
BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Karakteristik Marshall Campuran Beton Aspal

6,1.1 Pengaruh Kadar Aspal terhadap nilai Density Campuran Beton Aspal

Nilai kepadatan campuran (density) menunjukkan deryjat kepadatan suatu

campuran y mg sudah dipadatkan. Campuran dengan density yang tinggi akan

mampu menanan beban yang lebih besar dibandingkan dengan nilai density

dipengaruhi oleh kualitas bahan penyusunnya dan pelaksanaan pemadatan, baik

temperatur pemadatan maupun jumlah tumbukkannya.

Dari pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik density seperti

ditunjukkan pada gambar 6.1 berikut.
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Gambar 6.1 Grafik hubungan antara Kadar Aspal dengan nilai Density

Dari gambar 6,1 terlihat bahwa pada umumnya semakin tinggi kadar aspal

maka nilai density suatu campuran akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan
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dengan naiknya kadar aspal menyebabkan aspal dalam campuran lebih banyak

mengisi rongga dalam campuran sehingga campuran cenderung lebih padat yang

berarti nilai density semakin meningkat.

6.1.2 Pengaruh Kadar Aspal terhadap nilaiVITM (Void In Total Mix)

Campuran Beton Aspal

VITM (Void In Total Mix) menyatakan prosentase rongga dalam total

campuran. Nilai VITM dapat menunjukkan tingkat kekedapan suatu campuran.

Nilai VITM yang tinggi menunjukkan campuran banyak terdapat rongga sehingga

campuran kurang kedap terhadap air dan udara, sehingga campuran akan lebih

mudah diresapi air dan teroksidasi, hal in; dapat menyebabkan kerusakan pada

lapis perkerasaa Nilai VITM yang rendah mengakibatkan nilai kekakuan

campuran menjadi tinggi. Besarnya nilai VITM sangat dipengaruhi oleh kadar

aspal, cara pemadatan dan gradasi batuan.
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Gambar 6.2 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilai VITM
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Hubungan antara variasi kadar aspal dengan nilai VITM dapat dilihat pada

Gambar 6.2. Disini dapat dilihat bahwa penambahan kadar aspal akan

menurunkan nilai VITM. Hal ini disebabkan karena rongga antar butiran agregat

masth cukup besar sehingga pada setiap penambahan kadar aspal, aspal masih

cukup mudah untuk masuk ke dalam rongga-rongga campuran yang dapat

menjadikan campuran semakin rapat dannilai VITM semakin kecil.

Nilai VITM yang disyaratkan oleh Bina Marga (1987) adalah 3-5 %.

Lapis perkerasan yang memiliki VITM terlalu rendah akan mudah mengalami

bleeding. Hal ini terjadi karena rongga yang ada dalam campuran kecil, sehingga

tidak tersedia ruang yang cukup dan mengakibatkan aspal naik kc permukaan.

Sebaliknya nilai VITM yang terlalu besar akan mengurangi kekedapan campuran,

sehingga keawetan perkerasan menjadi menurun. Dengan demikian nilai VITM

dari hasil pengujian yang memenuhi spesifikasi Bina Marga adalah pada kadar

aspal 6,04-6,38%.

6.1.3 Pengaruh Kadar Aspal Terhadap Nilai VFWA (Void Filled With

Asphalt) Campuran Beton Aspal

Nilai VFWA menyatakan prosentase rongga yang dapat terisi aspal.

Besarnya nilai VFWA menentukan tingkat keawetan campuran. Nilai VFWA

yang besar menunjukkan jumlah aspal yang mengisi rongga besar sehingga

kekedapan campuran akan meningkat. Nilai VFWA yang terlalu besar akan

mengakibatkan terjadinya bleeding pada saat temperatur tinggi, yang disebabkan

VITM yang terlalu kecil, sehingga apabila perkerasan menerima beban, maka

aspal akan naik ke permukaan. Sebaliknya nilai VFWA yang terlalu kecil akan
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menyebabkan kekedapan campuran perkerasan semakin kecil dan aspal dalam

campuran akan teroksidasi dengan udara dan keawetan campuran akan berkurang.

