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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah, maka peranan 

sebuah jalan sangat penting sebagai prasarana perhubungan darat terutama untuk 

kesinambungan distribusi barang dan jasa, serta sebagai faktor penunjang laju 

pertumbuhan ekonomi. Agar transportasi berjalan lancar, diperlukan sarana dan 

prasarana transportasi yang memadai. 

Jalan yang aman, nyaman, kuat dan ekonomis akan mempermudah manusia 

dalam proses pergerakannya. Untuk mewujudkan kondisi jalan berkualitas perlu 

diberikan lapisan tambah antara tanah dan roda atau lapis paling atas pada badan 

jalan. Lapisan ini dibuat dari bahan yang terpilih yang selanjutnya disebut lapisan 

perkerasan atau perkerasan. Salah satunya adalah konstruksi perkerasan lentur. 

HRS-B (Hot Rolled Sheet) yang juga dikenal dengan nama Lapis Tipis Beton 

Aspal (Lataston) merupakan salah satu konstruksi perkerasan lentur yang terdiri 

atas campuran antara agregat yang bergradasi timpang (gap graded),  filler dan 

aspal keras dengan perbandingan tertentu, yang dicampur dan dipadatkan dalam 

keadaan panas. HRS-B (Hot Rolled Sheet) mempunyai fungsi sebagai lapis 

penutup untuk mencegah masuknya air dari permukaan kedalam konstruksi 

perkerasan dibawahnya sehingga dapat mempertahankan kekuatan konstruksi 

sampai pada tingkat tertentu.  

Lapis permukaan HRS dibedakan menjadi dua kelas yaitu kelas A dan kelas 

B yang penggunaanya tergantung kebutuhan. Perbedaan lapis perkerasan HRS 

kelas A dan HRS kelas B terletak pada gradasi agregat yang digunakan dan beban 

yang melintas diatasnya. Bahan HRS kelas A adalah untuk jalan yang berlalu 

lintas rendah (> 10.000 ESA). ESA adalah kepanjangan dari Equivalent Standard  

Axle. Bahan HRS kelas B adalah beton aspal untuk penggunaan material di atas 

jalan yang sangat padat lalu lintas (>1.000.000 ESA), serta pada muatan-muatan 

roda yang berat dan mempunyai stabilitas yang tinggi sebagai tambahan terhadap 
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sifat-sifat daya tahan, fleksibilitas dan ketahanan kelelahan di gunakan pada jalan 

yang mempunyai kemiringan melintang 4%,  

Kenyataannya dilapangan, saat suatu perkerasan jalan menerima beban dari 

arus lalu lintas yang melintas diatasnya  material lapisan permukaan bagian atas 

mendapatkan gaya tekan, sedangkan material bagian bawah mendapatkan gaya 

tarik. Untuk itu perlu diketahui juga kemampuan material tersebut menerima gaya 

tarik yaitu dengan menggunakan alat ITS (Indirect Tensile Strength). Maka pada 

Gambar 1.1. Menjelaskan terjadinya beban tarik pada lapisan permukaan. 

 

Gambar 1.1. Mekanisme Terjadinya Gaya Tarik dan Kerusakan Retak 

Beban roda kendaraan diatas struktur perkerasan sebagai mana gambar di 

atas menimbulkan gaya tekan ke bawah. Beban roda berhenti atau bergerak 

memberikan gaya tekan sehingga lapisan akan terjadi lendutan. Kalau lapisan 

melendut maka lapisan atas bagian bawah terjadi gaya tekan dan sebaliknya 

lapisan atas bagian bawah terjadi gaya tarik. Akibat gaya tarik yang terjadi pada 

lapisan bagian bawah mengakibatkan retak. Retak terjadi dari bawah merambat ke 

atas. 
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ITS  (Indirect Tensile Strength) adalah suatu metode untuk mengetahui nilai 

gaya tarik dari campuran aspal beton. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

indikasi akan terjadinya retak dilapangan. Pengujian hampir sama dengan 

pengujian Marshall, yang membedakan hanyalah pada pengujian kuat tarik tak 

langsung tidak menggunakan cincin penguji namun menggunakan plat berbentuk 

cekung dengan lebar 12,5 mm pada bagian penekan Marshall. 

