
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar

yang telah dipadatkan berfiingsi mendukung beban lalu lintas secara aman dan

nyaman, selanjutnya beban diteruskan ke tanah dasar, sehingga tidak menimbulkan

tekanan yang melampaui daya dukung tanahnya. Pada umumnya perkerasan terdiri

atas beberapa lapis, dengan kualitas bahan makin ke atas makin baik.

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasan jalan dapat di

bedakan atas:

1. Perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal

sebagai bahan pengikat.

2. Perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang memakai semen

(portland cement) sebagai bahan pengikatnya.

3. Perkerasan komposit (composite pavement), yaitu merupakan gabungan antara

perkerasan lentur dan perkerasan kaku.

Sampai saat ini perkerasan lentur masih menjadi pilihan utama untuk

digunakan, sebab dirasa lebih menguntungkan di banding dengan jenis perkerasan

lainnya. Dalam uraian selanjutnya yang akan dibahas mengenai perkerasan lentur.

Konstruksi perkerasan lentur yang di gelar di atas tanah dasar (subgrade)

dengan bagian-bagiannya adalah lapis pondasi bawah (sub base course), lapis

pondasi atas (base course) dan lapis permukaan (surface course).
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Fungsi lapis perkerasan untuk tiap-tiap lapisan akan berbeda dan dapat

dibedakan menjadi:

1. Lapis permukaan (surface course) meliputi:

a. Struktural yaitu ikut mendukung dan menyebarkan beban kendaraan, baik

vertikal, maupun gaya horizontal/geser untuk itu persyaratan yang harus

dipenuhi adalah kuat (mampu memikul beban), kaku (lendutan kecil) dan

stabil.

b. Nonstruktural, berfiingsi sebagai lapisan aus dan kedap air yang membentuk

permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefiseien gesek yang cukup

untuk menjamin tersedianya keamanan bagi lalu lintas.

2. Lapis pondasi atas (base course) yaitu :

a. Sebagai lapis pendukung bagi lapis permukaan.

b. Sebagai lapis peresapan bagi lapis pondasi bawah.

3. Lapis pondasi bawah (sub base course) yaitu :

a. Menyebarkan beban roda kendaraan.

b. Sebagai lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul dipondasi.

c. Mengurangi tebal lapisan diatasnya yang lebih mahal.

d. Sebagai lapis pertama untuk perkerasan, karena biasanya tanah dasar daya

dukungnya lemah untuk menahan alat berat.

4. Lapis tanah dasar (subgrade) yaitu :

Baik yang berupatanah asli, timbunan galian yang telah dipadatkan adalah untuk

perletakan bagjan-bagian perkerasan lainnya.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap campuran agregat, aspal

dan bahan tambah yang ditujukan untuk lapis permukaan (surface course).
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Tujuan umum dari rencana perkerasan dengan bahan ikat aspal adalah

menetapkan penggabungan gradasi agregat dan aspal yang ekonomis yang akan

menghasilkan campuran dengan:

a. Aspal yang cukup untuk menjamin keawetan perkerasan.

b. Stabilitas yang memadai hingga mampu mendukung beban lalu lintas.

c. Rongga yang memadai akan total campuran padat hingga masih memungkinkan

adanya tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas tanpa terjadi bleeding dan

hilangnya stabilitas, tapi cukup rendah untuk mencegah masuknya udara dan

kelembaban.

3.2. Bahan penyusunan perkerasan

Bahan penyusun utama konstruksi perkerasan lentur jalan untuk tipe split

mastic asphalt adalah agregat, aspal dan bahan additive. Untuk menghasilkan

perkerasan yang berkualitas tinggi, maka bahan tersebut harus berkualitas tinggi

pula dan mencukupi persyaratan yang diijinkan. Supaya maksud tersebut dapat

terpenuhi maka pemahaman tentang sifat-sifat dan karakteristik masing-masing

bahan penyusun perkerasan harus di pahami benar.

3.2.1. Agregat

Adapun persyaratan mutu agregat yang dipakai sesuai dengan tabel 3.1. di

bawah ini:

Tabel 3.1. Persyaratan mutu agregat
No Uraian SMA

1 Kehilangan berat akibat abrasi mesin Los Angeles
(PB.0206-76)

40% maksimum

2 Kelekatan agregat terhadap aspal (PB.0205-76) 95% maksimum

3 Non Plastis ya

Sumber Data Sekunder Proyek Peningkatan Jalan Penggantian Jembatan Propinsi
Jawa Tengah Dit. Jen. Bina Marga DPU.
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Gradasi agregat ditentukan oleh lolos atau tertahannnya agregat pada satu

set saringan. Satu set saringan dimulai dari pan diakhiri dengan tutup.