Hubungan antaia variasi kadar aspal dengan nilai VFWA dapat dilihat pada

Gambar 6.3. Dari Gambar 6.3 dapat dilihat bahwa semakin besar kadar aspal

lemyata nilai VFWA campuran beton aspal semakin besar. Hal ini disebabkan

karena rongga antar butiran masih cukup besar sehingga aspal mudah masuk ke

dalam rongga campuran sehingga campuran menjadi lebih rapat dan nilai VFWA

semakin besar.

Nilai VFWA yang disyaratkan oleh Bina Marga (1987) adalah 75 - 82 %.

Dengan demikian campuran beton aspal dengan kadar 5,98 %- 6,26 %memenuhi

spesifikasi yang disyaratkan.
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Gambar 6.3 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilai VFWA
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6.1.4 Pengaruh Kadar Aspal Terhadap Nilai VMA (Void In Mineral

Aggregates) Campuran Beton Aspal

Void In Mineral Aggregates (VMA) menunjukkan prosentase rongga antar

butir agregat, termasuk didalamnya adalah rongga yang terisi udara dan rongga

yang terisi aspal efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi VMA antara lain adalah jumlah

tumbukan, gradasi agregat dan kadar aspai. Nilai VMA berpengaruh pada sifat

kekedapan dan keawetan campuran terhadap air dan udara bebas serta kekakuan

campuran. Semakin tinggi nilai VMA berarti semakin banyak rongga dalam

campuran yang terisi aspal sehingga kekedapan campuran terhadap air dan udara

semakin tinggi, namun nilai VMA yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan

potensi terjadinya bleeding pada perkerasan lebih tinggi pada saat menerima

beban pada temperatur tinggi. Nilai VMA yang terlalu rendah menunjukkan

kecilnya jumlah aspal yang mengisi rongga, schingga akan menyebabkan lapisan

kurang dapat mengikat agregat yang berakibat perkerasan mudah terjadi stripping.

Bina Marga 1983 tidak mensyaratkan nilai VMA, yang berarti tidak adanya

batasan minimum rongga dari agregat yang diperbolehkan pada suatu perkerasan

untuk diisi aspal.

Dari Gambar 6.4 dapat dilihat bahwa pada kadar aspal 5,5% sampai dengan

6,5% nilai VMA mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan aspal pada

campuran menyebabkan agregat lebih mudah bergerak sehingga campuran lebih

rapat. Pada kadar aspal 7% sampai 7,5% nilai VMA mengalami peningkatan, hal

ini dapat terjadi karena film aspal yang menyelimuti agregat semakin tebal



54

sehingga menyebabkan jarak antar agregat semakin jauh yang berakibat pada

naiknya nilai VMA.

VMA
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Gambar 6.4 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilai VMA

6.1.5 Pengaruh Kadar Aspal Terhadap Nilai Stabilitas Campuran Beton

Aspal

Nilai stabilitas menunjukkan besarnya kemampuan perkerasan menahan

beban tanpa terjadinya deformasi. Perkerasan yang memiliki nilai stabilitas yang

tinggi akan mampu menahan beban lalu lintas yang besar. Stabilitas yang terlalu

tinggi akan menyebabkan campuran terlalu kaku sehingga akan mudah terjadi

retak-retak pada waktu menerima beban. Sebaliknya dengan stabilitas yang

rendah maka perkerasan akan mudah mengalami rutting oleh beban lalu lintas

atau oleh perubahan bentuk subgrade. Besarnya nilai stabilitas dipengaruhi oleh

frictional resistance dan interlocking yang terjadi antara partikel agregat dan

kohesi campurannya, Kekuatan kohesi bertambah seiring dengan bertambahnya
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jumlah aspal yang menyelimuti agregat, tetapi apabila telah tercapai nilai

optimum maka penambahan kadar aspal akan menyebabkan penurunan stabilitas.

Hubungan antara kadar aspal dengan nilai stabilitas dapat dilihat pada

Gamba: 6.5. Dapat dilihat bahwa nilai stabilitas naik pada kadar aspal 5,5%

sampai dengan 6,0%, kemudian nilai stabilitas mengalami penurunan pada kadar

aspal 6,5% sampai dengan 7%, tetapi terjadi lagi kenaikan pada kadar aspal 7,5%.

