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2.2 Asbuton

Asbuton merupakan aspal alam yang banyak terdapat dipulau Buton
Suiawes, Tenggara. Aspa, ,n, merupakan campuran antara bitumen dengan bahan
minera! lamnya da.am bentuk batuan atau b,asa d,sebu, "Rock Asphalt"

Kandungan aspal yang terdapa. dalam Asbu.on sangat bervanas, mu.ai
dari ,0% sampai 35% di.ambah kadar a.rnya. Kadar a.r tergan.ung pada curah
hujan didaerah tempat terdapatnya Asbuton. Pada umumnya kadar a,r yang
terkandung da.am pertikel Asbuton berktsar antara 2% - .5% (Gompu, Da.rt,
,991). Sedangkan kadar atr yang ba,k pada Asbuton antara 4% -6% (Bin. Marga,
,983). Pada umumnya Asbuton tersusun dari (Soeprapto To.om,har,o, MSc -

1995).

1. 30% bahan bitumen

2. 55%bahan mineral

3. ,5%bahanlainnya(pasirhalus)

Dalam bentuk aslmya asbuton dipulau Buton berbentuk sebagai lapisan
batu cadas beuvama httam yang kadang kadang menyembul d,a<as permukaan
tanah menyerupa, gunung kec. <gumuk )dan sebag.au lap.san hannva terdapat
beberapa meter dibawah permukaan tanah. O.eh karena in. penambangan Asbuton
cukup dikeoakan secara penambangan terbuka -Open Pit Minmng" (D. U.
Sudarsono).

Proses nembentukan Asbuton terdapa- didaerah yang mengandung mii.yak
bum, (beserta aspa.nya,, kemud.an <er,adi pergerakan ku.i, bum, Gerakan talit
bum, ini dapat menyebabkan teqadmya penurunan dan retak - retak pada kuh,



bum, Adanya tekanan dalam kul.t bum, menyebabkan mmyak keluar. Apabi.a
tekannya cukup kuat, nunyak bum, dapa, keluar bersama aspa! melalu, retak-retak
kulit bum,, sehmgga aspa.nya dapa, temngga. da.am batuan yang d„e,va„nya.
Mengutga, proses terbentuknya batu aspa, ini. maka kadar b.tumen yang ada
dalam batu aspal tidak merata.

Asbuton didalam eksp.o.tasmya d.kelompokkan menuru, kadar
•ctumennya, ya.tu untuk memudahkan penggunannya (da.am pekerjaan ,a,an).
Brtumen Asbuton mengandung 2fraks, mama yaitu ±32 %MaUenes dan ±68 %
Asphaltenes (Gompu, Da.n, 1991). K.as.f.kas, dan m.neral-m.nera, yang
terkandung dalam Asbuton ini adalah pada tahel 2.1 dan 2.3 ber.ku.:

Tabel 2.2. Klasifikasi Asbuton

Kelompok
Asbuton 10 (BIO)
Asbuton 13 (Bl3)
Asbuton 16(B16)
Asbuton 20 ( B20 )
Asbuton 25 (B25)
AsbjrtonJ>01B30_

Kadar Bitumen

9- 11

11,5--14,5

15--17

17,5--22,5

23--27

27,5 -32,5

Sumber : Soeprapto Totomiharjo. M.Sc -1995

Tabel 2.3. Kandungan Mineral Asbuton

Kalsium Karbonat ( Ca CCh) '
Magnesium Karbonat (Mg C03) I
Kalsium Sulfat ( Ca S04) .
Kalsium Sulfida ( Ca S ) j
Air Kablen/ hablur/ kristal

I Silikat Oksida ( Si SO;)
, Alumunium Oksida (Al; O?) *
| FejTOkj^aJJieJ^l
i_Sisa_ -- r^Trr
Surnber: Soeprapto Totomiharjo. M.bc -l^

81,62-85,27
1,98-2.25
1,25-1,7

0,17-0,33
1,3-2,15

6.95 - 8,25
2,15-2,84

"(I8T-U2
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Dalam penggunannya asbuton memerlukan bahan pelunak/ pelarut untuk

mengeluarkan aspal dari dalam butiran mineralnya. Bahan pelunak ataupun

dikenal sebagai peremaja ini membuat butiran asbuton menjadi lembek kembali

dalam kurun waktu yang lama karena dapat mengurangi kadar Nitrogen yang ada

dalam bitumen tersebut (Gompul Dairi, 1991). Bahan pelunak ini dapat berupa

Flux Oil, Bunker Oil (minyak bakar), campuran solar atau Aspal Cemen ( AC )

dan aspal cair ( Slow curring 80 ).

