
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada campuran beraspal panas terdiri dari dua bahan dasar yaitu aspal keras

yang berfungsi sebagai pengikat dan  agregat berperan sebagai tulangan

sehingga aspal dan agregat menjadi satu kesatuan masa yang padat dan kuat.

Sifat mekanis aspal dalam campuran beraspal diperoleh dari friksi dan kohesi

dari bahan pembentuknya. Fraksi agregat diperoleh dari ikatan antar butir

agregat (interlocking), kekuatannya tergantung pada  gradasi, tekstur

permukaan, bentuk butiran dan ukuran agregat maksimum yang digunakan.

Sedangkan sifat kohesinya diperoleh dari sifat-sifat aspal yang digunakan.

Kinerja campuran beraspal dipengaruhi oleh sifat agregat dan aspal serta sifat

campuran padat yang sudah terbentuk dari kedua bahan tersebut.

Agregat berperan penting dalam pembentukan lapis perkerasan, dimana daya

dukung perkerasan jalan ditentukan sebagian besar oleh karakteristik agregat.

Gradasi merupakan salah satu sifat agregat yang berpengaruh terhadap

kualitas campuran aspal. Setiap jenis campuran aspal   untuk lapisan

perkerasan jalan mempunyai gradasi agregat tertentu. Gradasi agregat

dinyatakan dalam persentase lolos atau persentase tertahan, yang dihitung

berdasarkan berat agregat dengan menggunakan satu set saringan agregat.
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B. Rumusan Masalah

Spesifikasi Jalan Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina

Marga Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengalami perubahan.

Spesifikasi Umum Edisi 2010 merupakan perbaikan dari spesifikasi

sebelumnya, Spesifikasi Umum Edisi Desember 2006. Seperti aturan atau

ketentuan lain dalam perubahannya terdapat penambahan atau pengurangan

pada klausul-klausul tertentu. Walaupun terdapat banyak perubahan, hal dasar

seperti pembagian Divisi Pekerjaan tetap berjumlah sepuluh. Namun terdapat

beberapa perbedaan, diantaranya perubahan gradasi  agregat  pada campuran

Laston (AC) yang dibagi menjadi dua gradasi yaitu Laston (AC) gradasi kasar

dan Laston (AC) gradasi halus.

Standarisasi pada jalan raya dilakukan agar mutu dan kualitas dari setiap jalan

yang dibuat seragam, namun terus mengalami penyesuaian terhadap kondisi

dan  lingkungan. Dengan adanya perubahan yang terjadi pada Spesifikasi

Umum 2006 menjadi Spesifikasi Umum 2010, hal ini dimaksudkan agar

spesifikasi teknis jalan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi pengguna

jalan dan mencapai standar mutu yang diharapkan.

Pengujian Marshall untuk menentukan desain campuran agregat dan aspal

merupakan persyaratan utama dalam konstruksi perkerasan di Indonesia,

khususnya lapisan permukaan perkerasan   lentur. Oleh karena itu, perlu

diadakan penelitian untuk melihat pengaruh perubahan gradasi agregat yang
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dipakai pada campuran Laston. Dan hasil yang diperoleh pada parameter

Marshall mengacu kepada Spesifikasi Umum 2010.

C. Batasan Masalah

Penyusunan tugas akhir penelitian ini dititik beratkan pada sifat dan

karakteristik campuran Aspal Shell dengan melakukan pengujian di

Laboratorium. Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah:

a.  Pengujian properties campuran aspal Shell dan agregat pembentuk

campuran Laston Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) gradasi halus.

b. Tipe campuran yang digunakan adalah Laston Asphalt Concrete-Binder

Course (AC-BC) gradasi halus, Spesifikasi Umum 2010.

c.  Memfokuskan pengujian pada tiga variasi gradasi Laston Asphalt

Concrete-Binder   Course (AC-BC) bergradasi halus, yaitu pada batas

tengah , batas bawah, dan 2% lolos batas luar bawah. Gradasi sesuai

dengan Spesifikasi Umum 2010.

d. Aspal yang di gunakan dalam penelitian ini adalah aspal penetrasi 60/70

produksi Shell.

e. Permasalahan yang diamati adalah parameter-parameter Marshall.

f. Pengujian dilaboratorium meliputi  pekerjaan uji Stabilitas Statis dengan

metode Marshall.

g. Agregat yang digunakan yaitu berupa batu pecah yang berasal dari PT.

Sahbangun Tirta, kecamatan Tarahan Kabupaten Lampung Selatan.

h. Jumlah benda uji yang dibuat sebanyak 54 benda uji.
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Karakteristik Campuran

Laston Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) gradasi halus dengan

menggunakan aspal Shell, dan   mengetahui parameter Marshall akibat

perubahan variasi gradasi menggunakan metode Marshall pada campuran

aspal Shell dan mengacu kepada Spesifikasi Umum 2010.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan tentang

pentingnya penanganan dan pemilihan material dan pengaruhnya terhadap

kualitas perkerasan yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam

masalah pembangunan jalan khususnya gradasi  agregat yang digunakan

pada campuran beraspal.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para enginer bidang Teknik Sipil untuk

penerapan di lapangan khususnya perkerasan jalan raya.

3. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan bidang perkerasan jalan raya.