Nilai stabilitas optimum terjadi pada kadar aspal 5,80% sampai dengan 5,4%

dengan stabilitas optimum 2120 kg. Naiknya nilai stabilitas disebabkan oleh

bertambahnya jumlah aspal yang menyelimuti agregat sehingga kohesi campuran

bertambah, kerapatan campuran meningkat schingga meningkatkan bidang kontak

antar agregat dan meningkatkan interlocking antar agregat yang selanjutnya akan

meningkatkan nilai stabilitas campuran. Penurunan nilai stabilitas disebabkan

karena aspal yang awalnya berfungsi sebagai pengikat agregat, berubah fungsinya

menjadi pelicin setelah melewati nilai optimum yang dibutuhkan sehingga

mengakibatkan turunnya lekatan dan gesekan antar agregat dan berakibat pada

turunnya nilai stabilitas campuran.
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Gambar 6.5 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilai Stabilitas

Nilai stabilitas yang disyaratkan oleh Bina Marga (1987) untuk campuran

beton aspal adalah > 550 kg. Dengan demikian semua campuran beton aspal

dengan kadar aspal 5,5% sampai dengan 7,5% memenuhi sprsifikasi yang

disyaratkan. Nilai stabilitas minimum dari semua kadar aspal dicapai pada kadar

aspal 7% dengan nilai stabilitas 1434,17 kg.

6.1.6 Pengaruh Kadar Aspal Terhadap Nilai Flow (Kelelehan) Campuran

Beton Aspal

Flow atau kelelehan adalah besarnya deformasi yang terjadi pada awal

pembebanan sampai stabilitas menurun yang menunjukkan besarnya deformasi

dari campuran perkerasan akibat beban yang bekerja padanya. Campuran yang

memiliki nilai kelelehan tinggi dengan nilai stabilitas rendah cenderung bersifat

plastis dan mudah mengalami perubahan bentuk apabila mengalami pembebanan

lalu lintao, sedangkan campuran dengan kelelehan rendah dan stabilitas yang
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tinggi cenderung bersifat getas. Nilai flow campuran dipengaruhi oleh kadar dan

viskositas aspal, gradasi agregat serta jumlah dan temperatur pemadatan.

Hubungan antara kadar aspal dengan nilaiflow dapat dilihat pada gambar

6.6 di bawah ini
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Gambar 6.6 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilaiflow

Dari Gambar 6.6 dapat dilihat bahwa penambahan kadar aspal pada

campuran mengakibatkan nilai flow mengalami peningkatan. Kenaikan nilai flow

ini disebabkan karena dengan penambahan kadar aspal pada campuran

mengakibatkan campuran menjadi semakin plastis sehingga besarnya deformasi

pada saat menerima beban meningkat.

Nilaiflow yang disyaratkan oleh Bina Marga (1987) untuk campuran beton

aspal adalah diantara 2-4 mm. Campuran dengan nilai flow lebih kecil dari

2 mm mengakibatkan campuran menjadi kaku sehingga perkerasan mudah

mengalami retak. Sebaliknya campuran dengan nilai flow yang terlalu tinggi

(> 4 mm) mengakibatkan perkerasan memiliki deformasi yang semakin tinggi.
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Dari hasil penelitian nilai flow yang memenuhi spesifikasi yang disyaratkan

terdapat pada kadar aspal 5,5% - 7,5% dengan keceiiderungan naiknya nilai

kelelehan (flow).

6.1.7 Pengaruh Kadar Aspal Terhadap Nilai MQ (Marshall Quotient)

Campuran Beton Aspal

MarshallQuotient merupakan hasil bagi antara stabilitas dengan flow. Nilai

Marshall Quotient ini dapat mengindikasikan pendekatan terhadap kekakuan dan

fleksibilitas dari suatu campuran. Campuran yang memiliki nilai Marshall

Quotient terlalu tinggi berarti campuran kaku dan fleksibilitasnya rendah

sehingga campuran akan lebih mudah mengalami retak-retak, sebaliknya

campuran yang memiliki nilai Marshall Quotient yang terlalu rendah campuran

akan bersifat fleksibel, lentur dan cenderung menjadi plastis sehingga mudah

mengalami deformasi pada saat menerima beban lalu lintas. Besarnya nilai

Marshall Quotient tergantung dari besarnya nilai stabilitas yang dipengaruhi

frictional resistance dan interlocking yang terjadi antara partikel agregat dan

kohesi campurannya serta nilai flow yang dipengaruhi oleh kadar vikositas aspal,

gradasi agregat dan jumlah dari temperatur pemadatan.

