
BAB II

TINJALTAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Aspal yang sermg digunakan dalam pelaksanaan lapis perkerasan lentur di

lapangan khususnya di Indonesia adalah aspal keras hasil destilasi minyak bumi

dengan jenis AC 60-70 dan AC 80-100, dengan pertimbangan karena penetrasi aspal

relatif rendah, sehingga dapat digunakan pada perkerasan dengan lalu lintas dengan

volume tinggi dan daerah bercuaca panas {Perkerasan Tentur Jalan Raya, Silvia

Sukirman, 1995)

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

membentuk suatu campuran yang kompak, sehingga akan membcrikan kekualan

yang lebih besar dari pada kekuatan masing-masing agregat {Highway Material,

Krebs and Walker, 1971)

Penggunaan aspai sebagai bahan campuran perkerasan, meskipun memenuhi

persyaratan spesifikasi, memperlihatkan penlaku tingkat pelayanan yang ternyata

cenderung turun dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan. Sehingga perlu

penambahan bahan atau memodifikasi aspal sebagai cara untuk memperbaiki kinerja

perkerasan dan sifat aspal.

Penambahan Retona P6014 pada campuran bcraspal panas yang

menggunakan bahan pengikat Aspal Keras Pen 60/70 memiliki stabilitas Marshall



14% sampai 29% lebih besar daripada campuran yang menggunakan bahan pcngikat

aspal keras pen 60/70. Hal ini menunjukkan dengan penambahan Retona dapat

mcmngkatkan kinerja campuran sehingga dapat menahan beban yang lebih tinngi.

Dengan penambahan Retona juga dapat menmgkatkan ketahanan terhadap retak. Hal

ini dapat dilihat dari hasil bagi marshal/ dimana penambahan Retona 5% mencapai

peningkatan 14% sedangkan pada penambahan 15% terjadi peningkatan sampai

60%. Berdasarkan stabilitas dinamis dari hasil pengujian Wheel Tracking Machine,

penambahan Retona 5% samapi 15% menghasilkan peningkatan nilai stabilitas

dinamis antara 77% sampai 375%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan

Retona pada campuran dengan bahan pengikat AC 60/70 lebih tahan terhadap

deformasi plastis bila dibandingkan dengan campuran biasa tanpa penambahan

Retona. {Piisat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi,

Dep.Kimpraswik 2002)

Dari hasil analisis pengaruh Retona terhadap karakteristik marshal/ dan

permeabilitas pada campuran beton aspal pada penelitian sebelumnya di dapat bahwa

penambahan retona pada beton aspal meningkatkan nilai Density , VFWA.

Sedangkan stabilitas dan Marshall Quotient mengalami penurunan sctelah

mengalami peningkatan, sebaliknya nilai Flow mengalami peningkatan yang tidak

sigmfikan setelah adanya penurunan. Nilai VITM dan VMA mengalami penurunan

seiring dengan penambahan kadar Retona pada campuran. Aspal beton dengan

penambahan Retona memiliki nilai durabilitas yang lebih tinggi dari pada aspal beton

biasa. Selain itu penambahan Retona cenderung menurunkankan nilai penetrasi dan

titik lembek aspal serta koefisien permeabilitas aspal beton dengan penambahan



retona lebih tinggi dibanding aspal beton biasa. (Moh. Cahyadi.S dan Happy

Damarsih, 2004)

Dan hasil analisis pengaruh Retona P6014 terhadap karakteristik marshalI,

deformasi plastik dan kohesi pada campuran HRA dengan menggunakan bahan ikat

aspal dan Retona menunjukan peningkatan nilai VITM, VMA, Marshall Quotient,

sedangkan nilai VFWA,./W dan density mengalami penurunan. Stabilitas campuran

pada pengujian Marshall mengalami peningkatan pada batas penambahan proporsi

Retona, kemudian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pengaruh filler

alam yang dikandung oleh Retona P6014. Nilai kohesi campuran mengalami

peningkatan dengan bertambahnya proporsi Retona sampai batas tertentu, kemudian

cendrung hanya mengalami peningkatan yang sedikit. Nilai stabilometer pada

pengujian Hveem Stabilometer dan nilai kohesi pada pengujian Hveem Coheswmeter

memenuhi syarat The Asphalt Institute 1983. (Taufan Indrayana dan M. Syahairony,

2004)


