
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah suatu kontruksi diatas tanah dasar, yang berfungsi

untuk menenma dan menyebarkan beban lalulintas tanpa menimbulkan kerusakan

berarti pada kontruksi jalan itu sendiri. Dengan demikian dapat memberikan

kenyamanan kepada sipengemudi selama masapelayanan.

Berdasarkan bahan pengikatnya kontruksi perkerasan jalan dibedakan atas

1 Kontruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement), yaitu suatu lapis perkerasan

yang berperilaku elastis dalam memikul beban, dan biasanya aspal sebagai

bahan ikatnya.

2. Kontruksi perkerasan kaku (Rigid Pavement), yaitu suatu lapis perkerasan

yang berperilaku kurang elastis (kaku) dalam memikul beban, sehingga

konstruksi perkerasan relatif tidak mengalami lendutan pada waktu beban

bekerja. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. dan

biasanya menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan ikatnya.

3. Kontruksi perkeraan komposit (Composite Pavement^, yaitu perkerasan kaku

yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan

lenturdiatas permukaan perkerasan kaku atau sebaliknya.

Pada penelitian ini diiitik beratkan pada perkerasan lentur dengan topik

khusus perencanaan campuran Aspal Beton pada bagian pennukaan ("Surface
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Course" >. Kontruks, perkerasan tentur ,a,an tersusun atas .ap.san-.ap.s.n sebaga,

berikut

a. Tanah dasar ("Subgrade")

b. Lapis pondasi bawah ('Subbase Course )
c. Lapis pondasi atas CBase course")

d. Lapis permukaan ("Surface Course)

campuran antara agregat dengan bahan ,ka«, yang terd.n dan aspal keras
(bitumen )dan bahan peng.st (filler ). Sebaga, batasan mengena, has,, pene„.,an
digunakan syarat-syarat dan standart B.na Matga.

3.2. Perencanaan Campuran

Un.uk mendapatkan suatu lapts perkerasan yang ba.k. per.u d.desam suatu
pencampuran dan bahan-bahan penyusun tersebut. Perencanaan ,n, sangat per,u
agar drdapaton suatu karaktensttk campuran untuk lapts keras, yang dapa.
memenuhi kinerja yang baik dan bahan yang tersedta.

Pada penelitian ,n, dtgunakan perencanaan campuran menerus untuk
perbatkan campuran Aspa, Beton. Bahan susun yang dugunakan ada,ah agregat
dengan bahan ,ka, antara-AsphaU Cemenf(AC 80, ,00, dan Asbuton B-20 dengan
memaka, "Cement Port,and'sebaga, perbatkan pada fi«er. Untuk mendapatkan
campuran tersebut perlu adanya ttnjauan karaktensttk sebagai benku,



22

3.2.1. Bahan Susun Agregat

Daya dukung, keawetan, mutu (sifat agregat) dan komposisi campuran

agregat dengan matenal (bahan penyusun) lainnya sangat menentukan
kemampuan struktur lapis perkerasan dalam memikul beban lalu l.ntas. Dalam
pemtlihan jenis agregat yang sesuai sebagai bahan kontruksi perkerasan jalan
dapat ditentukan dan beberapa faktor yaitu

1. Kekuatan dan keawetan ('Strengt and Durability"), yang dipengaruhi oleh

a. Gradasi

b. Ukuran maksimum

c. Kadar lempung

d. Kekerasan dan keleiahan

e. Bentuk butiran, dan

f. Tekstur permukaan.

2. Kemampuan untuk dilapisi aspal dengan baik, yang dipengaruhi oleh

a. Porositas

b. Kemungkman basah (kandungan air)

c. Jenis agregat

3. Kemudahan dalam peiaksanaan dengan kemampuan menghasilkan lapisan

nyaman nyaman dan aman. Faktor ini dipengaruhi oleh

a. Tahanan geser ('Skid Resistance )

b. Perilaku campuran yang membenkan kemudahan dalam peiaksanaan

('Bituminous Mix Workability").



