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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Penelitian Terdahulu  

Thom dkk (2015) A Study Into the Use of 

Crumb Rubber in Railway Ballast berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa peningkatan persentase karet remah 20-30% 

menunjukkan pengurangan kekakuan yang lebih tinggi dan peningkatan pada 

penurunan balas. Karet remah dengan persentase 10% merupakan kadar optimal 

yang didapatkan ketika dicampurkan dengan material balas. Karakteristik dari 

pencampuran bahan karet dan agregat pada balas pernah di teliti oleh Signes dkk 

(2016), untuk mendapatkan nilai modulus resilien (Mr) dari campuran balas dengan 

melakukan uji triaxial siklik. 

Penelitian selanjutnya Promoting the use of crumb rubber 

concrete in developing countries . Penelitian ini difokuskan pada penggunaan karet 

remah sebagai pengganti persentase agregat halus. Variabel utama dalam campuran 

adalah volume karet remah yang digunakan dalam campuran. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa kekuatan tekan beton berkurang akibat penggunaan karet 

remah, namun masih memenuhi syarat untuk kekuatan beton ringan. Potensi 

pemanfaatan limbah dalam campuran beton dengan beberapa persentase, 20%, 

40%, 60%, 80%, dan 100%. Peningkatan kandungan karet menyebabkan kekuatan 

beton berkurang, walaupun lebih rendah namun bobot beton masih memenuhi 

kriteria beton ringan yang sesuai dengan persyaratan kekuatan. Penggunaan beton 

yang dimodifikasi ini tidak dianjurkan dalam struktural dimana kekuatan tinggi 

diperlukan, namun dapat digunakan pada konstruksi lainnya seperti trotoar, 

penghalang jalan dll (Malek dkk, 2008). 

Andera dkk (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan ukuran 

balas yang bervariasi. Metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

beberapa jenis material dari jalan rel dengan modifikasi campuran karet. Hasil 

menunjukkan bahwa penambahan material karet akan membantu meredam getaran 

yang diakibatkan oleh beban dinamis yang diterima ketika jalan rel  dioperasikan. 
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Elemen elastis merupakan komponen yang dimanfaatkan dalam struktur jalan rel 

dengan tujuan memberikan sifat elastis (Sanchez dkk, 2014). 

2.1.2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang lapisan balas yang 

dicampurkan dengan karet ban bekas kendaraan yang dipotong dengan ukuran 

tertentu. Karet bekas yang digunakan pada penelitian ini adalah 10% dari berat total 

benda uji. Angka tersebut dipilih berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa 10% 

dari pemakaian crumb rubber merupakan kadar optimal yang didapatkan ketika 

dicampurkan dengan material balas. Perbedaan karet yang digunakan pada saat ini 

memiliki beberapa variasi ukuran tertentu sedangkan pada penelitian terdahulu 

karet yang digunakan adalah karet remah. Dengan variasi ukuran karet diharapkan 

dapat mengisi rongga pada agregat balas dan mengurangi kerusakan pada balas. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Struktur Jalan Rel 

Struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai 

prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Struktur jalan rel adalah 

komponen yang mendukung pergerakan kereta api secara aman yang terdiri dari 

rangkaian superstruktur dan sub-struktur. Menurut Rosyidi (2016), struktur jalan 

rel dibagi dalam 2 bagian struktur yang terdiri dari kumpulan komponen-komponen 

jalan rel yaitu :  

1. Struktur bagian atas (superstructure) yang terdiri dari komponen-komponen 

seperti rel (rail) termasuk didalamnya pelat penyambung (jika ada), penambat 

(fastening) dan bantalan (sleeper, tie, crosstie). Komponen superstruktur akan 

menerima beban pertama kali dari kendaraan lokomotif kereta atau gerbong. 

Dengan demikian, seluruh komponen superstuktur didisain sekokoh mungkin 

(kaku) supaya dapat menerima beban dengan sangat baik tanpa mengalami 

deformasi permanen dan mampu menyebarkan beban ke substruktur. 

