
BAB VII

PEMBAHASAN

7.1.Pengaruh Kadar Filler Terhadap Kepadatan "Compaction Factor"

Split Mastic Asphalt sebagai salah satu jenis aspal campuran panas yang

terdiri dari agregat kasar (ukuran 2,0 mm sampai dengan 13,0 mm), agregat halus,

filler dan bahan tambah "additive" dengan jumlah fraksi kasar yang tinggi (> 75%),

yang bila dipadukan dan diterapkan dengan suatu variasi kadar aspal yang tepat,

maka akan dapat terjalin hubungan yang erat antara faktor aspal dan faktor butiran.

Perpaduan faktor tersebut akan sangat berpengaruh terhadap suatu campuran

dalam proses pemadatannya.

Dengan semakin bertambahnya kadar filler yang diterapkan, maka pasta

panas dari campuran split mastic aspal akan semakin sulit dalam proses

pemadatannya. Compaction factor yang didapat dalam penelitian dengan kadar

filler terapan interval 2% (2%, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %) sebagaimana tertera

dalam gambar 7.1. Semakin tinggi kadar filler yang diterapkan, maka nilai

compaction factor akan semakin naik. Kepadatan yang diperoleh dari penelitian

dapat dilihat pada gambar 7.1 dibawah ini.
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Gambar7.1. Hubungan kadar filler dancompaction factor.
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7.2. Pengaruh Kadar Filler Terhadap Penyusutan

Mengingat campuran Split Mastic Asphalt dengan bahan tambah serat

selulosa memakai gradasi terbuka "open graded" akibatnya pada waktu proses

penghamparan dan pemadatan dilapangan akan terjadi penurunan temperatur yang

cenderung lebih cepat. Untuk mencapai kepadatan yang optimum perlu

dipertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan pemadatan jangan sampai passing

rencanatidak memenuhi temperatur yang diijinkan.

Penyusutan yang didapat dalam penelitian, dengan kadar filler terapan

interval 2,0 % (2%, 4 % , 6 %, 8 %, 10 %, 12 %), terlihat gambar 7.2. dibawah ini
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Gambar 7.2. Hubungan antara faktor penyusutan dankadar filler

Dari gambar diatas menunjukkan dengan dipakainya gradasi terbuka "open

graded" maka akan diperlukan nilai kadar filler yang tinggi pula. Semakin tinggi
kadar filler yang diterapkan maka nilai penyusutan akan semakin rendah, walaupun
dalam percobaan ini terjadi kejanggalan yaitu pada kadar aspal 6,5 % dengan

kadar filler 4 % terjadi kenaikan dan untuk kadar aspal 7% dengan kadar filler 10

% dan 12 % terjadi kenaikan.

7.3. Pengaruh Kadar Filler Terhadap "Density"

Kerapatan campuran "density" menunjukkan derajat kepadatan dari suatu

campuran yang telah dipadatkan. Campuran dengan kepadatan (kerapatan) yang

tinggi memiliki kekuatan menahan beban lebih tinggi dibanding campuran yang

kerapatannya rendah. Nilai kepadatan campuran dipengaruhi oleh kualitas bahan

dan cara pemadatannya. Campuran akan memiliki kepadatan yang tinggi bila

bentuk agregat tidak beraruran, kadar aspal yang tinggi (cukup untuk menyelimuti

permukaan butiran), porositas agregat rendah, pemadatan pada suhu tinggi

(viskositas aspal rendah).
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Gambar 7.3. Hubungan antara kadar filler dengan density

Nilai kepadatan "density" yang diperoleh dalam penelitian terjadi penurunan

sejalan dengan bertambahnya kadar filler hal ini disebabkan karena bahan pengisi

ini kasar sehingga mengakibatkan ikatan antara butiran dan aspal kurang kuat dan

menghasilkan campuran dengan tingkat kepadatan yang rendah. Terlihat pada

gambar 7.3. bahwa untuk sampel campuran aspal pada waktu perendaman 24 jam

memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan dengan perendaman 30 menit.

Karena untuk perendaman 24 jam dengan kadar aspal 7 % sedang yang

perendaman 30 menit kadar aspalnya 6,5 %.

