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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkerasan Jalan 

 
Perkerasan jalan adalah konstruksi jalan dari sebagian lalu lintas yang terletak 

di atas tanah dasar, terdiri dari beberapa lapisan bahan dengan kualitas yang 

berbeda-beda. Menurut Sukirman (2003), Perkerasan lentur (flexible pavement) 

yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-

lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke 

tanah dasar. Perkerasan jalan terdiri dari  lapisan permukaan (lapis aus), lapis 

pondasi atas, lapis pondasi bawah dan tanah dasar yang tersusun seperti Gambar 

2.1. 

 
        Gambar 2.1 Lapisan perkerasan jalan 

 

B. Kinerja Perkerasan 

 
Karakteristik campuran suatu lapisan perkerasan merupakan salah satu faktor 

untuk mengetahui kinerja suatu lapis perkerasan. Karakteristik campuran beton 

aspal dipengaruhi oleh komposisi dari masing-masing bahan yang digunakan, baik 

dari segi kualitas maupun spesifikasi yang telah terpenuhi, serta selama proses 

pelaksanaan campuran tersebut dilaksanakan. Beton aspal adalah jenis perkerasan 

jalan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal, dengan atau tanpa bahan 

tambahan (Sukirman, 2013). Adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh 

campuran beton aspal campuran panas adalah : 
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1. Stabilitas (Stability) 

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan jalan menerima beban lalu 

lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur dan 

bleeding (Sukirman, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

stabilitas beton aspal adalah : 

a. Gesekan internal dari butir agregat permukaan perkerasan, luas bidang 

kontak antar butir atau bentuk butir, gradasi agregat kepadatan 

campuran dan tebal film aspal. 

b. Kohesi adalah gaya ikat aspal yang berasal dari gaya lekatnya, 

sehingga mampu memelihara tekanan kontak antar butir agregat. 

Jalan yang melayani volume lalu lintas tinggi dan dominan terdiri dari 

kendaraan berat, membutuhkan perkerasan jalan dengan stabilitas tinggi, 

begitu pula sebaliknya perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk 

melayani beban lalu lintas kendaraan ringan tentu tidak perlu mempunyai 

nilai stabilitas yang tinggi. 

2. Durabilitas (Durability) 

Durabilitas atau keawetan adalah kemampuan beton aspal menerima 

repetisi beban lalu lintas seperti berat kendaraan dan gesekan antara roda 

kendaraan dan permukaan jalan, serta menahan keausan akibat pengaruh 

cuaca dan iklim, seperti udara, air, ataupun perubahan temperatur. 

Durabilitas lapisan perkerasan beraspal dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain : 

a. Selimut aspal yang tebal akan membungkus agregat secara baik, lapisan 

perkerasan beraspal akan lebih kedap air, sehingga kemampuan 

menahan keausan semakin baik. Tetapi semakin tebal selimut aspal 

maka akan terjadi bleeding yang mengakibatkan jalan semakin licin. 

b. Besarnya pori yang tersisa dalam campuran setelah pemadatan 

mengakibatkan durabilitas lapisan perkerasan beraspal menurun. 

Semakin besar pori yang tersisa semakin tidak kedap air dan semakin 

banyak udara di dalam lapisan perkerasan beraspal yang menyebabkan 
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semakin mudahnya selimut aspal beroksidasi dengan udara dan menjadi 

getas dan durabilitasnya menurun. 

3. Fleksibillitas (Flexibility) 

Fleksibilitas atau kelenturan adalah kemampuan beton aspal. beraspal 

untuk menyesuaikan diri akibat penurunan (konsolidasi/ settlement) dan 

pergerakan dari pondasi atau tanah dasar, tanpa terjadi retak. Penurunan 

terjadi akibat dari repetisi beban lalu lintas, ataupun penurunan akibat 

berat sendiri tanah timbunan yang dibuat di atas tanah asli. Fleksibilitas 

dapat ditingkatkan dengan mempergunakan agregat bergradasi terbuka 

dengan kadar aspal yang tinggi. 

