
BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian benda uji di laboratorium

dilakukan dengan suhu pencampuran 160°C dan kadar aspal

optimum sebesar 8%. Pengujian benda uji dilakukan pada

suhu pemadatan 140 Or-

Dari hasil penelitian yang dilakukan di laborato

rium, diperoleh nilai-nilai VITM ("Void in The Mix" = %

rongga dalam campuran), VFWA ("Void Filled With As

phalt" - % rongga terisi aspal), stabilitas, "flow" dan

"Marshall Quotient", seperti yang terdapat pada tabel

6.1 dan 6.2 berikut ini :

Tabel 6.1. Hasil Tes Marshall untuk jenis Filler Abu

Batu

Karakteristik

Kadar Filler

3 4,5 6 7 5 9

Density (gr/ml) 2,213 2,223 2,209 2,2015 2, 188

VITM (%) 5,0 32 4,5515 5,2025 5,523 6,1025

VFWA (%) t f j «-• £-j O O 79,3455 76,906 75,766 73,7675

Stabilitas (kg) 929,410 1031,6025 953,323 923,007 877,732

Flow (mm) 4,953 4,953 5,334 5,715 5,715

QM (kH/mm) 1,840 2,042 1,7515 1,533 1,5065

Sumber : Hasil Penelitian di Laboratorium Jalan Raya Jurusan

Teknik Sipil FTSP UII

oo
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Tabel 6.2. Hasil Tes Marshall untuk jenis Filler Semen

Karakterist ik

Kadar F l11 e r ( % )

3 4,5 6 7,5 9

Density (gr/ml) 2,220 2,232 2,242 2,235 ? 2?2

VITM (%) 4,94 2 4,526 4, 506 5 5,056 5,7705

VFWA (%) 77,8965 79,4575 79,601 77,6145 75,126

Stabilitas (kg) 1045,1205 1060,6985 1131 ,076 947,61 877,953

Flow (mm) 4,445 4,445 4,699 5,08 5,461

QM (kN/mm) 2,306 2,340 2,360 1,828 1,5945

lumber : Hasil Penelitian di Laboratorium Jalan Raya Jurusan

Teknik Sipil FTSP UII

Hasil dari penelitian di laboratorium di atas

dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi

untuk nilai VITM, Stabilitas, QM menurut Bina Marga

1986, seperti teriihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3. Spesifikasi "HRS" Kelas B

N o . Sifat Campuran Sy a ra t Satuan

•4

1 . Kadar bitumen

e f e k t i f > 6,2 %
o Kadar pori(VITM) 3-6 o/

to

3. QM 1,5 - 5 kN/mm

4 Stabilitas Mar

shall 550-1250 kg.
5. Fraksi CA ('% ter

hadap campuran) 0-50 %
n _ 1 q

to

7 . Kadar bitumen to

tal > 6,7 to

Sumber : Rancangan Campuran, Bina Marga, 1988



Dari hasil penelitian, maka yang memenuhi per

syaratan adalah seperti terdapat pada tabel 6.4 dan 6.5

berikut :

Tabel 6.4. Jenis Filler Abu Batu

Persyaratan

Bina Marga
Kadar Filler (7.)

3 4,5 6 7,5 9

VITM

3-67.

Stabi1i tas

550-1250 kg

QM

1,5-5 kN/mm

Keterangan = memenuhi spesifikasi

Tabel 6.5. Jenis Filler Semen

Persyaratan

Bina Marga
Kadar Filler (7.)

3 4,5 6 7,5 9

VITM

3-67.

Stabilitas

550-1250 kg

QM

1,5-5 kN/mm

Keterangan : memenuhi spesifikasi

6.2. Pembahasan

Pada penelitian ini perilaku campuran "HRS"

diukur dengan nilai-nilai VITM ("Void in The Mix" = 7.

rongga dalam campuran), VFWA ("Void Filled With As-
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phalt" - % rongga terisi aspal), stabilitas, kelelehan

("flow") dan hasil bagi Marshall ("Marshall Quotient").

Pada penelitian ini masing-masing nilai dari

hasil tes Marshall di laboratorium (Tabel 6.1 dan Tabel

6.2) dibandingkan dengan spesifikasi Bina Marga, 1988

untuk campuran "HRS" kelas B.