2.3. Aspal Keras / Asphalt Cement ( AC )

"Asphalt Cement"suhu ruang (25°C - 30°C) berbentuk padat. Aspal semen

terdiri dari beberapa jenis, yaitu tergantung proses pembuatannya dan jenis

minyak bumi asalnya. Pengelompokan aspal semen dapat dilakukan berdasar

penetrasi pada temperatur 25°C ataupun berdasar nilai viskositasnya.

Sebagai salah satu material kontruksi perkerasan lentur, aspal merupakan

salah satu komponen kecil, yaitu menempati hannya 4% - 10% berdasarkan berat

dan 10% - 15% berdasarkan volumenya (Laston No. 13/ PT/ B/ 1983). Walaupun

demikian aspal merupakan material yang reiatif mahal diantara komponen

lainnya.

Dalam penggunaanya aspai semen harus lolos uji kualitas, dengan

persyaratan yang dicantumkan pada tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2.4 Persyaratan Aspal Keras

Jenis

Pemeriksaan

1. Penetrasi

2. Titik Lembek

3. Titik Nyala
4. Kehilangan Berat
5. Kelarutan

6. Daktilitas

7. Penetrasi setelah

kehilangan berat
8. Berat Jenis

Cara

Pemeriksaan

PA 0301.76

PA 0302.76

PA 0303.76

PA 0304.76

PA 0305.76

PA 0306.76

PA 0301.76

PA 0307.76

Sumber : Laston No. 13/ PT/ B/1983

Persyaratan
Pen 60

Min J Max

60

48

200

99

100

75

1

70

58

0.4

Pen 80

Min

80

46

225

99

100

75

Max

99

54

0,6

11

Satuan

0,1 mm

°C

°C

%Berat

%Berat

Cm

%Semula

Gr/cc

2.4. Cement Portland ( PC )

Semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara

menghaluskan klinker, yang terutama terdin dan silikat-silikat kalsium yang

bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambah (PUB1-1982).

Perbedaan sifat jenis semen satu terhadap semen yang lain adalah terjadi

karena perbedaan susunan kimia maupun kehalusan butiranya. Secara umum

bahan pokok dari susunanya adalah pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Susunan Unsur Semen

Bahan Susun ( Oksida )
Kapur, Ca O
Silika. Si 02
Alumina, A!20^

| Besi, Fe 03 *
; Magnesia, Mg O
j Sulfur, S03
Soda potash, Na^ QjrjC- o_

Persen Kandungan
60-65

17-25

3-8

0,5-6

0,5 - 4

1 - 2

0.5 - 1

Sumber :Teknologi Beton Ir Kardiyono Tiokrodimuljo, Me - 1992
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Bahan susun tersebut diatas mempunyai sifat kimia sendiri-sendiri, dan

setelah diolah akan bereaksi terutama apabila terkena air. Sifat ini dapat dilihat

dari fungsi pokok semen yaitu sebagai bahan ikat (sifat mengeras) pada kontruksi

beton. Pada beton salah satu unsurnya adalah air yang merupakan pasta semen,

dan akan memberikan kekuatan maksimal pada umur tertentu (biasanya 28 hari).

Sedangkan pada aspal beton unsur air didapatkan dan "Asphalt Cement" yang
tersusun dan unsur hidrocarbon. Pada campuran aspal beton mempunyai sistem

pencampuran tersendin (lain dan kontruksi beton ), sehingga pengaruh "Porland

Cement" terhadap campuran aspal beton tidak sama, seperti yang terjadi pada
kontruksi beton.

2.5. Agregat

Agregat dalam campuran beton aspal (AC) berupa butiran atau pecahan

batuan, yang menempati bagian penting dalam struktur perkerasan. Prosentasi

agregat dalam beton aspal adalah 90% - 95% berat, atau 80% - 85% volume

campuran. Maka dan itu agregat adalah sebagian besar memikul/ menenma beban

lalu lintas.

Agregat menurut ASTM ( 1974 ) adalah suatu bahan yang terdin dari

mineral padat, berupa masa berukuran besar maupun derupa fragmen - fragmen.

Agregat dapat berupa batu pecah, kenkil, pasir ataupun komposisi mineral

lainnya. Sedangkan sumber agregat yang digunakan dalam kontruksi jalan bisa
didapat dari tiga macam yaitu :

1. Agregat alam
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2. Agregat melalui proses pengolahan

3. Agregat buatan

(Agregate Properties Related to Pavement Performance, Asphalt Paving

Technology, vol. 58. 1989)

2.5.1. Agregat Kasar

Agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butiran tertahan sanngan

No.4, dan biasa digunakan dari batu pecah (buatan ), kerikil ( alami ) atau bahan

lain dalam keadaan kering dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Keausan agregat yang diperiksa dengan mesin Los Angeles sampai 500

putaran ( PB.0206.76 ) harus mempunyai nilai maksimum 40%

2. Kelekatan terhadap aspal harus lebih besar dari 95% (PB.0205.76 )

3. Indeks kepipihan agregat maksimun 25%

4. Minimun 50% dari agregat kasar mempunyai sedikitnya satu bidang pecah

5. Peresapan agregat terhadap air maksimum 3%

6. Berat jenis semu ("Apparent" )agregat minimum 2,5 gr/cc

7 Gumpalan lempung maksimum 0,35%

8. Bagian-bagian batu yang lunak dan agregat maksimum 5%

2.5.2. Agregat Halus

Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butiran lolos saringan No.4.