4. Ketahanan terhadap kelelahan (fatique resistance) 

Ketahanan terhadap kelelahan (fatique resistance) adalah kemampuan 

beton aspal beraspal menerima lendutan berulang akibat repetisi beban, 

tanpa terjadi kelelahan berupa alur dan retak. Hal ini dapat tercapai jika 

mempergunakan kadar aspal yang tinggi. 

5. Kekesatan/ketahanan terhadap geser (skid resistance) 

Kekesatan/ketahanan terhadap geser (skid resistance) adalah 

kemampuan permukaan beton aspal terutama pada kondisi basah, 

memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak 

tergelincir ataupun selip. Faktor-faktor untuk mendapatkan kekesatan jalan 

sama dengan untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi, yaitu kekasaran 

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

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

maksimum butir agregat ikut menentukan kekesatan permukaan. Dalam 

hai ini agregat yang digunakan tidak saja harus mempunyai permukaan 

yang kasar, tetapi juga mempunyai daya tahan untuk permukaannya tidak 

mudah licin akibat repetisi kendaraan. 

6. Kedap air (impermeability) 

Kedap air (impermeability) adalah kemampuan beton aspal untuk 

tidak dapat dimasuki air ataupun udara ke dalam lapisan perkerasan 
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beraspal. Air dan udara dapat mengakibatkan percepatan proses penuaan 

aspal, dan pengelupasan film (selimut aspal) dari permukaan agregat. 

Jumlah pori yang tersisa setelah lapisan perkerasan beraspal dipadatkan 

dapat menjadi indikator kekedapan air campuran. Tingkat impermeabilitas 

lapisan perkerasan beraspal berbanding terbalik dengan tingkat 

durabilitasnya. 

7. Kemudahan pelaksanaan (workability) 

Kemudahan pelaksanaan (workability) adalah kemampuan 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. 

 

C. Campuran Lapis Beton (AC-WC) 

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

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

menerus (Well Graded),  dicampur,  dihampar, dan dipadatkan secara panas 

dalam suhu tertentu. Jenis agregat yang digunakan terdiri  dari agregat kasar, 

agregat halus dan butiran pengisi (filler), sedangkan aspal yang dipakai biasanya 

dari jenis AC 60/70 dan AC 80/100 yang seragam. 

Pembuatan Lapis Aspal Beton (Laston) dimaksudkan untuk mendapat 

suatu  lapisan  permukaan  atau lapis binder pada perkerasan  jalan  yang mampu 

memberi sumbangan daya dukung yang terukur dan berfungsi di lapisan  kedap  

air  yang  dapat  melindungi  konstruksi  dibawahnya  (Bina  Marga, 2000). 

Salah satu jenis dari lapisan ini adalah Lapis Aspal Beton (Laston) atau 

Asphalt Concrete (AC), merupakan lapis penutup yang terdiri dari campuran 

agregat dari berbagai diameter, dan aspal yang dicampur dalam keadaan panas. 



5 
 

Pembuatan lapis permukaan dari beton aspal diperlukan agregat dengan gradasi 

tertentu, maka dibutuhkan, selain agregat kasar, agregat halus, dan pengisi / filler. 

Campuran agregat-agregat itu akan membentuk gradasi tertentu sesuai dengan 

yang dipersyaratkan. Dalam campuran beton aspal, filler memiliki peranan sendiri 

untuk mendapatkan beton aspal yang memenuhi ketentuan (Lavin, 2003). 

Aspal Beton campuran panas (hot mix) merupakan salah satu jenis dari 

lapis perkerasan  konstruksi perkerasan letur. Jenis perkerasan ini merupakan 

campuran merata  antara  agregat  dan  aspal  sebagai  bahan  pengikat.  Untuk  

mengeringkan agregat  dan  mendapatkan  tingkat   kecairan  yang  cukup, maka  

kedua material tersebut harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dicampur. 

