Ps.
100

Pab  gram 

 Berat aspal efektif yang menyelimuti butir agregat  

= (Pa - Ps.
100

Pab ) gram 

 Kadar aspal efektif = (Pa - Ps.
100

Pab ) % dari berat beton aspal padat  

Jadi: 

                            s
ab

aae P
100

P
PP  %  ............................................. (4.10) 

dari berat beton aspal padat  

dengan: 

Pae  = kadar aspal efektif yang menyelimuti butir-butir agregat,  

    % terhadap berat beton aspal padat  

Pa  = kadar aspal terhadap berat beton aspal padat, % 

Ps  = kadar agregat terhadap berat beton aspal padat, % 

Pab  = kadar aspal yang menyerap ke dalam pori butir agregat,  

            % terhadap berat agregat 

4.2.8 Tebal Selimut Atau Film  Aspal  

Banyaknya aspal yang berfungsi menyelimuti permukaan setiap butir 

agregat dinyatakan dengan kadar aspal efektif. Semakin tinggi kadar 

aspal efektif semakin tebal selimut atau film aspal pada masing-masing 

butir agregat. Tebal selimut atau film aspal ini sangat ditentukan oleh 

luas permukaan seluruh butir-butir agregat pembentuk beton aspal. 
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Luas total permukaan agregat campuran ditentukan oleh gradasi dari 

agregat campuran. The Asphalt Institute (TAI) dalam MS-2 menghitung 

luas total permukaan agregat dengan menggunakan data persentase 

lolos 1 set ayakan dan faktor luas permukaan (FLP). 1 set ayakan terdiri 

dari ayakan No 4, No 8, No 16, No 30, No 50, No.100, No.200. Faktor 

luas permukaan (FLP) merupakan luas permukaan agregat sesuai 

ukuran ayakan untuk setiap 1 kg agregat. Jadi FLP dinyatakan dalam 

m2/kg.  Nilai FLP untuk satu set ukuran ayakan menurut TAI seperti 

pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Faktor Luas Permukaan Agregat[MS-2] 

Ayakan FLP 

No Bukaan,mm m2/kg 

 No. 4  4,75 0,41 

No. 8 2,36 0,82 

No. 16 1,18 1,64 

No. 30 0,6 2,87 

No. 50 0,3 6,14 

No. 100 0,15 12,29 

No. 200 0,075 32,77 

Catatan:  
- untuk semua ukuran ayakan di atas No.4 dihitung sebagai 0,41 m

2
/kg 

 

Perhitungan tebal selimut aspal dilakukan berdasarkan  berat beton 

aspal padat  =100 gram. 

 Berat aspal di dalam beton aspal padat =  Pa gram 

    Dari Rumus (4.10) diperoleh bahwa s
ab

aae P
100

P
PP  % dari berat 

beton aspal padat. 

 

 Berat aspal efektif = 100 x Pae%  = Pae gram 

 Volume aspal efektif = 
a

ae

G

P
cm3 = 

a

ae

G

P
.1000 mm3. 
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 Luas permukaan total agregat campuran LP = (FLP x % lolos 

ayakan).1000 mm2/gram berat agregat 

 Berat agregat campuran = Ps% x 100 gram = Ps gram 

 Luas permukaan total agregat  dalam 100 gram beton aspal = (LP 

x Ps) mm2 

 Tebal selimut aspal = volume aspal efektif/luas permukaan total 

agregat  = 
a

ae

G

P
.1000 .

x1000LPxP

1

s

 mm 

 

Jadi: 

Tebal selimut aspal = 
sa

ae

LP.P

1
.

G

P
.1000 m    ..............................(4.11) 

dengan: 

Pae =  kadar aspal efektif yang menyelimuti butir-butir agregat,  

      % terhadap berat beton aspal padat  

Ga  =  berat jenis aspal 

Ps  =  kadar agregat, % terhadap berat beton aspal padat 

LP =  luas permukaan total dari agregat campuran di dalam beton  

aspal padat 

 

Contoh perhitungan tebal selimut atau film aspal 

Data:  

- Gradasi agregat campuran seperti pada Tabel 4.2 

- Kadar aspal total 6,9%.  

- Berat jenis bulk agregat campuran = 2,719 

- Berat jenis efektif agregat campuran = 2,792 

- Berat jenis aspal = 1,038 

Perhitungan luas total permukaan agregat campuran dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Contoh Perhitungan LP Agregat Campuran 

Gradasi Agregat FLP FLP x persen lolos 

Saringan No. Persen lolos m2/kg m2/kg 

¾ inci 100 0,41 
0,41 

3/8 inci 90 0,41 

No.4 75 0,41 0,31 

No.8 60 0,82 0,49 

No.16 45 1,64 0,74 

No.30 35 2,87 1,00 

No.50 25 6,14 1,54 

No.100 18 12,29 2,21 

No.200 10 32,77 3,28 

Luas permukaan total agregat campuran (LP), 
m2/kg 

9,98 

 

Dari Rumus (4.9), kadar aspal yang mengabsorbsi  sebesar:  

Pab = a
sesb

sb
G

.GG

GG
100 se


 

Pab = 1,038
22,719.2,79

2,7192,792
100


 = 0,998%. 

Dari Rumus (4.10) diperoleh bahwa:  

s
ab

aae P
100

P
PP  % dari berat beton aspal padat. 

93,1)
100

0,998
(6,9Pae   = 5,971%  

Dari Rumus (4.11), tebal selimut aspal = 
sa

ae

LP.P

1
.

G

P
.1000 m  

Jadi:  

tebal selimut aspal = 
9,98.93,1

1
.

1,038

5,971
.1000 =   6,19 m  
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4.2.9 Berat Jenis Bulk Agregat Campuran (Gsb) 

Agregat yang digunakan untuk membentuk beton aspal padat, memiliki 

gradasi tertentu yang biasanya diperoleh dari pencampuran beberapa 

fraksi agregat yang tersedia dari sumber atau pemasok. Masing-masing 

fraksi agregat mempunyai berat jenis yang berbeda, sehingga untuk 

menghitung berat beton aspal padat dibutuhkan berat jenis agregat 

campuran. 

Jika: 

B  =  berat campuran agregat pembentuk beton aspal  

B1, B2, ….Bn  =  berat dari masing-masing fraksi agregat  

  (fraksi 1 sampai dengan fraksi n) 

B  =  B1 + B2 + …. Bn  

P1, P2, ….Pn  =  persentase berat masing-masing fraksi terhadap 

berat  

  total agregat campuran  

B  =  P1.B1  + P2.B2  + ….. Pn.Bn 

V  =  volume agregat campuran 

V1, V2, ….Vn =  volume dari masing-masing fraksi agregat  

  (fraksi 1 sampai dengan fraksi n) 

Gsb  =  berat jenis bulk agregat campuran 

Gsb1, Gsb2, …Gsbn =  berat jenis bulk dari masing-masing fraksi agregat  

  (fraksi 1 sampai dengan fraksi n) 

 

V  =
sbG

B
 atau  Gsb = 

V

B
 

V1 = 
sb1

1.

G

P
B,    V2  = 

sb2

2

G 

P
B,  

 

Gsb  = 
B

G

P
.B

G

P
  B

G

P
.B

G

P
.BP ..   .BP   .BP  .BP

sbn

n

sb2

2

sb1

1

n321

.....
3sb

3 
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Gsb = 

sbn

n

sb3

3

sb2

2

sb1

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P
........PPPP




  ................. (4.12) 

 

4.2.10 Berat Jenis Efektif Agregat Campuran (Gse) 

Berat jenis maksimum dari beton aspal yang belum dipadatkan, Gmm, 

dapat ditentukan di laboratorium sesuai AASHTO T 209-90.  

Berat jenis efektif agregat campuran dapat dihitung berdasarkan 

perhitungan untuk berat beton aspal belum dipadatkan  = 100 gram. 

 Berat aspal di dalam campuran = Pa gram 

 Berat agregat di dalam campuran = (100 - Pa) gram 

 Volume beton aspal minimum sebelum dipadatkan = 
mmG

100
 cm3 

 Volume aspal di dalam campuran = 
a

a

G

P
cm3 

 Volume efektif  agregat campuran = 
mmG

100
- 

a

a

G

P
 

 Berat jenis efektif agregat campuran = 

a

a

mm

a

G

P

G

100
P100




 

Jadi: 

 Gse  = 

a

a

mm

a

G

P

G

100

P100




  ................................  (4.13) 

 dengan: 

Gse = berat jenis efektif dari agregat pembentuk beton aspal 

padat 

Gmm  = berat jenis maksimum dari beton aspal yang belum 

dipadatkan 

Pa  = kadar aspal terhadap berat beton aspal padat, % 

Ga = berat jenis aspal 
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Selain menggunakan Rumus 4.13 berat jenis efektif agregat campuran 

dapat dihitung dengan menggunakan berat jenis dari fraksi agregat 

yang dicampur seperti Rumus 4.14. 

 

Gse = 

sen

n

se3

3

se2

2

se1

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P
........PPPP




  ..................(4.14) 

 

Nilai Gse umumnya konstan untuk agregat campuran, karena hanya 

dipengaruhi oleh kemampuan aspal menyerap ke dalam pori dari 

masing-masing butir agregat.  

 

4.2.11 Contoh Perhitungan Sifat Volumetrik Beton Aspal 

Perhitungan sifat volumetrik beton aspal sebaiknya dikerjakan dengan 

mempergunakan formulir kerja berbentuk Tabel seperti pada Lampiran 

B atau C.  

Sebagai contoh perhitungan digunakan data sebagai berikut: 

 Ada 3 fraksi yang akan dicampur dengan berat jenis bulk dan berat 

jenis efektif masing-masing fraksi seperti pada Tabel 4.3 Baris 1,2, 

dan 3. 

 Kadar aspal = 6,9% berdasarkan berat total benda uji, berarti kadar 

agregat = 100% - 6,9% = 93,1% berdasarkan berat total benda uji. 

 Proporsi ketiga fraksi berdasarkan berat total benda uji adalah 35% 

fraksi agregat kasar, 38,7% fraksi agregat halus, dan 19,4% bahan 

pengisi (total 93,1%). 

 Untuk menghitung berat jenis agregat campuran, maka proporsi 

fraksi agregat perlu dihitung berdasarkan berat total agregat, 

seperti berikut: 

a. Fraksi agregat kasar = 35/93,1*100% = 37,6% 

b. Fraksi agregat halus = 38,7/93,1*100% = 41,6% 

c. Fraksi agregat kasar = 19,4/93,1*100% = 20,8% 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat pada Kolom 1, Baris 6,7,dan 8. 
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Tabel 4.3 Formulir perhitungan sifat volumetrik beton aspal padat  
Formulir Perhitungan Sifat Volumetrik Beton Aspal Padat 

(Perhitungan berdasarkan berat beton aspal padat) 
Benda Uji: B1 Tanggal: 26 Januari 2012 

Identifikasi:                                                          Komposisi dari benda uji: 

  
Berat Jenis, G, 

Proporsi campuran, % dari  
berat total benda uji,P 

   Efektif Bulk  Benda uji ke 

      1 2 3 4 5 

1. F.Agregat kasar G1 2,706 2,634 P1 35     

2. F.Agregat halus G2 2,918 2,836 P2 38,7     

3. F.Bahan pengisi G3 2,712 2,653 P3 19,4     

4. Campuran agregat  Gs - - Ps 93,1     

5. Kadar aspal Ga  1,038 Pa 6,9     

 

  
Berat Jenis, G 

Proporsi  campuran, % dari 
berat total agregat,P 

   Efektif Bulk  Benda uji ke 

      1 2 3 4 5 

6. F.Agregat kasar G1 2,706 2,634 P1 37,6     

7. F.Agregat halus G2 2,918 2,836 P2 41,6     

8. F.Bahan pengisi G3 2,712 2,653 P3 20,8     

9. Campuran agregat  Gs - - Ps 100     

10. Kadar aspal Ga  1,038 Pa 7,4     

11. Berat kering benda uji                                 = 1200,74 gram 
12. Berat benda uji kering permukaan              = 1203,6 gram 
13. Berat benda uji di dalam air                        =   670 gram 

14. Berat jenis bulk agregat campuran Gsb 2,719     

15. Berat jenis maksimum benda uji Gmm 2,500     

16. Berat jenis bulk benda uji Gmb 2,250     

17. Berat jenis efektif agregat campuran Gse 2,792     

18. Kadar aspal terabsorbsi, % Pab 0,998     

 

19.  Kadar aspal efektif,% Pae 5,971     

20. Persentase pori antara agregat VMA 22,96     

21. Persentase pori dalamcampuran VIM 10     

22. Persentase pori terisi aspal VFA 56,5     

23. Tebal film aspal, m  8,6      

Catatan: 
Berat jenis bulk dan efektif bahan pengisi sukar untuk didapatkan, oleh karena itu diasumsikan 
sama dengan berat jenis apparent. 
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 Perhitungan: 

