Strategi merancang pekerjaan campuran beraspal
panas (hotmix) yang kuat dan awet dalam upaya
meningkatkan kinerja perkerasan jalan yang
handal.
Abstrak
Semakin terbatasnya sumber material bahan pekerjaan perkerasan beraspal, khususnya
batu belah dari sungai-sungai, sehingga harus mengambil dari pegunungan dan sawah.
Sehingga batu belah yang dihasilkan adalah batu bercampur lempung/ lumpur, yang akan
menghasilkan batu pecah yang bercampur dengan lempung/debu. Hal ini tidak disadari
bahwa dapat merusak perkerasan campuran beraspal dalam waktu yang singkat.
Lintasan gradasi sangat besar pengaruhnya terhadap kekakuan dan kelenturan campuran
beraspal, namun hal ini dianggap sepele oleh para pembuat rancangan campuran gradasi.
Lintasan gradasi yang bagus, akan tersusun interloking yang tepat sehingga sangat kokoh
dan dapat mengubah fungsi aspal menjadi minoritas. Hal ini dapat mengantisipasi pengaruh
dari luar khususnya perubahan temperature lapangan dan berat beban kendaraan yang
terjadi di lapangan.
Kedua hal di atas akan dibahas lebih rinci pada makalah ini, dengan harapan ke depan ada
perbaikan kinerja campuran. Dengan adanya SOP tentang kebersihan material batu pecah di
setiap AMP, dan lintasan gradasi yang tepat, kerusakan dini dapat dianulir, sehingga kinerja
campuran beraspal semakin baik, yang pada gilirannya akan dapat menopang kelancaran
arus perkonomian nasional.
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Latar Belakang
Factor perusak perkerasan campuran beraspal sangat banyak, namun penyebab yang sering
dianggap sepele dan berkontribusi terbesar terhahadap kerusakan adalah kekotoran
material yang berasal dari lempung atau lumpur. Debu yang dihasilkan dari lumpur sangat
jahat pengaruhnya terhadap ikatan antara aspal dan agregat. Mereka menganggap bahwa
pengumpul debu (dust collector) sudah mampu menghilangkan debu tersebut, padahal
debu-debu tersebut lebih suka nempel pada material agregat, dan hanya bisa lepas bila
dilakukan pencucian.
Hasil overlay baru 3-6 bulan sudah terjadi banyak lubang-lubang, dan campuran pada sekitar
lubang tampak kekurangan aspal, sehingga ada kecurigaan kekurangan aspal dalam
campuran, ada sebagian yang menyalahkan sumber panas yang diperoleh dari batu bara,
ada yang menyalahkan pasokan aspal yang kurang bagus dan lain sebagainya. Karena saat
ini sebagian besar sumber material berasal dari pegunungan atau galian batu di sawah.
Sehingga sebagian besar batu belah yang dikirim oleh para pemasok adalah batu belah yang
bercampur lumpur sawah, atau butiran halus yang nempel pada permukaan batu belah.
Kondisi paling kritis adalah pada saat musim penghujan, tingkat lumpurnya akan semakin
tinggi.
Meskipun pada saat penerimaan material sudah dibedakan material kotor dengan material
bersih dengan harga yang berbeda, namun demikian para pemasok lebih memilih mengirim
material kotor meskipun harganya lebih murah dari pada material bersih. Mereka masih
lebih untung dari pada harus mencuci dan menyaring dengan saringan diameter 2-3 inci.
Para pemilik mesin pemecah batu (stone crusher), yang sebagaian besar juga pemilik AMP
pada umumnya tidak menyediakan system pencucian dengan mekanis. Mereka hanya
mengandalkan tenaga manusia untuk melaksanakan pembersihan material, mereka bersifat
subyektif dalam menilai tingkat kebersihan material, sehingga tingkat kebersihan batu
pecah yang dihasilkan dari mesin pemecah tidak maksimal, atau dengan kata lain “masih
kotor”.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kwalitas campuran perkerasan
beraspal adalah lintasan gradasi. Sering dianggap bahwa yang paling penting sudah masuk
spek, tidak diperiksa apakah susunan yang diperoleh akan menghasilkan campuran yang
interlocking. Gambar 1a. dan 1b. dapat dipakai sebagai acuan untuk menggambarkan
bentuk – bentuk posisi agregat penyusun campuran yang paling diharapkan dalam
komposisi agregat. Bentuk campuran yang bagus dan paling stabil/ kokoh adalah bentuk
gambar 1.a. dimana masing-masing butir berdiri pada posisi yang saling mengunci.
Sedangkan gambar 1b. menggambarkan agregat kasar berfungsi sebagai bahan pengisi
campuan, karena porsi medium dan halus mendominasi.
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Dengan kondisi tersebut (Gambar 1.a) akan diperoleh system campuran yang kokoh, tahan
terhadap pengaruh segala macam cuaca, bahkan tahan terhadap pengaruh air, yang selama
ini sangat merusak perkerasan beraspal. Sebagaimana disebutkan pada beberapa referensi
bahwa kekakuan (stiffness) campuran beraspal dapat diperoleh mutu aspal, mutu agregat,
atau dari campuran keduanya. Namun apabila yang dominan dari mutu aspal, maka aspal
harus dimodifikasi dengan bahan-bahan tertentu yang dapat tahan terhadap rutting pada
saat temperature lapangan tinggi, dan tahan retak pada temperature lapangan rendah.
Konsekwensi dari hal ini adalah perlu biaya lebih mahal, karena meskipun aspal dalam
jumlah minoritas, namun memiliki kontribusi biaya hampir 50% dari harga satuan campuran
perkerasan beraspal.

