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BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1. Aspal 

Aspal diartikan sebagai bahan pengikat dalam campuran 

beton aspal, yang terbentuk dari senyawa-senyawa Aspha1

tenese~ Resins dan Oils. 

Aspha1tenese adalah bagian yang mempunyai berat jenis 

terbesar, Resins mempunyai berat jenis sedang dan Oils 

mempunyai berat jenis kecil. 

Aspal pada campuran beton aspal berfungsi sebagai bahan 

pengikat antar agregat bergradasi tertentu untuk membentuk 

suatu campuran yang yang kompak , sehingga memberikan 

kekuatan yang besar sebagai satu kesatuan lapisan ( Krebs 

and Walker, 1971) . 

Aspal juga didefinisikan sebagai material berwarna 

hitam atau coklat tua, yang pada temperatur ruang berben

tuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai suatu 

temperatur tertentu dapat menjadi lunak/cair sehingga 

dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan 

campuran aspal atau dapat masuk ke dalam pori-pori yang 

ada pada penyemprotan atau penyiraman pada perkerasan 

macadam ataupun pelaburan. Jika temperatur mulai turun, 

aspal akan mengeras dan akan mengikat agregat pada tem

patnya esifat termoplastis) (Silvia Sukirman,1992). Aspal 

merupakan campuran dari unsur HidrogelJ (H) dan unsur 

Carbon ee) yang sangat kompleks yang dikenal sebagai 
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senyawa Hidrokarbon (Suprapto Tm,1995). Dalam kondisi 

Cmsaturated, perubahan sifatnya perlu diperhatikan yaitu 

reaktivitasnya terhadap 02 (oksigen), proses· oksidasi yang 

terjadi di lapangan, mengingat aspal untuk perkerasan akan 

selalu berhubungan dengan udara. 

Sebagai salah satu material konstruksi perkerasan 

lentur, aspal merupakan salah satu komponen kecil, umumnya 

hanya 4 - 10 % berdasarkan berat atau 10 - 15 % berda

sarkan volume, tetapi merupakan komponen yang relatif 

mahal dan berperan penting. 

Adapun sifat kimia dan fisik aspal yang perlu diketa

hui adalah seperti berikut ini. 

1.	 Kekentalan (Viscousity) 

Kekentalan aspal akan dipengaruhi oleh hal-hal berikut. 

a.	 Temperatur 

Dengan naiknya temperatur maka kekentalan akan 

menurun. Hal ini disebabkan oleh energi thermal yang 

meningkat dan melarutkan asphaltenese ke dalam Oils. 

Arom~tic mineral oils mempunyai daya pelarut asphal

tenese yang lebih besar dibanding dengan Paraffinic 

mineral oils, sehingga aspal yang berasal dari 

aromatic based bitumen cenderung bersifat lebih peka 

terhadap perubahan 8uhu dibanding dengan paraffinic 

based bitumen. 

b.	 Lama pembebanan 

Jika dikaitkan dengan lalu lintas maka pembebanan 

yang lama akan terjadi pada lalu lintas dengan 
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kecepatan rendah atau seb~liknya. Menurut Shell 

dengan semakin lama pembebanannya maka aspal yang 

semula bersifat elastik akan bersifat lebih viskos. 

c.	 Waktu (effect of time)
 

Hal ini berkaitan dengan sifat tahan lama aspal
 

sebagai hahan jalan. Apabila aspal dibiarkan dalam
 

keadaan yang tidak/jarang seka1i mendapat beban,
 

maka ternyata kekentalan aspal akan naik.
 

Perubahan kekentalan ini sebanding dengan waktu, dan
 

terjadi pada komposisi kimia yang tetap
 

( thixot~·opy) . Thixotropy ini dapat dihilangkan
 

dengan cara memberikan tegangan/beban atau pemanasan
 

pada aspa1 tersebut.
 

Kekentalan bitumen umumnya diukur dengan
 

1.	 penetrasi (penetration test) 

2.	 titik 1embek (ri12g a12d ball test) 

2.	 Penetration index (PI) 

Kese1uruhan aspa1 menunjukkan adanya geja1a sifat 

thermop1astis, jika aspal dipanaskan menjadi lebih 

lunak dan jika didinginkan menjadi 1ebih keras. Penger- f· 

tian tersebut dikena1kan oleh Pfeiffer dan Van Door

maal. Bi1a dibandingkan antara ni1ai penetrasi dan suhu 

maka didapatkan rumus : 

Log P = AT + K ( 2-1 )
 

dengan :
 
P =penetrasi
 
A =kepekaan temperatur dari 10garitma ni1ai penetrasi
 
T = temperatur
 
K = tetapan
 

i 
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Nilai dari A bervariasi dari 0,015 hingga 0,06 yang 

menunjukkan derajat kepekaan temperatura Pfeiffer dan 

Van Doormaal mendefinisikan Penetration Index sebagai 

berikut ini. 

20 ( 1 - 25A ) ( 2-2 )
PI = .
 

