
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah suatu konstruksi di atas

tanah dasar yang berfungsi mendukung beban lalulintas,

kemudian menyebarkan ke tanah dasar sehingga tidak

menimbulkan tekanan yang lebih besar dari daya dukung-

nya .

Konstruksi lapis keras jalan dibag'i menjadi 3

macam yaitu :

a. Lapis keras lentur ("fleksible pavement"), meru

pakan lapis keras dengan bahan ikat aspal.

b. Lapis keras tegar ("rigid pavement"), merupakan

lapis keras dengan bahan ikat semen Portland.

c. Lapis keras gabungan ("composit pavement"),

merupakan gabungan antara lapis keras lentur dan

lapis keras tegar.

Hingga sekarang ini dari ketiga jenis perkerasan

tersebut, perkerasan lentur masih menjadi pilihan utama

untuk digunakan, karena dirasa lebih menguntungkan di-

bandingkan dengan jenis perkerasan lainnya.

Menurut "Asphalt Technology and Construction Prac

tice" ("The Asphalt Institute", 1983), konstruksi per

kerasan lentur digelar diatas "subgrade", dengan bagian-

bagiannya adalah lapis fondasi bawah ("subbase course"),
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lapis fondasi atas ("base course"), dan lapis permukaan

("surface course").

Sedangkan fungsi lapis perkerasan jalan secara struk-

tural adalah memikul beban lalulintas kemudian menyalur-

kannya pada tanah dasar secara merata. Sedangkan fungsi

lapis keras non struktural pada "surface course" antara

lain adalah :

a. Memberikan suatu permukaan yang rata

b. Menahan gaya geser dan beban roda.

c. Sebagai lapis aus

d. Sebagai lapis kedap air untuk melindungi lapisan

di bawahnya.

Gambar 3.1 di bawah ini adalah contoh dari susunan

lapis keras lentur yang sering digunakan di Indonesia
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Gambar 3.1 Susunan lapis keras pada perkerasan lentur
Sumber : Konstruksi Jalan Raya, Ir. D.U.Soedarsono,

Badan Penerbit PU



Perencanaan campuran perkerasan jaian, seperti

rencana pemakaian bahan teknik lainnya, pada umumnya

merupakan seal dalam pemilihan dan perbandingan material

untuk mendapatkan sifat-sifat yang diharapkan ^,

Tujuan umum dari rencana perkerasan dengan bahan

ikat aspal adalah menetapkan suatu penggabungan gradasi

agregat yang ekonomis dan bitumen yang akan menghasilkan

campuran dengan :

a. Bitumen yang cukup untuk menjamin keawetan

perkerasan.

b. Fleksibilitas yang memadai sehingga memenuhi

k e b u tu h a n 1alullnt a s.

c. Rongga yang memadai dalam total campuran padat

sehingga masih memungkinkan adanya sedikit

tambahan pemadatan akibat. beban lalulintas

tanpa terjacli "bleeding" dan hilangnya stabiii

tas, namun cukup rendah untuk mencegah masuknya

udara dan kelembaban yang berbahaya.

d. Cukup mudah dikerjakan untuk dapat melaksanakan

penghamparan campuran secara efisien tanpa

mengalami segregasi (Central Quality Control S

Monitoring Unit, Bina Marga, 1933).



3.2. Bahan Perkerasan

Bahan penyusun perkerasan jalan adalah agregat,

filler dan aspal sebagai bahan pengikat. Bahan-bahan

tersebut harus memenuhi kriteria/syarat-syarat yang te-

lah ditetapkan oleh Bina Marga. Hal ini dimaksudkan un

tuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi yang di-

sebabkan oleh bahan.

1. Agregat

Agregat adalah batu pecah, kerikil, pasir atau

komposisi mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun

hasil pengolahan (penyaringan , pemecahan) yang digunakan

sebagai bahan penyusun utama perkerasan jalan.

Agregat yang digunakan pada perkerasan jalan harus

memperhatikan sifat-sifat agregat mengenai ukuran dan

gradasi, kebersihan, kekuatan dan kekerass.n, bentuk,

tekstur permukaan dan porcsitas.

a. Ukuran dan Gradasi

Macam-macam agregat menurut ukuran butirannya

di kelompokkan menjadi 3 ("Principles of Cons

truction of Hot-Mix Asphalt Pavement, The

Asphalt Institute") :

a) Agregat. kasar, yaitu batuan yang tertahan

saringan no.8 (2,36 mm).

b) Agregat halus, yaitu batuan yang lolos sari

ngan no .8 (2,36 mm) dan tertahan saringan

no.200 (0,075 mm).
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c) Agregat pengisi ("filler"), yaitu batuan

yang lolos saringan no. 200 (0,075 mm) dan

tertahan pan. Filler bisa berupa semen

Portland, abu batu atau batu kapur.

