
BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data pe

nelitian suhu pencampuran, pemadatan, diuji dengan peme

riksaan Marshall diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

1. Berat jenis benda uji

2. Stabilitas.

3. Kelelehan.

4. Void In The Mix (VITM).

5. Void In Mineral Agregat (VMA).

Hasil penelitian suhu pencampuran dan pemadatan yang

diuji dengan pemeriksaan Marshall, dapat dilihat pada

tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1. Hasil pemeriksaan Marshall

Suhu BJ

Kode Pencanpuran Benda,Uji Stabilitas Flow VIM VHA

Peaadatan ( T/u° ) (Kg) (0,01) (7.) (7.)

A35 35«C 2,3686 404 205 2,6507 19,7825

B50 50«C 2,2691 860 260 2,6287 18,0731

C160 160* C 2,8840 2210 135 0,4008 14,0731

D160 160«C 2,8389 2021 215 0,9345 14,2802

Keterangan kode

A35 : Benda uji yang dibuat dengan suhu

pencampuran dan pemadatan 35 C.
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B50 : Benda uji yang dibuat dengan suhu

pencampuran dan pemadatan 50 C.

D160: Benda uji yang dibuat dengan suhu

pencampuran dan pemadatan 160 C.

C160: Benda uji yang dibuat dengan cara

(F1+F2+F3 dipanaskan 160°C) + (mikro

dan modifier dipanaskan 160°C)

Dari pengamatan terlihat bahwa pada waktu pencampuran

agregat kasar dengan Modifier, campurannya hitam mengkilat

dan terselimuti sempurna, kemudian setelah agregat halus

ditambahkan warna berubah menjadi buram agak coklat, tidak

terjadi gumpalan, baru setelah ditambah Asbuton-Mikro,

campuran menjadi hitam kecoklatan dan elastis. Pada suhu

50°C dan suhu 160°C campuran dilihat secara selintas

butiran-butiran Mikro tidak terlihat seakan-akan larut

dalam campuran.

Bila terjadi kesalahan pada prosedur pencampuran

khususnya urutan pencampuran yang semestinya dimulai dari

bahan campuran berdiameter besar dulu dicampur dengan

Asbuton-Modifier kemudian diikuti bahan campuran yang

memiliki diameter yang lebih kecil, atau proses pengadukan

kurang sempurna, maka terjadi penyelimutan oleh Asbuton-

Modifier yang tidak rata, belang-belang.
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Grafik 6.1. Hubungan antara Stabilitas dengan Suhu

pencampuran dan pemadatan
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6.2. Pembahasan

6.2.1. Pengaruh Suhu Pencanpuran dan Penadatan

a. Pengaruh terhadap stabilitas.

Hasil pengujian benda uji bila disajikan dengan

grafik akan terlihat pada grafik 6.1.

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan dalam menahan

terjadinya deformasi akibat beban lalu lintas. Stabilitas

perkerasan yang terlalu rendah, perkerasan akan mudah

terjadi deformasi oleh beban lalu lintas, sebaliknya

dengan stabilitas yang terlalu tinggi menyebabkan per

kerasan kaku. '

Dari grafik 6.1. ditunjukkan bahwa aspal beton akan

bertambah stabilitasnya dengan bertambahnya suhu pencam

puran dan pemadatan, ini menunjukkan bahwa sesuai dengan

sifat aspal yang termoplastis. Dengan kenaikan suhu cam

puran tertentu maka konsistensi campuran tersebut akan

berubah dan akan menjadikan beton aspal lebih baik (stabi

litas lebih tinggi)

b. Pengaruh terhadap Flow (kelelehan)

Dari hasil penelitian, nilai flow relatif tidak

mengalami banyak perbedaan. Angka flow ditentukan oleh

banyak faktor antara lain; kadar aspal, gradasi, kelekatan

atau sifat adhesiv aspal, kekentalan aspal, kekerasan

batuan, kekerasan permukaan batuan. Dari hasil penelitian

ini dapat dilihat pada grafik 6.2.
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Grafik 6.2. Hubungan antara Flow dengan Suhu

pencampuran dan pemadatan
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Dari grafik tersebut dapat dilihat pada suhu 50°C

terjadi Flow paling tinggi. Pada suhu 160°C (C160) dan

160°C (D160) terjadi perbedaan flow yang agak jauh, hal

ini disebabkan cara mencampurnya yang berbeda.

