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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Perkerasan Jalan Raya 

Perkerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis 

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

tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas diatasnya ke tanah dasar secara aman. 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar 

dan roda kendaraan, yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi, 

dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Agar 

perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka pengetahuan tentang 

sifat, pengadaan dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan 

(Silvia Sukirman, 2003). 

 

2.1.1 Jenis Konstruksi Perkerasan dan Komponennya  

Konstruksi perkerasan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan bahan ikat yang 

digunakan serta komposisi dari komponen konstruksi perkerasan itu sendiri, antara lain:  

(1) Konstruksi Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) pada Gambar 2.1 : 

a. Memakai bahan pengikat aspal.  

b. Sifat dari perkerasan ini adalah memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke 

tanah dasar.  

c. Pengaruhnya terhadap repetisi beban adalah timbulnya rutting (lendutan pada 

jalur roda).  

d.  Pengaruhnya terhadap penurunan tanah dasar yaitu, jalan bergelombang 

(mengikuti tanah dasar). 

Komponen perkerasan lentur dijelaskan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen perkerasan lentur. 
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(2)  Konstruksi Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) pada Gambar 2.2 : 

a. Memakai bahan pengikat semen portland (PC).  

b.  Sifat lapisan utama (plat beton) yaitu memikul sebagian besar beban lalu lintas.  

c.   Pengaruhnya terhadap repetisi beban adalah timbulnya retak-retak pada 

permukaan jalan.  

d.   Pengaruhnya terhadap penurunan tanah dasar yaitu, bersifat sebagai balok di atas 

permukaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Komponen perkerasan kaku. 

 

(3)  Konstruksi Perkerasan Komposit (Composite Pavement) pada Gambar 2.3 : 

a.   Kombinasi antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur.  

b.   Perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Komponen perkerasan komposit. 

 

2.1.2 Fungsi Lapis Perkerasan 

Supaya perkerasan mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai,  tetapi 

tetap ekonomis, maka perkerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis. Lapis paling atas 

disebut sebagai lapis permukaan, merupakan lapisan yang paling baik mutunya. Di 

bawahnya terdapat lapis pondasi, yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah 

dipadatkan (Suprapto, 2004).  
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(1)  Lapis Permukaan (LP)  

Lapis permukaan adalah bagian perkerasan yang paling atas. Fungsi lapis 

permukaan dapat meliputi:  

 

a.  Struktural :  

Ikut mendukung dan menyebarkan beban kendaraan yang diterima oleh perkerasan, 

baik beban vertikal maupun beban horizontal (gaya geser). Untuk hal ini 

persyaratan yang dituntut adalah kuat, kokoh, dan stabil.  

b.  Non Struktural, dalam hal ini mencakup :  

1)  Lapis kedap air, mencegah masuknya air ke dalam lapisan perkerasan yang ada 

di bawahnya.  

2)   Menyediakan permukaan yang tetap rata, agar kendaraan dapat berjalan dan 

memperoleh kenyamanan yang cukup.  

3)   Membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefisien gerak 

(skid resistance) yang cukup untuk menjamin tersedianya keamanan lalu lintas.  

4)   Sebagai lapisan aus, yaitu lapis yang dapat aus yang selanjutnya dapat diganti 

lagi dengan yang baru.  

 

(2)  Lapis Pondasi Atas (LPA) atau Base Course 

Lapis pondasi atas adalah bagian dari  perkerasan yang terletak antara lapis 

permukaan dan lapis pondasi bawah atau dengan tanah apabila tidak menggunakan 

lapis pondasi bawah. Fungsi lapis ini adalah :  

 Lapis pendukung bagi lapis permukaan.  

 Pemikul beban horizontal dan vertikal.  

 Lapis perkerasan bagi pondasi bawah.  

 

(3) Lapis Pondasi Bawah (LPB) atau Subbase Course 

Lapis Pondasi Bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi 

dan tanah dasar. Fungsi lapis ini adalah :  

 Penyebar beban roda.  

 Lapis peresapan.  

 Lapis pencegah masuknya tanah dasar ke lapis pondasi.  

 Lapis pertama pada pembuatan perkerasan. 
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(4)  Tanah Dasar (TD) atau Subgrade 

Tanah dasar (subgrade) adalah permukaan tanah semula, permukaan tanah galian 

atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah 

dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. 

 

2.1.3 Bahan Penyusun Perkerasan 

2.1.3.1 Aspal 

Aspal adalah bahan bersifat semen yang berwarna coklat gelap sampai hitam, 

padat, agak atau cair dengan unsur utama bitumen yang ada di alam hasil residu 

penyulingan minyak mentah (Crude-oil). Dalam aspal terdapat campuran hydrocarbon, 

paraffin dan aromatic juga komponen heterosiklis yang terdiri dari unsur belerang, 

nitrogen dan oksigen. Fungsi aspal pada konstruksi jalan adalah untuk mengikat butiran 

batu, melindungi masuknya air ke dalam batu dan memberikan bantalan kepada batu 

(Mario, 2002). 

Umumnya aspal keras yang digunakan untuk campuran aspal panas di Indonesia 

adalah aspal jenis pen 60/70. Aspal jenis pen 60/70 yang baik harus memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan oleh AASHTO (AASHTO M-26) terdapat pada Tabel 2.1. Aspal 

keras yang dipakai harus tidak mengandung air dan bila dipanaskan sampai dengan suhu 

175˚C tidak mengeluarkan busa. 

