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     BAB II 

    STUDI PUASTAKA 

 

 

2.1 TINJAUAN UMUM 

 Dasar dari pemeriksaan dan pengujian bahan perkerasan jalan raya yang 

menggunakan bahan perkerasan aspal adalah untuk memperhatikan mutu bahan 

perkerasan tersebut berdasarkan standarisasi yang sudah ditetapkan. 

Memperhatikan yang dimaksudkan adalah agar jenis dan mutu bahan perkerasan 

yang akan diusahakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ada. Dengan kata 

lain penggunaan bahan perkerasan harus sesuai dengan kondisi dilapangan. 

Perkerasan itu sendiri berfungsi untuk memberikan permukaan halus pada 

kendaraan untuk segala musim dan sebagai lapisan pelingdung sub-grade, 

mendistribusikan beban roda kendaraan ke tanah-dasar (sub-grade) (Christiady, 

2011). Kualitas dari material perkerasan yang terdiri dari aspal dan agregat, serta 

proses pengerjaan lapisan perkerasan memang harus diperhatikan secara benar. 

Pencampuran aspal (bitumen) dengan agregat, pada dasarnya adalah bertujuan 

untuk mendapatkan suatu nilai perencanaan yaitu aman, nyaman dan ekonomis. 

Dimana dalam pencampuran pengaturan proporsi masing-masing bahan harus 

sedemikian hingga menghasilkan suatu campuran yang efisien dan optimum, 

sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan seefisien mungkin. Kesimpulannya, 

agar perkerasan jalan sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka pengetahuan 

tentang sifat, pengadaan dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan 

sangat diperlukan (Sukirman, 2007). 

 

2.2 ASPAL 

Aspal didefinisikan sebagai material berwarna hitam atau coklat tua, pada 

temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai 
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temperatur tertentu, aspal dapat menjadi lunak hingga cair sehingga dapat 

membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan beton aspal atau dapat 

masuk kedalam pori-pori yang ada dalam proses penyemprotan atau penyiraman. 

Jika suhu temperatur mulai turun, maka aspal akan mengeras dan mengikat 

agregat pada tempatnya (sifat termoplastis). Sebagai salah satu material 

perkerasan, aspal merupakan salah satu komponen kecil. Pada umumnya aspal 

hanya 4-10% berdasarkan berat bersih dan 10-15% dari volume. Hidrokarbon 

merupakan bahan dasar utama dari aspal yang sering disebut bitumen ini. 

Sehingga aspal sering juga disebut bitumen (Sukirman, 1999). Aspal pada lapis 

perkerasan berfungsi sebagai bahan ikat antar agregat untuk membentuk suatu 

campuran yang kompak, sehingga akan memberikan kekuatan masing-masing 

agregat (Kerbs and Walker, 1971). Selain sebagai bahan ikat aspal juga berfungsi 

untuk mengisi rongga antar butir agregat dan pori-pori yang ada dari agregat itu 

sendiri. 

Sifat aspal akan berubah akibat panas dan umur, aspal akan menjadi kaku 

dan rapuh dan akhirnya daya adhesinya terhadap partikel agregat akan berkurang.  

Perubahan ini dapat diatasi/dikurangi jika sifat-sifat aspal dikuasai dan dilakukan 

langkah-langkah yang baik dalam proses pelaksanaan. Aspal juga harus memiliki 

ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim dan kerekatan yang baik. Berbagai 

upaya terus dilakukan guna meningkatkan kualitas aspal untuk mendapatkan Saat 

ini hampir di setiap negara maju dan berkembang memiliki perusahaan 

pengolahan  minyak bumi yang menghasilkan aspal dengan kualitas yang 

berbeda-beda. Akan tetapi banyak terjadi kasus kerusakan-kerusakan dini sebelum 

umur rencana tercapai. Berdasarkan kejadian tersebut, maka dibuatlah modified 

bitumen.  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis aspal modifikasi. Aspal 

