
BAB VI

PEMBAHASAN

Pada penf-lit iir, i • •
aUdn ll'i karakteristik dnr-i v .-''-UK dari beton aspal

diukur dengan niJai-nilai .-, ,-t
VITM ,V • stabxlxtas, flow (kelelehan),VITM (Void in Tho Mix '
a UXCJ i i Hed wit h
Asphalt). '

—k dapat mengetahui nilai kekakuan dari suatu
tapis keras -ini-,. i"•-a .0.0 jalan daoai- h •; i ^ i >
4 , dilakukan dengan berbagai

»e.tode. Beberapa metodeyang dapat d", ,
8 aapat digunakan untuk

mengetahui nilai ..r, ,niiax kekakuan suatu laoic i,
ftr. , . iapis kera* Jalan
ad-lah metode anal it is dan nomo<
ana. litis c.-, i .-, i. .J---3 oaiah saturr

A- Pengaruh Variasi T

Test Marshall.

1- Stabilitas.

>gram "Shell". Metode

'ya dike«*angkan oleh Heukelom and^omP. Dinana keduanya Merlukan ^^ g bit
didapat dari nomogram dan formula.

yang

eiperatur Pe.ada.tan Terhadap Hasil

-abilitas lapisar, p.rt.r„an dalan adaiah kMM
P«n lapisan perkerasar, menerima beban lalu llntac
ta-a ter.adi perubahan bentnk tetap sepertr ,.loBban/
a!- ataupun bleeding ^^^ ^^ -•

;1"e ' d°"Ha" '"'"1"h ^"'i..t--.n b.,ba„ k.,ld„„;
Va"e ,l"™"iJ""" '•«•»". daian denga TOl„»,
lalu lintas tinggi dan sebagian besar

merupakan



kendaraan berat menuntut stabilitas yang lebih besar

dibandingkan dengan jalan dengan volume lalu lintas

yang hanya terdiri dari kendaraan penumpang saja.

Kestabilan yang terlalu tinggi menyebakan lapisan

itu menjadi kaku dan cepat mengalami retak, disamping

itu karena volume antar agregat kurang, mengakibatkan

kadar aspal yang dibutuhkan pun rendah. Hal ini mengha

silkan film aspal tipis clan mengakibatkan ikatan aspal

mudah lepas sehingga durabi1itasnya rendah.

Batas minimum yang ditetapkan Bina Marga untuk

nilai ini adalah 750 kg ( untuk kepadatan lalu lintas

berat ). Dari hasil penelitian ditunjukkan / dibuktikan

bahwa beton aspal yang menggunakan pasir pantai (campu

ran dengan gradasi menerus ), mempunyai stabilitas

diatas nilai minimum adalah pada suhu pemadatan diatas

100°C,120°C, dan 130°C dengan nilai stabilitas 813 kg,

998 kg, dan 1009 kg. Berarti pemadatan pada suhu 110°C,

120°C dan 130°C memberikan nilai stabilitas yang meme-

nuhi syarat Bina Marga (diatas batas minimum 750 kg).

Melihat hal ini pemadatan dibawah suhu 110°C,

untuk campuran beton aspal yang menggunakan pasir

pantai kurang baik, karena nilai stabiIitasnya rendah

(dibawah batas minimum 7.51) kg). Lapis keras dengan

nilai stabilitas < 750 kg akan mudah terjadi rutting

karena perkerasan bersifat iembek e&hlngga tidak mampu

mendukung beban yang berat.

