
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Aspal

Aspal sebagai bahan pengikat merupakan senyawa hidrokarbon berwarna

coklat gelap atau hitam pekat yang dibentuk dari unsur-unsur asphaltenese, resins,

oils. Aspal pada lapis keras jalan berfungsi sebagai bahan ikat antar agregat untuk

membentuk suatu campuran yang kompak, sehingga akan memberikan kekuatan

yang lebih besar dari pada kekuatan masing-masing agregat.1

Aspal yang dipakai untuk konstruksi perkerasan jalan bersifat :2

1. Daya tahan (durability), yaitu kemampuan aspal mempertahankan sifat asal

akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan. Sifat ini merupakan sifat dari

campuran aspal, jadi tergantung dari sifat campuran dengan aspal sifat agregat,

faktor pelaksanaan.

2. Adhesi dan kohesi, adhesi adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat

sehingga menghasilkan ikatan yang baik antara agregat dan aspal. Kohesi

adalah kemampuan aspal untuk tetap mempertahankan agregat tetap pada

tempatnya setelah terjadi ikatan.

3. Kepekaan terhadap temperatur, aspal adalah material yang termoplastis,

sehingga akan jadi lebih keras jika temperatur berkurang dan akan lunak atau

lebih cair bila temperatur bertambah. Kepekaan terhadap temperatur dari setiap

hasil produksi aspal berbeda-beda tergantung dari asalnya walaupun aspal

tersebut mempunyai jenis yang sama.

JKrebs and walker 1971

2Silvia sukiTinan 1992,hal. 66



4. Kekerasan aspal, pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur dengan

agregat sehingga agregat dilapisi aspal. Pada waktu proses pelaksanaan, terjadi

oksidasi yang menyebabkan aspal menjadi getas (viskositas bertambah). Jadi

selama masa pelayanan, aspal mengalami oksidasi dan polimerisasi yang

besarnya dipengaruhi juga oleh ketebalan aspal yang menyelimuti agregat.

2.2 Agregat

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, pasir atau mineral

lainnya baik berupa agregat alam maupun dari hasil pengolahan. Pemilihan jenis

agregat yang dipakai untuk konstruksi perkerasan jalan dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya tekstur permukaan, porositas, kelekatan terhadap aspal dan

kebersihannya.3

Secara umum agregat dapat diklasifikasikan menurut :4

1. Ditinjau dari asal kejadiannya.

Agregat dapat dibedakan menjadi batuan beku (iqneus rock), batuan sedimen

atau batuan metamorf (batuan malihan).

a. Batuan beku, adalah batuan yang berasal dari magma yang mendingin dan

membeku. Dibedakan atas batuan beku luar (extrusive iqneus rock) dan

batuan beku dalam (intrusive iqneus rock). Batuan beku luar terbentuk dari

material keluar saat terjadi gunung berapi meletus. Karena pengaruh cuaca

mengalami pendinginan dan membeku. Biasanya berbutir halus seperti batu

apung, andesit, basalt, obsidian dan lain-lainnya. Batuan beku dalam

terbentuk karena magma yang tidak dapat keluar ke permukaan bumi.

Magma mengalami pendinginan dan membeku secara perlahan-lahan,

bertektur kasar, dapat ditemui dipermukaan bumi karena proses erosi dan

3Krebs and Walker 1971

4Silvia Sukirman 1992, hal. 41



gerakan bumi. Batuan beku jenis ini diantaranya granit, gabro, diorit dan lain-

lainnya.

b. Batuan sedimen, dapat berasal dari campuran partikel mineral sisa hewan

dan tanaman. Biasanya merupakan lapisan-lapisan pada kulit bumi, hasil

endapan di danau, laut dan lainnya. Batuan sedimen diantaranya breksi, batu

pasir, batu gamping, gips, opal dan sebagainya.

c. Batuan metamorf, batuan ini berasal dari batuan sedimen ataupun batuan

beku yang mengalami proses perubahan bentuk akibat adanya perubahan

tekanan dan temperatur dari kulit bumi. Berdasarkan strukrumya dapat

dibedakan menjadi batuan metamorf yang masif seperti manner, kuarsit dan

batuan metamorfyang berlapis seperti batu sabak, filit, sekis .

