
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Lapis Perkerasan Jalan

Lapisan perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang

terdiri dari lapisan permukaan dan lapisan pondasi

(base course) terletak di atas tanah dasar yang dipadatkan

dan berfungsi mendukung beban lalulintas, yang kemudian

menyebarkan ke tanah dasar (sub-grade). Hal ini dimaksud-

kan agar tanah dasar tidak menerima beban yang melebihi

daya dukung tanah yang dijinkan. Lapis perkerasan dengan

bahan ikat aspal dikatakan baik apabila memiliki stabili

tas tinggi, fleksibilitas tinggi, daya tahan (durabilitas)

tinggi, tahanan gesek (skid resistance) baik dan workabi

lity tinggi.

Kelima sifat di atas dapat dimaksimalkan bersama-

sama karena membutuhkan kondisi yang saling berlawanan dan

yang dapat diusahakan adalah memperoleh harga optimum dari

kelima karakteristik dengan cara mengadakan kompromi di-

antara kondisi-kondisi yang menentukan.

3.1.1. Stabilitas

Stabilitas adalah ketahanan lapis keras untuk tidak

berubah bentuk melawan deformasi yang diakibatkan oleh

beban lalulintas.
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Beberapa variabel yang mempunyai hubungan terhadap

stabilitas lapis perkerasan antara lain adalah gaya gesek,

kohesi dan inersia. Gaya gesek sendiri tergantung pada

tekstur permukaan, gradasi dari batuan (agregat), bentuk

batuan, kerapatan campuran dan kuantitas dari aspal. Hal

ini kemudian dikombinasikan dengan kemampuan saling

mengunci dari agregat dalam campuran. Kohesi adalah sifat

daya rekat dari masing-masing partikel bahan lapis keras.

Kohesi batuan akan tercermin dari sifat kekerasannya

sedangkan kohesi campuran sangat tergantung dari gradasi

agregat, kerapatan campuran disamping daya adhesi dari

aspal dan batuannya itu sendiri. Inersia merupakan

kemampuan lapis keras untuk menahan perpindahan tempat

{Resistance to Displacement} yang mungkin terjadi akibat

beban-beban lalu lintas baik karena besarnya beban maupun

jangka waktu/rata-rata pembenahan.

Untuk memperoleh stabilitas yang tinggi diusahakan

dengan menggunakan, agregat dengan gradasi rapat

{dense graded), agregat dengan permukaan kasar, agregat

yang keras, agregat berbentuk kubus, aspal dengan

penetrasi rendah dan jumlah aspal yang mencukupi untuk

ikatan antar butir.

Memaksimalkan stabilitas berarti dapat menurunkan

fleksibilitas dan sifat kinerja, dengan gradasi rapat dan

saling mengunci perkerasan akan kaku, agregat yang

permukaannya kasar dan bersudut tajam sukar untuk digeser

satu dengan yang lain.(Silvia Sukirman, tahun 1992)
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3.1.2. Fleksibilitas

Fleksibilitas pada lapis keras adalah kemampuan

lapisan untuk menyesuaikan diri mengikuti deformasi yang

terjadi akibat beban lalulintas dan pengaruh lapisan yang

ada di bawahnya seperti base, sub base dan sub grade

termasuk settlement (penurunan) yang cukup tinggi, tanpa

terjadi pecah-pecah. {Fatigue Resistance}.

Fleksibilitas yang tinggi dapat diadakan dengan

jalan memberi kadar aspal yang tinggi, menggunakan gradasi

timpang (Gap Graded) sehingga diperoleh rongga antar

butiran agrega.t yang besar dan digunakan aspal dengan

penetrasi tinggi (aspal lunak).