Gambar 1.a Interlocking agregat kasar

Gambar 1.b. Dominan agregat halus

Apabila kekakuan diperoleh dari komposisi gradasi dan mutu material yang bagus maka
terjadinya pengaruh luar, seperti cuaca, air dan beban kendaraan berat akan dapat
dinetralisir. Oleh karenanya dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana strategi membuat
lintasan gradasi yang dapat mendominasi fungsi kekakuan sehingga kendala-kendala dari
luar yang selama ini menjadi polemic tentang perkerasan beraspal dapat dihindari. Bahkan
ke depan lebih diharapkan bahwa volume aspal yang dibutuhkan akan semakin kecil karena
perawatan dan pemeliharaan perkerasan beraspal relative kecil, serta usia pekerasan
semakin panjang, sehingga kebutuhan aspal minyak semakin kecil, tanpa harus mengimpor
dari Negara lain.
Kebutuhan jumlah aspal dipengaruhi oleh jumlah luas permukaan dan tebal penyelimutan
aspal, apabila tebal penyelimutan sudah ditentukan antara 9 s/d 11 mikron, berarti jumlah
aspal ditentukan dari luas permukaan dan tingkat penyerapan agregat terhadap aspal.
Sementara jumlah luas permukaan agregat dapat diatur atau ditentukan dari lintasan
gradasi. Pada makalah ini akan diuraikan cara mengkombinasi material dari fraksi kasar,
medium dan halus dengan cepat, yang dilengkapi dengan kebutuhan total aspal (perkiraan).
Atau dapat juga dilakukan terhadap hotbin untuk koreksi terhadap komposisinya agar
terpenuhi kombinasi sebagaimana pada cold binnya. Variable yang diubah adalah tebal
selimut dan penyerapan tergadap aspal, serta berat jenis aspal yang digunakan.

Maksud dan tujuan
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Maksud penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail bagaimana
merancang lintasan gradasi yang paling tepat pada spesifikasi, agar diperoleh campuran
yang kokoh (tahan rutting pada suhu tinggi) dan awet (tidak mudah lelah, atau tahan retak
pada suhu rendah), serta menyediakan jumlah aspal paling efektif dalam campuran. Dengan
tujuan utama menyediakan kinerja perkerasan jalan yang handal dan mantap setiap saat
sehingga dapat menunjang kelancaran pergerakan arus perdagangan dan perekonomian
nasional.

Lingkup Bahasan
Pada makalah ini, hotmix yang dibahas khusus lapis perkerasan bagian permukaan saja,
yaitu AC-WC, karena lapis permukaan menerima dan meneruskan beban berat kendaraan
secara langsung, juga harus memiliki ketahanan terhadap panas atau temperature lapangan
akibat panas matahari dan panas dari mesin kendaraan, khususnya pada saat kendaraan
mengalami perlambatan. Oleh karenanya AC-WC harus memiliki dua fungsi utama
perkerasan jenis lentur (flexible) yaitu kelenturan dan kekakuan. Kelenturan untuk
mengantisipasi perubahan temperature dari panas menuju dingin atu sebaliknya, sehingga
lapis campuran perkerasan beraspal tidak mudah mengalami retak (crack). Sedangkan
kekakuan adalah untuk menahan berat beban kendaraan pada saat suhu permukaan
perkerasan lapangan tinggi, sehingga lapis perkerasan tidak mengalami penurunan (rutting).
Dengan demikian campuran lapis permukaan harus memiliki kwalitas yang bagus, baik dari
sisi material maupun susunan gradasi. Kwalitas material meliputi kebersihan dan kekerasan
agregat, serta kemurnian aspal. Sedangkan susunan gradasi meliputi komposisi dari masingmasing butir sehingga diantara fraksi, kasar, medium dan halus saling menunjang untuk
berinteraksi (interlocking) yang kuat.

Dasar Teori
Kebersihan material
Pada dasarnya kebersihan adalah salah satu syarat pokok dalam segala jenis kegiatan
konstruksi perkerasan jalan, kuhususnya pekerjaan campuran beraspal dan beton, namun
sering diangap sepele. Pekerjaan mencuci material dasar adalah pekerjaan ringan namun
untuk melaksanakannya diperlukan usaha yang sangat tinggi. Antara lain kemauan,
anggaran dan waktu yang diperlukan proses pemecahan batu belah, sehingga berujung
pada alokasi biaya tambahan. Hal ini yang membuat pelaksanaan pencucian material sulit
dilaksanakan, kecuali bagi perusahaan yang sudah berkomitmen pada produk hotmix yang
bagus.
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Di Negara maju kebersihan merupakan standar yang harus masuk ke dalam prosedur
pelaksanaan (SOP) berbagai jenis kegiatan, termasuk hotmix dan beton. Semua material
harus bebas dari semua jenis kotoran yang menggangu proses pengikatan, baik semen
maupun aspal. Dalam spesifikasi sudah ditertulis namun masih tersedia ruang untuk terjadi
kotor, sebagai contoh bunyi spek “ semua material harus bersih”, sementara pada bagian
lain bunyi material mengandung lempung maksimal 1%. Seharusnya kata bersih harus
dipertegas dengan “dicuci sampai bersih” atau “batu belah yang masuk ke jaw primer mesin
pemecah batu harus tidak mengandung tanah/ lumpur”. Dan pada bagian yang menyatakan
kandungan lempung maksimal 1% harus dihapus.
Akhir-akhir ini terdapat beberapa permasalahan hotmix, khususnya yang mengalami
kerusakan dalam tempo relative singkat (kurang dari 6 bulan). Jenis rusaknya adalah terjadi
lubang dengan diameter 15-25 cm, atau retak-retak dalam bentuk lingkaran dengan batas
yang halus. Material yang lepas tampak sangat kering, tidak terselimuti aspal. Atau pada
lokasi retak apabila digalih dan diambil materialnya, tampak kurang aspal, sehingga mudah
lepas pada saat musim hujan. Terhadap kondisi ini ada yang mengatakan kurang aspal, atau
akibat bahan bakar dengan batu bara yang system pembakarannya tidak sempurna, atau
akibat aspal tercampur dengan bahan lain yang merusak fungsi aspal, atau karena aspal
terpanasi melebihi suhu yang ditentukan, atau karena pondasi existing kurang bagus, dan
sebab – sebab lainnya.
Memang semua adalah pemicu kerusakan campuran hotmix, namun menurut penulis
bahwa penyebab utama kerusakan jenis tersebut adalah tingkat kebersihan material.
Material yang kotor/ berdebu yang berasal dari lumpur bersifat sangat jahat, disamping
menghalangi proses ikatan aspal dengan agregat juga sebagai bahan reaktif yang sangat
jahat, sehingga pada saatnya aspal akan terpisah dengan agregat. Lempung tidak
terdistribusi secara merata, namun berkelompok. Sehingga pada bagian kelompok yang
banyak mengandung lempung (debu) akan lebih awal terkelupas, sedang pada bagian lain
yang kadar lempungnya kecil akan mengelupas berikutnya.

