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BABUI

LANDASAN TEORI

3.1 Perkerasan Jalan

Berdasarkan bahan pengikatnya konstmksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas:

1. Konstmksi perkerasan lentur ("fleksibel pavement"), yaitu perkerasan yang

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu-lintas ke tanah dasar.

2. Konstmksi perkerasan kaku ("rigid pavement"), yaitu perkerasan yang

menggunakan semen ("portland cement") sebagai bahan pengikat. Pelat beton

dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis

pondasi bawah. Beban lalu-lintas sebagian besar di pikul oleh pelat beton.

3. Konstmksi perkerasan komposit ("composite pavement"), yaitu perkerasan kaku

yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat bempa perkerasan lentur di

atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur.

(Silvia Sukirman, 1992).
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Guna dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada si pemakai jalan, maka

konstmksi perkerasan jalan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat

dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Syarat-syarat berlalu-lintas

Konstmksi perkerasan lentur di pandang dari keamanan dan kenyamanan berlalu

lintas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melendut dan tidak

berlubang.

b. Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah bembah bentuk akibat

beban yang bekerja diatasnya.

c. Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip.

d. Permukaan tidak mengkilap, tidak silaujika kena sinar matahari.

2. Syarat-syarat kekuatan/struktural

Konstmksi perkerasan jalan di pandang dari segi kemampuan memikul dan

menyebarkan beban, hamslah memenuhi syarat-syarat:

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

lintas ke tanah dasar.

b. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan

dibawahnya.

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

d. Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan

deformasi yangberarti. (Silvia Sukirman, 1992).

3.2 Lapis Permukaan Jalan

Lapis permukaan jalan terdiri dari lapisan yang bersifat nonstruktural/"wearing

course" (berfungsi sebagai lapis aus dan kedap air) dan lapisan yang bersifat

struktural/"binder course" (berfungsi menahan dan menyebarkan beban roda). Ada

beberapa jenis lapisan nonstmktural yaitu buras, burtu, latasbum, lataston (HRS/"Hot

Rolled Sheet") dan latasir.

Buras (laburan aspal) adalah lapisan aspal taburan pasir dengan ukuran butir pasir

maksimum sebesar 3/8 inchi.

Burtu (laburan aspal satu lapis) adalah lapis aspal yang ditaburi satu lapis agregat

bergradasi seragam dengan tebal maksimum lapisan 2 cm.

Burda (laburan aspal dua lapis) adalah lapisan aspal yang ditaburi agregat,

dikerjakan dua kali secara berturutan dengan tebal padat maksimum sebesar 3,5 cm.

Latasbum (lapis tipis asbuton mumi) adalah campuran asbuton dengan bahan

pelunak, dengan perbandingan tertentu yang di campur secara dingin dan tebal padat

maksimum sebesar 1 cm.

Lataston (lapis tipis aspal beton) atau HRS ("Hot Rolled Sheet") adalah campuran

aspal keras (AC) dengan agregat bergradasi timpangTgap graded" dan "filler" yang



20

di campur dengan perbandingan tertentu, dipadatkan dalam keadaan panas dan tebal

padatnya berkisar antara 2,5-3 cm.

Latasir (lapis tipis aspal pasir) adalah lapisan aspal dan pasir alam bergradasi

menems yang di campur, di hampar dan dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal

padat antara 1-2 cm.

Sedangkan untuk lapisan strukturalnya ada beberapa macam, antara lain lapen,

lasbutag, laston, ATB ("Asphalt Treated Base"), SMA ("Split Mastic Asphalt").

Lapen (lapisan penetrasi Macadam) adalah lapisan perkerasan yang terdiri dari

agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang di ikat dengan aspal

dengan cara disemprotkan diatasnya dan dipadatkan lapis demi lapis. Di atas lapen

biasanya di beri laburan aspal satu lapis dengan tebal 4-10 cm dan di tambah agregat

penutup.

Lasbutag (lapis asbuton, agregat dan bahan pelunak) adalah lapis perkerasan yang

terdiri dari campuran asbuton, agregat dan bahan pelunak yang di aduk, di hampar

dan dipadatkan secara dingin dengan tebal padat tiap lapisnya 3-5 cm.

Laston (lapis tipis aspal beton) adalah lapis perkerasan yang terdiri dari aspal keras

dan agregat bergradasi menems yang di campur, di hampar dan dipadatkan pada suhu

tertentu.