23

Distribusi atau gradasi butiran berdasarkan ukuran agregat merupakan hal

yang sangat penting untuk menentukan stabilitas perkerasan, karena gradasi

agregat mempengaruhi besarnya rongga udara antar butir dalam campuran aspal

beton. Gradasi agregat diperoieh dari hasii analisa saringan dengan menggunakan

satu set saringan. Ukuran saringan yang digunakan adalah saringan no. VII, yaitu :

V:\ Vi", #4, #8, #30, #50, #100 dan #200 ( Laston. No. 13/PT/B/1983 )..

3.2.2. Campuran "Asphalt Cement" (AC 80/100)dengan Asbuton B-20

"Asphalt Cement" selain sebagai bahan pengikat juga sebagai peremaja

dari Asbuton. Dengan karakteristik yang dimilikinya (lihat label 2.4) diharapkan

dapat melunakkan aspal (bitumen) dari mineral pada asbuton (Ithat tabel 2.2 dan

tabel 2.3). Sehingga dalam proses pencampuran dan pemadatan, bitumen asbuton

dapat keluar dan berfungsi maksimal terhadap campuran aspal beton, pada

prosentase Asphalt sama. Pengaruh asbuton tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Mineral Asbuton mempunyai berat jenis lebih kecil dari abu batu (filler asli),

tapi apabila dicampur dengan "Asphalt Cement" dalam campuran aspa! beton

akan terurai menjadi abu mineral, sehingga tanpa dtekstraksi dapat berfungsi

sebagai filler (pengganti filler asli).

2. Bitumen dari Asbuton mempunyai viscositas lebih tinggi dan viscositas

bitumen "Asphalt Cement", sehingga dapat meningkatkan nilai stabilitasnya

3. Dengan viscositas yang lebih tinggi dan perubahan pada karaktenstik filler,

makadapat menyebabkan nilai Flow turun padacampuran rnemakai Asbuton.
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4. Bitumen asbuton yang dapat bekerja dengan baik akan dapat mengurangi

penggunaan 'Asphalt Cement" dibandingkan penggunaan 'Asphalt Cement*

normal pada campuran Beton Aspal.

3.2.3. Campuran AC dan Asbuton dengan Bahan Tambah Cement Portland.

Cement portland mempunyai butiran yang sangat halus ilolos saringan #

200), dan butirannya sangat seragam. Cement portland juga mempunyai Berat

jenis lebih besar dari mineral asbuton sehingga mudah mengisi setiap rongga

dalam campuran aspal beton, yang berfungsi sebagai filler.

Sifat cement portland akan bereaksi (mengeras) apabila dalam keadaan

suhu lembab atau bercampur dengan air (lihat tabel 2.5), sehingga dalam keadaan

masih baru (mumi) akan dapat dilihat bahwa semen tersebut sangat kering

( kandungan air kurang 1%). Bitumen dan aspal keras ( AC 80 100 ) memiliki

bahan dasar utama adalah senyawa hidrocarbon, yang menvebabkan mineral dari

PC akan tetap bereaksi

3.2.4 Bahan Pengisi ( Filler )

Filler merupakan mineral yang lolos sanngan #200 dengan kandungan air

maksimal 1%. Mineral dari asbuton dan PC dalam pencampuran aspal beton

digunakan sebagai filler. Sedangkan filler sangat berpengaruh terhadap

karakteristik aspal beton. Karena Cement Portland digunakan sebagai perbaikan

campuran aspal beton pada fillernya, maka perlu diketahui suat - sifat dan
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perilaku filler tersebut. Secara singkat pengaruh filler terhadap karakteristik aspal

beton adalah dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pengaruh penggunaan filler terhadap terhadap karaktenstik campuran aspal

beton yaitu:

a. Pengaruh terhadap viskositas campuran

b. Pengaruh terhadap daktilitas dan penetrasi campuran

c. Pengaruh terhadap suhu dan pemanasan

2. Pengaruh kadar filler terhadap proses pencampuran, penggelaran dan

pemadatan. Kadar filler juga akan berpengaruh pada sifat elastik dan

sensitifitas campuran terhadap air. Hasil dari penggunaan filler terhadap

campuran beton aspal adalah :

a. Filler diperlukan untuk meningkatkan kepadatan, kekuatan dan

karakteristik lain betonaspal.

b. Filler dapat berfungsi ganda yaitu untuk mengisi rongga sehingga

menambah bidang kontak antar butir dalam agregat, dan filler dapat

membentuk bahan pengikat yang berkonsentrasi tinggi bila beicampur

dengan aspal.