modifikasi adalah aspal minyak ditambah dengan bahan tambah/additive dengan 

tujuan meningkatkan kinerja dari aspal. Bahan tambah yang digunakan bisa dari 

asbuton yang diproses, elastomer alam (latex) maupun elastomer sintetis. Aspal 

modifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspal modifikasi berbasis 

elastomer yang telah dikembangkan oleh PT Bintang Jaya yaitu Aspal Starbit E-
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55 dan asbuton Retona (Refine Buton Natural Asphalt) Blend E-55 yang 

dikembangkan oleh PT. Olah Bumi Mandiri.  

 

2.2.1 Starbit E-55 

Aspal Starbit adalah aspal yang modifikasi berbasis elastomer telah 

dikembangkan oleh PT Bintang Jaya dan mulai dipasarkan pertengahan tahun 

2005. Penggunaan elastomer sebagai modifer aspal ini disukai karena terbukti 

mampu memberikan peningkatan yang signifikan hampir pada seluruh parameter 

properties aspal yang dibutuhkan untuk dunia konstruksi jalan. Starbit E-55 

diproduksi untuk memenuhi persyaratan spesifikasi baru Bina Marga. Bedanya 

dengan aspal modifikasi lain, Starbit merupakan aspal yang dimodifikasi dengan 

polimer jenis elastomer, peningkatan kualitas aspal yang didapat tidak hanya 

berupa peningkatan titik lembek, namun juga elastic recovery (sangat penting 

untuk daerah dengan lalu lintas berat), kelengkatan terhadap agregat, ketahanan 

terhadap oksidasi, ketahanan terhadap fatigue (kerekatan), dan ketahanan terhadap 

deformasi. Ketahanan terhadap air dan cuaca juga merupakan nilai tersendiri yang 

ditawarkan oleh produk ini (PT. Bintang Jaya, 2005) 

 

2.2.2 Retona Blend E-55 

 Aspal Retona Blend adalah aspal merupakan jenis bitumen yang 

diekstraksikan dari Asbuton. Sifat material dari Retona yaitu memiliki viskositas 

tinggi sehingga untuk kemudahan dalam pengerjaan maka Retona akan dicampur 

dengan aspal minyak. Proses ekstraksi dari Retona dapat menghasilkan produk 

Retona yang berbeda-beda, tergantung dari proporsi inorganic solvent yang 

digunakan dalam proses tersebut. Pengembangan produk Retona terus dilakukan 

oleh PT. Olah Bumi Mandiri yang mengeluarkan produk Retona Blend 55. 

Produk ini merupakan hasil pencampuran aspal minyak dan aspal Retona dengan 

kadar tertentu yang sudah ditentukan oleh PT. Olah Bumi Mandiri. Aspal minyak 

yang digunakan PT. Olah Bumi Mandiri dalam campuran tersebut adalah aspal 
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Pen 60/70 yang berasal dari kilang minyak Pertamina, Cilapcap, Indonesia. 

Komposisi yang ada dalam campuran Retona Blend 55 adalah 80% Pen 60/70 dan 

20% Asbuton. Komposisi ini dalam satuan berat (Kg). Tujuannya agar 

memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan dan memberikan kinerja yang 

lebih baik (PT. Olah Bumi Mandiri, 2008). 

 

2.3 AGREGAT 

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

lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan sebagai bahan penyusun jalan 

(Bina Marga,2006). Sedangkan secara umum agregat didefinisikan sebagai 

formasi kulit bumi yang keras dan padat (solid). Agregat merupakan komponen 

utama dari struktur perkerasan jalan, yaitu antara 90-95% terhadap total berat 

campuran  sampai dengan 85-90% agregat berdasarkan persentase volume. 