Lintasan gradasi.
Lintasan gradasi memiliki peran yang sangat tinggi dalam campuran, terkait tingkat
kekokohan/ kekakuan (stiffness). Lintasan gradasi menggambarkan suatu susunan dari butirbutir agregat yang saling mengisi ruang yang tersedia berdasarkan diameter butiran. Pada
lintasan gradasi padat berarti semua butir mengisi ruang sesuai ukuran butiran, tersusun
secara utuh, tidak kurang juga tidak kelebihan, sehingga butir yang kasar saling berinteraksi,
dan ruang yang terjadi akibat bentuk ikatan butir kasar terisi oleh ukuran butir menengah,
ruang antara butir menengah dan butir kasar akan diisi butir yang lebih kecil atau butir yang
lebih halus.
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Pada gradasi padat (well graded), susunan butir padat yang diharapkan adalah batu pecah
yang berdiameter sama atau lebih besar dari saringan # 4 (4.75 mm) yang merupakan bodi
dari campuran adalah lebih dari 50%. Ruang atau rongga di antara butir agregat kasar
tersebut diisi oleh butir agregat sedang dan halus, dengan porsi yang tepat, sedemikian
hingga tidak ada yang kelebihan jumlahnya.
Apabila porsi agregat butir medium dan butir halus terlalu tinggi, dan tidak proporsional
maka interaksi (interlocking) antar butir kasar akan terganggu sehingga campuran kurang
stabil (nilai stabilitas akan rendah). Pada kondisi jumlah agregat butir medium (saringan # 8
s/d # 30) terlalu tinggi, umumnya campuran sulit dipadatkan. Sedangkan apabila jumlah
agregat butir halus terlalu tinggi (#50, #100 dan #200) maka jumlah aspal yang diperlukan
cukup tinggi, untuk mendapatkan tebal penyelimutan yang memadai.
Lintasan gradasi yang diharapkan adalah masih tersedia ruang (rongga) untuk butir medium
maupun butir halus sehingga interaksi (interlocking) antar butir kasar terjadi dengan
maksimal. Kondisi demikian harus didukung dengan mutu agregat yang bagus, dalam arti
material batu pecah butir kasar harus kubikal, (pipih dan lonjong kurang dari 10%), serta
memiliki abrasi kurang dari 30%.

Power gradasi
Power gradasi adalah lintasan gradasi yang tersusun berdasarkan ukuran butir maksimum.
Jumlah prosen lolos pada masing-masing saringan ditentukan oleh ukuran butir maksimum.
Campuran yang terbentuk sesuai lintasan power gradasi akan sangat padat, sehingga tidak
tersedia ruang yang cukup untuk tambahan aspal. Rongga yang terjadi sangat kecil, sehingga
tidak tersedia ruang untuk tambahan aspal. Oleh karena itu disarankan untuk membentuk
lintasan gradasi yang sejajar power gradasi dan memotong di satu titik, hal ini dimaksudkan
agar tersedia rongga/ ruang untuk tambahan aspal dan tebal selimut aspal. Tebal selimut
yang tipis, kurang dari 8 mikron akan rawan terhadap oksidasi, sehingga mudah mengalami
patah/ retak.
Lintasan power gradasi berbentuk cekung mulai dari agregat halus (lolos saringan #200)
sampai ukuran butir maksimum. Kondisi ini sulit dipenuhi di lapangan karena proses
pencampuran campuran material bersama bahan pengikat dilakukan bersamaan, sehingga
meskipun kecil, akan tetap terjadi pengelompokan diantara material yang sudah saling
terikat oleh aspal. Oleh karenanya untuk keamanan porsi fraksi agregat kasar harus dalam
jumlah yang lebih besar (butir tertahan saringan # 4) dari pada fraksi medium dan halus
(butir lolos saringan # 8). Atau dengan kata lain bahwa ruang yang tersedia atau rongga yang
terjadi diantara butir-butir kasar yang saling berinteraksi harus lebih besar dari jumlah total
fraksi medium dan halus.
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Rumusan untuk lintasan power gradasi pada masing susunan agregat berdasarkan ukuran
butir maksimum sesuai NAPA 1996, adalah sebagai berikut:

P = 100 (d/D)^0.45.
Dimana :
P
= prosen lolos saringan
d
= ukuran butir saringan yang dicari
D
= ukuran butir saringan maksimum
Table 1.1. menunjukkan prosen lolos saringan untuk variasi ukuran butir maksimum.
Batasan nilai rongga
Ada 3 (tiga) jenis rongga dalam campuran beraspal, yaitu :
1. Rongga dalam mineral agregat (VMA)
2. Rongga terisi aspal (VFA)
3. Rongga dalam campuran (VIM)

Tabel 1.1. Lintasan Power Gradasi Sesuai Ukuran Butir Maksimum
SARINGAN
UKURAN
(mm)
1 1/2
37.5
1
25
3/4
19.1
1/2
12.5
3/8
9.5
#4
4.75
#8
2.36
# 16
1.18
# 30
0.6
# 50
0.3
# 100
0.15
# 200
0.075

