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BAB I
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Di Indonesia, campuran beraspal panas untuk perkerasan lentur dirancang 
menggunakan metode Marshall konvensional. Untuk kondisi lalu lintas berat 
perencanaan Marshall menetapkan pemadatan benda uji sebanyak 2 x 75 
turnbukan dengan batas rongga campuran antara 3 dan 5. Hasil pengujian 
pengendalian mutu menunjukkan bahwa kesesuaian parameter kontrol di 
lapangan seringkali tidak terpenuhi untuk mencapai persyaratan dalam 
spesifikasi sehingga kinerja perkerasan jalan tidak tercapai. Kondisi ini sulit 
untuk menjamin campuran yang tahan terhadap kerusakan berbentuk alur 
plastis, oleh karena itu metode Marshall konvensional belum cukup untuk 
menjamin kinerja campuran beraspal yang digunakan untuk lalu lintas berat dan 
padat dengan suhu tinggi. Keterbatasan metode Marshall adalah 
ketergantungannya terhadap kepadatan setelah dilalui kendaraan untuk 
mencapai rongga udara yang disyaratkan. 

Rongga dalam campuran setelah dilalui lalu lintas dalam beberapa tahun 
mencapai kurang dari 1% sehingga terjadi perubahan bentuk plastis. Untuk 
kondisi seperti tersebut di atas, maka metode Marshall dengan 2 x 75 tumbukan 
sudah tidak sesuai lagi. Untuk menambah kesempurnaan dalam prosedur 
perencanaan campuran maka ditentukan pengujian tambahan yaitu 
pemadatan ultimit pada benda uji sampat mencapai kepadatan mutlak 
(refusal density). Metoda Marshall masih dapat digunakan sebagai dasar untuk 
perencanaan secara Volumetrik. Untuk mengendalikan kepadatan, maka 
diperkenalkan kriteria kadar rongga minimum dan maksimum dalam persyaratan 
campuran, terutama untuk campural beraspal panas sebagai lapis permukaan 
Plan. Rongga dalam campuran dirancang dapat dicapai tidak kurang dari 3 % 
untul lalu lintas berat. Pemadatan contoh uji harus dilakukan dengan jumlah 
tumbukan yang lebih banyak sebagai simulasi adanya pemadatan sekunder oleh 
lalu lintas, sampai benda uji tidak bertambah lebih padat lagi. Kepadatan 
mutlak ini berguna untuk menjamin bahwa dengan pendekatan adanya 
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pemadatan oleh lalu lintas setelah beberapa tahun umur rencana, lapis permukaan 
tidak akan mengalami perubahan bentuk plastis (plastic deformation). Bila 
pengujian ini diterapkan maka kinerja perkerasan jalan beraspal yang dicampur 
secara panas akan meningkat. 
Sejak tahun 1995 Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyempurnakan konsep
spesifikasi campuran beraspal panas bersama-sama dengan Pusat Litbang 
Jalan. Dalam spesifikasi baru diperkenalkan perencanaan campuran beraspal 
panas dengan pendekatan kepadatan mutlak. kepadatan mutlak dimaksudkan 
sebagai kepadatan tertinggi (maksimum) yang dicapai sehingga campuran 
tersebut praktis tidak dapat menjadi lebih padat lagi. Kepadatan mutlak 
adalah masa per satuan volume termasuk rongga contoh uji yang dipadatkan 
sampai mencapai kepadatan mutlak, sesuai dengan metode pengujian yang 
ditentukan dalam Tata Cara Penentuan Kepadatan Mutlak (RSNI, Direktorat 
Jenderal Bina Marga - Pusat Litbang Jaan, Dept. PU, 1999). Kepadatan 
mutlak merupakan pendekatan terhadap kondisi lapangan setelah campuran 
beraspal dipadatkan secara sekunder oleh lalu lintas selama beberapa tahun 
umur rencananya. 

Pedoman ini dapat diakomodasi untuk keperluan pelaksanaan Spesifkasi Umum 
Volume 3 Seksi 6.3 di lingkungan Ditjen Bina Marga. 

1.2  Ruang Lingkup 

Dalam pedoman ini dilakukan perencanaan campuran beraspal panas yang 
contoh ujinya dipadatkan sesuai dengan Tata Cara Penentuan Kepadatan 
Mutlak (RSNI, Direktorat Jenderal Bina Marga - Pusat Litbang Jalan, Dept. 
PU, 1999). Prosedur pemadatan benda uji dilakukan sampai mencapai kondisi 
refusal sebagai simulasi pemadatan oleh lalu lintas, yaitu pemadatan benda 
uji sampai kondisi campuran tidak bertambah lebih padat lagi. 
Prosedur perencanaan ini meliputi pula penentuan kombinasi campuran yang 
terdiri atas beherapa fraksi agregat sehingga menghasilkan gradasi agregat 
tertentu, serta uraian tentang ketentuan perencanaan dan prosedur 
perencanaan campuran. 
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Perencanaan campuran ini berlaku untuk jenis-jenis campuran Lapis Tipis Aspal 
Pasir (Latasir), Lapis Beton Aspal (Laston) dan Lapis Tipis Beton Aspal 
(Lataston). 

1.3  Jenis-jenis Campuran Beraspal 

1.  Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir) Kelas A dan B 
Campuran ini dimaksudkan untuk jalan dengan lalu lintas ringan, terutama di 
daerah-daerah yang batu pecahnya sulit diperoleh. 
Pemilihan Kelas A atau B bergantung pada gradasi pasir yang digunakan. 
Latasir biasanya memerlukan tambahan bahan pengisi untuk memenuhi 
sifat-sifat campuran yang disyaratkan. Campuran jenis ini umumnya 
mempunyai daya tahan yang relatif rendah terhadap terjadinya alur, karena 
itu tidak dibenarkan dipasang dengan lapisan yang tebal, pada jalan dengan 
lalu lintas berat atau pada tanjakan. 

2.  Lapis   Tipis   Beton   Aspal   (Lataston)   Lapis   Aus  dan  Lapis 
Pondasi 
Lataston mempunyai persyaratan kekuatan yang sama dengan campuran 
beraspal konvenstonal (laston) tetapi bergradasi senjang yang persyaratan 
kekuatannya sama dengan Laston konvensional. Lataston terdiri atas dua 
jenis yaitu Lataston Pondasi (untuk lapis perata) dan Lataston Aus (untuk 
lapis permukaan) yang masing-masing mempunyai ukuran butir agregat 
maksimum yang sama yaitu 19 mm. Lataston Pondasi mengandung lebih 
banyak agregat kasar. Prosedur khusus yang diberikan dalam spesifikasi ini
harus benar benar diikuti dengan memperhatikan dua faktor penting yaitu : 

(i)  Diperolehnya gradasi yang benar-benar senjang 

(ii)  Dicapainya ketentuan rongga udara pada kondisi 
kepadatan mutlak. Untuk memperoleh gradasi senjang, 
hanlpir selalu diperlukan pencampuran antara pasir 
halus 
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3. Lapis Beton Aspal (Laston) 
Beton aspal lebih peka terhadap variasi kadar aspal dan gradasi agregat. Laston 
terdiri atas tiga jenis campuran, yaitu Laston Aus 1 (untuk lapis permukaan) 
mempunyai ukuran butir agregat maksimum 25,4 mm, Laston Aus 2 (untuk 
lapis perata atau Laston Atas) mempunyai ukuran butir agregat maksimum 
19,0 mm dan Laston Pondasi (untuk Laston Bawah) mempunyai ukuran butir 
agregat maksimum 37,5 rnm. 

Catatan : 
Laston lebih tahan terhadap pelelehan plastis namun cukup peka terhadap 
retak.
Laston Lapis Aus-1 atau Laston Aus-1 mempunyai tekstur sedang. Laston 
Lapis Aus-2 atau Laston Aus-2 mempunyai tekstur halus. Laston Lapis 
Pondasi atau Laston Pondasi mempunyai tekstur kasar, digunakan sebagai 
lapis pondasi, sebelum dilapis dengan Lapis Aus-1 (binder) atau Lapis Aus-
2.
Bila tidak tersedia agregat halus (pasir alam atau abu batu) untuk 
memperoleh gradasi senjang, maka lebih cocok digunakan campuran Lapis 
Beton Aspal (Laston). 

4.  Lapis Perata 
Setiap jenis campuran tersebut di atas dapat digunakan sebagai lapis perata. 
Seluruh persyaratan dalam spesitikasi harus diterapkan dengan tambahan 
pencantuman label P dalam tanda kuning sebagai berikut : 
- Latasir (P).  

-  Lataston (P). 

-  Laston (P). 
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1.4  Pengertian 

1)  Kepadatan Mutlak dimaksudkan sebagai kepadatan tertinggi 
(maksimum) yang dicapai sehingga walaupun dipadatkan terus, campuran 
tersebut praktis tidak dapat menjadi lebih padat lagi. 

2) Perkerasan Campuran Beraspal Panas adalah campuran yang terdiri 
atas kombinasi agregat yang dicampur dengan aspal. Pencampuran 
dilakukan sedemikian rupa sehingga permukaan agregat terselimuti 
aspal dengan seragam. Untuk mengeringkan agregat dan memperoleh 
kekentalan aspal yang mencukupi dalam mencampur dan 
mengerjakannya, maka kedua-duanya harus dipadatkan masing-masing 
pada suhu tertentu. 

3)  Lapis Tipis Aspal Pasir adalah lapisan penutup atau pondasi konstruksi 
perkerasan jalan, yang terdiri atas agregat halus atau pasir bergradasi 
menerus dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan dipadatkan dalam 
keadaan panas pada suhu tertentu. Campuran ini dianggap tidak 
mempunyai nilai struktural. 

4) Lapis Tipis Beton Aspal (Lataston) adalah lapisan penutup konstruksi 
perkerasan jalan, yang dapat diperhitungkan mempunyai nilai struktural 
bila kadar agegat kadar lebih dari 30% dan mempunyai tebal nominal  
minimum 30 mm. Campuran ini terdiri atas agregat bergradasi senjang 
dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan dipadatkan dalam 
keadaan panas pada suhu tertentu. 

5)  Lapis Beton Aspal (Laston) adalah lapisan penutup konstruksi perkerasan 
jalan yang mempunyal nilai struktural. Campuran ini terdiri atas agregat 
bergradasi menepis dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan 
dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Campuran ini 
mempunyai nilai struktural. 
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6) Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau 
mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan. 

7)  Gradasi Menerus adalah suatu komposisi agregat yang menunjukan 
pembagian butir yang merata sehingga dapat menghasilkan campuran yang 
sangat padat. 

8) Gradasi Senjang adalah suatu komposisi agregat yang grafik pembagian 
butirnya menunjukkan di antara ukuran-ukuran tertentu berbentuk 
senjang, mempunyai rongga di antara agregat (VMA) lebih besar 
sehingga dapat mengakomodasi aspal lebih banyak, dan dapat 
menghasilkm campuran yang lebih awet. Pada campuran Lataston lapis 
aus dan lapis pondasi, disyaratkan minimum 80% dari agregat yang lolos 
saringan 2,36 mm harus lolos pula pada saringan 0,600 mm. 

9)  Kurva Fuller adalah kurva gradasi di mana kondisi campuran 
memiliki kepadatan maksimum dengan rongga di antara mineral agregat 
(VMA) yang minimum. 

10)  Titik Kontrol Gradasi adalah batas-batas titik minimum dan maksimum 
masing-masing untuk kontrol suatu set gradasi yang digunakan. Untuk 
Laston digunakan titik kontrol gradasi yaitu titik-titik yang gradasi agregat 
campurannya harus berada di antara titik kontrol tersebut. Titik Kontrol 
berada pada ukuran nominal, ukuran menengah (2,36 mm) dan ukuran 
terkecil (0,075 mm). 

11) Zona Terbatas suatu Gradasi adalah suatu zona yang terletak pada garis 
kepadatan maksimum (kurva Fuller) antara ukuran menengah 2,36 mm 
(No. 8) atau 4,75 mm (No.4) dan ukuran 300 mikron (No. 50). Gradasi 
agregat campuran diharapkan menghindari daerah ini. 

12)  Berat Jenis Bulk (Gsb) adalah perbandingan antara berat bahan di udara 
(termasuk rongga yang kedap dan yang menyerap air) pada satuan 
volume. dan suhu tertentu, dengan berat air suling serta volume yang sama 
pada suhu tertentu pula



13) Berat Jenis Nyata (apparent) (Gsa) adalah perbandingan antara berat 
bahan di udara (tidak termasuk rongga yang menyerap air) pada satuan
volume dan suhu tertentu, dengin berat air suling serta volume yang sama
pada suhu tertentu pula.