Pekerjaan pencampuran dilakukan di pabrik pencampur atau Asphalt Mixing 

Plan (AMP), kemudian dibawa ke lokasi dan dihampar dengan mempergunakan 

alat penghampar  sehingga  diperoleh  lapisan  lepas  yang  seragam  dan  merata  

untuk selanjutnya dipadatkan dengan mesin pemadat dan akhirnya diperoleh 

lapisan padat Aspal Beton (Sukirman, 2006). 

 

D. Bahan Penyusun Laston (AC-WC) 

Pada dasarnya bahan penyusun dari suatu perkerasan lentur terdiri atas 

agregat kasar, agregat halus, filler dan bahan aditif. Namun, bahan-bahan yang 

digunakan tersebut, sebelumnya harus diuji sesuai standar dan memenuhi 

spesifikasi yang tebalnya ditetapkan oleh Bina Marga. Hal tersebut dilakukan agar 

diperoleh perkerasan yang memiliki performa yang baik dan sesuai dengan umur 

rencana yang direncanakan. Berikut adalah bahan penyusun Laston (AC-WC) : 

1. Agregat  

Menurut Sukirman (2003), secara umum agregat didefinisikan sebagai 

formasi kulit bumi yang keras dan padat. 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 juga dari sifat 

agregat dan hasil campuran agregat dengan material lain. Berikut adalah 

agregat yang digunakan dalam campuran beton aspal : 
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a. Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah agregat denagan ukuran butir lebig besar dari 

saringan No.8 (2,36).Parameter agregat kasar untuk campuran 

Lataston terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, 

kuat, awet dan bebas dari bahan lain yang mengganggu seperti lumpur 

dan harus memenuhi spesifikasi seperti yang disyaratkan pada Tabel 

2.1. Agregat yang digunakan harus dari sumber dan jenis yang sama 

untuk menjamin keseragaman campuran. 

              Tabel 2.1 Persyaratan agregat kasar 

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 jenis campuran aspal 

bergradasi lainnya 

100 putaran Maks. 8% 

500 putaran Maks. 40% 

Kelekatan agegat 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 

% 

Material lolos Ayakan No. 200 SNI 03-4142-

1996 

Maks. 2% 

    Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (Revisi 3) 

b. Agregat Halus 

Agregat halus yang digunakan untuk campuran aspal harus bersih, 

kering, kuat,  bebas dari gumpalan-gumpalan lempung dan bahan-

bahan lain yang dapat mengganggu serta terdiri dari butir-butir yang 

bersudut tajam dan mempunyai permukaan yang kasar. Spesifikasi 

untuk agregat halus dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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         Tabel 2.2 Persyaratan agregat halus 

Pengujian  Standar Nilai 

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

Angularitas dengan uji kadar 

rongga 
SNI 03-6877-2002 Min 45% 

Agregat lolos ayakan no.200 SNI ASTM C117:2012 Maks 10% 

Kadar lempung SNI 03-4141-1996 Max 1% 

  Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (Revisi 3) 

c. Filler 

Filler merupakan bahan pengisi yang berupa atas debu batu kapur yang 

sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006), Filler didefinisikan sebagai 

fraksi debu mineral yang lolos saringan no. 200 (0,075 mm) tidak 

kurang dari 75%  beratnya bisa berupa debu kapur, debu dolomit atau 

semen portland. Filler harus dalam keadaan kering dengan kadar air 

maksimum 1% dari berat total aggregat. Pemberian filler pada 

campuran lapis keras mengakibatkan lapis keras mengalami 

berkurangnya kadar pori. Partikel filler menempati rongga diantara 

partikel-parikel yang lebih besar, sehingga ruang antara partikel-partikel 

menjadi berkurang. Secara umum penambahan filler ini dimaksudkan 

untuk menambah stabilitas dan kerapatan dari campuran. 

d. Gradasi Agregat Gabungan 

Gradasi agregat gabungan yang akan digunakan adalah harus sesuai 

dengan yang disyaratkan oleh Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) Bina 

Marga. Adapun gradasi agregat gabungan untuk campuran Laston (AC-

WC) dapat dilihat pada Tabel 2.3.        