Dengan demikian kualitas perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan 

hasil campuran agregat dengan material lain (Sukirman , 1999). Menurut Atkins 

(1997) agregat adalah partikel mineral yang berbentuk butiran-butiran yang 

merupakan salah satu penggunaan dalam kombinasi dengan berbagai macam tipe 

mulai dari sebagai bahan material di semen untuk membentuk beton, lapis pondasi 

jalan, material pengisi, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa agregat 

didalam perkerasan merupakan material atau bahan penyusun atau sebagai 

kerangka utama yang terdapat didalam struktur perkerasan. Agregat itu sendiri 

terdiri dari: pasir, gravel, batu pecah, atau material lain dari bahan mineral alami 

atau buatan. Agregat merupakan bagian terbesar dari campuran beton aspal. 

Material agregat yang digunakan untuk konstruksi perkerasan jalan yang 

berfungsi untuk menahan beban lalu lintas.  Agregat dari bahan batuan pada 

umumnya masih diolah lagi dengan mesin pemecah batu (stone crusher) sehingga 

didapatkan ukuran sebagaimana dikehendaki dalam campuran.  Agar dapat 

digunakan sebagai campuran aspal, agregat kasar dan harus lolos dari berbagai uji 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketetapan Bina Marga, (2005) Agregat kasar 
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adalah agregat yang tertahan pada saringan no.8 (2.36 mm), dan agregat halus 

adalah agregat yang lolos dari saringan no.8 (2.36 mm) dan tertahan pada saringan 

no.30 (0.600 mm). 

 

2.4 BAHAN PENGISI / FILLER 

 Filler adalah salah satu dari bahan lapis keras yang berupa butiran yang 

lolos saringan no. 200 (0.074 mm). Filler dapat terdiri dari batu kapur, semen 

portland, abu terbang (fly ash), abu batu atau bahan non plastis lainnya. Filler 

merupakan bahan butiran halus yang berfungsi sebagai butir pengisi pada beton 

aspal (Bina Marga, 1987).  

Fungsi dari bahan pengisi (filler) ini adalah: 

1) Sebagai pengisi rongga antara partikel yang lebih kasar, shingga rongga 

udara menjadi lebih kecil dan menghasilkan tahan gesek serta penguncian 

antar butiran yang tinggi, dengan meningkatkan stabilitas campuran. 

2) Jika ditambahkan kedalam aspal,bahan pengisi akan mengisi celah-celah 

dan pori-pori pada aspal yang kemudian bersama – sama dengan aspal 

mengikat partikel antar agregat. Dengan penambahan bahan pengisi, aspal 

menjadi lebih kental dan capuran agregat menjadi bertambah kekuatannya. 

Pada kadar aspal konstan, penambahan filler akan memperkecil VITM. Dalam 

perkembangan selanjutnya, terbukti bahwa filler tidak hanya mengganti fungsi 

bitumen mengisi rongga, tetapi juga memperkuat campuran (Edward, 1988). 

