
BAB III
 

LANDASAN TEORI
 

3.1. Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan adalah suatu konstruksi di atas 

tanah dasar yang berfungsi untuk memikul beban lalu lintas 

secara aman dan cukup nyaman, yang kemudian beban tersebut 

disebarkan ke tanah dasar (Subgrade), sehingga tanah dasar 

tidak mendapat tekanan yang lebih besar dari daya dukungn

ya. 

Secara umum konstruksi perkerasan jalan dibagi menja

di dua jenis yaitu : 

1.	 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement), yai tu perkerasan 

yang menggunakan aspal sebagai bahan ikat. Lapis perk

erasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu 

lintas ke tanah dasar. 

2.	 Konstruksi Perkerasan Kaku (Rigid Pavement), yaitu 

perkerasan yang mel1ggunakan semen (PortlelJ'ui Cement) 

sebagai bahan ikat. Plat beton dengan atau tanpa tulan

gan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa 

lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar 

dipikul oleh plat beton. 

3.	 Konstruksi Perkerasan Komposit (Composite Pavement), 

yaitu merupakan kombinasi antara perkerasan lentur dan 

perkerasan kaku. Dalam artian plat beton di atas camp

uran aspal ataupun sebaliknya 

..,.. c: 
'~'-' 



-- ';:'-~.__ ::::.:.....~. '--,-_.'---..:...::..

~'-_ ..._-~._.,-----_.~:, ..:...:.- -'-

..,..,

.,,;,,:=.0 

Dalam uraian selanjutnya, pad~ tugas akhir ini akan 

dibahas mengenai lapis perkerasan lentur. 

Pada prinsipnya perkerasan lentur terdiri atas tiga 

bagian lapisffi1, yaitu : lapis pondasi bawah (Subbase 

Course), lapis pondasi atas (Base Course) dan lapis permu

kaan (Surface Cource), sebelum lapis permukaan biasanya 

terdapat lapisan pengikat (Bindel' Course). 

Fungsi terpenting dari lapis keras jalan secara 

struktural adalah untuk mendukung beban lalu lintas, 

kemudian menyalurkannya pada tanah dasar secara lebih 

merata. Adapun fungsi tiap lapisan tersebut adalah sebagai 

berikut ini. 

1.	 Lapis permukaan ( Stll~face COUl'se ), berfungsi : 

a.	 memikul langsung beban dari lalu lintas dan mendis

tribusikan beban tersebut kelapisan dibawahnya, 

b.	 memberikan lapis pel'mukaan yang rata, sehingga 

nyaman bagi pemakai jalan, 

c.	 menahan gaya gesek akibat beban roda kendaraan, 

d.	 sebagai lap1san aus akibat gaya sesek kendaraan dan 

cuaca,dan 

8.	 sebagai lapisan kedap' air untuk melindungi lapisan 

dibawahnya. 

2.	 Lapis pondasi atas ( Base Course ), berfunssi : 

a.	 sebagai lapisan pendukung bagi lapis permukaan dan 

ikut menahan gaya gesek akibat beban kendaraan, dan 

b.	 sebagai lapisan peresapan untuk lapis pondasi bawah. 

3.	 Lapis pondasi bawah ( Sub Base Course ), berfungsi : 
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a.	 menyebarkan beban roda kendaraan, 

b.	 sebagai lapis peresapan, 

c.	 mencegah tanah dasar masuk ke lapisan pondasi 

<akibat tekanan roda dari atas) , 

d.	 sebagai lapisan pertama untuk perkerasan, karena 

tanah dasar pada umumnya lemah, dan 

4.	 Lapisan tanah dasar < Subgrade ), berfungsi 

a.	 memikul beban jalan secara keseluruhan pada bagian 

akhir, dan 

b.	 sebagai perletakan darilapisan di atasnya. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Gambar 3.1. berikut 

ini. 