ATB ("Asphalt Treated Base") adalah campuran beton aspal yang terdiri dari

aspal dan agregat dengan bermacam fraksi (fraksi agregat kasar, fraksi agregat halus

dan bahan pengisi) bergradasi terbuka "open graded" dengan perbandingan tertentu

yang di campur, di hampar dan dipadatkan dalam keadaan panas, diletakkan di atas
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"base course'Vlapis pondasi atas/LPA dan mempakan lapisan yang kurang kedap air

atau mempunyai permeabilitas yang sedang. ATB berfungsi mendukung dan

menyebarkan beban ke lapisan konstmksi jalan dibawahnya dan sebagai pondasi

untuk meletakkan lapis permukaan yang kedap air. ATB biasa digunakan untuk

mempertinggi daya dukung "base course" atau untuk meningkatkan keawetan dan

ketahanannya.

ATB terletak di atas "base course" di mana setelah "base course" selesai kemudian

debu diatasnya dibersihkan, dilanjutkan pekerjaan "prime coat" (dengan jumlah aspal

yang tidak terlalu banyak agar tidak licin) bam setelah aspalnya mengeras ATB

dihamparkan diatasnya.

3.3 Bahan Penyusun Perkerasan Jalan

3.3.1 Agregat

Persentase terbesar dalam campuran beton aspal adalah agregat. Persentase

agregat dalam campuran beton aspal adalah 90%-95 % agregat berdasarkan berat

campuran aspal beton atau 70%-75% agregat berdasarkan volume campuran beton

aspal.

Berdasarkan besar partikel-partikel agregat, agregat dapat dibedakan atas:

1. Agregat kasar, agregat > 4,75 mm menumt ASTM atau > 2 mm menumt

AASHTO.
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2. Agregat halus, agregat <4,75 mm atau menumt ASTM atau <2mm dan >0,075

mm menumt AASHTO.

3. Abu batu/mineral "filler", agregat halus yang umumnya lolos saringan no. 200.

(Silvia Sukirman, 1992 ).

Berdasarkan proses pengolahannya agregat yang dipergunakan pada perkerasan

lentur dapat dibedakan atas agregat alam, agregat yang mengalami proses pengolahan

terlebihdahulu dan agregat buatan. (Silvia Sukirman, 1992).

Agregat alam adalah agregat yang dapat dipergunakan sebagaimana bentuknya di

alam atau dengan sedikit proses pengolahan. Agregat alam terbentuk melalui proses

erosi dan degradasi. Bentuk partikel dari agregat alam ditentukan dari proses

pembentukannya. Aliran sungai membentuk partikel-partikel bulat-bulat dengan

permukaan yang licin. Degradasi agregat di bukit-bukit membentuk partikel-partikel

yang bersudut dengan permukaan yang kasar. Dua bentuk agregat alam yang sering

dipakai yaitu kerikil dan pasir. Kerikil adalah agregat dengan ukuran partikel lebih

kecil dari %inchi tetapi lebih besar dari 0,075 mm (saringan no. 200).

Agregat yang mengalami proses pengolahan adalah agregat yang memerlukan

proses pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan penyusun

perkerasan jalan sehingga dipenuhi ukuran, kekasaran dan gradasi agregat sesuai

yang diinginkan.

Agregat buatan adalah agregat yang bempa mineral "filler'Vpengisi (partikel

dengan ukuran < 0,075 mm), di peroleh dari hasil samping pabrik-pabrik semen dan

mesin pemecah batu.



Agregat sebagai bahan penyusun perkerasan jalan bisa dibedakan menjadi 3

gradasi yaitu agregat bergradasi seragamTuniform graded", agregat bergradasi

rapat/'densed graded" dan agregat bergradasi senjangTgap graded".

Agregar bergradasi seragam adalah agregat dengan ukuran yang hampir sama

sehingga akan menghasilkan campuran agregat dengan rongga yang cukup besar.

Pada agregat bergradasi seragam dibutuhkan jumla aspal yang cukup banyak untuk

mengisi rongga antar agregat dan mengikat agregat satu dengan yang lainnya.

Agregat bergradasi rapat adalah agregat dengan ukuran yang lengkap dan porsi

berimbang mulai dari ukuran kecil sampai ukuran terbesar dalam suatu campuran

agregat. Agregat bergradasi rapat akan menghasilkan perkerasan jalan dengan

stabilitas tinggi. Stabilitas tersebut dihasilkan dari kontak antar agregat, di mana

antar agregat saling mengunci dan permukaan masing-masing agregat yang

memberikan kekasaran permukaan yang cukup.

Agregat bergradasi senjang adalah agregat dengan salah satu fraksi hilang atau

agregat dengan salah satu fraksi jumlahnya sedikit sekali. Perkerasan jalan dengan

agregat bergradasi senjang mutunya terletak di antara perkerasan jalan dengan gradasi

seragam dan perkerasan jalan dengan gradasi rapat.