14) Berat Jenis Efektip (Gse) adalah perbandingan antara berat bahan di
udara (tidak termasuk rongga yang menyerap aspal) pada satuan
volume dan suhu tertentu, dengan berat air destilasi dengan volume yang
sama dan suhu tertentu pula.

15) Kadar Aspal Efektip (Pbe) adalah kadar aspal total suatu perkerasan
dikurangi dengun kadar aspal yang terserap ke dalam partikel agregat
dinyatakan dalam persen.

16) Rongga diantara Mineral Agregat (VMA) adalah volume rongga yang
terdapat di antara partikel agregat suatu campuran perkerasan yang telah
dipadatkan, yaitu rongga udara dan volume kadar aspal efektif, yang
dinyatakan dalam persen terhadap volume total benda uji. Volume agregat
dihitung dari Berat Jenis Bulk (bukan berat Jenis Efektif atau Berat Jenis
Nyata).

17) Rongga Udara (VIM atau Va) adalah volume total udara yang berada di
antara partikel agregat yang terselimuti aspal dalam suatu perkerasan yang
telah dipadatkan, dinyatakan dengan persen volume bulk suatu perkerasan.

18) Rongga Terisi Aspal (VFA) adalah bagian dari rongga yang berada di antara 
mineral agregat (VMA) yang terisi oleh aspal efektip, dinyatakan dalam
persen.
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BAB II
KETENTUAN PERENCANAAN 

2.1  Umum 
Prosedur perencanaan dalam buku pedoman ini harus mengikuti ketentuan dan 
spesifikasi untuk menjamin agar anggapan-anggapan perencanaan mengenai 
kadar aspal, rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan dapat dipenuhi. 
Dalam perencaan ini, metode Marshall digunakan untuk menguji parameter 
yang diperlukan sebelum penentuan kepadatan mutlak. Pada perencanaan 
dengan metode Marshall, campuran dengan kadar aspal bervariasi 
dipadatkan dalam suatu cetakan dengul palu standar berat 4,54 kg dan tinggi 
jatuh 457 mm. Pada perencanaan Marshall konvensional, yang menggunakan 
agregat berukuran maksimum 25,4 mm, maka jumlah tumbukan 2 x 50 
disyaratkan untuk Latasir, namun untuk campuran lainnya diharuskan dengan 
2 x 75 tumbukan. Untuk agregat berukuran maksimum lebih dari 25,4 mm 
digunakan peralatan Marshall modifikasi dengan cetakan berdiameter 152,4 
mm, berat palu penumbuk 10,2 kg dan jumlah tumbukan 2 x 112. 

Dalam Gambar 4.1 diperlihatkan bagan alir perencanaan campuran     
beraspal. 

2.1.1  Bahan 

1)  Dalam memilih sumber bahan agregat, perencanan harus 
memperhitungkan aspal yang mungkin hilang akibat penyerapan oleh 
agregat. Karena itu diupayakan untuk menjamin bahwa agregat yang 
digunakan adalah agregat dengan tingkat penyerapan air yang paling rendah 
sehingga aspal yang terserap menjadi lebih kecil. 

2)  Agregat dapat terdiri atas beberapa fraksi misalnya fraksi kasar, fraksi 
medium dan abu batu atau pasir alam. Pada umumnya fraksi                 
kasar  dan medium dapat dikelompokkan sebagai agregat kasar,  dan   abu 
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 batu atau pasir sebagai agregat halus. Karena itu dalam perencanaan 
campuran, perlu diperhatikan pencampurannya menjadi agregat 
gabungan.

3)  Perlu untuk diingat bahwa bahan agregat yang terdiri atas beberapa fraksi 
sering disebut sebagai batu pecah 2/3, batu pecah 1/2, batu pecah 1/1, pasir 
dan bahan pengisi (filter). Nama-nama tersebut tidak digunakan dalam 
pedoman perencanaan ini, namun hanya digunakan sebagai nama bahan 
di lokasi penimbunan yang akan dipasok ke tempat pekerjaan. 

2.1.2  Peralatan 

Persiapan peralatan untuk perencanaan pencampuran meliputi antara lain alat 
untuk mengambil contoh bahan, timbangan, oven, alat pencampur dan alat 
bantu lainnya. 
Peralatan utama untuk perencanaan campuran dengan pendekatan kepadatan 
mutlak memerlukan peralatan Marshall (SNI 06-2489-1991) dan peralatan 
kepadatan mutlak (BS 594 1994). 
Peralatan untuk pengujian di laboratorium hanrs sudah dikalibrasi.  

2.1.3  Jumlah Contoh Bahan 

Untuk keperluan perencanaan campuran satu seri gradasi, diperlukan contoh 
agregat dan aspal yang mewakili dalam jumlah yang cukup untuk keperluan 
sejumlah rangkaian pengujian laboratorium (tidak termasuk untuk pengujian 
mutu bahan). Jumlah contoh bahan dapat dipersiapkan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Jumlah Minimum Contoh Bahan Untuk Perencanaan Campuran 

Jumlah BahanNo. Uraian
<25,4 mm 25,4 mm 

Keterangan 

1 As pal 4liter 20 liter 
2 Agregat kasar 25 kg 100 kg 
3 Agregat halus 25kg 100 kg 
4 Pasir (bila diperlukan) 15 kg 50 kg 
5 Bahan pengisi (bila 

dipedukan) 
10 kg 40 kg 

2.1.4  Pengujian Campuran 

Prosedur secara terinci yang digunakan dalam menguji campuran untuk masing-
masing metode pengujian dijelaskan Iebih lanjut dalanl Pengujian Campuran 
Beraspal dengan Alat Marshall (SNI U6-24891991) dan Tata Cara Penentuan 
Kepadatan Mutlak Campuran Beraspal (RSNI, Bina Marga, 1999). 

2.2 Ketentuan Teknik  

2.2.1  Bahan 

Seluruh bahan yang akan digunakan untuk perencanaan campuran harus 
memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan. 
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2.2.1.1  Syarat Umum Agregat 
1)  Agregat yang digunakan dalam pekerjaan ini harus sedemikian rupa 

sehingga campuran beraspal memenuhi semua persyaratan campuran dalam 
Tabel 2.7. 

2)  Seluruh analisis saringan agregat termasuk bagian pengisi harus diuji 
dengan cara pencucian untuk menjamin ketelitian proporsi agregat (SNI 
03-4142-1996). 

3)  Perhitungan agregat campuran Laston yang sesuai dengan spesifikasi 
dalam pedoman ini dapat dimulai dengan pendekatan keadaan gradasi 
sedemikian rupa sehingga gradasi berada di antara titik kontrol tetapi 
tidak memotong zona terbatas tertentu. Untuk Latasir dan Lataston 
perhitungan dapat dimulai pendekatan pada tengah-tengah spesifikasi 
gradasi yang disyaratkan. 

4)  Gradasi agregat campuran ditentukan dengan anggapan bahwa 
perbedaan berat jenis antara agregat kasar dan agregat halus tidak boleh 
lebih dari 0,2. Bila terdapat perbedaan maka harus dilakukan koreksi atau 
penyesuaian sehingga target gradasi dapat dipenuhi. Penyesuaian harus 
dilakukan di Pusat Pencampur dengan didasarkan bahwa berat bahan 
adalah perkalian antara volume dan berat jenis. Contoh koreksi persen 
volume agregat terhadap persen volume berat dapat dilihat pada Lampiran 
B-1. 

2.2.1.2  Agregat Kasar 
1)  Fraksi agregat kasar untuk perencanaan Hit adalah agregat yang tertahan di 

atas saringan 2,36 mm (No.8). 
2)  Fraksi agregat kasar untuk keperluan pengujian harus terdiri atas batu 

pecah atau kerikii pecah dan harus disediakan dalam ukuran-ukuran 
nominal. 

2.2.1.3  Agregat Halus 
1)  Agregat halus dari masing-masing sumber harus terdiri atas pasir alam atau 

hasil pemecah batu dan harus disediakan dalam ukuran nominal 
maksimum 2,36 mm. 
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2)  Agregat halus hasil pemecahan dan pasir alam harus ditimbun dalam 
tempat terpisah dari agregat kasar di atas serta dilindungi terhadap hujan 
dan pengaruh air lainnya. 

2.2.1.4  Bahan Pengisi 
1)  Bahan pengisi dapat terdiri atas debu batu kapur, debu dolomit, 

semen Portland, abu terbang, debu tanur tinggi pembuat semen atau bahan 
mineral tidak plastis lainnya. Bahan pengisi harus bebas dari semua bahan 
yang tidak dikehendaki. 

2)  Bahan pengisi harus terdiri atas bahan yang lolos saringan ukuran 0,28 
mm atau No. 50 paling sedikit 95%. 

3)  Bahan pengisi harus kering dan bebas gumpalan-gumpalan, dan bila 
diuji menggunakan analisis saringan dengan cara pencucian sesuai 
dengan SNI 03-4142-1996 harus minimum 75% (dianjurkan minimum 
85%) lobs saringan 0,075 mm.

4)  Kapur tohor dapat digunakan sebagai bahan pengisi dengan proporsi 
maksimum 1% terhadap berat total agregat campuran. 

2.2.1.5  Gradasi Agregat Campuran 

1)  Umum 
 Rumus untuk Kurva Fuller dibahas dalam butir 2.2.1.6. Kurva Fuller 

dapat digunbarkan dalam hubungan antara persen lolos saringan 
(sumbu vertikal) dan ukuran sanngan (sumbu horizontal) dalam ukuran 
saringan dalam skala logaritmik (Gambar 2.1a) atau ukuran pangkat 0,45 
(Gambar 2.1b). 

 Kombinasi gradasi agregat campuran dinyatakan dalam persen berat 
agregat dan harus memenuhi batas-batas gradasi agregat seperti 
tercantum pada Tabel 2.3. Hubungan antara persen lolos saringan dan 
ukuran saringan (dalam skala logaritmik) ditunjukkan dalam Gambar 2.2a 
sampai Gambar 2.2b. Contoh gradasi campuran yang memenuhi 
persyaratan diberikan pada Gambar 2.3. 



Ukuran maksimum adalah satu ukuran saringan  yang lebih besar daripada
ukuran nominal maksimum.
Ukuran nominal maksimum adalah ukuran satu saringan yang lebih besar
daripada saringan pertama yang menampung agregat lebih dari 10 %.
Dalam memilih gradasi agregat campuran, kecuali untuk gradasi Latasir
dan Lataston, maka untuk campuran jenis Laston perlu diperhatikan
Kurva Fuller, Titik Kontrol dan Zona Terbatas Gradasi.
Zona Terbatas Gradasi untuk Laston dan Laston Pondasi dapat dilihat
pada Gaunbar 2.2b-1, Gambar 2.2b-2 , Gambar 2.2b-3 dan Gambar 2.3.

Gambar 2.1a 
Kurva Kepadatan Maksimum (Skala Logaritmik)
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Gambar 2.1b 
Kurva Kepadatan Maksimum, Ukuran Butir Pangkat 0,45 

Tabel 2.3 

Gradasi Agregat Campuran dan Titik Kontrol Gradasi (Laston)

Ukuran
Saringan Latasir Lataston Laston

mm Inci,
No A B Lapis

Aus
Lapis

Pondasi
Lapis

Pondasi
Lapis
Aus-1

Lapis
Aus-2

/Binder

37,5 1 ½” - - - - 100 - -
25,4 1" - - - - 90 – 100 100 -
19 ¾” 100 100 100 100 Maks 90 90 – 100 100

12,7 1/2 " - - 90 – 100 90 – 100 - Maks 90 90– 100

9,5 3 /8" 90 – 100 - 75 – 85 65 – 100 - - Maks 90

2,36 No 8 - 75 – 95 50 – 72 28 – 55 19 – 45 23 – 49 28 – 58
0,60 No 30 - 35 – 72 28 – 35 - -
0 m5 No. 200 10 - IS 8 – 13 6 – 12 4 – 9 3 – 7 4 – 8 4 – 10
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2) Latasir A dan Latasir B 
Untuk Latasir tidak diperlukan persyaratan khusus sebagaimana untuk
Lataston dan Laston. Gambar gradasi campuran Latasir dituunjukkan
dalam Gambar 2.2a-1.