1.  Berat jenis bulk dari agregat campuran 

 Gsb = 

nsb

n

3sb

3

2sb

2

1sb

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P

........PPPP




 =  

 

      92,71

2,653

20,8

2,836

41,6

2,634

37,6

20,841,637,6





 (Baris ke 14, Tabel 4.3) 

 

2.  Berat jenis maksimum beton aspal sebelum dipadatkan 

 

b

b

se

mm

G

P

G

P
G

s 


100

= 2,500

1,038

6,9

2,792

93,1

100




 (Baris ke 15, Tabel 4.3) 

 

3.  Berat jenis bulk dari beton aspal padat 

 Gmb = 
assd

k

BB

B


 = 

6706,1203

74,1200


 = 2,250  (Baris ke 16, Tabel 4.3) 

4. Berat jenis efektif dari agregat campuran 

 Gse = 

nse

n

3se

3

2se

2

1se

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P
........PPPP




 =  

 

             2,792

2,712

20,8

2,918

41,6

2,706

37,6

20,841,637,6





 (Baris ke 17, Tabel 4.3) 

 

5. Kadar aspal yang terabsorbsi 

 Pab = a
sesb

sb
G

.GG

GG
100 se


 = 100 1,038

,792)(2,719).(2

2,7192,792
 = 0,998 % 

(Baris ke 18, Tabel 4.3) 
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6.  Kadar aspal efektif dari beton aspal  

 s
ab

aae P
100

P
PP   = 6,9 - 1,93

100

998,0
 = 5,971%  (Baris ke 19, Tabel 

4.3) 

 

7.  Persentase rongga antar butir campuran agregat 

 VMA = 100 - 
sb

smb

G

xPG
 = 100 - 

2,719

2,250x93,1
 = 22,96 %  (Baris ke 20, 

Tabel 4.3) 

 

8.  Persentase rongga dalam  benda uji padat  

 VIM = 100 x 
mm

mbmm

G

GG 
= 100 x 

2,500

2,2502,500
 = 10%  (Baris ke 21 

Tabel 4.3) 

 

9.   Persentase pori antar butir campuran agregat yang terisi aspal 

 
VMA

VIM)100(VMA
VFA


 = 

22,96

10)100(22,96
= 56,5%  (Baris ke 22 

Tabel 4.3) 

 

10.  Tebal selimut aspal = 
sa

ae

LP.P

1
.

G

P
.1000 m  

     = 
7,21.93,1

1
.

1,038

5,971
.1000 =   8,6 m  (Baris ke 23 Tabel 4.3) 

 

Jika perhitungan sifat volumetrik beton aspal dilaksanakan bersamaan 

dengan pengujian Marshall, maka dapat pula digunakan bentuk 

formulir yang lain yaitu seperti pada Lampiran C.  

4.3  Pengujian Marshall 

Kinerja beton aspal padat ditentukan melalui pengujian benda uji 

yang meliputi: 
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1. Pengujian berat volume benda uji. 

2. Pengujian nilai stabilitas. 

3. Pengujian kelelehan (flow). 

4. Perhitungan Kuosien Marshall, adalah perbandingan antara nilai 

stabilitas dan flow.  

5. Perhitungan berbagai jenis volume rongga dalam beton aspal padat 

(VIM, VMA,dan VFA). 

6. Perhitungan tebal selimut atau film aspal. 

 

Pengujian kinerja beton aspal padat dilakukan melalui pengujian 

Marshall, yang dikembangkan pertama kali oleh Bruce Marshall dan 

dilanjutkan oleh U.S. Corps Engineer.  

Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan cincin 

penguji (proving ring) berkapasitas 22,2 KN (=5000 lbf) dan flowmeter 

seperti pada Gambar 4.4.  

 

 

 

 

 

  

 

 

     

   

 

 

 

 

Gambar 4.4 Alat Marshall 
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Langkah-langkah  
uji Marshall: 
1. Pembuatan 

benda uji 

2. Pengujian berat 
jenis bulk 

3. Pengujian 
stabilitas dan 
flow 

4. Perhitungan sifat 
volumetrik benda 
uji 

 

Dari keenam butir pengujian yang umum dilakukan untuk 

menentukan kinerja beton aspal, hanya nilai stabilitas dan flow yang 

ditentukan dengan menggunakan alat Marshall, sedangkan parameter 

lainnya ditentukan melalui penimbangan benda uji, dan perhitungan.  

Uji Marshall dilakukan untuk berbagai tujuan antara lain: 

1. sebagai bagian dalam proses merancang campuran beton aspal 

2. sebagai bagian dalam sistem penjaminan mutu campuran 

3. sebagai bagian dari penelitian karakteristik beton aspal 

Proses pembuatan benda uji Marshall dapat berbeda sesuai dengan 

tujuan mengapa uji Marshall dilakukan. Oleh karena itu sebelum benda 

uji disiapkan perlu dipastikan tujuan pengujian dilakukan. 

 

Secara garis besar pengujian  Marshall meliputi: 

1. Pembuatan benda uji 

2. Pengujian berat jenis bulk benda uji  

3. Pengujian nilai stabilitas dan flow 

4. Perhitungan sifat volumetrik benda uji 

 

4.3.1 Pembuatan Benda Uji 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat benda uji adalah: 

1. Sumber benda uji. 

2. Jumlah benda uji yang disiapkan. 

3. Persiapan agregat yang akan digunakan. 

4. Penentuan suhu pencampuran dan  suhu 

pemadatan.  

5. Pencampuran dan pemadatan benda uji 

6. Persiapan untuk pengujian Marshall 

Sumber benda uji 

Tahap awal dari persiapan benda uji adalah 

mengetahui secara pasti untuk apa pengujian 

Marshall dilakukan, sehingga sumber benda 

uji dapat ditentukan dengan tepat, yaitu: 
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1. Jika uji Marshall dilakukan sebagai rangkaian proses merancang 

formula campuran, maka benda uji disiapkan dari fraksi agregat 

yang direncanakan akan menjadi bahan pencampur beton aspal 

padat.  

2. Jika uji Marshall dilakukan sebagai bagian dalam sistem 

pengendalian mutu, maka benda uji disiapkan dari hasil produksi 

campuran beton aspal padat yang diambil dari truk yang sedang 

memuat hasil produksi dari UPA 

3. Jika uji Marshall dilakukan sebagai bagian dari suatu penelitian, 

maka benda uji harus disiapkan sesuai dengan tujuan penelitian 

tersebut dilakukan. 

Jumlah  benda  uji  yang  disiapkan   

Jumlah benda uji disiapkan sesuai dengan tujuan dilakukan uji Marshall 

dan standar yang digunakan. Sebagai informasi adalah: 

1. untuk merancang formula campuran dibutuhkan 15 buah benda uji 

yaitu masing-masing 3 buah dari 5 variasi kadar aspal.  Variasi kadar 

aspal dipilih sedemikian rupa sehingga sekurang-kurangnya 

terdapat 2 variasi di atas dan 2 variasi di bawah kadar aspal yang 

diperkirakan. Baca selanjutnya pada Bab 5. 

2. untuk pengendalian mutu dibutuhkan benda uji sesuai sistem 

pengendalian mutu yang tercantum dalam spesifikasi pekerjaan. 

Pada umumnya diambil benda uji untuk setiap produksi 200 ton 

atau minimum 2 pengujian per hari. 

3. jumlah benda uji untuk penelitian ditentukan oleh peneliti sesuai 

dengan tujuan penelitiannya. 

Persiapan agregat untuk benda uji 

Agregat benda uji untuk rancangan formula campuran beton aspal 

perlu disiapkan terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Agregat dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 – 110oC 

sekurang-kurangnya selama 4 jam dalam oven.  



Beton Aspal Campuran Panas 

 104 

2. Setelah kering agregat dipisah-pisahkan sesuai ukurannya dengan 

dengan menggunakan ayakan. Umumnya ukuran ayakan yang 

digunakan adalah: 

 19    – 25 mm  atau ukuran 3/4    -  1    inci 

 9,5   – 19 mm  atau ukuran 3/8   -  ¾   inci 

 4,75 – 9,5 mm atau ukuran No. 4 - 3/8 inci 

 2,36 – 4,75 mm atau ukuran No. 8 – No. 4 

 < 2,76 mm atau ukuran < No.8 

Agregat yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall tidak 

boleh melebihi 25 mm (=1 inci). Jika digunakan agregat lebih besar 

dari 25 mm sampai dengan 38 mm (=1,5 inci), maka haruslah 

dilakukan modifikasi seperti yang dilakukan oleh Kandhal [MS_2]. 

3. Agregat ditimbang sesuai persen tertahan setiap ukuran ayakan 

yang dihitung berdasarkan gradasi rencana agregat campuran. 

Sebagai contoh ditunjukkan pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Contoh perhitungan jumlah agregat benda uji   

Ukuran 
saringan 

Bukaan 
saringan 

Gradasi Target  

% lolos 
 % 

tertahan*1) 
Berat tertahan 

gram*2) mm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

¾ inci 19 100 0 0 

½ inci 12,5 90 10 120 

3/8 inci 9,5 80 10 120 

No 4 4,75 60 20 240 

No 8 2,36 42,5 17,5 210 

No.30 0,6 23,5 19 228 

No.50 0,27 18 5,5 66 

No.100 0,15 12 6 72 

No.200 0,075 7 5 60 

Pan   7 84 
Catatan:  
*1) 

 dibacanya: “persen lolos ayakan 3/8” dan tertahan No.4 adalah 20%.  
*2)

 berat setiap ukuran ayakan jika berat total agregat untuk 1 benda uji = 1200 

gram 
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Suhu pencampuran 

Suhu pencampuran ditentukan berdasarkan viskositas aspal ketika 

pencampuran dilaksanakan, yaitu sebesar 170  20 centistokes, dan 

suhu pemadatan adalah suhu pada saat aspal mempunyai nilai 

viskositas kinematis sebesar 280   30 centistokes. Gambar 4.5 

menggambarkan contoh korelasi antara temperatur dan nilai viskositas 

kinematis (cSt). Nilai viskositas kinematis digambarkan dengan 

menggunakan skala logaritma, dan temperatur digambarkan dengan 

menggunakan skala linier. Setiap aspal tentu saja mempunyai korelasi 

antara temperatur (oF) dan nilai viskositas kinematis (cST) sendiri. 

Pencampuran dan Pemadatan Benda Uji 

Campuran disiapkan untuk satu benda uji. Agregat ditimbang sesuai 

berat tertahan untuk setiap ayakan berdasarkan gradasi yang 

diinginkan. Berat total agregat campuran adalah berat agregat yang 

dapat menghasilkan satu benda uji padat setinggi 6,35 cm dengan   

diameter 10,2 cm. Umumnya berat agregat campuran adalah  1200 

gram. Sebaiknya sebelum dibuat benda uji untuk uji Marshall, dibuat 

dahulu satu benda uji dengan berat agregat tertentu, untuk memeriksa 

apakah berat agregat yang dipilih dapat menghasilkan benda uji 

dengan tinggi  6,35 cm  1,27 mm. Koreksi terhadap berat agregat yang 

dipilih perlu dilakukan jika tinggi benda uji yang diperoleh lebih atau 

kurang dari yang ditetapkan. 

Agregat dipanaskan sampai mencapai suhu  20oC di atas suhu 

pencampuran. Agregat panas dan aspal panas sejumlah kadar aspalnya 

dimasukkan ke dalam tempat pencampuran, dicampur merata pada 

suhu pencampuran. Campuran panas dituangkan ke dalam mold yang 

telah disiapkan, ditusuk-tusuk, dan dipadatkan dengan menggunakan 

penumbuk seberat 10 pon (= 4,356 kg) dengan tinggi jatuh 18 inch (= 

45,7 cm). Tabel 4.4 memberikan batasan tentang jumlah tumbukan 

untuk setiap sisi benda uji berdasarkan beban lalu lintas yang akan 
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dilayani oleh perkerasan ini. Setelah pemadatan selesai dilakukan, 

maka benda uji dibiarkan dingin dan dikeluarkan dari mold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Korelasi temperatur (
o
F) dan nilai viskositas kinematis (cST)

[MS-2]
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 Tabel 4.4 Jumlah tumbukan masing-masing sisi benda uji[MS-2] 

Beban  lalu    lintas 
Jumlah lintasan 
sumbu standar 

18000  pon (ESA) 

Jumlah tumbukan 
masing-masing sisi 

benda uji 

Ringan < 104 35 

Sedang 104 –106 50 

Berat > 106 75 

 

4.3.2. Pengujian Berat Jenis Bulk Dari Benda Uji  

Penentuan berat jenis bulk dari benda uji beton aspal padat dilakukan 

segera setelah benda uji dingin dan mencapai suhu ruang. Berat jenis 

bulk ditentukan sesuai AASHTO T166-88.  

Benda uji ditimbang dalam keadaan kering, lalu direndam dalam air 

selama 24 jam sehingga air menyerap ke dalam rongga benda uji. 

