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3.1 Konstruksi Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar

yang memiliki fungsi memikul beban lalu lintas dengan memberikan rasa aman

dan nyaman. Pemberian lapisan perkerasan adalah agar tegangan yang terjadi

akibat dari pembebanan pada perkerasan jalan tidak memlampaui kapasitas daya

dukung tanah dasar yang mampu ditahan oleh tanah dasar (Sub Grade).

Konstruksi perkerasan dapat dikelompokan menjadi 3 jenis yaitu :

3.1.1 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

Perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat, perkerasan ini

disebut fleksibel, karena di dalam batas-batas tertentu akibat menerima beban

yang terus menerus atau berulang-ulang, permukaan ini dapat menyesuaikan diri

terhadap pemadatan lapisan-lapisan di bawahnya dengan sifatnya yang elastis dan

dapat kembali kepada bentuk aslinya apabila muatan dihilangkan. Apabila muatan

yang bekerja pada perkerasan tersebut melebihi kapasitas dukung perkerasan atau

lapisan-lapisan pendukung tersebut kehilangan kekuatannya, maka akan terjadi

deformasi permanen atau cracking.

3.1.2 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)

Perkerasan yang menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat.

disebut perkerasan kaku, karena perkerasan beton memiliki tegangan desak yang
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tinggi. sehingga mampu menyebarkan beban pada areal yang relatif lebar. maka

tegangan yang timbul pada subbase atau subgrade relatif kecil.

3.1.3 Perkerasan Composite (Composite Pavement)

Perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur. dapat

berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan kaku di atas

perkerasan lentur. Pada umumnva hal ini dilakukan jika keadaan tanah dasar

(subgrade) kurang begitu baik, antara lain disebabkan oleh kadar air tanah dan

faktor kembang susut tanah yang terlalu tinggi, sehingga slab beton diperlakukan

sebagai rakit (rafting) dan tidak diperlukan perawatan tanah dasar secara

konservatif. Perkerasan composite juga diterapkan pada jembatan dan fly over jika

perkerasan yang direncanakanmerupakan perkerasan yang fleksibel.

Dalam hal ini yang akan diteliti lebih lanjut hanya terbatas pada

perkerasan lentur saja. khususnya HRA.

3.2 Karakteristik Perkerasan Lentur

Perkerasan jalan raya hams memenuhi karakteristik tertentu sehingga

didapatkan lapis perkerasan yang kuat, elastis. awet. aman dan nyaman untuk

melayani lalu lintas.

Secara umum karatenstik yang hams dimihki suatu campuran untuk lapis

perkerasan lentur adalah :

3.2.1 Stabilitas (Stability)

Stabilitas perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan

menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk (deformasi) konsinten.

seperti gelombang. alur maupun bleeding.
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Kebutuhan pada stabilitas setingkat dengan jumlah lalu lintas dan beban

kendaraan yang akan inenggunakan jalan tersebut. Volume lalu lintas yang tinggi

dan beban yang berat menuntut stabilitas perkerasan yang lebih besar. Stabilitas

dicapai dari hasil gesekan antarpartikel agregat, penguncian antarpartikel agregat

dan daya ikat antar lapisan aspal. Beberapa variabel yang berhubungan dengan

stabilitas perkerasan antara lain gesekan, kohesi dan inersia.

3.2.2 Keawetan/Daya Tahan (Durability)

Durabilitas diperlukan pada lapisan permukaan agar lapis perkerasan

mampu menahan keausan akibat pengaruh cuaca, keausan akibat gesekan dengan

roda kendaraan, air dan perubahan suhu. Sifat aspal dapat berubah akibat oksidasi

dan peaibahan campuran yang disebabkan oleh air.

Faktor-faktor yang mempengaruhi durabilitas lapis perkerasan lentur

adalah sebagai berikut :

1. Ketebalan selimut aspal (Bitumen film thicknes)

Selimut aspal yang tebal akan menghasilkan durabilitas tinggi, tetapi hal

tersebut memungkinkan terjadinya kelelahan pada aspal akibat naiknya

temperatur perkerasan, setelah dapat mengakibatkan penurunan agregat dan

naiknya aspal kepermukaan yang selanjutnya menyebabkan kegemukan pada

permukaan perkerasan (bleeding).

2. Rongga antar campuran yang relatif kecil menyebabkan lapis perkerasan kedap

air dan udara tidak dapat masuk dalam campuran. Udara menyebabkan

terjadinya oksidasi dan aspal menjadi rapuh.
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3. Rongga antar butir yang relatif besar memungkinkan selimut aspal dibuat tebal.

Jika rongga antar butir agregat kecil dan kadar aspal tinggi kemungkinan

terjadinya bleeding cukup besar.

3.2.3 Kelenturan (Fleksibility)

Fleksibilitas didefenisikan sebagai kemampuan lapis perkerasan mengikuti

deformasi yang terjadi akibat beban lalu lintas berulang, tanpa mengakibatkan

retak dan perubahan volume.

Fleksibilitas dengan kata lain adalah kemampuan campuran untuk

bersesuain terhadap gerakan lapis pondasi dalam jangka panjang, disamping

mempunyai kemampuan untuk melentur secara berulang tanpa terjadi patahan

(fatigue resistance). Nilai fleksibilitas dapat dimaksimalkan dengan penggunaan

aspal pada kadar yang tinggi dan menggunakan gradasi agregat terbuka (open

graded).