Penambahan filler pada aspal akan meningkatkan konsistensi pada aspal.

4. Dengan kadar filler dan suhu yang sama dapat menvebabkan nilai dari

penetrasi campuran aspal akan turun sampai < 1/3 dari penetrasi semula

(tanpa filler).

5. Viskositas aspal dengan filler pada suhu tmggi sangat bervariasi pada kisaran

yang iebar tergantung pada jenisdan kadar fiiiernya.

j
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6. Sensitifitas campuran terhadap air dapat diturunkan dengan mengurangi kadar
filler yang peka terhadap air.

Dengan karaktenstik Cement portland seperti yang telah diterangkan

sebelumya, maka memenuhi kriteria digunakan sebagai filler. Sehmgga
diharapkan filler dan Cement portland m. dapat memperbatki karaktenstik

campuran aspal beton untuk campuran mengunakan bahan ikat Asbuton B-20 dan

peremaja AC 80/100, yang dapat disebabkan oleh :

a. Kurang maksimalnya peremajaan aspal cement terhadap asbuton

sehingga mineral asbuton yang berfungsi sebagai filler tidak keluar
dengan baik.

b. Kurang optimumnya proses pencampuran terhadap reaksi AC 80/100

(viscositas sangat rendah), yang dicampur dengan bitumen asbuton,

dan hal ini sangat berpengaruh pada karaktenstik campuran aspal
beton.

Untuk memperoleh karaktenstik campuran yang dapat menghasilkan lapis
aspal buton yang sesuai dengan standan Bina Marga, memerlukan kerja yang
optimum dan tiap-tiap bahan penyusun dalam campuran aspal beton, sehmgga
pemilihan dan penangannya harus sangat hati-hati.

3.3. Pemeriksaan Campuran Dengan Metode Marshall

Metode campuran untuk pemeriksaan terhadap karaktenstik Marshall

adalah digunakan metode dan Bina Marga. Pemeriksaan campuran ini bertujuan
untuk memperoleh suatu campuran lapis keras yang memenuhi kriteria dan
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spesifikasi tertentu (Bina Marga). Untuk mengetahui suatu campuran telah

memenuhi kriteria dan spesifikasi maka dilakukan uji Marshall tMarshall test).

Dan pemeriksaan dengan Metode Marshall mi dapat diketahui kinerja campuran

perkerasan jalan, terhadap karaktenstik Marshall yang ditinjau. Tahapan dalam

proses pemeriksaan perencanaan campuran adalah :

3.3.1. Menyiapkan Benda Uji

Meliputi penyiapan bahan (agregat dan aspal serta bahan lam yang

digunakan) setelah dilaksanakan perhitungan'Job Mix'; kemudian pemeriksaan

pengoiahan campuran dan mencetak benda uji berbentuk briket-briket.

3.3.2. Tahap Pemeriksaan

Merupakan tahap pemmbangan dan pengukuran benda uji serta pengujian

dengan alat Marshall. Hasil yang diperoleh berupa parameter-parameter
spesifikasi campuran perkerasan yang meliputi:

1. Stabilitas Campuran

Stabilitas menunjukan kemampuan iapis keras untuk menahan deformasi

akibat beban lalu lintas yang bekerja diatasnva sampai terjadi kelelahan

plastis. Bina Marga memberikan batas minimum nilai stabilitas campuran

yaitu 750 Kg pada semua kadar aspal. Nilai stabilitas ini dapat dipengaruhi
oleh:

a. Kadar dan jems aspai ( kohesi, viscositas dan penetrasi)
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b. Gesekan n„tema, F»toio«-> yang merupakan ben.uk dan gradas,
agregat dan tekstur permukaan.

N.la, stab,l,tas Juga mencenninkan kerapatan campura„. Stab.htas „„8si
menun.ukan kerapatan camp„ra„ va„g bai, Kerapfltan ^^ ^
sa.unya dapat d.capai dengan pemaka,an agregat bergradas, menerusrapa,
("Dense Graded"), yang raempunya, Jumlah rongga sed]kjt ^ ^ ^
mengisi antar partikel besar.

