
BAB III

LANDASAN TEORI

3A Lapis Perkerasan

Perkerasan jalan adalah suatu konstruksi yang terdiri dari lapisan-lapisan

yang diletakkan di atas tanah dasar, baik berupa tanah asli maupun tanah

timbunan yang telah dipadatkan dan berfungsi untuk mendukung beban lalulintas

yang melintas diatasnya. Persyaratan dasar dari suatu perkerasan adalah dapat

menyediakan lapis permukaan yang rata dan kuat, serta menjamin keamanan yang

tinggi untuk masa pelayanan yang cukup lama dan pemeliharaan yang sekecil-

kecilnya. Selanjumya beban tersebut diteruskan atau didistribusikan kelapis tanah

dasar (subgrade), sehingga tanah dasar tidak menanggung beban seluruhnya dan

beban tidak melampaui daya dukung tanah dasar yang diijmkan.

Lapis perkerasan dibagi dalam 3 jenis, yaitu :

1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) yaitu perkerasan yang

menggunakan aspal sebagai bahan ikat. Lapisan-lapisan perkerasannya

bersifat memikuJ dan menyebaikan beban lalulintas ke tanah dasar.

2. Perkerasan Kaku [Rigid Pavement) yaitu perkerasan yang menggunakan

semen sebagai bahan ikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan

diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah.

Beban lalulintas sebagian besar dipikul oleh plat beton.

3. Perkerasan Komposit (Composite Pavement) yaitu perkerasan kaku yang

dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur
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di atas perkerasan kaku atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur.

Sampai sekarang dari ketiga jenis perkerasan tersebut di atas, perkerasan

lentur masih menjadi pilihan yang baik untukdigunakan. Dalam penelitian

ini hanya dilakukan pengujian terhadap perkerasan lentur.

Perkerasan lentur terdiri atas beberapa lapisan yaitu :

1. Lapis permukaan (surface course)

2. Lapis pondasi atas (base course)

3. Lapis pondasi bawah (subbase course)

Lapis permukaan berfungsi :

a. untuk mendukung dan menyebarkan beban kendaraan yang diterima oleh

perkerasan, baik berupa beban vertikal maupun beban horisontal,

b. sebagai lapis aus yaitu lapis yang dapat aus, sehingga selanjutnya dapat

diganti lagi dengan lapis yang baru,

c. menyediakan permukaan yang tetap rata, sehingga kendaiaan dapat

berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup

d. membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefisien yang

cukup (skidfesistence) untuk menjamin keamanan bagi lalulintas.

Lapis pondasi atas berfungsi:

a. lapis pendukung bagi lapis permukaan,

b. memikul beban horisontal dan vertikaL,

c. lapis peresapan bagi lapis pondasi bawah.

Lapis pondasi bawah berfungsi:

a. menyebarkan beban roda,
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b. lapis peresapan,

c lapis pencegah masuknya tanah dasar (subgrade) ke lapis pondasi.

3.2 Bahan Penyusun Perkerasan

Bahan utama penyusun perkerasan jalan adalah agregat dan aspal sebagai

bahan ikat. Untuk menghasilkan perkerasan jalan yang berkualitas baik, maka

kedua bahan tersebut harus memiliki kualitas yang baik pula. Bahan-bahan

tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Bina Marga. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi oleh bahan

susunnya.

3.2.1 Agregat

Agregat dapat berupa batu pecah, kerikil, pasir ataupun komposisi mineral

lainnya, baik hasil alam (natural aggregate), hasil pengolahan (manufacture

ugp'tgate) yang digunakan sebagai bahanpenyusun utama perkerasan jalan.

Agregat merupakan material yang dominan dalam campuran aspal.

Hampir 90% lebih berat campuran adalahagregat, dengan demikian daya dukung,

keawetan dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil

campuran agregat dengan material Iain.

