
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap peneli

tian agregat kasar yang mempunyai nilai abrasi lebih

besar dari 40 %, diuji dengan Marshall sehingga dipero

leh harga-harga Density, VITM, VFWA, Stabilitas, Kelele

han (flow) dan Marshall Quotient (QM), sebagai mana

tertera pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Hasil Test Marshall dengan nilai abrasi agregat
kasar yang berbeda.

Abrasi

(%)

Density
(gr/cm3)

VITM

(%)

VFWA

(%)

Stabilitas

(kg)

Flow

(mm)

QM

(KN/mm)

21,16 2,594 2,31 71,03 1957,13 1,08 17,77

23,00 2,536 2,50 66,56 1854,8 1,59 12,12

29,36 2,504 3,15 63,21 1629,9 2,8 5,70

35,65 2,409 3,91 58,98 1253,8 3,83 3,21

44,00 2,336 5,43 52,75 786,9 3,8 2,03

51,08 2,305 6,41 40,17 782,6 4,24 1,81

54,54 2,183 6,72 38,39 745,08 5,89 1,24

57,84 2,269 7,29 37,33 637,72 6,87 0,91

Syarat - 3-6 - 450 - 1250 - 1,8 - 5

Sumber

PU DIY.

Hasil penelitian dilabaratorium Pengujian KANWIL



B. Pembahasan

1. Pengaruh nilai abrasi agregat kasar terhadap hasil

tes Marshall,

a. Pengaruh terhadap Density

Kerapatan campuran (density) menunjukkan derajad

kepadatan dari suatu campuran yang telah dipadatkan.

Campuran yang mempunyai kerapatan (kepadatan) tinggi

akan memiliki kekuatan menahan beban lebih tinggi dari

pada campuran yang mempunyai kepadatan rendah. Nilai

density Asphalt Concrete sangat dipengaruhi oleh kuali

tas bahan dan cara pemadatannya. Asphalt Concrete akan

mempunyai nilai density tinggi apabila porositas agregat

rendah, bentuk agregat tidak beraturan, jumlah aspal

banyak (cukup untuk menyelimuti seluruh permukaan agre

gat), pemadatan pada suhu tinggi dan cara-cara penger-

jaannya benar. Hubungan antara nilai abrasi agregat

kasar dengan density dapat dilihat pada gambar 3.1.

berikut ini.
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Gambar 3.1. Grafik hubungan antara nilai abrasi
dengan density.

36

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa kerapatan campuran

dari agregat kasar yang mempunyai nilai abrasi semakin

rendah mempunyai nilai kepadatan yang lebih tinggi dari

dengan tingkat kerapatan yang lebih tinggi. Hal ini

disebabkan agregat dengan nilai abrasi rendah lebih

keras dan lebih bagus dari pada agregat yang mempunyai

nilai abrasi tinggi sehingga menghasilkan campuran

dengan tingkat kerapatan yang lebih tinggi.

b. Pengaruh terhadap VITM

Nilai VITM {Void In The Mix = prosen rongga dalam

campuran) menunjukkan banyaknya rongga yang ada dalam

campuran, untuk memungkinkan tambahan pemadatan akibat

beban lalu lintas yang berulang, terutama dari kendaraan
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berat. Disamping itu VITM juga dimaksud untuk menyedia-

kan rongga bagi aspal saat suhu perkerasan tinggi.

Rongga yang terlalu banyak akan memudahkan air dan udara

masuk, sehingga durabilitas menjadi berkurang, sedangkan

jika rongga terlalu sedikit akan menyebabkan terjadlnya

oksidasi dan perkerasan akan rapuh/getas.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemben-

tukan nilai VITM adalah pemakaian gradasi batuan yang

menerus, pemakaian aspal dan pemadatan yang baik. Pema

kaian aspal yang banyak akan menghasilkan nilai VITM

yang kecil. Hubungan antara nilai VITM dengan nilai

abrasi dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut ini.
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Gambar 3.2. Grafik hubungan antara VITM dengan nilai
abrasi.

Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa nilai abrasi



58

VITM semakin rendah karena perubahan dari agregat kasar

menjadi agregat yang lebih halus sehingga agregat terse

but mengisi rongga-rongga dalam campuran.

c. Pengaruh terhadap VFWA

Nilai VFWA (Void Filled With Asphalt) menunjukkan

banyaknya prosen dari rongga yang terisi aspal. Nilai

VFWA sangat dipengaruhi oleh jumlah kadar aspal yang

digunakan. Bila kadar aspal terlampau banyak, menyebab-

kan rongga udara yang tersedia menjadi semakin sedikit.

Seperti dijelaskan diatas bahwa pada pemanfaatannya

dilapangan, perkerasan akan mengalami beban lalu lintas

berulang yang menyebabkan terjadinya pemadatan kembali.