Hubungan antara kadar aspal dengan nilai Marshall Quotient dapat dilihat

pada gambar 6.7 berikut ini
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Gambar 6.7 Grafik hubungan antara kadar aspal dengan nilai MQ
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Dari Gambar 6.7 dapat dilihat bahwa penambahan kadar aspal

mengakibatkan nilai Marshall Quotient naik sampai batas tertentu (6%), dan

kemudian menurun. Hal ini sebanding dengan perubahan nilai stabilitas yang

terjadi akibat penambahan kadar aspal. Secara umum dapat pula dilihat bahwa

penambahan variasi kadar aspal juga akan mempengaruhi fleksibilitas dan

kelenturan campuran. Kenaikkan nilai MQ pada campuran beton aspai

disebabkan oleh bertambahnya kadar aspal sehingga kohesi antar agregat

meningkat dan mengakibatkan campuran menjadi semakin kaku. Penurunan nilai

MQ pada campuran beton aspal disebabkan campuran menjadi bersifat plastis

dengan penambahan kadar aspal.

Spesifikasi Bina Marga (1987) untuk nilai MQ campuran beton aspal yaitu

antara 200 kg/mm sampai dengan 350 kg/mm, dengan demikian penambahan

pada kadar aspai 5,5% sampai dengan 7,5% tidak memenuhi spesifikasi Bina

Marga 1987.
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6.1.8 Penentuan Kadar Aspal Optimum Campuran Beton Aspal

Spesifikasi yang digunakan untuk menentukan kadar aspal optimum untuk

campuran beton aspal grading IV adalah spesifikasi Bina Marga (1987). Dari hasil

pengujian Marshall akan didapatkan suatu mix design campuran beton aspal yang

hasilnya relatif merupakan yang terbaik. Kadar aspal optimum campuran beton

aspal ditentukan dengan cara grafis yang dapai dilihat pada tabel 6.1. Dari tabel

6.1. dapat diketahui kadar aspal optimum sebesar 6,15% terhadap campuran.

Tabel 6.1 Kadar Aspal Optimum campuran Beton Aspal

Karakteristik Spesifikasi Kadar aspal terhadap campuran (%)

5% 5,5% 6(% 6,5% 7% 7,5%

Density -

VITM 3-5 (%)

VFWA 75 - 82 (%)

Stabilitas > 550 kg

Flow 2-4 (mm)

ir ,

KAO = '7,(6,04+6,26) = 6,15 % terhadap campuran.
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6.2 Karakteristik Marshall Campuran Beton Aspal Dengan Ketona Pada

Kadar Aspal Optimum

6.2.1 Pengaruh Retona Terhadap Nilai Density Campuran Beton Aspal Pada

Kadar Aspal Optimum

Density merupakan tingkat kerapatan setelah dipadatkan. Density

(kepadatan) adalah berat campuran padat tiap satuan volume. Density campuran

dipengaruhi oleh gradasi agregat, temperatur dan jumlah tumbukan, kualitas

bahan penyusunnya, berat jenis agregat dalam kadar aspal. Campuran yang

memiliki nilai kepadatan tinggi akan mampu menahan beban yang lebih besar jika

dibandingkan dengan campuran yang mempunyai nilai kepadatan rendah.

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik density seperti

yang ditunjukkan pada gambar 6.8 berikut
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Gambar 6.8 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai Density

Nilai density campuran beton aspal semakin meningkat seiring penambahan

kadar Retona. Hal ini disebabkan workability (kemudahan pelaksanaan) campuran
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akibat sifat retona yang pada suhu temperatur yang sama memiliki nilai titik

lembek dan titik nyala yang rendah sehingga aspal dan Retona lebih mudah

mengisi rongga yang menyebabkan campuran lebih rapat, hal ini dibuktikan

dengan nilai VMA yang kecil. Retona juga memiliki kandungan///A?/- alam yang

mengakibatkan campuran menjadi lebih rapat dan padat, sehingga nilai density

cenderung mengalami kenaikkan.