Untuk mendapatkan bantuan seperti diatas, digu

nakan beberapa ukuran saringan yaitu : 2",

3/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", no 3, no 4, no 8,

no 10, no 16, no 30, no 40 no 50, no 80, no

100, no 200, dan pan.

Gradasi adalah pembagian ukuran butiran dalam

campuran agregat. Perkerasan "Hot Rolled Sheet"

mempunyai gradasi timpang (celah), yaitu bebe

rapa ukuran agregat sengaja dihilangkan seba-

gian atau seluruhnya dalam campuran, sehingga

memerlukan kandungan aspal yang lebih banyak.

Dalam penelitian ini ukuran partikel dan grada

si batuan ditentukan berdasarkan spesifikasi

untuk "HRS" kelas B dari Central Quality Con

trol & Monitoring Unit, Bina Marga, 1988 seper

ti pada gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Grafik spesifikasi gradasi agregat "HRS" B
Sumber : Central Quality Control & Monitoring Unit,

Bina Marga, 1988

b. Kebersihan

Agregat yang mengandung substansi asing perusak

harus dihilangkan sebelum digunakan dalam cam

puran perkerasan. Substansi asing itu misalnya

tumbuh-tumbuhan, partikel halus, gumpalan lumpur

Hal ini karena substansi asing itu dapat mengu-

rangi daya lekat aspal terhadap batuan ("The

Asphalt Institute", ES-1,1993)

c. Kekuatan dan kekerasan

Agregat dalam campuran "HRS" memberikan sebagi-

an besar stabilitas mekanis, oleh sebab itu agre

gat harus kuat dan keras. Campuran bergradasi

terbuka dengan beban yang sama, menerima lebih
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banyak gaya pemecah dibandingkan dengan batuan

yang bergradasi rapat. Jadi untuk batuan yang

hanya mempunyai kekuatan dan kekerasan rendah,

akan lebih menguntungkan bila digunakan pada cam

puran yang bergradasi rapat. Untuk lapis keras

"HRS", karena mempunyai gradasi celah, maka

kualitas bahan harus benar-benar tinggi. Tes

kekuatan dan kekerasan yang biasa dilakukan

adalah tes abrasi dengan menggunakan mesin "Los

Angeles" atau dengan tes penumbukan ("Krebs and

Walker" , 1971) .

d. Bentuk

Bentuk butiran merupakan faktor yang sangat pen-

ting untuk memperoleh gaya geser yang besar

antar batuan pada perkerasan "HRS" . Bentuk

butiran yang menyerupai kubus dan bersudut tajam

memberikan kemampuan saling mengunci yang rapat

daripada butiran yang bulat. ("Krebs and Walker"

1971) .

e. Tekstur permukaan

Tekstur permukaan yang kasar dan kasap akan mem

berikan gaya gesek yang lebih besar sehingga

dapat menahan gaya-gaya pemisah yang bekerja

pada batuan. Selain itu tekstur kasar juga mem

berikan gaya adhesi yang lebih baik antara aspal

dan batuan. Batuan yang halus lebih mudah ter-
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selimuti aspal namun tidak bisa menahan kelekat-

an aspal dengan baik. Tekstur permukaan semakin

kasar uraumnya stabilitas dan durabilitas dari

campuran aspal akan semakin tinggi ("Krebs and

Walker", 1971)

f. Porositas

Porositas mempengaruhi jumlah aspal yang diguna

kan dalam campuran perkerasan "HRS", sehingga

porositas mempengaruhi nilai ekonomis suatu

campuran. Makin tinggi porositas makin banyak

aspal yang diperlukan dan makin mahal harga

perkerasan itu. Selain itu porositas juga

berpengaruh terhadap kekuatan dan kekerasan

batuan itu sendiri. Semakin besar porositasnya,

maka batuan akan semakin rendah kekuatan dan

kekerasannya. Dengan pori yang banyak batuan

akan mudah mengandung air sehingga air dalam

pori sulit dihilangkan, akibatnya akan menggang-

gu ikatan antara aspal dengan batuan.

2. Aspal

Aspal adalah bahan padat atau semi padat yang

tersusun dari "asphaltense" dan "maltense". Aspal mempu

nyai sifat "rheologic", maksudnya bahwa hubungan antara

tegangan dan regangan sebagai fungsi waktu. Pada lapis

keras jalan, aspal berfungsi sebagai bahan ikat antar

agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak,



28

sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar

dibandingkan kekuatan masing-masing agregat. Pada "HRS"

aspal yang biasa digunakan adalah aspal yang berasal

dari hasil penyulingan minyak mentah. Untuk menghasilkan

lapis keras yang berkualitas baik, maka bahan penyusun

nya harus baik. Sifat-sifat aspal yang dominan pengaruh

nya terhadap perilaku lapis keras jalan adalah sifat

termoplastik dan sifat keawetan.