Gambar 2.2a-1
Gradasi Latasir A dan Latasir B

3) Lataston Lapis Aus dan Lataston Pondasi
Untuk campuran Lataston Lapis Aus dan Lataston Lapis Pondasi,
disyaratkan agar minimum 80% dari agregat yang lolos saringan 2,36 inn
harus lolos pula pada saringan 0,600 mm. Pada Tabel 2.4 disajikan
tingkat ketimpangan atau gap untuk bahan yang lolos ukuran 2,36 nun
dan tertahan di atas saringan 0,600 nun. Gambar gradasi Lataston dapat
dilihat pada Gambar 2.2a.2. 

Tabel 2.4 Contoh Ketimpangan Gradasi Lataston 

Ukuran Saringan Bahan yang Lolos (%)

2,360 mm (No. 8) 40 50 60 7()
0,600 mm(No. 30)  32  40  48  56

Selisih Jumlah yang Lolos  8  10  12  14
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Gambar 2.2a-2
Gradasi Lataston Aus dan Pondasi

4) Laston
Untuk Laston perlu diperhatikan batas kurva Fuller dan Titik Kontrol
Gradasi seperti diuraikan pada Butir 2.2.1.6. Titik Kontrol Gradasi Laston
sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2b.1 sampai Gambar 2.2b.3.
Demikian pula perlu diperhatikan agar gradasi gabungan diharapkan tidak
memotong daerah terbatas.
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Gambar 2.2 b-1
Titik Kontrol Gradasi Laston Aus-1

Gambar 2.2b-2
Titik Kontrol Gradasi Laston Lapis Aus-2
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Gambar 2.2b-3
Titik Kontrol Gradasi Laston Pondasi

2.2.1.6 Kurva Fuller, Zona Terbatas dan Titik Kontrol Gradasi Laston

Untuk campuran Laston, kombinasi gradasi agregat dianjurkan tidak berimpit
dengan kurva Fuller. Kurva Fuller yang disajikan dalam Tabel 2.5 untuk
campuran Laston yang digunakan dalam spesifikasi ini diperoleh dari rumus
berikut:

Catatan : p = persentase bahan yang lolos saringan d,
D = ukuran butir terbesar (mm)
d = ukuran saringan yang ditinjau (mm)
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Gradasi kombinasi agregat dianjurkan menghindari daerah terbatas sebagaimana 
dicantumkan pada Tabel 2.6. 
Contoh kurva gradasi Laston ditunjukkan dalam Gambar 2.3a dan Gambar 
2.3b. Perhatikan bagaimana gradasi ini menghindari daerah terbatas melalui 
bagaimana bawah daerah tersebut. Daerah atau zona terbatas juga dapat 
dihindari melalui bagian atas daerah terbatas 

Tabel 2.5 Gradasi Kepadatan Maks. (Kurva Fuller) 

Ukuran Saringan Laston 
Lapis Aus 

Mm Inci, No. 
Lapis Aus 1 Lapis Aus 2 

Lapis 
Pondasi 

37,5 1 1/2" - - 100
25,4 1" 100 - 83,3 
19 3/4" 87,8 100 73,6 

12,7 1/2" 73,3 82,8 61 
9,5 3/8" 64,2 73,3 53,9 
4,75 No. 4 47,0 53,6 39,5 
2,36 No. 8 34,5 39,1 28,8
1,18 No. 16 25,1 28,6 21,1 
0,60 No. 30 18,5 21,1 15,6 
0,30 No. 50 13,6 15,5 11,4 

0,075 No. 200 7,3 8,3 6,1 



Tabel 2.6 Gradasi Daerah Terbatas untuk Laston

Ukuran Saringan Daerah Terbatas
Laston

Lapis Aus-1 Lapis Aus-2
Laston

Pondasimm Inci,
No.

Bahan yang Lolos (%)
4,75 No. 4 - - 39,5 - 39,5
2,36 No. 8 34,6 - 34,6 39,1 - 39,1 26,8 - 30,8
1,18 No. 16 22,3 - 28,3 25,6 - 31,6 18,1 - 24,1
0,60 No. 30 16,7 - 20,7 19,1 - 23,1 13,6 - 17,6
0,30 No.50 137 - 137 155 - 15,5 114 - 114

Gambar 2.3a Contoh Gradasi Laston Aus-1
dan Titik Kontrol Gradasi 
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Gambar 2.3b Contoh Laston Aus, Titik Kontrol,
Kurva Fuller, MS=25,4 mm, Ukuran Saringan Pangkat 0,45

2.2.1.7 Aspal

1) Untuk daerah dengan suhu tahunan rata-rata lebih besar dari 240C, maka
Aspal yang digunakan harus pen 40 (AC-40) atau pen 60 (AC-20). Khusus
untuk daerah dengan suhu udara tahunan rata-rata kurang dari 24° C
dapat digunakan pen 80 (AC-10).

2) Aspal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pd.S-15-1996-03(atau
AASHTO M-20).

2.2.1.8 Bahan Tambah Aspal

Bahan adhesiv dan anti pengelupasan atau bahan modifikasi aspal dapat
ditambahkan bila diperlukan. Jumlah dan cara pencampuran harus sesuai
dengan petunjuk pabrik pembuatnya, agar diperoleh campuran yang merata.
Pada umumnya bahan tambah aspal diperlukan apabila
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diinginkan suatu kekuatan atau keawetan yang lebih tinggi terutama dalam 
mendukung lalu lintas yang berat dan padat. 

2.2.2  Campuran  

2.2.2.1  Umum 

Pengujian-pengujian campuran percobaan harus meliputi pengukuran 
volumetrik campuran, pengujian sifat-sifat Marshall (SNI 06-24891991) dan 
Kepadatan Mutlak (Tata Cara Penentuan Kepadatan Mutlak, RSNI Bina Marga 
1999). Rumus-rumus untuk menghitung volumetrik campuran diberikan pada 
Bab III. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1)  Komposisi Umum Campuran Beraspal 
 Campuran beraspa terdiri atas mineral agregat dan aspal. Dalam 

beberapa hal diperlukan bahan pengisi tambahan (added filler) untuk 
menjamin tercapainya sifat-sifat campuran sebagaimana tercantum dalam 
Tabel 2.7, tetapi pada umumnya penggunaan mineral bahan pengisi 
dibatasi. Penggunaan bahan pengisi yang berlebihan dapat memperkaku 
aspal sehingga campuran menjadi kurang lentur dan mudah retak. 

2)  Kadar Aspal Campuran 
 Kadar aspal campuran rencana harus dipilih sedemikian rupa sehingga 

kadar aspal efektif (yaitu kadar aspal total setelah dikurangi kadar aspal 
yang diserap agregat) akan cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan 
daam Spesifikasi. Karena itu besarnya persentase aspal sebenarnya yang 
ditambahkan ke dalam campuran, tergantung pada tingkat penyerapan 
aspal oleh agregat yang digunakan. Agregat dengan tingkat penyerapan 
yang tinggi memerlukan kadar aspal total yang lebih tinggi. Biasanva 
agregat yang banyak menyerap aspal juga akan mempunyai variasi 
penyerapan yang lebih besar. 
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2.2.2.2  Pertimbangan Khusus  

1)  Latasir 
 Jenis pasir mempunyai pengaruh yang besar pada stabilitas campuran 

Latasir. Karena itu penting untuk menyelidiki seluruh sumber pasir 
yang ada. Pada umumnya, pasir dengan angularitas yang lebih besar 
cenderung menghasilkan campuran yang lebih kuat dan lebih tahan 
terhadap perubahan bentuk. Latasir B dapat dibuat dengan atau tanpa 
penambahan agregat kasar, tergantung pada gradasi pasir yang 
digunakan. 

2)  Lataston 
 Campuran aspal bergradassi senjang umumnya terdiri atas agregat kasar 

dan agregat halus. Fraksi sedang dibatasi sehingga terbentuk gradasi 
yang senjang. Biasanya digunakan satu ukuran agregat kasar dan dua 
agregat halus, yang salah satunya adalah pasir halus. Sebaiknya 
digunakan satu fraksi agregat kasar dan dua fraksi agregat halus (abu 
batu dan pasir). Perhatian khusus harus diberikan pada batas-batas bahan 
yang 'senjang', yaitu bahan yang lolos saringan 2,36 mm dan tertahan di 
atas saringan 0,6 mm. Mutu campuran ini tergantung pada dipenuhinya 
ketentuan jumlah bahan di antara ukuran tersebut. Jika tidak dipenuhi 
syarat-syarat ketinipangan ini maka syarat VMA minimum sulit 
dipenuhi. Setelah memperoleh gradasi yang benar-benar ‘senjang’, 
pastikan bahwa campuran mempunyai rongga yang cukup pada kondisi 
kepadatan mutlak, sesuai dengan persyaratan seperti dalam Tabel 2.7. 

3)  Campuran Bergradasi Menerus (Laston) 
 Campuran bergradasi menerus mempunyai sedikit rongga dalam 

struktur agregatnya dibandingkan dengan campuran bergradasi senjang. 
Hal ini menyebabkan campuran Laston lebih peka terhadap variasi 
dalam proporsi campuran. Kepekaan ini dapat dikurangi dengan 
menggeser sebagian gradasi menjauh ke atas atau sebagian gradasi ada 
di bawah kurva Fuller. Di atas kurva Fuller campuran cenderung lebih 
haus dan lebih mudah dipadatkan tetapi ketahanan 
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terhadap deformasi relatif lebih rendah. Di bawah kurva Fuller campuran 
cenderung sulit dipadatkan, tekstur lebih kasar serta sulit dipadatkan 
tetapi tahan terhadap deformasi. Pastikan bahwa campuran mempunyai 
cukup rongga pada kondisi kepadatan mutlak. Lihat Tabel 2.7. 

2.2.2.3  Formula Campuran Rencana (FCR) 

Formula Campuran Rencana harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut : 

(a)  Ukuran partikel maksimum nominal 
(b)  Sumber agregat 
(c) Persentase masing-masing fraksi agregat. 
(d)  Kombinasi gradasi agregat campuran sesuai dengan gradasi daam Tabel 

2.5. 
(e)  Kadar aspal total dinyatakan dalam persen berat total campuran.  
(f) Penyerapan aspal dinyatakan terhadap berat total agregat. 
(g) Suhu campuran, suhu agregat, suhu aspal, suhu campuran dan suhu 

pemadatan, dan suhu pada saat dikeluarkan dan pencampur. 

FCR harus ditunjang dengan data pcrcobaan campuran di laboratorium dan 
grafik-grafik untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi seluruh 
ketentuan sesuai dengan kriteria dalam Tabel 2.7. Sifat-sifat campuran 
percobaan yang telah dipadatkan harus dihitung menggunakan rumus yang 
diuraikan pada Bab III. 

Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 
(a)  Memastikan bahwa usulan rencana campuran memenuhi spesifikasi. 
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(b)   j ika rencana campuran tersebut tidak memenuhi spesikasi, maka perlu 
dilanjutkan untuk memperoleh rencana campuran yang sepenuhnya 
memenuhi spesifikasi. Lakukan dengan memodifikasi gradasi atau bagian 
tertentu dan rumusan rencana semula atau mencoba alternatif agregat 
lain. 

Uraian terinci tentang prosedur perencanaan Formula Campuran Rencana dapat 
diikuti pada Bab III. 

Tabel 2.7 Contoh Persyaratan Campuran Beraspal di Indonesia (1998) 

Latasir Lataston Laston 
Si fat-s i fa t  Campuran 

A B L.Aus L.Pond L.Aus L.Pond

Penyerapan Aspal, % berat campuran 2,0 1,7 

Kadar Aspal Total, % berat campuran Maks Sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
Tabel ini. 

lumlah Tumbukan Marshall 2 x tiap permukaan 50 75 112 1)

Rongga Dalam Campuran (VIM), % Min. 3 3 3

Maks 6 6 8

Rongga Di Antara Mineral Agregat (VMA), % Min 20 18 16

-  1,000,000 ESA Min 65 
Maks

-   500,000 ESA Min 68 

- 1,000,000 ESA Maks - 

Jangan 
Digunak 

an
untuk 
lalu

lintas 
berat

Min 75

Rongga 
Terisi 
Aspal 

VFB).%

La
lu

 L
in

tas
 

-   500,000 ESA Maks 

Stabilitas Marshall, kg Min 200 800 1800 1)

Maks 850 -

Kelelehan , mm Min 2 3 1)

Maks 3 - 

Hasil Bagi Marshall, kg/mm Min 80 200 

Maks -



Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 25

Stabilitas Sisa, perendaman 24 jam Min 75 
Pada suhu 60 °C, % Maks - 

Pemadatan dengan Kepadatan Mutlak: 

jumlah Tumbukan Marshall 2 x tiap permukaan 400 600 1)

Rongga Dalam 
Campuran 

-  1,000,000 ESA Min 3 

(kepadatan 
mutlak), % 

-  500,000 ESA 
-  1,000,000 ESA 

Min

Jangan 
Digunak 

an
untuk 
lalu

lintas 
berat

2

Lihat Catatan 2) 

La
lu

 L
in

ta
s 

-  500,000 ESA Min 1

Catatan: 

1.  Modifikasi Marshall, diameter cetakan benda uji 152,4 mm (Lihat Lampiran B-3). Untuk 
kondisi kepadatan mutlak gunakan alat penumbuk getar agar terhindar dari kemungkinan 
adanya agregat yang pecah. 