37.50
100.00
83.32
73.82
61.00
53.91
39.46
28.81
21.09
15.55
11.39
8.34
6.10

19.10
100.00
100.00
88.59
73.20
64.70
47.36
34.57
25.31
18.67
13.67
10.00
7.32

UKURAN BUTIR MAKSIMUM
19.10
12.50
9.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82.63
100.00
100.00
73.03
88.38
100.00
53.46
64.70
73.20
39.03
47.23
53.44
28.57
34.57
39.12
21.07
25.50
28.85
15.43
18.67
21.12
11.29
13.67
15.46
8.27
10.00
11.32

4.75
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
73.00
53.44
39.41
28.85
21.12
15.46

Rongga dalam mineral agregat (void in mineral aggregate, VMA)
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Rongga dalam mineral agregat adalah rongga yang berada atau terjadi diantara dua atau
lebih butiran agregat yang saling berinteraksi (interlocking). Volume rongga ini terdiri dari
volume rongga udara dalam campuran dan volume kadar aspal efektif. Jumlah volume ini
dipengaruhi oleh bentuk dan texture agregat serta proporsi masing-masing butiran. Apabila
bentuk masing-masing butir agregat kubikal dengan proporsi yang tepat, sebagaimana
tersusun sejajar dengan power gradasi, maka rongga dalam mineral agregat akan kecil.
Dengan kecilnya ruang ini maka jumlah aspal yang diperlukan akan kecil. Hal ini tepat untuk
stabilitas tinggi namun relative kaku (getas) karena tidak cukup ruang untuk menyimpan
aspal.
Dalam buku NAPA 1996 Hotmix asphalt materials mixture design and construction,
disebutkan bahwa nilai VMA erat kaitannya dengan ukuran butir maksimum, semakin kecil
butir maksimum agregat yang digunakan, semakin besar batas nilai minimum VMA. Karena
nilai VMA ditentukan oleh volume kadar aspal efektif dan volume rongga udara dari total
campuran. Sedangkan kadar aspal efektif dipengaruhi oleh jumlah luas permukaan agregat.
Jumlah luas permukaan agregat dengan ukuran butir maksimum kecil adalah lebih besar
dari jumlah luas permukaan agregat dengan ukuran butir maksimum besar.
Dalam perhitungan nilai VMA dirumuskan sebagai berikut:
VMA = 100(Vv + Veff)/ VT
Dimana :
Vv
V eff
VT

= Volume rongga udara dalam campuran
= Volume aspal efektif
= Volume total campuran

Atau dengan rumus sebagai berikut:
VMA = 100 (1 – (Gmb(1-Pb))/Gsb)
Dimana :
Gmb = Berat jenis semu campuran padat
Gsb
= Berat jenis semu agregat
Pb
= Prosen kadar aspal
Apabila bentuk agregat banyak yang pipih dan lonjong, VMA akan semakin besar, namun
VMA yang terjadi bukan merupakan ruang hasil interlocking agregat, namun sumbangan
dari luas permukaan agregat yang relative besar. Hal ini tidak proporsional, sehingga
campuran akan labil. Apabila dipaksakan maka interaksi antar agregat akan mengalami
perlemahan pada saat temperature lapangan cukup tinggi. Untuk kondisi demikian
diperlukan aspal modifikasi guna mengantisipasi kelemahan aspal pada temperature tinggi.
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Batasan gradasi dalam spesifikasi telah ditetapkan, namun demikian variasi nilai VMA akan
cukup besar, sehingga dalam menentukan lintasan gradasi perlu ada pembahasan lebih
detail agar diperoleh porsi yang tepat. Sebagai contoh apabila secara extrim digunakan
batas atas psesifikasi, maka nilai VMA akan besar akibat sumbangan dari luas permukaan
agregat. Sedangkan apabila digunakan batas bawah spesifikasi nilai VMA akan sangat kecil
sehingga campuran akan getas. Oleh karenanya pada pokok bahasan makalah ini akan
diuraikan berbagai keuntungan dan kekurangan lintasan gradasi dan pengaruhnya terhadap
kekokohan (stiffness) campuran beraspal.
Rongga dalam campuran (Void in total Mix, VTM).
Rongga dalam campuran adalah ruang yang disediakan untuk proses pengembangan
material (bahan) akibat perubahan temperature yang tinggi. Ruang ini dapat terjadi dengan
baik apabila terjadi saling interaksi (interlocking) antar butir agregat kasar, dan butir agregat
medium dan halus sebagai bahan pengisi ruang atau rongga yang terjadi, tidak melebihi
kapasitas. Apabila porsi butir agregat medium dan halus terlalu tinggi (pada kurva tampak
cembung), interlocking antar agregat kasar akan terganggu, sehingga ruang yang tersedia
akan berkurang atau malah kelebihan, sehingga stabilitas akan terganggu atau cenderung
rendah.
Hal lain yang menggagu rongga dalam campuran adalah segregasi, dimana terjadi
pengelompokan antar masing-masing butir akibat tidak terdistribusi secara merata pada
saat pencampuran, baik pada saat mixing AMP maupun pada proses penghamparan (auger
tidak bergerak). Hal ini sering terjadi khususnya pada penggunaan material dengan ukuran
butir maksimum lebih besar dari 1 inci. Pada penggunaan ukuran butir maksimum tinggi
perlu extra effort untuk melakukan pengendalian, khususnya pada proses pencampuran di
AMP, pengangkutan dan penghamparan, agar diperoleh campuran yang seragam setiap
saat.
Dalam perhitungan nilai VTM dirumuskan sebagai berikut:
VTM = 100(Vv)/ VT
Dimana :
Vv
VT