1 + 50A
 

dengan :
 
PI = indeks penetrasi
 

Nilai dari PI memiliki rentang dari -3 untuk kepekaan 

temperatur aspal YQng tinggi hingga +7 untuk kepekaan 

temperatur aspal yang rendah. Nilai dari A dan PI dapat 

diturunkan dari nilai penetrasi pada dua temperatur 

yang berbeda, T1 dan T2, dengan persamaan 

Log pen. T1 - Log pen. T2 
A = ( 2-3 ) 

T1 - T2 

dengan : 
pen. Tl =penetrasi pada temperatur pertama 
pen. T2 =penetrasi pada temperatur kedua 

T1 = temperatur pertama
 
'l'2 temperatur kedlla
 

Menurut Pfieffer dan Van Doormaal, dari hasil pengukur
'----------------~-----

an penetrasi, banyak aspal menunjukkan penetrasi pada 

suhu titik lembek sebesar 800, sehingga persamaan 

( 2-3 ) menjadi : 

Log pen. Tl - Log 800 
A =------------------------ ( 2-4 )

Tl - SP 

dengan : 
SP = temperatur titik lembek aspal 

I 
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nampak nyata pada suhu rendah. Untuk mengetahui kuat 

tarik aspal dengan pereobaan titik peeah Fraass (Fraass 

breaki!1g test). 

5.	 Adhesi (Adhesion) 

Dengan adanya adhesi ini dapat dijelaskan dengan menga

cu pada aspal emulsi kationik, yaitu aspal yang diberi 

tambahan amine. 

Tambahan bahan (amine) yang semakin bertambah banyak 

akan berakibat sebagai berikut : 

a.	 perkembangan daya adhesi dari adhesi biasa, adhesi 

pasif dan adhesi aktif, 

b.	 perkembangan gaya luar yang timbul dari tidak ada, 

keeil, sedang dan besar. 

Sedangkan besarnya daya adhesi juga dipengaruhi oleh 

jenis bahan tambahnya. 

6.	 Pengaruh euaea 

Karena aspal merupakan senyawa hidrogen dan karbon yang 

mungkin dalam kondisi unsaturated, perubahan sifat yang 

sangat perlu diperhatikan yaitu reaktivitas terhadap 

oksigen. Hal ini mengingat bahwa aspal untuk perkerasan 

akan selalu berhubungan dengan udara/oksigen. 

7.	 Warna 

Warna aspal aslinya adalah hitam atau eoklat tua kehi

tam-hitaman. Untuk tujuan tertentu aspal dapat diberi 

warna. 

8.	 Berat jenis (Spesific Gravity) 

Berat jenis aspal bervariasi antara 0,95-1,05. 
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Bila nilai A tersebut disubstitusikan ke dalam persa

maan ( 2-2), dengan asumsi penetrasi tes dilakukan 

pada suhu 25°C, maka didapatkan persamaan 

1952 - 500 Log pen. - 20 SP 
PI	 = ( 2-5 ) 

50 Log pen. - SP - 120 

Asumsi nilai penetrasi sebesar 800 pada temperatur 

titik lembek tidak benar-benar valid untuk semua aspal, 

sehingga untuk menghitung kepekaan temperatur disaran

kan dengan menggunakan dua temperatur yang berbeda. 

3.	 Kekakuan aspal ( sti ffness modul us of l">i tl.lJ)}eJ1 ) 

Deng~~ analogi Hukum Hooke, kekakuan aspal dapat dinya

takan dalam persamaan ( 2-2 ) sebagai berikut .: 

teJ1sile stl'esses T 
Saspal = E ( 2-6 ) 

teJ1sile strain 

Karena aspal dapat berada pada kondi~i elastis maupun 

viscous, strain aspal juga dapat berada di daerah 

elastik maupun viskus. Kondisi aspal ini sangat bergan

tung pada lama pembebanan dan suhu, sehingga regangan 

viskus (viscous strain) juga dipengaruhi oleh lama 

pembebanan dan suhu. Akibatnya kekakuan aspal juga 

dipengaruhi oleh lama pembebanan dan Buhu. 

4.	 Kuat tarik (tensile strength) 

Kuat tarik aspal juga dipengaruhi oleh temperatur dan 

lama pembebanan. Kuat tarik aspal ini akan lebih 
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9. Durabilitas 

Sifat tahan lama ini sangat diperlukan dalam hubun

gannya dengan air serta adanya aging of bit~llnen akibat 

kemungkinan terjadinya oksidasi. 

( Sumber: Suprapto TN , 1995 , Bahan dan Struktur Jalan 
Raya, Biro Penerbit KMTS-FT UGH ) 

2.2. Agregat 

Agregat dalam hal ini diartikan sebagai suatu kumpu-

Ian butiran batuan yang berukuran tertentu yang diperoleh 

baik dari hasil alam maupun dari suatu proses pemecahan 

batuan yang besar. 