2.  Untuk lain lintas yang bergerak sangat lambat atau lau lintas mengalur (chanelized) yang 
berat, gunakan kriteria untuk saat tingkat beban ESA atan SST (Setara Sumbu Standar 
Tunggal) yang lebih tinggi. 

3. Berat jenis efektif agregat dihitung berdasarkan pada Berat jenis Maksimum Campuran 
dengan Rice Method (AASI ITO T-209) 

2.2.3  Peralatan 

1)  Peralatan Pengujian Campuran Beraspal dengan alat Marshal, sesuai 
dengan SNI 06-2489-1991. 

2)  Peralatan Penentuan Kepadatan Mutlak Campuran Beraspa sesuai 
dengan RSNI, Bina Marga, 1999 atau BS 598 Part 1(14 (1989). 

3)  Peralatan pengujian Marshal Modifikasi (Lihat Lampitan B-3) 



BAB III 
PERHITUNGAN VOLUMETRIK CAMPURAN

3.1 Volumetrik Benda Uji Campuran Yang Dipadatkan

Gambar 3.1
Komponen Campuran Beraspal secara Volumetrik 

Vma = Volume rongga di antara
mineral agregat (VMA)

Vb = Volume aspal

Vmb = Volume bulk campuran
Padat

Vba = Volume aspal yang
diserap agregat

Vmm = Volume campuran padat
tanpa rongga

Vsb = Volume agregat
(berdasarkan berat jenis
bulk)

Vfa = Volume rongga terisi aspal
(VFA)

Vse = Volume agregat
(berdasarkan berat jenis
efektif)

Va = Volume rongga dalam
campuran (VIM)
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Gambar 3.2
Ilustrasi Berat Jenis Bulk, Efektif, Apparent

dan VIM, serta Kadar Aspal Efektif 

3.2 Rumus-rumus Berat Jenis dan Perhitungan Volume.trik 

Rumus-rumus untuk menghitung berat jenis dan volume rongga diambil dari
The Asphal Institute, MS-2,1995 sebagai berikut :

1) Berat Jenis Bulk Agregat:
Karena agregat tota terdiri atas fraksi-fraksi agregat kasar, agregat halus
dan bahan pengisi yang masing-masing mempunyai berat Jenis yang
berbeda maka berat jenis bulk (Gsb) agreglt total dapat dihitung sebagai 
berikut:
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Keterangan :
Gsb = Berat jenis bulk total agregat
P1, P2, P3 = Persentase masing-masing fraksi agregat
G1, G2, G3 = Berat jenis bulk masing-masing fraksi agregat

Berat jenis bulk baban pengisi sulit ditentukan dengan teliti. Namun
demikian, jika berat jenis nyata (apparent) bahan pengisi dimasukkan, maka
penyimpangan yang timbul dapat diabaikan.

2) Berat Jenis Efektif Agregat: 
Bila berat jenis maksimum campuran (Gmm) diukur dengan AASHTO
T-209-90, maka berat jenis efektif campuran (Gse), kecuali rongga dalam
partikel agregat yang menyerap aspal, dapat ditentukan dengan rumus
berikut:

Keterangan:
Gse = Berat jenis efektif agregat
Gmm = Berat Jenis Maksimum Campuran, Rongga Udara nol

(AASHTO T-209-90 atau ASTM 2041)
Pmm = Persen berat total campuran (= 100) 
Pb = Kadar aspal berdasarkan berat jenis maksimum yang diuji

dengan AASHTO T-209-90 atau ATSM 2041, persen
terhadap berat total campuran.

Gb = Berat jenis aspal.
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3) Berat Jenis Maksimum Campuran:
Berat jenis maksimum campuran, Gmm pada masing-masing kadar aspal
diperlukan untuk menghitung kadar rongga masing-masing kadar aspal.
Berat Jenis maksimum dapat ditentukan dengan AASHTO T-209-90.
Ketelitian hasil uji terbaik adalah bila kadar aspal campuran mendekati
kadar aspal optimum. Sebaiknya pengujian berat Jenis maksimum
dilakukan dengan benda uji sebanyak minimum dua buah (duplikat) atau
tiga buah (triplikat). Selanjutnya Berat Jenis Maksimum (Gmm) campuran
untuk masing-masing kadar aspal dapat dihitung menggunakan berat
jenis efektif (Gse) rata-rata sebagai berikut: 
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Keterangan:
Gmm = Berat Jenis Maksimum Campuran, Rongga Udara
 nol. 
Pmm = Persen berat total campuran (= 100)
Ps = Kadar agregat, persen terhadap berat total
 campuran.
Pb = Kadar aspal, persen terhadap berat total
 campuran.
Gse = Berat jenis efektif agregat
Gb = Berat jenis aspal.

4) Penyerapan Aspal
Penyerapan aspal dinyatakan dalam persen terhadap berat agregat total,
tidak terhadap berat campuran. Perhitungan penyerapan aspal (Pba) adalah 
sebagai berikut:



Keterangan:
Pba = Penyerapan aspal, persen total agregat.
Gsb = Berat jenis bulk agregat.
Gse = Berat jenis efektif agregat
Gb = Berat jenis aspal.

5) Kadar Aspal Efektif:
Kadar aspal efektip (Pbe) Campuran beraspal adalah kadar aspal total
dikurangi jumlah aspal yang terserap oleh partikel agregat. Kadar aspal
efektip ini akan menyelimuti permukaan agregat bagian luar yang
pada akhirnya akan menentukan kinerja perkerasan beraspal. Rumus
kadar aspal efektip adalah:

Keterangan:
Pbe = Kadar aspal efektif, persen total campuran
Pb = Kadar aspal, persen total campuran.
Pba = Penyerapan aspal, persen total agregat
Ps = Kadar agregat, persen total campuran.

6) Rongga di antara Mineral Agregat (VMA):
Rongga di antara mineral agregat (VMA) adalah ruang di antara partikel
agregat pada suatu perkerasan beraspal, termasuk rongga udara dan
volume aspal efektif (tidak termasuk volume aspal yang diserap agregat).
VMA dihitung berdasarkan Berat Jenis Bulk (Gsb) agregat dan dinyatakan
sebagai persen volume Bulk campuran yang dipadatkan. VMA dapat
dihitung pula terhadap berat campuran total atau terhadap berat agregat
total (Lihat Rumus 7). Perhitungan VMA terhadap campuran total adalah
dengan rumus berikut:
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6a) Terhadap Berat Campuran Total

Keterangan:
VMA = Rongga di antara Mineral Agregat, persen volume
 bulk.
Gsb = Berat jenis bulk agregat.
Gmb = Berat jenis bulk campuran padat (AASHTO T-166)
Ps = Kadar agregat, persen total campuran.

6b) Terhadap Berat Agregat Total

Keterangan:
VMA = Rongga di antara Mineral Agregat, persen volume
 bulk.
Gsb = Berat jenis bulk agregat.
Gmb = Berat jenis bulk campuran padat (AASHTO T-166)
Pb = Kadar aspal, persen total campuran.

7) Rongga di Dalam Campuran (VIM):
Rongga udara dalam campuran (Va) atau VIM dalam campuran perkerasan
beraspal terdiri atas ruang udara di antara partikel agregat yang
terselimuti aspal. Volume rongga udara dalam persen dapat ditentukan
dengan rumus berikut:

Keterangan:
Va = Ronga udara campuran, persen total campuran
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Gmb = Berat jenis bulk campuran padat (AASHT(-) T-160)
Gmm = Berat Jenis Maksinium Campuran, roll Wi udara nol

(ASTM 2041) atau Rulnus (10)

8) Rongga Terisi Aspal:
Ronggi terisi aspal (VFA) andalan persen rongga yang terdapat di antara
partikel agregat (VMA) yang terisi oleh aspal, tidak termasuk aspal yang
diserap oleh agregat. Rumus VFA adalah sebagai berikut:

Keterangun:
VFA = Rongga Terisi Aspal, persen VMA
VMA = Rongga di antara Mineral Agregat, persen volume bulk.
Va = Rongga di dalam campuran, persen total campuran
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BAB IV
PROSEDUR PERENCANAAN

4.1 Umum

Beberapa hal yang harus disiapkan untuk memproses perencanaan campuran
beraspal panas adalah sebagaimana bagan alir yang ditunjukkan dalam Gambar
4.1.

Gambar 4.1
Bagan Alir Perencanaan Campuran dengan

Pendekatan Kepadatan Mutlak
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Langkah-langkah berikut ini perlu dilakukan adalah: 

1)  Kumpulkan data hasil pengujian bahan yaitu agregat kasar, agregat halus, ba 
han pengisi dan aspal. 

2)  Siapkan data gradasi agregat kasar, gradasi agregat halus dan bahan 
pengisi. 

4.2  Penyesuaian Gradasi Campuran 

Pada Lampiran B-4 diberikan beberapa contoh penyesuaian gradasi agregat 
campuran untuk Latasir dan Lataston yang perencanaan gradasinya dimulai 
pada tengah-tengah amplop gradasi. Untuk Laston, perencana dapat memulai 
pada garis gradasi yang diinginkan dengan cara menentukan sendiri garis 
gradasi di antara titik-titik kontrol. 

4.2.1  Persiapan 

Perencanaan campuran percobaan laboratorium dilakukaui dalam tiga tahap 
sebagai berikut: 

1)  Tentukan jenis campuran sesuai dengan yang diperlukan.  

2)  Pilih beberapa fraksi agregat yang akan digunakan. 

3)  Campurkan masing-masing fraksi agregat dengan salah satu cara yang 
dijelaskan pada Lampiran B-4, misal kombinasi dua fraksi agregat, tiga 
fraksi agregat atau lebih dari tiga fraksi agregat. 
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4.2.2  Formula Campuran Rencana (RCR) 

1)  Hitung perkiraan awal kadar aspal optimum (Pb) sebagai  berikut :          
Pb = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (% FF) + Konstanta 

Keterangan: 
 Nilai konstanta kira-kira 0,5 sampai 1,0 untuk Laston dan 2,0 

sampai 3,0 untuk Lataston. Untuk jenis campuran lain gunakan nilai 
1,0 sampai 2,5. 

 CA  = Agregat Kasar  
 FA  = Agregat Halus  
 FF  = Bahan Pengisi 

2)  Bulatkan perkiraan nilai Pb sampai 0,5% terdekat. Jika hasil perhitungan 
diperoleh 6,3% maka bulatkan menjadi 6,5%. 

3)  Siapkan benda uji Marshal pada kadar aspal sebagai berikut:  
 i) Pada tiga kadar aspal di atas nilai Pb
 ii) Pada dua kadar aspal di bawah nilai Pb
 Jadi contoh uji dibuat pada kadar aspal yaitu 5,5%; 6,0%; 6,5%; 

7,0% ;7,5% dan 8,0%. 

4)  Lakukan pengujian berat jenis maksimum (Gmm) pada perkiraan kadar 
aspal Pb, sesuai dengan AASHTO T-209-1990. 

5)  Lakukan pengujian Marshal, sesuai dengan SNI 06-2489-1991, untuk 
menentukan kepadatan, stabilitas, kelelehan, hasil-bagi Marshal, VIM, 
VMA, VFA serta persentase stabilitas sisa setelah perendaman. 

6)  Hitung rongga di antara Mineral Agregat (VMA), dan Rongga dalam 
Campuran (VIM) serta Rongg Terisi Aspal (VFA), masing- 
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masing dengan Rumus (6) atau (7), Rumus (8) dan Rumus (9) di Bab III. 