Tabel 2.1. Persyaratan Aspal Keras Pen 60/70 

No. Jenis Pengujian Metode Persyaratan 

1 Penetrasi, 25oC, 100gr, 5 detik; 0,1 mm SNI 06-2456-1991 60 - 79 

2 Titik Lembek; oC SNI 06-2434-1992 48 - 58 

3 Titik Nyala; oC SNI 06-2433-1993 Min. 200 

4 Daktilitas, 25oC; cm SNI 06-2432-1994 Min. 100 

5 Berat Jenis SNI 06-2441-1995 Min. 1,0 

6 Kelarutan dalam Trichlor Ethylen; % berat SNI 06-2438-1996 Min. 99 

7 Penurunan Berat (dengan TFOT); % berat SNI 06-2440-1997 Max. 0,8 

8 Daktilitas Setelah Penurunan Berat; % asli SNI 06-2456-1998 Min. 54 

9 Penetrasi Setelah Penurunan Berat; % asli SNI 06-2432-1999 Min. 50 

10 Uji Bintik (Spot Tes) AASHTO T. 102 Negatif 

  - Standar Naptha     

  - Standar Naptha     

  - Hephtane Xylene     

Spesifikasi Umum, Direktoral Jendral Bina Marga 
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2.1.3.2 Agregrat 

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

lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan (Petunjuk Pelaksanaan Laston Untuk 

Jalan Raya SKBI -2.4.26.1987). 

Fungsi dari agregat dalam campuran aspal adalah sebagai kerangka yang 

memberikan stabilitas campuran jika dilakukan dengan alat pemadat yang tepat. Agregat 

sebagai komponen utama atau kerangka dari lapisan perkerasan jalan yaitu mengandung 

90% – 95% agregat berdasarkan persentase berat atau 75% – 85% agregat berdasarkan 

persentase volume (Silvia Sukirman, 2003, Beton Aspal Campuran Panas). 

Pemilihan jenis agregat yang sesuai untuk digunakan pada konstruksi perkerasan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradasi, kekuatan, bentuk butir, tekstur 

permukaan, kelekatan terhadap aspal serta kebersihan dan sifat kimia. Jenis dan campuran 

agregat sangat mempengaruhi daya tahan atau stabilitas suatu perkerasan jalan (Kerbs, 

and Walker, 1971). 

 

A. Klasifikasi Agregat 

Berdasarkan besar partikel-partikel (ukuran butiran) agregat, dapat dibedakan 

menjadi : 

1. Agregat kasar  

Agregat yang secara umum mepunyai ukuran lebih besar dari 0,234 mm. Dimana 

untuk campuran aspal panas mempunyai gradasi umum yang bisa dignakan untuk semua 

jenis hotmix. Agregat kasar yang digunakan bisa berupa batu pecah atau kerikil yang 

kering, kuat, awet dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Agregat bergradasi kasar 

adalah agregat yang mempunyai butir yang berukuran dari yang kasar sampai yang halus, 

tetapi agregat kasarnya masih tetap dominan. Menurut ASTM agregat kasar mempunyai 

ukuran > 4,75 mm sedangkan menurut AASTHO agregat kasar mempunyai ukuran lebih 

besar dari 2 mm. Tetapi komposisi agregat kasar campuran panas Indonesia memakai 

spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh Direktoral Jendral Bina Marga. 

Komposisi agregat kasar yang dipakai di Indonesia untuk campuran aspal panas 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 : 
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Tabel 2.2. Komposisi Agregrat Kasar 

Ukuran 

Saringan 

% Berat 

Lolos 

(mm)   

20 100 

12.7 30-100 

9.5 0-55 

4.75 0-10 

0.075 0-1 

Sumber : Spesifikasi Umum, Direktoral Jenderal Bina Marga 

 

Dan ketentuan mengenai agregat kasar bisa dilihat pada Tabel 2.3 : 

Tabel 2.3. Ketentuan Agregrat Kasar 

Pengujian     Standar  Nilai 

Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan SNI 03-3407-1994 Maks 12% 

natrium dan magnesium sulfat   

Abrasi dengan mesin Los Angeles SNI 03-2417-1991 Min 40% 

Kelekatan agregat terhadap aspal SNI 03-2439-1991 Min 95% 

Angularitas SNI 03-6877-2002 95/90(*) 

Partikel pipih dan lonjong (**) ASTM D-4791 Maks 10% 

Catatan : 

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

dari 90% agregat kasar mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih 

(**) Pengujian dengan perbandingan lengan alat uji terhadap poros 1 : 5 

Sumber :Departemen Pekerjaan Umum 

2. Agregat halus  

Agregat yang secara umum mempunyai ukuran antara 0,234 – 0,0075 mm. Untuk 

agregat halus campuran aspal panas juga mempunyai spesifikasi umum yang dapat 

digunakan untuk hotmix. Agregat halus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, 

bersudut tajam dan bersih dari kotoran-kotoran atau bahan-bahan lan yang tidak 

dikehendaki. 

Agregat bergradasi halus adalah agregat yang mempuyai butir yang berukuran dari 

yang kasar sampai yang halus tetapi agregat halusnya lebih dominan. Menurut Bina 

Marga komposisi agregat halus yang ideal dipakai di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 

2.4 dan ketentuannya pada Tabel 2.5  . 
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Tabel 2.4. Komposisi Agregrat Halus 

Ukuran Saringan % Berat Lolos 

(mm)   

9.5 100 

4.75 90-100 

2.36 80-100 

600 micron 25-100 

75 micron 3-11 

Spesifikasi Umum, Direktoral Jendral Bina Marga 

Tabel 2.5. Ketentuan Agregrat Halus 

Pengujian Standar Nilai 

Nilai Setara Pasir SNI 03-4428-1991 Min. 50% 

Material Lolos Saringan No. 200 SNI 03-4428-1992 Maks. 8% 

Angularitas SNI 03-6877-1993 Min. 45% 

Spesifikasi Umum, Direktoral Jendral Bina Marga 

 Spesifikasi dari AASHTO juga dapat digunakan untuk campuran aspal panas di 

Indonesia. Sedangkan menurut standard internasional AASHTO (AASHTO 29-70) 

komposisi agregat halus terdapat pada Tabel 2.6 . 