Untuk dapat mengetahui nilai kekakuan dan koefi

sien kekuatan relatif dari suatu lapis keras jalan

dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Beberapa metoda

yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai kekakuan

suatu lapis perkerasan jalan adalah metoda analitis dan

nomogram Shell. Metoda analitis salah satunya dikem-

bangkan oleh "Heukelomp and Klomp". Keduanya memerlukan

data S bit yang didapat dari nomogram dan formula.

Sedangkan metoda yang digunakan untuk memperkirakan

nilai koefisien kekuatan relatif adalah dengan

menggunakan metoda AASHO 1972.

Pada pembahasan ini akan dicari pengaruh variasi

jenis dan kadar filler terhadap nilai kekakuan campuran

dan koefisien relatif pada campuran "HRS" dengan meng

gunakan metoda seperti tersebut diatas.

6.2.1. Pengaruh penggunaan jenis dan kadar filler

terhadap benda uji.

a) Terhadap "Density"

Nilai "density" menunjukkan besarnya derajat
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kepadatan suatu campuran yang telah dipadatkan.

Campuran dengan kepadatan tinggi akan mampu menahan

beban yang besar dibandingkan dengan campuran yang

mempunyai kepadatan rendah. Nilai "density" (kepadatan)

campuran "HRS" sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan

dan cara pemadatan.

Nilai "density" (kepadatan) yang dihasilkan pene

litian ini cukup bervariasi sesuai dengan jenis dan

kadar filler yang digunakan. Dari gambar 6.1 terlihat

bahwa nilai kepadatan akan bertambah besar seiring

dengan naiknya kadar filler sampai batas tertentu,

dalah hal ini adalah 4,5% untuk jenis filler abu batu

dan 6% untuk jenis filler semen. Setelah itu penambahan

filler selanjutnya pads, campuran menyebabkan turunnya

nilai "density" (kepadatan).

Dengan semakin meningkatnya kadar filler berarti

butiran pengisi menjadi semakin banyak, sehingga bila

campuran dipadatkan butiran pengisi tersebut dapat

mengisi rongga yang terjadi. Semakin banyak butiran

pengisi semakin banyak pula rongga-rongga yang terisi,

sehingga campuran menjadi semakin rapat. Hal ini bisa

terjadi jika kandungan bitumen bebas dalam campuran

masih tersedia dengan cukup untuk menyelimuti butiran-

butiran filler yang ditambahkan.

Pada penambahan filler yang mengakibatkan makin

berkurangnya bitumen bebas bahkan habisnya bitumen
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bebas dalam campuran akan mengakibatkan turunnya nilai

kepadatan. Karena semakin banyak filler yang ditam-

bahkan akan semakin besar pula luas permukaan yang

harus diselimuti oleh bitumen. Hal ini akan menyebabkan

semakin berkurangnya gaya adhesi bitumen-agregat,

sehingga ikatan antar bitumen dengan agregat akan sema

kin lemah. Dengan tidak adanya pengikat agregat, maka

kemampuan menahan bebanpun akan semakin berkurang atau

mengec i1 .

>'A, lb.

--*-_
*

Gambar 6.1. Grafik Hubungan Kadar Filler Dengan

"Density"



Dengan l. 1 ii =; r\a i- kehalusan yang lebih tinggi pad;

bahan pengisi semen menunjukkan kerapatan campuran yang

lebih tinggi dibanding dengan abu batu. Dari penelitian

didapatkan hasil yang terbaik untuk jenis filler abu

batu pada kadar 4,5% dan umuk jenis filler semen pada

kadar 6%

b) Terhadap VITH

Nilai VITM ("Void in The Mix" - % rongga dalam

campuran) menunjukkan banyaknya rongga yang terdapat

dalam campuran. VITM berpengaruh terhadap kekedapan

campuran. Apabila nilai VITM besar berarti banyak

rongga yang terjadi dalam campuran tersebut, sehingga

campuran akan kurang kedap terhadap udara dan air.

Adanya pori-pori ataupun celah pada perkerasan "HRS'

memungkinkan air masuk ke dalam perkerasan. Hal ini

akan mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya

gaya adhesi antara batuan dengan bitumen. Disamping itu

semakin besar pori-pori atau celah akan memudahkan

masuknya oksigen ke dalam perkerasan, sehingga akan

terjadi proses oksidasi terhadap bitumen yang akhirnya

akan menimbulkan kerusakan. Selain itu nilai VITM juga

menunjukkan nilai kekakuan campuran. Campuran yang

mempunyai nilai VITM kecil menunjukkan campuran dengan

kekakuan yang tinggi (campuran kaku).