Pada suhu 160°C (C160) dengan mencampur agregat

F1+F2+F3 dipanaskan pada suhu 160, dan pada tempat lain

Mikro yang telah diencerkan dengan Modifier dipanaskan

160°C, baru kemudian agregat dan aspal di campur. Sedang

kan pada suhu 160°C (D160) prosesnya seperti pada cara

dingin (suhu 35°C dan 50°C) akan tetapi memakai suhu

pemadatan 160°C.

Pada suhu 50°C flow yang terjadi lebih tinggi hal ini

disebabkan karena terjadi pelarutan bitumen keras (Asbu

ton-Mikro) oleh Modifier dan pengenceran akibat pemanasan.

Sedangkan pada suhu 160°C (D160) flow turun di karenakan

terjadi penguapan dan pada suhu 160°C (C160) flownya lebih

rendah karena penguapan aspalnya lebih tinggi.

c. Pengaruh terhadap VITM

VITM adalah volume pori dalam campuran. VITM yang

kecil memungkinkan terjadinya bleeding, lapis kedap air

dan udara sulit masuk kedalam campuran yang menyebabkan

terjadinya oksidasi dan aspal menjadi rapuh/getas. Hasil

pengujian dapat dilihat pada grafik 6.3.

Dari grafik dapat dilihat pada kenaikan suhu, maka

VITM mengecil dikarenakan pada pemanasan aspal, Asbuton-

Mikro menjadi sangat larut dalam campuran, dan karena

pemanasan tersebut aspal mudah mengisi rongga-rongga yang

masih kosong.
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Grafik 6.3. Hubungan antara VITM dengan Suhu

pencampuran dan pemadatan
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d. Pengaruh terhadap VMA

Pengaruh suhu pencampuran, pemadatan terhadap VHA
atau volume Pori antar butiran agregat dapat dilihat Pada

grafik 6.4.

Dari grafik 6.4. dapat dilihat semakin panas suhu
• .-v^n^n untuw pencampuran dan pemadatan, makayang dilak.sanaK.an uatu.. t -'

VMA akan mengecil.

VMA yang tinggi dapat I;engakrbatkan lapis perkerasan

menjadi fleksibei, lapis perkerasaan dapat .engikuti
deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang
tanpa timbulnya retak dan Perubahan volume. Sedangkan VMA
yang kecil mengakrbatkan aspal yang dapat menyeixmuti
agregat terbatas dan menghasilkan film aspal yang tipis.

i_i- unor v---no- p-i^ns'a kibatkan lapisFilm aspal yang tipis mudaii l^P^- /-•- '•'-'-

- , , - -• i.,jon o ir -\ t~n mudah oksidasi.perkerasan tiaak lagi kedap a.i --.. a---'

Agregat bergradasx baik atau rapat memberikan VMA
yang kecil. Keadaan ini menghasilkan stabilitas yang
tinggi, tetapi membutuhkan kadar aspal yang rendah untuk

mengikat agregat.

e. Pengaruh terhadap berat jenis benda uji
v ^ „ii arHl-^h berat benda uji di bagiBerat jenis benda uji aaaian u

volume benda uji. Hasil penelitian dapat dilihat pada
grafik 6.5. Pada grafik 6.5. dapat dilihat semakin panas
suhu yang dilaksanakan untuk pencampuran dan pemadatan,

maka berat jenis benda uji akan semakin besar.
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Grafik 6.4. Hubungan antara VMA dengan Suhu
pencampuran dan pemadatan
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