3.2.4 Kekesatan Permukaan (SkidResistance)

Kekesatan permukaan adalah kemampuan lapis permukaan (surface

course) pada lapis perkerasan untuk mencegah terjadinya selip dan tergelincirnya

roda kendaraan. Faktor-faktor yang meyebabkan lapis permukaan mempunyai

tahanan gesek yang tinggi, hampir sama pada faktor stabilitas. Pemberian aspal

yang optimum pada agregat yang mempunyai permukaan kasar merupakan

sumbangan yang terbesar bagi terbentuknya tahanan gesek yang tinggi. Faktor

yang tidak boleh diabaikan adalah rongga udara yang cukup dalam lapis

perkerasan, yang apabila terjadi panas atau suhu yang cukup tinggi aspal tidak

terdesak keluar (Bleeding) sehingga lapis permukaan tidak licin.
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3.2.5 Tahanan Terhadap kelelahan (Fatigue Resistance)

Tahanan kelelahan adalah ketahanan beton aspal dalam menerima beban

bemlang tanpa terjadinya kelelahan. Kelelahan pada lapis perkerasan yang bempa

alur (Rutting) dan retak. Faktor yang mempengaruhi terhadap kelelahan adalah :

a. Rongga antar campuran yang relatif besar dan kadar aspal yang rendah

akan cepat mengakibatkan kelelahan.

b. Rongga antar butir yang relatif besar dan kadar aspal yang tinggi

mengakibatkan lapis perkerasan fleksibel.

3.2.6 Kemudahan Dalam Pelaksanaan (Workability)

Kemudahan pelaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk

dicampur, dihamparkan dan dipadatkan, sehingga diperoleh hasil yang memenuhi

kepadatan yang disyaratkan. Sifat kemudahan ini penting karena pada pekerjaan

pencampuran, penghamparan dan pemadatan dituntut waktu yang cepat dan tepat,

mengingat sangat pentingnya suhu minimum pada saat pemadatan. Apabila

pemilihan bahan dan pencampuran sesuai dengan rencana maka pekerjaan

penghamparan dan pemadatan akan berjalan lancar. Faktor-faktor yang dapat

mempengamhi kemudahan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut ini :

1. Agregat bergradasi rapat/baik lebih mudah dilaksanakan dari pada

agregat bergradasi terbuka maupun senjang.

2. Temperatur campuran tepat, sehingga memberikan kontribusi terhadap

kelekatan aspal terhadapbatuan.

3. Kandungan bahan pengisi (filler) yang tinggi menyebabkan pelaksanaan

lebih sulit.
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3.2.7 Kekedapan Terhadap Air (Permeability)

Perkerasan lentur ini memrlukan sifat kedap terhadap air agar tidak mudah

terjadi oksidasi, sehingga lapis perkerasan tidak cepat rusak.

3.3 Bahan Penyusun Perkerasan

3.3.1 Aspal Keras/Asphal Cement (AC)

Bahan dasar utama aspal adalah Hidrocarbon yang sering disebut dengan

bitumen pada beton aspal. Aspal yang digunakan adalah aspal hasil residu dari

destilasi minyak bumi yang seringdisebut dengan asphalt cement. Asphalt cement

ini bersifat mengikat agregat pada campuran beton aspal dan memberikan lapisan

kedap air, tahan terhadap pengaruh asam, basa dan garam.

Asphalt cement pada temperatur ruang (25°C - 30°C) berbentuk padat,

pengelompokan asphalt cement dapat dilakukan berdasarkan nilai penetrasi pada

temperatur 25°C ataupun berdasarkan sifat viskositasnya.

Sesuai dengan fungsi aspal sebagai lapis permukaan jalan, aspal hams

dapat mengeras. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan aspal mengeras seiring

dengan jalannya waktu adalah :

1. Reologic, yaitu hubungan antara tegangan dan regangan dipengaruhi oleh

waktu.

2. Ihermoplastis, maksudnya adalah viskositas aspal berubah-ubah sejalan dengan

berubahnya temperatur, pada suhu yang tinggi viskositas rendah, aspal akan

menyelimuti batuan dengan baik dan rata. Tetapi jika pemanasan berlebihan

akan mengakibatkan molekul-molekul ringan akan menguap, sehingga akan

merusak sifat aspal yaitu aspal akan cepat mengeras/getas. Sebaliknya dengan
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pemansan yang kurang, viskositas aspal tinggi (kental), sehingga aspal tidak dapat

menyelimuti batuan secara menyeluruh sehingga daya lkatnya dengan batuan

menjadi kurang dan penyerapan oleh batuan juga kurang, hal ini memudahkan

stripping process, yaitu lepasnya lapis aspal dan agregat akibat pengaruh dari air.

