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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu negara membutuhkan suatu dukungan infrastruktur 

yang tepat dan memadahi. Oleh karena itu pembangunan transportasi jalan raya 

terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan transportasi yang handal, efisien 

dan mampu mendukung industrialisasi dalam upaya pemerataan pembangunan. Di 

Indonesia pada umumnya menggunakan lapisan permukaan konvensional berupa 

Asphalt Concrete (AC) dan Hot Rolled Sheet (HRS), tetapi kinerja dari lapisan ini 

tidak selalu memuaskan dan kerusakan dini sering terjadi. Kerusakan tersebut 

terlihat berupa gelombang (corrugation), alur (rutting) dan retak-retak (cracks) 

pada permukaan perkerasan. 

Iklim tropis di Indonesia dengan pergantian cuaca panas dan hujan 

berganti-ganti serta peningkatan volume lalu-lintas yang tinggi, memberi 

sumbangan kerusakan yang sangat cepat pada perkerasan jalan di Indonesia. Oleh 

karena itu diperlukan campuran perkerasan yang bersifat fleksibel dengan 

stabilitas dan durabilitas tinggi, tidak peka terhadap cuaca panas, tahan oksidasi,  

tahan terhadap rembesan air hujan, dan aman bagi lingkungan.  

Campuran aspal dengan kadar aspal relatif tinggi  dibutuhkan untuk 

memenuhi sifat-sifat di atas agar rongga yang terisi aspal (VFWA) besar sehingga 

lebih tahan terhadap oksida. Salah satu jenis lapis perkerasan jalan yang 

menunjang pembangunan diatas yaitu Split Mastic Asphalt (SMA). SMA tersusun 

atas Split (agregat kasar dengan kadar tinggi, ± 75 %), Mastic Asphalt (campuran 

agregat halus, filler dan aspal dengan kadar relative tinggi) ditambah dengan zat 

additive serat selulosa.  

Agregat dari SMA mempunyai gradasi terbuka, sehingga dapat memiliki 

ketebalan lapisan film aspal yang tinggi, hal ini menimbulkan pengaruh positif 

dan negatif. Pengaruh positifnya adalah karena lapisan dengan ketebalan film 

aspal yang tinggi akan tahan terhadap sinar ultraviolet dan oksidasi, sehingga 

akan meningkatkan daya tahan dari lapisan perkerasan jalan, sedangkan pengaruh 
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negatifnya adalah bahwa lapisan aspal ini kurang tahan terhadap temperature 

tinggi, karena pada kondisi lapisan film aspal yang tinggi ini cenderung terjadi 

bleeding atau keluarnya aspal ke permukaan, akan tetapi pengaruh negative 

seperti hal tersebut dapat dikurangi dengan penambahan zat additive berupa serat 

selulosa yang dapat berfungsi untuk menstabilkan aspal dan meningkatkan 

viskositasnya. 

Perkerasan jalan rusak secara gradual yang diakibatkan oleh beban 

berulang kendaraan, jenis kerusakan utama pada perkerasan jalan adalah retak 

(cracking), dan deformasi permanen (rutting). Mekanisme retak yang terjadi pada 

perkerasan jalan disebabkan adanya gaya tarik di bagian bawah lapisan perkerasan 

akibat beban roda kendaraan. Beban tarik ini sering menyebabkan adanya retak,  

terutama diawali dengan adanya retak awal pada bagian bawah lapisan perkerasan 

yang  kemudian akan menjalar kepermukaan. Untuk mendapatkan kekuatan tarik 

material  campuran aspal tidak dapat dilakukan pengujian secara langsung dengan 

Marshall, sehingga metode yang paling sesuai untuk mengetahui gaya tarik 

campuran aspal adalah dengan menggunakan metode Indirect Tensile Strength. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,  penelitian campuran 

Split Mastic Asphalt (SMA) dengan bahan tambah serat selulosa Roadcel-50 

menggunakan system pengujian Indirect Tensile Strength dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketahanan lapis perkerasan Split Mastic Asphalt (SMA) terhadap 

pembebanan tarik dengan menggunakan alat uji Indirect Tensile Strength ? 