Agregat yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah agregat kasar (Course Aggregate), agregat sedang 

(Medium Aggregate), dan agregat halus (Fine Aggregate). 

Untuk menentukan pemilihan agregat yang baik dapat dilihat 

dari ukuran, gradasi, kebersihan, kekuatan, kekerasan, 

bentuk butiran, tekstur permukaan, porositas, serta kele

katannya pada aspal. 

Agregat dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara 

sebagai berikut di bawah ini. 

1.	 Berdasarkan Engineel'ing Properties. 

Pada cara ini kadang-kadang ditemui pada jenis batu 

yang sarna tetapi sifatnya berbeda-beda. 

______ -.J 
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2.	 Berdasarkan proses alami terbentuknya batuan. 

Pada cara ini akan didapat agregat yang berasal dari 

a.	 batuan alami: 

1.	 batuan beku (igneous ~'ock), 

2.	 batuan sedimen (sedimentary), 

3.	 batuan metamorf (metamorpic ~'ock), 

b.	 batuan buatan (artificial rock), 

c.	 batuan sisa/bekas (waste materials). 

3.	 Berdasarkan gradasi agregat 

Gradasi agregat dapat dikelompokkan menjadi 

a.	 gradasi rapat (dense grading), 

b.	 gradasi terbuka (open grading), 

c.	 gradasi timpang (gap grading). 

4.	 Berdasarkan ukuran butiran 

Untuk pekerjaan jalan agregat dikelompokkan menjadi :
 

Q.. Agregat kasar (Course aggregate), dengan butiran
 

tertahan di atas saringan nomor 4 (empat). 

b. Agregat halus (Fine aggregate), dengan but iran 

5. 

ukuran saringan nomor 4-200 

c. Pengisi (Filler) , dengan 

nomor 200 (dua ratus). 

Berdasarkan bentuk butiran 

a. berbentuk kubikal, 

. 

but iran 1010s saringan 
I 
I 

I 
!II 

. ~ 

b. berbentuk bulat dan 

c. berbentuk tak teratur. 

6. Berdasarkan proses terjadinya agregat 

Dari aslinya sampai terbentuknya butir-butir agregat 
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dapat terjadi karena : diangkut air, angin, korosi dan 

pemecah batu (Crushel'). 

7,	 Berdasarkan tekstur permukaan (Surface Textul'e) 

Tekstur permukaan agregat dapat berbentuk kasar~ sedang 

ataupun halus. 

( Sumber: Suprapto TM , 1995 , Bahan dan Struktur Jalan 
Raya , Biro Penerbit KMTS-FT UGM ) 

2.3. Bahan Pengisi ( Filler ) 

Filler adalah bahan berbutir halus yang berfungsi 

sebagai butir pengisi pada pembuatan campuran aspal. 

OdFiller didifinisikan sebagai fraksi debu mineral lolos 

saringan no. 200 (0,074 mm) bisa berupa debu batu, 

kapur, debu dolomit, atau semen. Disyaratkan bahan terse-

but harus kering atau kadar air maksimum 1 % (Mudjiono.F.A 

, 1994) . 

Menurut Crauss J. dan Ishai pada awalnya pengaruh 

bahan pengisi ke dalam aspal adalah dengan membentuk 

mastik dan ini akan menambah/mempen~aruhiviskositas aspal 

murni. Mekanisme pengaruh dari filler dalam mendukung 

adhesi aspal dan agregat adalah secara mekanik dan kimia. 

Penggunaan filler dalam campuran beton aspal akan 

sangat mempengaruhi karakteristik beton aspal tersebut, 

efek tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut di bawah 

in!. 

1.	 Efek penggunaan fillel' terhadap karakteristik campuran 

aspal filler. 
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a.	 Efek penggunaan fillel' terhadap viskositas eampuran. 

Beberapa efek yang terjadi disebutkan dibawah ini. 

1.	 Efek penggunaan berbagai jenis filler 

terhadap viskositas eampuran tidak sama. 

2.	 Luas permukaan filler yang makin besar akan 

menaikkan viskositas campuran dibanding dengan 

yang berluas permukaan keeil. 

3.	 Adanya daya affinitas, menyebabkan jumlah aspal 

yang dapat diserap oleh beberapa filler eukup 

bervariasi. Pada keadaan viskositas naik, jumlah 

aspal yang diserap semakin besar. 

b.	 Efek penggunaan fillel' terhadap daktilitas dan pene

trasi eampuran : 

1.	 kadar filler yang semakin tinggi akan menurunkan 

daktilitas, hal ini juga terjadi pada berbagai 

5uhu. 

2.	 jenis filler yang akan menaikkan viskositas aspal . 

akan menurunkan penetrasi aspal. 

e.	 Efek suhu dan pemanasan 

Jenis dan kadar filler memberikan pengaruh yang 

saling berbeda pada berbagai temperatur. 

2.	 Efek penggunaan filler terhadap karakteristik eampuran 

beton aspal. 