Sifat-sifat yang dimiliki ketiga gradasi tersebut dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut

mi.
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Tabel 3.1 Sifat-sifat dari beberapa jenis gradasi

Gradasi Seragam Gradasi Baik Gradasi Jelek

Kontak antar butir Kontak antar butir baik Kontak antar butir jelek

baik

Kepadatan Seragam dan kepadatan tinggi Seragam tetapi kepadatan jelek

bervariasi

tergantung dari

segregasi yang

terjadi

Stabilitas dalam Stabilitas tinggi Stabilitas sedang

keadaan terbatasi

tinggi

Stabilitas dalam Kuat menahan deformasi Stabilitas sangat rendah

keadaan lepas

rendah

Sukar untuk Sukar sampai sedang usaha Mudah dipadatkan

dipadatkan untuk memadatkan

Mudah diresapi air Tingkat permeabilitas cukup Tingkat permeabilitas rendah

Tidak dipengamhi Pengamh variasi kadar air Kurang dipengamhi oleh

kadar air cukup bervariasinya kadar air.

SumbenSilvia Sukirman, 1992.

Agregat sebagai bahan penyusun perkerasan jalan hams mempunyai mutu sesuai

yang dibutuhkan. Mutu agregat tersebut dipengamhi oleh sifat agregat itu sendiri.

Sifat agregat yang mempengamhi mutunya sebagai bahan perkerasan jalan yaitu:
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1. Sifat agregatyang mempengamhi kekuatan dan keawetan lapis perkerasanjalan:

a. Gradasi

b. Ukuran maksimum

c. Kadar lempung

d. Kekerasan dan ketahanan (daya tahan agregat)

e. Bentuk butir

f. Tekstur permukaan

2. Sifat agregat yang mempengamhi kemampuan untuk dilapisi aspal:

a. Jenis agregat

b. Porositas

c. Kemungkinan basah

3. Sifat agregat yang mempengamhi "workability" (kemudahan pengerjaan),

keamanan dan kenyamanan:

a. "Skid Resistance"

b. Campuran yang memberi kemudahan pengerjaan.

3.3.2 Aspal

Asphalt keras ("Asphalt Cemenf'/AC) adalah aspal yang digunakan dalam

keadaan cair dan panas. Aspal ini berbentuk padat pada keadaan penyimpanan

(temperatur ruang). (silvia Sukirman, 1992).
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Jenis aspal semen bisa dibedakan berdasarkan penetrasinya. Penetrasi tersebut

diukur pada suhu 25°C. Aspal semen berdasarkan penetrasinya yaitu AC pen 40/50,

AC pen 60/70, AC pen 85/100, AC pen 120/150 dan AC pen 200/300. Di Indonesia

umumnya digunakan AC pen 60/70 dan AC pen 85/100.

Aspal sebagai bahan penyusun perkerasan mempunyai fungsi sebagai bahan

pengisi dan pengikat. Aspal sebagai bahan pengisi mengisi rongga dalam agregat dan

rongga antar butiran agregat. Sedangkan aspal sebagai pengikat mengikat agregat

dan saling mengikat antara aspal itu sendiri.

Sifat aspal sebagai bahan penyusun perkerasan jalan antara lain:

1. "Durability'Vdaya tahan aspal

"Durability" adalah kemampuan aspal untuk tidak bembah sifatnya karena

pengamh cuaca selama masa pelayanan atau kemampuan aspal mempertahankan

sifat asalnya. Durabilitas mempakan sifat dari campuran aspal yang tergantung

pada agregat, aspal, pelaksanaan, dan lain sebagainya.

2. Adhesi dan kohesi

Adhesi adalah kemampuan aspal mengikat agregat. Sedangkan kohesi adalah

kemampuan aspal mempertahankan agregat tetap ditempatnya setelah terjadi

pengikatan.

3. Kepekaan terhadap temperatur

Aspal bersifat termoplastis yaitu viskositas aspal dipengamhi oleh temperatur.

Jika temperatur bertambah aspal akan mencair dan jika temperatur berkurang
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aspal mengental.

4. Kekerasan aspal

Ada 2 cara pencampuran aspal dengan agregat yaitu pencampuran dan

pelaburan. Pencampuran yaitu aspal dan agregat di campur saat panas.

Sedangkan pelaburan yaitu aspal panas disiramkan ke permukaan agregat.

3.4 Campuran Beton Aspal

Kondisi dari aspal dan agregat yang di campur adalah agregat terikat satu sama

lain oleh aspal, rongga dalam butir agregat terisi oleh aspal, rongga antar butir agregat

terisi oleh udara dan tebal lapisan aspal pada agregat tergantung pada kadar aspal

yang digunakan.

Yang mempengamhi mutu campuran beton aspal antara lain absorbsi aspal, kadar

aspal, gradasi agregat, rongga antar butir (VMA) dan rongga udara dalam campuran

(VIM).