Dengan adanya variasi jenis dan kadar filler

menghasilkan nilai VITM yang berlawanan dengan nilai
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seperti terlihat pada gambar 6.2 . Naiknya

kadar filler menyebabkan penurunan kadar pori dalam

campuran sampai batas tertentu, yaitu mencapai nilai

terendah pada kandungan filler 4,5% untuk jenis filler

abu batu clan 6% untuk jenis filler semen. Turunnya

nilai VITM ini disebabkan karena dalam campuran masih

tersedia cukup bitumen bebas untuk mengisi rongga-

rongga yang terbentuk akibat dari penambahan filler da

lam campuran tersebut.

Penambahan filler pada campuran selanjutnya,

yaitu pada kadar 6%, 7,5%, 9% untuk jenis filler abu

batu dan 7,5%, 9% untuk jenis filler semen menyebabkan

naiknya kadar pori dalam campuran. Hal ini disebabkan

karena sudah habisnya kandungan bitumen bebas, sehingga

penambahan butiran filler akan memperbanyak terben-

tuknya pori-pori baru dalam campuran.

Jenis filler yang berbeda tentunya mempunyai

karakter yang berbeda pula, sehingga pengaruhnya

terhadap suatu campuran ("HRS") juga berlainan. Butir

pengisi semen dengan tingkat kehalusan yang tinggi

menyebabkan campuran dengan bahan pengisi semen

mempunyai nilai VITM yang lebih kecil dibandingkan

dengan abu batu. Ini menunjukkan butir pengisi semen

mempunyai daya atau kemampuan mengisi rongga-rongga

dalam campuran yang lebih baik.
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Gambar 6.2.Grafik hubungan kadar filler dengan VITM

Person rongga daLa.m campuran pada penelitian ini

yang memenuhi persyaratan adalah yang mempunyai nilai

3% - 6%. Lapis keras yang mempunyai nilai VITM < 3%

akan mudah mengalami "bleeding". Hal ini terjadi pada

temperatur perkerasan tinggi. Aspal akan mencair dan

pada saat menerima beban aspal akan mengalir mencari

tempat yang kosong dan mudah ditembus. Dengan keadaan
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rongga terlalu kecil. maka aspal sulit masuk kedalam

rongga sehingga akan naik ke permukaan.

Untuk lapis keras dengan nilai VITM > 6% akan

mengurangi keawetannya, karena dengan rongga yang besar

lapis keras menjadi kurang rapat atau kedap terhadap

air maupun udara. Hal ini mengakibatkan aspal mudah

teroksidasi sehingga pengurangan jumlah aspal akan

lebih cepat.

Dari hasil penelitian ini, yang memenuhi persya

ratan adalah campuran dengan kadar filler 3%, 4,5%, 6%

dan 7,5% untuk jenis filler abu batu. Sedangkan untuk

jenis filler semen yang memenuhi persyaratan adalah

campuran dengan kadar 3%, 4,5%, 6%, 7,5% dan 9%.

c) Terhadao VFWA

Nilai VFWA ("Void Filled With Asphalt" = % rongga

terisi aspal) menunjukkan prosentase besarnya rongga

dalam campuran yang dapat terisi aspal. Besarnya nilai

VFWA berpengaruh terhadap kekedapan dan keawetan suatu

campuran. Campuran dengan nilai VFWA yang tinggi akan

emiliki kekedapan dan keawetan yang tinggi pula. Akan

tetapi bila terlalu tinggi justru akan menyebabkan

terjadinya "bleeding". Hal ini disebabkan karena rongga

yang kosong terlalu kecil. Pada temperatur tinggi aspal

akan mencair dan pada saat menerima beban, aspal akan

mengalir ke tempat yang kosong dan mudah ditembus yaitu

ke permukaan. Sebaliknya bila nilai VFWA terlalu rendah

m
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akan menyebabkan campuran kurang kedap terhadap air dan

udara. Ini mengakibatkan air dan udara mudah masuk ke-

dalamnya dan akan mengoksidasi aspal dalam campuran,
sehingga keawetan campuran berkurang.