(Perkerasan Lentur Jalan, SilviaSukirman 1992)

3. Durability, yaitu daya tahan aspal untuk mempertahankan sifatnya aslinya

terhadap perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca maupun karena

processing. Hal ini semua dapat dilihat dari daya tahannya menjadi keras sesuai

dengan berjalannya waktu (resistance with hardening with time). Faktor yang

menyebabkan aspal menjadi keras sesuai dengan berjalanya waktuadalah :

a. Oksidasi (Oxidasi), adalah reaksi antara aspal dengan udara, proses ini

bergantung pada temperaturnya, misalnya pada air blowing process, yaitu saat

aspal dihembus udara pada temperatur tinggi dapat menyebabkan sifat aspal

kurang peka terhadap oksidasi yang akan membentuk suatu lapis film yang

keras. Lapis film ini sangat tipis sehingga jika terjadi retak-retak maka

oksidasi akan terjadi lagi demikian seterusnya. Akibat proses oksidasi inilah

yang mengakibatkan terus berkurangnya kadar aspal dalam konstruksi lapis

keras.

b. Volatilization, adalah proses penguapan (evaporasi) bagian-bagian aspal yang

memiliki berat molekul kecil. Jika aspal terlalu banyak kehilangan bagian

yang memiliki molekul aspal kecil, maka aspal akan mengeras seiring

berjalannya waktu.
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Proses volatilization ini dipercepat dengan cara :

1) Pemanasan aspal dengan suhu yang terlalu tinggi.

2) Pengadukan aspal pada saat panas.

3) Pemanasan pada suhu tinggi pada rentangwaktu lama.

c. Polymerization, adalah penggabungan molekul-molekul sejenis untuk

membentuk molekul yang lebih besar.

d. Thixotrophy, adalah perubahan viskositas aspal, jika aspal tidak mendapatkan

tegangan, peristiwa ini berlangsung pada komposisi kimia yang sama. Hal ini

dapat dihilangkan dengan cara memberikan beban pada aspal.

e. Separation, adalah pemisahan resins atau oil dari aspalnya. Peristiwa ini dapat

terjadi pada waktu berlangsungnya proses pencampuran agregat dan aspal,

yaitu saat penyerapan selektif aspal oleh agregat. Jadi jika yang diserap adalah

resins atau o//-nya, aspal yang tertinggal akan mengeras. Sebaliknya jika yang

diserap asphaltense-nya, aspal akan bertambah lunak.

f. Synerisis, adalah istilah yang menunjukkan munculnya noda-noda pada

permukaan aspal. Noda ini disebabkan oleh terjadinya suatu pembentukan

baru dalam aspal dan struktur baru tersebut terbentuk dipermukaan aspal.

Struktur yang baru ini umumnya merupakan bagian yang memiliki berat

molekul yang besar dan menyebabkan aspal dibagian permukaan menjadi



keras. Synerisis terjadi dengan ditandai noda-noda pada pennukaan aspal

dengan wama yang tidak homogen.

Pada penelitian ini digunakan AC 60-70, yaitu asphalt cement dengan

penetrasi 60-70. Persyaratan AC 60-70 diberikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Persyaratan AC 60-70, Spesifikasi Bina Marga

No

Jenis

Pemeriksaan

Penetrasi (25"C, 5 detik)~

Titik Lembek

Titik Nyala

Kelaruran dalam CCL4

Daktilitas

Berat Jenis

Cara

Pemeriksaan

PA 0301 -76

PA 0302 - 76

PA 0303 - 76

PA 0304 - 76

PA 0305-76

PA 0306-76

Syarat Satuan

60-79 0,1 mm

45-58 T

Min. 200 'C

Min. 99 Berat

Min. 100 Cm

Min. 1 Gr/cc

Sumber :Petunjuk Pelaksanaan Lataston No. 12/PT/B/1983, BinaMarga '

3.3.2 Agregat

Permeabilitas suatu campuran sangat menentukan daya tahan lapis

perkerasan yang tidak saja bergantung pada kandungan volume rongga udara

tetapi ditentukan pula oleh gradasi agregatnya. Gradasi agregat mempengamhi

besarnya rongga udara antar butiran yang akan menentukan stabilitas.

Pemilihan jenis agregat yang sesuai untuk digunakan pada konstruksi

perkerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengamhi

yaitu ukuran dan gradasi, kekuatan dan kekerasan, bentuk tekstur pennukaan,
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kelekatan terhadap aspal serta kebersihan dan sifat kimia. (Highway Material,

Krebs, R.D. and Walker, R.D, 1971)

1. Ukuran dan Gradasi

The AASHTO (1974) mengelompokkan agregat menjadi 3 (tiga)

fraksi, yaitu :

a. Agregat kasar, batuan yang tertahan saringan No. 4 (4,76 mm).

b. Agregat halus, batuan yang lolos saringan No. 4 dan tertahan

saringan No. 200 (0,074 mm).

c. Mineral pengisi (filler), batuan yang lolos saringan No. 200.

Untuk ukuran komposisi yang tepat sesuai dengan persyaratan

yang ada maka untuk HRA berdasarkan aturan British

Standard Institution, saringan yang digunakan adalah : V2 ",

3/8", #3, #8, #30, #70 dan #200.

Gradasi Agregat dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Gradasi Seragam/Terbuka (Uniform Open Graded), adalah

agregat dengan ukuran yang hampir sama atau mengandung

agregat halus yang sedikit jumlahnya, sehingga tidak dapat

mengisi rongga antar agregat. Agregat dengan gradasi seragam

akan menghasilkan lapis perkerasan dengan sifat permeabilitas

tinggi, stabilitas kurang dan berat volume kecil.

b. Gradasi Rapat/Baik (Dense We/1 Graded), gradasi rapat

mempakan campuran agregat kasar dan halus dalam porsi yang

berimbang. Agregat dengan gradasi rapat akan menghasilkan
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lapis perkerasan dengan stabilitas tinggi, kurang kedap air, sifat

drainasi jelek dan berat volume besar.

c. Gradasi Senjang (Poorly Gap Graded), agregat buruk

merupakan campuran agregat yang tidak memenuhi dua jenis

agregat di atas yang merupakan agregat dengan satu atau

beberapa fraksi tidak disertakan.