2. Struktur bagian bawah (substructure) yang terdiri dari komponen balas (ballast), 

subbalas (subballast), tanah dasar (improve subgrade) dan tanah asli (natural 

groud). Tanah dasar merupakan lapisan tanah di bawah sub-balas yang berasal 

dari tanah asli tempatan atau tanah yang didatangkan (jika kondisi tanah tidak 
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baik), dan telah mendapatkan perlakuan pemadatan (compaction) atau diberikan 

perlakuan khusus (treatment). 

2.2.2. Balas 

Lapisan balas merupakan lapisan yang berada di atas tanah dasar. Lapisan 

balas terletak di daerah yang mengalami konsentrasi tegangan yang terbesar akibat 

lalu lintas kereta api pada jalan rel, dengan demikian material penyusun lapisan 

balas harus terpilih (Rosyidi, 2016). Lapisan balas harus memenuhi beberapa 

kriteria yaitu ketahanan terhadap gaya dinamis, mampu meredam getaran, dan 

memiliki elastisitas guna meningkatkan stabilitas struktur serta kemudahan dalam 

pemeliharaannya (Zakeri dan Mosayebi, 2015).  

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 60 tahun 

2012, mengetahui persyaratan untuk material balas adalah sebagai berikut : 

a. Balas harus terdiri dari batu pecah (25-60) mm dan memiliki kapasitas ketahanan 

yang baik, ketahanan gesek yang tinggi dan mudah dipadatkan  

b. Material balas harus bersudut banyak dan tajam. 

c. Porositas maksimum 3%. 

d. Kuat tekan rata-rata maksimum 1000 kg/cm2. 

e. Berat jenis (specific gravity) minimum 2,6. 

f. Kandungan tanah, lumpur dan organik maksimum 0,5%. 

g. Kandungan minyak maksimum 0,2%. 

h. Keausan balas sesuai dengan hasil pengujian Los Angeles tidak boleh lebih dari 

25%. 

Menurut PD No. 10 Tahun 1986 mengenai gradasi material agregat yang 

digunakan untuk - 

sedangkan kelas jalan III dan IV ukuran minimal yang digunaka  1

Persyaratan gradasi untuk material balas ditujunjukkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Persyaratan gradasi material balas (Rosyidi, 2016) 

Ukuran 

Nominal 

Persen Lolos Saringan 

        No.4 No.8 

-  100 90-

100 

25-

60 

25-

60 

- 0-10 0-5 - - - 

  - 100 95-

100 

35-

70 

0-15 - 0-5 - - - 

-  - - 100 90-

100 

15-

20 

0-5 - 0-5 - - 

 

Adapun jenis-jenis pengujian untuk mengetahui kualitas dari material balas 

adalah sebagai berikut :  

 

1. Berat jenis dan penyerapan air 

Menurut BSN (2008a) Berat jenis dan penyerapan air merupakan pengujian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu jenis agregat seperti berat jenis 

curah kering (bulk), berat jenis jenuh kering permukaan (saturated surface dry), 

berat jenis semu (apparent), dan penyerapan air.  

Menurut BSN (2008a) Berat jenis sebagai perbandingan berat suatu jenis 

material dengan berat air pada volume yang sama. Adapun contoh perhitungan 

untuk mendapatkan berat jenis agregat sebagai berikut : 

a. Berat jenis curah kering  

Menentukan nilai berat jenis curah kering (Sd), dengan persamaan sebagai 

berikut.  

Sd =                 2.1 

dengan, 

A = berat benda uji kering oven (gram) 

B = berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram) 

C = berat benda uji dalam air (gram) 
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b. Berat jenis jenuh kering permukaan 

Menentukan nilai berat jenis jenuh kering permukaan (Ss), dengan persamaan 

sebagai berikut.  

Ss =                2.2 

dengan, 

B = berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram) 

C = berat benda uji dalam air (gram) 

 

c. Berat jenis semu 

Menentukan nilai berat jenis semu (Sa), dengan persamaan sebagai berikut. 

Sa =                2.3 

dengan, 

A = berat jenis uji kering oven (gram) 

C = berat benda uji dalam air (gram) 

 

d. Penyerapan air 

Menentukan nilai penyerapan air (Sw), dengan persamaan sebagai berikut. 