 

E. Aspal 

Aspal adalah senyawa hidrokarbon berwarna hitam atau coklat tua, tersusun 

dari unsur-unsur aspalteness, resin dan oils, sedangkan senyawa hidrokarbon 

tersebut banyak mengandung bitumen, sehingga aspal sering disebut sebagai 

bitumen. Asphaltenes merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang 

tidak larut dalam n-heptane. Asphaltenes menyebar di dalam larutan yang disebut 
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maltenes. Malthenes larut dalam heptane, merupakan cairan  kental yang terdiri 

dari resins dan oils. Resins adalah cairan berwarna kuning atau coklat tua yang 

memberikan sifat adhesi dari aspal, merupakan bagian yang mudah hilang dan 

berkurang selama masa pelayanan jalan, sedangkan oils yang berwarna lebih 

muda merupakan media dari asphaltenes dan resins. Maltenes merupakan 

komponen yang mudah berubah sesuai perubahan temperature dan umur 

pelayanan. 

Menurut Sukirman (2003) aspal sering digunakan sebagai material 

perkerasan jalan karena berfungsi sebagai : 

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

dan antara sesama aspal. 

b. Bahan pengisi, mengisi rongga antar butir agregat dan pori-pori yang ada 

di dalam butir agregat itu sendiri. 

Aspal yang digunakan dalam campuran beraspal Laston (AC-WC) adalah 

aspal keras / asphalt cement penetrasi 60/70 yang memenuhi persyaratan 

seperti pada Tabel 2.4. Kadar aspal dalam campuran Laston merupakan 

perbandingan antara persentase berat aspal terhadap berat total campuran 

agregat, yang mana besaran persentase tersebut akan ditentukan dari hasil 

perhitungan pada benda uji pemeriksaan kadar aspal optimum (KAO). 

Kadar aspal yang semakin tinggi akan mempengaruhi kemampuan aspal 

untuk saling mengikat antar butir agregat dan mengurangi kadar rongga 

dalam campuran, tetapi apabila kadar aspal terlalu tinggi maka akan 

terjadi bleeding dimana material campuran lapisan perkerasan beraspal 

akan terpompa keluar atau lepas akibat beban lalu lintas (Sukirman, 

2003).  

Meskipun aspal hanya merupakan bagian terkecil dari komponen campuran 

beraspal,namun merupakan bagian terpenting unutk menyediakan ikatan yang 

awet/tahan lama dan menjaga campuran tetap dalam kondisi kental yang elastis. 

fungsi kandungan aspal dalam campuran juga berperan sebagai selimut 

penyelubung agregat dalam betuk tebal film aspal yang berperan menahan gaya 
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gesek permukaan dan mengurangi kandungan pori udara yang lebih lanjut,juga 

mengurangi penetrasi air dalam campuran. 

Dalam AASTHO (1982) dinyatakan bahwa jenis aspal keras ditandai 

dengan angka penetrasi aspal, angka ini menyatakan tingkat kekerasan aspal atau 

tinggat konsentrasi aspal, semakin meningkatnya angka penetrasi aspal maka 

tingkat kekerasan aspal semakin tinggi. Terdapat bermacam-macam tingkat 

penetrasi aspal yang dapat di gunakan dalam campuran agregat aspal, antara lain 

40/50, 60/70, dan 80/100. Umumnya aspal yang di gunakan di indonesia adalah 

aspal dengan pentrasi 60/70. 