3.2.1.1 Klasifikasi Agregat

Agregat menurut asalnya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Agregat alam (Naturalaggregate)

Agregat jenis mi diambil langsung dari alam tanpa melalui pengolahan,

dapat langsung dipakai sebagai bahan perkerasan jalan. Contoh dari
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agregat alam yang banyak dipakai sebagai bahan perkerasan adalah kerikil

(gravel) dan pasir (sand).

b. Agregat dengan pengolahan (Manufactured aggregat)

Manufactured aggregate yaitu agregat yang berasal dari pengolahan mesin

pemecah dan penyaring (Stone crusher). Tujuan dari pengolahan ini

adalah untuk memperbaiki gradasi agar sesuai dengan ukuran yang

diinginkan, membuat bentuk yang angular dan tekstur yang kasar.

c. Agregat buatan (Syinthetic crusher)

Agregat buatan adalah agregat hasil modirlkasi secara perubahan fisik

maupun kimia. Agregat buatan ini biasanya berasal dari suatu bahan

mentah yang dapat digunakan sebagai batu pecah, misalnya pada proses

peleburan baja dari tanur tinggi akan menghasilkan suatu terak tanur

tinggi.

3.2,1.2 Sifat Agregat

Dalam pemilihan agregat yang akan dipakai pada perkerasan harus

memperhatikan sifat-sifat agregatantara lain :

1. Ukuran dan gradasi

Berdasaikan ukurannya, 77m; Asphalt Institute, 1983 mengklasifikasikan

tiga fraksi sebagai berikut:

a. Agregat kasar, merupakan agregat dengan ukuran terkecil tertahan

saringan No.4 (4,76 mm)

b. Agregat halus adalah agregat dengan ukuran lolos saringan No.4 dan

tertahan saringan No.200 (0,075 mm)
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c. Agregat pengisi (Filler) fraksi dari agregat halus yang lolos saringan No.8

dan tertahan saringan No.200

Gradasi adalah distribusi ukuran butiran dalam kelompok campuran

agregat. Gradasi kelompok batuan diketompokkan menjadi tiga macam :

a. Dense graded (gradasi menerus) yaitu gradasi yang mempunyai distribusi

ukuran butiran dari yang terbesar sampai ukuran yang terkecii / terhalus,

b. Gap graded (gradasi timpang) yaitu gradasi yang dalam distribusi ukuran

butimya tidak menipunyai salah satu atau beberapa butiran dengan ukuran

tertentu.

c. One size atau uniform (gradasi seragam) yaitu gradasi yang dalam

distribusi ukuran butirannya seragam.

Gradasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grading IV, Bina

Marga 1987. Spesifikasi gradasi dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Spesifikasi Gradasi Agregat Grading IV, Bina Marga 1987
Ukuran saringan

inch (mm)
Berat Yang Lewat Saringan

(%)

I" (25,4)
-

3/4" (19,10) 100

1/2" (12,70) 80-100

3/8" (9,52) 70-90

No.4 (4,76) 50-70

No.3(2,38) 35-50

No.40 (0,59) 18-29

No.70 (0,279) 13-23

No.200 (0,074) 4-10

Sumber : BinaMarga (1987)
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2. Kebersihan (Cleanliness)

Agregat harus bersih dari bahan dasar lainnya, misalnya tumbuh-

tumbuhan, gumpalan lumpur. Agregat yang kotor dapat mengurangi daya

lekat aspal terhadap batuan.

3. Kekuatan dan kekerasan (Toughness)

Batuan yang dipakai untuk konstruksi perkerasan harus cukup keras dan

mempunyai kekuatan untuk menerima gaya-gaya baik pada saat

pencampuran, penggilasan maupun selama masa pelayanan. Untuk menguji

kekerasan / kekuatan batuan digunakan mesin Los Angeles Abradon Test.

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji ketahanan batuan terhadap

benturan (impact) dan abrasi.

4. Bentuk (Shape)

Kemampuan saling mengunci batuan, yang menentukan stabilitas

konstruksi sangat bergantung dari bentuk butiran batuan. Bentuk butiran yang

menyerupai kubus dan bersudut tajam memberikan kemampuan saling

mengunci yang tinggi daripada batuan bulat. Bentuk batuan bulat biasanya

digunakan sebagai agregat pengisi (filler).