Benda uji  diangkat dari dalam air dan dilap bagian luar sehingga kering 

permukaan. Benda uji kering permukaan ditmbang dalam air, dan 

dengan menggunakan Rumus 4.1 dapat ditentukan berat jenis bulk 

benda uji. 

 

4.3.3. Pengujian Nilai Stabilitas Dan Kelelehan (Flow) 

Pengujian stabilitas diperlukan untuk mengukur ketahanan benda uji 

terhadap beban, dan flowmeter mengukur besarnya kelelehan yang 

terjadi akibat beban. Untuk mendapatkan suhu benda uji sesuai 

dengan suhu terpanas dilapangan, maka sebelum dilakukan pengujian, 

benda uji dipanaskan terlebih dahulu selama 30 atau 40 menit dengan 

temperatur 60oC di dalam water bath.  

Pengukuran dilakukan dengan menempatkan benda uji pada alat 

Marshall, dan beban diberikan kepada benda uji dengan kecepatan 2 

inci/menit atau 51 mm/menit. Beban pada saat terjadi keruntuhan 

dibaca pada arloji pengukur dari proving ring, kelelehan yang terjadi 

pada saat itu merupakan nilai kelelehan (flow) yang dapat dibaca pada 

flowmeternya. Nilai stabilitas merupakan nilai arloji pengukur dikalikan 
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dengan nilai kalibrasi proving ring, dan dikoreksi dengan angka koreksi 

akibat variasi ketinggian benda uji. 

4.3.4. Perhitungan  Parameter Marshall Lainnya 

Setelah uji Marshall dilakukan, maka dilanjutkan dengan perhitungan 

untuk menentukan: 

1. Kuosien Marshall, adalah ratio antara nilai stabilitas dan kelelehan 

2. Berat volume benda uji 

3. Volume rongga benda uji (VIM) 

4. Volume rongga agregat dalam benda uji (VMA) 

5. Volume rongga agregat yang terisi oleh aspal (VFA) 

6. Tebal selimut aspal 

Rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung parameter Marshall 

ini dapat dibaca pada Bab 4.2. 

4.4 Jenis Beton Aspal  

Jenis beton aspal dibedakan berdasarkan suhu pencampuran 

material pembentuk beton aspal, dan fungsi beton aspal. 

Berdasarkan suhu ketika mencampur dan memadatkan campuran, 

beton aspal dibedakan atas: 

1. beton aspal campuran panas (hotmix), adalah beton aspal yang 

bahan pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran sekitar 

140oC. 

2. beton aspal campuran sedang (warm mix), adalah beton aspal yang 

bahan pembentuknya dicampur pada suhu pencampuran  sekitar 

60oC. 

3. beton aspal campuran dingin (cold mix), adalah beton aspal yang 

bahan pembentuknya dicampur pada suhu ruang sekitar 25oC. 

 

Berdasarkan fungsinya, beton aspal dibedakan atas: 

1. beton aspal untuk lapisan aus (wearing course), adalah lapisan 

perkerasan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan, 
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merupakan lapisan yang  kedap air, tahan terhadap cuaca, dan 

mempunyai kekesatan yang disyaratkan sehingga tak terjadi slip. 

2. beton aspal untuk lapisan pengikat atau disebut juga lapis perantara 

(binder course), adalah lapisan perkerasan yang terletak di bawah 

lapisan aus. Tidak berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi perlu 

memiliki stabilitas untuk memikul beban lalu lintas yang 

dilimpahkan melalui roda kendaraan. 

3. beton aspal untuk lapisan fondasi, adalah lapisan perkerasan yang 

berfungsi sebagai lapis fondasi (base course) 

4. beton aspal untuk  pembentuk dan perata lapisan beton aspal yang 

sudah lama, yang pada umumnya sudah aus dan seringkali tidak lagi 

berbentuk crown.   

Saat ini, di Indonesia tedapat berbagai macam jenis beton aspal 

campuran panas yang digunakan untuk lapisan perkerasan jalan. 

Perbedaannya terletak pada jenis gradasi agregat dan kadar aspal yang 

digunakan.  Pemilihan jenis beton aspal yang akan digunakan di suatu 

lokasi sangat ditentukan oleh fungsi beton aspal yang diharapkan, dan 

sifat beton aspal yang lebih diutamakan. Sebagai contoh, jika 

perkerasan jalan direncanakan akan digunakan untuk melayani lalu 

lintas kendaraan berat, maka sifat stabilitas lebih diutamakan. Ini 

berarti jenis beton aspal yang paling sesuai adalah beton aspal yang 

memiliki agregat campuran bergradasi baik. Pemilihan jenis beton 

aspal ini mempunyai konsekuensi rongga dalam campuran menjadi 

sedikit, kadar aspal yang dapat dicampurkan juga berkurang, sehingga 

selimut aspal menjadi lebih tipis dan mudah menjadi retak. 

 

Jenis beton aspal campuran panas yang saat ini ada di Indonesia 

adalah: 

1. Laston (Lapisan Aspal Beton), adalah beton aspal yang umum 

digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas 1 – 10 juta 

ESA.  Karakteristik beton aspal yang terpenting pada campuran ini 

adalah stabilitas.  
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Jenis beton aspal 
campuran panas: 
1. Laston (AC) 
2. Laston 

dimodifikasi (AC 
Modified) 

3. Lataston (HRS) 
4. Latasir (HRSS) 
5. Lapisan perata 
6. SMA 
7. HSMA 

 Sesuai fungsinya Laston terdiri dari 3 macam campuran yaitu[Spesifikasi 

2010]: 

a. Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama AC-WC 

(Asphalt Concrete- Wearing Course). Ukuran agregat maksimum 

= 19 mm dan tebal nominal minimum AC-WC adalah 4 cm. 

b. Laston sebagai lapisan antara, dikenal dengan nama AC-BC 

(Asphalt Concrete- Binder Course). Ukuran agregat maksimum = 

25,4 mm dan tebal nominal minimum AC-BC adalah 5 cm. 

c. Laston sebagai lapisan fondasi, dikenal dengan nama AC-base 

(Asphalt Concrete-Base). Ukuran agregat maksimum = 37,5 mm 

dan tebal nominal minimum AC-Base  adalah 6 cm. 

2. Laston dimodifikasi (AC Modified) menggunakan bahan aspal 

polimer atau aspal dimodifikasi dengan 

asbuton atau aspal multigrade disebut 

masing-masing sebagai AC-WC Modified, 

AC-BC Modified, dan AC-Base Modified. 

Laston dimodifikasi ditujukan untuk jalan 

dengan lalu lintas rencana lebih besar dari 

10 juta ESA[Spesifikasi 2010]. 

3. Lataston (Lapisan Tipis Aspal Beton), 

adalah beton aspal bergradasi senjang 

dengan ukuran maksimum 19 mm di-tujukan untuk jalan dengan 

lalulintas rencana kurang dari 10 juta ESA. Lataston yang umum 

disebut dengan HRS (Hot Rolled Sheet) ini memiliki sifat durabilitas 

dan fleksibilitas yang lebih utama dibandingkan dengan sifat beton 

aspal lainnya. Sesuai fungsinya  Lataston mempunyai 2 macam 

campuran yaitu[Spesifikasi 2010]: 

a. Lataston Lapis Permukaan sebagai lapisan aus, dikenal dengan 

nama HRS-WC (Hot Rolled Sheet-Wearing Coarse). Tebal 

nominal minimum HRS-WC adalah 3 cm. 

b. Lataston Lapis Fondasi, dikenal dengan nama HRS-Base (Hot 

Rolled Sheet-Base). Tebal nominal minimum HRS-Base adalah 

3,5 cm. 
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4. Latasir (Lapisan Tipis Aspal Pasir), adalah beton aspal untuk jalan 

dengan lalu lintas ringan yaitu lalulintas rencana kurang dari 0,5 juta 

ESA, dan pada lokasi dimana agregat kasar tidak atau sulit 

diperoleh. Lapisan ini khusus mempuyai ketahanan alur (rutting) 

rendah. Latasir sangat tidak direkomendasikan untuk daerah berlalu 

lintas berat atau daerah tanjakan. Latasir yang biasa disebut sebagai 

SS (Sand Sheet) dibedakan atas[Spesifikasi 2010]: 

a. Latasir kelas A, dikenal dengan nama SS-A. Tebal nominal 

minimum SS-A adalah 1,5 cm.  

b. Latasir kelas B, dikenal dengan nama SS-B. Tebal nominal 

minimum SS-B adalah 2 cm. Gradasi agregat SS-B lebih kasar dari 

SS-A. 

5. Lapisan perata adalah beton aspal yang digunakan sebagai lapisan 

perata dan pembentuk penampang melintang pada permukaan 

jalan lama. Semua jenis campuran beton aspal dapat digunakan, 

tetapi untuk membedakan dengan campuran untuk lapisan 

perkerasan jalan baru, maka setiap jenis campuran beton aspal 

tersebut ditambahkan huruf L(Leveling). Jadi ada jenis campuran 

AC-WC(L), AC-BC(L), AC-base(L), HRS-WC(L), dan seterusnya. 

6. SMA (Split Mastic Asphalt ), adalah beton aspal bergradasi terbuka 

dengan selimut aspal yang tebal. Campuran ini menggunakan bahan 

tambahan berupa fiber selulosa yang berfungsi untuk meningkatkan 

stabilitas campuran dan memiliki kadar aspal yang tinggi. Lapisan ini 

terutama digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas 

berat. Ada 3 jenis SMA, yaitu[Khairudin]: 

a. SMA 0/5 dengan tebal perkerasan  1,5 – 3 cm 

b. SMA 0/8 dengan tebal perkerasan 2 – 4 cm 

c. SMA 0/11 dengan tebal perkerasan 3 – 5 cm 
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4.4.1 Laston 

Bahan yang digunakan untuk membentuk campuran Laston adalah 

agregat, aspal, tanpa atau dengan bahan tambah.  

Agregat 

Agregat yang digunakan haruslah memenuhi: 

 Penyerapan air oleh agregat maksimum 3% 

 Berat jenis bulk agregat kasar perbedaannya tidak boleh lebih 

dari 0,2. 

 sifat dan gradasi agregat seperti yang ditetapkan di dalam 

spesifikasi pekerjaan jalan. 

Agregat kasar adalah agregat yang harus bersih, keras, awet, bebas dari 

lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya, serta harus 

memenuhi spesifikasi seperti pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Spesifikasi Agregat Kasar [Spesifikasi2010]  

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan 
bentuk agregat 
terhadap larutan  

natrium sulfat  

SNI 3407: 2008 
Maks 12% 

magnesium sulfat Maks 18% 

Abrasi 
dengan 
mesin 
Los 
Angeles 

Campuran AC 
Modifikasi 

100 putaran 

SNI 2417:2008 

Maks  6% 

500 putaran Maks  30% 

Semua 
campuran 
jenis aspal 
lainnya 

100 putaran Maks  8% 

500 putaran Maks  40% 

Kelekatan agregat terhadap aspal  SNI 2439:2011 Min   95% 

Butir pecah pada agregat kasar SNI 7619:2012 95/90
(*)

 

Partikel pipih dan lonjong 
ASTM D4791 

Perbandingan 1:5 
Maks 10%  

Partikel lolos ayakan No.200 SNI 03-4142-1996 Maks  2 % 

Catatan: 

(*)  95/90 menunjukkan bahwa 95% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah satu atau 

lebih dan 90% agregat kasar memupnyai muka bidang pecah dua atau lebih. 
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Agregat halus adalah dapat terdiri dari pasir (maksimum 10%) atau dari 

hasil mesin pemecah batu, bersih, keras, awet, dan bebas dari lempung 

atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya, serta harus memenuhi 

spesifikasi seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Spesifikasi Agregat Halus [Spesifikasi2010]  

Pengujian Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1997 Min 60% 

Agregat lolos ayakan No.200 SNI ASTM 

C117:2012 

Maks  

10% 

Gumpalan Lempung dan Butir-Butir 
Mudah Pecah dalam Agregat 

SNI 03-4141-1996 Maks 1% 

Angularitas dengan Uji Kadar 
Rongga 

SNI 03-6877-2002 Min 45 

 

Bahan pengisi (filler) dapat menggunakan debu batu kapur, semen 

portland, abu terbang, abu tanur semen atau material non plastis 

lainnya, asalkan bahan yang lolos ayakan No.200 (75 micron) tidak 

kurang dari 75% dan bahan yang lolos ayakan No.30 (600 micron) 

mempunyai sifat nonplastis. Bahan pengisi yang digunakan tidak boleh 

menggumpal dan harus dalam keadaan kering. 

 

Gradasi agregat campuran ditentukan berdasarkan persen terhadap 

berat agregat dan bahan pengisi. Tabel 4.7 menunjukkan batasan 

gradasi agregat campuran  untuk berbagai jenis campuran Laston. 