   Tabel 2.4 Persyaratan aspal keras 

No Jenis Pemeriksaan  Cara pemeriksaan 
Penetrasi 

60/70 
Satuan 

Tipe II Aspal yang 

dimodifikasi 

A B 

Asbuton 

yg 

diproses 

Elastomer 

sintesis 

1 
Penetrasi  

SNI 06-2456-1991 60-70 
0,1 

mm 

 

Min 50 

 

Min 40 
(25°C, 5 detik) 

2 Viskositas Dinamis SNI 06-6441-2000 160-240 60°C 240-360 320-480 

3 Viskositas kinemis SNI 06-6441-2000 >300 135°C 385-2000 < 3000 

4 
Titik Lembek  

SNI 2434:2011 >48 °C > 53 > 54 
(ring ball) 

5 
Titik Nyala  

SNI 2433 : 2011 >232 °C >232 >232 
(Clev.Open cup) 

6 
Daktilitas (25°C, 

SNI 2433 : 2011 >100 
% 

berat 
>100 >100 

5 cm/menit) 

7 

Kelarutan dlm 

trichloethy AASHTO 144-03 >99 
% 

berat 
>99 >99 

 

8 
Berat Jenis 

SNI 2441 : 2011 >1,0 gr/cc >1,0 >1,0 
(25°C) 

9 

Stabilitas 

penyimpanan 

perbedan titik 

lembek 

ASTM D 5976 part 

6.1 
- °C <2,2 <2,2 

10 

Partikel yang lebih 

halus dari 150 

micron 

- - 
% 

berat 
Min 95  

 Pengujian Residu hasil TFOT (SNI-03-6835-2002 

11 Berat yang hilang SNI 06-2441-1991 <0,8 
% 

berat 
<0,8 <0,8 
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12 Viskositas dinamis SNI 03-6441-2000 <800 °C <1200 <1600 

`13 
Penetrasi pada 25 

°C 
SNI 06-2456-1991 >54 

% 

berat 
>54 >54 

14 
Daktalitas pada 25 

°C 
SNI 2432 : 2011 >100 Cm >50 >25 

15 

Keelastisan setelah  

pengembalian  AASTHO T 301-98 - 
% 

berat 
 >60 

  
  Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (Revisi 3) 

 

F. Styrofoam 

Styrofoam merupakan suatu bahan sintetis yang lebih dikenal dengan nama 

gabus putih. Styrofoam banyak digunakan sebagai bahan pengganjal pada 

kemasan / pengepakan barang-barang elektronik. Pada umumnya setelah tidak 

terpakai, styrofoam  ini dibuang begitu saja ditempat sampah. Penumpukan 

limbah styrofoam di Tempat Pembuangan Akhir akan menimbulkan masalah yang 

baru, karena limbah ini sulit didaur ulang. Styrofoam adalah salah satu jenis 

polimer plastik yang bersifat termoplastik yang mana jika dipanaskan akan 

menjadi lunak dan mengeras kembali jika telah dingin. Bila dicampur dengan 

bensin, styrofoam akan melunak dan dapat berfungsi sebagai perekat. Selain itu 

juga memiliki sifat tahan terhadap asam, basa dan sifat korosif lainnya seperti 

garam dan memiliki sifat mudah larut dalam hidrocarbon aromatic (Dharma Giri, 

2008). 

Melihat adanya beberapa kelebihan yang dimiliki styrofoam dan aspal juga 

terdiri dari senyawa hidrokarbon, diharapkan styrofoam dapat digunakan sebagai 

alternatif bahan tambah pada campuran beton aspal yang dapat meningkatkan 

daya rekat antara agregat dan aspal sehingga dapat meningkatkan kualitas 

perkerasan asphalt concrete. 

 

G. Desain Campuran Metode Marshall 

Konsep metode Marshall untuk merancang campuran perkerasan 

dirumuskan oleh Bruce Marshall dan kemudian dikembangkan oleh The US Army 

Corp Engineer. Dua sifat yang diperoleh dengan metode Marshall adalah 

stabilitas (stability) dan kelelehan (flow). Perbandingan antara stabilitas dan 
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kelelehan dikenal dengan Marshall Quotient (MQ) dan juga akan diperoleh 

kepadatan (density), analisis rongga (voids analysis) yang dilakukan dengan 

pengukuran terhadap benda uji dan menghasilkan parameter kepadatan (density), 

Void Mineral Aggregate (VMA), Void in The Mix Aggregate (VITM), dan Voids 

Filled with Asphalt (VFWA). 