Sw =  × 100%               2.4 

dengan, 

B = berat benda uji jenuh kering permukaan (gram) 

A = berat benda uji kering oven (gram) 

 

2. Keausan agregat 

Menurut BSN (2008b) Keausan agregat merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui ketahanan suatu agregat/material dengan 

menggunakan alat yaitu Los Angeles. Adapun persamaan untuk menentukan nilai 

keausan agregat adalah sebagai berikut: 

Keausan =  × 100%             2.5 

dengan, 

A = berat benda uji semula (gram) 

B = berat benda uji tertahan saringan no.12 (gram) 
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3. Kadar lumpur 

Menurut BSN (1996) Identifikasi kadar lumpur bertujuan mengetahui 

persentase atau jumlah kandungan lempung yang terdapat pada agregat. Adapun 

persamaan untuk menentukan nilai kadar lumpur adalah sebagai berikut: 

P =  × 100%              2.6 

dengan, 

P = tanah lempung yang menggumpal dan butiran mudah pecah 

A = berat benda uji (gram) 

R = berat benda uji kering yang tertahan penyaringan (gram) 

2.2.3. Karet Bekas  

Pembangunan jaringan kereta api melibatkan sejumlah biaya yang tinggi, 

tidak hanya pada tingkat konsepsi dan desain, tetapi juga selama operasi. 

Selanjutnya karena banyaknya kereta angkut barang dan kereta api berkecepatan 

tinggi menyebabkan peralatan lintasan lebih sering rusak yang akhirnya 

mengancam keselamatan saat berjalan, hal ini berdampak pada biaya yang besar 

untuk pemeliharaan rel kereta api (Setiawan, 2016). 

Penggunaan karet bekas adalah salah satu upaya mengurangi jumlah limbah 

dan pencemaran terhadap lingkungan jika tidak diperhatikan dengan benar. Selain 

itu dengan pemanfaatan karet bekas sebagai bahan campuran balas diharapkan 

dapat mengurangi biaya pemeliharaan pada jalan rel. 

2.2.4. Deformasi Vertikal 

Deformasi vertikal pada pengujian ini diperoleh berdasarkan angka 

penurunan akibat pembebanan yang di berikan terhadap benda uji. Nilai deformasi 

vertikal menunjukkan tingkat kekauan campuran dan menjadi parameter untuk 

menentukan tebal dari lapisan balas yang akan digunakan. 

2.2.5. Modulus Elastisitas 

Pengujian tekan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar beban yang 

mampu diterima oleh benda uji campuran balas dengan menggunakan alat yaitu 

Micro-computer Universal Testing Machine. Adapun parameter dari pengujian ini 
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adalah modulus elastisitas (E), tegangan ( ), dan regangan ( ). Perhitungan uji 

tekan pada modifikasi balas adalah sebagai berikut : 

 

1. Menentukan nilai modulus elastisitas (E) dengan persamaan sebagai berikut. 

E =                 2.7 

dengan, 

E = modulus elastisitas (MPa) 

 = tegangan (kPa) 

 = regangan (%) 

2. Menentukan nilai regangan ( ) dengan persamaan sebagai berikut. 

 =                2.8 

dengan, 

 = perubahan tinggi benda uji yang dibaca dari arloji ukur (cm) 

 = tinggi benda uji awal (cm) 

3. Menentukan nilai tegangan aksial ( ) dengan persamaan sebagai berikut. 

 =                2.9 

dengan, 

P = beban aksial yang bekerja (kN) 

A = luas benda uji (cm2) 

 

Hasil output dari tegangan dan regangan ini nantinya akan mendapatkan nilai 

modulus elastisitas yang diolah dalam bentuk grafik. Dimana nilai tersebut menjadi 

acuan kekakuan dari campuran balas dan karet. 

2.2.6. Analisis Abrasi 

Benda uji yang telah diuji tekan kemudian dianalisis abrasi dengan 

menggunakan analisis saringan. Perhitungan abrasi dihitung dari material yang 

memiliki ukuran balas lebih kecil ataupun pecah dari ukuran balas yang sebelum 

diuji tekan. Material yang digunakan setelah pengujian uji tekan ini adalah material 

yang hancur/pecah untuk mendapatkan nilai sebaran abrasi balas.