Dan gambar 6.3 terlihat bahwa penambahan kadar

filler akan menyebabkan naiknya nilai VFWA sampai pada
batas tertentu, dalam hal ini adalah 4,5 % untuk jenis
filler abu batu dan 6% untuk jenis fille:

nya nilai VFWA disebabkan k

.er semen. Naik

ena penambahan filler akan

permukaan

aspal. Ini berarti akan semakin

berakibat semakin luas pula permukaa
igregat yang

harus diselimuti oleh

banyak pula rongga-rongga di dalam campuran yang akan

terisi aspal. Semua mi terjadi bila kandungan bitumen

bebas dalam campuran masih tersedia. dengan cukup.

Penambahan filler selanjutnya pada campuran akan

mengakibatkan turunnya nilai VFWA. Turunnya nilai VFWA
tersebut disebabkan karenaa penambahan filler sudah

mengakibatkan kandungan bitumen bebas
a iam campuran

berkurang atau bahkan habis. Hal mi mengingat penambah

an filler akan semakin memperluas permukaan agregat
yang harus diselimuti bitumen. Dengan berkurangnya

kandungan bitumen bebas menyebabkan rongga-rongga di
dalam campuran yang terisi oleh aspalpun berkurang.
Keadaan ini berlaku baik untuk jenis filler abi
maupun semen.

>u batu
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Gambar 6.3 Grafik Hubungan Kadar Filler dengan VFWA

Butir pengisi semen dengan tingkat kehalusannya

yang tinggi akan memungkinkan aspal dalam melakukan

penetrasi ke dalam campuran batuan tidak begitu menga

lami hambatan yang berarti. Sehingga aspal dapat menem-

pati sebagian besar rongga dalam campuran. Sebaliknya

untuk butir pengisi abu batu yang mempunyai tingkat

kehalusan yang relatif lebih rendah dari pada semen dan

keseragaman butirnyapun tidak sama raenjadikan butir
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pengisi tersebut mengganggu masuknya aspal ke dalam

campuran. Akibatnya VFWA campuran "HRS" dengan butir

pengisi abu batu lebih rendah.

Dari penelitian ini, didapatkan bahwa hasil ter-

baik untuk jenis filler abu batu terjadi pada kadar

4,5% sedang untuk jenis filler

6%.

Nilai stabilitas menunjukkan besarnya kemampuan

perkerasan untuk menahan deformasi akibat beban

lalulintas yang bekerja. Perkerasan yang mempunyai

nilai stabilitas tinggi akan mampu menahan beban

lalulintas yang besar.

Stabilitas yang tinggi dicerminkan oleh adanya

kerapatan campuran yang tinggi. Hubungannya dengan

kenaikan kadar filler dapat dilihat dari gambar 6.4.

Disitu terlihat bahwa nilai stabilitas campuran bertam

bah besar dengan naiknya kadar filler sampai batas

tertentu, dalam hal ini adalah 4,5% untuk jenis filler

abu batu dan 6% untuk jenis filler semen. Selanjutnya

penambahan filler pada campuran menyebabkan turunnya

nilai stabilitas. Turunnya nilai stabilitas Pada

campuran tersebut dapat disebabkan oleh dua hal :

I. Penambahan filler menyebabkan kandungan bitu

men bebas berkurang.

•r semen terjadi pada kadar
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2. Adanya perubahan kondisi saling kunci antar
batuan.

Pada kandungan filler 3%, 4,5% untuk jenis filler

abu batu dan 3%, 4,5%, 6% untuk jenis filler semen

masih tersedia cukup rongga antar batuan halus dan

kasar serta masih tersedia cukup bitumen bebas, sehing

ga dengan dmaikkannya kadar filler dalam campuran,

tambahan mineral filler tersebut akan memberikan sum

bangan gesekan dan atau saling kunci antar butiran

batuan dengan masih tersedianya kohesi bitumen yang
menyebabkan naiknya nilai stabilitas campuran. Penam

bahan kandungan filler selanjutnya mengakibatkan makm

berkurangnya bitumen bebas bahkan habisnya bitumen

bebas. Hal ini mengingat semakin banyaknya butiran-

butiran filler dalam campuran yang berarti makin besar

pula luas permukaan yang harus diselimuti oleh bitumen.

Pada campuran dengan bahan pengisi semen mempu

nyai tingkat kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan abu batu. Hal ini menjadikan stabilitas campuran

yang menggunakan bahan pengisi semen lebih besar

dibandingkan dengan yang menggunakan bahan pengisi abu
batu .