Untuk HRA gradasi yang digunakan adalah gradasi senjang

(gap graded). Spesifikasi yang digunakan berpedoman pada

British Standard Institution yang tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Spesifikasi HRA Desain Tipe C(Wearing Course)

Ukuran Saringan

12,5 mm (1/2')
10 mm (3/8 ")
6,3 mm (1/4")

2,36 mm (#8)

u,ou mm (# 30)

0,212 mm ~(# 70)
0.075 mm (# 200)

Prosentase Lolos Saringan

(%)

100

85- 100

60-90

60-72

25-45

"15-30
12

Sumber : British Standard Institution 594, 1985

2. Kekerasan Batuan( Thougnes)

Batuan yang digunakan untuk konstruksi lapis perkerasan hams cukup

keras, tetapi juga disertai dengan kekuatan terhadap pemecahan (degradasi)

yang mungkin timbul selama proses pencampuran, penghamparan dan

pemadatan, repetisi beban lalu lintas dan penghancuran batuan (desmtegrasi)
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selama masa pelayanan jalan tersebut. Faktor-faktor yang mempengamhi

tingkat degradasi yaitu :

a. Agregat yang lunak mengalami degradasi yang lebih besar daripada

agregat yang lebih keras.

b. Gradasi terbuka mempunyai tingkat degradasi yang lebih besar daripada

gradasi timpang.

c. Partikel bulat akan mengalami degradasi yang lebih kecil daripada partikel

yang bersudut.

d. Energi pemadatan yang lebih besar akan mengakibatkan degradasi pada

butiran agregat.

Untuk menguji kekuatan/kekerasan batuan digunakan alat Los Angeles

Test, yaitu metode pengujian ketahanan batuan terhadap benturan (impact) dan

keausan (ahration). Persyaratan nilai keausan batuan untuk surface course

maksimum 40%, sedangkan untuk menguji ketahanan terhadap

cuaca/penghancuran (desintegrasi) digunakan soundness test, agregat dengan

soundness lebih kecil 12% menunjukkan agregat yang cukup tahan terhadap

cuaca dan dapat digunakan untuk lapis perkerasan.

3. Bentuk (Shape)

Bentuk butiran adalah faktor yang sangat penting untuk mendapat gaya

gesek antara batuan dan perkerasan, disamping itu bentuk butiran juga

berpengaruh terhadap stabilitas konstmksi perkerasan jalan. Bentuk butiran

yang kasar akan menghasilkan sudut dalam yang lebih besar daripada bentuk

butiran yang permukaannya halus, dengan adanya ikatan yang baik antar
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partikel maka perkerasan akan lebih mampu menahan deformasi yang timbul

akibat beban lalu lintas yang terjadi.

4. Tekstur Permukaan

Tekstur permukaan dari bahan batuan dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

macam, yaitu :

a. Batuan kasar (rough), memberikan internal friction, skid resistance serta

kelekatan aspal yang baik pada campuran, biasanya batu pecah

mempunyai surface textureyang kasar.

b. Batuan halus (smooth), mudah dilapisi aspal tetapi internal friction dan

kelekatannya kurang baik dibandingkan dengan bahan kasar.

c. Batuan mengkilat (polished), memberikan internal friction yang rendah

sekali dan sulit dilapisi aspal.

5. Porositas

Porositas berpengaruh terhadap kekuatan, kekerasan dan pemakaian aspal

dalam campuran. Semakin banyak pori batuan maka semakin kecil kekuatan

dan kekerasannya serta memerlukan aspal lebih banyak, selain itu pori batuan

banyak mengandung air dan air ini akan sulit dihilangkan sehingga

menganggu kelekatan antara aspal dan batuan.

6. Kelekatan Terhadap Aspal

Faktor-faktor yang berpengaruh adalah surface texture, surface coating,

surface area, porositas dan reaktivitas kimia. Lekatan aspal pada batuan akan

mempakan ikatan yang kuat jika aspal mengandung asam tertentu dan batuan

mempakan basa/lime stone.
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7. Kebersihan

Bersihnya permukaan batuan dari bahan yang dapat menghalangi

melekatnya aspal sangatlah penting, bahan-bahan tersebut dapat bempa

lumpur, zat organik, partikel lempung dan sebagainya, karena substansi

tersebut dapat mengurangi daya lekat aspal terhadap batuan.

8. Sifat Kimiawi Permukaan

Keadaan ini dipengaruhi oleh keadaan batuannya, agregat yang bersifat

basa biasanya akan lebih mudah dibasahi aspal daripada air (hidrophobic), hal

ini terjadi karena muatan listrik pada agregat adalah muatan listrik positif. Jika

muatan listrik pada permukaan agregat adalah negatif maka agregat ini

bersifat asam sehingga mudah dibasahi oleh air daripada aspal (hidrophillic).

Pengenalan jenis muatan pada permukaan agregat ini penting, karena sekarang

tersedia jenis aspal baik yang kationik (muatan listrik positif) maupun anionik

(muatan listrik negatif) yang dapat dipilih sesuai dengan jenis agregatnya.

