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Abstrak 

 

Campuran aspal berpori (Porous Asphalt) adalah salah satu jenis campuran aspal yang sedang 

dikembangkan untuk konstruksi wearing course untuk dapat digunakan di Indonesia. Campuran aspal 

ini menggunakan gradasi terbuka (open graded) yang didominasi oleh agregat kasar, untuk 

mendapatkan pori yang cukup tinggi sehingga diperoleh tingkat permeabilitas campuran yang tinggi, 

dimana permeabilitas difungsikan untuk subsurface drain. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan aspal 

secara nasional di Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produksi aspal minyak dalam negeri, sehingga 

setengah dari jumlah tersebut masih harus diimpor. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan 

untuk mengurangi impor aspal minyak adalah memanfaatkan sumber daya mineral alam yang 

terdapat di Pulau Buton yaitu Asbuton. Dalam konteks kedua isu tersebut, studi ini bertujuan 

menganalisis tingkat permeabilitas campuran aspal berpori yang menggunakan asbuton sebagai 

bahan pengikat campuran. Dalam hal ini, akan dilihatsejauh mana penggunaan Asbuton dapat 

menunjang kinerja campuran aspal berpori, mengingat dalam Asbuton mengandung mineral yang 

dapat menyumbat pori-pori yang ada dalam campuran.Studi ini berbasis penelitian ekperimental di 

laboratorium, dimana jenis gradasi campuran aspal berpori yang digunakan adalah gradasi Jepang. 

Penelitian menggunakan 60 briket benda uji untuk 5 variasi kadar aspal dalam rangka menentukan 

nilai kadar aspal optimum campuran. Selanjutnya, dilakukan pengujian waktu pengaliran air di 

dalam campuran aspal berpori pada kondisi campuran optimum yang menggunakan 12 briket benda 

uji.Berbagai kinerja campuran aspal berpori dianalisis lebih lanjut berdasarkan data-data hasil 

pengujian, nilai cantabro, nilai porositas, nilai permeabilitas dan lain-lain.Hasil-hasil pengujian dan 

analisis memperlihatkan bahwa campuran aspal berpori berbasis asbuton yang menggunakan 

gradasi Jepang mempunyai Cantabro sebesar13,01%, nilai porositas sebesar 15,81%, nilai 

kecepatan pengaliran sebesar 0,143 cm/dtk, nilai Binder drain-down sebesar 0,08%, dan nilai 

stabilitas marshall sebesar 952,92 kg.Hasil-hasil ini mengindikasikan potensi kelayakan yang cukup 

dalam penggunaan campuran aspal berpori berbasis Asbuton.Namun demikian, masih diperlukan 

analisis lebih lanjut terkait dengan kinerja durabilitas campuran aspal berpori pada berbagai variasi 

kondisi lingkungan yang beriklim tropis seperti Indonesia.. 

 

Kata kunci:permeabilitas, campuran aspal berpori,Asbuton 

 

Pendahuluan  

Seiring perkembangan teknologi konstruksi perkerasan jalan, didesain perkerasan untuk meningkatkan gaya 

gesek terutama untuk mencegah aquaplaning di runway lapangan terbang, (Ministry of Defence, 1998). Saat 

diterapkan untuk perkerasan jalan raya, dikenal dengan “previous macadam” dan kemudian hari dikenal dengan 

sebutan Porous Asphalt/PA (British Standards Institutions 2001).Campuran aspal porus merupakan generasi baru 

dalam perkerasan lentur, yang membolehkan air meresap ke dalam lapisan atas (wearing course) secara vertikal dan 

horizontal. Lapisan ini menggunakan gradasi terbuka (open graded) yang dihamparkan di atas lapisan aspal yang 

kedap air. Lapisan aspal porus ini secara efektif dapat memberikan tingkat keselamatan yang lebih, terutama di 

waktu hujan agar tidak terjadi aquaplaning sehingga menghasilkan kekesatan permukaan yang lebih kasar, dan 

dapat mengurangi kebisingan (noise reduction).(Media Teknik Sipil, Ary Setyawan& Sanusi). 