Dari gambar 8.1 terlihat bahwa, nilai stabilitas



naik dengan naiknya suhu pemadatan Itin_- , P-^atan, karena dengan suhu
tinggi aspal mencair sehin*«*» --ehing^a oampuran lebih rapat dan
rongga udara keoil ».Keen, berarti sifat c.oi-,-T * , -it at salmg mengunci«decking,, „t„ agregat menjadi ^^ ^

gkatkan nilai stabilitas
Pada suhu pemadatan 120°C dan 130°C t» •,•

„ ., J-JU L terjadi ke-
naikan nilai stah-ii;*--tabxntas yang cukup keoil dan cenderung

Vang berarti pula akan men in

konstan. Hal ir,i
disebabkan karena.

raS/rSP" SehinSSa —»-aya ikatnya berkurang
Kenaikan stabilitas senerti r ,- cPc-1 11 pada gamba r 8.1.
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2. "Flow" (kelelehan)

Kelelehan adalah angka yarn
menunjukkan besarnya

d e f o r masx yang terjadi pad& benda uji d^
mm

£

2

ao too

TEMPEPATIJR ( c)

am satuan 0,01
-da „aktu menerima beban/ gaya tekan (dalM ^

Bma Marga menetapkar, batasan 2-4 mm.

Angka flo„ ditentukan e!eh banyak faktor, antara
lam gradasi, kadar aspal l-c.1,1...,

' ' lel6katan aspal, kekentalan
aspal dan kekasaran permukaan batuan.

Dari hasil penelitian, nllai flo„ cenderung
-n«an „aiknys temperau,r penadatan 0engan mmi ^
«»• o..Puran mendadi lebih kaku sehingga pada saaj
-nerima beban, deformasi yang terjadi keei!
Penurunan niiai -fW „p„tl pada ^^ g

Gambar 6.2. Grafik Hubungan anta
ra "Plow" dan

Temp eratu r Pern ad atan.



3. VITM (-Void in The H.x..)

VITM NUa; VI™ b""n'"»h —P —kuan oampuran,
»ndah nilai kekakuan ti„ggi (kaku,. pada

HT"beban lalu "—• — -~ -g kaku .„„
I1 7--"^" -—"««• -atak-retak,, karena

cukup lentur untuk menahan de.ormasi yang terja-

kekedapan oampuran , semakin ,.
,, , ln banyak ron«ea akan semakin
kurang kedap terhadap udara dan air la • ,
VITM H • • P1S kerSS dengar'VHM tmggi akan rJlt .. _

aspal al "" "^^ 8ehin««aaspai akan cepaf hahi<-- i.
1S kUrena t^oksidasi. Sebalikn

nilai VITM terlalu keoil ^- k"il oampuran menjadi sangat rapat
asP«l sulit menembus kedalam rongga

longga sehingga saat
menerima beban aspal akan naik ,akan naik ke permukaan dan terjadi
bleeding".

ya

Da] i basil penelitian, nilai
VITM turun dengan

naiknya t
emperatur pemadatan Hal i. •; ,• ,

' Hal lni disebabkan kon-

r sehingga filler dan aspal lebih
disi aspal semakin cai

mudah mengisi rongg
a oampuran. Keadaan ini

memungkinkan
rongga dalam campuran lebih keoil
bat pada gambar 6.3.

Seperti yang terli-
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Gambar 6.3. Grafik Hubungan antara. VITM dan

Temperatur Pemadatan

4. VFWA ("Void Filled with Asphalt")

VFWA nilainya berpengaruh terhadap kekedapan dan
keawetan oampuran, Beton Aspal dengan VFWA tinggi memi-
liki kekedapan dan keawetan oampuran yang tinggi pula.
Namun oampuran dengan nilai VFWA terlalu tinggi akan
mudah terjadi "bleeding", karena rongga yang kosong
keoil sehingga aspal yang oair akan mengalir ke tempat
yang mudah di tembus yaitu kepermukaan. Sebaliknya
Baton Aspal dengan VFWA terlalu rendah menyebabkan
campuran kurang kedap terhadap udara dan air, ••hingga
aspal mudah teroksidasi akibatnya campuran kurang awet.

Dari hasil penelitian, nilai VFWA naik dengan



kenaikan temperatur pemadatan. Hal ini disebabkan

kondisi aspal semakin cair sehingga aspal lebih mudah

mengisi rongga dalam campuran. Keadaan ini memungkinkan

penutupan rongga oleh aspal semakin besar sehingga

campuran semakin kedap terhadap air dan udara.