 

Tabel 2.6. Komposisi Agregrat Halus  

No. Saringan I II III 

3/8" 100   100 

4 95-100 100 80-100 

8 70-100 95-100 65-100 

16 40-80 85-100 40-80 

30 20-65 65-90 20-65 

50 7-40 30-60 7-40 

100 2-20 5-25 2-20 

200 0-10 0-5 0-10 

Sumber : AASHTO 29-70 

3. Filler 

Filler ialah bahan pengisi rongga dalam campuran (void in mix) yang berbutir halur 

yang lolos sarongan no. 30 dimana persentase berat yang lolos saringan no. 200 minimum 

65% (SKBI-2.4.26.1987). Sebagai filler dapat dipergunakan debu batu kapur, debu 

dolomits atau semen Portland. Fungsi filler pada perkerasan ialah untuk meningkatkan 

stabilitas dan mengurangi rongga udara dalam campuran. Harus keris dan bebas dari 

gumpalan-gumpalan. Untuk gradasi filler dapat dilihat pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. Gradasi Filler 

Ukuran Saringan Persentase Berat Lolos 

No 30 (0.590 mm) 100 

No 50 (0.279 mm) 95-100 

No 100 (0.149 mm) 90-100 

No 200 (0.075 mm) 65-100 

sumber : Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton untuk Jalan Raya 2 4 1987 

B. Bentuk dan Tekstur Agregat 

Bentuk dan tekstur agregat mempengaruhi stabilitas dari lapisan perkerasan yang 

dibentuk oleh agregat tersebut. Agregat yang paling baik untuk digunakan sebagai bahan 

perkerasan jalan adalah berbentuk kubus, tetapi jika tidak ada, maka agregat yang 

memiliki minimal satu bidang pecahan, dapat digunakan sebagai alternatif berikutnya. 

Macam bentuk dan tekstur agregat dapat dilihat pada Gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Bentuk dan tekstur agregat. 

 

Partikel agregat dapat berbentuk sebagai berikut : 

1.  Bulat (rounded) 

Agregat yang dijumpai di sungai pada umumnya telah mengalami pengikisan oleh 

air sehingga umumnya berbentuk bulat. Partikel agregat saling bersentuhan dengan luas 

bidang kontak kecil sehingga menghasilkan daya interlocking yang lebih kecil dan lebih 

mudah tergelincir. 

2.  Lonjong (elongated) 

Partikel agregat berbentuk lonjong dapat ditemui di sungai-sungai atau bekas 

endapan sungai. Agregat dikatakan lonjong jika ukuran terpanjangnya lebih panjang dari 

1,8 kali diameter rata-rata. Sifat interlocking-nya hampir sama dengan yang berbentuk 

bulat. 
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3.  Kubus (cubical) 

Partikel berbentuk kubus merupakan bentuk agregat hasil dari mesin pemecah batu 

(stone crusher) yang mempunyai bidang kontak yang lebih luas sehingga memberikan 

interlocking/saling mengunci yang lebih besar. 

Dengan demikian kestabilan yang diperoleh lebih besar dan lebih tahan terhadap 

deformasi yang timbul. Agregat berbentuk kubus ini paling baik digunakan sebagai bahan 

konstruksi perkerasan jalan. 

 

4.  Pipih (flaky) 

Partikel agregat berbentuk pipih dapat merupakan hasil dari mesin pemecah batu 

ataupun memang merupakan sifat dari agregat tersebut yang jika dipecahkan cenderung 

berbentuk pipih. Agregat pipih yaitu agregat yang lebih tipis dari 0,6 kali diameter rata-

rata. Agregat berbentuk pipih mudah pecah pada waktu pencampuran, pemadatan ataupun 

akibat beban lalu lintas. 

 

5.  Tak beraturan (irregular) 

Partikel agregat tak beraturan, tidak mengikuti salah satu yang disebutkan di atas. 

Tekstur permukaan berpengaruh pada ikatan antara batu dengan aspal. Tekstur 

permukaan agregat terdiri atas : 

1. Kasar sekali (very rough) 

2. Kasar (rough) 

3. Halus 

4. Halus dan licin (polished) 

Permukaan agregat yang halus memang mudah dibungkus dengan aspal, tetapi sulit 

untuk mempertahankan agar film aspal itu tetap melekat, karena makin kasar bentuk 

permukaan maka makin tinggi sifat stabilitas dan keawetan suatu campuran aspal dan 

agregat. 

Campuran aspal beton (AC) dapat dibuat bergradasi halus (mendekati batas titik-titik 

kontrol atas), tetapi akan sulit memperoleh rongga dalam agregat (VMA) yang 

disyaratkan. Lebih baik digunakan aspal beton bergradasi kasar (mendekati batas titik-

titik kontrol bawah). 
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2.1.3.3 Wetfix-Be (Anti-Stripping Agents) 

 Wetfix-Be adalah bahan tambahan atau zat aditif yang khusus didesain untuk 

campuran aspal panas (HMA) yang berfungsi untuk mendapatkan nilai stabilitas yang 

dibutuhkan. Serta bisa merubah sifat aspal dan agregat, karena aspal merupakan material 

dengan polaritas rendah dengan daya tarik rendah terhadap agregat. Sedangkat agregat 

yang basah umumnya tidak akan melekat saat dicampur dengan aspal. Oleh sebab itu 

dibutuhkan zat aditif Wetfix-Be yang juga mempunyai kegunaan lain seperti 

meningkatkan daya lekat dan ikatan, serta mengurangi efek negatif dari air dan 

kelembaban. Dengan demikian campuran perkerasan akan menghasilkan permukaan 

dengan daya lekat yang tinggi. Sifat fisik dari zat aditif Wetfix-Be bisa dilihat pada Tabel 

2.8. 

 

Tabel 2.8. Sifat Fisik Wetfix-Be 

Physical Properties Wetfix-Be 

Appearance at 20˚C Brown, Viscous Liqiud 

Density at 20˚C, kg/m3 980 

Pour Point, ˚C <0 

Flasf Point, ˚C >100 

Viscosity at 20 ˚C, cP 3000 

Viscosity at 50 ˚C, cP 400 

Dosage 0,2% - 0,5% 

 Sumber : PT. Enceha Pasific, Jakarta 

Adapun manfaat dari anti-stripping agents yaitu : 

1. Meningkatkan pelapisan aspal dengan agregat walaupun keadaan basah 

2. Meningkatkan ikatan atau bonding dalam campuran 

3. Bisa memperpanjang umur jalan sampai 3-4 tahun. 

 