Bila hal tersebut ditambah/didukung oleh suhu perkerasan

yang tinggi, maka kekentalan aspal menjadi turun, aki-

batnya karena rongga yang cukup (VFWA kecil) maka aspal

yang terdapat dalam campuran akan mencari tempat yang

memungkinkan, yaitu keluar ke permukaan. Dengan keluar-

nya aspal ke permukaan (bleeding) akibatnya jalan menja

di licin sehingga sangat berbahaya bagi lalu lintas,

akhirnya menyebabkan kerusakan lebih Ianjut. Hubungan

antara nilai abrasi dengan VFWA dapat dilihat pada

gambar 3.3 berikut ini.
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Gambar 3.3. Grafik hubungan antara VfWA dengan nilai
abrasi.
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Ditinjau dari nilai abrasi yang lebih tinggi,

gambar 3.3. dapat diperhatikan bahwa agregat kasar

dengan nilai abrasi tinggi memungkinkan aspal dalam

melakukan penetrasi ke dalam campuran batuan tidak

mengalami gangguan yang berarti, Sehingga aspal dapat

menempati bagian bagian terbesar dari rongga-rongga

dalam campuran tanpa terhalangi.

d. Pengaruh terhadap stabilitas

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan dalam mena

han terjadinya retak atau perubahan bentuk akibat beban

lalu lintas. Pada pengujian Marshall, stabilitas adalah



sampai terjadi kelelehan plastis yang dinyatakan dalam

kg atau pound. Beberapa hal yang mendukung stabilitas

antara lain ketahanan terhadap gesekan yang lebih banyak

tergantung pada kualitas agregatnya, bentuk butiran dan

permukaan butiran. Bentuk permukaan agregat yang kasar

dan tidak beraturan akan mempunyai ketahanan terhadap

gaya gesek yang lebih besar dari pada agregat yang

halus.

Stabilitas yang tinggi juga dicerminkan oleh adanya

kerapatan campuran (density) yang tinggi. Pada campuran

dengan bahan agregat kasar yang mempunyai nilai abrasi

besar/tinggi mempunyai kerapatan yang lebih besar dari

pada campuran yang menggunakan bahan agregat kasar yang

mempunyai nilai abrasi yang rendah. Hubungan antara

stabilitas dengan nilai abrasi dapat dilihat pada gambar

3.4. ber ikut ini.
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Gambar 3.4. Grafik hubungan antara stabilitas dengan
nilai abrasi.

Ditinjau dari segi pelaksanaan, ternyata nilai

abrasi dari agregat kasar sangat berpengaruh terhadap

stabilitas perkerasan. Sesuai. dengan gambar 3.4. terli-

hat bahwa semakin rendah nilai abrasi maka nilai stabi

litas semakin tinggi. Hal ini disebabkan agregat yang

mempunyai nilai abrasi rendah lebih tahan terhadap

keausan yang disebabkan oleh adanya beban berulang.

e. Pengaruh terhadap kelelehan (Flow)

Kelelehan campuran menunjukkan kelenturan konstruk

si perkerasan. Semakin tinggi nilai abrasi dari agregat

kasar maka semakin rendah kelenturannya akibatnya perke

rasan menjadi getas dan kaku. Hubungan antara nilai



abrasi dari agregat kasar dengan kelelehan (folw) dapat

dilihat pada gambar 3.5. berikut ini.
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Gambar 3.5. Grafik hubungan antara FLOW dengan nilai
abrasi.

Seperti terlihat pada gambar 3.5. bahwa kelelehan

campuran dengan agregat kasar yang mempunyai nilai

abrasi rendah akan mempunyai nilai kelelehan yang tinggi

karena agregat kasar yang mempunyai nilai abrasi tinggi

mempunyai kerapatan yang lebih €inggi, sehingga aspalnya

mempunyai karakteristik yang sedikit berubah dan peru-

bahannya ditunjukkan oleh perubahan yang kecil.

£. Pengaruh terhadap Marshall Quotient

Marshall Quotient (QM) merupakan hasil bagi dari
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stabilitas dengan kelelehan yang digunakan sebagai

pendekatan terhadap tingkat kekakuan campuran. Stabili

tas tinggi yang disertai dengan kelelehan rendah mudah

getas, sebaliknya stabilitas rendah dengan kelelehan

tinggi menunjukkan campuran terlalu plastis yang berakl-

bat perkerasan akan mangalami deformasi yang besar, bila

menerima beban lalu lintas. Hubungan antara nilai abrasi

agregat kasar dengan Marshall Quotient dapat dilihat

pada gambar 3.6 berikut ini.

Nilai Abrasi {%)

Gambar 3.6. Grafik hubungan antara Marshall Quotient
dengan nilai abrasi.

Gambar 3.6. menunjukkan bahwa agregat kasar yang

mempunyai nilai abrasi tinggi memberikan pengaruh yang

besar terhadap lapis perkerasan. Dengan naiknya nilai
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abrasi memberikan nilai QM yang makin kecil, padahal

nilai QM yang terlalu rendah akan menjadikan perkerasan

lebih lentur demikian juga sebaliknya.

2. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terhadap Spe

sifikasi Bina Marga.

Dari hasil pengujian di laboratorium didapatkan ha

sil pemeriksaan seperti terlihat pada gambar 3.7. beri

kut ini .

Gambar 3.7. Evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium ter
hadap Spesifikasi Bina Marga.
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