Masalah utama dalam pekerjaan beraspal di Indonesia adalah kebutuhan aspal nasional yang mencapai 

1.200.000 ton/tahunyang tidak dapat dipenuhi dari produksi aspal dalam negeri, sehingga setengah dari jumlah 

tersebut masih harus diimpor.Sementara ketersedian aspal minyak yang semakin terbatas dan harganya yang 

cenderung naik seiring dengan kenaikan harga pasar minyak mentah dunia. 
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Indonesia memiliki deposit Aspal Buton yang merupakan material alam yang terdapat di Pulau Buton 

Provinsi Sulawesi Tenggara, Asbuton belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih kalah bersaing dengan 

aspal minyak, hal ini disebabkan karena Asbuton masih perlu pemurnian terlebih dahulusebelum dimanfaatkan 

untuk campuran perkerasan. Selain itu kadar bitumen yang terdapat pada Asbuton relatif rendah, yaitu bervariasi 

antara 15% - 45% dari total berat. (Tjitjik, S & Sastramihardja, 1998). Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap 

penggunaannya, yaitu sejauh mana liquid Asbuton tersebut dapat berkontribusi untuk digunakan sebagai bahan 

pengikat aspal porus, oleh karena aspal buton tersebut masih mengandung mineral batu kapur meskipun telah 

dilakukan ekstraksi. Dengan adanya mineral yang dikandung oleh Asbuton tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

penyumbatan pada pori-pori aspal porus sehingga fungsi drainasenya dapat menurun. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspal porus yang menggunakan 100% 

liquid Asbuton sebagai bahan pengikat untuk lapisan permukaan jalan dan agregatnya memiliki gradasi tersendiri 

yang dikenal dengan gradasi Jepang.  

. 
Metode Penelitian 

a. Bahan dan Metode pengujian  

Metode eksperimental sungguhan (True-Experimental Research)digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengadakan kegiatan percobaan di laboratorium dimanaaspal porus diproduksi dengan menggunakan jenis agregat 

dengan sistem gradasi terbuka (Open Granded). Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengetahui nilai stabilitas 

Marshall, Permeabilitas (Permeability), Porositas (Porosity), Nilai Uji Keausan (Cantabrian Test) dan Binder Drain 

Down Test. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dilaboratorium, dengan mengacu pada Standar 

Nasional Indonesia (SNI),American Association for Testing and Material (ASTM),American Association of State 

Highway and Transportation Officials  (AASHTO),Jabatan Kerja raya (JKR 2005) Malaysia, dan Road Engineering 

Association ofMalaysia(REAM, 2008). 

Adapun bahan/material yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a). Material agregat kasar dan filler diambil dari dari Sungai Bili-Bili Kecamatan Parangloe hasil stone crusher. 

b). Aspal liquid Asbuton diambil dari Laboratorium Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi Dinas Bina 

Marga Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pengujian Sifat Bahan 

Bahan-bahan yang digunakandalam campuran aspal porus terlebih dahulu diuji karakteristik dari masing-

masing bahan baik agregat kasar, agregat halus maupun pengujiantehadap aspal liquid Asbuton dimana metode 

pengujian mengacu pada Standar Nasional Indonesiadan pengujian ini dilakukan dilaboratorium.Tahap awal 

penelitian yang dilakukan dilaboratorium adalah memeriksa mutu bahan aspal dan mutu agregat yang akan 

digunakan pada percobaan campuran beraspal. 

b) Pembuatan Benda Uji 

Setelah bahan yang digunakan diuji dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk campuran aspal 

porus selanjutnya dibuat komposisi campuran untuk pembuatan benda uji. Komposisi campuran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu komposisi campuran menggunakan gradasi Jepang, kemudian pencampuran aspal dengan 

5 (lima) variasi kadar aspal yaitu 6%, 7%, 8%, 9%, dan 10% dengan menggunakan 100% liquid Asbuton. 

c) Pengujian Benda Uji 

Dalam pengetesan benda uji aspal porus terdapat empat macam pengujian yaitu: 

a). Pengujian stabilitas benda uji yang dilakukan dengan meggunakan alat Marshall Test dimana percobaan ini 

mengacu pada SNI-06-2489-1991, 

b). Pengujian Cantabro dimana pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kehilangan berat dari benda uji 

setelah dilakukan tes abrasi dengan mesin Los Angeles dimana percobaan ini  mengacu pada ASTM C-131, 

c). Pengujian Binder Drain-Down dimana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah drain- down yang 

terjadi pada campuran beraspal yang belum dipadatkan dimana mengacu pada AASHTO T 305, 

d). Pengujian Permeabilitas, dimana pengujian ini mengacu pada Simposium III FSTPT, ISBN no. 979-96241-0-X. 

 

Hasil dan Pembahasan 

a. Karakteristik Aspal Poros 

Batu pecah (Ø5 mm – Ø10 mm), Pasir, dan Abu Batu adalah masing-masing sebesar 85%, 5%, dan 10% dari 

berat agregat.Agregat yang digunakan didesain dan dibuat berdasarkan gradasi Jepang dengan komposisi yang 

diperlihatkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Karakteristik ukuran RT pengunjung pasar 

 

b.Hasil PengujianCantabro Loss Aspal Porus 

Gambar2 menunjukkan bahwa dengan variasi kadar Aspal6%, 7%,8%, 9%, dan 10% menghasilkan nilai 

Cantabro Loss masing-masing 43,04%, 27,67%, 15,33%, 12,74%, dan 9,12%. Dari hasil pengujian ini menunjukkan 

ketahanan suatu benda uji, makin kecil kehilangan berat yang terjadi pada benda uji berarti makin tahan benda uji 

tersebut. 