3.1.3. Durabilitas

Durabilitas (keawetan/daya tahan) diperlukan pada

lapis keras sehingga lapisan mampu menahan keausan akibat

pengaruh cuaca, air dan perubahan suhu ataupun keausan

akibat beban lalulintas. Durabilitas yang baik pada suatu

lapis perkerasan dapat dicapai dengan memberi kadar

aspal yang tinggi, gradasi batuan yang rapat dan penadatan

yang sempurna hingga campuran mempunyai permeabilitas

rendah. (Silvia Sukirman, 1992)

Dengan memberikan kadar aspal yang tinggi maka akan

bertambah tebal film/selimut aspal yang melindungi tiap-

tiap butir batuan dan mengurangi pori-pori yang ada dalam

campuran, sehingga air dan udara sukar masuk ke dalam

perkerasan. Tetapi kadar aspal yang tinggi hingga di atas

kadar aspal optimum akan mengakibatkan stabilitasnya

menurun .
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3.1.4. Kekesatan

Kekesatan {Skid Resistance} adalah kemampuan lapis

permukaan pada lapis perkerasan untuk memberikan kekesatan

yang cukup hingga menoegah terjadinya slip dan tergelin-

cirnya roda kendaraan baik diwaktu hujan (basah) maupun

diwaktu kering. Faktor-faktor yang menyebabkan lapis per

mukaan mempunyai tahanan gesek yang tinggi adalah dengan

menggunakan agregat dengan permukaan kasar, berbentuk

kubus dan pemberian aspal yang optimum. Faktor yang tidak

boleh diabaikan adalah rongga udara yang cukup dalam

campuran perkerasan, sehingga bila terjadi kenaikan suhu

yang cukup tinggi dan pemampatan lapisan akibat beban lalu

lintas aspal tidak terdesak keluar {bleeding) sehingga

lapis permukaan tidak menjadi licin.

3.1.5. Workability

Yang dimaksud Workability (kemudahan pelaksanaan)

adalah mudahnya suatu campuran untuk dihamparkan dan

dipadatkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi

kepadatan yang diharapkan. Suatu campuran yang kaku akan

mengalami kesulitan untuk dihamparkan dan sukar dipadatkan

dengan baik di lapangan. Faktor yang mempengaruhi kemudah

an dalam pelaksanaan adalah : gradasi agregat (agregat

bergradasi baik lebih mudah dilaksanakan), kandungan bahan

pengisi (filler) yang tinggi menyebabkan pelaksanaan lebih

sukar, kadar aspal yang tinggi akan memudahkan pengerjaan

dan menggunakan aspal pada saat pengerjaan memiliki visco-

sitas rendah (encer).
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3.2. Bahan Penyusun lapis Perkerasan.

Untuk mendapatkan lapis perkerasan yang berkualitas

tentu saja diperlukan bahan konstruksi penyusun campuran

perkerasan yang berkualitas pula. Bahan penyusun utama

lapis perkerasan adalah agregat dan aspal sebagai bahan

ikat/pengikat.

3.2.1. Agregat

Aspal dalam perkerasan selalu dicampur dengan

batuan (agregat). Dalam campuran beton aspal

(aspal + batuan) pada umumnya jumlah batuan nerupakan

bagian yang besarnya 90%-95% dari berat campuran, dan

antara 75%-85% jika diukur dengan volume campuran.

Lagipula batuan (agregat) merupakan bagian utama yang

harus menanggung pemikulan beban dalam campuran aspal

(lapis perkerasan). (Silvia Sukirman, tahun 1992)

a. Ukuran dan Gradasi

Berdasarkan ukurannya agregat dikelonpokkan dalam

4 fraksi (The Asphalt Insitute, 1983) yaitu :

1. Agregat kasar yaitu batuan yang tertahan saringan

no. 8 (2,36 mm).

2. Agregat halus yaitu batuan yang lolos dari saring

an no. 8 (2,36 mm).

3. Mineral pengisi (filler), fraksi dari agregat

halus yang lolos saringan no. 30 (0,60 mm).
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4. Mineral debu, fraksi dari agregat halus yang

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

Untuk mendapatkan gradasi batuan sesuai dengan

persyaratan Lasbutag digunakan beberapa ukuran saringan

yaitu : 3/4", 1/2", 3/8", no. 4, no. 8, no. 30, no. 50,

no. 200 dan pan.

Gradasi merupakan pembagian ukuran butir berdasarkan

spesifikasi untuk Lasbutag dari Bina Marga dalam Petunjuk

Pelaksanaan Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag). Seperti

terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 : Persyaratan Gradasi campuran

Persentase lolos

Saringan
(mm) / (inch) Tipe A Tipe B

25,4 (1") 100 -

19,0 (3/4") 85 - 100 100

9,51 (3/8") 56 - 78 74 - 92

4,76 (No.4) 38 - 60 48 - 70

2,38 (No.8) 27 - 47 33 - 53

0,595 (No 30) 13 - 28 15 - 30

0,297 (No.50) 9-20 10 - 20

0,074 (No.200) 4-8 4-9

Catatan :

Tipe A untuk tebal lapisan 5 cm.