2.2  Campuran Aspal panas (Hot Mix Asphalt) 

 Campuran Aspal Panas adalah suatu campuran perkerasan jalan lentur yang terdiri 

dari agregat kasar, agregat halus, filler dan bahan pengikat aspal dengan perbandingan 

tertentu dan untuk mengeringkan agregat dan mencairkan aspal agar dapat dengan mudah 

dicampur dengan baik maka sebelum pencampuran bahan tersebut harus dipanaskan.  
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 Indonesia adalah suatu negara yang beriklim tropis dengan temperatur permukaan 

jalan yang cukup tinggi dan makin meningkatnya lalu lintas yang ada. Di Indonesia 

terdapat beberapa jenis Campuran Aspal Panas yang dibedakan menurut lalu lintas yang 

melewatinya, yaitu : 

a. Latasir (HRSS) Kelas A dan B 

b. HRS 

c. Laston (AC) 

d. Asphalt Treated Base (ATB) 

e. Split Mastik Aspal 

 Pada umumnya Hotmix digunakan sebagai konstruksi perkerasan lentur, yang 

mana mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dipandang dari segi kekuatan dan 

segi kenyamanan, (The Asphalt Institute, 1985), kondisi yang harus dipenuhi sebagai 

berikut : 

1. Stabilitas, yaitu kekuatan dari campuran aspal untuk menahan deformasi akibat 

beban tetap dan berulang tanpa mengalami keruntuhan (plastic flow).Untuk 

mendapat stabilitas yang tinggi diperlukan agregat bergradasi baik, rapat, dan 

mempunyai rongga antar butiran agregat (VMA) yang kecil. Tetapi akibat VMA 

yang kecil maka pemakaian aspal yang banyak akan menyebabkan terjadinya 

bleeding karena aspal tidak dapat menyelimuti agregat dengan baik. 

2. Durabilitas atau ketahanan, yaitu ketahanan campuran aspal terhadap pengaruh 

cuaca, air, perubahan suhu, maupun keausan akibat gesekan roda kendaraan. Untuk 

mencapai ketahanan yang tinggi diperlukan rongga dalam campuran (VIM) yang 

kecil, sebab dengan demikian udara tidak (atau sedikit) masuk kedalam campuran 

yang dapat menyebabkan menjadi rapuh. Selain itu diperlukan juga VMA yang 

besar, sehingga aspal dapat menyelimuti agregat lebih baik. 

3. Fleksibilitas atau kelenturan, yaitu kemampuan lapisan untuk dapat mengikuti 

deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang tanpa mengalami retak 

(fatigue cracking). Untuk mencapai kelenturan yang tinggi diperlukan VMA yang 

besar, VIM yang kecil, dan pemakaian aspal dengan penetrasi tinggi. 

4. Kekesatan (skid resistence), yaitu kemampuan perkerasan aspal memberikan 

permukaan yang cukup kesat sehingga kendaraan yang melaluinya tidak mengalami 

slip, baik diwaktu jalan basah maupun kering. Untuk mencapai kekesatan yang tinggi 
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perlu pemakaian kadar aspal yang tepat sehingga tidak terjadi bleeding, dan 

penggunaan agregat kasar yang cukup. 

5. Ketahanan leleh (fatigue resistence), yaitu kemampuan aspal beton untuk mengalami 

beban berulang tanpa terjadi kelelahan berupa retak atau kerusakan alur (rutting). 

6. Permeabilitas, yaitu kemudahan campuran aspal dirembesi udara dan air. 

7. Workabilitas, yaitu kemudahan campuran aspal untuk diolah. Faktor yang 

mempengaruhi workabilitas antara lain gradasi agregat, dimana agregat yang 

bergradasi baik lebih mudah dikerjakan, dan kandungan filler, dimana filler yang 

banyak akan mempersulit pelaksanaan. 

 

2.2.1 Komposisi Campuran Aspal Panas 

Komposisi campuran aspal panas terdiri dari komponen utama yang masing-

masing komponen sudah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan iklim di Indonesia. 

Komponen utama dalam campuran aspal panas adalah agregat, filler, aspal dan factor 

panas. Gradasi agregat bina marga laston AC dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Gambar 

2.5. Disamping itu untuk meningkatkan kemampuan campuran aspal panas dapat juga 

digunakan bahan tambahan.  

Tabel 2.9. Gradasi Agregat Bina Marga Laston AC 

Ukuran Ayakan % Berat yang Lolos 

(mm) Batas Atas Batas Bawah 

25 100 100 

19 100 90 

12.700 90 40 

2.380 39 23 

0.074 8 4 

Sumber : Spesifikasi Umum, Direktoral Jendral Bina Marga 



17 
 

 
 

 

Gambar 2.5 Grafik spesifikasi gradasi agregat Bina Marga Laston AC. 

 

2.3   Aspal Porus   

Campuran aspal porus merupakan campuran generasi baru dalam perkerasan 

lentur, yang memperbolehkan air meresap ke dalam lapisan atas (wearing course). 

Dengan meresapnya air maka bisa langsung meresap dan mengalirkannya ke dalam tanah 

dan menjadi air tanah.  Penggunaan porous asphalt pavement ini akan memberikan 

berbagai manfaat yaitu dari segi lingkungan, ekonomi dan struktural. 

 Dari segi lingkungan penggunaan porous asphalt pavement, daerah yang memiliki 

sedikit ruang hijau terbuka tak perlu kuatir dengan tidak adanya tempat tangkapan air 

karena jalan-jalan yang dibangun dengan porous asphalt pavement secara tidak langsung 

sudah menjadi tempat tangkapan air. Melalui penggunaan porous asphalt pavements akan 

mengurangi polutan yang meresap ke tanah. Polutan-polutan tersebut dapat berasal dari 

hidrokarbon dari bahan-bahan aspal sendiri ataupun dari oli mobil. Tabel 2.10 di bawah 

ini menunjukkan hasil penelitian tentang pengurangan polutan yang diakibatkan oleh 

penggunaan porous asphalt pavements: 
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Tabel 2.10. Pengurangan Polutan pada Porous Asphalt 

Lokasi Studi Total Total Total 

Suspended  Phosphors Nitrogen 

Solids (TSS) (TP) TN) 

Prince William, VA 82 65 80 

Rockville, D 95 65 85 

Sumber : Environmental Protection Agency (EPA) 

Dari segi ekonomi penggunaan porous asphalt pavement lebih murah daripada 

jalan yang dibangun dengan perkerasan konvensional. Gambar 2.6 menunjukkan 

kelebihan aspal porus dibanding perkerasan konvesional.: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Grafik kelebihan aspal porus dibanding perkerasan konvesional.  