3.3.3 Bahan Tambah (Additive)

Bahan tambah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Roadcell 50

yang diproduksi dari PT. Olah Bumi Mandiri. Roadcell 50 adalah serat selulosa

yang bemkuran sangat kecil digunakan untuk menjaga kestabilan aspal pada

campuran aspal jalan. Roadcell 50 akan menyerap aspal secara maksimum,

memimmalkan aspal bebas dan membuat ketebalan aspal pada agragat menjadi

seragam pada permukaannya. Roadcell 50 mengandung serat pilihan dan memiliki

panjang serta diameter yang mampu meningkatkan kestabilan pada campuran,

membuat lapisan lebih fleksibel dan tahan terhadap radiasi ultraviolet. Hal ini
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sangat menguntungkan untuk ketahanan lapisan aspal dan mampu menghemat

material serta pemeliharaan pada jalan tersebut.

Penggunaan Roadcell 50 sebagai bahan tambah karena aspal memiliki

keterbatasan dengan memodifikasi/dimaksudkan untuk menaikkan sifat-sifat

secara nyata seperti :

1. Digunakan pada kondisi lalu lintas berat sehingga struktur aspal

menjadi lebih stabil dan dapat menerima defonnasi beban yang

meningkat dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang.

2. Mengurangi jumlah air yang dapat masuk terserap kedalam lapis

pennukaan aspal sehingga mencegah terlepasnya agregat aspal yang

ada dipermukaan. Pemakaian Roadcell 50 berfungsi mencegah alur

yang dapat menyebabkan terjadinya retak sehingga dapat mencegah

terjadinya permeabilitas pada pennukaan.(Modul PT. OBM )

3.4 Spesifikasi Campuran

Pada penelitian ini mengacu pada persyaratan tes Marshall yang

dikeluarkan oleh Bina Marga dengan jenis kepadatan lalu lintas berat. Spesifikasi

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Spesifikasi Kualitas Campuran LATASTON tipe HRA

No

Spesifikasi
Jenis Pemeriksaan

Bina Marga 1983
untuk

Lain I JntasBerat

Bina Marga 1987
untuk

Lalu LintasBerat

1 Jumlah Tumbukan 2x75 2x75

2 Stabilitas Minimal (kg) 750 550

3 Kelelehan (mm) 2-4 2-4

4 VITM (%) 3-5 3-5

5 VFWA (%) 75-82 -

6 VMA Minimal (%)
- 14

Sumber : Bina Marga, 1983 dan Bina Marga 1987
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3.5 Parameter Marshall Test

3.5.1 Density

Nilai density menunjukkan tingkat kepadatan suatu campuran perkerasan

agregat dan aspal. Nilai kepadatan ini juga menunjukkan kerapatan campuran

yang telah dipadatkan. Semakin besar nilai density, kerapatan dan kepadatan

campuran semakin baik sehingga kemampuan perkerasan untuk menahan beban

besar semakin meningkat.

Nilai density dapat dilihat pada persamaan 1 dan 2 :

g=y (1)

f=d-e (2)

Keterangan :

g = Nilai density (gr/cm )

c = Berat kering benda uji sebelum direndam (gr)

d = Berat dalam keadaan jenuh (SSD) (gr)

e = Berat dalam air (gr)

f = isi (cm1)

3.5.2 Void In The Mix (VITM)

VITM adalah prosentase antara rongga udara dengan volume total

campuran setelah dipadatkan. Semakin tinggi nilai aspal maka nilai VITM

semakin rendah dan nilai VITM yang besar dapat menyebabkan kelelahan yang

semakin cepat.
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Nilai VITM diperoleh dari persamaan 3 dan 4 berikut:

VITM =100-(100 x £) (3)

100

%Agregat %Aspal

BjAgregat BjAspal

Keterangan :

g = Berat isi sample (gr/cc)

h = Berat jenis maksimum teoritis campuran

3.5.3 Void Filled With Asphalt (VFWA)

VFWA adalah prosentase rongga dalam campuran yang terisi aspal yang

nilainya akan naik berdasarkan naiknya kadar aspal sampai batas tertentu dimana

rongga terisi aspal pada prosen kadar aspal optimum.

Nilai VFWA diperoleh dengan persamaan 5 sampai 9 berikut:

Prosentasi aspal terhadap campuran

° xl00 (5)
100 + a

Keterangan :

a = Prosentasi aspal terhadap batuan

b = Prosentasi aspal terhadap campuran

Prosentasi rongga terhadap agregat

1= 100-j (6)

(lOOx b)xg

BjAgregat
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i= J--*- (8)
Bj.Aspal

Keterangan :

g = Berat isi sample (gr/cc)

b = Prosentase aspal terhadap campuran

Dari rumus-rumus diatas dapat dihitung nilai VFWA sebagai berikut:

VFWA={ 100 x-} (9)
.1

3.5.4 Void In Mineral Agregat (VMA)

Nilai VMA adalah rongga udara antar butiran agregat dalam campuran

agregat aspal padat, termasuk rongga udara dan kadar aspal effektif dinyatakan

dalam prosen terhadap campuran.