Stabilitas yang disyaratkan oleh Bina Marga untuk

"HRS" klas B adalah sebesar 550 - 1250 kg. Lapis keras

dengan nilai stabilitas < 550 kg akan mudah terjadi

"rutting", karena perkerasan bersifat lembek sehingga
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tidak mampu mendukung beban yang berat. Sedangkan lapis

keras dengan nilai stabilitas > 1250 kg akan mudah

retak-retak karena perkerasan bersifat kaku, maka pada

saat menerima beban dan terjadi deformasi, akan menga

kibatkan deformasi yang terjadi melebihi batas elasti-

sitas perkerasan, sehingga menjadi retak.

"-s

Gambar 6.4 Grafik Hubungan Kadar Filler dengan Stabili

tas .
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Nilai stabilitas dari hasil penelitian ini yang

memenuhi persyaratan adalah campuran dengan kadar

filler 3%, 4,5%, 65% dan 9%. Hal ini berlaku baik untuk

jenis filler abu batu maupun semen.

e) Terhadap "Flow"

"Flow" atau kelelehan menunjukkan besarnya defor

masi dari campuran akibat beban yang bekerja padanya.

Peningkatan kadar filler cenderung menyebabkan semakin

naiknya nilai "flow", seperti terlihat pada gambar 6.5.

Telah dijelaskan dimuka, dengan semakin tingginya kadar

filler yang ditambahkan dalam campuran akan mengakibat

kan berkurangnya bitumen bebas bahkan habisnya bitumen

bebas. Dengan semakin bertambahnya filler yang ada

dalam campuran akan semakin luas pula permukaan agregat

yang harus diselimuti oleh bitumen, sehingga gaya
:Hha n e s i ohih!B1.umen-agregat makin lama makin berkuran/lemah

Hal ini menyebabkan semakin mudahnya perkerasan menga

lami deformasi akibat beban yang bekerja padanya,

sehingga nilai kelelehannya cenderung membesar.

Kelelehan campuran dengan butir pengisi semen

mempunyai nilai kelelehan yang lebih kecil dibandingkan

dengan yang menggunakan bahan pengisi abu batu. Ini

disebabkan karena karakteristik semen dengan sifat

hidrolisnya yang ada, akan berpengaruh pula terhadap

karakteristik aspalnya yang sedikit berubah. Perubahan

itu ditunjukkan oleh kelelehan yang relatif kecil.
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Untuk bahan pengisi abu batu karena bahannya

tidak mempunyai sifat seperti semen, maka karakteris

tiknya tidak begitu berpengaruh terhadap karakteristik

aspalnya. Sehingga untuk abu batu kelelehannya relatif

lebih besar dibanding dengan yang menggunakan filler

semen.

• i i -v --i J

Gambar 6.5 Grafik Hubungan Kadar Filler dengan "Flow'
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Dari hasil penelitian seperti terdapat pada

gambar 6.5 diperoleh hasil yang terbaik untuk jenis

filler abu batu pada kadar 3% dan untuk jenis filler

semen pada kadar 3% dan 4,5%.

f) Terhadap "Marshall Quotient" (QM)

Hasil bagi Marshall ("Marshall Quotient") adalah

hasil bagi dari stabilitas dengan kelelehan yang digu

nakan untuk pendekatan terhadap tingkat kekakuan atau

fleksibilitas campuran. Nilai QM yang tinggi menunjuk

kan kekakuan lapis keras tinggi dan berakibat. mudah

timbul retak-retak. Sebaliknya nilai QM yang terlalu

rendah menunjukkan campuran terlalu fleksibei (plastis)

yang akan berakibat perkerasan mudah mengalami deforma

si pada waktu menerima beban lalulintas. Nilai QM ini

mencerminkan tingkat plastisitas dari lapis keras "HRS"

Besarnya nilai QM sehubungan dengan perubahan

kadar filler seperti terlihat pada gambar 6.6. Kecende-

rungan nilai QM dari penelitian ini adalah dengan

semakin meningkatnya kadar filler akan meningkat pula

nilai QM-nya sampai pada batas tertentu, dalam hal ini

4,5% untuk jenis filler abu batu dan 6% untuk jenis

filler semen. Selanjutnya penambahan filler pada cam

puran dengan kadar 6%, 7,5%, 9% untuk jenis filler abu

batu dan 7,5%, 9% untuk jenis filler semen menyebabkan

turunnya nilai QM. Hal ini disebabkan karena nilai

stabilitas pada campuran dengan kadar filler tersebut
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mengalami penurunan, sedang nilai kelelehannya cende

rung naik, sehinnga campuran bersifat plastis. Dengan

keadaan ini lapis keras mudah mengalami deformasi

apabila menerima beban lalulintas.