Dalam membuat perkerasan jalan agar suatu material tersebut mempunyai 

kepadatan dan daya dukung cukup dalam memikul beban, maka material yang 

akan digunakan harus mempunyai kekuatan tarik. Maka dalam penelitian ini 

dilakukan proses pemadatan sebanyak 50 kali dan 75 kali, tujuan dari pemadatan 

ini adalah untuk pengaturan distribusi partikel agregat dalam campuran sehingga 

menghasilkan konfigurasi agregat optimum dalam mencapai kepadatan yang 

ditargetkan. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini akan meneliti campuran HRS-B  (Hot Rolled Sheet) 

khususnya terhadap pengujian ITS (Indirect Tensile Strength). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besarkah nilai kekuatan tarik material campuran HRS-B  (Hot Rolled 

Sheet) bila diukur dengan menggunakan alat ITS (Indirect Tensile Strength)? 

2. Bagaimanakah pengaruh jumlah tumbukan dalam pemadatan (50 kali dan 75 

kali) terhadap nilai ITS (Indirect Tensile Strength) pada kadar aspal 5%, 6%, 

7%, 8%, 9%, 10%.  
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur ketahanan campuran HRS-B  (Hot Rolled Sheet) terhadap gaya 

tarik dengan menggunakan alat ITS (Indirect Tensile Strength) dalam 

pemadatan (50 Kali dan 75 Kali). 

2. Menentukan pengaruh antara jumlah tumbukan dalam pemadatan (50 Kali 

dan 75 Kali) terhadap kekuatan tarik campuran HRS-B  (Hot Rolled Sheet) 

menggunakan alat ITS (Indirect Tensile Strength). 

3. Mengetahui besarnya nilai gaya tarik dengan pengujian ITS (Indirect Tensile 

Strength). 

 

D. Batasan Masalah  

 

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah maka perlu diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan diLaboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina Cilacap Jawa 

Tengah dengan vasiasi kadar aspal yaitu 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% terhadap 

total berat agregat. 

3. Material agregat kasar  yang digunakan adalah agregat yang  tertahan diatas 

saringan 2,36 mm (No.8). 

4. Material agregat halus yang digunakan adalah agregat yang  lolos saringan 2,36 

mm (No.8). 

5. Material filler yang digunakan adalah abu batu dari agregat yang lolos saringan 

0,074 (No.200). 

6. Pengujian benda uji dengan alat ITS (Indirect Tensile Strength). Pengujian 

hanya untuk mengetahui nilai gaya tarik pada campuran HRS-B (Hot Rolled 

Sheet). 
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7. Tinjauan teknis menggunakan standar yang dipakai pada pekerjaan jalan di 

Indonesia (spesifikasi berdasarkan metode Bina Marga tahun 1987 dan tahun 

1983). 

8. Dalam menentukan koefisien korelasi dengan menggunakan persamaan berikut  

Y= a + b X 

E. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberi kontribusi pemikiran tentang karakteristik campuran HRS-B  (Hot 

Rolled Sheet) terhadap kekuatan tarik, sehingga dalam aplikasinya akan 

diperoleh suatu lapisan keras yang berkualitas baik. 

2. Memberikan kontribusi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang rekayasa jalan raya. 

3. Diharapkan bermanfaat bagi para pelaksanan pembangunan jalan di Indonesia 

baik dari pihak pemilik, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas. 

 

 

F. Keaslian Peneliti  

 

Analisis kekuatan tarik material campuran HRS-B (Hot Rolled Sheet) 

menggunakan sistem pengujian ITS (Indirect Tensile Strength). 