= Volume rongga udara dalam campuran
= Volume total campuran

Atau dengan rumus sebagai berikut:
VTM = 100 (1 – (Gmb/Gmm))
Dimana :
Gmb = Berat jenis semu campuran padat
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Gmm = Berat jenis maksimum teoritis campuran
Rongga terisi aspal (void filed with asphalt, VFA)
Rongga terisi aspal adalah jumlah volume kadar aspal efektif yang menyelimuti seluruh
permukaan agregat. Batasan minimum tebal selimut aspal adalah 8 micron, dengan batasan
maksimal 11 mikron. Tebal penyelimutan kurang dari 8 mikron aspal akan cepat mengalami
penuaan karena proses oksidasi, sedangkan lebih dari 11 mikron stabilitas akan terganggu,
sulit pemadatan karena interlocking menurun. Sebagaimana dijelaskan pada subbab
terdahulu bahwa luas ukuran butir maksimum menentukan jumlah luas permukaan agregat,
maka semakin kecil ukuran butir maksimum akan semakin besar nilai kadar aspal efektifnya.
Selain hal di atas lintasan gradasi juga dapat mempengaruhi luas permukaan agregat, yang
pada akhirnya juga berpengaruh terhadap jumlah luas permukaan agregat. Oleh karena itu
perlu disusun lintasan gradasi yang tepat, dengan masing-masing ukuran butir terdistribusi
secara tepat, sehingga terjadi ruang yang tepat untuk masing-masing butir yang saling
mengisi. Dengan batasan rongga udara dalam campuran tertentu, akan dapat ditentukan
volume kadar aspal efektif yang tepat, sehingga diperoleh campuran perkerasan yang kokoh
dan awet. Ke depan dapat diperoleh jumlah kadar aspal seminim mungkin namun cukup
untuk mengakomodasi kepentingan beban lalu-lintas berat dalm jumlah lintasan yang tinggi,
serta pada kepekaan yang rendah terhadap perubahan temperature.
Dalam perhitungan nilai VFA dirumuskan sebagai berikut:
VFA = 100 Veff / (Vv + Veff)
Dimana :
Vv
V eff

= Volume rongga udara dalam campuran
= Volume aspal efektif, atau

VFA = 100 ((VMA-VTM)/VMA)