Kenaikan nilai VFWA seperti terlihat pada gambar 6.4.
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Gambar 6.4. Grafik Hubungan antara VFWA dan

Temperatur Pemadatan

B. Pengaruh Variasi Temperatur Pemadatan terhadap

Persyaratan Bina Marga.

1 . T e r had ap S tab i 1 i tas

Stabilitas yang disyaratkan adalah minimal 750 kg.
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tapis keras dengan stability <750 kg akan mudah
ter.adi >utting-, karena perkerasan bersifat lembek
sehingga tidak mampu mendukung beban.

°»* tabel e.! tampak banHa variasi temperatur
Vang memenuhr syarat dari Bina Harga ada 3 variasi
temperatur, yaitu temperatur UO'C, 120°C dan 130-C.

2- Terhadap "Flow (kelelehan)

••Flow (kelelehan, yang disyaratkan adalah 2-4
mm. Lao is u&vc,,-. iP keras dengan nilai "flow" < ? mm

UN < ^ mm campuran

^bih rapat (rongga udara keel!,, eampuran menoadi
labrh kaku sehi„gga pada saat ^^ ^ ^^
yang terjadi keoil.

Sebaliknya bila nilai "flow" > 4
njadi tidak rapat (ronggme

VITM yang disyaratkan adal
dengan nilai VITM < ^ ,

3- akan berakibat terjadi
-bleeding-. tni ter.adi jika suhn perkerasan tinggi
aspal yang eair pada saat ,„„.„ „.„.„ „„„, ^^
mencari temp-at yang kosong dan mudah dltembus. Dengan
rongga terlalu keeil maka aspal sulit masuk kedalam

mm campuran

a udara besar), campuran
11d a k k a k n r• ^ v.;».,,.,.,_ ,-^ -hingga pada saat menerima beban deformasi
yang terjadi besar.

Dari tabel 6.2 tampak bahwa variasi temperatur
tidak begitu berpengaruh, mulai dari temperatur 70T
sampai 130°C memenuhi syarat dari Bina Marga.

3. Terhadap VITM ("Void in The Mix")

ah 3 - 5%. Lapis keras

/



rongga, sehingga akan ru
ik ke permukaan yang mengaki-

batkan "bleeding1

..f ;"Uk ^ '^ d^- V™ >̂ a^an mengurangi
"enoadi kurang kedap terhadap air dan Ud,
"bat aspal mudah teroksidasi sehin,
jumlah aspal lebih c-epat

Dari hasil per
?mperatur yang

lara yang bera-

'gga pengurangan

Aleutian, variasi ter
memenuhi syarat ada 3

120°C dan 130°C
variasi temperatu *> yaitu 110°C,

4- Terh*daP VFWA ("Void Filled wit
h Asphalt")

VFWA yang disyaj'•tatkan adalah 7C1 - <t?v raxan /o - Q24. Lapis keras
dengan nilai VFWA < 7*y

' 70/" MnVbabka„ campuran kurang
^dap terhadap udara dan air oenircfr

, . ' •jehlr'gea aspal mudah
teroksidasi 8kih»tm,r ,akibatnya campuran kurang aW(

?et.

Lapis keras dengan nilai
terjadi "bleeding", karens

VFWA > 82% akan mudah

sehingga aspal
* rongga yang kosong keoil

yang cair akan mengalir ke t
mudah di tembus yaitu 1-e r&, .

yauu ke Permukaan.

"arih.su penelitian, variasi temperatur yang
tn e m e n u h i •-• v •-< ->- v, f • ,•-"'X oyaiat, yaitu temporal n>~ ion° ,t- o r a i u r .1.2 0 d a n 13 0 °C .

C- ""I—I .«-» hab„ratoM,m ,,rh„dap 13pe„ifikasj
Bma Marga.

empat yang

Dari hasj ].

