
BAB HI

LANDASANTEORI

3.1 Lapis Perkerasan

Perkerasan jalan adalah suatu konstruksi yang tcrdiri dan lapisan-lapisan

yang terletak antara tanah dan roda, atau lapisan paling atas dan badan jalan yang

dapat berupa tanah ash maupun tanah timbunan yang telah dipadatkan dan berfungsi

untuk mendukung beban lalu lintas yang melintas diatasnya dan menyebarkannya ke

lapisan dibawahnya. Lapis tambahan tersebut dibuat dari bahan khusus yang terpilih

atau lapisan yang lebih baik dan lapisan aslinya.

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan

menjadi ligamacam: {Silvia Sukirman, 1992)

a. Kontruksi perkerasan lentur {flexible pavement), yaitu perkerasan yang

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat.

b. Konstruksi perkerasan kaku {rigid pavement), yaitu perkerasan yang

menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat.

c. Konstruksi perkerasan komposit {composite pavement), yaitu perkerasan

kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa

perkerasan lentur diatas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas

perkerasan lentur.



Konstruksi perkerasan lentur dipandang dan segi keamanan dan kenyamanan

berlalu lintas harus memenuhi syarat-syarat: {Silvia Sukirman, 1992)

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

berlubang.

b permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat

beban yang bckerja di atasnya.

c. permukaan cukup kesat, membenkan gesekan yang baik antara ban dan

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip.

d. permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika kena sinarmatahari.

Konstruksi perkerasan jalan dipandang dan segi kemampuan memikul dan

menyebarkan beban lalu lintas harus memenuhi syarat-syarat: (Silvia Sukirman,

1992)

a. ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan

lalu lintas ke tanah dasar.

b. kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisan bawahnya.

c. permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh

diatasnya dapat cepat dialirkan

d. kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan

deformasi yang berarti.

3.2 Karakteristik Perkerasan

Karakteristik perkerasan merupakan sifat-sifat khusus perkerasan yang dapat

menentukan tinggi atau rendahnya mutu suatu perkerasan. Karakteristik perkerasan
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yang baik akan dapat membenkan peiayanan terhadap lain lintas yang d.rencanakan
terutama perilaku aspal apabila telah berada dalam campuran perkerasan.

Karaktcnstik perkerasan dapat ditunjukkan dengan parameter bcrikut in,.

1. Stabilitas (Stability)

Stabilitas yang dimaksudkan adalah kemampuan lapisan perkerasan untuk
menerima beban lalu linus tanpa terjadi perubahan bentuk. Stabilitas terjad, dar,
gesekan antar butiran, penguncan antar partikel dan daya ikat yang baik dan
lapisan aspal.

2. Kcawetan/Daya Tahan {Durability )

Durab.Utas menunjukkan tingkat keawetan dan daya tahan lap.san perkerasan
untuk menahan keausan akibat pengaruh perubahan cuaca, air dan perubahan suhu
atau akibat gesekan kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi durability
suatu lapis perkerasan diantaranya tebal.///m aspal, nilai VITM dan VFWA.

3. Kelenturan (Flexihelity)

Kelenturan dan campuran perkerasan aspal adalah kaemampuan lapisan untuk

dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu-lmtas yang berulang

tanpa timbulnya keretakan dan perubahan volume

4. Ketahanan Kelelahan {Fatique Resistance)

Ketahanan Kelelahan adalah ketahanan perkerasan terhadap kelelahan akibat

beban yang berulang-ulang dari beban lalulintas tanpa mengalami rctak. Nilai

Fatique Resistance dapat dinaikkan dengan cara menaikkan kadar aspal,

mempertebal lapis permukaan dan memperkecil rongga dalam campuran.
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5. Tahanan Gesek (Skid Resistance)

Tahanan gesek menunjukkan tingkat kekesatan yang diberikan oleh perkerasan,
sehingga kendaraan yang mela.umya tidak mengalami selip, ba,k pada saat hujan
maupun ker,ng. Hal ini erat ka.tannya dengan kekerasan permukaan dar,
perkerasan. Kekesatan dmyatakan dengan koet,s,en gesek antara permukaan jalan
dengan ban kendaraan.

6. Kedap Air (Impermeahilfy)

Impermeabilttas adalah sifat kedap air dan udara yang memiliki suatu eampuran
perkerasan, yaitu kemampuan untuk mencegah a>r dan udara masuk kedalam
eampuran. Hal in, erat ka.tannya dengan jumlah rongga dalam campuran.