Filler juga berpengaruh terhadap nilai kadar aspal optimum melalui luas 

permukaan dari partikel mineralnya. Penggunaan jenis dan proporsi filler juga 

mempengaruhi kualitas dari campuran beraspal. Penggunaan filler yang terlalu 

banyak cenderung menghasilkan campuran yang getas dan mudah retak. Di sisi 

lain, kandungan filler yang terlalu rendah juga akan menghasilkan campuran lebih 

peka terhadap temperatur dimana campuran terlalu lunak/lembek pada cuaca 

panas. 
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2.5 BETON ASPAL  

 Beton aspal adalah jenis perkerasan jalan yang terdiri dari campuran 

agregat ada aspal, dengan atau tanpa bahan tambahan. Material-material 

pembentuk beton aspal dicampur dan di instalasi pencampur pada suhu tertentu, 

kemudian diangkut ke lokasi, dihamparkan, dan dipadatkan. Suhu pencampuran 

ditentukan berdasarkan dengan jenis aspal yang digunakan. Jika digunakan semen 

aspal, maka suhu pencampuran pada umumnya 145⁰-155⁰C, sehingga disebut 

beton aspal campuran panas, campuran ini dikenal pula dengan nama hotmix 

(Sukirman, 2007). Beton aspal dapat digunakan untuk lapisan aus (wearing 

course), perata (leveling course) dan pondasi (base course). Lapis aus merupakan 

lapis perkerasan jalan paling atas, yang menerima dampak langsung dari lalu 

lintas. Lapis perata berada di bawah lapis aus, dan di bawah lapis perata 

merupakan lapis pondasi. Lapisan-lapisan ini harus cukup kuat, stabil dan tetap 

ditempat meskipun ada goncangan-goncangan dari lalu lintas. Lapisan aus harus 

tahan lama dari dampak lalu lintas maupun cuaca. Lapis permukaan harus cukup 

halus agar ban mobil atau kendaraan yang lewat tidak cepat rusak, tergelincir dan 

cukup nyaman bagi penumpangnya.  

 

2.6 HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

Beberapa penelitian tentang komparasi antar beton aspal menunjukan hasil 

yang berbeda pada masing-masing bahan/material uji. Berikut ini adalah hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. 

1. Akem (2012). Pengaruh Suhu Pemadatan Pada Lapis Perkerasan Laston ( 

HRS – WC ) Yang Menggunakan Bahan Pengikat Retona Blend 55. 

Berikut ini adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian.  

a. Hasil pemeriksaan awal nilai Pb yang diperoleh ialah 6,5% maka 

didapat variasi kadar aspal yaitu 5,5%–6,0%–6,5%–7,0%–7,5%. Hasil 

pengujian di laboratorium dengan parameter Marshall diketahui 

pengaruh suhu pemadatan pada suhu 135°C, 140°C, 145°C memenuhi 

syarat, sedangkan pemadatan pada suhu 125°C, 130°C tidak memenuhi 

syarat Marshall.  
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b. Kesimpulan hasil penelitian khusus untuk Lataston (HRS-WC) bahan 

pengikat Retona Blend E-55 bahwa dengan suhu pemadatan standar 

diperoleh nilai stablitas yang baik. Demikian juga dengan nilai VIM 

telah memenuhi syarat Bina Marga. Dengan demikian, stabilitas 

terpenuhi dan rongga dalam campuran semakin kecil. Ini berarti bahwa 

penggunaan Retona Blend 55 terbukti meningkatkan nilai 

ketahanan/keawetan pada campuran aspal panas jenis perkerasan 

Lataston (HRS-WC). Dengan demikian, Aspal Retona Blend E-55 

layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti aspal pen 

60/70 yang mulai langka di pasaran. 

 

2. Fatmawati (2013) penelitan Tesis Kinerja Aspal Pertamina Pen 60/70 Dan 

BNA Blend 75/25 Pada Campuran Aspal Panas AC-WC. Berikut ini hasil 

yang didapatkan setelah melakukan penelitian. 

a. Dari hasil pemeriksaan propertis aspal, dapat disimpulkan bahwa 

aspal BNA Blend 75/25 memiliki nilai lebih baik dari aspal Pertamina 

Pen 60/70 dan memenuhi spesifikasi sebagai aspal modifikasi sesuai 

dengan persyaratan dari Bina Marga. Aspal BNA Blend 75/25 

memiliki berat jenis 1,091 dan titik lembek 55 C, lebih tinggi dari 

aspal Pertamina Pen 60/70 yang memiliki berat jenis 1,0375 dan titik 

lembek 48,5 C. 

b. Hasil pengujian terhadap karateristik Marshall pada kadar aspal 

optimum (KAO), campuran Laston AC-WC yang menggunakan aspal 

BNA Blend 75/25 memiliki karateristik lebih baik dibanding Laston 

AC-WC yang menggunakan aspal Pertamina Pen 60/70, ditunjukkan 

dengan stabilitas Laston AC-WC yang menggunakan aspal BNA 

Blend 75/25 sebesar 1088,621 kg lebih tinggi dibandingkan Laston 

AC-WC aspal Pertamina Pen 60/70. Nilai MQ Laston AC-WC yang 

menggunakan aspal BNA Blend 75/25 sebesar 327,86 kg/mm lebih 

tinggi dibandingkan Laston AC-WC aspal Pertamina Pen 60/70. 