5. Tekstur permukaan (Surface texture)

Tekstur permukaan memberikan cukup peranan dalam kelekatan antar

agregat. Tekstur permukaan batuan dibagi menjadi tiga macam :

a. Batuan kasar (Rough), tekstur permukaan yang kasar dan kasap akan

memberikan gaya gesek yang lebih besar sehingga dapat menahan gaya-



gaya pemisah yang bekerja pada batuan. Selain itu tekstur kasar juga

memberikan daya adhesi yang lebih baik antara aspal dan batuan.

b. Batuan halus {Smooth), batuan yang halus lebih mudah tersehmutj aspal.

namun tidak bisa menahan kelekatan aspal dengan baik. Tekstur

permukaan yang halus dalam pengerjaannya mudah, namun demikian

sukar untuk dipadatkan karena campuran yang terjadi lunak.

c. Batuan mengkilap (Polished), memberikan internal friction yang rendah
dansulit dilekati aspal.

6. Porositas

Porositas mempengaruhi jumlah aspal yang dipakai dalam campuran

perkerasan, sehingga porositas mempengaruhi nilai ekonomis suatu campuran.

Semakin tinggi porositas makin banyak aspal yang diperiukan dari makin

mahal harga perkerasan. Selain itu porositas juga berpengaruh terhadap

kekuatan dan kekerasan batuan itu sendiri. Semakin besar porositasnya maka

batuan akan semakin rendah kekuatan dan kekerasannya. Dengan pori yang

banyak, batuan akan mudah menyerap aspal yang berakibat lapisan aspai

menjadi tipis dan menyebabkan cepat lepasnya ikatan antara agregat dengan
aspal.

7. Adhesi terhadap aspai

Berpisahnya lapis aspal dan agregat akibat adanya air yang menyebabkan

agregat tidak bisa digunakan dalam campuraa Agregat yang mudah

mengalami stripping biasanya disebut mempunyai sifat hidrofilik, jenis

agregat seperti mi tidak sesuai dipakai dalam konstruksi perkerasan.
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Kebalikan dari agregat hidrofilik adalah agregat hidrofobik Agregat jenis ini

akan mengikat aspal dengan lebih baik, sehingga terjadinya stripping dapat

dihindari. Contoh agregat ini adalah batu kapur (limestones).

3.2.1.3 Persyaratan Agregat

Sebagai bahan penyusun campuran, agregat harus memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan oleh Bina Marga, seperti tercantum dalam tabel 3.2 dan

tabel 3.3 berikut ini ;

Tabel 3.2 Persyaratan Pemeriksaan Agregat Kasar

No. Jenis Pengujian Syarat

1 Keausan agregat dengan mesin Los Angeles <40%

2 Kelekatan terhadap aspal > 95 %

3 Penyerapan air <3%

4 Berat jenis semu > 2 %

Sumber : Bina Marga, 1987

Tabel 3.3 Persyaratan Pemeriksaan Agregat Halus

No. Jenis Pengujian Syarat

1 Nilai sand equvalent > 50 %

2 Penyerapan air <3%

3 Berat jenis semu >2%

Sumber : Bina Marga, 1987

3.2.2 Filler

Bahan pengisi (filler) adalah kumpulan mineral agregat yang lolos

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

partikel bahan susun lapis keras. Bahan pengisi dapat berupa debu batu kapur,

debu dolomit, abu terbang dan bahan mineral tidak plastis lainnya. Bahan pengisi



yang akan digunakan harus kering dan bebas gumpalan-gumpalan, dan bila di uji

menggunakan analisa saringan sesuai SNl 03-3416-1994 minimal 75 % lotos

saringan No.200 atau saringan 0,075 mm.

3.2.3 AC Penetrasi 60/70

Aspal minyak merupakan aspal yang diperoleh dari minyak bumi hasil

campuran Hidrogen (H) dan Karbon (C) yang sangat komplek menghasilkan

bitumen. Untuk mendapatkan aspal minyak ini diperoleh deugan destilasi di

kilang minyak. Pada temperatur rendah aspal akan mengeras (padat) dan jika

dipanaskan sampai temperatur tertenlu, aspal dapat menjadi lunak/cair, sehingga

dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan campuran aspal beton.

Jika temperatur mulai turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada

tempatnya.

Berdasarkan cara memperolehnya aspal dibedalran menjadi:

1. Aspal Alam (Aspal Gunung - P. Buton dan Aspal Danau - P. Bermudez,

Trinidad).

2. Aspal Buatan (Aspal Minyak : hasil penyulingan minyak bumi dan Tar :

hasil penyulingan batu bara).