JTS UII didapatkan hasil yang „„.„„„_, 9„myuvuiun
seperti terdapat pada tabel 6.1 berikut.

Pe"S"iiUl •Ji >.«U,ru..orl„. .,„„, ,„„
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Tabel 6':L m!'̂ .1 Lab^atorium terhadap spesxfika;
Marg s i B in a

Temperatur Pemadatan (°C)Spesifikasi

Bina Marga
70 80 90 100 U0 120 130

Stabilitas
min 750 kg

Flo

2 - 4%
VITM

3 - 5%

w

VFWA
8n c/

Suhu optimu
"

m 125°C

Sumber : Hasil Penelitian di LarTr. ,, TT , -- -aboratorium Jalan RavaTo UII dan spesifikasi Bina Marga.

Dari Tabel hasil penelitian diatas dapat diketah
1U 1

bahwa Temperatur Pemadatan Terhadap Beton Aspal Yan<?
Menggunakan Pasir Pantai yang ideal dan memenuhi syarat
dari Bina Marga Las ton Mo 13 /pt/r/iqai , -, ,nu.jo /i lyb/iadJ, adalah pemada

tan pada Temperatur JJ15JLGL

D. Evaluasi modulus kekakuan aspal yang di gun
gunakan.

Berikut ini disajikan oontoh dan hasil perhitungan
tumen Stiffness (modulus kekakuan bitumen) dengan

menggunakan nomogram yang dikembangkan oleh Van der
Pod dan formula yang diturunkan oleh Ullidz. Pada
penentuan niJai. kekakuan a«pal. dengan nmmni k*oe
patan kendaraan (V) = 60 km/jam , panJang jejak roda

(1) 20-30 cm dan diambi 1 25 cm.

bit,



maka didapat
1

t =

V

0,25 x 3600

61

60.000

": u-02 detik.

Contoh perhitungan :

a. Menggunakan nomogram Van der Pool.
Data-data yang diperlukan :

!• TrB (titik lembek) = 43.5

2- Penetrasi 25°C - 80 1

Kemudian dari kedua nilai tersebut melalui grafik
Bitumen Grades Repueseted by spesifikation areas

dWap^ifa"?? ??;C US ^ /l«Pi«n No.15)"• i- «• 1- 11 l idi tr 1 s e b es a r - -• 0 7 5

3. Lama pernbebanan (t) = 0.02 detik.
4- Nilai Suhu antara :

Suhu antara - Tdd - c.„hi, v^+.'RB ouhu rata-rata perkerasan.

= (46.5 - 26)°C

20.5 °C

Dari nilai-nilai tersebut diatas dengan mengguna
kan nomogram Van der Pool (gambar 2.1), maka
didapat nilai kekakuan aspal sebesar =
1 * ID7 H/iol

t



b. Menggunakan formula Ullids

Sb = 1.157 x 10-7 x t-0.368 x 2718 -PIr x (Spr_T)5

t = 0,02 detik ( asumsi untuk keoepatan 60 km/jam)
T = 26°C (suhu rata-rata di Yogyakarta)
Pr = 0.65 x Pi

- 0.65 x 80,1
= 52.065

Spr = 94.8 - 26.35 log Pr
= 98,4 - 26.35 log 52.065
= 53.169

PIr

PIr -

27 log Pi - 21.6

76.35 log Pi - 232.82

27 log 80.1 - 21.65

76.35 log 80.1 - 232.82

= - 0.340

Maka didapat :

Sb = 1.157 x 10-7 x 0.02 -0.368 x 2.718~C~0.34) x

(53.169 - 26)5

= 1.0152 x 10 7 H/cm,

- 10.152 Mpa

Dari kedua oara tersebut diatas untuk menoari

nilai kekakuan aspal baik yang menggunakan nomogram Van
der Pool maupur. dengan rumus Ullids didapat nilai yang
tidak jauh beda.