—-9

Gambar 6.6 Grafik Hubungan Kadar Filler dengan QM

Persyaratan nilai "Marshall Quotient" untuk

campuran "HRS" kelas B sebesar 1,5 - 5 kN/mm. Perkeras

an dengan nilai QM < 1,5 kN/mm akan berakibat mudah
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terjadi "shoving' karena perkerasan terlalu plastis,

sehingga pada waktu menerima beban akan mudah bergeser.

Apabila nilai QM > 5 kN/mr >erkerasan akar

berkurang nilai fleksibilitasnya dan berakibat mudah

terjadi "cracking" pada saat menerima beban lalulintas.

Dari hasil penelitian ini, kadar filler yang

memenuhi spesifikasi adalah 3%, 4,5%, 6%, 7,5%, dan 9%

baik untuk jenis filler abu batu maupun untuk jenis

filler semen.

6.2.2. Evaluasi hasil laboratorium terhadap spesifika

si .

Dari hasil pengujian di laboratorium didapatkan

hasil yang memenuhi persyaratan seperti terdapat pada

tabel 6.6 dan 6.7 berikut

Tabel 6.6 Benda uji yang memenuhi spesifikasi
dengan filler abu batu

Persyaratan
Bina Marga

Kadar Filler (%)

3 4,5 6 7,5 9

VITM : 3-6 %

Stab : 550 -

1250kg
QM : 1,5-5

kN/mm

Keterangan memenuhi spesifikas



Tabel 6.7 Benda uji yang memenuhi spesifikasi
dengan filler semen

Persyaratan
Bina Marga

VITM : 3-6 %
Stab : 550 -

1250kg
QM : 1,5-5

kN/mm

Keterangan

Kadar Filler (%)

4,5

- memenuhi spesifikasi
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Dan tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan

filler abu batu yang memenuhi persyaratan adalah pada
kadar 3%, 4 5% 9,7 n^n 7 s°/ d-i, i,oa, o/o dan /,b„ . riila menggunakan filler

semen, yang memenuhi spesifikasi dengan kadar 3%, 4,5%,
6%, 7,5% dan 9%.

6.2.3. Evaluasi modulus kekakuan bitumen (S bit)
digunakan.

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan
"bitumen stiffness" (modulus kekakuan bitumen.) dengan
menggunakan nomogram yang dikembangkan oleh "Van der

Poel" dan formula yang diturunkan oleh "Ullidz"

Pada penentuan nilai kekakuan bitumen ini tem

peratur perkerasan yang digunakan adalah temperatur

Perkerasan rata-rata di Indonesia yaitu berkisar antara

30°C dan 35*0. Panjang tapak roda kendaraan drambil
27,5 cm, sedang kecepatan kendaraan yang digunakan
adalah 40 km/jam (t = 0,025 detik) dan 70

(t = 0,014 detik) d<

yang

Km/jam

:ngan asumsi untuk lalulintas dengan

ft* fwpusii&w •>§
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kendaraan berat karena kendaraan berat tidak dapat

melaju dengan kecepatan yang terlalu tinggi.

Tabel 6.8 Hasil Hubungan Kekakuan Bitumen dengan
Nomogram dan Formula.
T R&B = 53,7 3c

t = 0,025

T perkerasan
(°C)

S bit formula

(MPa)
S bit nomogram

(N/m2)

30 4,549988988 4500000

35 * 2000000

Keterangan : * = tidak memenuhi syarat hitungan

t = 0,014

T perkerasan
(°C)

30

35

S bit formula

(MPa)

5,632183112

S bit npmogram
(N/m2)

5600000

3000000

Keterangan : * = tidak memenuhi syarat hitungan

Dari tabel 6.8 terlihat bahwa hasil yang dipero

leh untuk modulus kekakuan diantara dua metoda terse

but, yaitu dengan menggunakan formula dan nomogram

menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda. Juga terli

hat bahwa pada temperatur rencana perkerasan yang

semakin tinggi maka nilai modulus kekakuan bitumen akan

semakin mengecil. Ini sesuai dengan bitumen yang bersi

fat "thermoplastic". Semakin tinggi temperatur maka

viskositasnya semakin menurun, sehingga modulus keka

kuan bitumen akan menurun.
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Pada temperatur yang sama tetapi pada kecepatan

kendaraan yang berbeda akan menghasilkan nilai yang

berbeda pula. Semakin besar kecepatan kendaraan akan

semakin besar pula modulus kekakuan yang terjadi. Hal

ini berhubungan dengan sifat bitumen "rheologic" yaitu

hubungan antara tegangan dan regangan yang dipengaruhi

oleh waktu.