Gradasi dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

a. Gradasi rapat (well graded), kandungan agregat kasar dan halus dalam porsi

yang berimbang, hingga dapat mengurangi rongga udara dalam campuran. Agregat

dengan gradasi rapat akan menghasilkan lapisan perkerasan dengan stabilitas tinggi,

kurang kedap air, berat volume kecil.

b. Gradasi seragam (uniform graded), yaitu agregat yang dalam ukuran butirnya

mengandung butiran yang ukurannya hampir sama/sejenis atau mengandung

agregat halus yang sedikit jumlahnya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya

rongga dalam campuran. Agregat dengan gradasi seragam akan menghasilkan

lapisan perkerasan dengan sifat permeabilitas tinggi, berat volume kecil, stabili

tas kurang.

c. Gradasi celah (gap graded), yaitu gradasi dalam distribusi ukuran butirannya

mempunyai kelebihan atau kekurangan salah satu butiran dengan ukuran

tertentu (tidak menerus).

Pada gambar 3.2 (lampiran 8.b) terlihat bahwa well graded grafiknya relatif

datar, uniform tampak curam sedangkan grafik gap graded kelengkungannya tidak

teratur (ada perubahan mendadak).

Adapun gradasi agregat split mastic asphalt dengan bahan tambah serat

selulosa adalah gradasi seragam (uniform graded) dengan prosentasi agregat kasar

(ukuran > 2 mm) yang tinggi yaitu > 70 %, hasil ini menurut spesifikasi Bina

Marga. Adapun gradasi agregat yang dipakai sesuai dengan tabel 3.2. dan gambar

3.1. dibawahini.



Tabel 3.2. Gradasi agregat split mastic asphalt dengan bahan tambah

serat selulosa menurut Bina Marga.

Ukuran saringan Lolos saringan Ideal

12.7 100 100

11.2 90 - 100 95

8.0 50-75 62.5

5.0 30-50 40

2.0 20-30 25

0.71 13-25 19

0.25 10-20 15

0.09 8-13 10.5
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Sumber Data Sekunder Proyek peningkatan jalan penggantian Jembatan Propinsi

Jawa Tengah. Dit. Jend. Bina Marga DPU.

~#— B. Atas —m— Ideal

0.09 0.25 0.71 2 5 8

Ukuran Saringan (mm)

B. Bawah

11.2 12.7

Gambar 3.1. Grafik analisa gradasi campuran split mastic asphalt.

3.2.2. Aspal

Aspal merupakan bahan padat atau semi padat yang tersusun dari bitumen

dan mineral. Aspal yang dipakai adalah aspal keras (asphlat cement). Pen 60-70

yang memenuhi ketentuan SNI No. 1737.1989-F. Dengan tabel seperti terlihat di

bawah ini:
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Tabel 3.3. Persyaratan AC Pen 60-70 (SNI No 1737.1989-F).

No Jenis

Pemeriksaan

Cara Syarat Satuan

Pemeriksaan Min Maks

1 Penetrasi (25° C, 5 detik) PA.0301-76 60 70 0,1 mm

2. Titik Lembek (Ring and

Ball) PA.0302-76 48 58 °C

3. Titik Nyala PA.0303-76 200 - °C

4. Kehilangan Berat (163° C,

5 jam) PA.0304-76 - 0,8 % berat

5. Kelarutan CCL4 PA.0305-76 99 - % Berat

6. Daktilitas (25° C, 5

cm/menit) PA.0306-76 100 - cm

7. Penetrasi Setelah Kehilan

gan Berat PA.0301-76 54 - % Berat

8. Daktilitas setelah kehilangan

Berat PA.0306-76 50 - cm

9. Berat jenis (25° C) PA.0307-76 1 - gram/cc

Sumber Data Sekunder Proyek peningkatan jalan dan penggatian jembatanPropinsi

Jawa Tengah Dit. Bina Marga. DPU.

Sifat-sifat aspal yang banyak pengaruhnya terhadap perilaku lapis keras

jalan adalah sifat termoplastik dan keawetan.

a. Sifat "Thermoplastik".

Konsistensi "viskositas" aspal yang berubah-ubah dengan berubahnya suhu,

pada suhu yang tinggi konsistensi rendah, aspal akan dapat menyelimuti batuan

dengan baik dan rata. Tapi bila pemanasannya berlebihan akan membuat molekul-

molekul yang ringan menguap, sehingga bisa merusak sifat aspal yaitu aspal cepat
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mengeras. Sebaliknyadengan pemanasanyang kurang konsistensi aspal tinggi aspal

tidak dapat menyelimuti batuan secara merata, sehingga daya ikatnya dengan

batuan jadi kurang dan akan mengurangi kekuatan lapis keras dalam mendukung

beban.

b. Sifat keawetan.