PER~ERASAN 6AWAH 
i SU3- BAS!: I 

TA~;AH Dt..SAR 
: S'J6··GRt..Df. ) 

LAPtSAN PENUTUPiASPALAN 
( SURFACE l 

PERKERASAN AT AS 
• SA£E i 

Gambar 3.1. Susunan lapis perkerasan lentur 

Ditinjau dari muka tanah asli maka tanah dasar atau 

Subgl'ade dibedakan atas : 

a. lapisan tanah dasar berupa tanah galian, 
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b. lapisan tanah dasar berupa .tanah timbunan, dan 

c. lapisan tanah dasar berupa tanah asli 

Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 3.2. di bawah 

ini. 
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Gambar 3.2. Jenis tanah dasar ditinjau muka tanah asli 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap 

agregat, aspal, dan campuran aspal beton yang dibuat untuk 

lapis permukaan saja, dan tidak dilakukan telaah mengenai 

lapisan di bawah lapis permukaan. 

3.2. Karakteristik Perkerasan 

I.Perkerasan jalan raya harus memenuhi karakteristik 

tertentu sehingga didapatkan lapis perkerasan yang kuat, 

awet, aman dan nyaman untuk melayani lalu lintas. Karak

teristik dari lapisan perkerasan juga tidak bisa lepas 

dari pemahaman yang baik akan sifat bahan penyusunnya, 

khususnya perilaku aspal apabila berada dalam campuran 

lapis perkerasan. Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki 

oleh lapis perkerasan adalah stabilitas, durabilitas, 

fleksibilitas dan daya tahanan terhadap geser. 
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3.2.1. Stabilitaa 

Pengertian tentang stabilitas adalah ketahanan lapis 

keras untuk tidak berubah bentuk untuk melawan deformasi 

yang diakibatkan oleh beban lalu lintas. Stabilitas tidak 

selalu identik dengan daya dukung lapis perkerasan. 

Beberapa variabel yang mempunyai hubungan terhadap 

stabilitas lapis perkerasan antara lain adalah gesekan, 

kohesi dan adhesi serta inersia. 

Friction (gaya gesek) itu sendiri bergantung pada 

tekstur permukaan, gradasi dari agregat, bentuk batuan, 

kerapatan campuran dan kualitas aspal. Hal ini kemudian 

dikombinasikan dengan gesekan dan kemampuan saling mengi

kat dari agregat dalam campuran. Nilai adhesinya merupakan 

daya lekat dari roasing-masing partikel bahan perkerasan 

tersebut terhadap aspal dan nilai kohesi batuan akan 

tercermin melalui sifat kekerasannya, sedangkan nilai 

kohesi dari campurannya bergantung pada gradasi agregat 

dan daya adhesi aspal. Nilai inersianya merupakan kemam

puan lapis keras untuk menahan perpindahan tempat ( Re

sistance to Displacement) yang mungkin terjadi akibat 

dari beban lalu lintas baik karena besarnya beban tersebut 

maupun lamanya waktu pembebanan. 

Memaksimalkan nilai stabilitas dapat berarti menurun

kan nilai fleksibilitas, karena dengan menggunakan gradasi 

yang rapat dan saling mengunci maka nilai struktural 

perkerasan tersebut akan menjadi sangat kaku, tidak cukup 

fleksibel ( lentur ). 
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3.2.2. Keawetan ( Durability) 

Durabilitas adalah ketahanan lapis keras terhadap 

cuaca dan keousan akibat beban lalu lintas. Dikarenakan 

sifat aspal dapat berubah karena oksidasi dan perubahan 

campuran akibat air. Pada umumnya durabilitas yang baik 

untuk campuran perkerasan dilaksanakan dengan kadar aspal 

yang tinggi, gradasi batuan yang baik, sarta suatu campur

an yang impermeabel. 

Dipandang dari sudut jumlah kadar aspal yang diguna

kan maka dapat dikatakan bahwa samakin banyak kadar as

palnya maka akan bertambah tebal lapisan aspal yang menye

limuti tiap-tiap butiran batuan dalam campural1. Semakin 

tebal perlindungannya maka perkerasan akan menjadi lebih 

tahan lama. Dengan demikian penambahan kadar aspal akan 

mengurangi jumlah pori-pori yang ada dalam campuran se

hingga air dan udara sukar untuk dapt masuk ka dal~n 

campuran perkerasan tersebut. 