Kadar filler dalam eampuran akan mempengaruhi dalam 

proses peneampuran, penggelaran dan pemadatan. Disamp
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ing itu kadar dan jenis filler ~kan berpengaruh terha


dap sifat elastis campuran dan sensitifitas terhadap
 

air.
 

( Sumber : Suprapto TM , 1995, Bahan dan Struktur Jalan
 
Raya, Biro Penerbit KMTS-FT UGM )
 

2 _4 _ Bahan Tambah 

Menurut Crauss J. dan Ishai tahun 1982, salah satu 

alasan utama kerusakan dan kemerosotan kekuatan perkerasan 

lentur jalan raya, adalah rendahnya kekuatan dan keawetan 

di dalam lapis aus dan bahan pengikat konstruksi perkera

san jalan. Kombinasi air dan temperatur yang terus menerus 

sangat berpengaruh terhadap durabilitas campuran aspal 

beton. Durabilitas yang tinggi biasanya ditunjukkan oleh 

proses mekanik dalam campuran sehingga konstruksi jalan 

bertahan lama. 

Dari hal di atas dan beberapa permasalahan yang terkait 

dengan kerusakan lapis permukaan maka diperlukan adanya 

suatu modifikasi campuran aspal beton. Modifikasi yang 

dimaksudkan biasanya dibuat dalam dua kelompok ( Crauss J. 

dan Ishai, 1982) yaitu: 

1. Modifikasi sifat adhesi aspal dengan tegangan aktif 

bahan tambah ( Tension Aotive Addi tive ). 

2. Modifikasi s1fat adhesi permukaan agregat dengan cara 

mekanis menggunakan larutan air semen atau larutan 

kapur bakar. 
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Dari kedua modifikasi tersebut, modifikasi pertama 

yang banyak digunakan dalam teknologi perkerasan. 

Dalam penelitian ini bahan tambah yang akan digunakan 

adalah serat ijuk, dengan alasan teknis, ekonomis dan
 

mengacu pada kelestarian lingkungan.
 

Serat ijuk diharapkan memenuhi kriteria modifikasi pertama
 

di atas dan menaikkan beberapa parameter bahan jalan.
 

Perlu diperhatikan agar dapat efektif dan ekonomis 

serta praktis dalam penggunaan bahan tambah untuk modifi 

kasi aspal , harus memenuhi persyaratan berikut ini. 

a.	 Mudah diperoleh di pasaran. 

b.	 Pada temperatur pencampuran tidak mudah mengalami 

penurunan mutu. 

c.	 Mudah bercampur dengan aspal. 

d.	 Pada temperatur perkerasan yang tinggi , ketahanan 

terhadap leleh yang sudah ditingkatkan dapat bertahan, 

dan pada temperatur pencampuran dan penghamparan aspal 

tidak akan mengental ; atau pada temperatur perkerasan _J 
yang rendah aspal tidak terlalu ltaku atau rapuh. 

Apabila dicampurkan dengan aspal, bahan tambah harus 

mempunyai sifat-6ifat seperti ini. 

a.	 Sifat-sifat baik aslinya harus dapat dipertahankan, 

baik pada saat penyimpanan dan pengerjaan maupun selama 

masa pelayanan. 

b.	 Mudah diproses meskipun dengan peralatan konvensional. 

c. Secara fisik dan kimia tetap mantap baik pada penyimpa

nan, pengerjaan, maupun selama masa pelayanan. 

-----~-~j 
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d.	 Viskositas untuk penyelimutan dan penyemprotan mudah 

dicapai pada temperatur pelaksanaan yang normal. 

( Sumber: Bunga Rampai Aspal seri 94-BHN-01, Majalah 
Jalan no.83, 1994 ) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hampir seIuruh
 

persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan beberapa
 

perlakuan khusus terhadap serat ijuk.
 

2.5. Karakteristik Serat Ijuk 

Ijuk adalah bahan yang diambil dari pohon Aren 

(Al'enga Pinnata) yang berumur Iebih dari 5 tahun, ijuk 

yang berkualitas Iebih baik biasanya diperoleh dari pohon 
( 

yang lebih tua, akan tetapi sebelum bunganya terbentuk 

(Slamet Soeseno, 1993). 

Karakteristik serat ijuk adalah seperti berikut ini. 

1.	 Berwarna Hitam 

2.	 Bersifat Kaku 

3.	 UIet, Iiat dan keras 

4.	 Tahan terhadap pengaruh cuaca dan panas 

( Sumber: Slamet Soeseno, 1993 , Bertanam Aren, Penebar
 
Swadaya, Jakarta )
 

5.	 Tahan terhadap pengaruh garam dan asam 

6.	 Memiliki tingkat keawetan yang tinggi 

7.	 Berdiameter kurang Iebih 0,5 mm 

( Sumber: Hatta Sunanto, 1986, Budidaya dan Multiguna
 
Aren )
 

~ .J 
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8. Tahan terhadap korosi 

9. Tahan terhadap pengaruh kondisi lembab 

10.Memiliki dimensi yang stabil 

CSumber: Zbigniew .D. Jasterbski,The Nature and Proper

ties Engineering Materials, John Wiley & Sons, 1987)
 

2.6. Serat di Dalam Campuran 

Perkembangan teknologi komposit sangat berkembang 

pesat saat ini, dikarenakan tuntutan manusia untuk semakin 

memantapkan tingkat kebudayaannya. 