Aspal minyak dengan bahan dasar aspal dapat dibedakan atas tingkat

kekerasannya, yaitu:

1. Aspal Kents/Asphalt Cement (AC) ; aspal ini digunakan dalam keadaan

cair dan panas. Dalam penyimpanan atau dalam kondisi dingin aspal

memadat. Aspal semen dibedakan berdasarkan penetrasinya, yaitu : AC

45/60, AC 60/80, AC 80/100, AC 120/150.
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2. Aspal Cak/Cut Back Asphalt; aspal ini merupakan campuran antara aspal

semen dengan bahan pencair hasil penyulingan minyak bumi. Berdasarkan

bahan pencairnya dapat dibedakan atas :

a) RC (Rapid Curing); aspal semen yang dilarutkan dengan bensin.

b) MC (Medium Curring) ; dilarutkan dengan minyak tanah.

c) SC (Slow Curing); aspal semen yang dilarutkan dengan solar.

Perkerasan aspal minyak ini ditunjukkan oleh angka penetrasi, yaitu angka

yang menunjukkan masuknya jarum penetrasi dengan beban 100 gr dengan suhu

25°C selama 5 detik. Dalam penelitian ini digunakan aspal dengan angka

penetrasi 60/70 dengan persyaratan seperti pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Persyaratan AC 60/70

No Jenis Pemeriksaan

Spesi fikasi Satuan

Min Max

1 Penetrasi 60 79 0,1 mm

2 Titik Lembek 48 58 °C

3 Titik Nyala 200 - °C

4 Kelekatan terhadap agregat 95 - %

5 Kehilangan berat - 0,8 % berat

6 Kelarutan 99 - % berat

7 Daktilitas 100 - cm

8 Penetrasi setelah kehilangan berat 54 - % semula

9 Daktilitas setelah kehilangan berat 50 - cm

10 Berat jenis t - -

Sumber Bina Marga, 1987

Umumnya aspal dikenal sebagai material berwarna hitam atau coklat tua

yang berfungsi sebagai bahan ikat suatu struktur perkerasan. Pada temperatur

rendah aspal akan mengeras (padat) dan jika dipanaskan sampai temperatur
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tertentu, aspal dapat menjadi lunak/cair, sehingga dapat membungkus partikel

agregat pada waktu i>embuatan campuran aspal beton. Jika temperatur mulai

turun, aspai akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya. Aspal minyak

yang digunakan untuk konstruksi perkerasan jalan merupakan proses hasil residu

dari destilasi minyak bumi, sering disebut sebagai aspal semen. Aspal semen

bersifat mengikat agregai pada campuran aspal beton dan memberikan lapisan

kedap air, serta tahan terhadap pengaruh asam, basa dan garam. Ini berarti jika

dibuat lapisan dengan mempergunakan aspal sebagai bahan pengikat dengan mutu

yang baik, dapat memberikan lapisan kedap air dan tahan terhadap pengaruh

cuaca dan reaksi kimia yang lain. Sifataspal akan berubah akibat panas dan umur,

aspal akan menjadi kaku dan rapuh, dan akhirnya daya adhesinya terhadap

partikel agregat akan berkurang (Sukirman S, 1992).

3.2.4 Retona

Retona adalah aspal alam dari batu buton yang diperoleh dengan cara

ekstraksi. Uji coba terhadap Retona belum dilakukan dengan mengungkap

kemampuannya sehingga perlu penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui

karakteristik Retona dapatdilihat pada Tabel 3.5 :
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Tabel 3.5 Sifat-sifat Retona-60

No Description Uml Value

1 Colour in mass - Black

2 Fracture - Semi Conchoidal

3 Lustre _ Dull

4 Streak
- Dark Blue

5 Specific Gravity at 25°C - 1.17

6 Penetration at 25°C (100 g 5 second) 0.1 mm 72.3

7 Flash Point °C 19.1

8 Ductility Cm 29.0

9 Solubility in TCE % 97.7

10 Loss in heating (Thin Film 63°C) % 2.0

11 Penetration of residue percent of original °C
_ _ . .

50.17

""1^512 Softening point (Ring and Ball)