 

2.3.1  Spesifikasi Gradasi Aspal Porus 

Aspal porus adalah campuran aspal yang sedang dikembangkan untuk konstruksi 

wearing course. Campuran ini menggunakan gradasi terbuka (open-graded) yang 

didominasi oleh agregat kasar. Sifat-sifat aspal porus ditentukan oleh gradasi agregat, di 

samping juga tergantung dari sifat-sifat bahan pembentuk aspal itu sendiri.  

Awal mula penggunaan porous asphalt pavement ini dimulai pada awal tahun 

1970 di The Franklin Institute.Institut ini memulai percobaan mereka dengan 

mengidentifikasi gradasi agregat yang dipakai di jalan raya sekitar Britain, California.  

Hasil dari penelitian ini ternyata belum sempurna dan masih ada kekurangan maka 

pada tahun 1973 University of Delaware di Newmark melanjutkan penelitian tentang 

gradasi dan bentuk struktural dari porous asphalt pavement . 
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Gambar 2.7 dibawah ini menunjukkan hasil penelitian tentang gradasi dan bentuk 

struktural dari University of Delaware : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Bentuk struktural aspal porus 

 

Setelah penelitian dari kedua universitas di Amerika tersebut, penggunaan porous 

asphalt mulai dikenal dan dikembangkan oleh dunia. Dihasilkan berbagai ragam gradasi 

untuk asphalt porous pavement ini, diantaranya adalah gradasi aspal porus Australia 

seperti pada Tabel 2.11, Gambar 2.8, dan Gambar 2.9. 
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Tabel 2.11. Gradasi Aspal Porus Menurut AAPA, 2004 

Ukuran Ayakan % Berat Yang Lolos 

(mm) Ag. Maks. 10 mm Ag. Maks. 14 mm 

19,1 (3/4”)  100 

12,7 (1/2”) 100 85 – 100 

9,6 (3/8”) 85 – 100 45 – 70  

6,35 (1/4”) 35 – 70  35 – 45 

4,75 (No. 4) 20 – 45 10 – 25  

2,38 (No. 8) 10 – 20 7 – 15  

1,19 (No. 16) 6 – 14 6 – 12  

0,59 (No. 30) 5 – 10 5 – 10  

0,279 (No. 50) 4 – 8 4 – 8  

0,15 (No. 100) 3 – 7 3 – 7  

0,075 (No. 200) 2 – 5 2 – 5  

Total 100 100 

Kadar Aspal 5,0 – 6,5 4,5 – 6,0  

Sumber : Australian Asphalt Pavement Association,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.8 Grafik spesifikasi gradasi agregat aspal porus AAPA untuk ukuran 

maks. 10 mm. 
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Gambar 2.9 Grafik spesifikasi gradasi agregat aspal porus AAPA untuk ukuran 

maks. 14 mm. 

2.3.2 Pemakaian Porous Asphalt Pavement 

 Pemakaian porous asphalt pavement banyak digunakan di negara-negara maju 

terutama di Amerika Utara . Saat ini mereka sangat konsentrasi untuk mengembangkan 

teknologi porous asphalt pavement, dikarenakan banjir sering melanda negara itu. Maka 

mereka harus menemukan teknologi perkerasan aspal yang tepat untuk menanggulangi 

bencana tersebut.  

Gambar 2.10, 2.11, 2.12 berikut ini adalah gambar pemakaian perkerasan aspal 

porus di berbagai negara. Sedangkan Gambar 2.13 adalah konsep ikatan antar butiran 

pada aspal porus:  

 

 

 

 

Gambar 2.10 Konstruksi aspal porus pada lapangan parkir di Hackessin , Delaware 

(Brown,1996 and Cahill ,1993,p 11). 
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Gambar 2.11 Konstruksi aspal porus pada jalan perumahan di Macon, Georgia 

(specifications by Adele George). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Konstruksi aspal porus pada lapangan parkir di Roswell , Georgia 

(specifications by Cerulca). 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.13 Konsep ikatan antar butiran agregat pada campuran aspal 

(Georgia Department of Transportation, no date). 
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2.4  Piropilit 

Piropilit merupakan batuan jenis metamorf yang memiliki sifat dapat teraktifasi 

oleh pengaruh asam dan panas. Secara fisik piropilit memiliki tingkat kekerasan yang 

rendah dan tingkat penyerapan air yang cukup tinggi. Bentuk fisik batu piropilit dapat 

dilihat pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.14  Batuan piropilit. 

Piropilit adalah paduan dari alumunium silikat, yang mempunyai rumus kimia 

Al2O3.4SiO2H2O. Struktur polimer piropilit dapat dilihat pada Gambar 2.15. Mineral 

yang termasuk piropilit adalah kianit, andalusit, dan diaspor. Bentuk Kristal piropilit 

adalah  monoklin serta mempunyai sifat fisik dan kimia yang mirip dengan talk. Piropilit 

terbentuk umumnya berkaitan dengan formasi andesit tua yang memiliki kontrol struktur 

dan intensitas ubahan hidrotermal yang kuat. Piropilit terbentuk pada zone ubahan argilik 

lanjut (hipogen), seperti kaolin, namun terbentuk pada temperatur tinggi dan pH asam 

(tekmira.esdm.go.id). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Struktur polimer piropilit (Deer, et al., 1992). 
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Persebarannya di Indonesia yaitu di pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan pulau Sulawesi (tekmira.esdm.go.id). Untuk 

Provinsi Jawa Timur, salah satu tempat persebarannya adalah di Kecamatan 

Sumbermanjing Kabupaten Malang. Diperkirakan jumlahnya sekitar jutaan ton dengan 

luas sebaran 20 Ha (Anonim, 2005). Dari hasil pengujian batu piropilit dari Kecamatan 

Sumbermanjing Kabupaten Malang tersebut memeliki karakteristik fisik antara lain: 

beratjenis = 2.591, keausan = 40.58%, indeks kepipihan = 16.512%, indeks kelonjongan 

= 3.686%, ketahanan terhadap tumbukan  (Impact)  = 35.854% (Bowoputro & Zainul 

Arifin, 2009). Dengan jumlah sebaran yang cukup banyak tersebut memungkinkan 

piropilit digunakan untuk berbagai kebutuhan diantaranya sebagai material pembentuk 

campuran perkerasan jalan. 