Dalam meredam gaya-gaya pengausan yang mungkin terja

di maka panggunaan batuan dangan sifat kekerasan yang 

tinggi memegang peranan yang cUkup panting. 

Sebagaimana diketahui bahwa batuan yang baik untuk 

perkerasan jalan adalah yang memiliki nilai abrasi yang 

rendah, sedangkan batuan berkualitas rendah akan bernilai 

abrasi tinggi. 

Bila pada lapis perkerasan jalan dipergunakan batuan 

berkualitas randah maka proses pengausan/pecah-pecah akan 

cepat terjadi yang kemudian dapat menimbulkan kerusakan 
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berupa terlepasnya/tergesernya batu~n sehingga menimbulkan 

deformasi berupa cekungan yang dapat menampung dan mere

sapkan air, yang selanjutnya membantu proses kerusakan 

jalan secara keseluruhan. 

3.2.3. Fleksibilitas 

Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan 

campuran untuk menyesuaikan diri terhadap bel~geraknya 

lapisan-lapisan perkerasan yang diakibatkan beban gandar 

lalu lintas maupun perubahan yang terjadi pada 1apisan 

pondasi, secara beru1ang-ulang tanpa terjadi per'llbahan 

yang berarti pada camp'llran it'll baik berupa retak-retak 

maupun cekungan di bagian perm'llkaannya. 

Pada 'llm'llmnya ni1ai fleksibilitas dapat ditingkatkan 

dengan jalan memberikan kadar aspal yang tinggi, mengg'llna

kan gradasi terb'llka ( Opel1 GI'aded ) dan sat'll lagi yang 

akan dicoba di sini adalah memberikan bahan tambah seperti 

sernt ijuk . Perl'll ditekankan kembali di sini bahwa nilai 

fleksibilitas mer'llpakan s'llatu kondisi kompromi dengan 

n11ai stabilitas campuran aspal beton. 

3.2.4.	 Kekesatan 

Kekesatan ( Skid Resistance ) adalah kemamp'llan lapis 

perm'llkaan ( SUI'face CouI'se ) pada lapisan perkerasan 'llnt'llk 

mencegah terjadinya slip dan tergelincirnya roda kendaraan 

pada perm'llkaan jalan. 

Penggunaan aspal optimum, agregat yang kasar serta 

--~-----" 
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penggunaan serat tertentu pada gil~rannya akan memberikan 

lapisan permukaan yang kasar. Sejalan dengan tujuan di 

atas penggunaan gradasi terbuka juga akan membentuk tek

stur permukaan lapis keras yang kasar dengan asumsi tidak 

terjadi proses keluarnya aspal dari lapisan tersebut 

(Bleeding) akibat suhu udara dan suhu lapisan campuran di 

lapangan tinggi, melainkan aspal tersebut mengisi rongga 

udara yang terdapat dalam campuran, sehingga lapisan 

permukaan perkerasan tidak menjadi licin dan bergelombang. 

3.2.5. Ketahanan Kelelahan (Fa tigue Resistance) 

Tahanan kelelahan adalah ketahanan dari campuran 

aspal dalam menerima beban berulang tanpa terjadinya 

kelelahan yang berupa alur (rutting) dan retak. 

3.3. Syarat-Syarat Kekuatan Struktural dan Non Struktural 

Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari segi 

kemampuan mendukung dan menyebarkan beban, harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut ini. 

a.	 Keteba.lan yang cukup, sehingga mampu menyebarkan 

dan mengantisipasi beban (gaya horisontal/geser 

dan gaya vertikal ) lalu lintas. Untuk itu per

syaratan yang dituntut adalah kuat (mampu memikul 

beban), kaku (lendutan kecil) dan stabil. 

b.	 Memiliki stabilitas yang cukup dan dapat memikul 

beban lalu lintas tanpa terjadi deformasi, berge

lombang atau desakan samping. 