Sumber : Konfrensi Regional Tekiiik Jalan Ke-5 Yogyakarta 1997

Dari sifat-sifat tersebut terlihat hal yang agak khusus dibandingkan dengan

sifat aspal minyak hasil refinery, yaitu :

I. Specific Gravity agak tinggi (1.17 gr/cc)

Biasanya aspal minyak berkisar 10 s/d 1.03. Ha) ini disebabkan karena

adanya////tr yang terkandung dalam Retona, proses ekstraksi dengan mudah

(tapi lebih mahal) dapat memumikan asbuton menjadi 100% \znpa.filter alam,

namun beberapa literatur aspal alam menganjurkan untuk membiarkan filler

tersebut dengan alasan;

a. Filler adalah bahan stabilisas: aspal yang paling baik karena tidak lagi

rawan terhadap kemungkinan menangkap kelembaban udara / air

(Hidropobic, biasanya filler tambahan bersifat hidrofilic).
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b. Ukuran filler alam halus sekali sehingga sempurna mengikat aspal sebagai

bahan stabilisasi (fillerbuatan sangatsulit mencapai mesh 200).

c. Filler alam tersebar merata (secara alamiah) di dalam Retona, salah satu

literatur mengatakan justru kita menambahkan filler buatan kedalam

cainpuran aspal minyak refinery karena ingin meniru filler alam tersebut

(Soehartono, 1997).

2. Flash Point rendah

Rendahnya angka ini menunjukkan Retona kaya dengan kandungan

aromatik yang mudah terbakar, dengan kata lain Retona memiliki dengan

lengkap kandungan minyak penting yang diperlukan untuk mendukung

fungsinya sebagai bahan pencampur beton aspal (Soehartono, 1997).

3. Ductility 29 cm

Aspal minyak umumnya disyaratkan memiliki ductility lebih besar dari

100 cm, Retona hanya 29 cm, namun unjuk kerjanya melampaui camputan

dengan aspai minyak biasa. Fenomena ini mendorong kita untuk secara kritis

mempertanyakan ductility tes sebagai persyaratan.

Melihat kualitas Retona yang begitu kaya dengan kandungan kimia, maka

perlu di uji ulang apakah penggunaan Retona 100% dalam campuran aspal beton

tidak berlebihan, dengan kata lain kurang optimal dari kebutuhan dan harga.

Aspal lain yang sejajar dengan Retona adalah Trinidad Natural Asphalt (TNA)

yang banyak dipakai untuk tujuan khusus antara lain di Jepang, Amerika dan

negara lain juga dengan cara dicampurkan (Soehartono, 1997). Lebih jelasnya

dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7



Tabel 3.6 Perbandingan Karakteristik Aspal Trinidad dengan Asbuton Kabungka

Deskripsi Trinidad Asbuton

A. Raw Material / Tambang

A. 1. Kadar bitumen, %
A.2. Mineral utama

A.3. Kadar air, %

39

Carbonate

19

20

Carbonate

5

B. Hasil Olahan Yang Diperdagangkan

B.l. Numadagang
B.2. Kadar bitumen, %
B.3. Kadar air, %

EPURE

50-55

RETONA

50-55

C. Blending Dengan Potreleum Asphalt
C.l. Perbandingan
C.2. Penetrasi

C.3. Tr&b,°C

50 AC-50 EPURE

40-45

54

50 AC-50 RETONA

41

56

D. Bitumen mumi

D.l. Penetrasi

D.2. Tr&b/C

D.3. Specific gravity

1-2

65

1,05

0-5

60-70

1,07
Sumber : PT. Olaii Bumi Mandiri

Tabel 3.7 Perbandingan Karakteristik Epure, Retona dan Asbuton Mikro

Deskripsi Epure Retona Mikro

Kadar bitumen, % 50-55 50-55 23-27

Dipanaskan 170 -

200°C

Leleh-membentuk

pasta

Leleh-membentuk

pasta

Kering-terbakar

Bitumen efektif Semua bitumen Semua bitumen

Aplikasi -Gradasi Tanpa Flux Oil Tanpa Flux Oil 6% Flux Oil

Rekomendasi untuk

Heavy Duty Road

50% Epure

50% AC

tanpa Flux Oil

50% Retona

50% AC

tanpa Flux Oil

65% Mikro

29% AC

6% Flux Oil

Aplikasi - Gradasi Serobarang gradasi Sembarang Gradasi Gradasi terbuka

Sumber : PT. Olah Bumi Mandiri
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3.3 Karakteristik Campuran