Sifat kimia piropilit : 

 Grup mineral: silikat 

 Susunan kimia: Al2Si4O10(OH)2 

 Sistem kristal: monoklin 

Sifat fisika piropilit : 

 Belahan: sempurna, belahan dalam satu arah 

 Kekerasan: 1 sampai 1,5 

 Berat jenis: 2,84 g/cm3 

 Kilap: mutiara di atas permukaan belahan, lemak atau kusam 

 Warna: putih, kuning pucat, coklat kemerahan 

 Gores/cerat: putih 

 

2.4.1  Kandungan Mineral 

Mineral piropilit Sumbermanjing Malang Selatan mempunyai komposisi kimiawi 

sebagai berikut: SiO2 (84,30%), Na2O (0,64%), Fe2O3 (1,56%). Kemungkinan yang 

9,41% adalah komponen TiO2, juga pengotor lain seperti senyawa-senyawa Cu, Zn dan 

asam humat yang sering terdapat dalam mineral. Mineral ini bersifat padatan kristalin 

dengan kandungan kuarsa sebesar 25,5% dan rutil sebesar 0,6%. Mineral piropilit tersebut 

mempunyai serapan-serapan karakteristik pada bilangan gelombang 950-1250 cm-1 untuk 

vibrasi ulur dari O-Si-O dan Al-O-Al, bilangan gelombang 400-450 cm-1 untuk vibrasi 

tekuk dari O-Si-O dan Al-O-Al, bilangan gelombang 3478 cm-1 untuk gugus hidroksil 
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dari air dan pada gelombang 3674,7 cm-1, merupakan spektra spesifik untuk gugus OH- 

dari gibsit (Mutrofin, dkk, 2005). 

Mineral piropilit di Sumbermanjing, Malang Selatan mempunyai luas permukaan 

spesifik sebesar 6,362 m2/g, volume pori sebesar 0,008 cm3/g dan jari-jari pori sebesar 

24,116 Å. Ini menunjukkan bahwa piropilit tersebut termasuk dalam kelompok mineral 

mesopori (Mutrofin, dkk, 2005). 

 

2.4.2  Pengaktifan Mineral 

Aktivasi mineral yang mempunyai kemampuan sebagai adsorben maupun 

penukar anion dan kation dapat dilakukan dengan kalsinasi (cara fisik) atau dengan 

menggunakan larutan asam atau basa (cara kimia). Aktivasi dengan larutan asam 

dimaksudkan untuk mengganti kation-kation yang ada dalam rongga mineral dengan ion 

H+. 

 Menurut Keren, et al., 1994, gugus fungsi paling reaktif pada permukaan mineral 

clay adalah gugus hidroksil. Pada piropilit adanya gugus OH-, terhubung dengan 2 jenis 

situs yang berperan penting dalam kemampuannya untuk adsorbsi yaitu gugus OH-, yang 

terikat pada permukaan lapisan oktahedral (Al(III)) dan gugus OH- yang terikat pada 

lapisan tetrahedral (Si(IV)). 

 Gugus-gugus OH- yang terikat pada situs Al(III) maupun situs Si(IV) merupakan 

gugus yang reaktif terhadap perubahan pH. Pada pH rendah OH- akan berubah menjadi 

situs asam Lewis sedang pada pH tinggi akan menjadi situs basa Lewis. Secara normal, 

sebenarnya struktur dari piropilit terdiri dari lapisan-lapisan tetrahedral-oktahedral-

tetrahedral yang netral, sehingga untuk meningkatkan perannya dalam mengadsorbsi 

anion atau kation pengaturan pH sangat menentukan (Keren, et al., 1994; Handoko, 

2003). 

 Pengaktifan piropilit dengan kalsinasi diharapkan dapat mengeluarkan molekul-

molekul H2O dan kemungkinan adanya pengotor yang masih tersisa pada saat aktivasi 

dengan HCl saja. Pemanasan batuan ini pada suhu yang tinggi akan mengakibatkan 

terjadinya proses dehidroksilasi dan transformasi fasa yaitu proses perubahan struktur 

atau keadaan dari suatu keadaan awal (fasa pertama) menjadi  struktur yang berbeda (fasa 

selanjutnya) dengan perubahan karakteristik dan sifat yang berbeda 

(www.blog.ub.ac.id/grahita2/2012/06/17/transformasi-fasa). Kalsinasi sendiri 

mengandung pengertian sebagai proses disosiasi yaitu penguraian suatu zat menjadi 
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beberapa zat lain yang lebih sederhana (www.bebas.vlsm.org). Proses disosiasi yang 

terjadi misalnya disosiasi padatan aluminium hidroksida menjadi padatan aluminium 

oksida dan uap air. 

2.5  Permeabilitas 

 Permeabilitas adalah kemampun media yang poros untuk mengalirkan fluida. 

Setiap material dengan ruang kosong diantaranya disebut poros, dan apabila ruang kosong 

itu saling berhubungan maka ia akan memiliki sifat permeabilitas. Maka batuan; beton; 

tanah; dan banyak material lain dapat merupakan material poros dan permeabel. Material 

dengan ruang kosong yang lebih besar biasanya mempunyai angka pori yang lebih besar 

pula. (Bowles, JE 1986). 

 Metode untuk mengukur besarnya permeabilitas yaitu falling head permeability, 

dimana konsep dari uji falling head adalah nilai yang menyatakan kemudahan air di dalam 

tabung (stand pipe) jatuh bebas dengan ketinggian tertentu sampai melewati rongga pada 

campuran aspal porus, dalam perhitungan nilai permeabilitas yang dituliskan seperti 

Persamaan 2-1. 