· --_._- .._~-----~---~:.-'--._---':'~-----'--
--.---.:...-:._-~-~ ~.- -'------ ---- "--	 --- "":'---1 

/I"":'" 
~ ...:. 

c.	 Tidak terjadi retakan akibat beban lalu lintas. 

d.	 Campuran aspal harus memiliki keawetan yang cukup 

tinggi dan tidak mudah usang akibat beban lalu 

lintas dan pengaruh cuaca. 

e.	 Kedap terhadap air, sehingga air tidak dapat 

meresapkan air ke lapisan di bawahnya. 

f.	 t'1enyediakan permukaan yang tetap rata, agar ken

daraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan 

yang cukup. 

g.	 Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air 

hujan yang jatuh di atasnya dapat cepat mengalir. 

h.	 Hembentuk permukaan yang tidak licin, sehingga 

ter-sedia koefisien gesek (Skid Resistance) yang 

cukup. 

Untuk dapat memenuhi hal tersebut diatas perencanaan 

pelaksanaan konstruksi perkerasan lantur jalan harus 

mencakup : 

a.	 Perencanaan tebal masing-masing perkerasan. 

b.	 Berdasarkan da:va dukun€ Base COlu'se, baban lalu 

lintas, keadaan lingkungan dan jenis lapisan yang 

dipilih. 

c.	 Analisis campuran bahan. 

d.	 Berdasarkan mutu dan bahan setempat yang tersedia, 

direncanakan suatu susunan campuran tertentu 

sehingga terpenuhi spesifikasi dari Jenis lapisan 

yang dipilih. 

e.	 Pengawasan pelaksanaan pekerjaan. 
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f.	 Pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang cermat mulai 

dari tahap penyiapan lokasi dan material sampai 

tahap pencampuran, penghamparan dan akhirnya 

pemadatan. 

3.4.	 Hot Rolled Sheet 

3.4.1. Pengertian Umum 

Hot Rolled S11eet ( Lapis Tipis Aspal Beton) merupa

kan lapis penutup yang terdiri -atas campuran antara agre

gat bergradasi timpang ( Gap Gl"aded ), Fillel' dan aspal 

keras dangan perbandingan tertentu, yang dicampur dan 

dipadatkan dalam keadaan panas (tebal padat 2,5 atau 3 

em) . 

3.4.1.1. Fungal 
l (",J)c./hr· 

Lapis Tipis Aspal Beton (JHrS ) mempunyai fungai 

sebagai lapis penutup untuk mencegah masuknya ail' 

dari permukaan ke dalam konstruksi perkerasan sehing

ga dapat mempertahankan kekuatan ]{(~mstruksi sampai 

tingkat tertentu. 

3.4.1.2.	 Slfat-slfat 

Lapis Tipis Aspal Beton ( HRS ) mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut 

a.	 kedap air, 

b.	 kekenyalan yang tinggi, 
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c.	 awet, dan 

d.	 dianggap tidak mempunyai nilai struktural 

3.4.1.3.	 Penggunaan 

Lapis Tipis Aspal Beton ( HRS ) umumnya dilaksanakan 

pada jalan yang telah beraspal dengan ketentuan 

sebagai berikut ini. 

a. Jalan yang stabil dan rata/dibuat rata. 

b.	 Jalan yang mulai retak-retak atau mengalami degra

dasi permukaan. 

3.4.2.	 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk Lapis Tipis Aspal Beton 

(HRS) dibuat dari agregat, Fillel' dan aspal keras. 

3.4.2.1.	 Agregat 

Agregat yang digunakan sebagai bahan campuran, 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu agregat 

kasar dan agregat halus. 

1.	 Agregat Kasar 

Agregat kasar yang dipergunakan bisa berupa 

batu pecah atau kerikil dengan persyaratan 

sebagai berikut in1. 

a.	 Keausan agregat bila diperiksa dengan 

mesin Los Angeles pada putaran 500 (PB

0206-76), maksimum 40 %. 
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b.	 Kelekatan terhadap aspal (PB-0205-76), 

lebih besar 95 %. 