Baik dan buruknya suatu perkerasan jalan dapat dilihat dari karakteristik

campurannya. Karakteristik campuran pada suatu lapis perkerasan adalah sebagai

berikut:

1. Stabilitas (Stability)

Stabilitas lapisan perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan

perkerasan untuk menerima beban lalulintas tanpa terjadi perubahan

bentuk, seperti gelombang, alur ataupun bleeding. Stabilitas meningkat

dengan kerapatan pertikel yang saling mengunci. Hal ini diperoleh pada

gradasi menerus dan pemauatan yang cukup memadai, keiebihan aspal

dalam campuran cenderung untuk menjadi pelicin pada partikel agregat

dan mengurangi gesekan antar butir. Daya ikat meningkat dengan

penambahan kadar aspal sampai batas tertentu dan kemudian turun

(Asphalt Institute, ES-1, 1983).

2. Durabilitas (Durability)

Kinerja ini berkaitan dengan keawetan dan daya tahan lapis

perkerasan untuk menahan keausan akibat pengaruh perubahan cuaca, air

dan perubahan suhu atau akibat gesekan kendaraan. Campuran lapis

perkerasan harus tahan terhadap air dan perubahan sifat aspal karena

penguapan dan oksidasi. Durabilitas umumnya meningkat dengan

peningkatan kandungan aspal dalam campuran, gradasi menerus (Dense

graded), pemadatan yang baik dan campuran yang ked3p air.
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3. Kelenturan (Flexibility)

Kelenturan dari campuran perkerasan aspal adalah kemampuan

lapisan untuk dapat mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban

lalulintas berulang tanpa timbulnya keretakan dan perubahan volume.

4. Ketahanan Geser (Skid Resistance)

Skid Resistance menunjukkan tingkat kekesatan yang diberikan oleh

perkerasan, sehingga kendaraan yang mclaluinya tidak mengalami slip,

baik pada saat hujan maupun kering (Asphalt Institute, ES-l, 1983).

Permukaan yang kasar mempunyai tahanan gesek yang lebih tinggi

daripada permukaan yang halus. Kekesatan dinyatakan dengan koetisien

gesek antar pennukaan jalan dengan ban kendaraan.

5. Kemudahan Petaksanaan (Workability)

Kemudahan pelaksanaan meliputj kemudahan campuran saat

pencampuran, penghamparan dan pemadatan di lokasi pekerjaan, dimana

tingkat kesulitan dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh penurunan suhu

campuran itu sendiri (Asphalt Institute, ES-l, 1983).

6. Impermeabilitas (Impermeability)

Impermeabilitas adalah sifat kedap air dan udara yang dimiliki

perkerasan, yaitu kemampuan untuk mencegah masuknya air dan udara

kedalam campuran. Hal ini erat kaitannya dengan jumlah rongga dalam

campuran. Permukaan dapat kedap air dengan menggunakan gradasi rapat,
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menambafi kadar aspal dan melakukan pemadatan (Asphalt Institute, ES-l,

1983).

7. Ketahanan Kelelahan (Fatique Resistance)

Ketahanan kelelahan adalah ketahanan lapis perkerasan dalam

menerima beban lalulintas berulang tanpa terjadinya kelelahan berupa alur

(Rutting) dan tetak. Penelitian menunjukkan bahwa rongga udara

(hubungannya dengan kandungan aspal) dan kekentalan aspal sangat

berpengaruh pada ketahanan kelekatan pada prosentase rongga udara

meningkat, baik pada perancangan maupun dalam kondisi pemadatan

masih kurang.

3.4 Parameter Marshall Test

3.4.1 Stabilitas

Stabilitas adalah beban yang dapat ditahan campuran beton aspal sampai

terjadi kelelahan plastis. Naiknya stabilitas bersamaan dengan bertambahnya

kadar aspal sampai batas tertentu (optimum) dan turun setelah melampaui batas

optimum. Hal ini terjadi karena aspal sebagai bahan ikat antar agregat dapat

menjadi pelicin setelah. melebihi batas optimum.