7. Kemudahan Pekerjaan (Workability)

Kemudahan pekerjaan meliputi kemudahan saat peneampuran, penghamparan dan
pemadatan d, lokas, pekerjaan Untuk mengetahu, workability dar, holm* perlu
dilakukan trial and error d, laboratonum dan d, lapangan dengan prosentase dar,
bahan-bahan penyusunnya. Faktor yang mempengaruhi workability ini d.antaranya

adalah gradas, agregat, temperatur campuran dan kandungan/<7fer pada eampuran

(The Asphalt Institute, 1983).

3.3Asphalt Treated Base (ATB)

3.3.1 Pengertian I'mum

Asphalt Treated Base (ATB) atau biasa discbut Lapis Aspal Beton (Laston)

adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya yang terdin dari campuran aspal
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keras, filler dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar dan
dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu (B.na Marga, 1987).

3.3.2 Fungsi ATB

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (Laston), B,na Marga

No378/KPTS/1987, fungsi Laston sebagai lap,san permukaan atau lapis antara pada
perkerasan jalan raya yang mampu membenkan sumbangan daya dukung yang
terukur serta berfungsi sebagai lapisan kedap an yang dapat melindungi konstruksi

dibawahnya.

3.3.3 Sifat-sifat ATB

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (Laston), Bina Marga

No. 378/KPTS/I987, Lapis Aspal Beton mempunyai sitat-sifat sebagai berikut ini ;

1. Well graded.

7. Kurang kedap air.

3. Mempunyai nilai struktural.

3.4 Bahan Campuran

Bahan utama dari Asphalt Treated Base (ATB) terdin dari agregat dengan

bahan ikat aspal dan filer. Untuk menghasilkan perkerasan ATB yang berkualitas

tinggi maka kadar bahan tersebut harus berkualitas dan dapat memenuhi persyaratan

yang dijinkan, sehingga pemahaman tentang sifat karakteristik bahan harus dikuasai

dengan baik.



3.4.1 Agregat

Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yang

mengandung 90-95% agregat berdasarkan prosentasi berat atau 75-85% agregat

berdasarkan prosentasi volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan dan mutu

perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran agregat

dengan material lain. Berdasarkan besar partikel-partikel agregat, agregat dapat

dibedakan atas :

a. Agregat kasar, agregat > 4,75 mm menurut ASTM atau> 2 mm AASIITO

b. Agregathalus, agregat < 4,75 mm menurut ASTM atau < 2 mm AASHTO

c. Abu batu/ mineral filler, agregat halus yang lolos saringan No.200

Sebagai bahan penyusun campuran, agregat harus memenuhi syarat yang

telah di tetapkan oleh Bina Marga. Persyaratan agregat dapat dilihat pada tabel 3.1

dan 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.1 Persyaratan agregat kasar

i No. Jenis Pemeriksaan ! Syarat !

! 1 Keausan dengan mesin Los Angles maks. 40%
: i

i 2 Kelekatan terhadap aspal > 95% !
i

! 3 PenyeTapan agregat terhadap air i maks. 3% j

4 Berat jenis I min. 2,5 !

Sumber: Dirjen Bina Marga, Laston 378/KPTS/1987

Tabel 3.2 Persyaratan agregat halus

No. Jenis Pemeriksaan

1 i Penyerapan agregat terhadap air

2 ! Berat jenis semu

3 ' Sand Equivalent

Sumber Dirjen BinaMargav Laston 378/KPTS/1987

Svarat

maks. 3%

min. 2,5

min. 50
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Gradasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gradasi rapat atau gradasi

menerus, Spesifikasi gradasi dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

label 3.3 Spesifikasi gradasi ATB

Ukuran saringan
(mm)

% Jolos Nilai tennah

in Mm Maks

1 *;

i (25,4) ! 100
1 r\r\

I I UU

V/~ (19,10) 80
I

1
100 ! 90

V2" (12,7) -

1
- !

3/8" (9,52) AH
i 80 j 70

No.4 (4,76) 46
j

65 1 55
!

No. 8 (2,38) 35 1 50 1 42.5

No.30 (0,6) 1
30 ' 28.5

| No.50 (0,3) 13 1 23 J 18

| No. 100 (0,15) n

1 i 15
i i

• No.200
l

(0.075) 1
i

8 4.5

Sumber : Dirjen Kina Marga. Laston 378/KPi S/1987

3.4.2 Filler

Bahan pengisi (Filler) adalah kumpulan mineral agregat yang lolos saringan

No.200 atau 0,075 mm, digunakan untuk mengisi rongga diantara panikel bahan

susun lapis keras. Bahan pengisi dapat berupa debu batu kapur, debu dolomit, abu

terbang dan bahan mineral tidak plastis lainnya.