2.	 Agregat Halus 

Agregat halus yang digunakan biaa berupa 

pasir, Screening ( hasil pemecah batu) atau 

campuran dari kedua bahan tersebut, yang 

harus memenuh1 persyaratan ber1]rut ini. 

a.	 Sand Equivalent ( AASHTO T-176 ), minimum 

50 %. 

b.	 Non plastis 

3.4.2.2.	 Bahan Pengisi ( Filler) 

Bahan pengisi dapat berupa abu kapur, semen 

portland atau abu batu. Dalam penelitian ini 

digunakan abubatu yang lolos sar-ingan nomor 200 

dan tertahan di pan. 

3.4.2.3. Aspal Keras 

Aspal keras yang digunakan dapat berupa aspal 

keras penetras1 60 atau penetrasi 80 yang harus 

memenuhi persyaratan seperti yang tertera pada 

Tabel 3. berikut in1. 
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Tabel 3.1. Persyaratan aspal keras 

Persyaratan 

Jenis Pemeriksaan Cara Peme
riksaan , 

Pen. 

min. 

60 

max. 

Pen. 80 

min. max. 

Satuan 

1. Penetrasi 
(25°C, 5 detik) 

PA-0301-76 60 79 80 99 0,1 rom 

2. Titik Lembek 
( Ring &Ball ) 

PA-0302-76 48 58 46 54 °C 

3. Titik Nyala 
(Cle·v. ()pell Cup) 

PA-0303-76 200 - 225 - °C 

4. Kehilangan Berat 
<l63°C, 5 jam) 

PA-0304-76 - 0,4 - 0,6 %Berat 

5. Kelarutan 
( CC14 atau CS2 ) 

PA-0305-76 99 - 99 - %Berat 

6. Dakt.ilitas 
(25°C, 5 em/menit) 

PA-0306-76 100 - 100 - em 

7.Penetrasi Setelah 
Kehilangan Berat. 

PA-0301-76 75 - 75 - % semula 

8. Berat Jenis 
( 25°C ) 

PA-0307-76 1 - 1 -

( Sumber DPU , Dirjen Blna Marsa , Lataston (Fleksibel) 
, 12/PT/B/1983 ) 

Sifat-sifat aspal yang dominan pengaruhnya terhadap 

perllaku lapis keras jalan adalah sifat thermoplastls dan 

keawetan. Adapun maksud dari hal di atas adalah : 

1. Sifat thermoplastis 

Aspal merupakan bahan thermoplastis maka kon

sistensinya ( Viskositas) akan berubah dengan 

berubahnya temperature Dengan sifat thermoplastis 

dari aspal akan sangat menguntungkan dari sudut 
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pelaksanaan konstruksi. 

Pada viskositas rendah aspal akan dapat memba

sahi dan menyelimuti batuan yang dicampurkan ke 

dalamnya sehingga permukaan batuan dapat terseli

muti secara merata dengan ketebalan yang cukup. 

Untuk mendapatkan viskositas yang rendah diperlu

kan temperatur yang tinggi dengan pemanasan, akan 

tetapi pemanasan yang terlalu tinggi akan beraki

bat merusak sifat-sifat aspal sehingga aspal cepat 

mengeras. 

Sebaliknya pemanasan yang kurang akan beraki

bat aspal tidak dapat menyelimuti batuan secara 

merata, sehingga ikatan antar batuan kurang kuat 

dan akan mengurangi kekuatan lapis keras jalan 

dalam mendukung beban. 

2. Sifat Keawetan 

Sifat Keawetan (Dtll'abl1i ty) aspal didasarkan 

pada daya tahan terhadap perubahan-per'l1bahan sifat 

apabila mengalami proses pelaksanaan konstruksi, 

pengaruhcuaca dan akibat beban lalu lintas. Sifat 

keawetan aspal yang paling utama adalah daya 

tahannya terhadap proses pengerasan. 