6.2.4. Evaluasi modulus kekakuan campuran (S mix)

Pada penelitian ini dicari nilai modulus kekakuan

campuran dengan menggunakan formula Heukelomp dan Klomp

dan nomogram dari Shell. Hasil selengkapnya dari nilai

modulus kekakuan campuran ini terdapat pada lampiran 16

dan 17. Selanjutnya dari hasil yang diperoleh tersebut

dapat digambarkan grafik hubungan kadar filler dengan

nilai modulus kekakuan campuran. Dari gambar 6.7 sampai

dengan 6.10 terlihat bahwa dengan semakin meningkatnya

kadar filler maka nilai modulus kekakuan campuran akan

semakin meningkat pula sampai pada batas tertentu,

dalam hal ini 4,5% untuk jenis filler abu batu dan 6%

untuk jenis filler semen. Penambahan filler selanjutnya

akan mengakibatkan turunnya nilai modulus kekakuan

campuran. Ini berlaku untuk bahan pengisi baik abu batu

maupun semen .

Kenaikan nilai modulus kekakuan campuran ini erat

kaitannya dengan kerapatan campuran yang terjadi.



79

Penggunaan filler yang semakin banyak mengakibatkan

kerapatan campurannya semakin besar dan volume porinya

semakin kecil. Hal mi dapat terjadi bila kandungan

bitumen bebas dalam campuran masih tersedia dengan

cukup untuk mengisi pori-pori yang terbentuk akibat

penambahan filler. Apabila penambahan filler pada

campuran sudah mengakibatkan habisnya kandungan bitumen

bebas, maka akan menyebabkan turunnya nilai modulus

kekakuan campuran. Hal ini disebabkan karena kerapatan

campuran akan semakin berkurang dengan tidak adanya

bitumen yang dapat mengisi rongga-rongga yang terbentuk

akibat penambahan filler pada campuran. Berarti besar

nya. kadar filler yang digunakan akan mempengaruhi nilai

modu1u s kekakuan campuran.

T

Gambar 6.7 Grafik hubungan kadar filler dengan S mi-
T _ 30°C
S bit = 4500000 N/m2
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Dari gambar 6.7 dapat dilihat bahwa pada kadar

filler 4,25% untuk T = 30°C dan S bit = 4500000 N/m2

akan didapat nilai S mix yang sama antara campuran

"HRS" yang menggunakan tambahan filler abu batu ataupun

filler semen.

Gambar 6.8 Grafik hubungan kadar filler dengan S mix

T = 30°C

S bit = 5600000 N/m2



Dari gambar 6.8 dapat dilihat bahwa pada kadar

filler 4,4% untuk T = 30°C dan S bit = 5600000 N/m2

akan didapat nilai S mix yang sama antara campuran

"HRS" yang menggunakan tambahan filler abu batu ataupun

filler semen.

Gambar 6.9 Grafik hubungan kadar filler dengan S mix

T = 35°C

S bit = 2000000 N/m2
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Dari gambar 6.9 dapat dilihat bahwa pada kadar

filler 4,75% untuk T = 35°C dan S bit = 2000000 N/m2

akan didapat nilai S mix yang sama antara campuran

"HRS" yang menggunakan tambahan filler abu batu ataupun

f iller semen.

Gambar 6.10 Grafik hubungan kadar filler dengan S mix

T - 35°C

S bit = 3000000 N/m2



Dari gambar 6.10 dapat dilihat bahwa pada kadar

filler 4% untuk T = 35°C dan S bit = 3000000 N/m2 akan

didapat nilai S mix yang sama antara campuran "HRS"

yang menggunakan tambahan filler abu batu ataupun

filler semen.