 

 

 

 

 

 



Beton Aspal Campuran Panas 

 114 

 

 Tabel 4.7 Spesifikasi Gradasi Agregat Untuk Laston [Spesifikasi 2010] 

Ukuran Saringan 
% berat lolos 

Laston (AC) 

No. Bukaan, mm AC-WC AC-BC AC-Base 

1½” 37,5   100 

1” 25  100 90-100 

¾” 19 100 90-100 76-90 

½” 12,5 90-100 75-90 60-78 

3/8” 9,5 77-90 66-82 52-71 

No.4 4,7 53-69 466-64 35-54 

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

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

No.30 0,600 14-30 12-28 10-22 

No.50 0,300 9-22 7-20 6-15 

N0.100 0,150 6-15 5-13 4-10 

N0.200 0,075 4-9 4-8 3-7 

 

Aspal 

Aspal yang digunakan untuk campuran beraspal seperti Laston pada 

adalah  aspal Pen 60, dikenal sebagai aspal Tipe I dan aspal modifikasi 

yang dikenal sebagai aspal Tipe II.  

Spesifikasi aspal Tipe I seperti pada Tabel 4.8.  

Spesifikasi aspal yang dimodifikasi dengan asbuton atau elastomer 

sintetis yang dikenal sebagai  Aspal Tipe II untuk bahan campuran 

beraspal  seperti pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.8 Sifat Aspal Untuk Campuran Laston[Spesifikasi 2010]  

Jenis pemeriksaan Metode 
Tipe I Aspal 

Pen 60-70 

Penetrasi 25
o
C; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 60 – 70 

Titik Lembek, 
o
C SNI  2434:2011 ≥ 48 

Titik Nyala, 
o
C SNI 02433:2011 ≥ 232 

Daktilitas 25
o
C, cm SNI 2432:2011 ≥  100 

Berat jenis SNI 2441:2011 ≥ 1,0 

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

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

Kelarutan Dalam Trichlor, Ethylen, 
% berat 

A
ASHTO T44-03 

≥ 99 

Pengujian Residu hasil TFOT (SNI 06 2440 – 1991) atau RTFOT (SNI 03 6835 2002) 

Berat Yang Hilang (%) SNI 06 2441 1991 ≤ 0,8 

Viskositas Dinamis, 60
o
C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 ≤ 800 

Penetrasi 25
o
C; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 ≥ 54 

Daktilitas 25
o
C, cm SNI 2432:2011 ≥ 100 

 

Aspal multigrade adalah aspal yang dicampur dengan bahan kimia 

lainnya seperti resin untuk meningkatkan mutu aspal. 

Spesifikasi aspal multigrade untuk bahan campuran Laston  seperti 

pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.9 Sifat Aspal Modifikasi Tipe II[Spesifikasi 2010]   

Jenis pemeriksaan Metode 

Tipe II  

Aspal Yang dimodifikasi 

A B 

Penetrasi 25
o
C; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 ≥ 50 ≥ 40 

Titik Lembek, 
o
C SNI  2434:2011 ≥ 53 ≥ 54 

Titik Nyala, 
o
C SNI 02433:2011 ≥ 232 ≥ 232 

Daktilitas 25
o
C, cm SNI 2432:2011 ≥ 100 ≥ 100 

Berat jenis SNI 2441:2011 ≥ 1,0 ≥ 1,0 

Viskositas Dinamis, 60
o
C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 240 - 360 320 - 480 

Viskositas Kinematis 135
o
C 

(cSt) 
SNI 06-6441-2000 385 - 2000 ≤ 3000 

Kelarutan Dalam Trichlor, 
Ethylen, % berat 

A
ASHTO T44-03 

≥ 99 ≥ 99 

Stabilitas Penyimpanan: 

Perbedaan Titik Lembek, 
o
C 

ASTM D 5976 part 

6.1 
≤ 2,2 ≤ 2,2 

Partikel lebih halus dari 150 

mikron, %  
 

≥ 95  

Pengujian Residu hasil TFOT (SNI 06 2440 – 1991) atau RTFOT (SNI 03 6835 2002) 

Berat Yang Hilang (%) SNI 06 2441 1991 ≤ 0,8 ≤ 0,8 

Viskositas Dinamis, 60
o
C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 ≤ 1200 ≤ 1600 

Penetrasi 25
o
C; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 ≥ 54 ≥ 54 

Daktilitas 25
o
C, cm SNI 2432:2011 ≥ 50 ≥ 25 

Keelastisan setelah 

pengembalian (5) 
AASHTO T 301-98 - ≥ 60 
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Tabel 4.10 Sifat Aspal Multigrade Untuk Campuran Laston  

Jenis pemeriksaan Metode Persyaratan 

Penetrasi 25
o
C; 100 gr; 5 det; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 50-70 

Titik Lembek, 
o
C SNI 06-2434-1991 min 55 

Titik Nyala, 
o
C SNI 06-2433-1991 min 225 

Daktilitas 25
o
C, cm SNI 06-2432-1991 min 100 

Berat jenis SNI 06-2441-1991 min 1,0 

Kelarutan Dalam Trichlor, Ethylen, % 

berat 
RSNI M-04-2004 min 99 

Penurunan Berat (dengan TFOT), % 

berat 

SNI 06-2440-1991 
maks 0,8 

Penetrasi setelah penurunan berat,  

% asli 

SNI 06-2456-1991 
min 60 

Daktilitas setelah penurunan berat,  

% asli 

SNI 06-2432-1991 
min 50 

 

Sifat campuran Laston 

Campuran Laston merupakan hasil pencampuran homogen antara 

agregat, aspal, bahan pengisi, dan atau bahan aditif. Sifat campuran 

yang harus dimiliki oleh Laston sesuai dengan jenis Laston yang dipilih. 

Spesifikasi sifat campuran Laston seperti pada Tabel 4.11. 

 

 

4.4.2. Lataston 

Bahan yang digunakan untuk campuran Lataston sama dengan 

campuran Laston yaitu agregat, aspal, dan bahan tambah. Oleh karena 

itu spesifikasi untuk agregat dan aspal sama dengan yang telah 

diuraikan pada Bagian 4.4.1. 
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Tabel 4.11 Sifat Campuran Laston[Spesifikasi 2010]   

Sifat Campuran 
Laston (AC) 

WC BC    Base 

Jumlah tumbukan/bidang  75 112(1) 

Rongga Dalam Campuran VIM
(3)

(%) 
min 3,0 

   maks 5,0 

Rasio partikel lolos ayakan 0,075 
mm dengan kadar aspal efektif 

min 1,0 

   maks 1,4 

Rongga antara agregat VMA (%) min 15     14 13 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) min 65     65 65 

Stabilitas Marshall (kg) 
min 800 1800(1) 

  maks - - 

Pelelehan (mm) 
min 2 3 

  maks 4 6(1) 

Stabilitas Marshall sisa setelah 
perendaman selama 24 jam, 60

o
C

(3)
 

pada VIM ± 7%
(4)

 
min 90%  

Rongga dalam campuran (VIM) (%) 
pada

(2)
 kepadatan membal (refusal)  

min 2,0 

Stabilitas Dinamis, lintasan/mm
(5)

 min 2500 

Catatan: 

(1) Modifikasi  Marshall (RSNI M-13-2004) 

(2) Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian Berat jenis Maksimum 
Agregat (Gmm test, SNI 03 6893 2002) 

(3) Nilai Indirect Tensile Strength Retained (ITSR) minimum 80% pada VIM 7% ± 0,5%. 
Untuk mendapatkan VIM 7% ± 0,5%, buatlah benda uji Marshall dengan variasi 
tumbukan, misal 2x40 tumbukan, 2x 50 tumbukan,  2x 60 tumbukan, 2x 75 
tumbukan. Kemudian dari masing-masing benda uji tersebut,hitung nilai VIM nya, 
dan buat grafik hubungan VIM dan jumlah tumbukan. Dari grafik tersebut diperoleh 
jumlah tumbukan yang menghasilkan VIM = 7% ± 0,5%, kemudian lakukan 
pengujian ITSR untuk mendapatkan ITSR sesuai SNI 6753:2008 atau AASHTO 283-89 
tanpa pengkondisian 18 ± 3

o
C 

(4) Untuk menentukan kepadatan membal (refusal), penumbuk bergetar (vibratory 
hammer) disarankan digunakan untuk menghindari pecahnya butiran agregat 
dalam campuran. Jika digunakan penumbuk manual, jumlah tumbukan per bidang 
harus 600 untuk cetakan berdiameter 6 inci dan 400 untuk cetakan berdiameter 4 
inci. 

(5) Pengujian dengan alat Wheel Tracking Machine (WTM) pada suhu 60
o
C dan 

prosedur pengujian sesuai Manual for Design and Construction of Asphalt 
Pavement – JapanRoad Association JRA (1980) 
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Perbedaan utama dengan campuran Laston adalah gradasi agregat 

yang digunakan khusus untuk campuran Lataston harus bergradasi 

senjang seperti yang disyaratkan pada Tabel 4.12.  

 

Tabel 4.12 Spesifikasi gradasi agregat untuk Lataston [Spesifikasi 2010] 

Ukuran Saringan 
% berat lolos 

Gradasi senjang Gradasi semi senjang 

      No. Bukaan, 

mm 
HRS-WC HRS-base HRS-WC HRS-base 

1½” 37,5     

1” 25     

¾” 19 100 100 100 100 

½” 12,5 90-100 90-100 87-100 90-100 

3/8” 9,5 75-85 65-90 55-88 55-70 

No. 8 2,36 50-72
1
 35-55

1
 50-62 32-44 

No.16 1,18     

No.30 0,600 35-60 15-35 20-45 15-35 

No.50 0,300   15-35 5-35 

N0.200 0,075 6-10 2-9 6-10 4-8 

Catatan: 

1. Untuk HRS-WC dan HRS-base yang benar-benar senjang, paling 
sedikit 80% dari agregat yang lolos ayakan No.8 harus juga lolos 
ayakan No.30. 

 

Contoh penentuan gradasi untuk HRS yang senjang adalah: 

Jika persen lolos ayakan No. 8 = 60%, maka untuk menjaga kesenjangan 

dalam gradasi agregat, persen lolos ayakan No.30 minimal 80% x 60% = 

48%. Jadi, walaupun pada Tabel 4.12 disyaratkan persen lolos No.30 

adalah 35 - 60%, minimal lolos ayakan No.30 adalah 48%, agar gradasi 

yang diperoleh memiliki kesenjangan. 

 

Gradasi agregat campuran Lataston lebih halus jika dibandingkan 

dengan campuran Laston, sehingga  kadar aspal yang dibutuhkan lebih 
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banyak dan rongga yang terisi dengan aspal juga  lebih besar.  Tabel 

4.13 menunjukkan spesifikasi sifat campuran Lataston.  

 

Tabel 4.13 Sifat Campuran Lataston[Spesifikasi 2010] 

Sifat Campuran 

Lataston (HRS) 

Lapis Aus Lapis Fondasi 

senjang Semi 

senjang 

senjang Semi 

senjang 

Kadar aspal efektif (%) min 5,9 5,9 5,5 5,5 

Penyerapan Aspal (%)    maks 1,7 

Jumlah tumbukan/bidang  75 

Rongga Dalam Campuran VIM
(1)

(%) 
min 4,0 

   maks 6,0 

Rongga antara agregat VMA (%) min 18 17 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) min 68 

Stabilitas Marshall (kg) min 800 

Pelelehan (mm) min 3 

Marshall Kuotien (kg/mm) min 250 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60
o
C

(2)
  

min 90 

Rongga dalam campuran (VIM) (%) 

padakepadatan membal (refusal) 
(3)

 
min 3 

Catatan: 

(1) Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian Berat jenis Maksimum 
Agregat (Gmm test, SNI 03 6893 2002) 

(2) Nilai Indirect Tensile Strength Retained (ITSR) minimum 80% pada VIM 7% ± 0,5%. 
Untuk mendapatkan VIM 7% ± 0,5%, buatlah benda uji Marshall dengan variasi 
tumbukan, misal 2x40 tumbukan, 2x 50 tumbukan,  2x 60 tumbukan, 2x 75 
tumbukan. Kemudian dari masing-masing benda uji tersebut,hitung nilai VIM nya, 
dan buat grafik hubungan VIM dan jumlah tumbukan. Dari grafik tersebut diperoleh 
jumlah tumbukan yang menghasilkan VIM = 7% ± 0,5%, kemudian lakukan 
pengujian ITSR untuk mendapatkan ITSR sesuai SNI 6753:2008 atau AASHTO 283-89 
tanpa pengkondisian 18 ± 3

o
C 

(3) Untuk menentukan kepadatan membal (refusal), penumbuk bergetar (vibratory 
hammer) disarankan digunakan untuk menghindari pecahnya butiran agregat 
dalam campuran. Jika digunakan penumbuk manual, jumlah tumbukan per bidang 
harus 600 untuk cetakan berdiameter 6 inci dan 400 untuk cetakan berdiameter 4 
inci. 
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4.4.3. Latasir (SS) 

Bahan yang digunakan untuk campuran Latasir sama dengan campuran 

Laston yaitu agregat, aspal, dan bahan tambah. Oleh karena itu 

spesifikasi untuk agregat dan aspal sama dengan yang telah diuraikan 

pada Bagian 4.4.1. 

