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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat utama dalam 

mendukung pergerakan, baik pergerakan manusia atau barang. Sistem transportasi 

jalan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap sistem transportasi darat 

maupun sistem transportasi secara ke seluruhan. Jika sistem jaringan jalan tersebut 

baik maka roda perekonomian wilayah yang menghubungkan oleh jalan tersebut 

baik dan jika tidak sebaliknya. Prasarana jalan menjadi sesuatu yang sangat penting 

dalam mendukung berkembangnya suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya 

distribusi pergerakan manusia, barang dan jasa sehingga kegiatan perekonomian 

wilayah tersebut menjadi lebih maju hingga ke daerah-daerah terpencil.  

Kerusakan jalan di Indonesia umumnya disebabkan oleh pembebanan 

diatas perencanaan (overload) atau disebabkan oleh Physical Damage Factor 

(PDF) berlebih, banyaknya arus kendaraan yang lewat (repetisi beban) sebagai 

akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang cepat terutama kendaraan komersial 

dan perubahan lingkungan atau oleh karena fungsi drainase yang kurang baik. 

Ketiga faktor penyebab utama kerusakan perkerasan jalan ini menuntut penggunaan 

material untuk perkerasan jalan (beton aspal) dengan kualitas yang lebih tinggi, 

yang berupa material agregat sebagai bahan pengisi maupun aspal sebagai bahan 

pengikat.  Pada saat ini, Indonesia sudah menggunakan lapis perkerasan campuran 

beraspal panas (hotmix) baik untuk kegiatan peningkatan maupun pembangunan 

jalan baru. Campuran beraspal panas adalah campuran yang terdiri atas kombinasi 

agregat yang dicampur dengan aspal pada suhu tinggi.  Salah satu jenis campuran 

beraspal panas yang sering digunakan adalah Laston (Lapis Aspal Beton/ AC/ 

Asphalt Concrete).  
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Laston memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga penempatan 

langsung di atas lapisan seperti lapisan aus (AC-Wearing Course) membuat lapisan 

ini rentan terhadap kerusakan akibat temperatur yang tinggi dan beban lalu lintas 

berat. Jenis kerusakan yang sering terjadi pada Laston adalah pelepasan butiran dan 

retak. Di samping hal tersebut, kerusakan jalan juga karena terlalu tingginya 

viskositas aspal keras saat pencampuran dengan agregat akibat tidak berjalannya 

pengendalian mutu di AMP sehingga temperatur aspal tidak terkontrol. Pada 

penelitian ini percobaan dilakukan dengan menggunakan bahan aspal retona Blend 

55 dan aspal penetrasi 60/70 sebagai perbandingan karakteristik marshall.  

Aspal Retona Blend 55 adalah gabungan antara asbuton butir yang telah  

ekstraksi sebagian dengan aspal keras penetrasi 60 atau penetrasi 80 yang 

pembuatannya dilakukan secara fabrikasi (refinery buton asphalt). Campuran 

beraspal panas yang menggunakan Retona Blend 55 lebih diutamakan untuk 

melapisi ruas jalan dengan temperature perkerasan beraspal tinggi untuk melayani 

lalu-lintas berat dan padat yaitu untuk beban lalu-lintas rencana > 10000000 ESA 

atau LHR > 2000 kendaraan per hari dengan jumlah kendaraan truk lebih dari 15%. 

Aspal Retona Blend 55 yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aspal Retona 

Blend 55 yang diproduksi oleh PT OLAH BUMI MANDIRI.  

Aspal Retona Blend 55 merupakan aspal kategori baru dan perlu adanya 

pengembangan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga dapat memberikan solusi 

terhadap masalah kegagalan dalam perencanakan konstruksi jalan. Selain itu aspal 

Retona Blend 55 tergolong dalam aspal penetrasi 40 – penetrasi 50 yang lebih kecil 

dibandingkan dengan aspal yang sering diterapkan di lapangan (seperti ; aspal 

pertamina 80/100 dan aspal pertamina 60/70) sehingga, perlu adanya perlakuan 

khusus dalam menerapkannya dilapangan karena aspal tergolong memiliki 

penetrasi yang kecil karakteristik aspalnya dapat lebih mudah menjadi keras atau 

kondisi setting ketika tidak langsung di hampar pada jalan.    

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum ini menunjukkan bahwa, 

menurut Sumarji (2012) dalam penelitiannya, mengungkapkan Aspal Buton Tipe 
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Retona Blend 55 pada campuran HRS-B dapat meningkatkan stabilitas sebesar 

18,731% sedangkan di brosur stabilitas naiknya hingga 30% dari aspal 

konvensional. 

Menurut Syaifuddin (2013), dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa, nilai parameter marshall pada kadar aspal optimum dengan menggunakan 

campuran retona blend 55 sebesar 6.45% menghasilkan density 2.44 gr/cm3, VIM 

sebesar 5%, VMA sebesar 15.49%, VFB sebesar 67.79%, stabilitas sebesar 1155.91 

kg, flow sebesar 2.93 mm, dan Marshall Quentient sebesar 397.21 kg/mm. 