7.4. Pengaruh Kadar Filler Terhadap VIM "Void In Mix"

Nilai VIM "Void In Mix" sama dengan nilai prosentase rongga dalam

campuran yang menunjukkan banyaknya rongga dalam campuran, untuk

memungkinkan tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas yang berulang,

terutama dari kendaraan berat. Di samping itu VIM juga ditujukan untuk

menyediakan rongga bagi aspal saat suhu padaperkerasan meninggi.
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Akan tetapi apabila rongga udara yang ada terialu banyak maka akan

mengakibatkan mudahnya air dan udara masuk ke dalam campuran, sehingga nilai

durabilitas menjadi berkurang. Jika rongga terialu sedikit maka akan

mengakibatkan campuran menjadi kaku, sehingga pada saat menerima beban lalu

lintas akan lebih mudah menjadi retak-retak "cracking" karena tidak cukup lentur

untuk menahan deformasi yang terjadi.
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Gambar 7.4. Hubungan antara kadar filler dengan VIM.
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Dengan adanya variasi kadar filler akan menghasilkan nilai rongga udara

yang berlawanan dengan nilai density seperti terlihat gambar 7.4.

Persen rongga yang disyaratkan adalah 3%-5 %. Lapis keras yang memiliki

nilai VIM kurang dari 3 % akan mudah terjadi "bleeding" ini terjadi pada

temperatur perkerasan tinggi. Akibat temperatur perkerasan tinggi, aspal akan

mencair dan pada waktu perkerasan menerima beban aspal yang mencair akan

mengalir mencari tempat yang kosong (rongga). Dengan rongga kecil, aspal akan

sulit masuk ke dalam rongga sehingga akan naik ke permukaan.

Sebaliknya bila nilai VIM lebih besar dari 5% maka akan mengurangi sifat

durabilitas, sebab rongga yang terjadi lebih besar maka lapis keras menjadi kurang
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rapat atau kedap terhadap udara mapun air. Hal ini mengakibatkan aspal mudah

teroksidasi sehingga pengurangan jumlah aspal lebih cepat.

Kecenderungan kenaikan nilai VIM untuk kedua jenis kadar aspal seperti

terdapat pada gambar 7.4. Dari hasil penelitian untuk kadar aspal 6,5 % ternyata

yang masuk kriteria spesifikasi SMA 0/11 yaitu benda uji dengan kadar filler 2%

dan 4 %. Sedang untuk kadar aspal 7 % hanya benda uji dengan kadar filler 4 %

saja yang masuk dalam kriteria spesifikasi SMA 0/11.

7.5. Pengaruh Kadar Filler Terhadap VFWA "Void Filled With Asphalt".

Nilai VFWA menunjukkan besarnya rongga yang dapat terisi aspal.

Besarnya nilai VFWA berpengaruh terhadap durabilitas suatu campuran. Apabila

VFWA besar berarti banyak rongga yang terisi aspal sehingga kekedapan

campuran terhadap udara dan air menjadi lebih tinggi. Akan tetapi nilai VFWA

yang terialu besar akan menyebabkan bleeding, karena rongga yang terisi terialu

kecil, bila perkerasan menerima beban lalu lintas maka sebagian

aspal akan mencari tempat kosong. Jika rongga yang ada telah terisi aspal maka

aspal akan naik ke permukaan sebaliknya bila VFWA terialu kecil berarti rongga

yang ada cukup besar. Kekedapan perkerasan akan semakin kecil, karena udara

dan air akan mengoksidasi aspal dalam campuran sehingga keawetan "Durabilitas"

campuran berkurang.
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Gambar 7.5. Hubungan antara kadar filler dengan VFWA

Dari gambar 7.5. tampak kadar filler berpengaruh terhadap nilai VFWA.

Dengan bertambahnya kadar filler maka nilai VFWA akan menurun, karena butir

pengisi yang terselimuti aspal lebih sedikit. Dengan banyaknya butir pengisi ini

menyebabkan prosentase yang terisi aspal semakin sedikit. Kecenderungan

menurunnya nilai VFWA sejalan dengan naiknya kadar filler. Dari hasil penelitian

ini yang memenuhi persyaratan untuk SMA 0/11, yaitu > 75 % adalah untuk

kadar filler 2 % dan 4 %.