Agregat halus biasanya terdin dart pasir bersih, bahan-bahan halus hasil



14

pemecahan beton atau dan bahan lain yang harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

1. Nilai "Sand Equivalent" (AASHTO T-76 )dan agregat minimum 50%

2. Berat jenis semu ("Apparent" )(PB-0203-76 )minimum 2,5 gr/cc

3. Dan pemenksaan Atterberg (PB-0109-76 )harus non plasris

4. Peresapan agregat terhadap air (PB-0202-76 )maksimun 3%.

2.6. Bahan Pengisi

Bahan pengisi ( filler ) merupakan bagian dan agregat, dan merupakan

matenal yang lolos sanngan no. 200. Filler berfungsi mengisi bagian-bagian yang

kosong (rongga-rongga )antar matenal yang lebih besar. Bahan pengisi mi harus

kering (kadar air maksimum 1%) dan bebas dan bahan lam yang dapat

menganggu. Bahan pengisi dapat berupa abu batu, abu batu kapur, kapur padam,

semen (PC ), acau bahan nonplastis lainnya yang memenuhi syarat secara teknis

sebagain filer, misalnya dari limbah industri.

Untuk gradasi mineral filler adalah dicantumkan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Gradasi Mineral Filler

Ukuran SgrineanTmm) PjrgsentaseBeratj^
— ]00

!No. 30(0,59 )
jNo. 50 (0,279 )
jNo. 100(0.149)
No. 200 (0.074 )

Sumber: Laston No. 13/ PT/ B/1983

95- 100

90 - 100

65 - 100
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2 7 Karakteristik Campuran

dapatdllalul dengan aman,nyaman dan membenkan suatu ,sa percaya terhadap
:„da,ampemaka,nnya,ser,amemenuh,umurre„ea„ayangd,tapka
Uu.uk mendapatkan kua.ttas ,ni maka eampuran harus mempunyai syara, sebaga,
berikut:

2 7.1.Stabilitas

S,b,„,s ,ap,san perkerasan ja,a„ ada,ah kemampuan ,ap,san perkerasan

Kebutuhan akan s,ab„as set.ngka, dengan JUm,ah ,a,u „n,as dan beban
^^^^.uemakai.a.antersebut^an dengan volume ,a,u,m.as

besar pula. , ,, dan hasil gesekan antar butir, penguncian antar partikel
StabiUtas terjadi dan hasil gese^a

.1 1Tntuk itu stabilitas yang tinggi dapatdan daya ikat yang baik dan lapisan aspal. Untuk
diperoleh dengan cara mengusahakan penggunaan :
,. Agregat dengan gradasi rapat ("Dense Grade" )
2. Agregat dengan permukaan yang kasar
3. Agregat berbentuk kubus

4 Asnal dengan penetrasi rendah
5. Aspal dalam jumlah yang mencakupi untuk ikatan antar butir
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Agregat bergradasi baik, bergradasi rapat memberikan rongga antar butir

(Voids in mineral/ VMA) yang kecil. Keadaan ini akan menghasilkan Stabilitas

yang tinggi, karena campuran aspal beton membutuhkan kadar aspal yang rendah
untuk mengikat agregat.

VMA yang kecil mengakibatkan aspal yang dapat menyelimuti agregat

terbatas dan menghasilkan film aspal yang tipis. Film aspal yang tipis mudah

lepas dan mengakibatkan lapis tidak lagi kedap air, oksidasi mudah terjadi,

kemudian lapis perkerasan mudah rusak. Pemakaian aspal terlalu bannyak

mengakibatkan aspal tidak lagi dapat menyelimuti agregat dengan baik ( karena

VMA kecil), dan juga menghasilkan rongga antar campuran ("Voids In Mix) VIM

kecil). Adanya beban lalu lintas yang menambah pemadatan lapisan aspal beton,

dapat mengakibatkan lapisan aspal meleleh keluar ("bleeding"), sehingga
deforrnasi lapis aspal beton juga ikut menurun.