2. Nilai Kelelahan (Flow)

Flow nterupakan suatu „„ai yang menunjukan besarnya deformas, dan
campuran (perkerasan, aktba, beban yang beke,a. Pada pengujlan, nila, flow
diamat, bersama dengan pengujlan ^ ^ ^^ ^^
defer,™, vertika, dan sempe, yang diamat] sejak awal pembeba„an sampai
tercapai beban maks.mun, yang mantpu djtahan 0,e„ ^^ ^
dengan ditu„Jukkan oleh „,„^ ^.^ ^^ ^ ^
mlai flow yang disyaratkan yaitu antara (2- 4)mm.
Nilai Flow ini sangat dipengaruhi oleh :

a- Kadar aspal (sift, ,Sc»s„aS), gradas, agregat, suhu dan jumWl
pemadatan.

b. Berkaitan dengan V1TM, VFWA, denstty dan stabtlias.

Stabt.itas tmm dan n,la, flow rendah ekan dapat menyebabkan s,fa,
perkerasan kaku ("rigid"),
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3. NilaiVITM ("Void In The Mix")

Nitai VITM menyatakan kekedapan campuran terhadap a,r dan udara. Karena
menunjukan jumlah rongga dalam campuran maka VITM juga menyatakan
tingka, kekakuan campuran. Semakm ,,„ggi nilai VITM maka semakm
banyak rongga yang terdapa, dalam campuran. Ha, ,„i menunjukan semakm
rapuhnva campuran. yang berarti semakm „dak awetnya campuran. karena a,r
dan udara mudah masuk kedata juga menunjukan t.ngka, keawetan
campuran. Bina Marga membertkan batas nilai VITM antara 3% -4%.
Nilai VITM dapat dipengaruhi oleh :

a. Kadar (prosentase) aspal dalam campuran

b. Komposisi agregat yaitujumlah/ kadar filler

4 Nilai VFWA ("Void Filled With Asphalt")

Nilai VFWA menunjukan besarnya prosentase ro„gga dalam campuran yang
tons, oleh aspal.dan merupakan kebalikan dan nilai VITM. VFWA
d.pengamh, oleh gradas, dan kadar aspal, sama dengan nila, dan VITM.
Besaran VFWA berpengaruh pada keawetan campuran dan kekedapan
terhadap air dan udara Bina Marga memberikan batasan antara 75% . 82%
Semakm besar „„a, VFWA, semakm banyak ro„gga dalam campuran ya„g
terisi aspal, maka campuran akan semakin rapat dan kedap.
Nilai Density

Nihi -Density- mermraukan ,mgka, ^^ ^ ^^^^
agregat dan aspal Nilai kepada«a„ in, Juga menunjuka„ ^^^^
vang teiah d,pad„ka„ Semakm besar n,la, densny, kerapata,v kepadata.



campuran semakin baik sehingga kemampuan perkerasan untuk menahan

beban besar meningkat, dan sebaliknya. Bina marga tidak memberikan

batasanya dan nilai density dapat dipengaruhi oleh :

a. Jems / bentuk dan kualitas material

b. Jumiah, temperaturdan beban pemadatan

c. Kadaraspal dan jumlah filler dalamcampuran

6. Marshall Quotient ( QM )

Merupakan perbandmgan antara Stabilitas dengan nilai Flow. Nilai Marshall

Quotient ini digunakan sebagai pendekatan flexibilitas perkerasan atan

merupakan tingkat kekakuan campuran aspal beton. Berdasarkan nilai

spesifikasi Bina Marga dari Stabilitas dan Flow maka diperoleh spesifikasi

nilai Marshall Quotient yaitu ( 350 - 750 ) Kg/mm.

3.4. Mencari Kadar Aspal Optimum

Kadar aspal optimum merupakan kondisi optimum campuran aspal beton, dan

dicari menggunakan analisis karakteristik Marshall yang ditinjau. Kadar aspal

optimum im akan memberikan karakteristik terhadap campuran paling baik

diantara kadar aspal yang lain, karena pada kadar aspal ini telah terdapat nilai

minimum dan maksimum dan tiap-tiap nilai karakteristik yang distandartkan

Bina Marga. Dengan demikian semua nilai karakteristik campuran aspai beton

yang dmtmjau telah masuk.