Tidak terlepas dari pernyataan di atas sumbangan 

serat komposit terhadap peradaban manusia sangatlah 

besar, ini dikarenakan tuntutanmanusia untuk selalu 

menyempurnakan sifat-sifat materi sesuai keinginannya. 

Sejak penelitian yang dilakukan olehGriffith, 1921, 

terhadap serat gelas pada dasarnya teknologi serat sangat 

berkembang dengan pesatnya, diperkirakan saat ini telah 

memasuki tahap pematangannya. 

Secara garis besar penambahan serat pada campuran pada 

umumnya bertujuan memperbaiki sifat-sifat mekanis campuran 

dan sifat-sifat ikatan yang ada dalam campuran,lebih 

khususnya seperti daktilitas, ketahanan terhadap retak dan 

tegangan runtuh campuran. 

Serat diklasifikasikan berdasarkan bahan menjadi 

1. serat logam, 

2. serat polimer, 

-----.J 
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3. serat mineral dan 

4. serat alami. 

( Sumber: Balaguru and Shah, Fiber Reinforced Cement
 
COEJposite, 1992, Me Graw Hill )
 

Penggunaan serat seeara praktis tanpa adanya rekayasa 

sebenarnya telah dikenal sebelum masehi. hanya saja peng

gunaannya seeara luas dan modern baru pada abad ini. 

2.6.1. Interaksi Serat di dalam Campuran 

Hal yang terpenting dalam interaksi serat dengan 

eampuran adalah pada saat suatu eampuran dibebani akan 

terjadi perpindahan gaya yang diberikan pada eampuran 

kepada serat untuk diantisipasi oleh kekuatan bahan dari 

serat itu sendiri dan bergantung pada beberapa faktor 

sebagai berikut : 

1. kondisi eampuran, 

2. komposisi eampuran, 

3. bentuk geometri serat, 

4. maeam dari serat, 

5. sifat permukaan serat, 

6. perbandingan kekakuan serat terhadap eampuran, 

7. pengaturan penempatan serat, 

8. volume fraksi serat, 

9. beban yang diberikan dan 

10.Ketahanan serat pada eampuran dalam jangka panjang 

( Sumber: Balaguru and Shah, Fiber Reinfol'ced Cement 
Composite, 1992, Me Graw Hill ) 

~!
 



--_ .. _ --  -_._~. - ,
-------  -~_... _. ,

- ----=----._---._------..:.._

22 

Apabila ditinjau per serat d~ dalam suatu campuran 

maka serat akan memberikan respon terhadap deformasi 

seperti terlihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. 
f	 I~ 
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Gambar 2.1.	 Interaksi serat terhadap campuran homogen tak 

dapat retak ; (a) tak terbebani (b) tertarik 

(c) tertekan. 

Pada kondisi normal hampir semua campuran akan menga

lami tegangan dan akan mengalami keretakan. Mengenai 

gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut gambar (a) 

pada gambar ini dikatakan bahwasanya campuran tidak menga

lami kerja gaya dengan kata lain diasumsikan komulatif 

gaya 0 (nol), kondisi sebenarnya tetap terjadi tegangan 

gaya dalam akibat beda temperatur. 

Pada gambar (b) dan gambar (c) beban diberikan pada 

campuran maka sebagian dari gaya (beban) tersebut dipin

dahkan ke sepanjang permukaan serat dan karena perbedaan 

kekakuan antara serat dan campuran maka gaya geser yang 

akan muncul pada permukaan serat. Gaya geser permukaan 

(berupa mekanisme gesekan dan adhesi) inilah yang membantu 
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memindahkan gaya luar itu ke Berat . 

Bilamana serat lebih kaku dibandingkan campuran maka 

deformasi pada dan di sekitar Berat akan kecil. 

Adapun interaksi lain yangmungkin terjadi, juga bisa 

dijelaskan dengan Gambar 2.2 di bawah ini. 

v ~y 

Gambar 2.2. Interaksi serat terhadap campuran yang dapat 

retake 

Pada Gambar 2.2 terlihat campuran yang berisikan 

serat terbebani tarik pada suatu ketika campuran tersebut 

akan retake Ketika campuran retak maka serat akan memikul 

beban, ke arah tegak lurus terhadap arah retak itu. Secara 

praktis, yang akan menjembatani retak tersebut tidak hanya 

satu serat saja namun beberapa serat yang ada. Jika serat 

tidak dapat memindahkan beban itu secara merata maka retak 

akan terus terjadi. 