Absorbsi aspal oleh agregat yang terlalu besar akan mengakibatkan pada kadar

aspal yang sama, tebal lapisan aspal yang terjadi lebih tipis sehingga agregat akan

mudah lepas dan perkerasan yang terjadi pun akan cepat mengalami kerusakan.

Kadar aspal akan mempengamhi durabilitas perkerasan yang terjadi. Makin tinggi

kadar aspal makin tinggi pula tingkat keawetan dari perkerasan tersebut. Tetapi kadar

aspal yang terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya "bleeding" pada perkerasan

tersebut. Permukaan perkerasan akan tertutupi oleh aspal dan perkerasan pun tidak
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mempunyai kekasaran yang cukup untuk menahan gaya geser saat terjadi gesekan

antara ban kendaraan dan permukaan jalan.

Gradasi agregat diperlukan untuk memberikan stabilitas maupun fleksibilitas pada

perkerasan jalan. Stabilitas yang tinggi di peroleh jika digunakan agregat bergradasi

rapat atau "densed graded" dan fleksibilitas yang tinggi akan terjadi bila digunakan

agregat bergradasi senjang atau "gap graded".

Rongga antar butir agregat (VMA) akan mempengamhi tebal lapisan aspal yang

terjadi. Rongga antar butir agregat yang rapat dihasilkan oleh agregat bergradasi

rapat. Keadaan tersebut akan menyebabkan tebal lapisan aspal yang terjadi tipis

sehingga agregat tidak berikatan erat antara satu dengan yang lainnya dan perkerasan

pun akan cepat mengalami kemsakan. Bila diinginkan lapisan aspal yang tebal pada

permukaan agregat, agregat bergradasi senjang bisa digunakan.

Rongga udara dalam campuran beton aspal (VIM) diperlukan temtama bila terjadi

pembebanan bemlang oleh beban lalu-lintas perkerasan lentur tersebut tidak akan

mengalami "bleeding" yaitu keluamya aspal oleh beban bemlang karena rongga yang

terjadi pada campuran beton aspal terlalu kecil.

3.5 Karakteristik Campuran Beton Aspal

Agregat dan aspal yang telah di campur menjadi suatu campuran beton aspal

memiliki karakteristik campuran yang merupakan sifat dari campuran beton aspal
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tersebut. Karakteristik campuran tersebut antara lain stabilitas, durabilitas,

fleksibilitas, "skid resistance", "fatique resistance" dan "workability".

3.5.1 Stabilitas

Stabilitas adalah kemampuan campuran beton aspal dalam menerima beban

bemlang lalu-lintas tanpa terjadi pembahan bentuk tetap yang siknifikan

(berarti/penting).

3.5.2 Durabilitas

Durabilitas mempakan daya tahan campuran beton aspal terhadap pembahan suhu,

cuaca, air dan gesekan kendaraan.

3.5.3 Fleksibilitas

Fleksibilitas ialah kemampuan untuk mengikuti deformasi yang terjadi tanpa

timbul keretakan dan pembahan volume.

3.5.4 "Skid Resistance"

"Skid Resistance" adalah kekesatan yang diberikan oleh permukaan perkerasan

jalan sehingga kendaraan tidak selip saat melintas di waktu hujan maupun saat kering.



3.5.5 "Fatique Resistance"

"Fatique Resistance" adalah ketahanan lapis beton aspal dalam menerima beban

bemlang tanpa terjadi retak.

3.5.6 "Workability"

"Workability" adalah mudahnya campuran saat pengerjaan penghamparan dan

pemadatan.

3.6 Perencanaan Campuran

Untuk menghasilkan campuran beton aspal sesuai spesifikasi perlu dilakukan

perencanaan campuran. Metode perencanaan campuran yang biasa digunakan di

Indonesia adalah:

1. Metode Bina Marga

Metode Bina Marga bersumber dari BS 594 yang dikembangkan untuk

kebutuhan di Indonesia oleh CQCMU ("Central Quality Control and Monitoring

Unit") Bina Marga.

2. Metode "Asphalt Institute"

Perencanaan campuran dengan menggunakan metode "Asphalt Institue"

berdasarkan pada stabilitas yang dihasilkan sehingga yang menjadi dasar
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perencanaan adalah gradasi agregat yang hams memenuhi lengkung Fuller.

3.7 Pemeriksaan Campuran Beton Aspal dengan Metode Marshall

Pemeriksaan campuran beton aspal dengan metode Marshall bertujuan untuk

menentukan stabilitas terhadap kelelehan plastis ("flow") suatu campuran beton

aspal. Stabilitas campuran ialah kemampuan beton aspal untuk menerima beban

tanpa terjadi pembahan bentuk tetap. Kelelehan plastis ('flow") adalah pembahan

bentuk suatu campuran beton aspal akibat suatu beban sampai batas mntuh.