Nilai VMA didapat dari persamaan 10 dan 11 berikut:

1= 100-j (10)

j =(100-b)x—-* (11)
BjAgregat

Keterangan :

b = Prosentase aspal terhadap campuran

g = Berat isi sample (gr/cc)

3.5.5 Stabilitas

Angka stabilitas benda uji didapat dari pembacaan arloji stabilitas alat

tekan Marshall. Angka stabilitas ini masih hams dikoreksi untuk memasukkan

nilai kahberasi proving ring alat dan koreksi ketebhalan benda uji. Untuk ini

digunakan dengan bantuan table koreksi benda uji.
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Nilai stabilitas diperoleh dengan persamaan 12 :

Nilai Stabilitas = Qxpxr (12)

Keterangan :

Q = Koreksi tinggi/tebal benda uji (lbs)

p = Nilai pembacaan stabilitas (kg)

r = Kalibrasi proving ring

3.5.6 Nilai Kelelahan (Flow)

Flow menunjukkan defonnasi benda uji akibat pembebanan (sampai beban

batas). Nilai ini langsung terbaca pada arloji flow saat pengujian Marshall. Nilai

flow pada arloji dalam satuan inci, maka hams dikonversi dalam millimeter.

3.5.7 Nilai Marshall Quotient (MQ)

Nilai Marshall Quotient didapatkan dengan membandingkan antara nilai

stabilitas denagn flow, sesuai dengan persamaan 13 berikut:

S=^ (13)
r

Keterangan :

q = Stabilitas (Kg)

r = flow (mm)

S = Marshall Quotient (Kg/mm)

3.6 Indeks Penetrasi (IP)

Untuk menyatakan hubungan pembahan viskositas aspal terhadap

temperatur umumnya dalam bentuk indeks penetrasi (PI). Nilai indek Penetrasi

dapat mengidentifikasikan kepekaan aspal terhadap temperatur. Semakin tinggi

nilai indek penetrasi kepekaan terhadap temperatur semakin rendah, sebaliknya
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semakin rendah nilai indek penetrasi kepekaan terhadap temperatur semakin

tinggi.

Menumt The Shell Bitumen Handbook (1990) :

1952 x5001og/7tf/7x 20,S7J

501og/*?w SP- 120

Keterangan :

Pen = Nilai Penetrasi Aspal

SP = Titik lembek Aspal

3.7 Immersion Test

Uji perendaman Marshall bertujuan untuk mengetahui pembahan

karakteristik dari campuran akibat pengaruh air, suhu dan cuaca. Prinsip dari

pengujian Immersion sama dengan pengujian Marshall standar, hanya dalam

waktu perendaman saja yang berbeda. Pada umumnya nilai perendaman

tergantung dari kadar aspal yang tinggi, gradasi batuan yang kedap air serta

kekerasan dari batu penyusunnya (The Asphalt Institute, 1983). Benda uji pada

Imersion Test direndam selama 48 jam sebelum pembebanan diberikan. Uji

perendaman ini mengacu pada AASHTO . 165 - 82.

Hasil perhitungan indek ketahanan campuran aspal adalah prosentase nilai

stabilitascampuran yang direndam selama 48jam yang dibandingkan dengan nilai

stabilitas campuran biasa, seperti tercantum pada persamaan 15 :

S2
Index of retained strength = — (15)

s\ v
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3.8 Nilai Kohesi

Nilai kohesi mempakan salah satu faktor yang mempengamhi nilai

stabiltas campuran. Nilai kohesi didapat dengan melakukan pengujian dengan

menggunakan alat Cohessiometer yang direkomendasi oleh the Asphalt Institute,

1983 untuk kriteria disain metode Hveem adalah seperti tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4. Persyaratan Rencana Perkerasan Metode Hveem

Nilai Lalu Lintas

Ringan Sedang Berat

Stabilometer (Kg/cm2)

Cohessiometer (gram/inch)

30

50"""

35 37

50 50

Swell (mm) 0,75 0,75 0,75

Sumber : The Asphalt Institute, 1983

Nilai Kohesi ncampuran dapat dihitung dengan persamaan 16 dibawah ini

L
C

W(0,20H +0,044//)

Keterangan

C = Nilai kohesi (gr/inchi lebar)

L = Berat shot (gr)

W- Diameter atau lebar sampel (inchi)
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3.9 Tata Cara Pengerjaan Campuran

3.9.1 Peralatan Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Seperangkat alat uji pemeriksaan fisik agregat yang meliputi mesin Los

Angles, saringan standart, tabling Sand Equivalent.

2. Alat uji pemeriksaan fisik aspal meliputi alat ukur penetrasi aspal,

daktilitas aspal, titik lembek, titik nyala, dan uji kehilangan berat.

3. Seperangkat alat uji karakteristik campuran metode Marshall, meliputi alat

tekan yang meliputi Proving Ring berkapasitas 2.500 kg dengan ketelitian

12,5 kg (25 Pound), arloji pengukur stabilitas, arloji pengatur kelelahan

(flow meter) dengan ketelitian 0,25 mm, serta dilengkapi dengan alat

penunjang seperti penumbuk (Compactor), bak perendaman (water bath),

ejektor, termometer, oven, kopor pemanas, spatula, timbangan dengan

ketelitian 0,001 gram dan alat penunjang lainnya.

4. Seperangkat alat uji kohesi, yaitu Cohessiometer Reinhart Cat. No. 100,

yang dilengkapi dengan tennometer, besi pemberat dan timbangan.
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3.9.2 Pemeriksaan Bahan

3.9.2.1 Pemeriksaan Agregat

Pemeriksaan bahan yang dilakukan meliputi :

1. Keausan Agregat

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan ketahanan agregat kasar

terhadap keausan dengan mesin Los Angeles. Prosedur pemeriksaan

mengikuti PB-0206-76.