7)  Gambarkan grafik hubungan antara Kadar Aspal dengan parameter 
Marshall sebagai berikut (Lihat Gambar 4.1): 

-  Kepadatan 
- Stabilitas  
-  Kelelehan 
-  Hasil-bagi Marshall  
-  VFA 
-  VMA  
-  VIM 

8)  Buat minimum tiga contoh uji tambahan dengan kadar aspal berikut: saw 
kadar aspal pada VIM 6% dan dua kadar aspal terdekat yang memberikan 
VIM di atas dan di bawah 6% dengan perbedaan kadar aspal masing-
masing 0,5%. Masing-masing replika kadar aspal dibuat minimum 2 buah. 
Padatkan sampai mencapai kepadatan mutlak (sesuai dengan Tata Cara 
Penentuan Kepadatan Mutlak Campuran Beraspal, RSNI Bina Marga 
1999). Lihat contoh pada Gambar 4.211. 

9)  Untuk masing-masing parameter yang tercantum dalam Tabel 2.7, 
gambarkan batas-batas spesifikasi ke dalam Gambar 4.2. 

10)  Pada grafik tersebut gambarkan rentang kadar aspal yang memenuhi 
persyaratan dalam Tabel 2.7. Lihat Gatnbar 4.3. 

11)  Tentukan bahwa kadar aspal rencana berada dekat atau pada titik tengah 
dari rentang kadar aspal yang memenuhi seluruh parameter yang 
disyaratkan. 



Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 37

12) Pastikan bahwa rentang kadar aspal campuran yang memenuhi seluruh 
kriteria mendekati 0,6% atau lebih, sehingga memenuhi toleransi produksi 
yang cukup reaistis. 

13)  Buat 6 benda uji Marshal pada kadar aspal optimum. Untuk tiga benda uji 
pertama dilakukan perendaman dalam air pada suhu 60 °C selama 24 jam 
dan lakukan pengujian sesuai dengan Pd.M-06 1997-03. Sisanya dilakukan 
pengujian Marshall sesuai dengan SNI 06-2489-1991. 

14)  Pastikan bahwa campuran yang digunakan memenuhi seluruh kriteria 
dalam Tabel 2.7. 
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Gambar 4.2 Contoh Hubungan Parameter Marshall dengan Kadar Aspal
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Catatan: Kadar aspal rencana dalam contoh ini kira-kira 6,6%.

Gambar 4.2
Contoh Diagram Batang Menampilkan Data Perencanaan 

Campuran dan Pemilihan Kadar Aspal Rencana 
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BAB V 
EVALUASI HASIL FORMULA CAMPURAN RENCANA 

5.1  Evaluasi VMA 

Rongga diantara mineral atau struktur agregat (Voids in Mineral Aggregate, 
VMA) suatu campuran beraspal yang telah dipadatkan adalah jumlah 
kandungan rongga (VIM) termasuk kadar aspal efektif, dinyatakan terhadap 
volume total benda uji. Ukuran gradasi agregat campuran dapat menentukan 
batas minimum VMA yang tergantung pada ukuran maksimum agregat yang 
digunakan. Hubungan antara kadar aspal dengan VMA pada umumnya 
membentuk cekungan dengan satu nilal ekstrim minimum, kemudian naik lagi 
dengan naiknya kadar aspal. 
Ada beberapa hal pokok yang perlu diperlihatkan untuk memilih gradasi 
campuran berdasarkan grafik hubungan antara kenaikan kadar aspal dengan 
VMA, sebagai berikut: 

a)  Bila garis hubungan mempunyai nilai minimum dan berada di atas 
batas minimum VMA, maka VMA pada titik int akan memenuhi 
tetapi bila bergeser ke sebelah kanan maka pengerjaan pemadatan 
akan leblh mudah tetapi rongga udara lebih banyak terdorong oleh 
aspal (Lihat Gambar 5.1). Kondisi kadar aspal di sini cenderung 
menyebabkan terjadinya pelelehan dan alur plastis, karena itu 
hindari pengunaan kadar aspal di sebelah kanan titik terendah VMA. 
Kadar aspal rencana yang baik adalah pada titik yang besamya 
berada sedikit ke sebelah kiri dari VMA terendah. 



Gambar 5.1 VMA Di Atas Minimum

Kadar Aspal (%)

b) Bila garis hubungan memotong dan mempunyai nilai minimum serta
berada di bawah batas minimum VMA, maka VIM yang terjadi akan
relatif kecil sehingga dikhawatirkan akan mempunyai VIM di bawah
batas minimum pula (Lihat Gambar 5.2). Gradasi campuran
mungkin mendekati kurva Fuller. Campuran akan sangat peka
terhadap perubahan kadar aspal sehingga bila kadar aspal diambil
ke sebelah kiri maka campuran akan terlalu kering dan rongga udara
terlalu tinggi sehingga akan terjadi segregasi. Bila kadar aspal lebih
tinggi (ke sebelah kanan) akan mengakibatkan kelelehan plastis.
Pada kondisi seperti ini maka gradasi harus diubah dan jauhi kurva
Fuller untuk memperoleh VMA yang lebih tinggi.

Gambar 5.2 VMA Memotong Batas Minimum

Kadar Aspal (%)
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c) Bila garis hubungan mempunyai nilai minimum dan berada di
bawah batas minimum VMA (lihat Gambar 5.3), maka tidak akan
tercapai nilai VMA, VFA dan VIM yang minimum sehingga perlu
mengganti gradasi lain atau mengganti sumber agregat yang 
digunakan.

Gambar 5.3 VMA Di Bawah Minimum

Kadar aspal (%)

d) Bila garis hubungan tidak mempunyai nilai minimum tetapi berada di atas
batas minimum maka tambah contoh uji dengan menambah kadar aspal
sehingga terbentuk garis hubungan yang memadai di atas batas minimum
VMA. Lihat Gambar 5.4.

Gambar 5.4 Tanpa Memotong Bts. Minimum

Kadar Aspal (%)
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5.2 Pengaruh Pemadatan
Pada kadar aspal yang sama, maka usaha pemadatan yang lebih tinggi akan
mengakibatkan rongga udara (VIM) dan rongga di antara mineral agregat
(VMA) berkurang.

a. Bila kadar aspal campuran rencana yang dipadatkan sebanyak 2 x 50
tumbukan diambil di sebelah kiri VMA terendah (Lihat Titik A pada Gambar
5.5), tapi lalu lintas ternyata termasuk katagori la]u lintas berat (yang mana
seharusnya dipadatkan sebanyak 2 x 75 tuinbukan), maka akibat
pemadatan oleh lalu lintas, keadaan kadar aspal yang sebenarnya akan
menjadi lehih tinggi (Lihat Titik B pada Gambar 5.5) akan bergeser ke
sebelah kanan). Akibamya perkerasan akan mengalami Aur plastis.

Gambar 5.5 VMA Di Atas Minimum

Kadar Aspal (%)

b. Sebaliknya bila campuran dirancang untuk 2 x 75 tumbukan tetapi ternyata
lalu lintas cenderung rendah (Lihat Gambat 5.6), maka rongga udara final
akan lebih tinggi sehingga air dan udara akan mudah masuk. Akibatnya
campuran akan cepat mengeras, rapuh dan mudah terjadi retak lebih cepat
serta adhesivitas aspal berkurang yang dapat menyebabkan pelepasan butir
atau Pengelupasan. Karena itu maka usaha pemadatan yang direncanakan di
laboratorium harus dipilih yang menggambarkan keadaan lalu lintas di
lapangan.

Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 44



Pada perencanaan ini kadar aspal dirancang pada kondisi kepadatan
campuran mencapai kepadatan mutlak. VIM pada kondisi ini sudah
seimbang, baik terhadap VMA maupun VFA dan telah terkondisikan
pada suatu konsep campuran yang tidak mudah rusak berupa alur serta
tidak mudah retak.

Gambar 5.6 Tanpa Memotong Bts. Minimum

Kadar Aspal (%)

5.3 Pengaruh Rongga Udara (VIM)

Perlu ditekankan bahwa perencanaan rongga udara dalam campuran sesuai
dengan Tabel 2.7 adalah suatu kondisi perkerasan setelah dilalui lalu lintas
kendaraan selama beberapa tahun (VIM turun). Karena itu usaha pemadatan di
laboratorium diharapkan dipilih sesuai dengan lalu lintas rencana..

Rongga udara rencana dengan usaha pemadatan yang benar akan tercapai bila
dirancang pada VIM sebesar 6% untuk kondisi lalu lintas berat dan padat pada
saat konstruksi selesai dipadatkan. Konsolidasi oleh lalu lintas diharapkan
terjadi sehingga VIM akan turun sesuai rencana setelah beberapa waktu
dipadatan oleh lalu lintas. Campuran yang mengalami pemadatan oleh lalu
lintas yang berat dan padat dl mana VIM dicapai kurang dari 3% akan
mengakibatkan aur plastis dan jembul. Kejadian dengan kadar aspal mcnjadi
tinggi dapat disebabkan pula oleh Fasilitas pencampuran yang kurang baik, atau
adanya sejumlah bahan halus lolos 75 mikron (No. 200) yang tinggi sehingga
mengakibatkan aspal berlebih.
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Masalah di lapangan dapat terjadi pula bila kadar rongga akhir terlalu tinggi 
atau pada saat pemadatan selesai, VIM dicapai Iebih besar dari 6%. Akibat yang 
terjadi adalah munculnya retak dini, pelepasan butir dan pengelupasan. 

Tujuan perencanaan VIM adalah untuk membatasi penyesuaian kadar aspal 
rencana pada kondisi VIM mencapai tengah-tengah rentang spesifikasi 
dalam Tabel 2.7. 

5.4  Pengaruh Rongga Terisi Aspal (VFA) 

VFA, VMA dan VIM saling berhubungan karena itu bila dua di antaranya 
diketahui maka dapat mengevaluasi yang lainnya. Kriteria VFA membantu 
perencanaan campuran dengan memberikan VMA yang dapat diterima. 
Pengaruh utama kriteria VFA adalah membatasi VMA maksimum dan 
kadar aspal maksimum. 

VFA juga dapat membatasi kadar rongga campuran yang dijinkan yang 
memenuhi kriteria VMA minimum. Campuran rencana untuk lalu lintas rendah 
tidak akan memenuhi kriteria VFA bila kadar rongga relatif tinggi, walaupun 
rentang kadar rongga terpenuhi. Penyesuaian ini bertujuan mencegah 
berkurangnya keawetan campuran pada lalu lintas ringan. 

Campuran yang dirancang untuk lalu lintas berat tidak akan melewati kriteria 
VFA bila kadar rongga relatip rendah (kurang dart 3,5%) walaupun 
rongga udara masih dalam rentang yang dapat diterima. Karena kadar rongga 
udara rendah menjadi sangat kritis terjadinya deformasi permanen, maka 
kriteria VFA membantu mencegah campuran menjadi peka terhadap alur plastis 
pada la lu lintas berat. 

Kriteria VFA menyediakan tambahan faktor keamanan dalam merencanakan 
dan melaksanakan dalam proses kinerja perkerasan. Karena perubahan dapat 
terjadi antara tahap perencanaan dan pelaksanaan, maka kesalahan-kesalahan 
dapat ditampung dengan memperlebar rentang yang dapat diterima. 



Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 47

5.5  Pengaruh Iklim terhadap Struktur 

Banyak program yang dapat mengevaluasi dan memprediksikan kinerja 
perkerasan beraspal dengan menyediakan berbagai analisa. Model-model 
matematis tidak secara penuh dapat menggambarkan keadaan di lapangan namun 
dapat mendekatkan perkiraan yang akan terjadi walau program tersebut 
dipertimbangkan untuk diterapkan pada penelitian. Model-model termasuk 
antara lain untuk menguji umur fatigue, deformasi tanah dasar dan deformasi 
pada campuran perkerasan beraspal umtuk iklim dan kondisi lalu lintas 
tertentu. Untuk maksud tersebut maka campuran beraspal perlu dimodifikasi. 

Untuk menghindari kerusakan bentuk alur pada campuran beraspal, dapat 
digunakan alat pemadat yang lebih berat dengan masa pemadatan yang lebih 
lama untuk mencapai kepadatan mutlak. Pada umumnya kondisi ini diperlukan 
pada kadar aspal Marshall yang relatif mendekati batas terendah atau kadar 
aspal rencana yang dirancang dengan kepadatan mutlak. Pada usaha semacam 
ini maka perlu menghindari penerapan kadar aspal yang mendekati sisi tertinggi. 