 

H. Penelitian Styrofoam Sebagai Bahan Campuran Sebelumnya 

Studi mengenai perbandingan dan hasil parameter penelitian Marshall 

Lapis Beton (AC-WC) modifikasi adalah dari : 

1. Sofyan M. Saleh (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Karakteristik 

Campuran Aspal dengan Substitusi styrofoam pada aspal penetrasi 60/70” 

melakukan penelitian dengan penambahan limbah styrofoam untuk 

meningkatkan kualitas aspal sebagai bahan pengikat beton aspal. Dalam 

tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui karakteristik campuran aspal 

porus dengan substitusi styrofoam ke dalam aspal penetrasi 60/70. Gradasi 

agregat yang digunakan adalah gradasi terbuka dengan kadar aspal 4%, 

4,5%, 5%, 5,5% dan 6% sebelum substitusi styrofoam selanjutnya dilakukan 

pengujian dan perhitunga parameter Marshall, Cantabo Loss (CL), dan 

Asphalt Flow Down (AFD) untuk mendapatkan KAO. Setelah KAO 

diperoleh, dibuatlah benda uji pada KAO dan variasi ± 0,5 dari nilai KAO 

dengan variasi substitusi styrofoam 5%, 7% dan 9%. Uji permeabelitas dan 

durabilitas pada kadar aspal terbaik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

KAO sebesar 5,76% dan kadar aspal terbaik pada 6,26% dengan substitusi 

styrofoam 9%, dimana semua parameternya telah memenuhi spesifikasi 

yang ditentukan kecuali nilai stabilitas yang hanya 495,92 kg atau sedikit 

dibawah spesifikasi yang disyaratkan Australian Asphalt Pavement 

Association (1997) untuk lalu lintas sedang yaitu minimum 500 kg. 

 

2. Hesty Aquina (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh 

Subtitusi styrofoam kedalam aspal penetrasi 60/70 terhadap karakteristik 

campuran aspal” memodifikasi sifat fisik dan kimia aspal dengan material 
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tambahan, diantaranya dengan material tambahan yaitu styrofoam dan untuk 

material lainnya yaitu aspal penetrasi 60/70 dan agregat. Untuk penentuan 

kadar aspal optimum (KAO) berdasarkan  metode Australia dengan 

parameter nilai Cantabro loss (CL), Asphalt Flow Down (AFD) dan Void in 

mix (VITM). Gradasi mengikuti gradasi terbuka dengan kadar aspal 4,5%, 

5%, 5,5%, 6% dan 6,5% tanpa variasi penggunaan styrofoam. Selanjutnya 

dilakukan pengujian dan perhitungan Marshall, CL dan AFD untu 

mendapatkan KAO. Setelah KAO diperoleh, dibuat benda uji pada KAO 

dan variasi ± 0,5 dari nilai KAO dengan variasi substitusi styrofoam 5%, 7% 

dan 9%, Uji permeabelitas dan durabilitas pada kadar aspal terbaik. 

Berdasarkan penelitian diperoleh KAO sebesar 5,76% dan kadar aspal 

terbaik pada 6,26% dengan substitusi styrofoam 9%, dimana semua 

parameter nya telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan kecuali nilai 

stabilitas yang belum memenuhi yang disyaratkan Australian Asphalt 

Pavement Association (1997) untuk lalu lintas sedang yaitu minimum 500 

kg. Stabilitas tertinggi diperoleh pada kadar aspal terbaik yaitu sebesar 

492,92 kg. Untuk kadar rongga dalam campuran (VITM) turun dengan 

perubahan yang relatif kecil (berkisar 13,79%-10,06%). Pada kadar aspal 

terbaik diperoleh nilai CL sebesar 15,27%, nilai AFD sebesar 0,23%, 

permeabilitas diperoleh sebesar 0,1447 cm/detik dan nilai durabilitas ≤90% 

yaitu sebesar 80,613%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