3.4.3 Aspal

Aspal adalah material yang bersifat viscous liquid yang tersusun dari

campuran hidrokarbon dan scmua turunanya yang dapat larut dalam ('arbon

disulfide!. Aspal yang digunakan dalam penelitian ini adalah AC 60/70. Syarat-

syarat dari aspal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini :
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Tabel 3.4 Persyaratan AC 60/70

No
Jenis Pemerikasaan

Penetrasi

Titik lembek

3 \ Titik Nyala
4 I Kehilangan Berat

5 i Kelarutan

6 ; Daktilitas
7 | Penetrasi setelah kehilangan berat
8 | Daktilitas setelah kehilangan berat

i q I Berat jenis
! 1 --•-••• 'Sumber: Dirjen Bina Marga, Laston 37S/KPTS/19S7

3.4.4 Retona

Retona adalah aspal alam dan batu buton yang diperoleh dengan cara

cktraksi. Potensi terbesar dan retona terlctak pada susunan kimtanya yang kaya

aromatik dibandmg asPal minyak. Untuk mengctahui karakteristik Retona P6014

dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 dibawah ini.

label 3.5 Karakteristik Retona P6014

; Properties i Point

1Penetration at 25°C |
! Softening Point (R&B) i
I Los on heating
; Solubility CcU I
|Jipec2fic_gratUy_ ^^___,
Sumber PL Olah Bumi Mandiri, 2002

0-5

120

0,382
65

1.344

J^nesitTkas[_ __
Min _^T~__Maks^

"60 j 79
! 5848

200

99

100

54

50

i

08

Satuan

0,1mm

°C

°C

% berat

% berat

cm

% semula

cm

Unii

dmm

%

0/„

Tabel.3.6 Karakteristik Bahan ikat Retona P6014

Pengujian
Dnnafroci

Titik Lembek

Sumber : Kimpraswil Jakarta, 2002

Hasil Pengujian

91,6

Satuan

dmm

°C



3.5 Karakteristik marshal!

Karakteristik campuran beton aspal (MRS, Laston, ATB, ATBL) dapat diukur
Can diketahu, mela.ui s.fat-sifa. Marshall yang ditunjukan dengan ni.ai-ni.ai sebaga,

berikut:

1. Kepadatan (Density)

Kepadatan adalah berat campuran yang diukur tiap satuan volume, semakin
nesar n„a, density maka perkerasan semakin ba,k menahan beban lalulintas,
kekedapan dar, air dan udara semakm tinggi. Density d.pengaruhi beberapa faktor
antara lain kualitas bahan, kadar aspal, jumlah tumbukan dan komposisi bahan
penyusunnya. Nilai density (BD) dihitung dengan menggunakan persamaan :

(3.1)
BD = c/f '

f-d-e M

dengan : c:berat benda uji kering (sebelum direndam)

d : berat basah jenuh / SSD (gr)

e : berat benda uji dalam air (gr)

f: isi benda uji (cc)

2. Ketahanan (Stabihfas)

Menyatakan kemampuan lapis perkerasan menahan deformasi akibat beban

lalu lintas. Stabilitas akan naik seiring bertambahnya kadar aspal sampai batas

optimum. Kemudian akan turun bila sudah melewati kadar aspal optimum.

Kondisi ini terjadi karena dengan sedikit aspal maka butiran agregat tidak terikat

dengan baik. Sebaliknya penggunaan aspal yang terlalu banyak akan

menyebabkan fungsi aspal sebagai pengikat berubah menjadi pelicin antar agregat,
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terutama pada kond,s, suhu yang tinggi. Nilai stabilitas benda uji diperoleh dan
pembacaan arloji stabilitas pada alat marshall. Nilai stabilitas dapat diperoleh

dengan persamaan :

(3.3)
S-pxq

dengan : p:pembacaan arloji stabilitas (lbs)

q : angka koreksi tebal benda uji

S ' angka stabilitas

3. Kclelehan (Flow)

Flow menunjukkan besarnya penurunan (delbrmas, benda uji) yailu besarnva

perubahan bentuk plastis suatu benda uji campuran beraspal yang teriadi akibat
suatu beban sampa, batas keruntuhan, yang dmyatakan dalam satuan panjang.

Campuran dengan nilai kelelahan tinggi akan cendervmg bersilat plastis dan lebih
mampu mengikuti deformasi akibat beban Tapi bila campuran ciengan angka
kclelehan rendah akan cenderung bersifet getas, mudah rctak dan durabilitas

rendah.