Peneliti sejenisnya yang pernah dilakukan antara lain: 

1. Puspitasari, 2008, Optimalisasi perencanaan campuran panas HRS-B (Hot 

Rolled Sheet) ditinjau dari karakteristik Marshall dan Durabilitas, Tugas Akhir, 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Nugroho, 2003, Pengaruh penambahan serabut kelapa terhadap karakteristik 

Marshall pada campuran HRS-B (Hot Rolled Sheet), Tugas Akhir, Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Prasetyo, 2005, Analisis Korelasi Antara Nilai Marshall Stability dan ITS 

(Indirect Tensile Strength), Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4. Suwarno, 2006, Karekteristik Porous Aspahlt di uji dengan ITS (Indirect 

Tensile Strength), Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

5. Yudhianto, A, 2005, Evaluasi Kinerja Campuran Hot Rolled Sheet Yang 

Mengandung Bottom Ash Dan Fly Ash Sebagai Agregat Pengganti diuji 

dengan ITS (Indirect Tensile Strength), Tesis Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik, Insitut Teknologi Bandung. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan peneliti sebelumnya 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan campuran HRS-B (Hot Roller Sheet) dengan 

pengujian ITS (Indirect Tensile Strength), sedangkan penelitian terdahulu 

adalah Optimalisasi perencanaan campuran panas HRS-B (Hot Rolled Sheet) 

ditinjau dari karakteristik Marshall dan Durabilitas. 

2. Penelitian ini menggunakan campuran HRS-B (Hot Roller Sheet) dengan 

pengujian ITS (Indirect Tensile Strength), sedangkan penelitian terdahulu 

adalah Pengaruh penambahan serabut kelapa terhadap karakteristik Marshall 

pada campuran HRS-B (Hot Rolled Sheet). 

3. Penelitian ini menggunakan campuran HRS-B (Hot Roller Sheet) dengan 

pengujian ITS (Indirect Tensile Strength), sedangkan penelitian terdahulu 

adalah Analisis Korelasi Antara Nilai Marshall Stability dan ITS (Indirect 

Tensile Strength). 

4. Penelitian ini menggunakan campuran HRS-B (Hot Roller Sheet) dengan 

pengujian ITS (Indirect Tensile Strength), sedangkan penelitian terdahulu 

adalah Karekteristik Porous Asphalt di uji dengan ITS (Indirect Tensile 

Strength). 

5. Penelitian ini menggunakan campuran HRS-B (Hot Roller Sheet) dengan 

pengujian ITS (Indirect Tensile Strength), sedangkan penelitian terdahulu 

adalah Evaluasi Kinerja Campuran Hot Rolled Sheet Yang Mengandung 
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Bottom Ash Dan Fly Ash Sebagai Agregat Pengganti di uji dengan ITS 

(Indirect Tensile Strength).  

Berdasarkan literatur yang ada, beberapa penelitian tentang karakteristik 

kepadatan campuran aspal HRS-Standar, antara lain Yudhianto, A, 2005, 

melakukan penelitian tentang Evaluasi kinerja campuran Hot Rolled Sheet (HRS) 

yang mengandung bottom ash dan fly ash sebagai agregat pengganti diuji dengan 

Indirect Tensile Strength pada campuran HRS-Standar menunjukkan kinerja 

deformasi terbaik serta kekuatan terhadap tarik tak langsung paling tinggi. 

Sebaliknya, campuran HRS-Coal ash menunjukkan kinerja deformasi terendah 

dan kekuatan terhadap tarik tak langsung paling kecil. Pada suhu 45oC pada 

campuran HRS-Coal ash diperoleh laju deformasi 0,0087 mm/menit, stabilitas 

dinamis 1260 lintasan/mm, deformasi permanen 5,22 mm dan kuat tarik tak 

langsung 20,5 psi (141 KPa), sedangkan pada campuran HRS-Standar diperoleh 

laju deformasi 0,033 mm/menit, stabilitas dinamis 4846,15 lintasan/mm, 

deformasi permanen 2,09 mm dan kuat tarik tak langsung 29,2 psi (201 KPa).  

  

  

 