2. Penyerapan agregat terhadap air

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui besamya penyerapan agregat

terhadap air. Air yang sudah diserap agregat sukar untuk dihilangkan

selumhnya walaupun melalui proses pengeringan, sehingga hal ini akan

mempengamhi daya lekat aspal dengan agregat (Sukirman S, 1992).

Prosedur pemeriksaan mengikuti PB-0202-76.

3. Berat Jenis

Pemeriksaan ini adalah perbandingan berat agregat dengan berat air.

Besarnya berat jenis agregat sangat penting dalam perencanaan campuran

karena pada umumnya lapis perkerasan direncanakan berdasarkan

perbandingan berat dalam menentukan banyaknya pori. Prosedur

pemeriksaan mengikuti PB-0202-76 untuk berat jenis agregat kasar dan

PB-0203-76 untuk berat jenis agregat halus.

4 Sand Equivalent

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kadar debu yang menyempai

lempung pada agregat halus. Lempung dapat mempengamhi mutu
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campuran agregat dengan aspal, karena lempung membungkus partikel

agregat sehinggamenyebabkan ikatan antara agregat dengan aspal menjadi

berkurang. Prosedur pemeriksaan mengikuti AASHTO. Tl 76-73.

5. Pemeriksaan Kelekatan Terhadap Aspal

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kelekatan agregat terhadap

aspal. Kelekatan agregat terhadap aspal adalah prosentase luas permukaan

batuan yang terselimuti aspal terhadap keseluruhan luas permukaan.

Prosedur pemeriksaan mengikuti PB-0205-76.

3.9.2.2 Pemeriksaan Aspal

1. Penetrasi

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan penetrasi bitumen keras

atau lembek dengan memasukkan jamm dengan pembebanan tertentu

pada waktu tertentu kedalam bitumen pada suhu tertentu. Prosedur ini

mengikuti PA-0301-76.

2. Titik Nyala dan Titik Bakar

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan suhu pada saat terjadi

nyala singkat pada suatu titik diatas permukaan aspal. Syarat Minimum

dari pemeriksaan ini mengikuti prosedur PA-0303-76.

3 Titik Lembek

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan temperatur aspal pada saat

mulai mengalami kelembekan atau mencapai tingkat viskositas yang

rendah, hal ini dapat diketahui dengan melihat suhu pada saat bola baja
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dengan berat tertentu mendesak aspal sehingga aspal tersebut menyentuh

plat dasar yang terletak dibawah cincin pada ketinggian tertentu sebagai

akibat kecepatan pemanasan. Pemeriksaan ini mengikuti prosedur PA-

0302-76.

4 Daktilitas

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui nilai elastisitas aspal

dengan cara mengukur jarak terpanjang aspal apabila aspal yang

diletakkan pada dua cetakan pada suhu 25 °C ditarik dengan kecepatan

25 mm/detik sampai dengan aspal itu terputus. Prosedur pemeriksaan

mengikuti PA-0300-76

5 Berat jenis aspal

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis bitumen

keras dengan menggunakan vicnometer dengan cara perbandingan antara

bitumen dan berat air suling dengan isi yang sama pada suhu tertentu.

Prosedur pemeriksaan mengikuti PA-0307-76

6. Kelamtan dalam CCL4

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan jumlah bitumen yang

dapat larut dalam carbon tetra chloride. Prosedur penelitian ini

mengikuti PA-0305-76.

3.9.2.3 Pembuatan Campuran

Bahan-bahan untuk penelitian ini terdiri dari agregat kasar, halus dan aspal

yang diuji terlebih dahulu sebelum digunakan untuk campuran Hot Rolled
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Asphalt. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat bahan, apakah memenuhi

persyaratan seperti yang telah ditetapkan.

Setelah pengujian awal selesai, dilakukan penyaringan setiap jenis agregat.

Spesifikasi saringan yang dipakai dapat dilihat pada tabel 3.2. kemudian setelah

penyaringan selesai dilakukan penimbangan dengan berat tertentu untuk masing-

masing ukuran saringan dan jenis agregat dengan gradasi yang telah ditentukan

oleh spesifikasi.

Penelitian ini dibuat 42 benda uji. Tiap-tiap variasi dibuat 3 benda uji dan

diberi penomeran A, B, C. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1 Untuk mencari kadar aspal optimum(KAO) dibuat 6 variasi aspal yaitu 6,0-

% ; 6,5% ; 7,0% ; 7,5% ,8,0%. Jumlah sampel = 5x3 = 15 buah benda uji.

2 Penggunaan Roadcell 50 pada KAO dengan variasi 0,1%;0,2%;0,3%;0,4%;

0,5%. Jumlah sampel = 5x3 =15 buah benda uji.

3 Untuk mencari nilai Immersion Test pada KAO dengan dan tanpa

penambahan Roadcell 50 dan dibuat sampel= 2x3=6 buah benda uji.

4 Untuk mencari nilai kohesi pada KAO dengan dan tanpa penambahan

Roadcell 50, denganjumlah sampel= 2x3=6 buah benda uji.