a. Sifat Termoplastik

Aspal merupakan bahan termoplastik maka konsistensi-

nya (viskositasnya) akan berubah dengan berubahnya

temperatur. Dengan sifat termoplastik dari aspal akan

sangat menguntungkan dari sudut pelaksanaan konstruk

si. Pada viskositas rendah aspal akan dapat membasahi

dan menyelimuti batuan yang dicampurnya sehingga

permukaan batuan dapat terselimuti secara merata dan

dengan ketebalan yang cukup. Untuk mendapatkan visko

sitas yang rendah diperlukan temperatur yang tinggi-

dengan pemanasan yang terlalu tinggi akan berakibat

merusak sifat-sifat aspal sehingga aspal akan cepat

mengeras. Sebaliknya pemanasan yang kurang akan

berakibat aspal tidak dapat menyelimuti batuan secara

merata, sehingga ikatan antar batuan kurang kuat dan

akan mengurangi kekuatan lapis keras jalan dalam

mendukung beban.



b. Sifat Keawetan

Sifat keawetan ("durability") aspal didasarkan pada

daya tahan terhadap perubahan-perubahan sifat apabila

mengalami proses pelaksanaan konstruksi, pengaruh

cuaca dan akibat beban lalulintas. Sifat keawetan

dari aspal yang paling utama adalah daya tahannya

terhadap proses pengerasan. Faktor-faktor yang sangat

berpengaruh atas terjadinya pengerasan adalah antara

lain :

1) Qksidas^i • Adalah terjadinya reaksi antara oksigen

dengan aspal. Proses ini tergantung dari sifat

aspal dan temperatur. Pada temperatur biasa efek

oksidasi akan memberikan suatu lapisan film yang

keras pada aspal. Lapisan film ini tipis, tetapi

jika terjadi retak-retak maka oksidasi akan

terjadi lagi. Pada pelaksanaan perkerasan "HRS",

setelah campuran dihampar harus segera dipadatkan

sebelum terjadi pengerasan aspal karena turunnya

temperatur.

2) Penguapan ("volatilization"). Adalah menguapnya

bagian-bagian yang mempunyai berat molekul ringan

dari aspal karena pengaruh penambahan temperatur

dan pengadukan pada saat pelaksanaan konstruksi.

Dengan penambahan temperatur akan mengakibatkan

mempercepat proses penguapan bagian-bagian aspal,

sehingga aspal akan cepat mengeras. Dengan tempe-
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ratur pemanasan yang terlalu tinggi sifat keawetan

aspal terhadap proses pengerasan akan lebih pendek

waktunya (cepat mengeras).

3) Polymerisasi. Adalah penggabungan dari molekul-

molekul sejenis untuk membentuk molekul yang lebih

besar. Pada aspal, penggabungan moleku1-molekul

hidrokarbon dengan berat molekul besar. Diketahui

"resin" merupakan suatu bagian yang sangat mudah

berubah-ubah. Proses polymerisasi ini termasuk

perubahan dari "resin" menjadi "asphaltense" dan

hanya merupakan bagian yang kecil dari "resin"

menjadi "nils". Sifat polymerisasi ini merugikan

karena menyebabkan aspal lebih getas sehingga

perkerasan jalan mudah retak-retak (pecah-pecah)

3.3. Karakteristik Perkerasan

Selain harus mudah dikerjakan di lapangan, lapis

perkerasan juga harus memenuhi karakteristik tertentu

sehingga didapatkan lapis perkerasan yang kuat, awet,

aman dan nyaman dilalui. Beberapa karakteristik dari

perkerasan adalah sebagai berikut :

"Stabilitas/, pengertian stabilitas adalah keraam-

nuan suatu la^is keras untuk melawan deformasi atau

perubahan bentuk yang disebabkan beban lalulintas yang

harus dipikul. Stabilitas banyak bergantung pada kohesi

dan gaya gesek. Sedangkan gaya gesek bergantung pada
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tekstur permukaan, gradasi dari agregat, bentuk batuan,

kerapatan campuran dan kuantitas dari aspal.

"Flexibi litas", adalah kemampuan lapis keras untuk

menyesuaikan terhadap perubahan bentuk yang ter.jadi di

bawahnya tanpa mengalami retak-retak ('"crack"), sifat

ini bertolak belakang dengan stabilitas, maka dalam

perencanaan kedua sifat ini dipakai optimumnya, karena

usaha memaksimumkan sifat yang satu berarti meminimalkan

sifat yang lainnya.

Biasanya penurunan tidak terjadi secara merata.

Dengan demikian perkerasan harus mempunyai kemampuan

menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan penurunan.

tanpa ter.jadi retak-retak ("cracking"). Umumnya fleksi-

bilitas campuran "HR3" akan tinggi dengan menambah kadar

aspal yang tinggi dan gradasi agregat relatif terbuka.