Tipe B untuk tebal lapisan 3 cm.

Sumber : Lasbutag, No. 09/PT/B/1983.
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b. Kebersihan

Agregat yang mengandung partikel-partikel yang dapat

mengurangi daya lekat aspal terhadap batuan misalnya

seperti lumpur, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya harus

disingkirkan.

c. Kekuatan dan Kekerasan

Agregat dalam canpuran lapis keras memegang peranan

utama dalam mendukung stabilitas, oleh karena itu agregat

harus kuat dan keras sehingga tidak hancur/pecah oleh

pengaruh mekanis ataupun kimia. Kekuatan dan kekerasan

agregat terhadap pengaruh mekanis akibat gaya yang diberi

kan pada waktu penimbunan, penadatan ataupun oleh beban

lalulintas diperiksa dengan menggunakan percobaan Abrasi

Los Angeles.

Nilai abrasi tinggi menunjukkan banyaknya benda uji

yang hancur akibat putaran alat yang mengakibatkan

tumbukan dan gesekan antar partikel dengan bola-bola baja,

Nilai abrasi > 40%, menunjukkan agregat tidak mempunyai

kekerasan cukup untuk digunakan sebagai bahan/material

lapisan perkerasan. Nilai abrasi < 30 %, baik sebagai

bahan lapis penutup, Nilai abrasi < 40 %, baik sebagai

bahan lapis permukaan dan lapisan pondasi atas. Nilai

abrasi < 50 %, dapat dipergunakan sebagai lapisan lebih

bawah. (Silvia Sukirman, tahun 1992)
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d. Bentuk dan tekstur pernukaan.

Bentuk dan tekstur agregat merapengaruhi stabilitas

dari lapis perkerasan yang dibentuk oleh agregat tersebut.

Kemampuan saling mengunci batuan yang tinggi akan raeng-

hasilkan kestabilan yang lebih besar dan lebih tahan

terhadap deformasi yang timbul. Bentuk butiran batuan yang

menyerupai kubus dan bersudut tajam memberikan kemampuan

saling mengunci yang tinggi dan mempunyai bidang kontak

yang lebih luas dibanding dengan bentuk bulat. Butiran

bulat biasanya digunakan sebagai filler.

Gesekan yang timbul antar partikel menentukan juga

stabilitas dan daya dukung dari lapisan perkerasan,

besarnya gesekan dipengaruhi oleh jenis permukaan agregat.

Selain itu tekstur kasar memberikan juga adhesi yang lebih

baik antara aspal dan batuan.

3.2.2. Aspal

Aspal yang umum juga disebut bitumen didefinisikan

sebagai material berwarna coklat tua hingga hitam, semi

padat atau padat yang tersusun dari "asphaltenes" dan

"malteness" dan konsistensinya (viskositasnya) akan ber

ubah dengan berubahnya temperatur.

Karakteristik aspal yang dominan pengaruhnya ter

hadap perilaku lapis keras adalah sifat termoplastis dan

sifat keawetan.
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a. Pengaruh Tonperatur

Aspal termasuk bahan yang termoplastik karena kon-

sistensinya akan berubah-ubah sesuai temperatur. Pada suhu

tinggi viscositas aspal rendah (cair).

Sehingga mampu menyelimuti batuan secara merata

(pada campuran Hot-Mix).

b. Daya tahan aspal (Durability).

Durabilitas dari pada aspal adalah daya tahan aspal

untuk mempertahankan sifat aslinya terhadap perubahan yang

diakibatkan oleh pengaruh cuaca maupun Processing. Sifat

daya tahan yang paling utama adalah daya tahan terhadap

pergeseran, faktor-faktor yang berpengaruh atas terjadinya

pergeseran yang sesuai jalannya waktu, antara lain :

1. Oksidasi. Adalah reaksi antara oksigen dan aspal. Pada

suhu tinggi aspal yang ditiupi udara akan memberi sifat

tidak begitu terpengaruh oleh oksidasi. Tetapi pada

temperatur biasa, efek oksidasi akan memberikan suatu

lapis film yang keras pada permukaannya, jikalau terja

di retak-retak maka oksidasi akan terjadi lagi pada

lapis di bawahnya demikian seterusnya.