Dapat diartikan bahwa nialai MQ yang tinggi menunjukkan 

kemampuan Laston menerima repetisi beban lalu lintas, gesekan roda 
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dan kemampuan menahan keausan karena pengaruh perubahan 

temperatur. Nilai Indeks Kekuatan Sisa (IKS) Laston AC-WC yang 

menggunakan aspal BNA Blend 75/25 sebesar 99,02% lebih tinggi 

dibandingkan Laston AC-WC aspal Pertamina Pen 60/70, artinya 

campuran Laston AC-WC yang menggunakan asal BNA Blend 75/25 

lebih durable. 

c. Aspal BNA Blend 75/25 memiliki viskositas sebesar 690cSt, lebih 

tinggi dari aspal Pertamina Pen 60/70 sebesar 566 cSt. Viskositas erat 

hubungannya dengan suhu pencampuran dan suhu pemadatan serta 

tebal film aspal. Hasil pengujian karateristik Marshall pada KAO 

didapatkan tebal film aspal Laston AC-WC yang menggunakan aspal 

BNA Blend 75/25 sebesar 9,38 m dan tebal film aspal Laston AC-

WC yang menggunakan aspal Pertamina Pen 60/70 sebesar 8,74 m. 

d. Penggunaan aspal BNA Blend 75/25 akan lebih baik dibandingkan 

dengan menggunakan aspal Pertamina Pen 60/70 untuk daerah dengan 

temperatur permukaan jalan tinggi dan curah hujan tinggi, karena 

aspal BNA Blend 75/25 lebih tahan terhadap deformasi, baik yang 

disebabkan beban lalu lintas maupun temperatur (ditunjukkan dengan 

nilai titik lembek yang lebih tinggi dari aspal Pertamina Pen 60/70). 

 

3. Romadhona (2014) penelitian Pengaruh Tipe Gradasi Agregat Terhadap 

Sifat Beton Aspal Dengan Aspal Starbit E-55 Dengan Aspal Pertamina 

Pen 60/70 Pada Campuran AC-WC. Berikut ini hasil yang didapatkan 

setelah melakukan penelitian. 

a. Dari hasil pemeriksaan bahan baik individu maupun campuran, aspal 

Pertamina Pen 60/70 dan aspal Starbit E-55 dapat digunakan sebagai 

bahan ikat dalam campuran aspal beton. Kedua jenis aspal tersebut 

secara umum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Bina 

Marga 2010. 

b. Proporsi optimum penggunaan aspal Starbit E-55 sebagai bahan ikat 

pengganti pada campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-
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WC) yaitu pada kadar aspal optimum 5,75 % pada gradasi rapat dan 

6,20 % pada gradasi senjang. 

c. Hasil pengujian terhadap karateristik Marshall pada kadar aspal 

optimum (KAO) aspal Pertamina mempunyai stabilitas lebih besar 

dari pada campuran Laston AC-WC dengan bahan pengikat aspal 

Starbit E-55 dengan gradasi agregat yang sama. Stabilitas Marshall 

dari Pertamina Pen 60/70 pada gradasi rapat sebesar 2239,238 Kg 

dengan Kelelehan/Flow 3,367 mm dan Marshall Quotient sebesar 

665,760 Kg/mm. Sedangkan Starbit E-55, Stabilitas Marshall sebesar 

2153,761 Kg dengan Kelelehan/Flow 3,217 mm dan Marshall 

Quotient sebesar 670,091 Kg/mm. Sehingga dapat diartikan aspal 

Pertamina Pen 60/70 dengan stabilitas tinggi akan tetapi tidak 

mempunyai kualitas yang lebih baik, dilihat dari nilai MQ yang tinggi 

Laston aspal Starbit E-55 menunjukkan kemampuan yang lebih baik 

dalam menerima repetisi beban lalu lintas, gesekan roda kendaraan 

dan kemampuan menahan keausan karena pengaruh perubahan 

temperatur. 

