
BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh Agregat Kasar Terhadap Beton Aspal

Fungsi dari agregat kasar pada campuran beton aspal

secara umum adalah untuk memberikan stabilitas campuran

dengan kondisi saling mengunci dari masing-masing parti-

kel agregat kasar, serta diperoleh pula stabilitas

tersebut dari tahanan gesek (friction resistance) terha

dap suatu aksi perpindahan.

Butiran batu yang pecah apabila agregat ditimbun,

dimuat atau sebaliknya penanganan yang buruk, pecah

dijalan akibat beban lalu lintas tidak diperbolehkan

sebab gradasi akan berubah karena agregat yang kasar

akan menjadi butiran yang halus. Dengan demikian materi

al akan lebih lama pada gradasi yang memadai/seharusnya.

B. Agregat

Agregat/batuan didefinisikan secara umum sebagai

formasi kulit bumi yang keras dan penyal (solid). ASTM

(1974) mendefinisikan batuan sebagai suatu bahan yang

terdiri dari mineral padat, berupa massa berukuran besar

ataupun berupa fragmen-fragmen.

Agregat/batuan merupakan komponen utama dari lapis

keras jalan yang mengandung 90 - 95 % agregat berdasar-

kan prosentase berat, atau 75 - 80 % agregat berdasarkan

prosentase volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan

dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat



agregat dan hasil campuran agregat dengan bahan lain.

Berdasarkan besarnya partikel, agregat dapat dibedakan

menjadi :

1. Agregat kasar yaitu agregat yang tertahan sari

ngan no. 8. *

2. Agregat halus yaitu agregat yang lolos sari

ngan no. 8 dan tertahan saringan no. 200.

Fungsi dari agregat kasar pada campuran aspal pa-

nas secara umum adalah untuk memberikan stabilitas

campuran dengan kondisi saling mengunci dari masing-

masing partikel agregat kasar, serta diperoleh pula

stabilitas tersebut dari tahan gesek (friction resis

tance) terhadap suatu aksi perpindahan.

Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuannya

dalam memikul beban lalu lintas. Agregat dengan kualitas

dan sifat yang baik dibutuhkan untuk lapisan permukaan

yang langsung memikul beban lalu lintas dan menyebarkan

ke lapisan dibawahnya.

Gradasi atau distribusi partikel-partkel berdasar--

kan ukuran agregat merupakan hal yang sangat penting

dalam menentukan stabilitas perkerasan. Gradasi agregat

mempengaruhi besarnya rongga antar butir yang akan

menentukan stabilitas dan kemudahan dalam proses pelak

sanaan .

Semua lapisan perkerasan lentur membutuhkan agregat

yang terdistribusi dari besar sampai kecil. Semakin

besar ukuran maksimum partikel agregat yang digunakan,

semakin banyak variasi ukuran dari besar sampai kecil



yang dibutuhkan. Batasan ukuran maksimum yang digunakan

dibatasi oleh tebal lapisan yang diharapkan. Penggunaan

partikel agregat dengan ukuran besar lebih menguntungkan

kerena :

1. Usaha untuk pemecahan partikel lebih sedikit,

sehingga biayanya lebih murah.

2. Luas permukaan yang harus diselimuti aspal

lebih sedikit, sehingga kebutuhan akan aspal

berkurang.

Disamping keuntungan tersebut diatas penggunaan

agregat dengan ukuran besar memberikan sifat-sifat yang

kurang baik yaitu :

1. Kemudahan pelaksanaan pekerjaan berkurang

2. Kemungkinan terjadi gelombang melintang (ravel

ling)

3. Degradasi bertambah besar. (Sukirman, 1992)

Campuran agregat dari berbagai ukuran butiran akan

membentuk gradasi tertentu, sehingga diperlukan agregat

yang memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Gradasi. (Gradasi ).

2. Bentuk butiran (particle shape).

3. Tingkat kepadatan (degree of compaction)

Kerusakan yang mungkin timbul dengan tidak terpe-

nuhinya persyaratan tersebut di atas adalah degradasi

yaitu menunjukkan perubahan distribusi ukuran butiran

dan susunan campuran agregat. Efek yang timbul dengan

adanya degradasi adalah :

1. Berkurangnya sifat saling mengunci antar agre

gat .



2. Berkurangnya gesekan antar permukaan agregat.

3. Terjadi kenaikan prosentase butiran kecil,

3ehingga dapat menaikkan jumlah bldang kontak

antar agregat.

4. Berkurangnya volume campuran agregat. (Kerbs

and Walker, 1971).

Sifat-sifat fisik dari agregat yang harus selalu

diperhatikan sebelum digunakan untuk konstruksi per

kerasan jalan dan biasanya dicantumkan dalam spesifikasi

adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan susunan butiran (gradasi).

2. Kebersihan dari agregat terhadap material

lain yang tidak menguntungkan.

3. Kekerasan dari agregat.

4. Bentuk partikel dari agregat.

5. Keawetan dari agregat.

6. Tekstur permukaan dari agregat.

7. Penyerapan atau absorbs!.

8. Sifat kelekatan aspal terhadap material.

C. Beton Aspal

Beton aspal merupakan salah satu jenis dari kon

struksi lapis lentur. Campuran beton aspal terdiri

dari agregat secara homogin dan agregat tersebut dise-

limuti/dilapisi oleh Asphalt Cement. Pengeringan agregat

dan untuk mendapatkan keadaan cair dari Asphalt Cement

yang cukup agar dapat diperoleh campuran yang tepat dan

untuk mempermudah pelaksanaan penghamparan, maka kadua-



nya baik agregat maupun Asphalt Cement harus dipanaskan

sebelum dilaksanakan pencampuran.

Campuran beton aspal dengan gradasi menerus pencam

puran dari agregat ditentukan agar supaya memperoleh

ukuran yang terbesar sampai dengan ukuran yang terkecil

sehingga dapat dicapai campuran dengan kepadatan yang

maksimum. Dari beberapa teori-teori mengenai ukuran

butiran campuran baik yang didasarkan pada fraksi

(kelompok ukuran butiran) maupun yang didasarkan pada

kadar rongga udara, telah secara detail dijelaskan bahwa

untuk memperoleh suatu campuran yang baik, jumlah dari

butiran dengan suatu ukuran tertentu jumlahnya tertentu

pula, sedikit terjadi variasi padanya mengakibatkan

sifat-sifat campuran yang berbeda, baik yang berhubungan

dengan stabilitasnya untuk memikul beban ataupun durabi-

litasnya.