2. Daya Penguapan (Volatility). Proses penguapan pada

aspal dipengaruhi penambahan suhu dan pengadukan yang

kuat saat pelaksanaan konstruksi. Penguapan terjadi

pada bagian dari aspal yang berat molekulnya terendah

sehingga aspal jadi mengeras.



3.3. Pencanpuran Bahan Lapis Keras.

Untuk mendapatkan lapis keras yang berkualitas baik

maka campuran antara batuan dan aspal harus benar-benar

merata. Merata dimaksudkan bahwa aspal dapat tercampur

merata dalam adukan sehingga tiap-tiap butir batuan dari

ukuran terbesar sampai yang ukuran terkecil terselimuti

oleh selaput/film aspal, untuk itu pada campuran dingin

aspal yang digunakan harus memiliki keenceran yang cukup

hingga memungkinkan aspal dapat merata menyelimuti batuan.

Aspal yang digunakan adalah : aspal cair, aspal emulsi

atau asbuton ditambah bahan pelunak/peremaja. Umumnya bila

digunakan aspal cair dan asbuton, batuan dikehendaki dalam

keadaan kering, sedang bila digunakan aspal emulsi batuan

yang digunakan dapat kering, lembab atau basah.

Istilah pencampuran dingin didalam pencampuran beton

aspal bisa jadi tidak cocok. Pemanasan kadang-kadang

dibutuhkan didalam tipe pencampuran ini. Tetapi suhu yang

diperlukan untuk campuran beton aspal yang akan digunakan

lapis perkerasan jauh lebih rendah daripada suhu yang

diperlukan atau digunakan dalam tipe pencampuran secara

panas (Hot-Mix). (S.B. Seghal, tahun 1980)

3.4. Kadar Aspal Dalan Canpuran

Aspal dalam campuran berfungsi sebagai bahan ikat

antar agregat. Semakin tinggi kadar aspal dalam campuran

akan semakin rapat karena rongga dalam campuran dapat

terisi oleh aspal.
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Sebaliknya bila kadar aspal torlalu sedikit maka campuran

akan kurang rapat karena banyaknya rongga yang masih

kosong sehingga tingkat kekedapan terhadap air dan udara

akan rendah serta lapis keras yang dihasilkan rapuh

sehingga mudah disintegrasi. Oleh karena itu jumlah aspal

yang dibutuhkan secukupnya saja menurut kebutuhan, jangan

kurang dan jangan lebih. Sebab aspal yang berlebihan

hingga diatas nilai optimum dapat menimbulkan kerusakan

lapis perkerasan seperti: akibat kegemukan (bleeding/flush

ing), keriting (corrugation), singkur (shoving). Hal ini

jelas merugikan sehingga perlu dicari kadar aspal optimum.

3.5. Peneriksaan Dengan Alat Marshall.

Perilaku beton aspal dapat diperkirakan dengan

menggunakan alat pemeriksaan Marshall. Dari pemeriksaan

Marshall di dapat nilai stabilitas dan besar flow (kelele

han plastis) dari beton aspal.

Kelelehan plastis adalah keadaan perubahan bentuk

suatu campuran yang terjadi akibat suatu beban sainpai

batas runtuh yang dinyatakan dalam milimeter atau 0,01".

Ketahanan (stabilitas) adalah kemampuan canpuran

aspal dan agregat untuk menerima beban sampai terjadi

kelelehan plastis yang dinyatakan dalam kilogram atau

pound.



Persyaratan test Marshall Lasbutag (Bina Marga)

Jenis Pemeriksaan

1. Stabilitas (Kg)
2. Kelelehan (mm)

Min Max

300

Sedangkan untuk persyaratan VITM (Void In The Mix),

peneliti memakai persyaratan dari LASTON (Lapis Aspal

Beton) Ho. 13/PT/B/1983 yaitu antara 3% sampai 5%.


