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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya di lapangan, pada saat suatu kendaraan yang melintas di atas

suatu perkerasan jalan, perkerasan jalan tersebut akan mendapatkan gaya tekan

pada bagian atas dan akan mendapatkan gaya tarik pada bagian bawahnya, tapi

selama ini, pengujian yang dilakukan di laboratorium hampir selalu menggunakan

alat Marshall. Uji Marshall tersebut dimaksudkan untuk menentukan ketahanan

(stabilitas) dan kelelehan (flow) berdasarkan gaya tekan yang diberikan. Hal ini

berarti kekuatan material dipresentasikan dengan nilai Marshall Stability yaitu

kekuatan suatu campuran aspal dalam menerima gaya tekan. Untuk itu perlu

diketahui juga kemampuan material tersebut menerima gaya tarik yaitu dengan

menggunakan alat ITS (Indirect Tensile Strength).

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 di lapangan. 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.

Adapun peniliti menggunakan campuran agregat Asphalt Concrete (AC)

karena lapisan ini mengalami kontak langsung dengan roda ketika kendaraan

melintas di atasnya. Selain itu pula, pembuatan lapis AC dimaksudkan untuk

mendapatkan suatu lapisan permukaan pada perkerasan jalan yang mampu

memberikan sumbangan daya dukung yang terukur serta berfungsi sebagai lapisan

kedap air yang dapat melindungi konstrukasi di bawahnya.

Pada umumnya pembuatan benda uji untuk penelitian material perkerasan

jalan dengan menggunakan alat Marshall Hammer yaitu pemadatan dengan cara

ditumbuk (gaya vertikal). Sedangkan pemadatan di lapangan menggunakan cara

digilas dengan perbedaan cara pemadatan ini bisa menyebabakan perbedaan

kepadatan, untuk itu diperlukan alat pemadat yang menyerupai di lapangan
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dibandingkan dengan alat pemadat di laboratorium sekarang dengan

menggunakan alat Marshall Hammer

Adapun di Laboratorium Teknik Sipil UMS sudah memiliki alat yang

menyerupai alat yang dipadatkan secara langsung di lapangan yaitu Alat Pemadat

Roller Slab (APRS). Dengan menggunakan roda baja berdiameter 50 cm dan lebar

30 cm. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis ITS (Indirect Tensile Strenght)

campuran AC (Asphalt Concrete) yang dipadatkan dengan alat pemadat roller

slab

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai kekuatan tarik tak langsung material campuran AC

(Asphalt Concrete) jika menggunakan spesimen yang dipadatkan dengan alat

pemadat Roller Slab?

2. Bagaimanakah pengaruh jumlah lintasan campuran AC (Asphalt Concrete)

terhadap nilai kekuatan tarik tak langsung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai kekuatan tarik tak langsung (tensile strength) material

campuran AC (Asphalt Concrete) menggunakan spesimen yang dipadatkan

dengan alat pemadat Roller Slab

2. Mengetahui pengaruh jumlah lintasan terhadap nilai kekuatan tarik tak

langsung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang rekayasa jalan raya, bahwa perbandingan antara kepadatan
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menggunakan alat Marshall Hammer dengan kepadatan menggunakan alat

pemadat Roller Slab terhadap karakteristik ITS (Indirect Tensile Strength).

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun literatur kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (kontraktor, Bina Marga dan lain-lain) dalam

menggunakan teknologi ini sebelum malakukan kegiatan perkerasan di

lapangan.

3. Dapat memberikan kontribusi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan

dalam lingkup laboratorium

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah maka perlu diberikan

batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Program Studi Teknik

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Campuran aspal agregat yang digunakan adalah AC-WC (Asphalt Concrete-

Wearing Course).

3. Campuran AC (Asphalt Concrete) sesuai dengan spesifikasi Bina Marga 2010.

4. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina

Cilacap, Jawa Tengah

5. Agregat halus pasir berasal dari Kaliworo, Klaten

6. Agregat kasar berupa batu pecah berasal dari Kaliworo, Klaten

7. Suhu pencampuran aspal terendah adalah 160°C.

8. Variasi untuk menentukan kadar aspal optimum yaitu antara 4,5%, 5%, 5,5%,

6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat.

9. Alat pemadat yang digunakan adalah Roller Slab.

10. Suhu pemadatan campuran aspal agregat dengan alat pemadat Roller Slab

adalah 110oC

11. Alat yang digunakan untuk mengambil benda uji adalah Core Drill.

12. Alat penguji benda uji adalah ITS (Indirect Tensile Strength)

13. Suhu benda uji untuk pengujian ITS (Indirect Tensile Strength) adalah 25oC

14. Jumlah 3 sampel dengan 3 variasi lintasan
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15. Satu sampel terdiri dari 2 benda uji

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengambil judul “Analisis ITS (Indirect Tensile Strenght)

Campuran AC (Asphalt concrete) yang dipadatkan dengan Alat Pemadat Roller

Slab “. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh

penelitian sebelumnya. Penelitian ini baru pertama dilakukan karena penilitian ini

menggunakan alat pemadat yang dilakukan di laboratorium dengan prinsip kerja

mirip dengan yang ada dilapangan dan baru pertama di Indonesia yaitu Alat

Pemadat Roller Slab

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh :

1. Colifah, 2010. Analisis korelasi antara Marshall Stability dan ITS (Indirect

Tensile Strength) pada campuran panas beton aspal. Tugas Akhir, Program

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Mujiyono, 2011. Analisis Kekuatan Tarik Material Campuran HRS-B (Hot

Rolled Sheet) Menggunakan Sistem Pengujian ITS (Indirect Tensile Strength).

Tugas Akhir, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat

dilihat di Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
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Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Uraian
Penelitian yang

diusulkan
Colifah
(2010)

Mujiyono
(2011)

Judul

Analisis

Karakteristik ITS

(Indirect Tensile

Strength)

Menggunakan

Campuran AC

(Asphalt Concrete)

yang Dipadatkan

Menggunakan Alat

Pemadat Roller Slab

Analisis Korelasi

Antara Marshall

Stability Dan ITS

(Indirect Tensile

Strength) Pada

Campuran Panas

Beton Aspal

Analisis Kekuatan

Tarik Material

Campuran HRS-B

(Hot Rolled Sheet)

Menggunakan

Sistem Pengujian

ITS (Indirect Tensile

Strength)

Tujuan

Mengetahui

karakteristik

kekuatan tarik

(tensile strength)

material campuran

AC (Asphalt

Concrete)

menggunakan

spesimen yang

dipadatkan dengan

APRS (Alat Pemadat

Roller Slab)

Mengetahui nilai

karakteristik

Marshall Stability

dan ITS (Indirect

Tensile Strength)

material AC (Asphalt

Concrete)

berdasarkan variasi

kadar aspal

dipadatkan dengan

Marshall Hammer

Mengetahui

karakteristik

kekuatan tarik

(tensile strength)

material campuran

HRS-B (Hot Rolled

Sheet)

menggunakan

spesimen yang

dipadatkan dengan

Marshall Hammer

Bahan AC AC HRS-B

Alat
Pemadat

Alat Pemadat Roller
Slab

Hammer test Hammer test

Metode
Pengetesa

n

ITS (Indirect Tensile
Strength)

ITS (Indirect Tensile
Strength)

ITS (Indirect Tensile
Strength)