2.6.2. Konaep dasar campuran berserat 

1. Konsep dasar serat dl dalam campuran yang daktil 

Gambar 2.3 menunjukkan perbedaan perilaku tegangan 

-----------1 
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dan regangan (gaya tarik) pada ser~t gelas dengan campuran 

ep~~y yang terlihat di bawah ini. 

t: 
... ~ 
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~ 
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~ 

\-\'-0'"' Wen»~~ fib-a 

Puc.-\-\\c. Mc:..A.' 'lC 
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Gambar 2.3. Kurva tegangan-regangan pada gaya tarik antara 

serat dan campuran daktil. 

Kurva tersebut dijelaskan sebagai berikut ini. 

Apabila luas area permukaan serat (bergantung fraksi 

volume serat di dalam campuran) optimum, maka terjadi 

ikatan yang baik antara serat dan campuran. Ikatan ini 

cukup kuat untuk membuat komposit ini lebih kuat dan lebih 

kaku dibanding campuran murni dan lebih daktil dibanding

kan dengan perilaku serat. 

Kegagalan akibat peregangan pada campuran daktil lebih 

besar dibandingkan serat sendiri, sehingga memungkinkan 

untuk menggunakan sepenuhnya tegangan potensial serat yang 

ada dalam campuran komposit. Lebih lanjut aplikasi serat 

pada campuran yang daktil yang pernah digunakan antara 

lain adalah komposit antara serat karbon dan suatu campur
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an resin yang digunakan untuk land~s pacu bandara. Kompo

sit ini sangat baik untuk menahan beban yang besar dan 

beban kejut. 

2. Faktor effisiensi panjang serat 

Serat yang dimaksud di sini adalah serat dengan 

po..njang terbatas (discontinuous fiber), bukan serat yang 

memanjang (continuous fibel'). Efek panjang dari serat 

pendek dapat dipersepsikan dalam suatu - bentuk parameter 

panjang kritis. Yang didefinisikan sebagai suatu panjang 

untuk mendapatkan kema~mpuan cabut terbesar tanpa merusak 

serat itu sendiri. Dengan kata lain tegangan bahan serat 

yang diperoleh maksimum, yang dipindahkan dengan mekanisme 

geser permukaan tanpa merusak serat. 

Secara matematis ini dijelaskan rumus: 

2 * O'fu* A ( 2-7 )L = .
 
c P * T
 

dengan
 
Lc ~ Panjang kritis
 
O'fu =Tegangan putus
 
-P =-Perimeter (-keliling)
 
A =Luas tampang
 
T =.Tegangan geser permukaan
 

Untuk lebih mengerti maksud run1us diatas perhatikan 

illustrasi di bawah ini. 
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Gambar 2.4.	 Hubungan efek panjang serat antara tegangan 

geser yang dipindahkan dengan panjang kritis. 

Panjang minimum dari serat dibutuhkan untuk meneapai 

kapasitas tegangan bahan sepe:nuhnya. Komposit dengan 

panjang serat lebih keeil d~ri panjang kritis, biasanya 

kegagalannya disebabkan oleh eabut karena panjang serat 

tidak eukup panjang untuk meneruskan tegangan yang ada ke 

-±egangan bahan~n sebaliknya bila serat panjang melampaui 

panjang kritis maka tegangan bahan serat dapat dimaksimal

kan dan bila gaya luar besar maka kegagalan berupa putusn

ya serat tersebut. 

Perlu diketahui pula bahwa tegangan geser permukaan serat 

berfungsi sebagai gaya pengangkur atau lawan dar1 gaya 

luar yang dipindahkan ke serat. Tegangan bahan serat yang 

ada sebanding dengan panjang serat dan tegangan geser 

permukaan serta berbanding terbalik dengan diameter serat. 
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2.7. Hot Rolled Sbeet 

Hot Rolled Sheet atau lebih dikenal dengan Lapis 

Tipis Aspal Beton merupakan lapis penutup yang dibuat dari 

eampuran agregat bergradasi timpang, fillel' dan aspal 

keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur, diham

parkan dan dipadatkan secara panas (Hot Mix). Sebagai 

bahan pengikat sering digunakan jenis aspal keras dengan 

penetrasi 60-70 ( LATASTON No. 12/PT/B/1983 ). 

Lapis keras HRS mempunyai sifat lentur dan durabili 

tas yang tinggi, hal ini dikarenakan campuran HRS dengan 

gradasi timpang mempunyai rongga dalam eampuran yang cukup 

besar, sehingga mampu menyerap jumlah aspal dalam jumlah 

banyak 7-8 % ) tanpa terjadi Bleeding. Disamping itu, 

HRS mudah dipadatkan sehingga lapisan yang dihasilkan mem

punyai kekedapan terhadap. air dan udara yang tinggi. 

Namun demikian sering terjadi kegagalan dini dalam 

penghamparan dan pemadatan dikarenakan HRS tidak sepenuhn

ya murni Ga.p Gra.ded. 