𝑘 = 2,3
𝑎𝐿

𝐴𝑡
× [log(

ℎ1

ℎ2
)] (2-1) 

dimana, 

k  = Koefisien permeabilitas air (cm/s), 

a = Luas potongan melintang tabung (cm2) 

L  = Tebal spesimen (cm), 

A  = Luas potongan specimen (cm2) 

t  = Waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dari h1 ke h2 (s) 

h1  = Tinggi batas air paling atas pada tabung (cm) 

h2  = Tinggi batas air paling bawah pada tabung (cm) 

 

Kecepatan infiltrasi permukaan perkerasan jalan berubah ubah seiring dengan 

waktu bergantung pada proses pemadatan, sedimentasi, migration of pavement binder, 

dan pertumbuhan vegetasi. (Bruce K. Ferguseon, porous pavement hydrology p.125). 

Tabel 2.12 menunjukan kecepatan infiltrasi beberapa permukaan perkerasan porous 

dalam keadaan jenuh air. 
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Tabel 2.12 Tabel kecepatan infltrasi pada beberapa material perkerasan jalan 

type permukaan Kecepatan Infiltrasi referensi 

inch/jam 

unbound agregate   

1" uniform size 50000 AASHTO, 1986,p.AA-18 

1/2" uniform size 15000 AASHTO, 1986,p.AA-18 

1/4" uniform size 2500 AASHTO, 1983,p.AA-18 

0,09” to 0,75” in size 1500 AASHTO, 1983,p.AA-19 

0,08” to 0,75” in size 1300 AASHTO, 1983,p.AA-19 

Porous concrete 670 to 900 Wingerter and Paine,1989 

porous asphalt 170 to 500 St. John and Horner,1997 

dense concrete <0,00002 Rollings and rollings,1996 

dense asphalt 0,00006 to 6 Rollings and rollings,1996 

Sumber : K. Ferguson (2005) 

 

2.6 Porositas 

 Porositas didefinisikan sebagai perbandingan antara volume material yang tidak 

terisi oleh padatan terhadap volume material secara keseluruhan. Berdasarkan sifat 

material reservoir, porositas dibagu menjadi dua yaitu porositas efektif dan porositas 

absolut. 

 Porositas efektif yaitu perbandingan volume pori-pori yang saling  berhubungan 

terhadap volume material keseluruhan. 

 Porositas efektif adalah perbandingan volume pori-pori total tanpa memandang 

saling berhubungan atau tidak terhadap volume material secara keseluruhan. 

 

2.7  Pengujian Marshall 

Pengujian marshall pertama kali dikembangkan oleh Bruce Marshall dan 

dilanjutkan oleh U.S. Corps Engineer. Alat tes marshall dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

Tes marshall pada campuran perkerasan digunakan untuk menentukan komposisi yang 

tepat anatara aspal dan agregat. Dari hasil pengujian maka akan di dapatkan karakteristik 

marshall sebagai berikut yang nantinya akan digunakan untuk mencarai Kadar Aspal 

optimumnya : 
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a. Porositas/VIM (Voids in Mix) 

VIM (Voids In Mix) merupakan volume pori dalam campuran yang telah dipadatkan 

atau banyaknya rongga udara yang berada dalam campuran aspal porus. Dalam hal 

ini perhitungan volume sampel tidak dilakukan dengan perendaman sampel dalam 

air dikarenakan berat kering permukaan jenuh (SSD) pada aspal porus tidak akan 

terjadi sebagai akibat dari porusnya campuran, sehingga nilai porositas/VIM 

dinyatakan dalam bilangan satu angka dibelakang koma atau dalam persen (%) 

terhadap campuran. 

b. Stability (Stabilitas) 

Stability (stabilitas) adalah kemampuan lapis aspal beton untuk menahan deformasi 

atau perubahan bentuk akibat beban lalu lintas yang bekerja pada lapis perkerasan 

tersebut. Nilai stabilitas menunjukkan kekuatan dan ketahanan campuran beton aspal 

terhadap terjadinya perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur (rutting) maupun 

bleeding. Stabilitas dinyatakan dalam satuan kg dan diperoleh dari pembacaan arloji 

pada alat uji Marshall. 

c. Flow ( Kelelehan plastis) 

Flow menunjukkan besarnya deformasi dari campuran beton aspal akibat beban yang 

bekerja pada perkerasan. Flow merupakan salah satu indikator terhadap lentur. 

Besarnya rongga antar campuran (VIM) dan penggunaan aspal yang tinggi dapat 

memperbesar nilai kelelehan plastis. Nilai flow diperoleh dari pembacaan arloji 

kelelehan pada alat uji Marshall dan dinyatakan dalam satuan mm.  

d. VMA (Voids in MineralAggregat) 

VMA merupakan volume rongga yang terdapat diantara butir-butir aggregat suatu 

campuran beraspal padat, termasuk di dalamnya rongga yang berisi aspal efektifdan 

menunjukkan persentase dari volume total bendauji. Asphalt Institute 

merekomendasikan bahwa harga VMA dari campuran beraspal padat dapat 

dikalkulasikan dalam hubungannya dengan berat jenis kering total aggregat (Agregat 

Bulk Spesific Gravity). Pemakaian agregat bergradasi senjang dan kadar aspal yang 

rendah dapat memperbesar VMA. 
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e. VFB (Voids Filler in Bitument) 

VFB adalah persentase pori antar butir agregat yang terisi aspal, sehingga VFB 

merupakan bagian dari VMA yang terisi oleh aspal, tidak termasuk didalamnya aspal 

yang terabsorbsi oleh masing-masing butir agregat.  

Kriteria VFB membantu perencanaan campuran dengan memberikan VMA yang 

dapat diterima. Pengaruh utama kriteria VFB adalah membatasi  VMA maksimum 

dan kadar aspal maksimum.VFB juga dapat membatasi kadar rongga campuran yang 

diizinkan yang memenuhi kriteria VMA. 

f. KAO (Kadar Aspal optimum) 

Karena fungsinya yaitu sebagai perekat dan pengisi, maka jumlah aspal yang 

digunakan dalam campuran harus tepat atau optimum. Salah satu cara yang dipakai 

adalah metode Asphalt Institute, yang didasarkan kepada hasil dari Marshall test. 