"Durability", adalah kemampuan suatu lapis perke

rasan untuk melawan akibat dari perubahan yang terjadi

pada aspal (polymerisasi dan oksidasi), desintegrasi

dari agregat dan "stripping" lapisan aspal dari agregat.

Dengan kadar aspal yang tinggi dalam campuran

memungkinkan "HRS" mempunyai sifat durabilitas yang

tinggi, karena meskipun aspal telah mengalami oksidasi

tetapi jumlah sisa aspal dalam campuran masih banyak,

sehingga aspal masih mampu untuk memberikan ikatan yang

kuat terhadap agregatnya. Selain itu dengan kadar aspal

yang tinggi, rongga udara yang ada dalam campuran dapat



tertutup dan terisi oleh aspal, sehingga kerapatan

campuran lapis keras dapat mencapai optimum. Dengan

kerapatan tersebut kemungkinan terjadinya desintegrasi

dari campuran kecil sehingga durabilitasnya menjadi

tinggi.

"Impermeability", adalah sifat kedap air dan udara

yang dimiliki perkerasan (campuran), yaitu kemampuan

untuk mencegah masuknya air dan udara ke dalam campuran.

Hal ini erat kaitannya dengan jumlah rongga dalam

campuran.

"Fatique resistence", adalah ketahanan perkerasan

terhadap kelelahan akibat beban yang berulang-ulang.

Sifat ini dipengaruhi oleh rongga udara dan viskositas

aspalnya.

"Skid resistence", adalah sifat menjamin keamanan

yang baik terhadap lalulintas agar tidak terjadi selip

walaupun dalam keadaan basah sekalipun. Hal ini erat

kaitannya dengan kekasaran permukaan dari perkerasan

("The Asphalt Institute", MS-22).

3.4. Kadar Aspal Dalam Campuran

Aspal dalam campuran berfungsi sebagai bahan ikat

antar agregat. Aspal sebagai hasil alam maupun hasil

dari penyaringan minyak kasar, mempunyai sifat-sifat

yang tersendiri, khususnya sifat peka terhadap perubahan

temperatur.
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Penggunaan aspal dalam campuran sangat menentukan

tingkat kekedapan campuran terhadap air dan udara.

Semakin banyak kadar aspal dalam campuran akan semakin

rapat campuran tersebut karena rongga dalam campuran

dapat terisi oleh aspal. Sebaliknya bila kadar aspal

terlalu sedikit maka campuran akan kurang rapat karena

banyak rongga yang masih kosong. Disamping itu pemakaian

aspal banyak, juga akan memberikan ikatan yang baik

dalam campuran. Tetapi dengan kadar aspal yang beriebih-

an akan mengakibatkan naiknya aspal ke permukaan perke

rasan bersamaan dengan naiknya temperatur sekitarnya,

hal ini akan menimbulkan kondisi yang kurang menguntung

kan. Untuk itu perlu dicari berapa kadar aspal yang

diperlukan secara tepat pada campuran antara agregat

dengan aspal untuk lapis keras "HRS".

3.5. "Hot Rolled Sheet"

Konstruksi perkerasan jalan yang banyak dibangun

pada saat ini adalah konstruksi yang dikerjakan secara

panas ("hot-mix") pada proses pencampuran, penghamparan,

pemadatan. Jenis lapis permukaan yang banyak digunakan

saat. ini diantaranya adalah Konstruksi lapis tipis aspal

beton (Lataston) atau di lapangan lebih dikenal dengan

nama "HRS".
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1. Fungsi "HRS"

"HRS" (Lataston) mempunyai fungsi sebagai

lapis penutup untuk mencegah masuknya air dari

permukaan kedalam konstruksi perkerasan sehingga

dapat mempertahankan kekuatan konstruksi sampai

tingkat tertentu.

2. Sifat "HRS"

"HRS" (Lataston) mempunyai sifat dan karak-

teristik sebagai berikut:

a. Campuran "HRS" bersifat lebih lentur dibandingkan

dengan campuran beton aspal karena pemakaian

gradasi batuan timpang.

b. Tingkat keawetan cukup tinggi karena menggunakan

gradasi timpang, sehingga memungkinkan pemakaian

kadar aspal yang cukup banyak. Penggunaan aspal

yang cukup banyak ini menjamin jumlah sisa aspal

bebas setelah oksidasi masih cukup banyak.

c. Dianggap tidak mempunyai nilai struktural dalam

mendukung beban lalulintas.

3. Penggunaan "HRS"

"HRS" (Lataston) umumnya dilaksanakan pada

jalan yang telah beraspal dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Jalan yang stabil dan rata/dibuat rata

b. Jalan yang mulai retak-retak atau mengalami de-

gradasi permukaan.