Pokok Bahasan Permasalahan
Sumber pasokan material agregat.
Dengan pertumbuhan penduduk saat ini, sudah pasti diikuti penggunaan bahan bangunan
pemukiman, sehingga pasokan sumber material mulai bergeser dari batu dan pasir sungai
menuju ke lokasi pegunungan atau sawah-sawah yang mengandung batuan gelondong atau
campuran kerikil berpasir dan berlempung atau lanau. Setiap pemasok akan berbeda jenis
batuan yang dikirim. Pemakai dalam hal ini Bina Marga harus waspada dalam menerima
hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan menggunakan batu pecah yang kotor.
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Karena kebersihan bersifat subyektif, sehingga petugas lapangan pada saat menerima batu
belah dan pasir hanya berdasarkan pengamatan visual di permukaan dump truk atau flat
back truk, maka dapat diyakini bahwa batu belah yang dikirim akan kotor. Dalam kondisi ini,
batu pecah yang dihasilkan akan kotor pula, sehingga campuran aspal akan mengandung
debu dari lumpur/ lempung, yang pada gilirannya perkerasan akan mengalami kerusakan
dalam waktu kurang dari 3-6 bulan, terutama pada musim penghujan. Pencucian dengan
tenaga manusia juga kurang konsisten, tergantung dari kondisi atau kekuatan tenaga
manusia. Oleh karennya perlu dibuat system pencucian mekanis, agar diperoleh batu pecah
yang bersih secara kontinyu.
Pada spesifikasi tahun 2010-2011 disebutkan bahwa bahwa kandungan lempung maksimal
adalah 1 (satu)%. Ketentuan ini sebenarnya merugikan, apabila dalam 1 ton hotmix terdapat
9 (Sembilan) kg lumpur/ lempung, yang mana 9 kg berarti 0.9% kurang dari 1%. Namun
perlu diketahui, bahwa kandungan lempung 9 kg dalam 1 ton hotmix akan sangat merusak
campuran, karena debu dari lumpur/ lempung tidak akan lepas apabila sudah menempel
pada agregat, meskipun disedot oleh dust collector. Debu ini lepas hanya dicuci. Oleh
karenanya apabila debu ini berada pada hotmix maka diperlukan aspal tambahan ± 0.3%.
Hal ini jarang mendapat perhatian dari para pelaksana, sehingga kegagalan sering terjadi.
Pencucian system mekanis harus dilakukan sebagaimana ilustrasi gambar 2. Batu belah yang
bercampur tanah liat, kerikil, dan lumpur harus disaring dengan ukuran 2-3 inci. Dimana
butiran lolos saringan 2-3 inci akan terpisah dengan material batu belah yang akan masuk ke
stone crusher (primary jaw). Pada saat penggetaran saringan, batu belah yang bercampur
dengan agregat halus (berlempung) harus disemprot air dengan diameter minimal 1 inci dan
dengan kekuatan semburan yang cukup agar lempung dapat terpisah dengan batu belah.
Dengan kondisi ini dapat diperoleh material batu pecah yang bersih dari lempung. Apabila
masih terjadi tambahan lempung, karena berasal dari debu yang terbawa oleh hembusan
angin akibat proses pecah batu. Namun jumlahnya akan relative kecil.
Pada saat musim kering (kemarau) mungkin pemberian air tidak terlalu diperlukan, karena
meskipun terdapat tanah yang nempel pada batu belah, ia akan mudah lepas pada saat
digetar pada metoda penyaringan material batu belah yang akan masuk ke hopper jaw
crusher. Pemberian air diperlukan hanya pada saat musim penghujan, atau pada saat
terdapat pengiriman batu belah dalam kondisi basah di sawah atau pegunungan.
AMP yang tidak memiliki stone crusher, harus menyediakan olahan pencucian batu pecah
yang kotor, dengan ukuran 5 x 4 x 2 (panjang, lebar dan kedalaman). Hal ini dimaksudkan
apabila pihak AMP membeli batu pecah yang secara visual kotor harus dicuci di kolom
tersebut. Dalam kolam tersebut harus disediakan air yang mengalir secara terus menerus,
sementara batu pecah yang kotor diaduk-aduk dengan excavator sehingga air yang mengalir
menjadi jernih. Jernihnya air mengalir menunjukkan tingkat kebersihan agregat.
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Gambar 1.2. Skema pencucian koral system mekanis
Lintasan gradasi
Pada makalah ini spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi AC-WC, karena AC-WC adalah
lapis permukaan perkerasan yang menerima beban kendaraan secara langsung, juga
menerima panas secara langsung dari matahari. Oleh karena itu lapis permukaan AC-WC
harus kuat (kokoh) dan awet. Kokoh berarti memiliki nilai stabilitas yang tinggi, tahan rutting
pada saat temperature permukaan perkerasan lapangan sangat tinggi. Sedangkan awet
berarti tidak cepat mangalami pelapukan oleh proses oksidasi dan tahan terhadap gaya
gesekan dengan ban roda kendaraan. Namun demikian lapis pondasi agregat dan lapis
pondasi atas harus kuat (kokoh) agar lendutan yang terjadi tidak melampaui lendutan ijin.
Spesifikasi telah mengatur susunan gradasi butir agregat, dengan batas atas dan batas
bawah. Hal ini dimaksudkan agar fraksi-fraksi agregat hasil dari stone crusher dapat
dicampur kembali dengan porsi yang tepat, yang saling berinteraksi (interi locking) dan
saling mengisi sehingga membentuk satu lintasan yang masuk dalam rentang spesifikasi.
Lintasan gradasi harus dibentuk sedemikian rupa hingga fraksi kasar akan berinraksi dan
membentuk ruang yang ddapat diisi oleh butir material ukuran yang lebih kecil. Ukuran butir
saringan #4 (4.75 mm) ke atas diharapkan menjadi bodi dari perkerasan. Diantara mereka
harus saling mengunci. Ruang diantara mereka akan diisi oleh material dengan ukuran butir
saringan dengan # 8 ke bawah.
Kelebihan volume salah satu ukuran butir akan menyebabkan campuran tidak stabil, bahkan
sulit dipadatkan atau mudah rutting. Apabila porsi masing-masing ukuran butir sudah tepat,
maka cara pencampuran yang homogen harus diperhatikan. Apabila terjadi pengumpulan
fraksi, khususnya fraksi medium dan halus akan berdampak jelek, khususnya stabilitas,
bleading dan rutting. Pada bagian yang banyak fraksi medium dan halus, maka rutting dan
bleading akan cepat terjadi, sedang pada bagian yang banyak mengandung fraksi kasar,
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akan tetap kokoh namun rapun atau getas, karena tidak didukung oleh agregat pengunci
yang cukup.
Pada makalah ini telah dicoba beberapa lintasan gradasi dalam koridor AC-WC dengan
variasi kadar aspal efektif sesuai tebal penyeliemutan yang sama, yaitu 9 mikron. Dengan
mengacu kinerja campuran yang meliputi rongga udara, tebal penyelimutan, nilai stabilitas
dan flownya akan dapat dipakai sebagai acuan dasar untuk menentukan lintasan gradasi
yang tahan terhadap rutting pada suhu tinggi, dan tidak mengalami retak (cracking) akibat
temperature rendah, juga tidak cepat lelah (penuaan dini). Adapun langkah-langkah
menyusun lintasan gradasi adalah sebagai berikut:
1. Gunakan bantuan program exel
2. Plot ukuran saringan pada kolom paling kiri dalam dimensi mm dan dimensi lain yang
umum digunakan (nomor saringan, #)
3. Plot prosen lolos saringan untuk masing-masing fraksi, kasar (CA), medium (MA), dan
halus (FA)
4. Fraksi halus terdiri dari abu batu, pasir alam (NS) dan Filler (FF).
5. Jumlah komponen pasir (NS) maksimum 10% dari total campuran.
6. Filler umumnya berasal dari semen, abu terbang (fly ash), dan kapur, dengan jumlah
maksimum 2% saja.
7. Plot spesifikasi AC-WC di sebelah kanan kolom ploting saringan (2)
8. Dengan mengetahui ukuran butir maksimal spek AC-WC, dapat dihitung prosen lolos
saringan untuk masing-masing butir dengan rumus power gradasi untuk membuat
lintasan power gradasi.
9. Tulis prosentase masing-masing fraksi (CA, MA, FA, NS dan FF) tepat di bawah kode
Fraksi (lihat contoh Gambar 1.4)
10. Kalikan masing-masing butir lolos untuk masing-masing fraksi dengan prosentase
sesuai butir 9.
11. Gambarkan grafik skala log pada garis datar (absis) untuk menunjukkan saringan
atau ukuran butir.
12. Sedangkan pada garis vertical dengan skala normal tiap kelipatan 10% untuk
menunjukkan prosen lolos butiran
13. Dengan klik inset grafik, klik skater, klik select data (saringan, spesifikasi dalam batas
atas dan batas bawah, power gradasi dan lintasan gradasi dari hasil perkalian
prosentase masing-masing fraksi) akan diperoleh grafik seperti contoh (Gambar 1.4).
14. Lintasan gradasi harus sejajar dengan lintasan power gradasi dan memotong di salah
satu titik, terutama antara saringan # 4 dan 3/8.
15. Upayakan prosen lolos saringan #4 kurang dari 50 %
16. Lintasan gradasi pada saringan lolos #8 s/d #200 diupayakan mengikuti garis cekung
dan tidak bergelombang, bila bergelombang akan sulit dipadatkan.
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17. Sedangkan pada butir lolos saringan # 4 ke atas harus membentuk garis cembung,
atau secara keseluruhan lintasan gradasi membentuk kurva S dengan titik balik pada
ukuran butir lolos saringan # 8 s/d 3/8.
18. Untuk menentukan lintasan gradasi sebagaimana yang dikehendaki pada butir 14 s/d
17, dilakukan dengan merubah prosentase dari masing-masing fraksi.
19. Sempurnakan (perbaiki) grafik agar mudah dimengerti.
20. Tambahkan kolom untuk menghitung luas permukaan agregat, dengan mengalikan
angka koefisien pada masing-masing ukuran butir lolos saringan sesuai lintasan
gradasi yang dikehendaki, dalam satuan m2/kg.
21. Hitung volume kadar aspal efektif, dengan mengalikan luas permukaan agregat
perkilogram berat agregat dengan tebal penyelimutan aspal, dengan rumusan :
a. Vasp. = luas permukaan agregat (19) x BFT (20) / 1000 (liter)
b. Berat aspal = Volume aspal x berat jenis aspal (kg)
c. Kadar aspal = 100 x berat aspal / (berat aspal+berat agregat)
22. Buat kolom tersendiri untuk tebal penyelimutan aspal (BFT) agar dapat ditentutan
kadar aspal efektif berdasarkan variasi tebal selimut aspal, yaitu antara 8 – 11
mikron.
23. Dengan menambahkan perkiraan nilai penyerapan agregat terhadap aspal, yaitu ±
50% dari penyerapan agregat terhadap air kepada kadar aspal efektif akan diperoleh
jumlah kadar aspal.
24. Perkiraan kadar aspal inilah yang dijadikan acuan untuk membuat JMF, baik dari cold
bin maupun hot bin.
Setiap terjadi perubahan lintasan gradasi akan terjadi pula luas permukaan agregat
perkilogram dan sekaligus perubahan nilai kadar aspal efektif. Dengan menetapkan gradasi
yang bagus, dimana jumlah material kasar (material tertahan saringan #4) lebih dari 50%,
sedangkan butir pengisi ruang diantara fraksi kasar, yaitu butir lolos saringan #4 tertahan
saringan #8 antara 15 - 20% (± 1/3 dari jumlah fraksi kasar), sisanya adalah fraksi halus dan
bahan pengisi, maka akan diperoleh suatu struktur yang kokoh dan awet.
Dengan bantuan prosedur membuat lintasan gradasi sebagaimana cara di atas akan dengan
cepat dapat membuat variasi beberapa lintasan gradasi yang tepat sesuai kebutuhan. Bila
menghendaki lapis permukaan yang awet, tahan lama dengan lalu-lintas ringan hingga
sedang, maka lintasan gradasi harus dibuat sedemikian rupa hingga aspal yang diperlukan
cukup tinggi. Sedangkan bila pada lalu-lintas padat dan berat maka harus dibentuk lintasan
gradasi yang cenderung memiliki fraksi kasar yang tinggi dan bahan pengisi yang besar,
dengan fraksi medium agak dikurangi. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interlock yang
sempurna diantara butir kasar, sedang penguncinya (fraksi medium) tidak berlebihan agar
tidak menghalangi proses interlock antar butir kasar.
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Gambar 1.3. Skema system pemecah batu yang menggunakan pencucian koral (batu belah) dengan
cara mekanis.