6.2,2 Pengaruh Retona Terhadap Nilai VITM (Void In TotalMix) Campuran

Beton Aspal Pada Kadar Aspal Optimum

VITM menunjukkan prosentase rongga dalam campuran total. Nilai VITM

dapat mengindikasikan tingkat kekedapan campuran.

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik VITM seperti

yang ditunjukkan pada gambar 6.9 berikut.
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Gambar 6.9 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai VITM
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Dari gambar 6.9 dapat dilihat bahwa penambahan Retona pada rentang 0%

sampai dengan 15% pada campuran beton aspal cenderung menurunkan nilai

VITM. Penurunan niiai VITM disebabkan oleh penambahan Retona yang

mempengaruhi volume aspal, sehingga semakin besar volume aspal menyebabkan

nilai VITM menurun akibat diisi aspal dan Retona. Penurunan nilai VITM juga

dipengaruhi nilai titik lembek Retona yang rendahsehingga aspal dan retona lebih

mudah mengisi rongga antar agregat. Hal ini berarti campuran tersebut semakin

rapat, karena semakin banyak aspal dan Retona yang mengisi rongga antar butiran

agregat, sehingga film aspal semakin tebal dan sekaligus mengurangi rongga

dalam campuran.

6.2.3Pengaruh Retona Terhadap Nilai VFWA (Void Filled With Asphalt)

Campuran Beton Aspal Pada Kadar Aspal Optimum

Nilai VFWA menunjukkan besarnya rongga campuran yang terisi aspal.

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik VFWA seperti yang

ditunjukkan pada gambar 6.10 berikut.
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Gambar6.10 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai VFWA
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Gambar 6.10 menunjukkan bahwa penambahan Retona cenderung

menaikkan nilai VFWA. Mai ini terjadi karena aspal dan Retona mengisi rongga

pada saat pencampuran dan pemadatan, sehingga dengan bertambahnya kadar

aspal dan kadar Retona akan menyebabkan film aspai semakin tcbal dan rongga

yang terisi aspal semakin banyak akibatnya nilai VFWA semakin meningkat.

6.2.4 Pengaruh Retona Terhadap Nilai VMA (Voids In Mineral Agregates)

Campuran Beton Aspal Pada Kadar Aspal Optimum

Nilai VMA (Voids In Mineral Agregates) menunjukkan prosentase rongga

antar butir agregat, termasuk didalamnya adalah rongga yang tensi udara dan

rongga yang terisi aspal efektif. Nilai VMA berpengaruhpada sifat kekedapandan

keawetan campuran terhadap air dan udara bebas serta kekakuan campuran

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik VMA seperti

yang ditunjukkan pada gambar 6.11 berikut.

20.00

19.50

19.00

< 18.50
S

> 18.00

17.50

17.00

-3 0 3 6 9 12 15 18

KADAR RETONA %

Gambar 6.11 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai VMA (Voids In MineralAgregates)

Dari Gambar 6.11 menunjukkan bahwa penambahan Retona cenderung

menurunkan nilai VMA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan
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Retona meningkatkan kekentalan aspal yang ditandai dengan penurunan nilai

penetrasi. Secara teoritis aspal yang ditambah Retona mempunyai viskositas yang

lebih tinggi, sehingga lebih sulit untuk mengisi rongga dalam campuran, akan

tetapi penambahan Retona pada suhu temperatur yang sama dapat mencapai nilai'

tjtik lembek yang lebih rendah sehingga pada saat pencampuran aspal dan Retona

inasih dapat dengan mudah mengisi rongga dalam campuran.

6.2.5 Pengaruh Retona Terhadap Nilai Stabilitas Campuran Beton Aspal

Pada Kadar Aspal Optimum

Stabilitas merupakan kemampuan lapis keras untuk menahan deformasi

akibat beban lalu lintas yang bekerja diatasnya tanpa mengalami perubahan

bentuk tetap. Nilai stabilitas dipengaruhi oleh bentuk, tekstur permukaan dan

gradasi agregat yaitu pada gesekan antar butiran agregat (internal friction) dan

pengunctan antar agregat (interlocking), daya lekat (cohesy) dan kadar aspal

dalam campuran.