Nilai stabilitas diperoleh dari persamaan 3.1 :

S=p*q (3.1)

Keterangan:

S = Angka stabilitas sesungguhnya

p = Pembacaan arloji stabilitas x kalibrasi alat

q = Angka koreksi benda uji
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3.4.2 Flow

Flow menyatakan besarnya penurunan (deformasi benda uji) campuran

dengan angka kelelehan tinggi serta stabilitas rendah di atas batas maksimum

akan cendrung plastis. Apabila campuran dengan angka kelelehan rendah dan

stabilitas tinggi di bawah batas optimum akan cendrung bersifat getas dan mudah

retak bila ada pembebanan. Nilai flow dapat langsung dibaca dari pembacaan

arloji kelelehan.

3.4.3 Density

Nilai density menunjukkan tingkat kepadatan suatu campuran perkerasan

agregat dan aspal. Nilai kepadatan ini juga menunjukkan kerapatan campuran

yang telah dipadatkan. Semakin besar nilai density, kerapatan dan kepadatan

campuran semakin baik sehingga kemampuan perkerasan untuk menahan beban

besar semakin meningkat.

Nilai density diperoleh dari persamaan 3.2dan 3.3 :

8=7 (32)

f=d-e (3.3)

Keterangan

g = Nilai density = berat isi sampel (gr/cc)

c = Berat jenis kering sebelum direndam (gr)

d = Berat benda uji jenuh air (gr)

e = Berat benda uji dalam air (gr)

f = Volume benda uji (cc)
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3.4.4 Void Filled With Asphalt (VFWA)

VFWA adalah prosentase rongga dalam campuran yang terisi aspal yang

nilainya akan naik berdasarkan naiknya kadar aspal sampai batas tertentu, dimana

rongga telah penuh artinya rongga dalam campuran telah terisi penult oleh aspal

maka prosen kadar aspal yang mengisi rongga adalah prosen kadar aspal

maksimum.

Nilai VFWA diperoleh dari persamaan 3.4 sampai 3.7 :

fi
VFWA =100 x

I
(3.4)

bxg
'= (3 5)Bj Aspal K }

/-I100-*)** (3.6)
W Agregat

/=100-> (3.7)

Keterangan

b = Prosentase aspal terhadap campuran

g = Berat isi sampel (gr/cc)

3.4.5 Void In Total Mix (VITM)

VTTM adalah prosentase antara rongga udara dengan volume total

campuran setelah dipadatakan. Nilai VITM akan semakin kecil apabila kadar

aspal semakin besar. VITM yang semakin tinggi akan menyebabkan kelelahan

yang semakin cepat berupa alur dan retak.

Nilai VITM diperoleh dari persamaan 3.8 dan 3.9 :
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VITM =100-[ lOOx-^-l (3.8)

A=7 ™ - (3.9)
f % Agregat % Aspal ^

BjAgregat BjAspal

Keterangan ;

g = Berat isi sampel (gr/cc)

h = Berat jenis maksimum tcoritis campuran (gr/cc)

3.4.6 Marshall Quotient (MQ)

Marshall Quotient adalah perbandingan antara nilai stabilitas dan flow.

Nilai Marshall Quotient pada perencanaan perkerasan digunakan sebagai

pendekatan nilai fleksibilitas perkerasan. Fleksibilitas akan naik disebabkan oleh

penambahan kadar aspal dan akan turun setelah sampai pada batas optimum, yang

disebabkan berubahnya fungsi aspal sebagai pengikat menjadi pelicin. Spesifikasi

didapat berdasarkan spesifikasi stabilitas danflow.

Nilai Marshall Quotient diperoleh dari persamaan 3.10 :

MQ =|- (3.10)

Keterangan

S - Nilai stabilitas (kg)

R - Nilaiflow (mm)

MQ = Nilai Mars/mil Quotient(kg/mm)
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Parameter Marshall Test digunakan spesifikasi Bina Marga 1987 dan Bina

Marga 1998, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Spesifikasi Marshall Properties untuk kapadatan lalulintas tinggi

No Spesifikasi Jenis Pemeriksaan Bina Marga Bina Marga

1987 1998

1 Jumlah tumbukan 2 x75 2x75

Stabilitas minimal (Kg) >550 >800

3 Kelelehan (mm) 2-4 2

4 Marshall Qoutient (Kg/mm) 200-350 200 - 500

5 VITM (%) 3 -5 3-5

6 VMA (%)
- >16

7 Index Perendaman (%) >75 >75

8 VFWA (%)
- 75-82

Sumber : Bina Marga 1987 dan Bina Marga 1998

3.5 Immersion Test

Immersion Test atau uji perendaman Marshall bertujuan untukmengetahui

perubahan karakteristik dari campuran akibat pengaruh air, suhu dan cuaca.