Pada makalah ini telah dibuat beberapa variasi lintasan gradasi, dengan hasil properties
sebagaimana sebagaimana pada Table 1.2. Dalam mebuat lintasan gradasi pada makalah ini
dipilih salah satu sumber material dari salah satu AMP yang ada di Jawa Timur, yaitu PT
Baita sari. Ada 7 (tujuh) Variasi lintasan gradasi dengan acuan tebal penyelimutan aspal
terhadap agregat adalah sama, yaitu 9 mikron. Adapun ketujuh lintasan tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Batas atas atas spesifikasi AC-WC
2. Batas bawah spesifikasi AC-WC
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3.
4.
5.
6.
7.

Power gradasi
Sejajar power gradasi, memotong di antara saringan #4 dan 3/8
Sejajar power gradasi, memotong di antara saringan #4 dan # 8
Menempel atau berimpit satu titik atau lebih pada batas atas spesifikasi
Menempel atau berimpit satu titik atau lebih pada batas bawah spesifikasi

Dari pengamatan hasil properties campuran tampak, bahwa lintasan gradasi yang paling
tepat untuk lalu-lintas padat dan berat adalah lintasan gradasi yang sejajar dengan power
gradasi dan memotongnya diantara saringan #4 dan saringan 3/8. Dengan nilai stabilitas
yang tinggi, flow yang relative tinggi, VMA, VIM dan VFA pada koridor yang sangat ideal,
menunjukkan bahwa campuran memiliki flexibilitas tinggi dan sangat kokoh.
Table 1.2. Properties campuran variasi lintasan gradasi
No. Variabel
1 Stabilitas
2 Flow
3 MQ
4 VIM
5 VMA
6 VFA
7 Kepadatan
8 Sisa Stbl

Bts-ats Bts-bwh Pwr-grd
1164
1176
1139
4.03
3.08
3.58
287
382
319
1.97
7.61
1.64
17.79 16.04
16.24
89.91 52.55
89.92
2.355 2.338
2383
90.04 89.96
87.53

Ex-ats
1403
3.9
360
2.92
16.82
82.6
2.360
91.38

Ex-bwh
1386
3.63
383
3.74
15.00
75.01
2.380
85.16

3/8-#4
1431
3.08
465
3.39
15.75
78.49
2.372
82.6

#4 - #8 Spek
Satuan
1481
>1000 Kg
3.28
>3
mm
452
>300
Kg/mm
2.93
3 – 5.5 %
16.19 >15
%
81.91 >65
%
2.370
78.86 >90
%
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AC-WC GRADASI KASAR
Saringan
( mm)

19.05
12.70
9.53
4.75
2.36
1.18
0.60
0.30
0.15
0.075

KOMPOSISI GRADASI

Power

100.00
83.32
73.22
53.53
39.07
28.60
21.10
15.44
11.31
8.28

100
90
72
43
28
19
13
9
6
4

100
100
90
63
39.1
25.6
19.1
15.5
13
10

% Lolos
100.00
100.00
92.61
76.56
48.88
31.94
22.83
18.08
13.33
9.60
6.72

Saringan
1 1/2 "
1 "
3/4 "
1/2 "
3/8
#4
#8
# 16
# 30
# 50
# 100
# 200

CA
28
100
100
73.62
17.11
1.25
0.86
0.76
0.61
0.5
0.3
0.22

MA
29

FA
42

100
100
100
99.22
19.72
1.33
0.88
0.76
0.62
0.4
0.39

NA
0

100
100
100
100
99.56
72.17
50.85
39.74
28.6
20
13.2

100
100
100
100
94.5
83.7
67.5
50
38.3
18.3
2.9

SA

FF
1

TOTAL
100

SA
BTF
5.97

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.98

9

V-ASPL
B-ASPAL ABS-ASPL TOT-ASPL
0.0538
5.25
0.9
6.15
0.0554

0.40

-

0.20
0.26
0.37
0.52
0.83
1.19
2.22
-

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

BATAS ATAS

50.00
40.00

POWER GRADASI (GRADASI PADAT

30.00
20.00

BATAS BAWAH

10.00

GRADASI TERPILIH)