 
Gambar 2 Hubungan antara kadar aspal dengan cantabro loss 

 

c. Hasil Pengujian Porositas Aspal Porus 

Gambar 3 menunjukkan bahwa variasi kadar Aspal6%, 7%,8%, 9%, dan 10%  menghasilkan nilai porositas 

masing-masing 16,54%, 16,04%, 15,92%, 15,45%, dan 15,05%. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai 

Porositas menurun dengan meningkatnya kadar aspal, ini disebabkan aspal bersifat thermoplastis dimana pada suhu 

panas tertentu mempunyai sifat seperti zat cair yaitu akan menempati ruang/rongga yang berada dalam campuran 

sehingga memperkecil rongga-rongga dalam campuran. 

 
Gambar 3 Hubungan antara kadar aspal dengan porositas 

 

d.Hasil Pengujian Permeabilitas Aspal Porus 

Gambar 4 menunjukkan bahwa kadar variasi kadar Aspal6%, 7%,8%, 95%, dan 10% menghasilkan nilai 

permeabilitas masing-masing 0,218%, 0,188%, 0,164%, 0,134%,dan 0,121%.Dari hasil pengujian ini menunjukkan 

hubungan antara kadar aspal dengan koefisien permeabilitas dimana bertambahnya kadar aspal maka nilai koefisien 
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permeabilitas pada benda uji akan menurun, ini disebabkan karena dengan bertambahnya kadar aspal maka volume 

rongga yang berada didalam benda uji semakin berkurang akibat dari tertutupnya rongga tersebut oleh film aspal 

sehingga waktu untuk mengalirkan air dari permukaan akan lebih lama. 

 
Gambar4Hubungan antara kadar aspal dengan permeabilitas 

 

e. Hasil Pengujian Binder Drain DownAspal Porus 

Gambar 5 menunjukkan bahwa variasi kadar Aspal6%, 7%,8%, 9%,  dan 10% menghasilkan nilai Binder 

Drain Down masing-masing 0,02%, 0,03%, 0,06%,0,09% dan 0,10%. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

dengan bertambahnya kadar aspal maka drain-down juga bertambah akan tetapi meningkatnya nilai drain-down 

tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan kemampuan agregat halus dalam menyerap aspal sehingga kemungkinan 

aspal jatuh semakin berkurang. 

 
Gambar 5 Hubungan antara kadar aspal dengan binder drain down 

 

f. Penentuan Kadar Aspal Optimum 

Penentuan Kadar Aspal Optimum ditentukan dari hubungan beberapa parameter pengujian mix desaign 

Aspal Porus seperti yang terlihat pada Gambar. 5. 

 
Gambar 5 Kadar aspal optimum 
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Gambar 5 memperlihatkan bahwa kadar aspal optimum terjadi pada kadar aspal 8,6 % dimana faktor yang sangat 

mempengaruhi nilai KAO tersebut adalah hubungan nilai batas atas pengujian Marshall Quatient dan nilai batas 

bawah pengujian Cantabro karena pada grafik Marshall Quatient yang memenuhi spesifikasi hanya pada kadar aspal 

6% – 9% dan pada grafik Cantabro nilai yang memenuhi spesifikasi hanya pada kadar aspal 8,25%– 10%, 

sedangkan untuk pengujian VIM, Stabilitas, Flow, Porositas,Permeabilitas, dan Drain-Down secara keseluruhan 

nilai kadar aspal 6% – 10% memenuhi standar spesifikasi. 

 

b. Pengujian Aspal Porus Menggunakan Nilai Kadar Aspal Optimum 

a) Hasil Pengujian CantabroLoss 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai kadar aspal optimum 8,6 % 

menghasilkan nilai Cantabro Loss pada sampel pertama 12,82 %, sampel kedua 14,14 %, dan sampel 

ketiga 12,05 % dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 13,01 %. 
Tabel 1. Hasil pengujian cantabro loss 

 
 

b) Hasil Pengujian Porositas 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai kadar aspal optimum 8,6 % 

menghasilkan nilai Porositas sampel pertama 16,90 %, sampel kedua 15,46 %, dan sampel ketiga 15,06 % 

dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 15,81 %. 
Tabel 2 Hasil pengujian porositas 