Sdangkan hasil nilai parameter marshall pada kadar aspal optimum dengan 

menggunakan campuran aspal pen 60/70 didapatkan nilai 6.15% menghasilkan 

density 2.41 gr/cm3, VIM sebesar 7.10%, VMA sebesar 17.94%, VFB sebesar 

60.50%, stabilitas sebesar 1040.15 kg , flow sebesar 3.98 mm, dan Marshall 

Quentient sebesar 266.41 kg/mm. 

Menurut Setyawan , dkk (2014) menyebutkan bahwa, benda uji yang 

menggunakan aspal retona blend 55 pada pengujian kuat tekan bebas, nilainya lebih 

besar 21,24% dibandingkan dengan yang menggunakan aspal penetrasi 60/70. 

Dengan penggunaan aspal retona blend 55 pada Thin Surfacing HMA 

menghasilkan kuat tekan bebas sebesar 1062,1402 KPa sedangkan yang 

menggunakan aspal penetrasi 60/70 sebesar 877,662 KPa.. Penggunaan aspal retona 

blend 55 pada pengujian permeabilitas mengakibatkan peningkatan nilai koefisien 

permeabilitas. Nilai koefisien permeabilitas sebesar 8,367 x10-4 cm/detik. 

Sehingga pada penggunaan aspal retona blend 55 memiliki tingkat kekedapan 

terhadap air sebesar 30,53% lebih tinggi dibandingkan dengan Thin Surfacing 

HMA dengan penggunaan aspal penetrasi 60/70. Hal inilah yang menjadi dasar bagi 

peneliti untuk  melakukan uji laboratorium tentang “Perbandingan Karakteristik 

Marshall Campuran Laston dengan Menggunakan Aspal Retona Blend 55 dan 

Aspal 60/70 Sebagai Bahan Pengikat Agregat”  

 

 



4 
 

1.2 HIPOTESA PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesa yang bertujuan untuk 

memberikan gagasan awal untuk mencapai tujuan dan tidak keluar dari konteks 

bahasan. Hipotesa awal (ho) yaitu tidak ada perbedaan secara signifikan dari nilai 

Marshall Stability, Marshall Quotient, kelelehan plastis, dan rongga udara untuk 

material penggunaan aspal 60/70 dan aspal retona blend 55 dalam campuran jenis 

laston. Hipotesa akhir (ha) yaitu ada perbedaan secara signifikan dari nilai Marshall 

Stability, Marshall Quotient, kelelehan plastis, dan rongga udara untuk material 

penggunaan aspal 60/70 dan aspal retona blend 55 dalam campuran jenis laston. 
 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana komposisi desaign job mix untuk mendapatkan kadar aspal 

60/70  optimum campuran rencana ?  

2. Berapa Nilai kadar aspal optimum campuran berdasarkan karakteristik 

marshall dengan menggunakan aspal 60/70 dan aspal Retona Blend 55 

sebagai bahan pengikat agregat ?  

3. Bagaimana perbandingan karakteristik Marshall dan pengaruh antara aspal 

Retona Blend 55 dibandingkan dengan aspal 60/70 sebagai bahan pengikat 

agregat campuran jenis laston ? 
 

1.4 BATASAN MASALAH 

  Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas perhitungan analisa biaya, analisa kimia aspal Retona 

Blend 55  

2. Tidak membahas tentang analisa tebal lapisan perkerasan  
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3. Tidak meninjau dari sisi ekonomi dan sosial dalam penggunaan aspal 

Retona Blend 55 sebagai campuran Laston.  

 

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan masalah sebagai 

berikut :  

1. Jenis aspal yang digunakan adalah aspal Retona Blend 55 produksi PT. Olah 

Bumi Mandiri, Jakarta. 

2. Menggunakan aspal penetrasi 60/70, agregat kasar dan halus serta filler 

yang diambil dari Laboratorium Jalan Raya Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

 

1.6 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui formula job mix yang baik dalam menentukan kadar 

aspal optimum aspal 60/70 campuran laston.  

2. Untuk mengetahui kadar aspal optimum pada aspal 60/70 

3. Selain itu untuk membandingkan pengaruh penggunakan aspal retona 

blend 55 dan aspal pentrasi 60/70 yang berfungsi sebagai bahan pengikat 

antar agregat pada campuran aspal jenis Laston terhadap karakteristik 

Marshall. 

 

1.7 MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi praktisi lapangan, antara lain :  

 Menjadi sumber informasi baru untuk mempertimbangkan 

keputusan pemakaian aspal jangka panjang dalam proyek jalan atau 

perbaikan jalan. 
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 Sebagai alternative pengganti aspal konvensional yang digunakan 

dilapangan dengan menggunakan aspal Retona Blend 55.    

 

2. Bagi kalangan akademis, antara lain :  

 Sebagai referensi dan sumber data pada penelitian selanjutnya yang 

menyangkut tentang pemakaian aspal Retona Blend 55. 

 Menjadi sumber pengetahuan terhadap pengembangan lebih lanjut 

terhadap bahan campuran aspal panas dalam hal ini laston.  

 Dapat dijadikan sebagai objek penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan bahan pengikat aspal retona blend 55 namun dengan 

variasi campuran yang lain 