2. Berdasarkan proses pengolahannya.

Agregat yang dipakai untuk perkerasan jalan dapat dibedakan atas agregat

alam, agregat hasil proses pengolahan dan agregat buatan.

a. Agregat alam, adalah agregat yang dapat dipakai sebagaimana bentuknya di

alam, atau dengan sedikit pengolahan. Agregat ini terbentuk melalui proses erosi

dan degradasi . Aliran sungai membentuk partikel- partikel bulat-bulat dengan

permukaan licin. Degradasi agregat dibukit-bukit membentuk partikel yang

bersudut dengan permukaan yang kasar. Yang sering dipakai adalah pasir dan

kerikil. Pasir adalah agregat dengan ukuran < V* inchi (6,35 mm) tetapi lebih

besar dari 0,075 mm (saringan No 200), Kerikil adalah agregat dengan ukuran

partikel > V* inchi. Berdasarkan tempat asalnya agregat alam dapat dibedakan

atas pitrun yaitu agregat yang diambil dari tempat terbuka di alam dan bankrun

yaitu yang berasal dari sungai/endapan sungai.

b. Agregat hasil proses pengolahan, di bukit-bukit atau digunung banyak di

temui agregat yang masih berbenruk batu gunung, hingga perlu proses
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pengolahan terlebih dulu sebelum dipakai. Di sungai sering juga di dapat agregat

berbentuk besar-besar melebihi ukuran yang diperlukan. Proses pemecahan

agregat sebaiknya menggunakan mesin pemecah batu (crusher stone) supaya

didapatkan gradasi yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

c. Agregat buatan, adalah agregat yang diperoleh dari hasil sampingan pabrik-

pabrik semen dan mesin pemecah batu.

3. Berdasarkan besar partikel-partikel agregat.

Agregat berdasarkan ukuran partikelnya dapat dibedakan :

1. Agregat kasar, agregat > 4,75 mm menurut ASTM atau > 2 mm menurut

AASHTO.

2. Agregat halus, agregat < 4,75 mm menurut ASTM atau < 2 mm

dan > 0,075 mm menurut AASHTO.

3. Mineral filler/debu batu, agregat halus yang umumnya lolos saringan No.

200.

Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuannya dalam memikul

beban lalu lintas. Sifat agregat yang menentukan kualitasnya sebagai bahan

konstuktsi perkerasan dapat dikelompokkan menjadi.5

1. Kekuatan dan keawetan (strength and durability) lapisan perkerasan, dipengaruhi

oleh:

a. Gradasi

b. Ukuran maksimum

c. Kadar Iempung

d. Kekerasan dan ketahanan

e. Bentuk butir

f. Tekstur permukaan

5Ibid hal. 44



2. Kemampuan dilapisi aspal dengan baik, dipengaruhi oleh :

a. Porositas

b. Kemungkinan basah

c. Jenis agregat

3. Kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan yang nyaman dan

aman, dipengaruhi oleh :

a. Tahanan geser (skid resistance)

b. Campuran yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan.

2.3. Filler

Filler adalah bahan berbutir halus yang berfungsi sebagai butir pengisi

pada pembuatan campuran aspal. Didefinisikan sebagai fraksi debu mineral

lolos saringan No. 200 (0,74 mm), bisa berupa : debu dolomit, debu batu,

debu kapur atau bahan lain dan harus dalam keadaan kering (kadar air maksimum

1%).6

Pada awalnya pengaruh filler ke dalam campuran aspal adalah dengan

membentuk mastik yaitu campuran aspal dan filler, sedang mastik biasanya

mempengaruhi viskositas (kekentalan/kekakuan) aspal murni. Pengaruh filler

adalah dalam adhesi, dalam hal ini menambah kekentalan aspal murni. Mekanisme

pengaruh dari filler dalam mendukung adhesi antara aspal dan agregat adalah

secara mekanik dan kimia.7

Pemakain filler dalam campuran aspal akan mempengaruhi karakteristik

aspal dan dapat menyebabkan berbagai dampak, antara lain.8

6F.A Mujiono 1994
7Crauss I and Ishai. I dan sidesA, 1977
8WitczakMW, 1975



1. Dampak pemakaian filler terhadap karakteristik campuran aspal. Hal ini

dibedakan lagi menjadi:

a. Dampak penggunaan filler terhadap viskositas campuran yang menyebabkan

semakin besar penggunaan filler akan menaikkan viskositas campuran.