2.7.2. Durabilitas ( Keawetan/ daya tahan )

Durabilitas sangat diperlukan pada lapis permukaan sehingga mampu

menahan keausan akibat pengaruh cuaca, air dan perubahan surm ataupun

keausan akibat gesekan kendaraan. Durabilitas mi dipengaruhi beberapa faktor
yaitu :

1 Film aspal atau sehmut aspal. Film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis

aspal beton berdurabilitas tinggi, tetapi kemungkman bleeding menjadi tinggi.
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2. VIM ( Voids In Mix/ rongga dalam campuran ) yang kecil, sehingga lapis

kedap air dan udara tidak masuk kedalam campuran yang menyebabkan

terjadmya oksidasi ( penyebab aspal menjadi rapuh)

3. VMA besar, sehingga aspal dapat dibuat tebal. Apabila VMA dan VIM kecil

serta kadar aspal tinggi kemungkman terjadmya bleeding besar. Sedangkan

untuk mendapatkan VMA besar mi dipergunakan agregat bergradasi senjang

2.7.3. Fleksibilitas ( kelenturan)

Fleksibilitas pada lapisan perkerasan adalah kemampuan lapisan untuk

mengikuti deformasi yang terjadi akibat beban lalu lmtas berulang tanpa

timbulnya retak dan perubahan volume.

Fleksibilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan :

1. Meningkatkan ralai VMA dengan penggunann agregat bergradasi senjang

2. Penggunaan aspal lunak (aspal penetrasi tinggi)

3. Penggunaan aspal yang cukup banyak sehingga diperoleh VIM kecil

2.7.4.'Skid Resistance"! tahanan geser/ kekesatan )

Tahanan geser adalah kekesatan yang dibenkan oleh perkerasan sehingga

kendaraan tidak mengalami selip, baik diwaktu hujan atau basah dan pada waktu

kering. Kekesatan ini dinyatakan dengan koefesien gesek antar permukaan jalan

dan ban kendaraan. Untuk meningkatkan tahanan geser dengan cara:

1. Menggunaan kadar aspal yang tepat sehingga tidak terjadi bleeding

2. Dipilih agregat dengan permukaan kasar
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3. Menggunakan agregat berbentuk kubus

4. Pemakaian agregat kasar yang cukup

2.7.5. Ketahanan Keleiahan ("Fatique Resistance")

Tahanan keleiahan adalah ketahanan lapis aspal beton dalam menenma
beban berulang tanpa mengalam, keleiahan yang berupa alur ("Rutting") dan
keretakan.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan keleiahan adalah :

1• VIM yang terlalu tingg, dan kadar aspal rendah

2- VMA tingg, dan kadar aspal yang tingg, sehingga dapat mengakibatkan lapis
perkerasan menjadi fleksibe,

2.7.6. Kemudahan Dalam Peiaksanaan ("Workability")

Kemudahan dalam peiaksanaan adalah mudahnya suatu campuran untuk
dihamparkan dan drpadatkan, sehingga d.pero.eh has,, yang dapat memenuh,
kepadatan yang di.ngmkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kemudahan
dalam peiaksanaan ini adalah :

1- Gradas, agregat. dengan gradasi baik/ menerus leb.h mudah pelaksanaannya
dari pada agregat dengan gradasi senggang/ timpang

2. Suhu campuran, ya.tu mempengaruh, kekerasan bahan peng.ka, yang bersifat
mudah terpengaruh suhu (termoplastis )

3. Kandungan bahan pengis, (m.er) .erlalu tinggi menyebabkan dalam
peiaksanaan lebih sukar.
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2.7.7. Gradasi

Gradasi adalah distribusi ukuran butiran dari batuan. Gradasi dapat

dihitung melalui material lolos sanngan dengan menimbang agregat tertahan pada
masing- masing sanngan. Pembuatan spes.fikas, gradasi ini dapat berfungsi:
1. Untuk mengontrol matenal dan memperoleh kualitas perkerasan yang sesuai.

2. Mendapatkan penggunaan matenal yang tersedia secara optimum

3. Untuk mengurangi pemborosan biaya melalui standarisai ukuran butir dan

spesifikasi gradasi yang direncanakan.

( Asphalt Tecnology and Construction Practice, Asphalt Institute, Educational

Series No. 1,1983).

Gradasi agregat ini dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai

berikut:

1. Gradasi seragam atau gradasi terbuka, yaitu prosentase campuran yang sejenis

atau mengandung batuan halus yang sedikit jumlahnya sehingga tidak dapat

mengisi rongga antaragregat.

2. Gradasi rapat atau gradasi baik, yaitu prosentase campuran batuan kasar dan

halus dalam jumlah yang setmbang. Gradsi ini mempunyai sifat mudah

dipadatkan karena rongga antar butiran hampir seluruhnya tensi oleh butiran

yang lebihkecil.

3. Gradas. jelek, yaitu campuran yang tidak sesuai dengan kedua ketentuan

diatas