3. Void InTotal Mix (VITM)

Void In Total Mix adalah prosentase rongga udara yang ada terhadap volume

total suatu campuran yang telah dipadatkan. VITM sama artinya dengan porositas,

dan nilamva akan berkurang seiring dengan bertambahnya kadar aspal dalam

campuran karena rongga antara agregat terisi aspal Porositas dipengaruhi oleh

suhu pemadatan, gradasi dan kadar aspal VITM yang semakin keci! apabila kadar

aspal semakin besar. VITM yang semakin tinggi akan menyebabkan keleiehan
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yang semakin cepat , berupa alur dan retak {Si/via SukirmanA992) Nilai VITM

diperoleh dengan persamaan .

VITM- 100-[100x(g/h)] (3-4)

h= ™ T (3.?)
0/ ,,,„.„„,.* 0/,.,,,.^,,/,'Oagr <~fcUl iuia^'UI

B.Iagregat BJaspal

dengan : g "berat isi benda uji

h : berat jenis mask. Teoristis campuran (gr/cc)

4. VoidFilled With Asphalt (VFWA)

VFWA. adalah prosentase volume rongga didalam agregat yang terisi aspal

efektif. Nilai VFWA berpengaruh terhadap kekedapan dan durabilitas campuran

dan sangat dipengaruhi oleh kadar aspal yang digunakan. Nilai VFWA akan naik

seiring meningkatnya kadar aspal hingga kadar aspal optimum. Nilai VFWA yang

tinogi akan menyebabkan campuran semakin kedap air dan udara sehingga

durabilitas tinggi namun saat suhu tinggi akan menyebabkan naiknya aspal

kepermukaan. Sebaliknya nilai VFWA yang rendah berakibat campuran bersifat

porous dan mudah teroksidasi. VFWA diperoleh dengan menggunakan persamaan;

YFWA = 100x(i/l) (3-6)

Den"un : i —(bxg)/Bj aspal

1- 100-j

(100-/>)X£

IHugfCgat



5. Marshall Quotient (MQ

Marshall Quotient merupakan perbandingan antara nilai stabilitas dengan

kelelehan plastis. Nilai Marshall Ouotient pada pcrencanaan perkerasan dengan

metode Marshall digunakan sebagai pendekatan tingkat kekakuan dan nilai

flcxibilitas perkerasan Flexibilitas akan naik diakibatkan oleh penambahan kadar

aspal dan akan turun setelah sampai pada batas optimum, yang disebabkan

berubahnya fungsi aspal sebagai pengikat menjadi pelicm. Nilai MQ besar

menunjukkan kekakuan lapis perkerasan yang tinggi dan berakibat mudah

retak-retak, sebaliknya bila nilai MQ kecil menunjukkan terlalu plastis yang

berakibat perkerasan mengalami derformasi yang besar bila mencrima baban lalu

lintas.

MQ-s/r (3.7)

Dengan • s : nilai stabilitas

r : nilai kelelehan (mm)

MQ : nilai Marshall Quotient (Kg/mm)

Parameter Marshall Test digunakan spesifikasi Bma Marga 1987 dan Bina

Marga 1998, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 :

abel 3.7 Spesifikasi Marshall Properties untuk kepedatan lalu lintas tinggi

: NO
i

Spesifikasi Jenis Pemeriksaan
Bina Marga

1987

Bina Marga
1998 ~

i i Jumlah tumbukan 2x75 2x75

j 2 ! Stabilitas minimal (Kg) 550 800

' 1 i Kelelehan (mm) 2-4 2

1 4

| 5

Marshall Qoutient (Kg/mm)
IVITM (%)

200-350

3-5

200-500

3=5

! 6 ! VFMA (%) -

65

1 -7
! / 1Index Peredaman (%) 75 75

Sumber : Bina Marga 1987 clan bina Marga 1998
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3.6 Immersion test

Hasil perhitungan indeks tahanan campuran aspal adalah prosentase nilai

stabilitas campuran yang dircndam selama 24 jam dengan pengujian Immersion (S2)

yang dibandingankan dengan nilai stabilitas campuran biasa (Si).

Index ofretained strengh - (St/S2) x 100% (3 8)

Dengan : Si- stabilitas setelah direndam selama 24 jam

Sy= stabilitas sebelum rendaman

Apabila indeks tahanan campuran lebih atau sama dengan 75%, campuran tersebut

dapat dikatakan memiliki tahanan yang cukup mcmuaskan dan kerusakkan akibat

pengaruh air, suhu dan cuaca.