- Adanya daya affinitas yang menyebabkan jumlah aspal yang di serap oleh

filler cukup bervariasi. Pada keadaan viskositas naik, maka jumlah aspal

yang di serap semakin besar.

- Luas permukaan filler yang semakin besar menaikkan viskositas campuran

dibanding dengan yang luas permukaannya kecil.

b. Efek pemakaian filler terhadap duktilitas dan penetrasi campuran.

- Kadar filler yang semakin tinggi akan menurunkan duktilitas, hal ini terjadi

pada berbagai suhu.

- Jenis filler yang menaikkan viskositas aspal, akan menurunkan penetrasi

aspal.

c. Efek suhu dan pemanasan

- Jenis dan kadar filler akan memberikan pengaruh yang berbeda pada

berbagai campuran.

2. Dampak pemakaian filler terhadap karakteristik campuran beton aspal, akan

mempengaruhi dalam proses pencampuran penghamparan dan pemadatan. Di

samping itu jenis kadar filler akan mempengaruhi sifat campuran dan

sensivitasnya terhadap air.

Filler yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah karbid (kapur

susu) merupakan sisa proses pembuatan gas asitilin (acetylene), berupa kapur

kalsium tinggi, seperti kapur padam, limbahkarbid termasuk bahan ikat hidrolik,

namun kualitasnya tidak sebaik semen portland. Rumus kimia limbah karbid

(kapur susu) sama dengan rumus kimia kapur padam yang sudah sering



dipakai, yaitu kapur padam yang berbentuk kawur (bulk) atau kapur padam

jenangan (jladren/slurry) dengan rumus kimianya Ca (OH) '

2.4. Split Mastic Asphalt

Split Mastic Asphalt adalah aspal beton yang terdiri atas campuran agregat,

aspal dan bahan additive yang dicampur di AMP dalam keadaan panas yang

mempunyai ciri khas sebagai berikut :10

1. Prosentase fraksi kasar yang tinggi (70 % s/d 80 %), memiliki kualitas yang baik

dengan gradasi terbuka (open graded).

2. Kadar dan kekentalan dari aspal tinggi (6,2 % s/d 7,1 %), sehingga tebal film

aspal cukup tinggi.

3. Memerlukan agregat filler.

4. Memerlukan bahan tambah untuk stabilisasi bitumen (aspal).

SMA mempunyai tiga tipe menurut ukurannya, yaitu :

1. SMA 0/11, adalah SMA dengan memakai ukuran agregat antara 0 mm sampai

11 mm yang biasanya untuk wearing course jalan baru.

2. SMA 0/8, adalah SMA dengan memakai ukuran agregat antara 0 mm

sampai 8 mm biasanya dipakai untuk pelapisan ulang (overlay) pada jalan lama.

3. SMA 0/5, adalah SMA dengan memakai ukuran agregat antara 0 mm

sampai 5 mm biasanya dipakai untuk pemeliharaan dan perbaikan setempat,

seperti perbaikan deformasi pada jalur roda (rutting) akibat konsentrasi muatan

pada satu tempat.

Di negara kita, SMA 0/11 sudah dilaksanakan dan dikembangkan dengan

spesifikasi teknisnya mengacu pada Ztv-bit STB 84 dan SKBI 1984. Di mana

9Departemen perindustrian SII0029, 1973
10 Modul FT. Sarana Raya Reka Cipta, 1992



10

campuran split mastik aspalnya mempunyai keawetan yang tinggi karena kadar

aspalnya yang tinggi.11

2.5. Bahan Tambah

Bahan tambah adalah bahan yang ditambahkan dalam campuran aspal yang

fungsinya untuk menstabilkan campuran aspal (perbaiki sifat aspal minyak), dan

tidak termasuk bahan subtitusi.12

Modifikasi pembuatan bahan tambah biasanya dibuat dalam dua kelompok

yaitu :13

1. Modifikasi sifat adhesi aspal dengan tensio-active additives (tegangan aktiv

bahan tambah).