7.6. Pengaruh Kadar Filler Terhadap Stabilitas

Stabilitas adalah kemampuan dari perkerasan jalan dalam menahan

terjadinya perubahan bentuk akibat beban lalu lintas. Jalan dengan volume lalu

lintas yang tinggi menuntut stabilitas yang lebih besar.

Stabilitas yang tinggi juga dicerminkan oleh adanya kerapatan campuran

yang tinggi. Hubungan dengan kenaikan kadar filler seperti terlihat pada gambar

7.6. Terlihat bahwa stabilitas cenderung naik dengan bertambahnya kadar filler

hingga pada batas tertentu, dan apabila kemudian nilai kadar filler terus ditambah
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akan menyebabkan nilai stabilitas justru akan menurun. Tetapi stabilitas yang

terialu tinggi menyebabkan lapisan menjadi kaku dan cepat retak. Disamping itu

karena volume antar agregat kurang, mengakibatkan kadar aspal yang dibutuhkan

rendah. Hal ini menghasilkan film aspal tipis dan mengakibatkan ikatan aspal

mudah lepas sehingga keawetannya "Durabilitas" rendah.
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Gambar 7.6. Hubungan antara stabilitas dan kadar filler terhadap perendaman.

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan diatas, bahwa campuran Split Mastic

Asphalt yang memakai limbah karbid sebagai bahan pengisinya, memiliki nilai

stabilitas di atas batas minimumnya yaitu 750 kg.

Pada campuran Split Mastic Asphalt dengan lama perendaman 30 menit

untuk kadar filler 2 % sampai 8 % nilai stabilitasnya mengalami kenaikan dan nilai

maksimalnya pada kadar filler 8 % yaitu sebesar 1530,745 kg dan setelah ditambah

kadarfillernya nilai stabilitasnya turun lagi.

Pada campuran dengan lama perendaman 24 jam, untuk kadar filler 2 %

sampai 6%mengalami kenaikan stabilitas, setelah ditambah kadar fillernya yaitu 8

% dan 10% stabilitasnya turun akan tetapipada kadar filler 12% nilai
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stabilitasnya ada kejanggalan yaitu nilai stabilitasnya mengalami kenaikan yang

drastis yaitu mencapai nilai stabilitas maksimal sebesar 2012,3450 Kg, yang

seharusnya nilai stabilitas tersebut akan menurun. Kejanggalan tersebut dapat

disebabkan karena pengamatan, peralatan.

7.7. Pengaruh Kadar Filler Terhadap Kelelehan "Flow"

Kelelehan atau flow menunjukkan besarnya deformasi dari campuran

akibat beban lalu lintas. Penambahan kadar filler mengakibatkan menurunnya nilai

flow sampai tingkat tertentu dan akan naik lagj seperti terlihat pada gambar 7.7

Dengan semakin tingginya kadar filler, bila campuran dipadatkan maka bahan

pengisi tersebut akan mengisi rongga-rongga yang ada sehingga campuran akan

menjadi rapat. Apabila campuran yang semakin rapat mendapat beban, maka

deformasinya akan menjadi semakin kecil.

Kelelehan campuran dengan bahan pengisi limbah karbid memiliki nilai

kelelehan yang kecil. Hal ini disebabkan karena sifat limbah karbid sebagai bahan

ikat walaupun kualitasnya rendah. Sehingga aspalnya mempunyai karakteristik

yang sedikit berubah dan ini ditunjukkan dengan kelelehan yang relatifkecil.

4 -

1 \ Batas Atas

F

1

0

w 3 -

* >——_ ^ S; i" ? />

Tim)

2 -
Batai; Bawa i

1 -

"^

--

30 menit 24 jam

8 10

Kadar Filler (%)

12

Gambar 7.7. Hubungan kadar filler dengan flow terhadap waktu perendaman.
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Pada campuran split mastic asphalt dengan lama perendaman 30 menit,

dengan kadar bahan pengisi 2 % sampai 10 % terjadi penurunan nilai flow akan

tetapi pada penambahan kadar bahan pengisi 12 % nilai flownya naik,yang

seharusnya nilai flow ini turun. Kejanggalan tersebut dapat disebabkan karena

pengamatan,peralatan. Sedang nilai flow maksimal terjadi pada kadar bahan

pengisi 2 %.

