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LANOASAN TEORX

A. Konstruksi Lapis Keras.

Pembangunan jalan umumnya dari beberapa kilometer

sampai ratusan kilometer, sehingga untuk pembangunannya

dibutuhkan bahan batu-batuan dan aspal yang sangat

besar jumlahnya. Khusus mengenai bahan batu-batuan ini

sedapat mungkin terdapat disekitar trace jalan yang

akan dibangun. Kalau tidak, maka biaya pembangunan akan

menjadi sangat mahal. Oleh karena itu konstruksi lapis

keras harus disesuaikan dengan kondisi ditiap-tiap

tempa t:/ daerah yang akan dibangun jalan tersebut,

terutama disesuaikan dengan bahan yang mudah/ masih

dapat diperoleh ditempat tersebut, untuk diciptakan

beberapa macam konstruksi. Secara umum lapis keras

dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement).

Lapis keras lentur terdiri dari bahan batuan dari

berbagai fraksi membentuk gradasi batuan yang sesuai

dengan persyaratan dan diikat oleh bahan pengikat

aspal. Perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapis

seperti pada gambar 3.1. berikut ini :
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tegar mampu menyebarkan beban pada tanah dasar dengan

daerah penyebaran yang luas, sehingga tekanan yang

diterima tanah dasar akibat beban lalulintas dapat

dihindari. Kekakuan yang dimiliki lapis keras tegar

dapat ditingkatkan dengan memperbaiki mutu bahan penyu-

sunnya yang berarti menaikkan mutu beton semennya.

Berbeda dengan lapis keras tegar, lapis keras lentur

terdiri dari berbagai lapis, sehingga kemampuan untuk

melimpahkan beban lalulintas ke tanah dasar tergantung

dari sifat-sifat penyebaran beban oleh masing-masing

lapisan. Berdasarkan kenyataan diatas maka kekuatan

dari jenis lapis keras lentur ini terutama ditentukan

oleh kekuatan relatif masing-masing lapisan yang diten

tukan kekuatan bahan penyusunnya, tebalnya masing-

masing lapisan dan kekuatan tanah dasamya.

Perenoanaan campuran lapis keras jalan, seperti

rencana bahan teknik lainnya, pada umumnya merupakan

soal dalam pemilihan dan perbandingan material untuk

mendapatkan sifat-sifat yang diharapkan pada hasil

a k h i r .

Tujuan umum dari rencana perkerasan lentur adalah

menetapkan satu penggabungan gradasi agregat yang

ekonomis dan bitumen yang akan menghasilkan campuran

dengan :

a. Aspal yang cuknp untuk menjam in keawetan

perkerasan.



30

b. Stabilitas vsr,D- >*-' yang cukup tinggi sen inp-^
Sto .^eningga mampu

•nendukung beban lalulintas.
c- Rongga yang memada.i da.:

sehingga masih

tambahan pemadatan

B. Syarat-syarat Kekuatan/ St

:lM tota]- oampuran padat
memungkinkan adanya sedikit

akibat beban ialu linfcas
t-Pa terjadi bleeding dan hilangnya stabill.
'"' namUn CUkUP — —k menoegah masuknya
""a dHn kel-baban yang berbahaya.

d. Cukup mudah di^Hridiker.akan untuk dapat melaksanakan
Penghamparan oampuran Seoara efi-ien t

eiioien tanpa
nengalami segregasi.

ruktural.

Konstruksi lapis ke

Kemampuan mendukung dan
er8S J'alan dipandang dari segi

memenuhi syarat-
menyebarkan beban, harusl

ah

syarat

a. Ketebalan yang cukup, sehini
, ,geia mampu menyebarkan

beban/ muatan lain lin-
alu llnUs ketanah dasj

b • Ke d a p air- <-•/-, v .;"i. a.a, £>e hingga sif. t .• • ,
ee air tidak mudah

san dibawahnya.

°- Pe™kaan mudah mengalirkan -
k"n air' sehingga air hujan

-ng ,atuh diatasnya dapat eepat dialirkan
d- Kekakua- untuk mendukung bebar

8 beban yang bekerja.
tanpa menimbulkan deformasi yang berarti

- -truktur bahan tidak m,„Jah bff
dalam batas waktu yan,t sir.gkat.

'ntuk dapat memenuhi hal- hal tersetn

;ar

' meresap kelapi-

>ut dia1. a. s , perenoa•
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"«" -laksanaan konstMksi p^
harncici. -t-ucur jalanfaruslah mencakup :

1- Pereneanaan teba] marine*
'S-Jlng- casing lapis keras

Berdasarkan daya. dukung
'8' tan ah dasar, beban lalu

lintas, keadaan lingkungan
dipilih.

2- Analisa oampuran bahan.
Berdasarkan mntn ,imutu dan jumlah

tersedia, direncanakan SU8tu -ue.urr """'
lu '3Usunar' oampuran t

tentu sehincti^-enmgga memenuhi specif ,!.«•

lapisan yang dipiiih.

