
BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Aspal 

Aspal didefinisikan sebagai senyawa hydrocarbon 

berwarna hitam atau coklat tua, yang tersusun dari kompo

sisi Asphaltenes dan Maltenes. Asphaltenes merupakan 

material berwarna hitamatau coklat tua yang tidak larut 

dalam heptane. Maltenes larut dalam heptane merupakan 

cairan kental yang terdir{ dari resins dan oils. Resins 

memberikan sifat adhesi aspal merupakan bagian yang mudah 

berkurang atau hilang selama masa pelayanan jalan. Sedang

kan oils merupakan media dari asphaltenes dan resins. 

Aspal pada lapis perkerasan jalan berfungsi sebagai 

bahan pengikat antara aspal dan agregat dan antara aspal 

itu sendiri. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan 

pengisi rongga antar butir agregat dan pori-pori yang ada 

pada agregat itu sendiri. 

Aspal yangdigunakan harus memiliki: 

1.	 llaYa tahan yakni kemampuan aspal mempertahankan sifat 

asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan 

jalan. 

2.	 Adhesi dan kohesi. Adhesi adalah kemampuan aspal mengi

kat agregat sehingga dihasilkan ikatan yang baik antara 

agregat dengan aspal. Kohesi adalah kemampuan aspal 

untuk tetap mempe~tahankan agregat tetap ditempatnya 

setelah terjadi pengikatan. 
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3.	 ~ terhadap temperatur. Aspal adalah material 

termoplastis yang akan menjadi keras atau kental bila 

temperatur berkurang dan akan lunak atau lebih cair 

bila temperatur bertambah. 

·4.	 Kekerasan aspal. Semakin tipis lapisan aspal, semakin 

besar tingkat kerapuhan yang terjadi. Selama masa 

pelayanan, aspal mengalami oksidasi dan polimerisasi 

yang besarnya dipengaruhi oleh ketebalan aspal yang 

menyelimuti agregat. Oksidasi menyebabkan aspal menjadi 

getas (viskositas bertambah tinggi).l 

2.2	 Agregat 

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, 

pasir atau mineral lainnya baik berupa agregat alam maupun 

hasil pengolahan. Agregat berperan dalam mendukung dan 

menyebarkan beban roda kendaraan ke lapisan di bawahnya. 

Pemilihan jenis agregat yang dipakai untuk konstruksi 

perkerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

tekstur permukaan, porositas, kelekatan terhadap aspal dan 

kebersihan. 2 

Sifat agregat menentukan kualitas sebagai bahan 

konstruksi perkerasan jalan dikelompokkan menjadi 3 kelom

pok yaitu: 

1.	 Kekuatan dan keawetan lapisan perkerasan yang dipenga

ruhi oleh gradasi, ukuran , kekerasan dan ketahanan, 

1. Silvia Sukirlan, 1992, Bandung 

2. Krebs Robert D. and Walker Ric~ard D•• 1971, "c Grav Hill Book COlpanr, USA. 
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bentuk butiran serta tekstur permukaan. 

2.	 Kemampuan dilapisi aspal dengan baik yang dipengaruhi 

oleh porositas, kemungkinan basah dan jenis agregat. 

3.	 Kemudahan dalam pelaksanaan yang dipengaruhi oleh 
" 

tahanan geser (skid resistance) dan campuran yang 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan. 1 

2.3 Filler 

Filleradalah bahan berbutir halus, lolos saringan 

no. 200 (0,074 rom) yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

pada campuran aspal beton. Filler bisa berupa kapur, debu 

batu, debu dolomit atau bahan lain dimana dipersyaratkan 

kadar air maksimum 1%. 

Penggunaan filler dalam campuran aspal beton akan 

mengakibatkan dampak antara lain: 

1.	 Dampak penggunaan filler terhadap karakteristik campu

ran dimana: 

a. Luas permukaan filler semakin besar akanmenaikkan 

viskositas campuran dibandingkan dengan filler yang 

berluas permukaan kecil. 

b. Adanya daya affinitas menyebabkan jumlah aspal yang 

diserap oleh filler cukup bervariasi. Pada keadaan 

dimana viskositas naik, jumlah aspal yang diserap 

semakin besar. 

c. Jenis dan kadar filler akan memberikan pengaruh yang 

berbeda pada temperatur dan pemanasan. 

1. Silvii Sukirlan, 1992, Band~ng 

______ JI
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2.	 Dampak pemakaian filler terhadap karakteristik campuran 

aspal beton akan berpengaruh pada pencampuran, pengham

paran dan pemadatan. Disamping itu kadar dan jenis 

filler akan berpengaruh terhadap sifat elastik campuran 

dan sensitifitasnya terhadap air. 

Pada penelitian ini bahan yang digunakan sebagai 

filler adalah limbah karbid. 