Untuk campuran Split Mastic Asphalt dengan lama perendaman 24 jam,

dengan kada bahan pengisi 2 % sampai 6 % mengalami penurunan kemudian

naik lagi dari 8%-10 %. Sedangkan pada kadar bahan pengisi 12 %flownya turun

lagi. Nilai flow maksimal terjadi pada kadar bahan pengisi 2 % yaitu sebesar 4,318

mm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kadar bahan pengisi belum tentu

flownya akan naik atau turun. Ini berhubungan dengan stabilitas yaitu semakin

besar stabilitas makaflownya akan semakin kecil.

Dari gambar 7.7 terlihat bahwa untuk masing-masing kadar bahan pengisi

dan variasi perendaman sebagian besar memenuhi syarat, kecuali nilai flow pada

kadar filler 2% lama perendaman 24 jam melebihi syarat.

7.8. Pengaruh Kadar Filler Terhadap Marshall Quotient

Marshall quotient merupakan pendekatan terhadap tingkat kekakuan dan

fleksibilitas dari suatu campuran. Nilai QM di dapatkan dari hasil bagi nilai

stabilitas dengan nilai kelelehan. Apabila campuran memiliki nilai QM yang tinggi

berarti campuran getas (kaku) dan fleksibilitasnya rendah. Sebaliknya bila QM

kecil, campuran akan fleksibel dan campuran menjadi plastis sehingga akan

mengalami deformasi yang cukup besar pada saat menerima beban. Besarnya nilai

QM ini mencerminkan tingkat plastisitas lapis keras split mastik aspal.
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Dari gambar 7.8 dibawah ini memperlihatkan bahwa variasi kadar bahan pengisi

akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap lapis perkerasan.
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Gambar 7.8. Hubungan kadar filler dan waktu perendaman terhadap Marshall

Quotient

Nilai QM yang didapatkan dalam penelitian untuk perendaman 30 menit

untuk kadar bahan pengisi 2 % - 8 % mengalami kenaikan sedang untuk

penambahan kadar filler 10%-12 % nilai QMnya turun. Nilai QM maksimal terjadi

pada kadar filler 8 % hal ini karena pada filler 8% nilai stabilitasnya maksimumdan

nilai flownya kecil.

Sedangkan untuk lama perendaman 24 jam, kadar filler 2 %-6 % nilai QM

mengalami kenaikan dan setelah dilakukan penambahan kadar filler 8 %-10 % nilai

QMnya mengalami penurunan,akan tetapi untuk kadar filler 12 % cenderung naik

lagi hal ini disebabkan oleh nilai flownya yang cenderung turun.

7.9. Evaluasi Hasil Laboratorium Terhadap Spesifikasi

Dari hasil pengujian di laboratorium didapatkan hasil yang memenuhi

persyaratan seperti terdapat pada tabel 7.7 dan 7.8 berikut ini.
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Tabel 7.7. Benda uji yang memenuhi spesifikasi dengan kadar aspal 6,5%

Spesifikasi Kadar filler (%)

2 4 6 8 10 12

VIM (3-5 %) •MB •••

VFWA (75-85%) ••• •••

Stabilitas (> 750 Kg)
Flow (2-4 mm)

QM ( 190-300 Kg/mm)

Tabel 7.8. Benda uji yang memenuhi spesifikasi dengan kadar aspal 7%

Spesifikasi Kadar Filler ( % )
2 4 6 8 10 12

VIM (3-5 %) •••

VFWA (75- 85 %) •••

Stabilitas (> 750 Kg)
Flow (2-4 mm)

QM (190-300 Kg/mm) •nn

Keterangan: ••• = memenuhi spesifikasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan limbah karbid sebagai

"filler" pada campuran "Split Mastic Asphalt" tidak memenuhi spesifikasi.