Perbedaan utama dengan campuran Laston adalah gradasi agregat 

yang digunakan khusus untuk campuran Latasir harus bergradasi 

seperti yang disyaratkan pada Tabel 4.14.  

 

Tabel 4.14 Spesifikasi gradasi agregat untuk Latasir [Spesifikasi 2010] 

Ukuran Saringan 
% berat lolos 

Latasir  (SS) 

No. Bukaan, mm Kelas A Kelas B 

¾” 19 100 100 

3/8” 9,5 90-100  

No. 8 2,36  75-100 

No.16 1,18   

No.30 0,600   

N0.200 0,075 10 - 15 8 - 13 

 

Gradasi agregat campuran Latasir adalah gradasi agregat yang paling 

halus jika dibandingkan dengan laston ataupun lataston. Oleh karena 

itu Latasir ini merupakan campuran dengan stabilitas paling rendah, 

dan jumlah tumbukan per bidang paling sedikit, sehingga diper-

untukkan hanya untuk lalulintas ringan. Tabel 4.16 menunjukkan 

spesifikasi sifat campuran Latasir.  
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Tabel 4.13 Sifat Campuran Latasir[Spesifikasi 2010] 

Sifat Campuran 
Latasir (SS) 

Kelas A dan B 

Penyerapan Aspal (%) maks 2,0 

Jumlah tumbukan/bidang  50 

Rongga Dalam Campuran VIM(1)(%) 
min 3,0 

   maks 6,0 

Rongga antara agregat VMA (%) min 20 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) min 75 

Stabilitas Marshall (kg) min 200 

Pelelehan (mm) 
min 2 

maks 3 

Marshall Kuotien  (kg/mm) min 80 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60oC(2) 

pada VIM ± 7%(4) 

min 90  

Catatan: 

(1) Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian Berat jenis Maksimum 
Agregat (Gmm test, SNI 03 6893 2002) 

(2) Nilai Indirect Tensile Strength Retained (ITSR) minimum 80% pada VIM 7% ± 
0,5%. Untuk mendapatkan VIM 7% ± 0,5%, buatlah benda uji Marshall dengan 
variasi tumbukan, misal 2x40 tumbukan, 2x 50 tumbukan,  2x 60 tumbukan, 2x 
75 tumbukan. Kemudian dari masing-masing benda uji tersebut,hitung nilai VIM 
nya, dan buat grafik hubungan VIM dan jumlah tumbukan. Dari grafik tersebut 
diperoleh jumlah tumbukan yang menghasilkan VIM = 7% ± 0,5%, kemudian 
lakukan pengujian ITSR untuk mendapatkan ITSR sesuai SNI 6753:2008 atau 
AASHTO 283-89 tanpa pengkondisian 18 ± 3

o
C 
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BAB 5 

Rancangan Campuran Beton Aspal 

Seperti telah diuraikan pada Bab 4, campuran beton aspal  

adalah campuran antara agregat dan aspal, dengan atau tanpa bahan 

tambahan. Agregat terutama diperoleh dari sumber terdekat dari 

lokasi yang akan menggunakannya. Agregat dan aspal memiliki 

karakteristik berbeda-beda, yang ditunjukkan oleh parameter seperti 

berat jenis, penyerapan agregat, gradasi, abrasi, penetrasi, daktilitas, 

viskositas, dan lain sebagainya. Kadangkala agregat yang digunakan 

merupakan campuran dari agregat yang diperoleh dari tempat yang 

berbeda. Unit pencampurpun berbeda-beda, oleh karena itu tidak 

terdapat satu formula campuran tunggal untuk menghasilkan satu jenis 

beton aspal yang diinginkan.  

Rancangan campuran bertujuan untuk mendapatkan formula 

campuran dari material yang terdapat di lokasi sehingga dihasilkan 

campuran yang memenuhi spesifikasi. Saat ini, metode rancangan 

campuran yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah metode  

rancangan campuran berdasarkan pengujian empiris, dengan 

menggunakan alat Marshall.  

Metode rancangan campuran berdasarkan pengujian empiris  terdiri 

dari 4 tahap  yaitu: 

1. menguji sifat agregat dan aspal yang akan digunakan sebagi bahan 

dasar campuran. 

2. rancangan campuran di laboratorium yang menghasilkan Formula 

Campuran Rancangan. Formula Campuran Rancangan (FCR) ini 

dikenal dengan nama DMF (Design Mix Formula).  

3. Kalibrasi hasil formula rancangan campuran ke Unit Pencampur 

Aspal (UPA)  yang akan digunakan.  
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4. Berdasarkan hasil kedua tahap di atas, dilakukan percobaan 

produksi di UPA, dilanjutkan dengan penghamparan dan pemadatan 

dari hasil campuran percobaan. Seluruh pekerjaan menggunakan 

peralatan yang akan digunakan nantinya dilapangan dan prosedur 

pemadatan yang direncanakan. Kendali mutu dilakukan melalui 

kontrol kualitas untuk setiap tahap produksi.  DMF dapat disetujui 

menjadi Formula Campuran Kerja (FCK) yang dikenal dengan nama 

JMF (Job Mix Formula), jika percobaan campuran di UPA ditindak 

lanjuti dengan pengamparan dan pemadatan percobaan dan 

memenuhi semua persyaratan dalam spesifikasi pekerjaan.   

 

Gambar 5.1 menunjukkan bagan alir proses 

rancangan campuran beton aspal campuran 

panas, dimulai dari pengujian sifat bahan 

pembentuk beton aspal sampai ditetapkan 

menjadi JMF.  

Terdapat 15 langkah kerja sampai 

menghasilkan JMF, yaitu: 

1. penetapan jenis campuran perkerasan yang 

akan diproduksi dan spesifikasinya; 

2. menguji sifat agregat apakah memenuhi 

spesifikasi ataukah tidak. Jika agregat dapat digunakan, maka proses 

dilanjutkan ke langkah ke 4; 

3. menguji sifat aspal, apakah memenuhi spesifikasi ataukah tidak. Jika 

aspal dapat digunakan, maka proses dilanjutkan ke langkah ke 4; 

4. merancang proporsi campuran fraksi agregat berdasarkan gradasi 

rencana. Baca juga Bab 3.  Berdasarkan gradasi agregat campuran 

sebagai hasil rancangan proporsi fraksi agregat dihitung kadar aspal 

acuan (diuraikan lebih lanjut di Bab 5.2);  

5. membuat benda uji untuk diuji sifat campurannya dan menentukan 

kadar aspal optimum campuran; 

 

Rancangan 
campuran beton 
aspal merupakan 
proses di: 
1. laboratorium 

2. UPA 

3. percobaan 
penghamparan 
dan pemadatan 
di lapangan 
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Gambar 5.1 Bagan alir metode rancangan campuran beton aspal 
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6. memperoleh  DMF jika hasil pengujian sifat campuran memenuhi 

spesifikasi campuran yang selanjutnya menjadi dasar pekerjaan di 

UPA; 

7. melakukan kalibrasi bukaan bin dingin, dan dengan menggunakan 

grafik kalibrasi bin dingin mengatur bukaan penampung bin dingin 

sesuai proporsi agregat pada DMF;  

8. melakukan uji coba bukaan bin dingin, dan mengambil benda uji 

dari masing-masing penampung  bin panas untuk diuji gradasinya. 

Berdasarkan gradasi masing-masing penampung bin panas di-

lakukan rancangan  proporsi agregat setiap panampung bin panas 

untuk mendapatkan gradasi agregat campuran sesuai spesifikasi; 

9. melakukan kalibrasi bukaan bin panas, dan dengan menggunakan 

grafik kalibrasi bin panan menentukan berat agregat untuk masing-

masing bagian penampung bin panas berdasarkan hasil Langkah 8; 

10. melakukan revisi proporsi penampung bin panas (jika dibutuhkan) 

yang berdasarkan hasil pekerjaan sampai dengan Langkah 9;  

11. menguji sifat campuran beton aspal hasil dari rancangan sampai 

dengan Langkah ke 10 dengan menggunakan: 

a. bukaan bin dingin berdasarkan proporsi fraksi agregat di bin 

dingin 

b. bukaan bin panas atau berat agregat di setiap penampung bin 

panas berdasarkan proporsi agregat di bin panas 

c. kadar aspal optimum 

d. persentase bahan tambah, jika ada; 

12. menetapkan JMF awal dari campuran berdasarkan hasil tahapan 

pekerjaan sampai dengan Langkah ke 11; 

13. melakukan uji coba produksi di UPA dengan menggunakan JMF 

awal. Benda uji diambil dari hasil pencampuran, dipadatkan, dan 

dilakukan uji Marshall; 

14. melakukan uji coba dengan menghampar hasil produksi campuran 

pada Langkah 13 di lapangan, dan dipadatkan. Hasil pemadatan 
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diuji dengan mengambil benda uji inti dan melakukan ekstraksi 

benda uji; 

15. JMF awal dari Langkah 12 menjadi JMF definitif setelah dikoreksi 

berdasarkan hasil Langkah 13 dan 14. 

5.1. Pengujian Sifat Agregat Dan Aspal 

Agregat yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk 

campuran beton aspal umumnya dicari di sekitar lokasi pekerjaan. 

Sumber agregat (quarry) diperiksa apakah jumlahnya  memenuhi 

kebutuhan, dan karakteritik agregat seperti yang disyaratkan. 

Pertimbangan lain yang perlu pula dilakukan adalah kebutuhan akan 

mesin pemecah batu, agar dapat memproduksi agregat dengan ukuran 

yang dikehendaki dan memiliki minimal satu bidang pecah.  

Aspal yang direncanakan akan digunakan dalam campuran beton aspal 

umumnya didatangkan dari tempat pemasok dan dicek karak-

teristiknya, apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi agregat dan aspal disesuaikan dengan 

jenis beton aspal yang direncanakan. 

5.2. Rancangan Campuran di Laboratorium  

Rancangan campuran di laboratorium meliputi Langkah 4 dan 5. Tahap 

ini dilaksanakan setelah pengujian kesesuaian agregat dan aspal 

terhadapspesifikasi bahan campuran dilaksanakan. Di Indonesia 

terdapat dua metode rancangan campuran, yaitu  metode Marshall, 

yang dikembangkan oleh The Asphalt Institute dan metode CQCMU 

yang dikembangkan di Indonesia mengacu pada British Standard.  

Pada buku ini hanya diuraikan tentang metode Marshall saja 

 

Rancangan campuran berdasarkan metode Marshall ditemukan oleh 

Bruce Marshall, dan telah distandarisasi oleh ASTM ataupun AASHTO 

melalui beberapa modifikasi, yaitu ASTM D 1559-76, atau AASHTO T-
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245-90. Prinsip dasar dari metode Marshall adalah pengujian stabilitas 

dan kelelehan (flow), serta analisis kepadatan dan rongga dalam 

campuran padat yang terbentuk. Dalam hal ini benda uji beton aspal 

padat dibuat berdasarkan gradasi rencana agregat campuran, sesuai 

spesifikasi campuran.  

Gambar 5.2. menunjukkan bagan alir proses merancang campuran 

menggunakan metode Marshall.  

 

Langkah-langkah merancang campuran dengan Metode Marshall 

adalah sebagai berikut: 

1.  Memilih gradasi rencana agregat campuran sesuai dengan 

spesifikasi campuran pekerjaan (baca juga Bab 3); 

2.  merancang proporsi masing-masing fraksi agregat yang tersedia 

untuk mendapatkan agregat campuran sesuai dengan gradasi 

rencana (baca juga Bab 3). Berdasarkan berat jenis masing-

masing fraksi agregat dan proporsi rancangan ditentukan berat 

jenis agregat campuran  (baca juga Bab 4); 

3.  menghitung kadar aspal acuan campuran beton aspal;  

 Kadar aspal acuan campuran beton aspal adalah kadar aspal 

yang menjadi acuan untuk membuat benda uji Marshall agar 

diperoleh kadar aspal optimum, diharapkan kadar aspal acuan ini 

berada di sekitar kadar aspal optimum 

Kadar aspal acuan ditentukan dengan menggunakan Rumus 5.1.  

KAA  = 0,035(%CA) + 0,045(%FA) + 0,18(%filler) + K  ............ (5.1) 

dengan: 

KAA  =  kadar aspal acuan, persen terhadap berat campuran 

CA   =  persen agregat tertahan ayakan No 8 

FA  =  persen agregat lolos ayakan No 8 dan tertahan ayakan 

No 200 

Filler =   persen agregat lolos ayakan No 200 

  K  =  konstanta  

  =  0,5 – 1,0 untuk Laston dan Lataston 
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Gambar 5.2 Bagan alir rancangan campuran metode Marshall 

4.  membuat benda uji dengan 6 variasi kadar aspal yaitu 2 kadar 

aspal lebih kecil dari KAA, KAA, dan 3 kadar aspal lebih besar dari 

KAA. Umumnya rentang yang digunakan adalah 0,5%.  