Pengujian ini prinsipnya sama dengan pengujian Marshall standar hanya waktu

perendaman saja yang berbeda. Benda uji pada Immersion Test direndam selama

24 jam pada suhu konstant 60°C sebelum pembebanan diberikan.

Hasil perhitungan indeks tahanan campuran aspal adalah prosentase nilai

stabilitas campuran yang di rendam selama 24 jam (S2) yang dibandingkan

dengan nilai stabilitas campuran biasa (S1), seperti tercantum pada

persamaan 3.11 :

5*2
Index of retained strength = x 100 %

51
(3.11)
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Keterangan :

S2= stabilitas setelah direndam selama 24 jam

St- stabilitas sebelum perendaman.

Apabila indeks kekuatan lebih dari atau sama dengan 75%campuran dapat

dikatakan memiliki tahanan kekuatan yang cukup memuaskan dari kerusakan atau

pengaruh air, suhu, dan cuaca.

3.6 Permeabilitas Cainpuran

Faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan

perkerasan adalah permeabilitas lapis perkerasan setelah mengalami pemadatan.

Hal ini disebabkan karena lapis permukaan harus bersifat kedap air

(Impermeability), yaitu kemampuan pennukaan untuk menahan rembesan air ke

dalam perkerasan(Sartono, 1995), ini berarti lapis perkerasan harus memiliki nilai

permeabilitas yang kecil. Permukaan perkerasan kedap air dapat diperoleh dengan

cara menggunakan campuran yang rapat, menambah kadar aspal agar rongga

antar agregat kecil dan pemadatan yangbaik (Sartono, 1995).

Berdasarkan koefisien permeabilitas, campuran aspal dapat

diklasifikasikan berdasarkan tingkat permeabilitasnya sendiri. Mullen (1967)

dalam Fauziah, M (2001) menetapkan pembagian campuran aspal berdasarkan

permeabilitas seperti tertera pada tabel 3.S
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Tabel 3.9. Klasifikasi Campuran Aspal Berdasarkan Angka Permeabilitas

k (cm/det) Permeabilitas

1 x 10"" Kedap (Impervious)

1 x 10"° HampirKedap (Practically Impervious)

1 x 10"4 Drainasi jelek (Poor Drainage)

looxicr4 Drainasi sedang (Fair Drainage)

1000 xlO"4 Drainasi baik (Good Drainage)

Sumber : Mullen (1967) dalam Fauziah, M (2001)

Permeabilitas campuran beion aspal dapat diukur dengan dua nilai yaitu

sebagai nilai K (cm2) yang menunjukkan nilai impermeabilitasnya atau sebagai

koefisien permeabilitas k (cm/det). Nilai koefisien peimeabilitas dapat didekati

dengan empiris yang sudah banyak digunakan dari analisa hidrolika. Menurut

formula yang diturunkan dari hukum Darcy dalam Suparma (1997) adalah sebagai

berikut: Q=k.i.A (3-12)

Persamaan diatas diturunkan menjadi:

kPy-^ (3-13)
(i-A)

k^yi-^ (3-14)
(h-A-T)

k=^H (3-15)
(a-p-t)

Keterangan :

q=V/T =debit rembesan (cm3/detik)

V = Volume rembesan (cm )

T = lama waktu rembesan terukur (detik)

K - koefisien permeabilitas (cm/detik)

I = h/L gradienhidrolik, parameter tak berdimensi.



h =P/gair = selisih tinggi tekanan total (cm)

P = tekanan air pengujian (dyne/cm2)

gair = rair x g = berat unit (9,807 dyne/cm3)

A= Luas penampang benda uji yang dilalui q cmVdetik (cm2)
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