Di Indonesia pengaruh perbedaan suhu tidak terlalu menjadi masalah dalam 
menentukan jenis perkerasan, nanun untuk aspal yang akan digunakan di 
daerah dataran rendah dan daerah pantal yang relatif panas, maka pemilihan jenis 
aspal menjadi pertimbangan utama. Dalam Butir 2.2.1.7 telah dijelaskan 
penjelasan penetrasi aspal yang cocok untuk beberapa macam lokasi dengan 
suhu udara yang berbeda, yaitu untuk daerah dengan suhu tahunan rata-rata 
lebih tinggi dari 34°C, maka Aspal yang digunakan harus pen 40 atau AC-40 atau 
pen 60 atau AC-20. Dalam kasus khusus untuk daerah dengan suhu udara 
tahunan rata-rata kurang dari 24°C dapat digunakan pen 80 atau AC-10. 

5.6  Pengaruh Stabilitas dan VIM  

1)  Rongga Rendah Stabilitas Rendah 
 Rongga dapat bertambah yang disebabkan oleh beberapa hal. 

Pendekatan untuk menaikan agar supaya VMA dapat menyediakan 



Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 48

rongga yang cukup untuk aspal dan VIM, maka gradasi agregat harus 
diatur dengan menambahkan lebih banyak agregat kasar atau agegat 
halus. 
Jika kadar aspal leblh tinggi dan kelebihannya tidak diinginkan untuk 
mengantikan yang diserap oleh agregat, maka kadar aspal dapat 
diturunkan untuk meningkatkan VIM asalkan VMA cukup dipertahan. 
Perlu diingat bahwa penurunan kadar aspal dapat mengurangi keawetan 
perkerasan jalan. Pengurangan kadar aspal yang berlebihan dapat 
menimbulkan campuran menjadi getas, mempercepat oksidasi dan 
meningkatkan penyerapan air. Jika pengaturan tersebut di atas tidak 
mcnampakan hasil maka agregat harus diganti. 
Pada umumnya untuk meningkatkan stabilitas dan menambah VMA 
dengan cara menambah agregat pecah dan/atau mengurangi fraksi lolos 
75 mikron (No. 200). Dengan menggunakan agregat yang masih segar 
yang bidang pecahnya selicin bidang pecah yang terkena air maka 
peningkatan stabilitas tidak memungkinkan. Dengan menambahkan pasir 
buatan maka kadar rongga dapat pula ditingkatkan tanpa mengurangi 
nilai stabilitas. 

2)  Rongga Rendah Stabilitas Cukup 
 Kadar rongga rendah dapat menghasilkan ketidakstabilan karena adanya 

pelelehan plastis setelah perkerasan jalan dibuka untuk lalu lintas. Dalam 
waktu tertentu karena orientasi partikel agregat dan tambahan kepadatan. 
Kekurangan rongga dapat menjadi penyebab ketidakstabilan pula karena 
jumlah aspal diperlukan untuk memperoleh kewetan yang tinggi pada 
campuran yang lebih halus, walaupun stabilitas awal mencukupi untuk lalu 
lintas yang khas. Adanya degradasi pada agregat selama produksi campuran 
dan/atau selama pengaruh lalu lintas dapat pula menimbulkan 
ketidakstabilan dan pelelehan jika kadar rongga campuran tidak mencukupi. 
Untuk alasan tersebut maka campuran dengan kadar rongga rendah harus 
diatur dengan salah satu metode yang diberikan pada Butir 1) di atas 
walaupun stabilitas awal cukup. 

3)  Rongga Cukup Stabilitas Rendah 
 Stabilitas rendah pada rongga dan gradasi cukup dapat 
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mengindikasikan masalah efisiensi pada agregat. Pertimbangan harus 
diberikan untuk memperbaiki bentuk butir agregat kasar dengan cara 
memecahnya atau menambah agregat kasar pada campuran atau menambah 
agregat berukuran maksimum. Partikel agregat dengan tekstur kasar dan 
permukaannya tajam akan meningkatkan stabilitas tanpa mengurangi kadar 
rongga udara. 

4)  Rongga Tinggi Stabilitas Cukup 
 Kadar rongga seringkali mcnyebabkan campuran mempunyai kekedapan 

yang kurang. Penyerapan tinggi dengan adanya sirkulasi udara dan air 
melalui perkerasan dapat menimbulkan pengerasan dini aspal, pelepasan 
butir agregat atau pengelupasan aspal dari agregat. Walaupun stabilitas 
cukup maka pengaturan harus dilakukan untuk mengurangi rongga. 
Pengurangan stabilitas yang kecil dapat terjadi dengan menambahkan kadar 
abu pada campuran. Hal ini perlu untuk memilih kombinasi agregat 
sehingga mempunyai gradasi yang mendekati kurva kepadatan maksimum 
(Kurva Fuller). 

5)  Rongga Tinggi Stabilitas Rendah 
 Terdapat dua langkah yang perlu jika kadar rongga tinggi dan stabilitas 

rendah. Pertama dengan cara yang telah diuraikan tersebut di atas. Jika 
pengaturan tidak memperbaiki stabilitas, maka langkah kedua harus 
mempertimbangkan mutu agregat sebagaimana diuraikan pada Butir 1) 
dan Butir 2) di atas. 
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LAMPIRAN A 

DAFTAR ISTILAH 

Refusal density :  Kepadatan penolakan, kepadatan mutlak 
SST :  Setara Standar Sumbu Tunggal 
ESA :  Equivalent Standard Single Axle 
VIM : Voids in Mix 
VMA :  Voids in Mineral Aggregate 
VFA :  Voids Filled with Asphalt. 
Filler : Bahan pengisi 
Laston :  Lapis Beton Aspal 
Lataston : Lapis Tipis Beton Aspal 
Latasir : Lapis Tipis Aspal Pasir 
CA : Coarse Aggregate 
FA : Fine Aggregate 
FF :  Filler Fraction 
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LAMPIRAN B LAIN-LAIN 

LAMPIRAN B-1 

CONTOH KOREKSI PERSEN VOLUME TERHADAP PERSEN 
BERAT

(Bila perbedaan berat jenis lebih besar dari 0,2) 

Anggap bahwa kombinasi dari tiga agregat yaitu agregat A, B dan C pada kolom 
mempunyai perbedaan berat jenis sebagaimana diperlihatkan pada kolom 2 
dalam tabel di bawah ini. Perhitungun persentase akhir pada kolom 6 adalah 
proporsi yang digunakan di Unit Pencampur untuk memperoleh persen 
terhadap volume dalam kolom 4 dengan menganggap bahwa berat jenis 
seragam. 

Nama
Agregat

Berat 
Jenis Proporsi Persen 

Volume Berat Persen Berat 

1 2 3 4 5= 2 x 4 6 = (5/Total 5) 
x 100 

A 1,00 0,52 52 52,00 34,4 
B 2,00 0,45 45 90,00 59,6
C 3,00 0,03 3 9,00 6,0

Total 1,00 100 151,00 100,0

Nama
Agregat 

Berat 
Jenis Proporsi Persen

Volume Berat Persen Berat 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 6= (5/Total 
5) x 100 

A 2.2 0.52 52 114.4 50.6 
B 2.3 0.45 45 103.5 45.8 
C 2.7 0.03 3 8.1 3.6

Total 1.00 100 226 100 



Pedoman Teknik No. 028/T/BM/1999 53

Nama 
Agregat 

Berat
Jenis Proporsi Persen

Volume Berat Persen Berat 

1 2 3 4 5= 2 x 4 6= (5/Total 
5) x 100 

A 2.8 0.52 52 145.6 48.9 
B 3.2 0.45 45 144 48.3 
C 2.8 0.03 3 8.4 2.8 

Total 1.00 100 298 100



LAMPIRAN B-2a 
LAIN-LAIN
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LAMPIRAN B-3 
MODIFIKASI PROSEDUR MARSHALL 

UNTUK AGREGAT BERUKURAN LEBIH BESAR DARI SATU INCI 

Prosedur Marshall yang dimodifikasi ini pada dasarnya sama dengan metode Marshall 
konvensional (menggunakan mold berdiameter 10,16 cm) namun karena campuran 
beraspal ini menggunakan ukuran butir maksimum yang lebih besar dari satu inci maka 
harus digunakan ukuran diameter benda uji yang lebih besar pula (15,24 cm).  
Peralatan dan prosedurnya adalah sebagai berikut: 

(a)  Berat palu penumbuk 10,2 kg (22 Ibs). Alat penumbuk mekanis digunakan 
sama dengan untuk prosedur Marshall konvensional dengan tinggi jatuh 457 
mm (18 inci). 

(b)  Benda uji dibuat menggunakan mold berdiameter bagian dalam 152,4 mm (6 
inci) dan tinggi 95,2 mm dan mempunyai pelat dasar berdiameter 149,5 nun 
(5,88 inci). 

(c) Benda uji secara tipikal mempunyai berat sekitar 4 kg. 
(d)  Peralatan kepala penekan (breaking head) untuk pengujian dan mendudukan 

benda uji secara proporsional lebih besar daripada Marshall konvensional. 
(e)  Campuran dimasukkan ke dalam mold sebanyak kira-kira setengahnya sehingga 

menjadi dua kali memasukkan agar terhindar terjadinya rongga dalam 
campuran. 

(f) Jumlah tumbukan adalah 112 kli (untuk lalu lintas berat > 500.000 SST) dan 75 
tumbukan (untuk lalu lintas rendah, < 500.000 SST). 

(g) Kriteria perencanaan harus diubah di mana Stabilitas minimum ditingkatkan 
2,25 kali sedang pelelehan 1,5 kali daripada ukuran benda uji normal (diameter 
10,16 cm). .

(h) Untuk mengkonversi nilai stabilitas terhadap tebal standar 95,2 mm (3,75 inci), 
maka berikut ini diberikan angka konversi: 
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Tinggi Benda Uji 
(mm) Volume Angka 

Pengali 

88,9 
90,5 
92,1 
93,7
95,2 
96,8 
98,4 
100,0 
101.6 

1608 – 1626 
1637 – 1665 
1666 – 1694 
1695 – 1723 
1724 – 1752 

1753 – 1781 
1782 – 1810 
1811 – 1839 
1840 – 1868 

1,12 
1,09 
1,06 
1,03
1,00 
0,97 
0,95 
0,92 
0.90 

Catatan :  Penting untuk dicatat bahwa untuk keperluan menentukan rongga dalam 
campuran pada kondisi kepadatan mutlak, dianjurkan menggunakan alat 
penumbuk getar. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
pemecahan agregat dalam campuran bila digunakan penumbuk Marshall. 
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LAMPIRAN B-4 
PENYESUAIAN PROPORSI AGREGAT CAMPURAN 

1.  Umum 

1.1  Pertimbangan Pemilihan Gradasi 
Untuk memperoleh gradasi agregat yang sesuai dengan spesifikasi gradasi, 
maka kombinasi agregat campuran dapat ditentukan dari dua atau lebih 
fraksi agregat, yang penggabungannya dapat  dilakukan dengan cara analitis 
atau grafis. Untuk mendapatkan gradasi agregat campuran yang diinginkan, 
maka terlebih dahulu harus ditentukan gradasi agregat yang cocok dengan 
memilih persentase yang sesuai dari masing-masing fraksi agregat. 

1.2  Gradasi Latasir 
Pada umumnya penentuan atau penyesuaian gradasi Latasir tidak menjadi 
masalah yang rumit dibandingkan dengan gradasi Laston atau Lataston. Di 
Indonesia, hampir sebagian besar pasir alam atau agregat halus dapat 
diperoleh sesuai dengan gradasi Latasir. Pada Gambar 1a terlihat bahwa 
gradasi Latasir tidak berdekatan dengan Kurva Fuller dan cenderung lebih 
halus sehingga rongga udara relatif lebih tinggi. 