2. Bagaimanakah karakteristik kekuatan tarik campuran Split Mastic Asphalt 

(SMA) dengan beberapa macam kadar serat selulosa Roadcel-50 yang 

memenuhi kriteria perencanaan campuran. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur ketahanan Split Mastic Asphalt (SMA) terhadap pembebanan tarik 

dengan menggunakan sistem pengujian Indirect Tensile Strength pada 

beberapa variasi kadar aspal. 

2. Menyelidiki karakteristik kekuatan tarik campuran Split Mastic Asphalt (SMA) 

dengan beberapa macam kadar serat selulosa Roadcel-50 yang memenuhi 

kriteria perencanaan campuran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi ilmiah pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang rekayasa jalan raya, sehingga dalam aplikasinya 

akan diperoleh suatu lapisan perkerasan yang berkualitas terbaik. 

2. Manfaat penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran 

maupun literatur kepada pihak-pihak yang berkepentingan (kontraktor, Bina 

Marga) dalam menggunakan teknologi ini sebagai solusi dari kerusakan 

perkerasan jalan raya akibat kerusakan dini yang sering terjadi, dan kurang 

mampunya suatu perkerasan jalan memenuhi masa layannya. 

 

E. Lingkup Penelitian 

Untuk mengetahui hasil penelitian,  supaya tidak terjadi perluasan dalam 

pembahasan, maka diberikan batasan-batasan secara teknis sebagai berikut: 

1. Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Agregat halus berasal dari Kaliworo, Klaten. 

3. Agregat kasar berupa batu pecah dari base camp PT. Panca Dharma Kartasura. 

4. Material filler yang digunakan adalah Portland Cement. 
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5. Bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina Cilacap Jawa 

Tengah dengan variasi kadar aspal yaitu 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8% terhadap 

total berat campuran. 

6. Bahan tambah yang dipakai adalah serat selulosa Roadcel-50 produksi PT. 

Olah Bumi Mandiri Jakarta dengan variasi 0%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% 

terhadap total berat campuran. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian Analisis Kekuatan Tarik  Material Campuran SMA (Split Mastic 

Asphalt) Grading 0/11 Menggunakan Sistem Pengujian Indirect Tensile Strength 

belum pernah diteliti sebelumnya. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh: 

1. Arifianto, Y., 2005. Analisis Karakteristik Marshall Dan Hveem Stabilometer 

Terhadap Kadar Filler Kombinasi Portland Cement Dan Debu Batu Pada 

Campuran Split Mastic Asphalt  (SMA) Grading 0/11. 

2. Prasetyo, 2005. Analisis Korelasi Antara Nilai Marshall Stability dan ITS 

(Indirect Tensile Strength). 

3. Rustanto, F., 2007. Pengaruh Nilai Penetrasi Kombinasi Aspal Penetrasi 60/70 

Dengan Residu Oil Terhadap Nilai Unconfined Compressive Strenght, 

Indirect Tensile Strength Dan Permeabilitas Untuk Campuran Split Mastic 

Aspahlt. 

4. Suwarno, 2006. Karakteristik Porous Aspahlt di uji dengan ITS (Indirect 

Tensile Strength). 

5. Widodo, D.C., 2010.  Pengaruh Penambahan Filler Semen Dan Lama 

Rendaman Banjir Terhadap Karakteristik Campuran Split Mastic Asphalt 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

a. Persamaan 

Penelitian mengkaji tentang penggunaan sistem pengujian Indirect Tensile 

Strength terhadap campuran perkerasan lentur jalan. 
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b. Perbedaan 

1. Penelitian ini menggunakan lapis perkerasan jalan Split Mastic Asphalt 

Grading 0/11 dengan penambahan zat aditive. 

2. Penelitian ini mengkaji pengujian kekuatan tarik material campuran 

Split Mastic Asphalt menggunakan metode Indirect Tensile Strength 

dengan variasi zat aditive Roadcel-50. 
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