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik stabilitas seperti

yang ditunjukkan pada gambar 6.12 berikut.
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Gambar 6.12 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai Stabilitas
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Dari gambar 6.12 dapat dilihat bahwa penambahan Retona antara 0%

sampai dengan 6% cenderung meningkatkan nilai stabilitas. Hal ini terjadi karena

penambanan Retona dapat mengisi rongga-rongga dalam campuran sehingga daya

ikat atau kohesi pada aspal menyebabkan interlocking (penguncian antar agregat)

semakin baik, selain itu adanya penambahan Retona menyebabkan viskositas

aspal lebih tinggi, yang dibuktikan dengan nilai penetrasi yang rendah. Viskositas

yang tinggi ini menyebabkan campuran menjadi lebih kaku dan rapat. Namun

pada kadar variasi Retona antara 6% sampai dengan 15% nilai stabilitas

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penambahan Retona yang

berlebihan menyebabkan aspal yang awalnya berfungsi sebagai pengikat agregat,

berubah fungsinya menjadi pelicin karena volumenya meiebihi mlai optimum

yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan turunnya ikatan antar agregat yang

menyebabkan turunnya nilai stabilitas campuran.

6.2.6 Pengaruh Retona Terhadap Nilai Flow (Kelelehan) Campuran Beton

Aspal Pada Kadar Aspal Optimum

Flow atau kelelehan adalah besarnya deformasi vertikal yang diukur pada

saat awal pembebanan sampai pembebanan maksimum (jarum arloji stabilitas

menurun). Nilai flow dipengaruhi oleh kadar aspal dan viskositas aspal, gradasi

agregat, jumlah dan temperaturpemadatan.

Dari hasil pengujian di laboratorium diperoleh nilai grafik Flow seperti

yang ditunjukkan padagambar 6.13 berikut.
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Gambar 6.13 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai flow

Dari gambar 6.13 terlihat bahwa pada penambahan kadar Retona antara 0%

sampai dengan 3% cenderung mengalami penurunan nilai flow. Hal ini

disebabkan Retona dalam campuran dapat meningkatkan kerapatan dan kekakuan

karena penambahan Retona menyebabkan viskositas aspal meningkat yang

ditandai dengan nilai penetrasi yang rendah. Pada penambahan kadar variasi

Retona antara 6% sampai dengan 15% cenderung meningkatkan nilaiflow. Hal ini

dapat terjadi karena jumlah aspal dan kadar Retona yang lebih tinggi

menyebabkan campuranmenjadi semakin plastis tetapi masih lebihkecil dari nilai

flow campuran tanpa Retona.

6.2.7 Pengaruh Retona Terhadap Nilai Marshall Quotient Campuran Beton

Aspal Pada Kadar Aspal Optimum

Marshall Quotient merupakan perbandingan antara nilai stabilitas dengan

nilai flow . Nilai Marshall Quotient akan memberikan nilai fleksibilitas campuran.

Semakin besar nilai Marshall Quotient berarti lapis perkerasan semakin bersifat
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lebih kaku dan begitu juga sebaliknya. Nilai Marshall Quotient dipengaruhi oleh

nilai stabilitas dany7ow, gradasi agregat, daya lekat, kadar aspal, viskositas aspal,

tekstur permukaan,jumlah dan temperatur pemadatan.

Dari hasil pengujian di laboiaiorium diperoleh nilai grafik MQ seperti

yang ditunjukkan pada gambar 6.14 berikut.