Sebagai contoh, jika perhitungan dengan menggunakan Rumus 

5.1 diperoleh KAA = 5,7 %, dibulatkan menjadi 5,5%. Benda uji 

dibuat dengan kadar aspal 4,5%; 5%; 5,5 %; 6 %; 6,5 %, dan 7%. 

Masing-masing kadar aspal dibuat 3 buah benda uji.  

Jadi, benda uji dibuat dengan menggunakan hasil Langkah 2 

untuk 6 variasi kadar aspal sebanyak 18 buah. Di samping itu 

benda uji disiapkan pula untuk untuk menentukan berat jenis 

maksimum campuran beton aspal yang belum dipadatkan (Gmm) 

sesuai  AASHTO T 209-90. 

5.  melakukan uji Marshall untuk mendapatkan stabilitas dan 

kelelehan (flow) benda uji mengikuti prosedur SNI 06-2489-1991 

atau AASHTO T245-90. Sebelum uji Marshall dilakukan, benda uji 

ditimbang dulu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

berkaitan dengan perhitungan sifat volumetrik campuran; 

6.  menghitung parameter Marshall yaitu VIM, VMA, VFA, berat 

volume, dan parameter lain sesuai parameter yang ada pada 

spesifikasi campuran. Formulir untuk perhitungan parameter 

Marshall benda uji dapat dilihat pada Lampiran C; 

7.  mengambarkan hubungan antara kadar aspal dengan setiap 

parameter yang menjadi syarat campuran sesuai dengan jenis 

campuran yang dipilih. 

 Untuk menggambarkan lengkung hubungan antara kadar aspal 

dengan parameter Marshall diperlukan interpretasi data hasil 

pengujian dan pengukuran. Seperti pada Langkah 4, benda uji 

dibuat sebanyak 3 buah untuk masing-masing kadar aspal. Hal ini 

dibutuhkan agar dapat dilihat konsistensi hasil pengujian. Jika 

terdapat satu benda uji yang menghasilkan penyimpangan nilai 

cukup besar, maka hasil pengukuran benda uji tersebut tidak 
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digunakan untuk analisis selanjutnya. Namun, jika ketiga benda 

uji menghasilkan nilai penyimpangan yang hampir sama, maka 

dibutuhkan tambahan benda uji keempat untuk mendapatkan 

nilai yang digunakan untuk menggambarkan grafik hubungan 

antara kadar aspal dengan parameter Marshall. 

 Kecenderungan bentuk lengkung hubungan antara kadar aspal 

dan parameter Marshall adalah: 

a. Stabilitas meningkat jika kadar aspal bertambah, karena aspal 

berfungsi sebagai pelumas pada saat pemadatan dilakukan. 

Namun, setelah dicapai nilai stabilitas maksimum, maka aspal 

lebih berfungsi sebagai pengisi rongga dan menyelimuti 

agregat, sehingga stabilitas akan menurun.  

b. Kelelehan atau flow akan terus meningkat dengan 

meningkatnya kadar aspal, karena selimut aspal bertambah 

tebal. 

c. Lengkung berat volume identik dengan lengkung stabilitas, 

tetapi nilai maksimum  tercapai pada kadar aspal yang sedikit 

lebih tinggi dari kadar aspal untuk mencapai stabilitas 

maksimum. 

d. Lengkung VIM akan terus menurun dengan bertambahnya 

kadar aspal sampai secara ultimit mencapai nilai minimum, 

karena aspal akan mengisi rongga campuran. 

e. Lengkung VMA akan turun sampai mencapai nilai minimum 

dan kemudian kembali bertambah dengan bertambahnya 

kadar aspal. Aspal yang pada mulanya berfungsi sebagai 

pelumas membantu dalam proses pemadatan sehingga VMA 

menjadi kecil. Aspal yang semakin banyak tidak lagi berfungsi 

sebagai pelumas, tetapi pengisi rongga dan pembungkus 

agregat, sehingga proses pemadatan terganggu dan VMA 

meningkat. 

8.  menentukan rentang kadar aspal yang memenuhi semua 

parameter yang disyaratkan. Kadar aspal optimum adalah kadar 

aspal tengah-tengah dari rentang kadar aspal yang memenuhi 
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semua persyaratan pada grafik hubungan antara kadar aspal 

dengan parameter Marshall.  

Tebal selimut campuran beton aspal khusus untuk Laston 

dibatasi sampai dengan 8,5 mikron.  

Khusus untuk campuran Laston dan Lataston perlu dibuat benda 

uji tambahan untuk uji VIM pada kepadatan membal dan uji 

stabilitas sisa setelah perendaman selama 24 jam dengan suhu 

60oC untuk benda uji dengan VIM ± 7%.  

Khusus untuk Laston perlu dilakukan uji stabilitas dinamis 

dengan menggunakan Wheel Tracking Machine. 

9.  Jika seluruh uji sifat campuran pada Langkah 8 telah sesuai 

dengan persyaratan, maka aspal optimum menjadi kadar aspal 

rencana yang digunakan sebagai DMF. 

DMF berisikan antara lain: 

a. ukuran nominal maksimum agregat; 

b. sumber-sumber agregat dan aspal; 

c. proporsi setiap fraksi agregat; 

d. gradasi rencana agregat campuran; 

e. kadar aspal optimum;  

f. suhu pencampuran; 

g. grafik dari Langkah 7 dan data-data 

hasil pengujian yang dilakukan 

sebagai  proses menentukan DMF. 

Lampiran D menunjukkan contoh 

gambar untuk menentukan kadar aspal optimum. 

  

Dari hasil yang diperoleh selama melakukan uji coba sesuai kalibrasi bin 

dingin dan bin panas diperoleh kesimpulan apakah DMF perlu dikoreksi 

atau tidak sebelum uji coba produksi campuran dilaksanakan. 

 

DMF terdiri dari: 
1. ukuran nominal 

maksimum 

2. sumber agregat 
dan aspal 

3. proporsi fraksi 
agregat 

4. gradasi rencana 

5. kadar aspal 
optimum 

6. suhu 
pencampuran 
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BAB 6 

Unit Pencampur Aspal 

Unit Pencampur Aspal (UPA) dikenal pula  dengan nama AMP 

(Asphalt Mixing Plant ) adalah tempat mencampur agregat, aspal, 

tanpa atau dengan bahan tambahan untuk mendapatkan bahan 

campuran beton aspal yang homogen. 

Sesuai    dengan  komponen yang   dimilikinya 

dan proses pencampuran bahan, UPA    

dibedakan  atas  unit pencampur dengan 

sistem penakar (batch plant), unit pencampur 

dengan sistem menerus, tanpa penakar 

(continous plant), dan unit pencampur dengan 

silender(drum mixer).   

6.1 Unit Pencampur Dengan Sistem Penakar (batch plant) 

Unit pencampur dengan sistem penakar memiliki komponen-

komponen yang dapat menakar pemasukkan material pembentuk 

beton aspal sesuai dengan JMF dari jenis lapisan yang akan diproduksi. 

Bagan alir pencampuran beton aspal menggunakan unit pencampur 

dengan sistem penakar seperti pada Gambar 6.1, yang secara 

berurutan terdiri dari: 

1. Pemasokan dan penimbunan agregat di lokasi UPA. Masalah 

yang sering dihadapi adalah terjadinya segregasi selama proses 

penimbunan atau pemasokan agregat dan tercampurnya antar 

fraksi agregat akibat proses penimbunan yang kurang baik. 

Gambar 6.2 menunjukkan bentuk penimbunan yang 

menghasilkan timbunan yang homogen dan yang berakibat 

segregasi.   

 

Jenis UPA: 

1. dengan penakar 

(batch plant) 

2. tanpa penakar 

(continous plant) 

3. asphalt drum 

mixer 
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Tempat pemasok untuk masing-masing fraksi agregat dipisah 

oleh sekat sehingga tak mungkin tercampur. Pada umumnya 

tempat pemasok dapat menampung 3 atau 4  fraksi agregat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Bentuk penimbunan yang benar dan salah[MS-22]
 

 
2. Agregat dari tempat penimbunan dimasukkan ke dalam penampung 

bin dingin dengan mengunakan loader. 

3. Agregat dialirkan melalui bukaan bin dingin yang telah disesuaikan 

dengan proporsi masing-masing fraksi agregat. Seluruh pintu 

penampung  bin dingin harus dikalibrasi dan bukaan pintu serta 

pengatur kecepatan dapat dikunci untuk pengendalian mutu 

pasokan agregat.  

 Agregat yang keluar dari bin dingin dialirkan melalui elevator 

/conveyor menuju alat pengering agregat (drier/blower). 

4. Agregat panas diangkut oleh elevator/conveyor untuk  diayak oleh 

ayakan. Agregat yang terlalu besar dan yang melebihi kapasitas 

dibuang, dan yang lolos ayakan ditempatkan sesuai ukurannya di 

dalam masing-masing penampung bin panas. 

5. Debu yang dihasilkan akibat pemanasan agregat dikumpulkan 

ditempat tertentu untuk dipergunakan secukupnya, atau di buang. 

 UPA dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang 

lengkap berupa  sistem pusaran kering (dry cyclone) dan pusaran 

basah (wet cyclone) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu 

ke atmosfir. 

6. Agregat ditimbang melalui kotak penimbang sesuai JMF nya, 

dicampur dengan semen aspal yang telah berbentuk cair karena 

dipanaskan sampai mencapai suhu tertentu, dan ditimbang melalui 

segregasi homogen 
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timbangan aspal. Jika dibutuhkan dapat ditambah bahan pengisi 

dan atau bahan tambahan di dalam unit pencampur (pugmill). 

7. Campuran panas yang homogen di curahkan ke dalam truk 

pengangkut untuk dibawa ke lokasi penghamparan. 

 

14 Komponen utama dari  unit pencampur dengan sistem penakar (tipe 

batch plant) adalah: 

1. Bin dingin 

2. Pintu bukaan bin dingin 

3. Elevator dingin 

4. Pengering (drier) 

5. Kolektor debu 

6. Cerobong asap 

7. Elevator panas 

8. Pengendali gradasi 

9. Bin panas 

10. Kotak penimbang 

11. Pencampur (mixer) 

12. Penyimpan mineral 

13. Penyimpan aspal panas 

14. Tempat penimbang aspal 

Gambar 6.3 memperlihatkan UPA dengan sistem penakaran. Gambar 

6.4 memperlihatkan alur pencampuran di dalam UPA sistem 

penakaran.  

Bin dingin 

Bin dingin (cold bin), adalah tempat menampung agregat dari tempat 

penimbunan. Agregat yang ada di dalam penampungan bin dingin 

diusahakan tidak kena air hujan yaitu dengan ditutupi terpal.   

Pada umumnya bin dingin terdiri dari 4 penampung, setiap penampung 

untuk tempat 1 fraksi agregat, dan tidak selalu seluruh penampung bin 

dingin harus  digunakan,  tetapi   disesuaikan   dengan   jumlah   fraksi   

agregat   yang akan dicampur untuk memproduksi campuran beton 

aspal.   

Besarnya bukaan pintu dari masing-masing bagian bin dingin diatur 

sesuai JMFnya. Bagaimana menentukan proporsi campuran dari setiap 

fraksi yang akan dicampur diuraikan dalam  Bab 3 dan Bab 5. 
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Elevator (conveyor) dingin 

Elevator dingin berfungsi untuk mengangkut agregat dari pe-

nampung bin dingin ke tempat pengeringan agregat. Gambar 6.5 

memperlihatkan gambar dari elevator dingin dan tempat agregat  

dicurahkan masuk ke pengering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5 Elevator/conveyor dingin
[De Leuw]

 

Alat Pengering (Drier)   

Agregat yang masuk dari penampung bin dingin dipanaskan dan 

dikeringkan di dalam alat pengering yang berputar. Alat pengering ini 

disebut juga drier atau blower. 

Alat pengering berbentuk silender yang dilengkapi dengan alur-alur 

memanjang, mengangkat dan menjatuhkan agregat selama pe-

manasan. Panas diperoleh melalui api yang disemburkan dari mulut 

pengering. Kelandaian silender, kecepatan putar, diameter silender 

tabung pengering, panjang silender, susunan alur, dan jenis agregat 

menentukan lamanya proses pengeringan. 
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Sebagai alat kontrol pemanasan agregat, suhu dapat dibaca pada 

pirometer yang tersedia di sisi pengering. Gambar 6.6 menggam-

barkan pengering atau blower. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 Pengering
[De Leuw] 

 

Pengumpul debu (dust collector) 

Udara panas yang keluar dari pengering mengandung debu-debu 

yang dapat menimbulkan polusi dan mengotori bagian-bagian 

lainnya, serta dapat pula mengganggu kinerja campuran yang di-

hasilkan. Oleh karena itu udara panas yang mengandung debu 

dialirkan ke bagian pengumpul debu yang berfungsi mengumpulkan 

debu dan membuang udara panas. Debu yang dikumpulkan dapat 

dipergunakan kembali atau di buang.  