0.05

#200

#100

#50

0.50
#30

#16

#8

#4

5.00

3/8

1/2

3/4

Gambar 1.4. Contoh menentukan lintasan gradasi terpilih.
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Dengan mengetahui bahwa lintasan gradasi yang bagus sesuai hasil percobaan laboratorium
adalah sebagaimana telah disebut di atas, yaitu lintasan berbentuk kurva S, dengan titik
balik pada saringan 3/8 inci dan saringan #4, dimana titik potong dimaksud adalah
memotong lintasan power gradasi. Setelah dicocokkan dengan hasil kegiatan di lapangan
yang dilakasnakan pada tahun 2007-2008 pada salah satu paket pekerjaan di ruas jalan
nasional di Jawa Timur dengan lalu-lintas padat dan berat, sampai dengan saat ini masih
belum diperlukan pemeliharaan, karena tidak terjadi kerusakan baik rutting maupun
cracking. Oleh karena pada makalah ini akan membrikan saran agar dilakukan sedikit
perubahan batasan pada fraksi sebagaimana table 1.3.
Dengan perubahan tersebut diharapkan lintasan gradasi pada setiap kegiatan akan
mendekati hasil kinerja campuran yang relative cukup dapat dipertanggung jawabkan. Baik
berdarakan analisis interlocking sebagaimana dibahas pada bagian terdahulu maupun
pengalaman lapangan yang telah dilaksanakan di Jawa Timur.
Table 1.3. Usulan perubahan spesifikasi pada batasan fraksi kasar
Saringan
3/4 "
1/2 "
3/8
#4
#8
# 16
# 30
# 50
# 100
# 200

Spek 2010

100
90
72
43
28
19
13
9
6
4

Perubahan

100
100
90
63
39.1
25.6
19.1
15.5
13
10

100
90
72
43
28
19
13
9
6
4

100
97
85
54
36.0
25.6
19.1
15.5
13
10

Kesimpulan
1. Material batu pecah yang kotor sudah tidak boleh diperkenankan dalam proses
pencampuran hotmix, karena debu yang berasal dari lumpur tidak akan lepas
meskipun digetar pada saat disaring, kecuali dilakukan pencucian. Oleh karenanya
harus dibuat SOP tentang kebersihan material melalui system pencucian mekanis
terhadap batu belah sebelum masuk ke hoper stone crusher.
2. Apabila kapasitas stone crusher di AMP tidak mencukupi untuk produksi, sehingga
harus mendatangkan material dari sumber lain, maka material tersebut perlu
dikontrol kadar lumpur atau debu lumpurnya. Nilai kadar lumpur tambahkan pada
prosen saringan lolos # 200 untuk menghitung jumlah aspal tambahan yang harus
diberikan agar kadar aspal efektif untuk tebal penyelimutan terhadap luas
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permukaan agregat tetap terpenuhi. Apabila kadar debu adalah 1%, maka jumlah
aspal tambahan adalah ± 0.3%.
3. Lintasan gradasi merupakan susunan butir yang saling berinteraksi (interlocking) dan
saling mengisi ruang yang tersedia diantara butir yang lebih besar. Oleh karenanya
butir yang dibawahnya tidak boleh lebih besar jumlahnya dari butir yang lebih besar
karena akan mengganggu proses interlocking. Bentuk lintasan harus cekung pada
bagian fraksi butir halus, sedang pada bagian fraksi kasar harus cembung, dengan
lokasi titik balik terjadi antara saringan # 4 dan 3/8.
4. Lintasan power gradasi berbentuk cekung semua, hal ini menunjukkan susunan
interlock ideal, namun bentuk tersebut tidak dapat menambah jumlah aspal,
sehingga tebal selimut sangat terbatas, yang pada akhirnya campuran akan getas
dan kurang nilai kelenturannya.
5. Dengan mengacu lintasan power gradasi, akan dapat dibentuk lintasan gradasi yang
tepat sesuai kebutuhan lapangan. Sedangkan saringan hasil mesin pemecah batu
dapat disesuaikan dengan kebutuhan, artinya saringan dapat disesuaikan dengan
lintasan gradasi yang bagus sehingga batu pecah yang dihasilkan oleh mesin
pemecah batu terpakai secara maksimal.
Rekomendasi
1. Pencucian secara mekanis terhadap batu belah sebelum masuk ke hoper mesin
pemecah batu sebaiknya menjadi prasarat bagi pemilik usaha mesin pemecah batu,
atau AMP dan batching plant, agar diperoleh batu pecah yang bersih.
2. Kadar lumpur dalam agregat halus sebaiknya tidak diperbolehkan, sehingga jumlah
kadar lumpur maksimal 1 % harus dihilangkan.
3. Apabila diperbolehkan menggunakan pasir alam, maka nilai sand ekivalen sebaiknya
di atas 90%
4. Spesifikasi pada fraksi butir kasar sebaiknya diubah sebagaimana Table 1.3
sedangkan saringan pada mesin pemecah batu harus disesuaikan dengan kebutuhan
spesifikasi, mengingat lintasan pada rentang tersebut merupakan susunan gradasi
butir yang mampu memberikan tingkat flesibilitas dan kekokohan yang cukup tinggi,
sehingga perkerasan akan awet dan tahan terhadap rutting pada temperature panas
yang tinggi, dan tahan cracking pada temperature rendah.
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