3- Pengawasan pelakasanaan Pekerjaan.
Pengawasan Pelaksanaan pekerjaan

dan jenis lapisan yang

bahan setempat yam

er-

jenis

dari tan ap Penyiapan lokasi d
yang cermat mulai

an material sampai
tahap peno

ampuran atau nr.r,,~t-
LUU Penghamparan

pernad at an .

dan akhirny?

Selain harus

perkeras
BUdah dik«'^» di lapariga„, lapia

„,. '" ^^ h"US ~" '-rakteristik tertentn
»-«. didapatkan lapis „„„„„„ _g
aman dar, nyaman dilalui. B«berao, l ,
„«. , 6""" karakteristik dari
»«>..«„„ adalah Sebagal beri.ut :

urt *"""""• — >— SUatu laplsk„a,
"•1""n d8f—' ^ -»b.haB b.Bttth yme

disebabkan oleh beh*r, id ,,beban lalu linta» yang harm didukung
Stabilitas banyak tergantung pada kohesi dan gaya



gesek. Ser «nc7L.r.r-o^uangkan gava o-oc^i. -isaya gesek terganhir.u *- i^eaniung pada tekstm-

P""Uk"- «"d"i "«* -«»«.t. bentuk batuan kef-Fjr, uaLuan, kerapa-
tan oampuran dan kuantitas dari aspal.

Flekxibilitas, adalah ktkemampuan lapis k
ffienyesuaikan tprhnrhrdit h " P"ub«h«" b-tuk yang terjad.
<—nya tanpa men.alami retak-retak (eraek, 3ifat
- — lak belakang dengan „tabilita ^ ^ '
pereneanaan kedua oif.t ir. ..

tni dlMpai °"«™«», karena-•aha memak.,imu,„ka„ sifa|;
i.Vir r • P 4 rjerarti memmimal-
Kan s "i f ti f tj r _ .. i

K,t y-r'B L— «— .enurunan tidak teria-
•««« -rata, denSan d.Bikian ,„„„„„ ^

-empunyai kemampuan me„ye,ua il-a, rf • • ,perbed- '-—kan drrr dengan perbedaan-
•d'J"n F—nan tanpa terjadr retak_rpfa,

Lcfiv (crack-
1ng) • Umumnya f 1eks i bi 1i t•-,.- r

Ulld'J campuaran asnal ak*r, +•j "••'Mi clKdn ti n C" p' i^,gan menambah kadar aspol
—t reiatir terbuka.

*.«^i*„. adalah keBampuan suatu lapi8 perkera_
san ur,tuk melawan ,Hh,( i •

pada - , " P"UbahM ™« terJadiPada aspal, disintegra-i rU v
88-1 ddri agre^at clan striPP2ng

'•^i agregat.
•lapisan aspal daj

eras untuk

Impermeabi 1 itv -,r,rl ,
-• addl3h Sliat kedap air dan udara

VMS dimiliki perkeracan ,r
Kera'-'an (campuran), vaitn b„

iaitu kemampuan
u n t u k "encegah masuknya air dan u

dara ke dalam oampu-
ran. Hal

mi erat kaitar
mya dengan jumlak"' rongga dala,

oampuan.

Fatigue resist

terhadap kelelehan akibat beba,
*nce, adalah ketahanan Perkerasan

' yang berulang-ulang.
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Sifat ini dipengaruh-i r, t •isaruni oleh rongga. u
aspalnya.

dara dan viskositas

Skic~J resist*noe, adalah sifat
benjamin keamanan

yang baik terhadap lalu]int-~ •
/. j.a ±u x in za.s apa r- i- -; w.- i *.£dr tidak terjadi sell

:pu" -1-k———.«.. lni „.
;7" """•" k-k— "~- -«i Perkerasar,

(Sumber : The 4^r,h»i+ rC AsPl>*lt Institute, MS-22>
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D- Kadar Aspal DalaB Canpuran

A.P.! dalam oampuran berfungsi Sebagai bahan ikat
»'« «~..t. Aspal Sebagai hasil alaB __
dari penyaringan minyak kasar,
yang tersendiri, khususn:

ban temperatur.

mempunyai sifat-sifat

'a sifat peka terhad
ap peruba-

Z ; - "~— -ir dan udara.
ln k"d" "Ml dalM °—" "••» ~rapat campuran hpr^hm- i

tersebut karena rongga d*,»m
, _ "88a dalam campuran-' t««i oleh a8pal. SebaHknya ^^ ^^^

banyak ron£ff?a vcr•,-lggd y^ng masih kosong n-;
g- Ddamping itu penggu-

naan aspal hnr,,,,! •-Fax banyak juga akan member!kan U--t
dalRIr lUn lkatan yang baik
u a j. a m c a m p u r « n ♦-,- j»«an. t.tapi dengan kadar „pal yang bf,rl
- -an mengakibatkan n.lkny> ^ ^^ ^
rr """""" de,,,"n ""ik"y° t""»t>" -n.™,;hal in, akan menimbulkan kondi.,1 yang kurang
tungkan.

lebi-

menguri-