3.9.2.4 Campuran Aspal Biasa

1 Persiapan Pencampuran

Setiap benda uji diperlukan agregat sebanyak 1.200 gram dengan

pemakaian variasi kadaraspal 6,0%; 6,5% ; 7,0%; 7,5% ; 8,0%. Agregat

kemudian dimasukkan kedalam wajan dan dipanaskan hingga mencapai

37



suhu 170 °C dan diaduk dengan spatula sehingga agregatnya tercampur

secara merata. Aspal dipanaskan hingga mencapai suhu 155 "C dan aspal

yang diperlukan sesuai dengan variasi pemakaian kadar aspal yang

kemudian dituangkan kedalam agragat yang sudah dipanaskan sesuai

dengan suhu diatas kemudian diaduk hingga agregat terselimuti oleh aspal

secara merata pada proses pemanasan sampai suhu 170 °C. Adapun

pemakaian kadar aspal tehadap berat agregat sebagai berikut:

a. Kadar aspal 6,0% dengan berat aspal 72 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1200 gram dengan pembuatan 3 benda uji.

b. Kadar aspal 6,5% dengan berat aspal 78 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1200 gram dengan pembuatan 3 benda uji.

c. Kadar aspal 7,0% dengan berat aspal 84 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1200 gram dengan pembuatan 3 benda uji.

d. Kadar aspal 7,5% dengan berat aspal 90 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1200 gram dengan pembuatan 3 benda uji.

e. Kadar aspal 8,0% dengan berat aspal 96 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1200 gram dengan pembuatan 3 benda uji.

2 Pemadatan benda uji

a. Cetakan benda uji mold dibersihkan dan diolesi bagian dalamnya dengan

Vaselin atau minyak pelumas yang kemudian dimasukkan kedalam oven

dengan suhu antara 90 ° C sampai dengan 149,5 ° C.
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b. Batang penumbuk dibersihkan dan bagian bawah batang penumbuk

diolesi dengan vaselin atau minyak pelumas dan bagian dalam pegangan

penumbuk juga diolesi oleh pelumas supaya penumbuk bisa jatuh bebas.

c. Selembar kertas penghisap yang sudah digunting sesuai dengan ukuran

diletakkan di bagian bawah cetakan kemudian benda uji dimasukkan 1/3

dari volume cetakan dan ditusuk-tusuk dengan spatula, kemudian setelah

selesai diisi kembali lalu ditusuk-tusuk sampai benda uji masuk dalam

cetakan.

d. Cetakan mold diletakkan diatas dudukannya (landasan) pemadatan,

pemadatan dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 75

pukulan, setelah tumbukan pertama selesai benda uji dibalik dan

ditumbuk kembali sebanyak 75 pukulan

e. Sesudah pemadatan selesai benda uji didiamkan sampai mencapai suhu

mang, kemudian benda uji dikeluarkan dari cetakan dengan

menggunakan ejector hydrolik pump lalu didiamkan sampai dengan

mencapai suhu mang.

3.9.2.5 Campuran Aspal Roadcell 50

1. Persiapan Pencampuran

Setiap benda uji diperlukan sebanyak 1.200 gram pada kadar aspal

optimum yang telah didapat dari hasil pengujian pembuatan campuran

aspal biasa yang kemudian ditambahkan Roadcell 50 dengan variasi 0,1

%; 0,2 %; 0,3 %; 0,4 %; 0,5 % terhadap campuran pada kadar aspal
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optimum. Agregat kemudian dimasukkan kedalam wajan dan dipanaskan

hingga mencapai suhu 170°C dan diaduk dengan spatula sehingga

agregatnya tercampur secara merata. Aspal dipanaskan hingga mencapai

suhu 155°C dan aspal yang diperlukan yaitu berat pada kadar aspal

optimum dituangkan kedalam agregat yang sudah dipanaskan sesuai

dengan suhu diatas dan kemudian dilakukan penambahan Roadcell 50

dengan variasi yang telah ditentukan diatas lalu diaduk hingga agregat

terselimuti oleh aspal secara merata pada proses pemanasan sampai suhu

170°C. Adapun penambahan Roadcell 50 pada kadar aspal optimum

terhadap berat agregat. Kadar Roadcell 50; 0,1% dengan berat 1,2 gram;

0,2% dengan berat 2,4 gram; 0,3% dengan berat 3,6 gram; 0,4% dengan

berat 4,8 gram dan 0,5% dengan berat 6 gram terhadap berat agregat

sebanyak 1.200 gram pada kadar aspal optimum dengan masing-masing

dibuat 3 benda uji.

2. Pemadatan benda uji

a. Cetakan benda uji mold dibersihkan dan diolesi bagian dalamnya dengan

vaselin atau minyak pelumas yang kemudian dimasukkan kedalam oven

dengan suhu antara 90°C sampai dengan 149,5°C.

b. Batang penumbukdibersihkan dan bagian bawah batang penumbuk diolesi

dengan vaselin atau minyak pelumas dan bagian dalam pegangan

penumbukjuga diolesi pelumas supayapenumbukbisa jatuh bebas.

c. Selembar kertas penghisap yang sudah digunting sesuai dengan ukuran

diletakkan dibagian bawah cetakan, kemudian benda uji dimasukkan
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sepertiga dari volume cetakan dan ditusuk-tusuk dengan spatula, kalau

sudah selesai diisi lagi dan selalu ditusuk sampai benda uji masuk dalam

cetakan.

d. Cetakan mold diletakkan diatas dudukannya (landasan) pemadatan,

pemadatan dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 75 kali

pukulan, setelah tumbukan pertama selesai benda uji dibalik dan tumbuk

lagi sebanyak 75 tumbukan.

e. Sesudah pemadatan selesai benda uji didiamkan sampai mencapai suhu

mang, kemudian benda uji dikeluarkan dari cetakan dengan menggunakan

ejector hydrolik pump lalu didiamkan sampai dengan mencapai suhu

mang.
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