6.2.5. Pengaruh variasi jenis dan kadar filler terhadap

koefisien kekuatan relatif berdasar AASHO 1972

Pada metoda ini koefisien kekuatan relatif meru

pakan fungsi dari nilai stabilitas Marshall dengan

satuan lbs. Harga koefisien kekuatan relatif (a-j_) dari

masin.g-mas ing benda uji adalah sebagai berikut :

Tabel 6.9 Koefisien Kekuatan Relatif Campuran

Kadar Stabilitas (lbs) al Stabilitas (lbs) al
filler abu batu semen

O °/
O Jo 2043,9638 0,430 2304,0575 0,459

4,5 % 2274,2560 0,450 2338,4005 0,460

6 % 2101,6820 0,440 2493,5537 0, 500
7,5 % 2034,8478 0,428 2089,0872 0,435

9 % 1935,0352 0,420 1957,5672 0,421

Dari tabel 6.9 terlihat bahwa kenaikan kadar

filler akan mempengaruhi kenaikan nilai stabilitas

campuran "HRS" sampai pada batas tertentu, dalam hal

ini 4,5% untuk jenis filler abu batu dan 6% untuk jenis

filler semen. Dengan naiknya nilai stabilitas, nilai

koefisien kekuatan relatif (a-^) campuran akan semakin

besar, sehingga tebal lapis permukaan lapis keras
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menjadi semakin kecil.

Penambahan filler selanjutnya pada campuran akan

menyebabkan turunnya nilai stabilitas. Turunnya nilai

stabilitas akan menyebabkan nilai koefisien kekuatan

relatif (a-j_ ) campuran mengecil, sehingga tebal lapis

permukaan lapis keras menjadi semakin besar.

Dari tabel 6.9 dapat dilihat bahwa nilai koefisi

en kekuatan relatrif (a^) terbesar dihasilkan oleh

campuran dengan kadar filler 4,5% untuk jenis filler

abu batu dan 6% untuk jenis filler semen. Dari filler

abu batu diperoleh nilai a^ maksimum sebesar 0,450

sedang dari filler semen a-, maksimum sebesar 0,500.

Didalam perancangan tebal lapis keras yang

menggunakan "HRS" sebagai lapis permukaan, koefisien

kekuatan relatif "HRS" dianggap nol atau tidak mempu

nyai nilai struktural. karena campuran "HRS" hanya

mempunyai bahan agregat kasar sedikit. Sedangkan bahan

pembentuk utama "HRS" berupa mortar yang terdiri dari

agregat halus sebagai bagian terbanyak, filler dan

aspal. Kedudukan agregat kasar pada campuran "HRS"

berbeda dengan kedudukan agregat kasar pada campuran

beton aspal. Pada campuran beton aspal akan terjadi

saling mengunci ("Interlocking") antar agregat. kasar.

Hal ini dimungkinkan karena fraksi agregat kasar pada

campuran beton aspal lebih banyak dibanding fraksi

agregat halusnya dan gradasinya menerus, sehingga nilai

m•Si
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koefisien kekuatan relatif beton aspal lebih besar.

Sedang pada campuran "HRS" yang hanya mempunyai sedikit

agregat kasar, kedudukan agregat kasarnya seolah-olah

mengambang ("floating") di dalam mortar, maka deformasi

yang terjadi adalah deformasi dari mortar. Sehingga

kemampuan "HRS" dalam menahan beban lalulintas ditentu

kan oleh kekuatan mortarnya bukan ditentukan oleh

agregat kasarnya seperti pada campuran beton aspal. Hal

ini mengakibatkan nilai koefisien kekuatan relatif

campuran "HRS" sangat kecil atau dianggap nol. Oleh

sebab itu "HRS" sebagai lapis permukaan dianggap tidak

mempunyai nilai struktural.

Tetapi dengan adanya modifikasi dari bahan penyu

sun "HRS", memungkinkan "HRS" mempunyai lebih banyak

bahan agregat kasar pada campurannya. Sebagai akibat

dari modifikasi ini menyebabkan nilai koefisien kekua

tan relatif "HRS" bertambah besar. Dengan bertambah

besarnya nilai koefisien kekuatan relatif pada campuran

"HRS" menunjukkan bahwa campuran "HRS" hasil modifikasi

akan dapat juga dijadikan sebagai lapis permukaan yang

mempunyai nilai struktural. Dari hasil penelitian nilai

kekuatan relatif (a1) denga campuran "HRS" yang telah

dimodifikasi dapat dilihat pada tabel 6.9 di atas.


