
BAB II

TINJAUAH PUSTAKA

2.1. Lapis Asbuton Agregat.

Lapis Asbuton agregat (LASBUTAG) merupakan suatu

lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari canpuran

antara agregat, asbuton dan bahan pelunak/peremaja yang

diaduk, dihampar dan dipadatkan, gradasi canpuran dari

lasbutag memiliki gradasi menerus dan merupakan lapis

perkerasan yang memiliki nilai struktural, yaitu sebagai

lapisan yang menahan dan nenyebarkan beban roda dan

stabilitas terjadi dari hasil geseran antar butir,

penguncian antar partikel dan daya ikat yang baik dari

lapisan aspal.

Akibat penadatan oleh alat penadat dan beban lalu

lintas, asbuton akan nengisi celah-celah agregat dan

mengadakan pelekatan satu dengan lainnya.

Henurut Petunjuk Pelaksanaan Lapis Asbuton Agregat

(Lasbutag) terbitan Dirjen Bina Marga nomor :

09/PT/B/1983, lasbutag nenpunyai sifat :

a. Kedap air

b. Pencapaian kestabilan dipengaruhi oleh volume

lalu lintas dan cuaca (dikarenakan proses

perenajaan bitumen Asbuton).

c. Mempunyai nilai Struktural.

d. Cukup kenyal.



Lasbutag mempunyai fungsi :

a. Sebagai lapis permukaan atau lapis aus.

b. Untuk melindungi lapis dibawahnya dari pengaruh

air dan cuaca.

c. Mendukung lalulintas.

d. Menyediakan permukaan jalan yang rata dan tidak

licin.

Asbuton yang dipergunakan dalam lasbutag konven-

sional (sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Bina Marga, No.

09/PT/B/1983) mempunyai sifat fisik yaitu, berbentuk butir-

an, bongkahan dan mempunyai kadar bitumen yang tidak

teratur (non homogen). Dalam pelaksanaan pencampuran bong

kahan Asbuton dipecah-pecah menjadi butiran. Campuran

beton aspal ini memerlukan pemeraman 3 x 24 jam.

2.2. Aspal Alan

Aspal didefinisikan sebagai material berwarna hitam

atau coklat tua, pada temperatur ruang berbentuk padat

sampai agak padat. Hidrokarbon adalah bahan dasar utama

dari aspal yang umum disebut bitumen, sehingga aspal

sering disebut bitumen. Aspal yang umum dipergunakan saat

ini terutama berasal dari salah satu hasil destilasi

minyak bumi dan disamping itu mulai banyak pula dipergu

nakan aspal alam (Silvia Sukirman, tahun 1992).



Aspal alam (Natural asphalt) terbentuk oleh suatu

proses alam yaitu, naiknya minyak bumi di permukaan bumi

melalui patahan dalam permukaan bumi dimana sinar raatahari

dan angin mengakibatkan minyak ringan (lighter oil)

menguap meninggalkan bagian minyak bumi yang memiliki

berat jenis lebih besar, sehingga bagian yang berat

(aspal) yang tertinggal. Bahan-bahan yang biasanya

ditemukan merupakan bahan yang terkombinasi dengan suatu

prosentase material lain seperti tanah liat, kapur, pasir

dan Iain-lain, yang sangat tinggi "Natural asphalt" biasa

disebut juga "Native asphalt". (S.B. Seghal, tahun 1980).

Fungsi aspal/bitumen yang biasa disebut sebagai

pengikat (Binders), jika digunakan dalam kombinasi dengan

batuan mineral (agregat) memiliki sejumlah fungsi.

Berbagai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan

bahan pengikat aspal (a bitumen binder) pada konstruksi

lapis perkerasan adalah sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai alas untuk lapis permukaan dan

menyerap beban lalulintas. Gerakan pengikisan

oleh roda kendaraan juga ditahan oleh ikatan dari

bahan pengikat, sehingga penggunaan bahan pengi

kat memperpanjang usia lapis perkerasan

2. Bersama-sama dengan agregat menjadikan suatu

lapisan kedap air yang menahan air menembus ke

lapisan di bawahnya (berfungsi sebagai penahan).



3. Mengikat partikel-partike 1 permukaan, sehingga

pelepasan partikel-partike 1 oleh gaya hisap dari

roda kendaraan dapat ditahan.

4. Sebagai lapisan yang melindungi terhadap cuaca,

seperti angin dan matahari sehingga menjadikan

usia lapis perkerasan semakin lama.

(Ros. SS, tahun 1988)

2.3. Asbuton Mikro.

Batuan beraspal/Rock Asphalt adalah bahan batuan

yang poreous dan mudah diresapi oleh aspal. Simpanan batu

kapur atau pasir kadang-kadang ditemukan bersamaan dengan

bahan baku aspal. Kandungan ini biasanya membentuk bahan

baku konstruksi jalan yang bagus. Pengalaman di USA,

Prancis dan negara yang lain menunjukkan bahwa permukaan

jalan yang dirancang dengan bahan baku ini sangat tahan

lama dan stabil. (S.B. Seghal, tahun 1930).

Kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton (kadar

bitumen) sangat bervariasi mulai dari 10% - 35% dan memi

liki kadar air, ukuran asli, serta kandungan mineral yang

beraneka ragam. Hal ini dapat dipahami karena terbentuknya

Asbuton adalah proses alam. Asbuton memiliki sifat-sifat

mekanis yang dipengaruhi oleh panas (temperatur), sampai

suhu 30°C, Asbuton bersifat rapuh dan mudah dipecah.

Antara suhu 30°C - 60°C bersifat plastis dan sukar dipecah

(bila dipukul akan menjadi lempengan).
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Batuan dalam Asbuton terdiri dari bermacan-macam

mineral antara lain :

Ca CO.

Mg CO 3

Ca SO4

Ca S

Air Habl.ur

Si On

Al 2°3 + Fe 2° 3

Si sa

81,62 - 85,27 %

1,92 - 2,25 ft

1,25 - 1,70 to

i,iv - 0,33

1,30 - 2,16 tt

6,95 - 8,25 %

2,3.5 - 2,84 %

0,83 - 1,12 %

( Dalimin BRE, Konstruksi Asbuton )

Asbuton Mikro adalah hasil pengolahan dari Aspal

Buton yang telah diproses di pabrik PT. Amerta Margayasa

Aspal nenjadi bubuk halus, relatif kering dan dikemas

dalam kantong sehingga didapatkan bahan konstruksi yang

memiliki standarisasi tertentu.

Karakteristik Asbuton Mikro adalah sebagai berikut :

- Kadar aspal

- Variasi kadar aspal

- Kadar air

- Ukuran butir

- Kantong kemasan

(Sumber PT. AMA)
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Sifat-sifat dan keuntungan penggunaan Asbuton Mikro

pada campuran dingin antara lain sebagai berikut :

- Kadar aspalnya konsisten sehingga dapat dikatakan

homogen.

- Penggunaanya mudah dan persiapannya sederhana

- Tidak diperlukan pemeraman.

- Tidak terjadi pengotoran lingkungan/polusi.

- Mengurangi Aspal Import ( Aspal Semen ) yang

berarti pula dapat menghemat devisa negara.

- Menggunakan sumber kekayaan negara secara lebih

rasional.

(Sumber PT. AMA)

2.4. Asbuton-Modifier

Bahan utama sebagai campuran Asbuton-Mikro ini ialah

Asbuton-Modifier. Yang berfungsi seperti flux asbuton

yaitu sebagai bahan pelunak atau peremaja bitumen dalam

Asbuton dan menambah jumlah bitumen sehingga mencapai

kadar tertentu yang cukup untuk memberi ikatan suatu lapis

perkerasan. Asbuton-Modifier hasil produksi PT. Amerta

Margayasa Aspal terbuat dari: Minyak residu {Bunker fuel

oil), aspal minyak, dan suatu additive (bahan tambah), dan

komposisinya diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan

modifier untuk Asbuton-Mikro yang dapat menghasilkan suatu

campuran beton aspal dengan hasil kerja optimum.
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Sebelum dihasilkan Asbuton-Mikro, penggunaan Asbuton

yang keras dan berupa batuan porous (banyak rongga-rongga)

isalnya: batu kapur, dengan ukuran butir tertentu sehing

ga dapat diresapi cairan Flux Asbuton dan bitumen Asbuton

akan menjadi lembek/remaja. Flux Asbuton diperoleh dari

hasil destilasi vacuum residu (destilasi pertama) yang

dibuat dari Asphaltic Base Crude Oil, sehingga komposisi

flux Asbuton terdiri dari Maltene + Solvent (minyak berat)

+ bitumen (aspal murni). Untuk penggunaan flux Asbuton

dalam campuran Lapis Asbuton Agregat (lasbutag), Bina

Marga memberikan spesifikasi untuk flux asbuton (flux oil)

(No. 09/PT/B1983, LASBUTAG) seperti tabel 2.1. berikut

ini :

m

Tabel 2.1. : Spesifikasi flux-oil

..

Flux As buton

No. Jenis Sifat-sifat Satuan

Min Max

1. Viskositas pada

25°C

120 340 saybolt furol
/ detik

2. Berat jenis pada
25°C 0,945 - gr/cm3

3. Destilasi pada
315°C 5,20 - % isi semula

4.

5.

Sisa destilasi
pada 360°C
Titik nyala

23,1
122

70 % isi semula

°C

Penggunaan Asbuton Modifier dalam pelaksanaan beton

aspal dengan bahan ikat Asbuton Mikro dan Asbuton Modifier

adalah Asbuton Modifier dicampurkan pada saat pengadukan

campuran berlangsung.
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Proses pencampuran ini harus benar-benar rata dan homogen

sehingga Asbuton Modifier cukup untuk menyelimuti seluruh

material dalam campuran beton aspal, sehingga fungsi

asbuton Modifier disamping melunakkan bitumen Asbuton

Mikro juga memberikan ikatan awal pada lapis perkerasan

dapat tercapai. Hal ini cukup memerlukan waktu pencampuran

relatif lama untuk dapat memberikan campuran Asbuton Mikro

dan Asbuton Modifier yang benar-benar homogen.

(Arif Nugroho, tahun 1986)