-3 3 6 9 12 15

KADAR RETONA %

18

Gambar 6.14 Grafik hubungan antara kadar Retona pada Kadar Aspal Optimum
terhadap nilai Marshall Quotient

Dari gambar 6.14 terlihat bahwa pada kadar variasi Retona interval 0%

sampai dengan 6% penambahan Retona cenderung mengalami peningkatan nilai

Marsltall Quotient yang menunjukkan bahwa kekakuan campuran meningkat

seiring penambahan kadar Retona. Pada penambahan kadar Retona variasi 9,0 %

sampai dengan 15% mengalami penurunan nilai Marshall Quotient yang

disebabkan berubahnya fungsi aspal sebagai pengikat menjadi pelicin sehingga

kekakuan campuran menjadi berkurang.
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6.3 Durabilitas Campuran Beton Aspal Dengan Dan Tanpa Retona

Durabilitas umumnya berkaitan dengan seberapa lama konstruksi lapis

perkerasan tersebut dapat menjalankan fungsinya tanpa mengalami kerusakan

yang berlebihan. Faktor yang bisa menyebabkan penurunan durabilitas campuran

lapis keras diantaranya beban lalu lintas dan penganih cuaca. Akibat dari air ini

adalah pengelupasan lapisan aspal dari agregat pada permukaan jalan akibat

hilangnya ikatan dianlara agregat dan aspal, atau yang lebih dikenal dengan

proses stripping, sehingga menyebabkan pcngurangan kekuatan yang signifikan

dari campuran lapis keras.

Padapenelitian ini untuk mengetahui nilai durabilitas beton aspal, dilakukan

pengujian Immersion antara campuran beton aspal yangmenggunakan Retona dan

tanpa Retona. Uji Immersion ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

ketahanan campuran beton aspal dengan dan tanpa Retona terhadap nilai stabilitas

biladirendam dalam air pada suhu 60°C dengan lama perendaman 0,5 jamdan24

jam.

Hubungan antara Retona dengan nilai stabilitas pada rendaman 0,5 jam dan

24jam dapatdilihatpadaTabel 6.2 dan padaGambar 6.15 berikut ini.

Tabel 6.2 Hubungan antara kadar Retona dengan nilai stabilitas pada perendaman

selama 0,5 jam dan 24 jam

Kadar

Retona

(%)

Stabihtas pada berbagai perendaman lndeks Perendaman

(%)0,5 jam 24 jam

0 1690,64 1557,06 92,098

7,5 1903,63 1811,06 95,13

15 1833,45 1824,21 99,49

Sumber : Hasil uji laboratorium Jalan Raya FTSPUII
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Gambar 6.15 Grafik hubungan antara kadar Retona dengan nilai Indeks
Perendaman (IP)

Dari Tabel 6.2 dapat dilihat bahwa nilai stabilitas campuran beton aspal

tanpa Retona (0 %) yang direndam pada suhu 60°C selama 24 jam dibandingkan

dengan perendaman 0,5 jammengalami penurunan nilai stabilitas. Penurunan nilai

stabilitas ini disebabkan karena selama proses perendaman air masuk kedalam

pori-pori campuran sehingga mengurangi kohesi dan penguncian antar agregat

(interlocking). Namun nilai stabilitas campuran beton aspal dengan Retona(7,5 %

dan 15 %) yang direndam pada suhu 60°C selama 24 jam dibandingkan dengan

perendaman0,5jam mengalami kenaikan nilai stabilitas.

Dari Gambar 6.15 dapat dilihat bahwa campuran beton aspal dengan Retona

memiliki Indek Perendaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan campuran

beton aspal tanpa Retona sehingga dapat diindikasikan bahwa penambahan

Retona memhuat durabilitas campuran lebih baik. Ha! ini disebabkan karena

campuran dengan bahan tambah Retona memiliki VITM dan VMA yang lebih

rendah dan nilai VFWA yang lebih tinggi sehingga film aspal semakin tebal,
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disamping mem'ngkatnya kekentalan aspal yang ditandai dengan penurunan nilai

penetrasi.

6.4 Pengaruh Kadar Retona Ternadap Sifat Fisik Aspal (Penetrasi dan

Titik Lembek)

Hasil pemeriksaan sifat fisik aspal dengan dan tanpa Retona tercantum

secara ringkas pada Tabel 6.3 serta Gambar 6.16, Gambar 6.17 dan Gambar 6.18.