Kapur karbid adalah sisa proses pembuatan gas acety

lene berupa· kapur kalsium tinggi. Seperti halnya kapur 

padam, kapur karbid adalah bahan ikat hidrolik yang rela

tif murah dan berat volumenya lebih kecil dibandingkan 

dengan semen portland, tetapi kualitasnya tidak setlnggi 

semen portland. Rumus kimia kapur karbid adalah sarna 

dengan rumus kimia kapur padam yang berupa jenangan 

(slurry) maupun yang berupa kawur (powder) dengan rumus 

klmia yaitu Ca(OH)Z (Dep.Perindustrian SII 00Z4, 1973). 

Kapur karbid sisa proses gas acetylene diproses 

sebagal berlkut: 

Batu karbid (calsium carbide = CaC Z) dipadamkan dengan air 

(HZO) akan menghasilkan gas acetylene (CzHZ ) dan sisa 

proses yang berupa kapur karbid (Ca(OH)Z. Reaksi kimianya: 

CaCz + ZHZO ------> CzHZ + Ca(OH)Z 

(Compressed Gas Assosiation, 1970) 

Jadi rumus kimianya sarna dengan kapur padam yaitu 

Ca(OH)Z. Hasil analisa kimia dari contoh kering (105°C) 

dalam %berat dapat dilihat dalam tabel 2.1. 1 

1. Sarwidi dan Ibnu Sudarladji, 1989, UII, Yogyakarta 
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Tabel 2.1 Hasil Analisa Kimia Kapur Karbid 

Humus Kimia %Berat 

Silika (SiOZ) 
Besi Oksida (FezOy)
Aluminium Oksida A120 3 ) 
Calsium Oksida (CaO) 
Magnesium Oksida (MgO) 
Sulfat (SOa) 
Kalium Oks1da (KNO) 
Natrium Oksida ( a?O) 
Hilang pijar termasuk CO2 (HP) 
Kadar CaC03 

2,35 
0,19 
0,56 

54,08 
0,35 
0,21 
0,10 
0,50 

42,60 
± 97 

Sumber: Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Bandl.lng 

2 _4 Bahan tambah 

Bahan tambah adalah bahan yang ditambahkan' pada 

campuran aspal beton yang berfungsi menstabilisasi aspal 

(memperbaiki sifat-sifat aspal minyak) dan tidak dikate

gorikan sebagai bahan substitusi agregat. Bahan tambah 

'yang digunakan adalah serat selulosa, dengan alasan teknis 

dan ekonomis yang mengacu kepada kelestarian lingkungan. 

Serat selulosa juga dikenal sebagai teknologi yang toleran 

terhadap deviasi pelaksanaan, memberikan skid resistance 

yang baik dan menaikkan titik leleh aspal, sehingga mem

berikan umur teknis yang lebih panjang. 

Serat selulosa diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang 

bisa menghasilkan protein dan asam amino. Untuk memperoleh 

asam amino pada tumbuhan digunakan cara ekstraksi. Dari 

hasil ekstraksi yang berupa larutan protein dan asam amino 

kemudian disuling (destilasi) untuk mendapatkan protein 

dan asam amino murni. Setelah diendapkan, diekstraksi 

dalam keadaan basa kedalam larutan coa~llating (penggum
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pal) untuk dijadikan serat selulosa. 

Mekanisme stabilisasi serat selulosa terJadi melalui 

dua proses yaitu: 

1.	 'Terabsorpsinya aspal ke dalam pori-pori serat selulosa. 

Proses ini akan menyebabkan sifat-sifat aspal terlin

dung oleh serat selulosa dari proses oksidasi sinar 

ultra violet. 

2.	 Terjadinya ikatan lemah antara komponen-komponen kar

boksilat dari aspal dengan gugus hidroksil dari selulo

sa. Adanya ikatan akan memperlambat terjadinya pengua

pan serta teroksidasinya komponen-komponen tersebut 

yang akan membantu proses oksidasi dan polimerisasi 

sehingga mampu menunda proses aging pada aspal. 1 

2.5 Split Mastik Aspal (SMA) 

Split Mastik Aspal adalah jenis aspal beton campuran 

panas gradasi timpang yang terdiri dari campuran: 

1. Spli t 

Agregat kasar berukuran > 2 mm dengan jumlah fraksi 

tinggi (75% dari berat campuran). 

2. Mastik Aspal 

Campuran agregat halus, filler dan aspal dengan kadar 

relatif tinggi. 

3. Bahan tambah 

Berfungsi untuk menstabilisasi aspal. 

Split Mastik Aspal bersifat tahan oksidasi, tahan 

1. liillnto din ftuhillid Ai'ld, 1~~3, Ji~arta 

_J
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Ukuran maksimum agregat 8 mm dengan ketebalan pengaspa-

Ian antara 2 em - 4 em. Dipakai untuk pelapisan ulang 

(overlay) pada jalan lama. 