E. Modulus kekakuan campuran.

Pada penelitian ini dioari nilai modulus kekakuan

campuran dengan menggunakan formula llc*uhc< Iomp dnri Kloirip

dan nomogram dari Sheel.
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Kenaikan nilai modulus kekakuan campuran ini erat

kaitannya dengan kerapatan campuran yang terjadi. Pada

temperatur pemadatan yang semakin tinggi viskositas

aspal rendah (cair) sehingga apabila campuran dipadat-

kan akan menjadi lebih rapat dan padat. Dengan demikian

volume pori dalam campuran menjadi lebih kecil. Berarti

bahwa temperatur pemadatan akan mempengaruhi besarnya

n i 1a i. m od u 1u s ke k a ku an c a m p u r an .

Contoh perhitungan :

a. Nomogram dari Shell :

Sebagai contoh diambil data dari sampel 1 (satu).

(100 - Vv) (MB/Gb)
Vh =

V,

Tmax_

Tmax"

v

(MB/Gb) + (MA/Ga)

(Tmax - Tin) x 100

100 x TW

(MB/Gb) + (MA/G3)

1200

1275.6

76.5

1275.6

x 100

x 100

100 x 1

94.07 %

5.927 %

927 94.07

2.475 - 2.23
x 100

2.475

2.475

9.899 %



V.-,b

(100 9.8997) (5.927/1.1775)
5.927 ~

V-

| 1.1775

v + Vb + va = 100%

Va - 100 - Vv - vb

= 100 - 9.899

= 78.872

94.07 |

2.6605

11.229

64

11.229 %

Dart hasil perhitungan diatas selanjutnya dieari
ni1" kekakUa" 0a"pu"" ^ri nomogram Shell d
M"OStU """"' ^k^™ — an =Ufl x& ^

Hasi! perhitungan seluruh sampel dapat dilihat
Pada tabel berikut :

oumber

Perhitungan kekakuar
Shell i oampuran dari

r

ari

nomogram

Kekakuan campuran
(N/m=)

JTliiuenelitian di L»b^atoriu m Jalan Raya



b. Formula Heukelomp dan Klomp

Smix - Sbit 1 +

2.5 CV

n 1 - CV

vb - 11.2 29

Va z: 78.872

CV

CV

'8.8 7

78.872 -t- 11.229

0.875

0.875

Cb

1 + 0.01 (9.839 - 3.0)

VB 11.229

0.819

Cb

n

VG + VB 78.872 + 11.229

/3 (1 + 0.819)

r 4 x io4 ,
0.83 log

l- Sbit

Sbit = Dari nomogram (lampiran Ho. 14)

Smix - 10.000
p ^ . -j

| 1 -i-
L 2.989

1077.000 Mpa

J 2.989

0.875

0.875

0. 124

.989

Untuk hasil perhitungan sampel yang Jain dengan
•:i\ Vfm« sa"° ***** dilihat Pada tabel 6 3 dibaSah

!tf['tj o , .j Per hitting an (,ek ska an campurspur an Muutux fur-nia Htukeiomp liiu Klomp

\ I I 11.229
i II ! 11.22?
j III | 11.330
| IV i 11.632
i '•! I IS.733
I VI | 11,934
i VII j 11.934
1 1

I™ ;:f:! ^^ ! °-8J9! °'124! *'™ I' i 0,2 939^7 ,9.^.- 79..V5J 0.375 j 0.823 j f.. ?24' 0 liq
'•^^.j^i >-37f. | .:.:,;•• '. .,;-,: „f!p
o.66'{85.701( 0,87!. j •!,&*« , -,,jiM 0.K4 <y

4.24;|S;,B24| i!,i(75 ; -,.,'c-4 j -.,,l/;>j ^.-m i (i ^'y
4.242j33,824j 0.875 j o.a64 j O.l.f.j 0.09; Uf t939

H 4

U-CV\t| Sbit i r,

i (Mpa) ! i"'pd; |
-i—

2 ^9, 149 )

* ,

2466


