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2.1 Beton Aspal

Beton aspal (Asphaltic concrete) merupakan salah satu jenis bahan untuk

lapis permukaan pada perkerasan lentur dan termasuk dalam tipe hotmix yaitu

suatu campuran antara agregat yang mempunyat gradasi rapat (dense graded),

fi/kr dan aspal keras sebagai bahan pengikat yang pencampurannya dilakukan

pada suhu tinggi di pabrik pencampur atau Asphalt Mixing Plum (AMP).
(Sukirman, 1992)

Menurut Bina Marga 1983, lapis aspal beton merupakan suatu lapisan pada

konstruksi jalan yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang

mempunyai agregat menerus dicampur, dihamparkan dan dipadatkan pada suhu
tertentu.

Kerbs, et al (1971) menyebutkan bahwa beton aspal merupakan campuran

yang biasa disebut Asphaltic concrete, dense graded, bituminious mix yang

diproses dengan cara menambahkan aspaJ panas pada temperatur yang biasanya

tidak melebihi 275°F (135X) pada agregat yang telah dipanaskan pada

temperatur diatas 300»F (149X), selanjumya dipadatkan pada temperatur

minimal 225°F (107°C). Temperatur yang tinggi memungkinkan akan tercapainya
ketepatan dalam pencampuran agregat dan ketepatan dalam pemadatan

Pembuatan lapisan bston aspal dimaksudkan untuk mendapatkan suatu

lapisan permukaan yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang



terukui, serta berfungsi sebagai lapis kedap air yang dapat melindungi konstruksi

di bawahnya.

2.2 Retona

Retona adalah aspal alam dari batu buton yang diperoleh dengan cara

ekstraksi. Potensi terbesar dari Retona terletak pada susunan kimianya yang kaya

aromatik dibandingkan aspal minyak, senyawa aromatik yang banyak ini dapat

mengatasi problem aspal waxy yang memiliki kelekatan dan titik lembek yang

rendah, dan ini dijumpai pada aspal minyak. Hal ini terjadi karena meningkatnya

kebutuhan jenis-jenis minyak tertentu yang dulu turut memperkaya sifat aspal,

saat ini diperas lebih keras dari minyak bumi, sehingga menyisakan aspai yang

telah kering dan mudah teroksidasi (Soehartono, 1997)

Retona merupakan bahan campuran untuk menjawab kekuiangan yang tadi

disebutkan agar di bawah faktor pengaruh kerusakan terutama di wilayah tropis,

aspal tersebut mampu mempertahankan fungsinya.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sifat Marshall

Pengujian Marshall adalah suatu metode pengujian untuk mengukur

stabilitas dan kelelehan plastiscampuranberaspal dengan menggunakanMarshall.

Beberapa karakterisik Marshall antaia lain : Density, VITM, VFWA, VMA,

stabilitas,_//ow dan MQ.

23.1 Kepadatan (Density)

Kepadatan adalah berat suatu campuran yang diukur tiap satuan volume,

semakin besar nilai density maka perkerasan semakin baik menahan beban lalu

lintas, serta kekedapanterhadapair dan udara semakin tinggi. Densitydipengaruhi



beberapa faktor antara lain : kualitas bahan, kadar aspal, jumlah tumbukan dan

komposisi bahan penyusunnya.

23.2 VoidIn Total Mix (VITM)

Void in Total Mix adalah prosentase rongga udara yang ada terhadap

volume total suatu campuran yang telah dipadatkan. VITM sama artinya dengan

porsitas, dan nilainya akan berkurang seiring dengan bertambahnya kadar aspal

dalam campuran karena rongga antar agregat terisi aspal (Damayanti, 1998).

Porositas dipengaruhi oleh suhu pemadatan, gradasi dan kadar aspal.

2.33 Void Filled With Asphalt (VFWA)

VFWA adalah persen volume rongga di dalam agregat yang terisi aspal

efektif. Nilai VFWA yang tinggi dapat menyebabkan naiknya aspal ke permukaan

saat suhu tinggi, sedangkan VFWA yang rendah menyebabkan campuran bersifat

porous dan mudah teroksidasi.

23.4 Void In MineralAgregate (VMA)

Yaitu volume rongga yang terdapat diantara butir-butir agregat suatu

campuran agregataspal padat, termasuk rongga yang terisi udara dan aspal efektif,

dinyatakan dalam % volume, Nilai VMA yang tinggi menyebabkan kekedapan

campuran terhadap air dan udara semakin tinggi, sedangkan nilai VMA yang

rendah akan menyebabkan lapisan kurang dapat mengikat agregat sehingga pada

perkerasan mudah terjadi stripping.



23.5 Stability

Stabihtas adalah kemampuanmaksimum lapis perkerasan dalam menerima

beban lalulintas tanpa terjadi deformasi permanen seperti gelombang, alur atau

bleeding (Sukirman, 1992)

23.6 Kelelehan (Flow)

Flow yaitu besarnya perubahan bentuk plastis suatu benda uji campuran

beraspal yang terjadi akibat suatu beban sampai batas keruntuhan, dinyatakan

dalam satuan panjang. Flow menunjukkan besarnya deformasi (penurunan

vertikal) benda uji (Asphalt Institute, MS-22, 1983). Nilai flow terlalu tinggi

mengindikasikan campuran bersifat plastis dan lebih mampu mengikuti deformasi

akibat beban, sedang nilai flow rendah memililki kandungan aspal yang terlalu

sedikit sehingga berpotensi retak dan durabilitas rendah.

23.7 Marshall Quotient (MQ)

Marsltall Quotient merupakan perbandingan antara nilai stabihtas dengan

kelelehan plastis, dipakai sebagai pendekatan tingkat kekakuan dan fleksibilitas

campuran. Nilai MQ besar menunjukkan kekakuan lapis perkerasan yang tinggi

dan berakibat mudah retak-retak. Sebaliknya nilai MQ kecil menunjukkan terlalu

plastis yang berakibat perkerasan mengalami deformasi yang besar bilamenerima

beban lalulintas.

2.4 Permeabilitas

Permeabilitas didefimsikan sebagai volume zat alir (fluida) satu-satuan

viskositas yang melewati suatupenampang medium poros, selama waktu tertentu

pada suatu gradien tekanan, atau merupakan kecepatan mikroskopis sebuah



partikel dari satu-saiuan viskositas zat aiir pada suatu titik dalam medium yang

dipengaruhi oleh gradien tekanan(Suparma, 1997).

Perrrieabilitas adalah sifat yang menunjukkan kemampuan material untuk

meloloskan zat aiir (fluida) baik udara maupun air. Angka aliran yang tinggi

mengakibatkan perkerasan mudah rusak dan pergerakan udara di dalam

perkerasan mengakibatkan oksidasi dan penguapan pada bahan ikarnya.

Pergerakan air di dalam perkerasan mengakibatkan kelemahan pada struktur atau

kegagalan perkerasan melalui stripping (bahaya pengelupasan lapisan bitumen

dari batuan), sehingga perkerasan relatif rendah pada batas durabilitasnya

(Suparma, 1997).

2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan dengan judul PEMANFAATAN

RETONA PADA CAMPURAN SMA (SPLIT MASTIC ASPHALT) TERHADAP

PROPERTIS MARSHALL, (M. Kautsar Firdaus, 2000) Tugas Akhir, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakavta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VITM,

VMA, Density dan Flow naik dengan bertambahnya Kadar Retona, sedangkan

nilai Stabilitas, VFWA, Marshall Quotient turun dengan bertambahnya kadar

Retona.