No. Sampel 
Kadar Aspal 8.6 % 

Satuan 
1 2 3 

Porositas (P) 16.90 15.46 15.06 

% Rata – Rata 15.81 

Spesifikasi 15 - 25 

 

c) Hasil Pengujian Kecepatan Pengaliran 

Pengujian kecepatan pengaliran dilakukan setelah sampel/briket yang telah dingin dalam mould 

tanpa ekstruksi. Mould kosong diletakkan di atas mould yang berisi sampel. Bagian luar sambungan 

kedua mould ditempeli plastisin agar air tidak menembus keluar. Lalu isi air setinggi 5 cm dari atas 

permukaan sampel. Lama pengaliran air arah vertikal pada sampel dicatat, sampai permukaan sampel 

kering. Persyaratan minimum permeabilitas diadopsi dalam penelitian ini adalah 0,1 cm/dtk. Disini waktu 

pengaliran air didefinisikan sebagai total waktu yang  diperlukan untuk mengalir 5 cm air dari atas 

permukaan spesimen. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai kadar aspal optimum 8,6 % 

menghasilkan nilai Kecepatan Pengaliran pada sampel pertama 0,145 cm/dtk, sampel kedua 0,142 

cm/dtk, dan sampel ketiga 0,142 cm/dtk dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 0,143 cm/dtk. 
Tabel 3. Hasil pengujian kecepatan pengaliran 
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d) Hasil Pengujian Binder Drain Down 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai kadar aspal optimum 8,6 % 

menghasilkan nilai Binder Drain Down pada sampel pertama 0,07 %, sampel kedua 0,09 %, dan sampel 

ketiga 0,07 % dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 0,08 %. 

 
Tabel 4.Hasil pengujian binder drain down 

 

 
e. Hasil Pengujian Marshall 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai kadar aspal optimum 8,6 % 

menghasilkan nilai VIM pada sampel pertama 15,48 %, sampel kedua 15,70 %, dan sampel ketiga 16,27 

% dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 15,82 %, nilai Stabilitas pada sampel pertama 943,60 kg, sampel 

kedua 962,19 kg, dan sampel ketiga 952,97 kg dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 952,92 kg, nilai 

Flow pada sampel pertama 3,70 mm, sampel kedua 3,65 mm, dan sampel ketiga 3,80 mm dengan rata-

rata hasil pengujian yaitu 3,72 mm, nilai Marshall Quotient pada sampel pertama 255,03 kg/mm, sampel 

kedua 263,61 kg/mm, dan sampel ketiga 250,78 kg/mm dengan rata-rata hasil pengujian yaitu 256,47 

kg/mm. 
 

Tabel 5. Hasil pengujian stabilitas Marshall 

Kode 

Sampel 

Persentase 

Kadar Aspal 

Optimum 

(%) 

VIM 

(%) 

Stabilitas 

(kg) 

Flow 

(mm) 

Marshall 

Quotient 

(kg/mm) 

1. 

8.6 

15.48 943.60 3.70 255.03 

2. 15.70 962.19 3.65 263.61 

3. 16.27 952.97 3.80 250.78 

Rata - Rata 15.82 952.92 3.72 256.47 

Spesifikasi 15-25 Min. 500 2-6 Min. 250 

 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisa data yang diperolehdalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a). Dari hasil analisa pengujian karakteristik aspal porus yang menggunakan open graded gradasi Jepang dengan 

liquid Asbuton sebagai bahan pengikat dapat memenuhi parameter spesifikasi untuk struktur perkerasan lentur. 

b). Nilai Kadar Aspal Optimum yang diperoleh dari hasil analisis grafik hubungan beberapa parameter kinerja 

aspal porus (Cantabro,Porositas, Permeabilitas,Binder Drain down,StabilitasMarshall, Flow, dan Marshall 

Quotient)adalah 8,6 %. 

c). Hasil analisa waktu pengaliran air di dalam pori aspal porus pengujian kecepatan pengaliran menggunakan 

nilai kadar aspal optimum diperoleh hasil yaitu 0,143 cm/dtk. Ini menunjukkan aspal porus menggunakan 

gradasi Jepang dan liquid Asbuton sebagai bahan pengikat dapat mengalirkan air dengan baik karena 

memenuhi parameter spesifikasi minimum 0,1 cm/dtk. 

d). Berdasarkan hasil penelitian, diusulkan beberapa saran sebagai berikut : 

e). Perlu dilakukan variasi uji coba penelitian mengenai waktu pengaliran air didalam pori aspal porus lebih lanjut 

lagi agar dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan aspal porus jika dialiri air dan apabila terjadi 

penyumbatan. 

f). Perlu dilakukan uji coba aplikasi penggunaan aspal porus untuk ruas – ruas jalan di Indonesia khususnya pada 

daerah dengan curah hujan serta tingkat kecelakaan yang tinggi. 
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