Stabilitas HRS sangat dipengaruhi oleh kekakuan dari
 

mer·tar dengan cara saling mengunci ( Inte.l'nal Fl'iction )
 

. antar agregat halus. Kemampuan HRS dalam menahan beban 

1alu lintas juga di tentukan oleh kelmatan mortarnya. 

Mortar adalah bahan pembentuk utama HRS yang terbuat dari 

agregat halus ( pasir ). 

Pemakaian agregat kasar dalam campuran jumlahnya ditentu

kan oleh keteba1an padat lapisan yang direncanakan (2,5

3,0 em), antara 0-30 % dari jumlah berat total campuran. 

/ 

------j 
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2.8.	 Modulus kekakuan 

2.8.1. Kekakuan hitumen (Bi tumen stiffness) 

Kekakuan bitumen adalah perbandingan antara tegangan 

dan regangan pada bitumen yang besarnya bergantung pada 

temperatur dan lama pembebanan yang diterapkan. Nilai 

kekakuan bitumen dapat ditentukan dengan nomogram Van der 

Poel's, yang penggunaannya memerlukan data: 

1.	 temperatur renoana perkerasan ( T ) dalam °e. 

2.	 titik lembek atau Softening point (SPr) dari tes Ring 

and Ball dalam °e. 

3.	 waktu pembebanan ( t ) dalam detik yang tergantung pada 

kecepatan reneana kendaraan . 

4.	 Penetration Index ( PIr ) 

Untuk menghitung indeks kekakuan aspal digunakan 

nomogram Van der Poel~s seperti terlihat pada Gambar 2.5. 

Waktu pembebanan untuk tebal lapis perkerasan antara 

100-350 mm dapat diperkirakan dari hubungan empiris yang 

sederhana seperti berikut : 

L 
t = •..•..•..•.................•......... ( 2-8 ) 

V 

dengan :
 
V =keeepatan reneana kendaraan dalam (em/detik).
 
L = panjang jejak roda kendaraan reneana dalam em.
 
t =waktu pembebanan dalam detik.
 

Penetrasi indeks dihitung dari SPr (temperatur titik 

lembek) dan penetrasi bitumen setelah dihamparkan, dengan 

persamaan sebagai berikut : 

-~
 
I 

http:�..�..�..�.................�
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1951,4 - 500*log Pr - 20 SPr 
PIr =-------------- ( 2-9 ) 

50*logPr - SPr - 120,14 

dengan 
PIr = Penetrasi bitumen dalam kondisi dihamparkan 

( 0,1 rr~ ). 
SPr = Temperatur titik lembek dari bitumen dalam 

kondisi dihamparkan dalam °c. 

Bitumen mengalami pengerasan selama proses pencampur

an, pengangkutan dan penghamparan. Nilai indeks penetrasi 

(PIr) dan temperatur titik lembek (SPr) yang digunakan 

dalam persamaan tersebut dalam kondisi sudah dihamparkan. 

Untuk itu perlu dilakukan asumsi sebagai berikut : 

PI r = 0, 65 Pi , ( 2 -10 ) 

SPr = 98,4 - 26,35*log Pr ( 2-11 ) 

dengan 
Penetrasi bitumen dalam kondisi q,pl_i_LO'•. 1 nun). 

. _.- 10' 2	 ~ ~ lOA 2 X lOA 2.5 x 108 

+4
3

...2

Sliltness rrodulus. Pa 

19~ 2

•• 

Pi =	 1()81 2 
1()& 2 .7::: =-s::: ? e::J	 -==--- 35" =:::::: * =- .+7.s· 

i	 
.~. +5 

I	 '1-1 

--, 
'::3 

'fenllerature difterence. 'C 

AbcMt T' 100 $0 01020 30 00 '0 eo 10 eo 110 100 llO W 130 MO 150 160 110 teO 1lIO 2CIO Below T 
eoopen .,,1 W,M,I '''.I,"lt11,I!I'UIlI""',u,llIIllw,f'"II""I''''!I1I,III"I",,lw, '",,1111,1'11" BOO pen

-10 

.~~To dele"""" IIle IlitlnIss ITIlCMII , .	 Caldilrm
cI • so pen lliIumen 1\ the 

~cting lime - 0.02 sec, Tl!fI'IPOlIlllure 5'C
lell condIIiI:InI. llClMeat 0.021 

B~umen prcperlieaon the bldng lme _Ie willi Penelralial 81 25'C - &0 cl trim
(~,5+ 1~-5·~)onllle So!Iening point (P)- ~.5'C 

~1Ie .cale. Slillnnl m:IduIuI 7ht. rrfu( ~ P1- 0.0
is 1.5. 1()1 PUll PI cI O. -

1: x 10- Z. 

Gambar 2.5.	 Nomogram Van
 

kuan bitumen ( Sbit ).
 