Tabel 6.3 Perbandingan sifat fisik aspal dengan dan tanpa Retona

No Jenis Pemeriksaan

Penetrasi (25°C, 5 detik)

Titik Lembek

Indeks Penetrasi (IP)

Kadar Retona

terhadap KAO

0% 7,5 % 15%

71,3 44,5 33,8

56 55 52

0,9 -1,6 -2,7

Syarat *)

Satuan

Min Maks

60 79 0,1 mm

48 58 C

Sumber : Hasil penelitian laboratorium U1I, 2003 dan Bina Marga, 1987

Tabel 6.4 dan Gambar 6.16 menggambarkan bahwa kekerasan aspal

meningkat akibat penambahan Retona. Hal ini ditunjukkan dengan nilai penetrasi

aspal dengan Retona lebih rendah dibandingkan aspal tanpa Retona. Nilai

penetrasi yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa viskositas atau kekentalan

aspal lebih tinggi. Pada kadar Retona 15% nilai Indek Penetrasi mencapai -2,7.

Hal ini menunjukkan Retona memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap

temperatur.
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Gambar 6.16 Grafik hubungan antara kadar Retona dengan nilai penetrasi aspal

Hasil titik lembek dan indek penetrasi seperti pada Tabel 6.4, Gambar

6.17 dan Gambar 6.18 menunjukkan bahwa penambahan Retona cenderung

menurunkan nilai titik lembek aspal. Penurunan nilai titik lembek aspal akibat

penambahan Retona pada aspal dapat terjadi karena sifat Retona yang mudah

terbakar, sehingga titik lembek dapat dicapai pada suhu yang lebih rendah dari

normalnya. Hal ini mengakibatkan aspal pada temperatur yang sama bersifat lebih

encer sehingga akan lebih mudah bergerak mengisi rongga antar agregat dan

menyebabkan campuran akan lebih rapat, kaku dan awet. Dilihat dari nilai indek

penetrasi, aspal dengan Retona memiliki nilai indek penetrasi lebih rendah

dibandingkan dengan aspal ianpa Retona. Hal ini mengindikasikan bahwa aspal

dengan Retona memiliki kepekaan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan

dengan aspal tanpa Retona.
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Gambar 6.17 Grafik hubungan antara kadarRetona dengan mlai titik lembek
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Gambar 6.18 Grafik hubungan antara kadarRetona dengan nilai IndekPenetrasi

6.5 Pengaruh Kadar Retona Terhadap Permeabilitas Campuran Beton

Aspal

Dari hasil pemeriksaan dan uji permeabilitas diperoleh nilai koefisien

permeabilitas campuran, yaitu suatu koefisien yang menyatakan jumlah air yang

dapat melewati suatu balian dalam satu satuan waktu. Faktor-faktor yang
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mempengaruhi penneabihtas campuran adalah kadar aspal, gradasi agregat,

porositas dan komposisi bahan penyusun campuran (Mullen, 1967).

Hubungan antara koefisien permeabilitas campuran beton aspal dengan

dan tanpa Retona dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan Gambar 6.19.
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Gambar 6.19 hubungan antara kadar Retona dengan koefisien permeabilitas

Dari gambar 6.19 dapat dilihat bahwa koefisien permeabilitas campuran

beton aspal pada kadar Retona mengalami peningkatan dibandingkan koefisien

permeabilitas campuran beton aspal tanpa Retona. Peningkatan koefisien

permeabilitas ini menunjukkan bahwa campuran beton aspal yang menggunakan

Retona kurang kedap dibandingkan dengan campuran beton aspal tanpa Retona.

Secara teoritis melihat hasil pengujian yang diperoleh, campuran yang

menggunakan Retona akan lebih kedap, karena nilai VITM, VMA mengalami

penurunan dan nilai VFWA, density mengalami peningkatan yang menunjukkan

campuran lebih rapat, akan tetapi hasil pengujian permeabilitas menunjukkan

sebaliknya. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena sifat kimia Retona yang

belum dapat diteliti lebih lanjut. Namun jika meiihat klasifikasi campuran aspal
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berdasarkan nilai koefisien permeabilitas yang telah disyaratkan oleh Mullen

(1967), maka secara kescluruhan campuran yang menggunakan Retona masih

masuk dalam katagori hampir kedap (Practically Impervious), dan perbedaan

koefisien permeabilitas yang terlihat antara campuran dengan Retona dan tanpa

Retona sangat kecil.