Sifat keawetan "durability", maksudnya adalah daya tahan aspal untuk

mempertahankan sifat aslinya terhadap perubahan yang disebabkan pada waktu

proses pelaksanaan konstruksi, pengaruh cuaca maupun beban lain. Sifat keawetan

yang utama adalah daya tahannya terhadap proses pengerasan sesuai dengan

jalannya waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan aspal menjadi keras yang sesuai

dengan jalannya waktu, yaitu :

1) Oksidasi, adalah reaksi antara oksigen dengan aspal. Proses ini

tergantung dari keadaan temperatur dan sifat aspal, akibat proses

oksidasi inilah yang mengakibatkan kadar aspal dalam konstruksi lapis

keras jalan terus berkurang.

2) Penguapan "volatilization" adalah menguapnya bagian-bagian aspal yang

mempunyai berat molekul ringan karena pengaruh penambahan

temperatur pada saat pelaksanaan konstruksi. Untuk mengatasi hal ini

maka pemanasan aspal harus di bawah titik nyala, serta proses pen

campuran tidak terlalu lama.

3) "Polymerization" adalah terjadinya penggabungan dari molekul-molekul

yang sejenis untuk membentuk melekul yang lebih besar lagi. Menurut

penelitian didapatkan bahwa "resine" adalah bagian yang labil, baik

menjadi "asphaltenese" maupun "oils". Sifat polymerisasi ini

menyebabkan aspal menjadi keras dan mudah mengalami retak-retak.
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4) "Separations" adalah menunjukkan adanya pemisahan dari "resins",

"oils" atau "asphaltenese" dari aspalnya. Hal ini dapat terjadi pada waktu

proses pencampuran agregat dan aspal, yaitu agregatnya menyerap

selektif terhadap aspalnya. Jadi bila yang di serap "resins" atau "oils"

aspal yang tertinggal akan mengeras, sebaliknya apabila yang di serap

"asphaltenese" aspal akan bertambah lunak.

5) "Synerisis" adalah istilah yang menunjukkan adanya kenampakan noda-

noda pada permukaan aspal. Noda ini timbul karena terjadi pembentukan

baru dalam aspal. Struktur yang baru ini biasanya mempunyai berat

melekul yang besar dan bagian ini menyebabkan aspal yang dipermukaan

menjadi keras.

3.2.3. "Filler"

Dalam campuran aspal dengan gradasi terbuka dibutuhkan dengan adanya

tambahan material lolos saringan nomor 200 (0,074) yang disebut "filler". Yang

dapat dipakai sebagai "filler" adalah : debu batu, kapur, semen. Dalam penelitian ini

di pakai limbah karbid "kapur susu". Dengan persyaratan harus dalam keadaan

kering (kadar air maksimum 1%).

Tabel 3.4 Gradasi Material Filler (SNI NO. 1737/1989/F jo SKBI-2.420/1987)

Ukuran Saringan
No. 30 (0,59 mm)

No. 50 (0,279 mm)
NO. 100 (0,149 mm)
No. 200 (0,074 mm)

Filler % Lolos Saringan
100

95 - 100

90 - 100

65 - 100

Sumber data Sekunder Proyek peningkatan jalan dan penggantian Jembatan

Propinsi Jawa Tengah Dit Jend. Bina Marga. DPU.
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3.2.4. Bahan Tambah "Additive"

Bahan tambah di dalam campuran SMA adalah serat selulosa "cellulose

fibre" dengan kadar berkisar antara 0,20 % - 0,30 % terhadap berat campuran.

Persyaratan menurut Bina Marga yang harus dipenuhi untuk serat selulosa agar

dapat dipakai sebagai bahan tambah pada SMA campuran panas, adalah :

a. Mudah terdistribusi secara merata dalam campuran panas pada tempera

tur 160° C -170° C.

b. Dapat dipisahkan atau diektraksi kembali dari aspal campuran panas.

c. Tahan terhadap temperatur aspal campuran panas sampai dengan suhu 250° C

minimal selama waktu pencampuran.

d. Dengan kadar 0,3 % terhadap berat SMA campuran panas dapat meningkatkan

ketahanan aspal terhadap temperatur atau titik lembek.