Pengendali gradasi 

Agregat panas yang diangkut oleh elevator panas dari bagian 

pengering, diayak dengan menggunakan ayakan di bagian pengendali 

gradasi. Agregat berukuran lebih besar (oversize) dari yang 

disyaratkan dibuang, sedangkan agregat yang lolos ayakan 

pengendali gradasi  mengalir masuk ke dalam penampung bin panas.  

agregat 
keluar 

pembakar 

api 
agregat 
masuk 
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Bin panas 

Bin panas adalah tempat menyimpan sementara agregat panas yang 

telah disaring, sebelum dicampur ke dalam bagian pencampur 

(pugmill). Bin panas disekat menjadi 3 atau 4 penampung yang 

berpintu. Masing-masing penampung bin panas untuk satu ukuran 

agregat tertentu. Jika pemasokkan dari penampung bin dingin 

mengakibatkan agregat panas yang masuk lebih banyak dari 

kapasitas penampungan bin panas, maka agregat ini akan dibuang 

keluar dari UPA.  Kapasitas bin panas cukup untuk melayani alat 

pencampur (pugmill/mixer) jika dioperasikan dengan kapasitas 

penuh.  

Gambar 6.7 menggambarkan pengendali gradasi agregat dan bin 

panas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7  Pengendali gradasi dan bin panas 
[De Leuw]
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Gambar 6.8 menggambarkan tempat membuang agregat yang terlalu 

kasar dan atau tempat membuang agregat yang telah melebih daya 

tampung bin panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8 Tempat mengeluarkan agregat yang terlalu kasar, atau melebihi 

daya tampung bin panas 

Kotak Penakar Atau Penimbang 

Pada UPA dengan sistem penakar terdapat timbangan untuk 

menimbang agregat dan aspal sesuai proporsi campurannya, 

sebelum masuk ke dalam alat pencampur (mixer/pugmill).  

Gambar 6.9 menggambarkan contoh kotak penimbang sistem 

penakar. 
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Gambar 6.9  Kotak Penimbang
[De Leuw] 

 

Alat pencampur (mixer/pugmill) 

Alat pencampur sistem penakar (batch) adalah jenis pengaduk putar 

ganda ("twin pugmill") yang mampu menghasilkan campuran yang 

homogen. Agregat panas dan bahan pengisi dimasukkan  ke dalam 

alat pencampur sesuai JMFnya, namun bahan pengisi tidak 

dipanaskan. Agregat dicampur dalam keadaan kering selama tak 

kurang dari 4 detik, dan selanjutnya disemprotkan aspal panas 

dengan kadar aspal sesuai JMF. Agregat dan aspal panas diaduk 

kembali selama tak kurang 30 detik dan tak lebih dari 75 detik.  

Jika dibutuhkan menambah campuran dengan bahan tambah seperti 

selulosa atau lainnya, maka bahan tambah tersebut dimasukkan 

langsung ke dalam alat pencampur melalui lubang di bagian belakang 

UPA. Setelah campuran tercampur merata, maka pintu alat 

pencampur (pugmill/mixer) dibuka untuk mengeluarkan campuran 

panas dan dicurahkan ke dalam truk pengangkut untuk selanjutnya 

dibawa ke lokasi penghamparan.  Gambar 6.10 menggambarkan 

proses pencampuran yang terjadi di dalam alat pencampur. 
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Gambar 6.10 Alur pencampuran di unit pencampur (pugmill/mixer)
[MS-22]

 

 

6.2 Unit Pencampur Sistem Menerus (Continuous plant) 

Unit pencampur dengan sistem menerus hampir sama dengan 

sistem dengan penakar, hanya saja bin panas tak mempunyai 

penutup, sehingga tidak terdapat kotak penimbang di bawah bin 

panas.  Jadi, agregat panas yang disaring dengan pengendali gradasi, 

masuk langsung ke dalam penampung bin panas, dan selanjutnya ke 

dalam alat pencampur. Jumlah agregat yang masuk ke dalam alat 

pencampur dari masing-masing penampung bin panas diatur melalui 

besarnya bukaan masing-masing penampung bin panas. Mutu 

campuran sangat ditentukan oleh ketepatan pengaturan di 

penampung bin dingin, dan penampung bin panas.  

Karena proses pencampuran berlangsung terus menerus, maka UPA 

tipe sistem menerus ini mempunyai 2 elevator panas, yaitu satu 

berfungsi membawa agregat panas dari pengering ke pengendali 

gradasi, dan yang lain berfungsi membawa agregat dari bin panas ke 

alat pencampur. Di tempat penampung (hopper), campuran 

menunggu untuk dicurahkan ke dalam truk.  

Gambar 6.11 menggambarkan unit pencampur sistem menerus.

spraybar 

5. 4. 3. 

2. 1. 
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6.3 Unit Pencampur Dengan Silender (Drum Mixer Plant) 

Unit pencampur dengan silender lebih dikenal dengan sebutan drum 

mixer. Unit ini sebenarnya merupakan tipe lain dari unit pencampur 

sistem menerus, tetapi pencampuran dilakukan di tempat dimana 

agregat dikeringkan. Gambar 6.12 menggambarkan skema proses 

pencampuran dengan menggunakan unit drum mixer. 

Jadi, agregat yang dipasok dari bin dingin dikeringkan di tempat 

pengering dan sekaligus ditempat itu disemprotkan aspal panas. Oleh 

karena itu penjaminan mutu campuran dilakukan hanya pada bin 

dingin dan silender pengering yang sekaligus berfungsi sebagai  

pencampur dengan aspal panas.  

 

 

Gambar 6.12 Drum mixer 
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BAB 7 

Pengendalian Mutu 

Campuran Beton Aspal 

 

Beton aspal campuran panas dirancang di laboratorium dengan 

menggunakan peralatan yang ada di sana, diangkut ke lokasi, dihampar 

dan dipadatkan dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh 

kontraktor. Agar hasil campuran beton aspal itu memenuhi seluruh 

spesifikasi yang ada dibutuhkan system pengendalian mutu. 

Karakteristik campuran diperoleh melalui analisis hasil rancangan dan 

pengujian yang dilakukan selama pencampuran material, dan 

pemadatan. Selanjutnya, hasil rancangan campuran di laboratorium 

merupakan acuan untuk memproduksi campuran percobaan di UPA, 

tes hampar dan penggilasan di lapangan. Dari hasil percobaan produksi, 

penghamparan, dan pemadatan DMF menjadi JMF (baca juga Bab 5).   

Definisi mutu yaitu “kesesuaian dengan persyaratan” dan  “cocok 

untuk digunakan” perlu diverifikasi melalui 

proses sistem pengendalian mutu. Sistem 

pengendalian mutu pembuatan campuran 

beton aspal  terdiri dari 3 tahap, yaitu: 

1. Sistem pengendalian mutu pada tahap 

prakonstruksi 

2. Sistem pengendalian mutu pada tahap 

produksi dan konstruksi 

3. Sistem pengendalian mutu pada tahap pasca 

konstruksi 

 

3 kelompok 
tahapan system 
jaminan mutu 
yaitu: 
1. Prakonstruksi 

2. Produksi dan 
konstruksi 

3. Pasca 
konstruksi 
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7.1 Sistem Pengendalian Mutu Pada Tahap Prakonstruksi 

Sistem pengendalian mutu selama tahap prakonstruksi meliputi: 

1. Persiapan bahan  

Agregat dan aspal diupayakan berasal dari 

satu sumber, apabila terpaksa digunakan 

dari sumber yang berbeda maka perlu 

dibuat JMF yang baru dan bahan ditimbun 

pada tempat yang berbeda. Secara 

periodik dilakukan pengawasan secara 

acak akan kesesuaian mutu agregat dengan 

spesifikasi, dan pengawasan akan proses 

penimbunan sehingga tidak menimbulkan 

segregasi. 

2. Persiapan UPA dan Laboratorium  

Sebelum UPA digunakan untuk uji coba dalam rangka mendapatkan 

JMF, seluruh komponen yang ada harus dalam kondisi laik pakai. Bin 

dingin,  bin panas, kotak penimbang, thermometer perlu dikalibrasi 

dan dipelihara. 

Peralatan laboratorium untuk digunakan dalam proses menentukan 

JMF dan kendali mutu harus dalam kondisi laik pakai dan alat uji 

lengkap sesuai dengan persyaratan 

3. Persiapan alat dilokasi 

Truk pengangkut harus bersih dari bahan lain terutama yang dapat 

merusak campuran, dan jumlahnya tersedia cukup untuk 

mengangkut produksi sehingga campuran tidak tertunda di dalam 

pugmill. 

Aspal distributor, finisher atau alat penghampar campuran, alat 

pemadat roda besi, alat pemadat roda karet harus dalam kondisi 

laik pakai. 

  

 

 

Sistem pengendalian 
mutu tahap 
prakonstruksi: 
1. Persiapan bahan  

2. persiapan 
peralatan di UPA 

3. Persiapan alat di 
lokasi  

 



Pengendalian Mutu Campuran Beton Aspal 

 149 

 

7.2 Sistem Pengendalian Mutu Pada Tahap Produksi Dan Konstruksi 

Sistem pengendalian mutu pada tahap produksi dan konstruksi 

merupakan pengendalian mutu harian 

terhadap hasil campuran dan hasil pelaksa-

naan di lapangan.  

Pengendalian mutu di UPA  

1. Kualitas dan lancarnya produksi campuran 

dipengaruhi oleh kontinuitas pasokan 

agregat dari bin dingin. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah: 

a. pengisian agregat ke masing-masing 

pe-nampung bin dingin menggunakan 

loader dengan bucket lebih kecil dari 

mulut bin dingin. 

b. setiap fraksi agregat yang terletak pada bin yang berdekatan, 

tidak tercampur karena pengisian tidak terlalu tinggi atau 

dipasang pemisah. 

c. kontrol kecepatan aliran agregat pada ban berjalan atau 

conveyor/ elevator. 

2.  Pengering perlu diperiksa secara periodik untuk memastikan: 

a.  kesesuaian suhu ketika agregat dipanaskan. 

b. warna asap dari luaran cerobong tidak berwarna hitam, karena 

ini berarti pembakaran tidak sempurna. 

c. warna asap dari luaran cerobong tidak berwarna putih berkabut, 

karena ini berarti agregat dalam kondisi basah. 

3.  Ukuran ayakan pada unit ayakan panas dipastikan sudah dipasang 

sesuai dengan rencana campuran yang akan diproduksi dan dalam 

kondisi lubang ayakan tidak rusak. Dipastikan pula bahwa 

kecepatan ayakan sama dengan kecepatan produksi. 

4. Tidak terjadi pelimpahan agregat yang tidak semestinya, sebagai 

contoh seharusnya agregat masuk ke bin panas 1, tetapi masuk ke 

bin panas 2. 

Sistem pengendalian 
mutu tahap produksi 
dan konstruksi: 
1. Pengecekan 

fungsi  dan 
komponen UPA.  

2. Pengendalian 
mutu campuran 

3. Pengendalian 
mutu 
penghamparan 
dan pemadatan 
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5. Kesesuaian suhu aspal di dalam tangki penampung dengan 

persyaratan. 

6.  Lamanya pencampuran sesuai dengan persyaratan. 

Pengendalian hasil produksi terdiri dari: 

1. Pemeriksaan secara visual penyelimutan aspal pada agregat. 

2. Pemeriksaan kemungkinan adanya penggumpalan akibat suhu  tak 

sesuai atau kurang lamanya pencampuran. 

3. Pengukuran suhu campuran di atas truk pengangkut. 

4. Pengambilan benda uji untuk uji sifat fisik campuran dengan  jenis, 

jumlah, dan frekuensi sesuai dengan persyaratan. 

Pengawasan terhadap truk pengangkut campuran yaitu: 

1. Pemeriksaan kebersihan bak truk pengangkut 

2. Pengawasan bahwa campuran panas diangkut dalam keadaan 

tertutup terpal agar suhu campuran tidak cepat turun. 

3. pengawasan terhadap tersedianya truk dalam jumlah cukup 

sehingga tidak terjadi penumpukan hasil campuran di pugmill. 

Pengendalian mutu pekerjaan penghamparan dan pemadatan yaitu: 

1. Pengukuran suhu campuran di atas truk ketika tiba di lokasi. 

2. Pengukuran suhu campuran setelah dihampar sebelum dipadatkan. 

3. Pengukuran suhu campuran pada pemadatan awal, antara, dan 

akhir. 

4. Tekstur permukaan harus seragam, tekstur tidak seragam dapat 

diakibatkan oleh suhu campuran sudah dingin. 

5. Kesesuaian jumlah lintasan pemadatan awal, antara, dan akhir 

dengan JMF. 