d. Nilai Penetrasi aspal Pertamina Pen 60/70 lebih rendah dari aspal 

Starbit E-55, tetapi campuran Laston dengan bahan ikat Pertamina Pen 

60/70 tidak lebih sukar dalam menyelimuti agregat. Tetapi sebaliknya, 

aspal Starbit E-55 lebih sulit dalam menyelimuti agregat. Hal ini bisa 

dilihat dari Kadar Aspal Optimum Pertamina Pen 60/70 gradasi rapat 

sebesar 5,62 %  lebih kecil dibandingkan Starbit E-55 sebesar 5,76 %.  

e. Penggunaan aspal Starbit E-55 akan lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan aspal Pertamina Pen 60/70 untuk daerah dengan 

temperatur permukaan jalan tinggi dan curah hujan tinggi. Karena 

lebih tahan terhadap deformasi baik yang disebabkan oleh beban 

lalulintas maupun temperatur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai titik 

lembek aspal Starbit E-55 sebesar 52 C lebih besar dari Pertamina 

Pen 60/70 sebesar 48,5 C. 

f. Jenis campuran antara gradasi rapat dan gradasi senjang menghasilkan 

nilai Index of Retained Strength yang berbeda. Nilai gradasi rapat 
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lebih besar, dikarenakan nilai VFWA yang rendah serta VITM yang 

tinggi menyebabkan campuran Laston gradasi senjang akan lebih 

mudah ditembus air, sehingga oksidasi terhadap lapisan mudah terjadi 

dan lapis perkerasan lebih cepat rusak dan nilai Index of Retained 

Strength menjadi lebih kecil . Walaupun demikian nilai Index of 

Retained Strength dengan pengujian Immersion 24 jam pada semua 

variasi gradasi dengan bahan ikat aspal Pertamina Pen 60/70 dan aspal 

Starbit E-55 memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bina 

Marga 2010 yaitu > 75%. 

g. Laston dari aspal Starbit E-55 tidak menghasilkan nilai Indirect 

Tensile Strength yang lebih baik dari Laston aspal Pertamina Pen 

60/70. Akan tetapi kelebihan dari aspal Starbit E-55 yang tidak 

dimiliki oleh aspal Pertamina Pen 60/70 adalah sifat elastic recovery. 

Elastic recovery merupakan sifat keelastisan aspal, sehingga aspal 

tidak mudah retak pada masa pelayanan jalan. 

 

Ada beberapa hal persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

 Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Akem Fatmawati Romadhona Sekarang 

Bahan 

Aspal 

Retona Blend 

E-55 

BNA Blend 25/75 dan 

Pen 60/70 

Starbit E-55 dan Pen 

60/70 

Retona Blend E-55 dan 

Starbit E-55 

Bahan 

Agregat 
- 

Material pasir dan 

batu muntilan 
Material celereng Material celereng 

Metode Uji Marshall Marshall 

Marshall, Immersion, 

Indirect Tensile 

Strength 

Marshall, Immersion, 

Indirect Tensile 

Strength 

Acuan 
Bina Marga 

2010 
Bina Marga 2010 Bina Marga 2010 Bina Marga 2010 

Tipe 

Gradasi 
Rapat Rapat Rapat dan senjang Rapat dan senjang 

Lapisan 

yang 

ditinjau 

HRS-WC AC-WC AC- WC AC-WC 

Tahun 2012 2013 2014 2014 

Sumber: JURNAL TEKNIK SIPIL UNTAN (2012), Fatmawati (2013), Romadhona (2014) 