Gambar 1a 
Gradasi Latasir A dan Latasir B 

1.3 Laston dan Lataston
Gradasi Laston atau Lataston perlu mendapat perhatian karena gradasi akhir
tidak boleh berimpit dengan kurva Fuller. Berikut ini diberikan beberapa
pertimbangaan cara pencampuran beberapa fraksi agregat untuk mendapatkan
agregat yang diinginkan.

i. Lataston
Untuk jenis Lataston, semakin halus gradasi (mendekati batas atas), maka
Rongga dalam Mineral Agregat (VMA) akan makin besar. Pasir halus yang
dikombinasi dengan batu pecah harus mempunyai bahan yang lolos 2,36
mm dan tertahan 600 mikron seminimum mungkin. Hal ini sangat
penting karena bahan yang 'senjang' harus memenuhi batas yang diberikan
pada Tabel 2.6. Jika jumlah bahan tersebut lebih besar dari yang
ditentukan dalam kondisi 'senjang', maka VMA akan terlalu rendah
sehingga campuran sulit mencapai VMA yang diinginkan.
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Gambar 1b
Gradasi Lataston dan Kurva Fuller

ii. Laston
Campuran jenis Laston dapat dibuat mendekati batas atas titik kontrol
gradasi atau di atas kurva Fuller, tetapi hal ini mungkin sulit untuk
mencapai VMA yang disyaratkan. Karena itu lebih baik gradasi diarahkan
mendekati bagian bawah (yang lebih kasar) titik kontrol gradasi atau di
bawah kurva Fuller. Pada umumnya komposisi campuran akan lebih baik
bila gradasi agregat dibagian kanan berada di atas kurva Fuller kemudian
memotong kurva tersebut dan di bagian kiri berada di bawah kurva Fuller.
Pada Gambar lc diperlihatkan salah satu titik kontrol gradasi Laston
(Laston Aus-2).
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Gambar 1c Contoh Gradasi Laston Aus-1
dan Titik Kontrol Gradasi

2. Cara Analitis

2.1 Rumus Dasar
Kombinasi agregat dari beberapa fraksi dapat digabung dengan rumus sebagai
berikut :

P = Aa + Bb + Cc +..........................................(1)

 Keterangan:

P = persen lolos agregat campuran ukuran tertentu.
A, B, C, ... = persen bahan yang lolos saringan masing

 masing ukuran.
a, b, c, ... = proporsi masing-masing agregat yang

digunakan, dimana jumlah total adalah 100%.
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Persen kombinasi masing-masing ukuran harus mendekati persen yang
diperlukan untuk kombinasi agregat. Gradasi campuran tidak boleh ke luar dari
titik kontrol atau batas gradasi yang disyaratkan dan sedapat mungkin harus
berada di antara titik-titik kontrol gradasi (tidak perlu di tengah-tengah batas
gradasi tersebut dan tidak memotong daerah terlarang. Dari kombinasi
beberapa fraksi agregat, maka akan hanya ditemukan satu gradasi agregat yang
optimum, yang mendekati gradasi yang diinginkan.

2.2 Kombinasi Dua Fraksi Agregat
Rumus dasar untuk dua macam fraksi agregat adalah:

P =  Aa  +  Bb ………………….……………. (2)
a + b = 1 ------> a = 1 – b.................................... (3)

Keterangan:
P = persen lolos agregat campuran ukuran

tertentu.
A, B = persen bahan yang lolos saringan masing-

masing ukuran.
a, b = proporsi masing-masing agregat yang

digunakan, di mana jumlah total adalah
100%.

Gunakan rumus (2), maka dapat dihitung:

b=  ..................................................... (4)
AB
AP

BA
BP

a=  ....................................................... (5)

Contoh perhitungan dapat diikuti pada Butir 4.1.
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2.3 Kombinasi Tiga Fraksi Agregat 

Rumus dasar untuk tiga fraksi agregat:
P = Aa + Bb + Cc.......................................... (6)
1 = a + b + c.................................................. (7)

CB
PBa

c =  .........…......……………………     (8)

Keterangan:
P = persen lolos agregat campuran ukuran

tertentu.
A, B, C ... = persen bahan yang lolos saringan masing-

masing ukuran.
a, b, c ... = proporsi masing-masing agregat yang

digunakan, di mana jumlah total adalah 100%.

Gunakan Rumus (5) untuk memperoleh nilai proporsi  a  pada salah satu ukuran
agregat yang berada pada tengah-tengah gradasi (Misal: ukuran 2,36 mm atau
No. 8)
Prosedur matematis dan metode grafis untuk tiga fraksi agregat relatif lebih
sulit dibandingkan dengan prosedur pencampuran dengan dua fraksi agregat.

Catatan:
Prosedur yang diuraikan di sini hanya salah satu cara dari sekian
banyak cara yang dapat memecahkan pencapaian gradasi yang
diinginkan. Dalam prosedur ini maka masing-masing agregat
dibagi dalam gradasi sebagai berikut:
- Bahan tertahan saringan 2,36 nun
- Bahan lolos saringan 2,36 mm dan tertahan di atas 75 mikron.
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-  Bahan lolos saringan 75 mikron.  

Contoh perhitungan dapat diikuti pada Butir 4.2.  

2.4  Kombinasi Lebih dari Tiga Fraksi Agregat 
Pencampuran dapat dilakukan dengan salah satu cara coba-coba sebagai 
berikut : 
-  Dengan mengabaikan salah satu gradasi yang ada, lakukan prosedur sesuai 

dengan rumus (6). Kemudian bila tidak cocok lakukan kembali dengan 
gradasi yang diabaikan tadi. 

-  Dengan mencampurkan dua fraksi menjadi satu fraksi agregat campuran 
menggunakan rumus (2), (3), (4) dan (5). Selanjutnya lakukan 
pencampuran terhadap dua agregat yang lain. Lakukan pencampuran 
dengan agregat yang sudah dicoba pertama kali dengan cara silang. 

-  Dapat pula dilakukan dengan kombinasi rumus (2), (3), (4) dan (5). 

-  Dengan cara grafis dan matematis (Lihat contoh perhitungan pada Butir 4). 

Cara lain untuk menggabungkan fraksi agregat lebih dari 3 fraksi dapat 
digunakan bermacam-macam perangkat lunak. Pusat Litbang Jalan telah 
mengembangkan program menggunakan spreadsheet (MPCA, 1994). 

3.  Cara Grafis 

Cara grafis dapat pula dilakukan untuk menentukan kombinasi agregat agar 
diperoleh suatu gradasi yang diinginkan. Cara grafis dapat terdiri dari dua cara 
yaitu dengan Cara Grid dan Cara Diagonal. Cara Grid dapat dilakukan untuk 
mencampur 2 fraksi atau 3 fraksi agregat. Untuk fraksi lebih dari 3 



dapat dilakukan dengan cara pengulangan hasil yang sudah ada. Cara
diagonal dapat dilakukan untuk 2 atau lebih fraksi agregat.
Sebagaimana halnya cara matematis, beberapa cara gratis akan menemui pula
hal-hal yang rumit. Makin banyak fraksi agregat yang akan digabung maka
akan makin sulit menentukan gradasi agregat yang diharapkan.
Contoh penentuan proporsi agregat secara grafis dapat diikuti pada Butir 4.1.3,
Butir 4.1.4 Butir 4 .2.2 dan Butir 4.2.3

4. Contoh Perhitungan

4.1 Kombinasi Dua Fraksi Agregat

4.1.1 Cara Analitis
Gunakan Rumus (2) dan Rumus (3) untuk kombinasi dua fraksi agregat.

Rumus (2) : P = A.a + B.b 
Rumus (3) : a + b = 1, maka a = 1 - b
Masukkan ke daam Rumus (1), maka proporsi a atau b dapat dihitung
dengan rumus (4) dan (5):

4.1.2 Contoh Perhitungan-1a : Cara Analitis dengan 2 Fraksi Agregat
Soal: Diketahui dua macam agregat yaitu A agregat kasar dan B pasir atau
agregat haus yang akan dicampur untuk campuran Laston Aus-2. Contoh
gradasi yang ada diberikan pada Tabel la dan Gambar la.

Langkah perhitungan:
a. Periksa bahwa berdasar pada dua gradasi maka fraksi agregat yang

ditinjau adalah ukuran maksimum 19 mm (3/4”), ukuran menengah
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2,36 mm (No.8) dan ukuran 75 mikron (No.200). Lihat Tabel la dan catat:
A = 10
B = 82
P = 43

b. Gunakan Rumus (3) dan Rumus (4) untuk menghitung a dan b. Ikuti urutan
perhitungan pada Tabel lb.
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Tabel 1d. Percobaan Ketiga

Gambar 2a 
Contoh Gradasi Agregat dan Titik Kontrol Gradasi
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Gambar 2b 
Spesifikasi Gradasi, dan Gradasi Gabungan

c. Lakukan percobaan pertama (Lihat Tabel l b) dengan a = 0,54 dan b =
0,46. Hasil Percobaan Pertama ini menunjukkan bahwa gradasi
gabungan 54/46 memotong zona terbatas. Agar gradasi berada di bawah
zona terbatas ubah menjadi b = 0,35 dan a = 0,65, kemudian hitung gradasi
pada percobaan kedua ini (Lihat Tabel 1c).

d. Dari hasil percobaan kedua ini menunjukkan gradasi gabungan 65/35 masih
memotong zona terbatas. Karena itu, buat percobaan ketiga yaitu dengan
mengubah nilai b menjadi b = 0,32 dan a = 0,68. Hitung gradasi pada
percobaan ketiga ini (Lihat Tabel ld).

e. Dan hasil percobaan ketiga maka diperoleh suatu susunan gradasi yang
paling baik dan berada di bawah zona terbatas. Lihat Gambar lb.
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Contoh Perhitungan-1b : Cara Grafis (Grid) dengan 2 Fraksi Agregat 

a.  Buat kotak grafik dengan panjang sisi dan skala yang sama (Lihat 
Gambar 3a). 

b.  Tandai kedua garis vertikal menjadi 10 angka dengan perbedaan 10, 
masing-masing dimulai dari 0 sampai dengan 100 dan dimulai dari bawah 
ke atas. Bagian kini untuk persen lolos saringan agregat B dan bagian kanan 
untuk agregat A. 

c.  Tandai kedua garis mendatar menjadi 10 angka dengan perbedaaun 10. 
Garis bawah dimulai dari 0 sampai dengan 100 dan dimulai dari kiri ke 
kanan, selanjutnya digunakan untuk mendapatkan persentase agregat A. 
Garis atas adalah sebaliknya dari garis bawah dan digunakan untuk 
mendapatkan persentase agregat B. 

d.  Tarik garis berupa grid dan plotkan masing-masing ukuran gradasi agregat 
A berupa titik-titik pada garis vertikal bagian kanan dan agregat B pada garis 
vertikal bagian kiri. 

e.  Hubungkan titik-titik yang mempunyai ukuran yang sama, dengan 
membuat garis lurus di antara kedua titik tersebut, kemudian beri 
tanda sesuai dengan ukuran saringan di atas garis tersebut. 

f.  Tandai batas-batas titik kontrol gradasi masing-masing ukuran pada garis-
garis tersebut kemudian tebalkan (Misal: untuk ukuran 12,7 mm antara 90 
dan 100, ukuran 9,5 min antara 28% dan 90%; untuk ukuran 2,36 nmm 
antara 28% dan 57%, dan ukuran 75 mikron antara 4 dan 10). Lihat 
Gambar 3a. 

g.  Proporsi agregat A dan agregat B dapat diwakili oleh kedua garis 
vertikal yang menghubungkan garis tebal untuk seluruh ukuran agregat. 
Dan kedua garis tersebut dapat diketahui proporsi agregat A antara 50% 
dan 70% atau tengah-tengahnya 60%, sedang agregat B antara 50% dan 
30% atau tengah-tengahnya 40%. Dari garis ini pun dapat terlihat di mana 
ukuran 15 mikron dan 9,5 mm sangat menentukan rentang kombinasi 
agregat yang diperoleh. 

h.  Apabila proporsi agregat di atas diambil pada tengah-tengahnya, maka untuk 
Laston tidak dianjurkan karena akan memotong zona terbatas. Bi1a 
diinginkan tekstur kasar ambil pada ujung bagian bawah yaitu Agregat A = 



70% dan agregat B = 30%. Bila diinginkan tekstur halus ambil persentase
agregat A = B = 50%.

i. Gambarkan gradasi gabungan dengan mencantumkan pula zona terbatas dan
titik kontrol gradasi. Dan Gambar tersebut di atas ternyata gradasi gabungan
(Gabungan 60/40) masih memotong batas zona terbatas. Proporsi agregat
harus diubah dan dapat dicoba diambil 72% agregat A dan 28% agregat B, dan
ternyata memberikan gradasi yang memenuhi syarat. Lihat Gabungan 72/28
pada Gambar 3b.
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Gambar 3b 
Titik Kontrol dan Gradasi Gabungan 2 Fraksi

4.1.3 Contoh Perhitungan 1-c : Cara Grafis-Diagonal dengan 2 Fraksi Agregat

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Buat kotak grafik dengan perbandingan antara panjang dan lebar sebesar
kira-kira 2:1. Lihat Gambar 4a.

b. Bagi sumbu vertikal menjadi 100 bagian dengan renggang setiap 10
bagian, dimulai dart 0 sampai dengan 100 dalam satuan persen. Tandai
sumbu vertikal sebagai persen lolos saringan.

c. Tarik garis diagonal antara titik O sebelah bawah-kiri ke sudut kanan-atas
d. Plotkan titik-titik yang menunjukkan tengah-tengah titik kontrol gradasi

yang direncanakan, sesuai dengan persen lolos masing-masing bahan.
Ukuran 2,36 mm pada (28+58)/2 = 435, ; No. 200 pada 7 % dan ukuran
12,7 mm pada 93%,.

e. Tarik garis dari titik-titik yang ditandai di atas tegak lurus terhadap sumbu
horizontal.

f. Cantumkan masing-masing ukuran butir di bawah garis vertikal atau sumbu
horizontal.
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g. Plotkan gradasi agregat A dan B masing sesuai dengan persen lolos,
kemudian tarik garis antara titik-titik yang menunjukkan persen lolos
masing-masing ukuran butir agregat.

h. Dengan menggunakan mistar atau penggaris, letakkan mistar di atas
grafik kemudian geser-geser sedemikian rupa sehingga jarak antara
perpotongan penggaris dengan garis gradasi A dan B sama panjang ( Xl =
X2). Lihat Gambar 4a.

i. Tandai titik perpotongan antara garis dengan garis diagonal sebagai
titik R..

j. Besar proporsi agregat A dari agregat B dapat ditentukan dengan
menarik garis dari titik R ke sebelah kiri. Bagian atas sebagai proporsi
agregat A = 56% dan bagian bawah sebagai proporsi agregat B= 44%.

k. Plotkan susunan gradasi agregat gabungan 56/44 seperti pada Gambar
4b. Perhatikan bahwa gradasi gabungan berada dalam titik-titik kontrol
gradasi.