Serat selulosa yang di pakai pada penelitian ini adalah jenis CF-31500

(Custom Fibre-31500). Dengan hasil pengujian lengkap sebagai berikut:

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Serat selulosa CF-3150C>

No. Macam Pengujian Satuan Hasil Pengujian Persyaratan

1. Warna - abu-abu -

2. PH - 7,5 7,5 ±1

3- Kadar air % 4,0 <6,0
4. Kadar organik % 85,0 >75,0
5. Berat isi gembur gram/1 30,0 >25,0
6. Panjang serat mikron < 5000,0 maks. 5000
7. Ketahanan akan asam dan alkali - baik baik
8. Ketahanan suhu hingga 200 ° C - baik baik
9. Distribusi dalam campuran

keringsuhu 170 °C - merata merata

10. Hasil ekstraksi % 100,00 100,00
11. Titik lembek aspal pen 60/70 +

serat selulosa 97 % aspal + 3%
Serat Selulosa °C 57,8 >55,0

Sumber Data Sekunder Depertemen Pekerjaan Umum Litbang, PU, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Jalan.
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3.3. Karakteristik Campuran Split Mastic Asphalt dengan Bahan tambah

serat selulosa (SMA + S).

Karakteristik campuran dari lapis perkerasan tidak bisa dipisahkan dari

pengertian yang baik dari sifat bahan penyusunnya. Khususnya perilaku aspal

apabila telah berada dalam campuran split mastic asphalt, sehingga akan diperoleh

lapis perkerasan yang kuat, awet, aman dan nyaman untuk melayani lalu lintas.

Karakteristik campuran serat selulosa dimiliki oleh split mastic asphalt dengan

bahan tambah serat selulosa adalah :

1. Stabilitas, adalah kemampuan lapis perkerasan jalan menerima beban lalu

lintas tanpa terjadi perubahan bentuk. Stabilitas banyak tergantung pada

kohesi, gesekan dan inersia. Gaya gesek itu sendiri tergantung pada tekstur

permukaan, bentuk batuan, gradasi batuan, kerapatan campuran dan kualitas

aspal. Hal ini kemudian dikombinasikan dengan gesekan dan kemampuan

saling mengunci dari agregat dalam campuran. Adesi merupakan daya lekat

dari masing-masing partikel bahan perkerasan dengan aspal. Kohesi batuan

akan tercermin lewat kekerasannya sedang kohesi campuran tergantung dari

gradasi agregat, daya adhesi aspal dan sifat bantu bahan tambah. Inersia

merupakan kemampuan lapis keras untuk menahan perpindahan tempat

"resistence to displacement" yang bisa terjadi akibat dari beban lalu lintas.

Kestabillan yang terlalu tinggi menyebabkan perkerasan akan kaku dan cepat

mengalami retak, karena volume antar agregat kurang dan menyebabkan

kadar aspal yang dibutuhkan rendah.

2. Keawetan "Durability" adalah ketahanan lapis keras terhadap keausan

akibat gesekan kendaraan, pengaruh cuaca dan air. Sifat aspal dapat berubah

karena oksidasi dan perubahan campuran terhadap air. Untuk mendapat daya

tahan yang tinggi pada suatu campuran perkerasan dapat dilaksanakan
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dengan memberikan kadar aspal yang tinggi, gradasi agregat yang baik.

Dengan hal itu dapat dikatakan bahwa dengan kadar aspal tinggi maka akan

bertambah lapisan aspal yang melindungi butir-butir batuan dalam campuran.

Makin tebal perlindungannya, perkerasan akan menjadi lebih tahan lama.

Selain itu dengan kadar aspal yang tinggi, rongga udara yang ada dalam

campuran dapat terisi oleh aspal sehingga kerapatan campuran dapat

mencapai optimum. Untuk meredam pengausan permukaan lapis keras akibat

beban, dapat dipergunakan agregat dengan kekerasan yang tinggi. Sebab

pengausan dapat menyebabkan kerusakan berupa terlepas/tergesernya batuan

sehingga menimbulkan cekungan yang dapat menampung dan meresapkan

air.

3. Kelenturan "fleksibilitas" adalah kemampuan lapis keras untuk

menyesuaikan terhadap perubahan bentuk yang terjadi dibawahnya tanpa

mengalami retak-retak "cracking", sifat ini bertolak belakang dengan

stabilitas, maka dalam merencanakannya dipakai optimumnya, sebab dengan

memaksimumkan sifat yang satu berarti meminimalkan sifat lainnya. Biasanya

penurunan perkerasaan tidak terjadi secara merata. Dengan demikian

perkerasan harus memiliki sifat fleksibilitas, untuk mendapatkannya yaitu

dengan menambah kadar aspal yang tinggi dan memakaigradasi yang terbuka

"open graded".

