
BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1. Tinjauan Umum 

Salah satu syarat ekonomi dalam konstruksi jalan raya ialah, bahwa 

tiap lapisan harns memiliki daya dukung yang optimal agar lapisan konstruksi 

diatasnya dapat dibatasi hingga minimal. Dengan kata lain, makin rendah 

CBR suatu lapisan dari jenis tanah tertentu, makin tebal harns dibuat lapisan 

di atasnya. 

Daya dukung sesuatu lapisan dari jenis tanah tertentu, terutama 

tergantung dari kepadatan massa tanah yang menyusun lapisan tanah tersebut, 

sehingga usaha-usaha mendapatkan kestabilan tanah itu diutamakan kepada 

usaha untuk mempertinggi kerrtampuan jenis tanah itu untuk rhendapatkan 

kompaksi yang optimal. Kecuali kadar air yang memadai (OMC), 

kemampuan menerima usaha pemadatan optimal itu dipengaruhi pula oleh 

nilai indeks plastis (= PI) dan gradasi butir dari tanah itu. 

Tanah liat yang pada umumnya terdapat di dataran-dataran 

rendah/pantai, rata-rata hanya mencapai nilai CBR = 2% dan tanah-tanah 

laterit mencapai CBR = 6-7% maksimal (Craig, 1989). 

2.2 Asbuton 

Aspal ini, yang dikenal dengan Butas ( Buton Asphalt) atau Asbuton 

(Aspal Batu Buton ), terdapat di dalam batu karang, sehingga aspalnya 

bercampur dengan batu kapur ( CaC03 ). 

Asbuton pada umumnya tersusun dari (Totomiharjo,S, 1995 ): 

1. 30% bahan bitumen, 

2. 65% bahan mineral, dan 

3. 5% bahan lain. 
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Proses terjadinya Asbuton terdapat di daerah yang mengandung 

minyak bumi ( beserta aspal ) dan terjadi gerakan kulit bumi. Gerakan kulit 

bumi ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan dan retak-retak pada kulit 

bumi. Adanya tekanan pada kulit bumi, menyebabkan minyak bumi ke1uar. 

Jika tekanan cukup kuat, minyak bumi dapat keluar bersama aspal yang keluar 

melalui retak-retak pada kulit bumi, sehingga aspalnya tertinggal di dalam 

batuan yang dilewatinya (Totomiharjo, 1995). 

Untuk kondisi di Pulau Buton ini, dalam perjalanannya, minyak bumi 

ke1uar melalui batuan yang porous, sehingga minyak bumi bersama aspal 

akan meresap melalui lapisan batuan yang porous dan terjadilah rock asphalt. 

Mengingat proses terjadinya batu aspal ini, maka kadar bitumen yang ada 

dalam batu aspal tidak merata. 

Bentuk asH Asbuton berupa lapisan batu cadas berwama hitam yang 

kadang-kadang menyembul diatas permukaan tanah menyerupai gunung kecil 

(gumuk) dan sebagian lapisan terdapat beberapa meter di bawah permukaan 

tanah. Penambangan Asbuton dikerjakan secara penambangan terbuka/Open 

Pit Minning (Sudarsono, 1983). 

Di dalam eksploitasinya, Asbuton dikelompokkan berdasarkan kadar 

bitumennya. Pengelompokan tersebut sebagai berik"Ut : 

Tabel 2.1 Klasitikasi Asbuton 

Ke1ompok Kadar Bitumen ( % ) 
Asbuton 10 (B 10) 9-11 
Asbuton 13 (B 13 ) 11,5-14,5 
Asbuton 16 (B 16) 15-17 
Asbuton 20 ( B 20 ) 17,5-22,5 
Asbuton 25 ( B 25 ) 23-27 
Asbuton 30 ( B 30 ) 27,5-32,5 

Sumber: Totomiharjo S,1995 

-~-



7 

Tabel 2.2 Kandungan Mineral Asbuton 

Mineral Kandunf;!;an ( % ) 
Kalsium Karbonat ( CaC03 ) 81,62-85,27 

Magnesium Karbonat ( MgC03 ) 1,98-2,25 
Kalsium Sulfat ( CaS04 ) 1,25-1,70 
Kalsium Sulfida ( CaS) 0,17-0,33 

Air Kablen I hablutl kristal 1,30-2,15 
Silika Oksida ( Si02 ) 6,95-8,25 

Alumunium Oksida ( Al203 ) dan 
Feri Oksida ( Fe203 ) 

2,15-2,84 

Sisa 0,83-1,12 
Sumber : Totomiharjo S, 1995 

2.3 Portland Cement 

Portland Cement adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat 

hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan (PUBI, 1982 ). 

Portland Cement merupakan stabilizing agents yang baik sekali, 

mengingat kemampuannya mengeras dan mengikat butiran agregat sangat 

bermanfaat bagi usaha untuk mendapatkan suatu massa tanah yang kokoh dan 

tahan terhadap deformasi. Keuntungan stabilisasi dengan PC ialah bahwa 

kestabilan massa tidak tergantung dari gradasi butir ataupun daya kohesi antar 

butir, melainkan sepenuhnya disebabkan oleh pengerasan semen dan daya 

ikatnya (hidrasi PC). 