Faktor-faktor yang sangat berpengaruh atas terja

dinya pengerasan adalah : 

a. Oksidasi 

Oksidasi adalah terjadinya reaksi antara 

oksigen dengan aspal. Proses in1 bergantung 
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pada sifat aspal dan te~peratur. Pada tempera

tur biasa efek oksidasi akan memberikan suatu 

lapisan yang keras pada permukaan aspal. Lapi

san film ini tipis tetapi apabila terjadi 

retak-retak maka oksidasi terjadi lagi. Aspal 

yang mengeras memmjukkan durabili tas yang 

kUl"ang baik. 

b. Penguapan ( Vola tiliza tiOJ2 ) 

Adalah menguapnya bagian-bagian yang mem

punyai berat molekul ringan dari aspal karena 

pengaruh penambahan temperatur dan pengaduka1'l 

pada·suatu pelaksanaan konstruksi jalan. Dengan 

penambahan temperatur akan mempercepat proses 

penguapan bagian-bagian aspal, sehingga aspal 

akan cepat mengeras. Dengan temperatur pemana

san yang terlalu tinggi sifat keawetan aspal 

terhadap proses pengerasan akan lebih pendek 

waktunya ( cepat mengeras). 

3.4.2.4 Bahan Tambah 

Bahan tambah yang dipergunakan dalam campuran HRS 

pada penelitian in1 adalah serat ijuk. Dengan divariasikan 

terhadap berat total campuran , dipakai kadar serat ijuk 

o %, 0,5 ,~, 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %. 

Selain persyaratan modif1kasi aspal yang harus dipe

nuhi sebagaimana diura1kan pada Bab II sub bab 2.4. Bahan 

tambah , juga harus memenuhi persyaratan yang dikeluarkan 
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Bina Marga seperti berikut ini. 

1. Mudah terdistribusi secara merata dalam . campuran 

kering beton aspal pada temperatur 160°C-170°C. 

2. Dapat dipisahkan atau diekstraksi kembali dari 

campuran panas beton aspal. 

3. Tehan terhadap temperatur sampai dengan suhu 

250°C, minimal selama waktu pencampuran. 

3.4.3. Perencanaan Campuran 

3.4.3.1.	 Data Perencanaan 

Data perencanaan yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

a. jenis agregat, 

b. gradasi	 agregat, 

c. mutu agregat, 

d. jenis aspal keras, 

e. rencana	 tebal lapisan, dan 

f. j enis bahan pengisi ( Fl11el' ). 

3.4.3.2. Perhitungan campuran 

Ada dua cara untuk menentukan komposisi 

campuran LATASTON yaitu cara Marshall dan cara 

Resep. Cara Marshall adalah cara yang disaran-. 

kan untuk digunakan karena perencana dapat 

menentukan komposisi campuran secara teliti. 

Cara Resep	 dapat digunakan bilamana keadaan 



- _._~ - ----~--'---.. _-----~---~---

"".1 
-'~ 

1apangan cukup menguntungkan dan memungkinkan 

untuk mendapatkan bahan ( agregat dan Filler ) 

yang bermutu baik 1ihat Lataston, No. 

12/PT/B/1983 ). 

Dalam penelitian ini mengacu kepada usulan 

yang digunakan oleh CQCMU edisi Agustus 1988 

kadar aspal yang diusulkan adalah 6,3% , 6,7% , 

7,1% dan 8,0% serta dengan menggunakan 7,5% 

sebagai kadar aspal alternatif dikarenakan 

rentang antara 7,1% dengan 8,0% dianggap terla

lu jauh. 

Diharapkan dengan kondisi diatas akan memenuhi 

persyaratan pada Tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Spesifikasi HRS B 

No. Spesifikasi Nilai 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

-. 
Jurnlah Tumbukan 
Rongga udara 
Tebal Film Aspal 
Quotient Harshall 
Stabilitas 
Flow 

75 * 2 
3 - 6 % 
> 8 urn 
1,8-.5,0 kN/mm 
550-1250 kg 
3 - 7 mID 

( Sumber : Dirjen Bina Marga, CQCMU, Edisi 
Agustus 1988 • Manual Supervisi Lapangan Untuk 
Staf Pengendali Mutu ). 
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