1. Dari Gambar 4b terlihat bahwa gradasi gabungan memotong zona terbatas
sehingga proporsi gradasi harus diubah dan dapat diambil menjadi 68%
agregat A dan 32% agregat B atau gabungan 68/32. Dari hasil
penggambaran menunjukkan gradasi yang memenuhi syarat.
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Gambar 4b 
Titik Kontrol dan Gradasi Gabungan 2 Fraksi

4.2 Kombinasi Tiga Fraksi Agregat

4.2.1 Cara Analitis

a. Gunakan Rumus (6) dan Rumus (7) berikut.
P = A.a + B.a + C.c
1 = a + b + c 

Gunakan Rumus (5) untuk mendapatkan proporsi a dan Rumus (8) untuk
proporsi c sebagai berikut:
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b. Contoh Perhitungan-2a : Cara Analitis, Tiga Fraksi Agregat
 Soal:

Untuk memperoleh gradasi tertentu suatu campuran, diperlukan
Agregat C yang akan ditambahkan ke dalam agregat A dan agregat B
(Lihat Contoh Perhitungan-la, sesuai dengan Butir 4.1.2). Contoh titik
kontrol gradasi dan gradasi agregat bahan diberikan pada Tabel 2a.

Tahap-tahap pengerjaan adalah sebagai berikut:
(i) Periksa gradasi yang memberikan indikasi dapat menyumbang

bahan ukuran 2,36 mm (tengah-tengah ukuran butir spesifikasi
gradasi) yang paling banyak (gradasi A).

(ii) Tentukan perkiraan proporsi agregat A yang diperlukan untuk
memperoleh 43% (tengah-tengah titik kontrol gradasi) bahan
lolos saringan 2,36 mm.

(iii) Hitung proporsi a dengan Rumus (5) sebagai berikut:
Lihat Tabel 2a.

(iv) Persen lolos saringan 75 mikron diuji dengan rumus (8) dan (7)
sebagai berikut:

Rumus (8) : 

Rumus (7)  :  1 = a + b + c 
b + c = 1 – 0,54 = 0,46 
b = 0,38 

Hasil perhitungan dicantumkan dalam Tabel 2b

(v) Buat gambar grafik pembagian butir yang akan membantu
mengevaluasi apabila dijumpai gradasi yang menyimpang
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(vi) Dari hasil perhitungan di atas ternyata diperoleh komposisi di mana
gradasi berada di atas titik kontrol gradasi. Karena itu dapat 
dicoba dengan mengatur proporsi masing-masing agregat. Dari
hasil coba-coba diperoleh komposisi sebagai berikut:

- Agregat A = 75%
- Agregat B = 20%
- Agregat C = 5%

Dari hasil perhitungan di atas ternyata diperoleh komposisi di mana gradasi
berada di atas titik kontrol gradasi. Karena itu dapat dicoba dengan mengatur
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proporsi masing-masing agregat. Dari hasil coba-coba diperoleh komposisi sebagai
berikut:

Agregat A = 75%; Agregat B = 20%; Agregit C = 5%

Lihat Gambar 5 dan ternyata diperoleh gradasi yang memenuhi syarat.

4.2.2 Contoh Perhitungan-2b : Cara Grafis, Grid, 3 Fraksi Agregat
(i) Buat kotak grafik dengan Panjang sisi dan skala vang sama (Lihat Gambar

6a).
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(ii) Tandai kedua garis vertikal menjadi 10 bagian dengan perbedaan 10,
masing-masing dimulai dari 0 sampai dengan 100, dimulai dari bawah ke
atas. dan selanjutnya akan digunakan untuk mencantumkan fraksi yang
lolos saringul 75 mikron.

(iii) Tandai kedua garis mendatar menjadi 10 bagian dengan perbedaan 10.
Garis bawah dimulai dari 0 sampai dengan 100, dimulai dari kiri ke
kanan, selanjutnya digunakan untuk mencantumkan bahan yang tertahan
di atas saringan 2,36 mm.

(iv) Plotkan masing-masing ukuran gradasi agregat dengan
menggunakan ukuran-ukuran agregat di atas sebagai berikut:
- Titik A sebagai agregat kasar tertahan di atas saringan 2,36 mm

sebesar 100 - 10 % = 90 %. Plotkan titik A pada garis bawah.
Kordinat A(90,8; 0)

- Titik B sebagai pasir atau agregat halus yang lolos saringan 2,36 mm
sebanyak 82 % atau tertahan saringan 2,36 mm sebesar 100 - 82 = 18
%, dan lolos saringan 75 mikron sebesar 9,2 %. Plotkan titik B.

Kordinat B(18; 9,2)
- Titik C sebagai bahan pengisi yang lolos saringan 75 mikro sebesar

82%. Plotkan pada garis kiri.
Kordinat C(0; 82)

(v) Titik S sebagai titik yang mewakili tengah-tengah titik kontrol gradasi
dengan ukuran yang tertahan saringan 2,36 mm sebesar 100 - 43 % =
57%, dan lolos saringan 75 mikron sebesar 6 % 

Kordinat S(57; 6).
(vi) Tarik garis antara titik A dan S kemudian garis antara titik B dan C.Garis

AS diperpanjang sehingga memotong garis BC pada titik B'. Ukur
koordinat B'.

Kordinat B'(17; 13,2)
(vii) Ukur panjang masing-masing segmen garis dengan menggunakan

persentase antara titik-titik terminal.
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(viii) Hitung persentase agregat yang diperlukan untuk mencampur sebagai
berikut:

b + c = 1, maka b = 1 – a – c =1 – 0,55 – 0,02 = 0,43 

(ix) Plotkan gradasi gabungan dengan perbandingan di atas dalam Gambar
6b.

(x) Dari hasil perhitungan ternyata gradasi berada di atas zona terbatas
sehingga perbandingan proporsi agregat perlu diubah menjadi
sebagai berikut:

- Agregat A  = 75 % 
- Agregat  B = 2O%
- Ag regat C = 5 %
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Gambar 6b (hasil Cara Grafis) 
Titik Kontrol, Gabungan 3 Fraksi

4.2.3 Contoh Perhitungan 2-c : Cara Grafis-Diagonal, 3 Fraksi Agregat 

Langkal-langkahnya adalah sebagai berikut:
a. Buat Kotak grafik dengan perbandingan antara panjang dan lebar sebesar

kira-kira 2:1. Lihat Gambar 7a.
b. Bagi sumbu vertikal menjadi 100 bagian dengan renggang setiap 10

bagian, dari 0 sampai dengan 100 dalam satuan persen. Tandai sumbu
vertikal sebagai persen lolos saringan.

c. Tarik garis diagonal antara titik 0 sebelah bawah-kiri ke sudut kanan-
atas.

d. Plotkan titik-titik yang menunjukkan tengah-tengah batas titik kontrol
gradasi atau batas spesifikasi yang direncanakan, sesuai dengan persen
lolos masing-masing bahan. Untuk jenis Laston, buat titik-titik dami
yang menunjukan ukuran saringan sesuai gradasi bahan yang digunakan.

e. Tarik garis tegak lurus sumbu horizontal dari titik-titik yang ditandai di
atas.

f. Cantumkan masing-masing ukuran butir di bawah garis vertikal atau sumbu
horizontal.
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g. Plotkan gradasi agregat A, gradasi B dan gradasi C masing sesuai dengan
persen lolos, kemudian tarik garis antara titik-titik yang menunjukkan
persen lolos masing-masing ukuran butir agregat.

h. Dengan menggunakan mistar, buat garis dengan cara meletakkan mistar di
atas grafik kemudian geser-geser sedemikian rupa sehinggi jarak
antara perpotongan penggaris dengan garis gradasi A dan B sama
panjang ( Y1 = X2). Tandai perpotongan garis dengan garis diagonal
pada titik R.

i. Ulangi menggeser mistar sehingga jarak antara perpotongan penggaris
dengan gradasi A (Y1)sama panjang dengan jumlah jarak yang
memotong garis gradasi B (Y2) dan C (Y2)  Y1 = Y2 + Y3
Karena Y3 = 0 maka Y1 = Y2. Tandai titik perpotongan antara garis
dengan garis diagonal pada titik S.

j. Tarik garis horizontal dari titik R dan S masing-masing ke sebelah kiri
sehingga memotong sumbu vertikal pada titik R' dan S'.

k. Besar proporsi agregat A dan agregat B dapat ditentukan dengan
melihat bagian atas sebagai proporsi agregat A = 48%, bagian tengah
sebagai proporsi agregat B = 43% dan bagian bawah sebagai proporsi
agregatC= 9%.

1. Plotkan susunan gradasi agregat gabungan seperti pada Gambar Gb.
Dari hasil plot gradasi gabungan ternyata ukuran butir yang lolos 75
mikron terlalu tinggi sehingga dengan mengubah proporsi agregat B = 
49% dan gradasi C=3%, menghasilkan komposisi garadasi yang
memenuhi persyaratan. Perhatikan bahwa gradasi gabungan berada
dalam amplop gradasi atau di dalam titik-titik kontrol gradasi. Lihat
Gambar 7b. 
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4.3 Kombinasi Lebih Dari Tiga Fraksi Agregat

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa penggabungan
lebih dari 3 fraksi agregat yang dihitung secara analitis akan lebih rumit. Karena
itu maka penggabungan yang menggunakan agregat lebih dari 3 fraksi akan
lebih mudah menggunakan spreadsheet, di mana masing-masing gradasi
dievaluasi terlebih dahulu dengan cara menggambarkan pada grafik pembagian
butir, pencatatan ukuran bahan
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yang perlu disumbangkan untuk mencapai gradasi yang direncanakan serta
kebutuhan minimal bahan yang diperlukan.
Berikut ini diberikan contoh penggabungan 5 fraksi (Lihat Tabel 3)
menggunakan spreadsheet, setelah terlebih dahulu dianalisa secara grafis,
sesuai dengan uratan pada Contoh Perhitungan-2c. Dalam pengabungan gradasi
akan diperlukan beberapa kali percobaan untuk menentukan proporsi yang
diinginkan. Pada umumnya dilakukan percobaan sebanyak 3 kali, maka akan
diperoleh perbandingan proporsi yang sesuai dengan rencana.
Analisa proporsi agregat awal disajikan dalam Gambar 8a. Grafik gradasi
rencana hasil penggabungan diberikan pada Gambar 8b dan Gambar 8c.
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Gambar 8a
Cara Grafis (Diagonal) Gabungan 5 Fraksi Agregat

Gambar 8b 
Titik Kontrol dan Gabungan 5 Fraksi Agregat
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Gambar 8c
Gradasi Gabungan 5 Fraksi Agregat dalam Pangkat 0,45
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