4. Ketahanan kelelehan "Fatique resistance" adalah ketahanan dari lapis

aspal beton dalam menerima beban berulang tanpa terjadinya kelelehan yang

berupa alur "rutting" dan retak. Sifat ini dipengaruhi oleh rongga udara dan

viskositas aspalnya.

5. Tahanan geser "skid resistance" adalah kemampuan lapis permukaan pada

lapis perkerasan untuk mencegah terjadinya selip dan tergelincirnya roda
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kendaraan. Untuk mendapatkan tahanan gesek yang tinggi hampir sama

dengan stabilitas. Penggunaan aspal optimum dan agregat kasar akan

membentuk lapisan permukaan yang kasar. Faktor yang tidak boleh diabaikan

adalah rongga udara yang cukup dalam campuran perkerasan yang apabila

terjadi suhu panas udara cukup tinggi maka aspal tidak terdesak keluar

"bleeding" melainkan mengisi rongga yang terdapat dalam campuran,

sehingga lapis permukaan perkerasan tidak menjadi licin.

6. Kedap air "Impermeability" adalah sifat kedap air dan udara yang dimiliki

perkerasan (campuran), ialah kemampuan untuk mencegah masuknya air dan

udara ke dalam campuran. Hal ini erat kaitannya dengan jumlah rongga

dalam campuran.

7. Kemudahan pekerjaan "workability" adalah mudahnya suatu campuran

untuk di hampar dan dipadatkan sehingga diperoleh kepadatan yang

diharapkan.

3.4. Syarat-syarat kekuatan/struktural

Konstruksi perkerasan jalan di pandang dari segi kemampuan memikul dan

menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat-syaratt sebagai berikut:

a. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban/muatan lalu lintas

ke tanah dasar.

b. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisandibawahnya.

c. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya

dapat cepat dialirkan.

d. Kekuatan yang cukup untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan

deformasi yang berarti.
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Untuk dapat memenuhi syarat tersebut diatas, perencanaan dan pelaksanaan

konstruksi lentur jalan harus mencakup :

a. Perencanaan tebal masing-masing lapisan perkerasan.

b. Mutu dan jumlah bahan setempat yang memenuhi spesifikasi dari jenis lapisan

yang dipilih.

c. Pengawasan pelaksanaan yang cermat mulai dari tahap penyiapan lokasi dan

material sampai tahap pencampuran, penghamparan dan akhirnya pada tahap

pemadatan dan pemeliharaan yang terencana.

3.5. SMA (Split Mastic Asphalt)

3.5.1. Pengertian Umum.

Split mastic asphalt adalah beton aspal yang terdiri dari campuran agregat,

aspal dan bahan tambah. Dimana dari 3 jenis split mastic asphalt yang ada, yaitu

SMA 0/11, SMA 0/8 dan SMA 0/5, yang sering dipergunakan di Indonesia adalah

SMA 0/11.

Dalam penelitian yang dipakai adalah SMA (Split Mastic Asphalt) jenis

0/11.

3.5.2. Spesifikasi Teknik (Bina Marga).

Karakteristik dari split mastic asphalt adalah :

1. Agregat kasar dengan ukuran > 2 mm denganjumlah fraksi tinggi, antara :

70 % - 80 % dari berat campuran.

2. Mastik aspal, dimana campuran agregat halus filler, aspal dan bahan tambah

akan membentuk lapisan filmyang tebal.

3. Memakai bahan tambah berupa serat selulosa yang berfiingsi memperbaiki sifat-

sifat aspal.



3.5.3. Sifat-sifat SMA (split mastic asphalt).

Split mastic asphalt memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Mampu melayani lalu lintas berat.

a. Stabilitas marshall : > 750 Kg

b. Flow marshall : 2 - 4 mm

2. Tahan terhadap oksidasi:

Lapisan film tebal : > 10 mili u

3. Tahan terhadap deformasi permanen di suhu tinggi:

Nilai stabilitas dinamis : > 1500 lintasan/mm.

4. Kelenturan.

Perbandingan marshal (stabilitas/flow) : 190 - 300 Kg/mm.

5. Kedap air

a. Rongga udara : 3 - 5 %

b. Indeks perendaman : > 75 % (60° C, 48 jam)

6. Tahan terhadap cuaca panas (temperatur tinggi)

Titik lembek (aspal + serat selulosa) : > 60 ° C

7. Aman untuk lalu lintas (kesat):

Nilai kekesatan : > 0,6

8. Tingkat keseragaman campuran yang tinggi:

a. Kadar agregat kasar : tinggi

b. Kekentalan/viskositas aspal : tinggi
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