3.	 SMA 0/5 

Ukuran maksimum agregat 5 mm dengan ketebalan pengaspa

ian antara 1,5 em - 3 em. Dipakai sebagai lapis permu

kaan tipis untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan. 

Di Indonesia teiah diterapkan SMA 0/11 dan SMA 0/8 

dengan spesifikasi teknisnya mengaeu pada ZTV bit-Stb 84. 

Spesifikasi Split Mastik Aspal sesuai dengan spesi
.~ 

fikasi ZTV bit-Stb 84 seperti tertera dalam tabel 2.2. 

Tabel 2.2 5peaifikaai ZTV bit-5tb 84 

SPLITTHASTlXASPHALT 

1.	 A~re~at 
<: 0.09 mm mass % 
>- 2 mm mass % 
> 5 mm mass % 
> 8 mm mass % 
>11 mm mass % 

2.	 Bitumen
 
Penetraoi aspal
I	 %Kadar 

3. Stabilisasi
 
Additive %
 

4.	 Campuran 
Ron~ga <Contoh Marshall)% 

G.	 Lapisan Perkerasan 
Tebal lapisan em 
'Tingkat kepadatan % 
Ron~ga dalam eampuran % 

0/11 0/8 

8 to 13 8 to 13 
70 to 80 70 to 80 

'50 to 70 45 to 70 
~ 25 ~ 10 
~ 10 

65 65/80 
6 to 7,5 6 to 7,5 

0/5 

8 
60 

to 13 
to 70 
-
-
-

80 
6 to 7,5 

.~ 0,3 to 1,5 

2,0 to 4,0 

!i 

1,5 to 32 to 42.5 to 5 
~ 97 ~ 97 ~ 97 Ii 

~	 6 ~	 6 ~	 6 

Sumber: Pusat Penelltian dan Pembangunan •..Talan, Jakarta 

Henurut Irman Nurdin <Pusiitbang), kriteria dlsain 

Ii 
______------i 

I 
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deformasi pada suhu tinggi (60°C), cukup fleksibel, berni

lai struktural dan aman untuk lalu-lintas. Split Mastik 

Aspal cocok untuk digunakan sebagai wearing course pada 

pembangunan jalan baru, rehabilitasi jalan dan pemeI iha

raan jalan denganruang lingkup aplikasi pada jalan tol, 

propinsi, kota. Pelaksanaan Split MastikAspal di lapangan 

pada prinsipnya sama dengail 'beton aspal campuran panas 

lainnya. 

Ciri khas Split Mastic Asphalt sebagai berikut: 1 

1.	 Prosentase fraksi kasar I CA yang tinggi (70% - 80%) 

dan memiliki kualitas baik dengan gradasi terbuka. 

2.	 Kadar aspal dan kekentalan tinggi sehingga tebal film 

aspal cukup tebal. 

3.	 Memerlukan filler yang cukup banyak. 

4.	 Memerlukan bahan tambah untuk stabilisasi bitumen. 

2.5.1 Klasifikasi campuran Split Hastik Aspal 

Menurut Irman Nurdin (Puslitbang), klasifikasi campu

ran Split Mastik Aspal dengan mengacu pada Spesifikasi ZTV 

bit-Stb 84 digolongkan ke dalam 3 jenis berdasarkan ukuran 

maksimum agregatnya yaitu:2 

1.	 SMA 0/11 

Ukuran maksimum agregat 11 mm dengan ketebalan pengas

palan antara 2,5 em - 5 em. Dipakai untuk wearing 

course pada jalan baru. 

2. SMA 0/8 

1. Alonil, tI51II FDBIS EF-1I51t, 1992, Jakarta . 

2. Irian Nurdin, P.slit~anq Jalan, Jakarta 

._J 
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Marshall yang umum digunakan saat ini ada 2 (dua) cara 

yaitu cara Bina Marga No. 13/PT/B/1983 dan cara SKBI-87 

seperti tertera dalam tabel 2.3 di bawah ini. Sebagai 

pembanding dalam tabel yang sarna dicantumkan cara Asphalt 

Institute-1984. 

Tabel 2.3 Kriteria Disain Marehall 

No. Parameter Marshall :Bina Ma,rga 
1983 

SImI 
1987 

Asphalt Institute 
1984 

1 
I 2
I ~ 

1 
5 
6 
7

1 ____ 

Pemadatan. tumbukan , 2 x 75 
Stabilitaa (min). Ir..g 750 
Flow. mm 2 - 4 
MQ. kg/mm -
Ro~a dlm canrpuran.% 3 - 5 
Ro~a terisi aapal.% 76 - 82 
Index Perendaman. %' -

2 x 75 
550 

2 - 4 
200 - 350 

3 - 5 
-
75 

2 x 75 
680 

2 - 4 
-

3 - 5 
76 - 82 

-
Sumber: Pusat Penelitian dan Pembangunan Jalan, ~Takarta. 