2. Modifikasi sifat adhesi permukaan agregat dengan cara mekanis memakai larutan

air semen atau larutan kapur bakar.

Modifikasi yang pertama yang banyak dipakai dalam teknologi perkerasan

jalan.

Bahan tambah yang dipakai ialah serat selulosa, dengan mengacu pada

kelestarian lingkungan, alasan teknis dan ekonomis. Serat selulosa juga di kenal

sebagai teknologi yang toleran terhadap deviasi pelaksanaan, memberikan skid

resisten yang baik, serta menaikkan titik leleh aspal hingga pada akhirnya

memberikan umur teknis yang lebih lama.

Untuk menghasilkan serat selulosa yaitu dengan cara ekstrasi agar

didapatkan protein dan asam amino dari tumbuhan. Kemudian didestilasi (disuling)

untuk mendapatkan protein dan asam amino murni, lalu diendapkan , diekstruksi

11 Derektorak Jendral BinaMarga, 1993
12 Moh. ali Khaerudin, 1993
13 CraussI and Ishai, 1977
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dalam keadaan basa ke dalam larutan coagulating (penggumpal) untuk dijadikan

serat selulosa.14

Mekanisme stabilisasi secara mikro terjadi melalui dua proses sebagai

berikut :15

1. Absorsi aspal oleh serat selulosa

Proses ini akan menyebabkan sifat-sifat kinetis (mobilitas) dari partikel-partikel

aspal hingga meningkatkan integritas dari bulk aspal tanpa mengurangi sifat

kelenturan dan adhesinya.

2. Jembatan hidrogen antara serat selulosa dengan aspal.

Secara umum aspal terdiri dari tiga bahan susun yaitu, Asphaltenese, resine dan

oils. Asphatlnese adalah pembentuk body, resine membangkitkan sifat adhesi

dan lentur sedang oils bertanggung jawab atas sifat viskositas dan flow. Selulosa

bersifat semipolar (lebih kuat dari resin), sehingga mampu menyerap (ikatan

hidrogen) fraksi-fraksi resin tersebut hingga mampu memperlambat proses

oksidasi dan polymerisasi.

2.6. Workabilitas

Workabilitas dalam pelaksanaan suatu campuran aspal adalah kemudahan

suatu campuran jika di hampar dan dipadatkan, kepadatan didapatkan hasil yang

memenuhi prosentrasi derajat kepadatan dan tebal kepadatan yang diharapkan.

Sifat mudah dikerjakan paling tidak mencakup:16

1. Spreadability

Berkaitan dengan kemudahan/kemampuan campuran untuk dihampar.

2. Comparability

14 Lisminto dan Moh. As'ad, 1993
15 Moh. ali Khaerudin, 1993
16 Heukelom, 1%5
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Kemampuan dari mutu campuran aspal dalam proses pemadatan.

Faktor kepadatan (prosentasi kepadatan) dan tebal penghamparan di dapat

dengan formula sebagai berikut:

Volume setelah 5 kali tumbukan

Faktor kepadatan = xl00%
Volume setelah 150 kali tumbukan

2.7. Durabilitas

Durabilitas adalah ketahanan lapis keras terhadap pengaruh cuaca dan

keausan akibat beban lalu lintas. Pada umumnya durabilitas yang baik untuk

campuran perkerasan dilaksanakan dengan memberi kadar aspal yang tinggi,

gradasi batuan yang rapat air serta kekerasan dari batuan penyusunnya.
IS

Faktor yang mempengaruhi durabilitas lapis aspal beton adalah :

1. Film aspal atau selimut aspal, film aspal yang tebal dapat menghasilkan lapis

aspal yang berdurabilitas tinggi, tapi kemungkinan terjadinya bleeding menjadi

tinggi.

2. Rongga antar campuran (VIM) kecil sehinga lapis kedap air dan udara tidak

masuk ke dalam campuran yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan aspal

menjadi rapuh/getas.

3. Rongga antar butiran agregat (VMA) besar hingga film aspal dapat dibuat tebal.

17Heukelom, 1965
18 SilviaSukinnan, 1992