3(~ 

Karena banyaknya hitungan perencanaan berdasarkan 

pada karakteristik bitumen terhadap penetrasi awalnya, 

maka substitusi dari persamaan ( 2-10) dan ( 2-11) ke 

dalam persamaan ( 2-9 ) memberikan persamaan untuk indeks 

penetrasi dalam kondisi dihamparkan sebagai berikut 

27*log Pi - 21,65
 
PIr =
 

76,35*log Pi - 232,82
 

Selain dengan menggunakan nomogram yang dikembangkan 

oleh Van der Poel's, kekakuan bitumen dapat juga dicari 

dengan menggunakan persamaan yang diturunkan oleh Ullidz. 

Sb = 1,157*10-7*t-O,368*2,718PIr*(SPr-T)5 ( 2-13 ) 

dengan : 
Sb = Stiffness bittunen ( MPa ) 
t = Waktu pembebanan ( detik ) 
PIr = Penetration Index 
SPr = Temperatur titik lembek ( °C ) 
T = Temperatur perkerasan ( °C ) 

Persamaan di atas dapat dipergunakan jika memenuhi 

persyaratan seba~ai berikut 

0,01 < t < 0,1 

-'1' < PIr < 1 

20°C < ( SPr - T ) < 60 0 e 

2.8.2. Kekakuan campuran (Mix Stiffness) 

Kekakuan campuran adalah perbandingan antara tegangan 

dan regangan pada campuran bitumen yang besarnya bergan

tung pada temperatur dan lamanya pembebanan. Formula atau 
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metode yang diterapkan untuk menentukan mix stiffness 

(Smix) diantaranya 

1.	 Metode Shell 

Untuk mencari modulus kekakuan campuran digunakan 

nomogram Shell. Pada metode ini diperlukan data-data 

sebagai berikut ini. 

a.	 Modulus kekakuan bitumen (N/m2 ) di mana nilai 

modulus kekakuan bitumen ini didapatkan dari 

perhitungan atau dengan nomogram seperti telah 

disebutkan di atas. 

b.	 Volume bahan pengikat (%) 

c.	 Volume mineral agregat 

Prosentase volume bahan pengikat dapat dihitung 

dengan persamaan 

(100 - Vv)(MB/~) 

Vb = .................. ( 2-14) 
(MB/~> + (MA/Ga) 

Kadar pori dalam campuran padat dihitung dengan 

persamaan 

Vv = a max - O"m ) * 100 •••••••••••••••••• ( 2-15 ) 

O"max 

dengan : 

100 * O"womax = {MB/Gt> > + (MA/G )	 ( 2-16 ) 
a 

Selanjutnya dapat dihitung nilai Void in mixed aggregate 

dengan persamaan : 
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VMA = Vb + Vv ( 2-17 ) 
Vv + Vb + Vg = 100 % ( 2-18 ) 

dengan 
MA = Perbandingan berat agregat dengan total berat 

campuran dalam % . 
MB = Perbandingan berat bahan ikat bitumen dengan 

total berat campuran dalam % . 
Ga = Berat jenis campuran agregat dalam gr/cc. 
Gb = Berat jenis bahan ikat campuran dalam gr/cc. 
am = Berat volume campuran padat dalam gr/cc. 

Berat volume air dalam gr/cc.aw = = Berat volume campuran padat maksimum dalama max 
gr/cc.
 

Vg = Prosentase volume agregat.
 
Vb = Prosentase volume bitumen.
 
Vv = Prosentase volume pori.
 

2. Metode Heukelom dan Klomp (1964) 

Formula untuk mencari nilai kekakuan campuran seperti 

pada persamaan sebagai berikut 

s 2,5 Cv n ( 2-19 )
~mix = Sbit * [ 1 + --- * -------J . 

n 1 - Cv 

dengan .
 
n =0,83 * log 4xl010 I Sbit

I"' _ 

Modulus kekakuan campuran dalam ~/m2°mix 
Modulus kekakuan aspal dalam N/mSbit = 

Van der Poel~s menyimpulkan bahwa modulus campuran 

bitumen terutama tergantung pada modulus bitumen dan 

konsentrasi volume agregat (Cv). 

Va 
Cv = V + VB ( 2-20 ) 

G 

dengan 
VG =Prosentase volume agregat padat 
VB = Prosentase volume rongga udara dalam campuran 

Rumus di atas hanya dipergunakan untuk kepadatan 
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dE:ngan volume rongga kur6.ng dari· 3 I~. Untuk kepadatan 

dsngan volurne rongga lebih besar dari 3 I~ digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Cv 
Cv~ 1 + 0,01* ( Vv _ 3 ) ( 2-21 ) 

dengan
 
Cv~ =Moo.ifikasi volume rongga agregat
 
Vv = Volume rongga uo.ara o.alam campuran
 

Persamaan tersebut dapat o.ipakai jika konsentrasi 

volume bitumen ( Cb ) memenuhi syarat sebagai berikut : 

Cb > (2/3) * ( 1 - Cv~ ) ( 2-22 ) 

Untuk menghitung nilai kekakuan campuran digunakan 

nomogram pada gambar 2.6. o.i bawah ini. 
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