Sehingga kondisi aspal optimum yang ditentukan adalah kadar aspal dalam menahan 

beban hingga terjadi kelelahan plastis. Selain itu sebelumnya juga telah dihitung 

prosentase rongga dalam campuran maupun pada agregat. Karena hal tersebut juga 

diperhitungkan dalam KAO. Sebagai ilustrasi penentuan KAO pada suatu campuran 

aspal dapat dilihat pada Gambar 2.16: 

 

Gambar 2.16  Kadar Aspal Optimum 
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Gambar 2.17 Alat Pengujian Marshall 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

1. Susanti Rathia P.S. dan Winda Fibriana A. (2008) 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Proporsi Piropilit dan Batu Pecah Sebagai 

Agregat Halus dan Agregat Kasar dengan Variasi Kadar Aspal Terhadap 

Parameter Uji Marshall dan Indeks Kekuatan Sisa Pada HRS (Hot Rolled 

Sheet)”, menghasilkan kesimpulan penggunaan piropilit dalam agregat kasar 

mempengaruhi nilai karakteristik campuran HRS terhadap parameter Uji Marshall, 

demikian pula penambahan kadar aspal. Nilai stabilitas mengalami peningkatan 

sampai titik tertentu, dimana diperoleh nilai stabilitas maksimum sebesar 1239,031 

kg dengan Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 7,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Arloji pengukur stabilitas 

Cincin penguji 

Arloji pengukur flow 

Kepala penekan 
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2. Lasmini Ambarwati dan M. Zainul Arifin (2009) 

Penelitian dengan judul ”Campuran Hot Rolled Sheet (HRS) dengan Material 

Piropilit Sebagai Filler yang Tahan Hujan Asam” , menghasilkan kesimpulan 

penggunaan filler piropilit pada kadar tertentu dalam campuran akan menaikan nilai 

VIM. Aspal yang mengisi rongga-rongga antar agregat akan terserap ke dalam filler 

piropilit, sehingga viskositas aspal meningkat dan kelekatan antara aspal dengan 

agregat juga meningkat. Selain mempengaruhi nilai VIM, dengan bertambahnya 

kadar aspal dan filler pada kadar tertentu dalam campuran maka nilai VMA juga 

semakin meningkat. 

 

3. Djoko Sarwono dan Astuti Koos Wardhani (2007) 

Penelitian dengan judul “Pengukuran Sifat Permeabilitas Campuran Porous 

Asphalt”, menghasilkan kesimpulan nilai VIM berbanding lurus dengan koefisien 

permebilitas, densitas berbanding terbalik dengan koefisien permeabilitas dan 

stabilitas berbanding berbalik dengan koefisien permeabilitas.Nilai koefisien 

permeabilitas vertikal lebih kecil dibanding dengan koefisien permeabilitas 

horisontal Hasil pengukuran permeabilitas yang telah dilakukan sudah cukup peka, 

dibuktikan dengan adanya arah grafik yang hampir sama pada setiap pengukuran. 

Hasil pengukuran koefisien permeabilitas untuk gradasi  BS : VIM  27,58% dengan  

kv 0,0924 cm/dt; gradasi BVR : VIM  32,18% dengan kv 0,2942 cm/dt; gradasi 

Australia : VIM  29,63%  dengan kh 0,2979 cm/dt. 

 

4. Ary Setyawan dan Sanusi (2008) 

Penelitian dengan judul “Observasi Properties Aspal Porus Berbagai Gradasi 

Dengan Material Lokal” menghasilkan kesimpulan bahwa nilai stabilitas dari yang 

tertinggi sampai yang terendah secara berurutan yaitu : pada gradasi Jepang 427,79 

kg; pada gradasi BS 379,39 kg; pada gradasi BVR 261,22kg; pada gradasi Indonesia 

255,4 kg. Nilai kuat desak dari yang tertinggi sampai yang terendah secara berurutan 

yaitu: pada gradasi Jepang 3201,48 kPa; pada gradasi BS 2970,78 kPa; pada gradasi 

Indonesia 2181,99 kPa; pada gradasi BVR 1671,57 kPa. Hasil  Cantabrian Test dari 

yang tertinggi sampai yang terendah yaitu : pada gradasi BS 56,22 %; gradasi BVR  

64,44 %; pada gradasi Jepang  66,75 %; pada gradasi Indonesia  96,21 %.  Dari 

pengamatan terhadap nilai-nilai stabilitas (pada Marshall Test), kuat desak (pada 

Unconfined Compresive Test) dan nilai aus (Pada Cantabrian Test), dapat 
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disimpulkan bahwa gradasi Jepang adalah gradasi terbaik dibandingkan dengan 

penggunaan gradasi-gradasi lainnya, mengingat bisa memberikan nilai tertinggi 

untuk uji stabilitas dan kuat desak, meskipun ketahanan terhadap ausnya sedikit lebih 

rendah. 

 

5. Benyamin Tanan (2010) 

Penelitian dengan judul “Kajian Eksperimental Karakteristik Aspal Porus 

Dengan Menggunakan High Bounding Asphalt (HBA 50) dan Agregat 

Maksimum 14 mm” didapatkan hasil dengan metode marshall diperoleh rongga 

udara sebesar 22,373% - 24,945% , Nilai stabilitas sebesar 301,738 – 441,724 kg dan 

nilai flow sebesar 3,1 – 5,2 mm. Untuk metode marshall ini tidak dapat diperoleh 

kadar aspal optimum (KAO) karena nilai stabilitas dibawah standart yang 

direncanakan yaitu minimal 500 kg. Sedangkan untuk pengujian dengan metode 

Australian diperoleh rongga udara sebesar 19,728 % - 25,512% , nilai contabro loss 

sebesar 4,787% – 32,674% dan nilai drain down sebesar 0%. Untuk metode ini hasil 

memenuhi standar yang direncanakan dan dapat diperoleh nilai KAO sebesar 6%. 

 