Umur perawatan memiliki peranan yang sangat penting karena nilai 

kuat tekan bebas dari tanah uji meningkat dengan bertambahnya waktu curing 

( Ingles dan Metcalf, 1972 ). Pada penelitian stabilisasi dengan tanah lempung 

yang dilakukan Saerin dan Jazim ( 1995 ) dengan menggunakan bahan 

stabilisator semen sebanyak 6% dari berat tanah kering, kadar air pada sekitar 

batas cair, serta masa curing 6 hari memberikan nilai CBR 23.39%. 
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Tabel2.3 Sifat-sifat Komponen Semen 

Komponen Kelajuan Reaksi Pelepasan Panas 

Trikalsium Silikat 

Dikalsium Silikat 

Trikalsium Aluminat 

Tetrakalsium Aluminoferrat 

Sedang 

Lambat 

Cepat
• 
Lambat 

Sedang 

Kecil 

Besar 

Kecil 

Sumber : Inglesh dan Metcalf, 1972 

2.4 Bahan Peremaja 

Bahan cair yang berupa solar yang ditambahkan pada asbuton yang 

berguna untuk melunakkan bitumen asbuton. Jumlah bahan peremaja yang 

dibutuhkan akan berpengaruh terhadap kuantitas peremaja butiran bitumen. 

Sebagai dasar perencanaan, Bina Marga menetapkan sebesar 28-30% dari 

bitumen yang terkandung di dalam butiran asbuton (Totomiharjo S, 1995). 

2.5 Penelitian yang pernah dilakukan 

Pada penelitian ini digunakan tinjauan pustaka dan beberapa 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelititan ini, yaitu 

sebagai berikut : 

Darmawan Susanto dan Dedy Afriadhi Rubianto dengan judul asbuton 

B20 dengan bahan bahan peremaja oli bekas sebagai bahan stabilisator tanah 

lempung untuk subgrade jalan raya (penelitian, 2003). Pada penelitian ini 

sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung Godean. Kadar asbuton 

yang digunakan adalah 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap berat isi kering 

tanah dengan waktu pemeraman 0 hari, 3 hari, 6 hari, 12 hari, dan 18 han. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CBR pada semua kadar asbuton 

mengalami kenaikan seiring dengan lama pemeraman (18 hari) sebesar 

2,72%. Penambahan kadar asbuton dapat meningkatkan nilai tegangan geser 
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(1,337 kg/cm2
) sebesar 23,6% pada kadar air 5% dan 10%, dan nilai kohesi 

(0,47 kg/cm2
) sebesar 12,2% pada kadar 5% dan 10%. Penambahan kadar 

asbuton dapat meningkatkan nilai sudut pecah tanah asli dari 10° sampai 29° 

dan sudut geser tanah asli dari 15,6° sampai 31,4°. Asbuton dengan peremaja 

oli bekas dapat digunakan untuk memperbaiki lapisan tanah dasar (subgrade). 

Penambahan asbuton lebih dari 10% dengan jumlah kadar oli yang sarna (100 

mt) sebagai peremaja asbuton akan menurunkan nilai CBR karena 

mempengaruhi jarak antara butiran tanah sehingga kepadatan tanah menurun. 

Semakin lama pemeraman diperoleh tegangan maksjmal yang baik karena 
~ 

proses pengeluaran aspal dari asbuton dapat berjalan baik dengan metode slow.
 
curing. 

Prasetyo M.A dan Arifudin R dengan judul pengaruh kadar air pada 

subgrade jalan raya (penelitian, 1995). Sampel tanah yang digunakan adalah 

lempung Kasongan. Dimana variasi penambahan semen sebesar 0%,2%,4%, 

dan 6% serta penambahan kadar air sebesar 2,5%, 5%, 7,5%, danl0%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan air 

sebagai pengikat. Diperoleh hasil bahwa kadar s~m~n 2% dan 5% serta kadar 

air 5% didapat nilai kuat tekan bebas (qu) cukup tinggi yaitu sebesar 1.691 

kg/cm2
, air sebagai pengikat antara lempung dengan semen proses pemadatan 

dengan hasil akhir yang optimal. 

Buyung Pambudi dan Rudianto dengan judul stabilisasi tanah dasar 

ruas jalan Purwodadi-Solo km 20 dcngan mcnggunakan PC dan kapur 

(penelitian, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi 

campuran PC dan kapur yang tepat sehingga diperoleh tanah dasar dengan 

stabilisasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh hasil pengujian CBR dan 

pengujian kuat tekan bebas di Laboratorium. Variasi campuran pada PC 0%, 

1%, 2%, dan 3% sedangkan pada kapur variasi yang digunakan 0%, 4%, 8%, 

dan 12%, masing-masing dengan masa curing 3 hari. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa dengan komposisi campuran PC 3% dan kapur 4% 

diperoleh nilai CBR dan kuat tekan bebas yang terbesar yaitu 31,58% dan 

1,953 kg/cm2
• 

Hendrianto dengan judul penggunaan PC dan CSC pada stabilisasi 

tanah dasar untuk subgrade jalan raya (penelitian, 1996). Sampel tanah yang 

digunakan adalah tanah lempung Sedayu. Masing-masing sampel tanah diberi 

campuran semen dengan variasi 3%,6%, dan 9%. Waktu pemeraman 0 hari, 

3 hari, 6 hari, dan 9 hari . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

performa dari PC dan Clean Set Cement yang ditunjukkan oleh hasil 

pengujian CBR dan VCT. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan nilai parameter CBR . Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa 

perubahan nilaiparameter CBR menyebabkan terjadinya peningkatah nilai 

daya dukung tanah pada kadar semen optimum. Peningkatan ini seiring 

dengan bertambahnya wakttl pemeraman. Dari hasil penelitian diperoleh hilai 

CBR dan kuat tekan bebas terbesar yaitu 40,513% dan 3,14 kg/cm2
• 

2.6 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan studi kajian-kajian pustaka, beltlm dijumpai perlelitiah 

Stabilisasi Daya Dukung Tanah Subgrade Menggunakan Asbuton dan 

Semen. Jika dikemudian hari diketahui suadah ada penelitian sejenis, nanitin 

parameter yang digunakan tidak sarna dengan parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan penelitian ini asli. 