 

Jenis dan frekuensi minimum pengujian untuk pengendalian mutu pada 

tahap produksi dan konstruksi seperti pada Tabel 7.1. 
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Tabel 7.1   Jenis dan Frekuensi Minimum Pengujian 

Bahan dan Pengujian Frekwensi pengujian  

Agregat:  

 Abrasi dengan mesin Los Angeles setiap 5000 m
3
 

 Gradasi agregat yang ditambahkan ke 

tumpukan 

setiap 1000 m
3
 

 Gradasi agregat dari bin panas setiap 250 m
3
 (minimum 2 

pengujian per hari) 

 Nilai setara pasir (sand equivalent) setiap 250 m
3
 

 

Aspal:  

 Aspal berbentuk drum 3 dari jumlah drum 

 Aspal curah setiap tangki aspal 

 Jenis pengujian aspal drum dan curah 

mencakup penetrasi dan titik lembek 

 

 

Campuran beton aspal:  

 Suhu di AMP dan suhu saat di lapangan setiap batch dan pengiriman 

 Gradasi dan kadar aspal setiap 200 ton (minimum 2 

pengujian per hari) 

 Kepadatan, stabilitas, pelelehan, 

Marshall Quotient (untuk non AC), 

rongga  dalam campuran pada 75 

tumbukan, dan stabilitas Marshall sisa 

atau Indirect Tensile Strength Ratio 

(ITSR) 

setiap 200 ton (minimum 2 

pengujian per hari) 

 Rongga dalam campuran pada 

kepadatan membal 

Setiap 3000 ton 

 Formula Rancangan Campuran Marshall setiap perubahan agregat/ 

rancangan 

Sumber: Spesifikasi 2010 
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Karena aspal merupakan material termoplastis, maka mutu campuran 

sangat ditentukan pula oleh nilai viskositas aspalnya selama 

pencampuran dan selama konstruksi. Tabel 7.2 memperlihatkan nilai 

viskositas aspal dan batasan suhu selama pencampuran dan 

penghamparan, dan pemadatan. Jika terjadi perbedaan nilai, maka nilai 

viskositas aspal yang disyaratkan untuk dipenuhi.  

 

Tabel 7.2  Nilai viskositas dan suhu campuran beton aspal 

No. Prosedur Pelaksanaan 
Viskositas 

aspal (Pa.S) 

Suhu 

Campuran 

(oC) 

Pen 60/70 

1 Pencampuran benda uji 

Marshall 
0,2 155 ± 1 

2 Pemadatan benda uji Marshall 0,4 145 ± 1 

3 
Pencampuran, rentang 

temperatur sasaran  
 0,2 – 0,5 145 – 155  

4 
Menuangkan campuran dari  

AMP ke dalam  truk 
± 0,5 135 – 150 

5 Pasokan kealat penghampar  0,5 - 1,0 130 - 150 

6 Penggilasan awal  (roda  baja) 1 - 2 125 – 145 

7 Penggilasan kedua (roda  karet) 2 - 20 100 - 125 

8 Penggilasan akhir (roda  baja) < 20  > 95 

Sumber: Spesifikasi 2010 

 

 

7.3  Sistem Pengendalian Mutu Pada Tahap Pascakonstruksi 

Sistem pengendalian mutu campuran beton aspal pasca 

konstruksi dilakukan melalui pengujian yang dilakukan terhadap benda 
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Sistem 
pengendalian mutu 
tahap 
pascakonstruksi: 
1. kepadatan di 

lapangan 

2. ketebalan 
lapisan 

3. elevasi 
permukaan  

uji inti yang diperoleh dengan menggunakan mesin bor pengambil 

benda uji inti (core). Benda uji inti berdiameter 4 inci  untuk partikel 

berukuran maksimum 1 inci dan berdiameter 6 inci untuk partikel 

berukuran di atas 1 inci. Benda uji inti paling sedikit diambil 2 buah per 

penampang melintang per lajur dengan jarak memanjang antar 

penampang melintang yang diperiksa tidak lebih dari 100 m[Spesifikasi 

2010]. 

Benda uji inti digunakan untuk menguji kepadatan beton aspal dan 

ketebalan yang dihasilkan. Kepadatan hasil pemadatan di lapangan 

dibandingkan dengan kepadatan standar kerja 

(JSD) hasil pemadatan di laboratorium. 

Kepadatan relatif adalah perbandingan 

kepadatan di lapangan dengan kepadatan 

standar kerja (JSD). Kepadatan relatif ini tak 

boleh kurang dari 97% untuk jenis lataston dan 

98% untuk beton aspal jenis lainnya. Tabel 7.3 

memperlihatkan batasan kepadatan relatif 

yang harus dipenuhi dari analisis data 

pengujian kepadatan. 

  

 

Tabel 7.3 Batasan  nilai kepadatan campuran beton aspal     

Kepadatan 

yang 

disyaratkan 

(% JSD) 

Jumlah benda 

uji 

perpengujian 

Kepadatan 

minimum rata-

rata 

(% JSD) 

Nilai minimum 

setiap pengujian  

tunggal 

(% JSD) 

98 

3-4 

5 

> 6 

98,1 

98,3 

98,5 

95 

94,9 

94,8 

97 

3-4 

5 

           > 6 

97,1 

97,3 

97,5 

94 

93,9 

93,8 

Sumber: Spesifikasi 2010 
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Bagian dari sistem pengendalian mutu pasca konstruksi adalah 

pemeriksaan kerataan permukaan dengan menggunakan mistar lurus 

sepanjang 3 meter, atau mistar lurus beroda sepanjang 3 meter. 

Pemeriksaan dilakukan terhadap paling sedikit 3 titik yang diukur 

melintang pada paling sedikit 12,5 meter memanjang sepanjang jalan 

yang dikerjakan. Perbedaan elevasi setiap dua titik pada setiap 

penampang melintang tak boleh lebih dari 5mm.  
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Lampiran B 

Formulir Perhitungan Sifat Volumetrik 
Formulir Perhitungan Sifat Volumetrik Beton Aspal Padat 

(Perhitungan berdasarkan berat beton aspal padat) 
1 dari 2 

Benda Uji:  Tanggal:  

Identifikasi:  

Komposisi dari benda uji: 

  Berat Jenis, G, 
gram 

Komposisi campuran, % dari  
berat total benda uji,P 

   Efektif Bulk  Benda uji ke 

      1 2 3 4 5 

1. Agregat kasar G1   P1      

2. Agregat halus G2   P2      

3. Bahan pengisi G3   P3      

4. Campuran 
agregat  

Gs   Ps      

5. Kadar aspal Ga   Pa      

 

  Berat Jenis, G, 
gram 

Komposisi campuran, % dari 
berat total agregat,P 

   Efektif Bulk  Benda uji ke 

      1 2 3 4 5 

6. Agregat kasar G1   P1      

7. Agregat halus G2   P2      

8. Bahan pengisi G3   P3      

9. Campuran 
agregat  

Gs   Ps      

10. Kadar aspal Ga   Pa      

 
11. Berat kering benda uji                                 = ………..gram 
12. Berat benda uji kering permukaan              = ………. gram 
13. Berat benda uji di dalam air                        =   ………gram 
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Formulir Perhitungan Sifat Volumetrik Beton Aspal Padat 
(Perhitungan berdasarkan berat beton aspal padat) 

         2 dari 2 

   Benda uji ke 

   1 2 3 4 5 

        

14. Berat jenis bulk agregat 
campuran,gr 

Gsb      

15. Berat jenis maksimum benda uji, 
gr 

Gmm      

16. Berat jenis bulk benda uji,gr Gmb      

17. Berat jenis efektif agregat 
campuran,gr 

Gse      

18. Kadar aspal terabsorbsi, % Pab      

 

19.  Kadar aspal efektif,% Pae      

20. Prosentase pori antara agregat VMA      

21. Prosentase pori dalamcampuran VIM      

22. Prosentase pori terisi aspal VFA      

Catatan: 
Berat jenis bahan pengisi sukar untuk didapatkan, oleh karena itu diasumsikan 
sama dengan berat jenis apparent. 
Contoh perhitungan ada di Bab 4 



 

 

 

Lampiran C  Formulir Perhitungan Hasil Pengujian Marshall 
 

Tanggal: 
Jenis Campuran: 

Agregat: 
Berat jenis bulk, Gsb: 
Berat jenis apparent: 

Aspal: 
Penetrasi: 
Berat jenis (T): 

No. 
Benda 

uji 

Kadar aspal Berat jenis Berat,gram 
Volume  

bulk 
cm

3 

Berat 
jenis 
bulk, 

Gmb 

% volume % pori Stabilitas 
Flow 

mm 

% berat 
thdp 
total 
agregat. 

% berat 
thdp total 
campuran
. 

Gmm Gse 
di 

udara 
Dlm 
air 

kering 
permukaan 

 ssd 

Aspal 
thdp 

campur
an 

Agregat  
efektif 
thdp 
campuran 

VMA VIM VFA 
Bacaan 

dial 
Justifikas

i kg 
Koreksi 
volume 

A B C D E F G H J K L M N P Q R S U 

1                   

2                   

3                   

                   

1                   

2                   

3                   

                   

1                   

2                   

3                   
Keterangan: 

1. B = 100
A100

A


      6.  J = 

H

E
    9.   M = 

sbG

)B100(J
100


  12.  Q hasil pengujian Marshall  

2. C diperoleh dari pengujian sesuai AASHTO T 209-90   7.  K = 
T

J.B
             10.  N = 

C

)JC(100 
  13.  R = Q x kalibrasi 

3. D = 
T/BC/100

B100




      8.  L = 

D

)B100(J 
  11.  P = 

M

)NM(100 
  14. S = R x faktor koreksi 

4. E s/d G hasil pengujian di laboratorium            15.  U hasil pengujian Marshall 
     
5. H = G-F              

1
6

5
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Lampiran D  
Contoh Grafik Penentuan Kadar Aspal Optimum 
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Daftar Rumus 

1. Aspal 

Rumus 1.1:  Parameter durabilitas = 
PA

AN

2

1




  

Rumus 1.2: Indeks Penetrasi:    
25T

C25 Pen loglogPen
50

IP10

IP20

B&R

o
B&R









 

2. Agregat    

Rumus 2.1 :  Rumus  Fuller P = 100 45,0)
D

d
(   

 

Rumus 2.2:  Penyerapan air  = x100%
B

)B(B

k

kj     

Rumus 2.3:  Berat jenis bulk  =  
acpis

k

)V VV(V

B

γ
 = 

)B(B

B

aj

k


    

 

Rumus 2.4: Berat jenis kering permukaan (=berat jenis ssd) 

= 
acpis

j

)VVV(V

B

γ
= 

)B(B

B

aj

j


  

Rumus 2.5: Berat jenis semu (apparent) = 
ais

k

)V(V

B

γ
= 

)B(B

B

ak

k


  

 

Rumus 2.6: Berat jenis efektif  =  
apis

k

)γVV(V

B
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3. Agregat campuran 

Rumus 3.1: P = aA + bB + cC  

Rumus 3.2: a+b+c = 1 (dalam decimal) 

  a+b+c = 100% (dalam persen) 

Rumus 3.3: P = aA + Bb 

Rumus 3.4: 
BA

BP
a




   

Rumus 3.5: 
AB

AP
b




       

 

 

4.  Beton aspal 

Rumus 4.1: Gmb = 
assd

k

BB

B


  

Rumus 4.2: x100
BB

BB

assd

kssd




  

Rumus 4.3:  Gmm  = 
CA

A


  

Rumus 4.4: 

a
G

a
P

se
G

P

100
mm

G
s 

    

Rumus 4.5: VMA = (100 - 
sb

smb

G

xPG
) % volume bulk beton aspal padat 

Rumus 4.6: VMA= (100 - 100
P100

100
x

G

G

a1sb

mb


) % vol. bulk btn aspal pdt 

Rumus 4.7:  VIM = (100 x 
mm

mbmm

G

GG 
) %  volume bulk beton aspal padat 
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Rumus 4.8:   
VMA

VIM)100(VMA
VFA


 % dari  VMA  

Rumus 4.9:  Pab = a
sesb

sb
G

.GG

GG
100 se


 % dari berat agregat  

Rumus 4.10:    s
ab

aae P
100

P
PP  %  dari berat beton aspal padat 

Rumus 4.11:  Tebal selimut aspal = 
sa

ae

LP.P

1
.

G

P
.1000 m     

Rumus 4.12:  Gsb = 

sbn

n

sb3

3

sb2

2

sb1

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P
........PPPP




  

Rumus 4.13: Gse  = 

a

a

mm

a

G

P

G

100

P100




  

Rumus 4.14:  Gse = 

sen

n

se3

3

se2

2

se1

1

n321

G

P
.....

G

P

G

P

G

P
........PPPP




 

 

5. Rancangan Campuran 

Rumus 5.1: KAA = 0,035(%CA) + 0,045(%FA) + 0,18(%filler) + K 
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