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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sifat Adhesi Fisik  

             

          Adhesi adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga 

dihasilkan ikatan yang baik antara agregat dan aspal. Kohesi adalah ikatan di 

dalam molekul aspal untuk tetap mempertahankan agregat tetap di tempatnya 

setelah terjadi pengikatan.  

         Hilangnya ikatan atau adhesi fisik dari suatu campuran aspal disebabkan 

oleh melemahnya ikatan antara agregat dan aspal. Hilangnya adhesi dapat 

menimbulkan beberapa jenis kerusakan perkerasan, seperti bergelombang, 

cracking, dan mendorong terjadi lepasnya butiran (Hartini, 2010). 

 

 B. Deformasi 

 

           Ketahanan deformasi adalah kekuatan untuk mempertahankan perubahan  

bentuk untuk mengetahui kekuatan suatu perkerasan dan juga mempengaruhi daya 

dukung material. Aspal dalam campuran akan berpengaruh banyak terhadap 

karakteristik perkerasan. Kadar aspal yang rendah akan menghasilkan suatu 

perkerasan yang rapuh, yang akan menyebabkan penurunan akibat beban lalu 

lintas, sebaliknya kadar aspal yang terlalu  tinggi akan menghasilkan suatu 

perkerasan yang tidak stabil (Widianto, 2004). 

 C. Reclaimed Asphalt Pavement  (RAP)  

 

          Teknik daur ulang konstruksi jalan (perkerasan) adalah pengolahan dan 

penggunaan kembali konstruksi perkerasan lama (eksisting), baik dengan ataupun 

tanpa tambahan bahan baru, untuk keperluan perbaikan maupun peningkatan 

konstruksi perkerasan jalan (Pamungkas, 2009). 
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 RAP adalah perkerasan jalan yang telah rusak akut yang kemudian digali dan 

dihancurkan menjadi semacam agregat. Pada awalnya, RAP merupakan limbah 

yang tidak dimanfaatkan dan menumpuk disuatu tempat yang mengganggu 

lingkungan sekitar. Bahan RAP ini kemudian mulai dimanfaatkan karena 

dorongan isu lingkungan untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam, hemat 

energi, dan mereduksi gas emisi CO2  (Sunarjono dkk, 2012). 

 

D. Penelitian Sebelumnya 

 

             Pada penelitian terdahulu oleh Girry (2010) dengan judul “Karakteristik 

Daya Dukung Material RAP Sebagai Bahan Daur Ulang Perkerasan Jalan”. 

Kesimpulan penelitian adalah hasil uji gradasi material RAP yang diteliti lolos 

diameter 4,75mm sebesar 60%. Nilai abrasi 57%, ekstraksi rata-rata 4,55%. Hasil 

penelitian sifat mekanis RAP yaitu pemadatan dengan Modified Compaction Test 

didapat berat isi kering 2,88 gr/cm
3
 dan kadar air optimum 7,5%. Hasil uji CBR 

Unsoaked 37,06%. Hasil pemadatan RAP + agregat baru dengan Modified 

Compaction Test didapat berat isi kering 2,45 gr/cm
3
 dan kadar air optimum 

4,9%. Hasil CBR Unsoaked 36,6%. RAP dapat digunakan untuk lapis pondasi 

bawah dengan bahan tambah agregat kasar dan filler sedangkan RAP tanpa bahan 

tambah juga bisa digunakan untuk lapis pondasi bawah.  

kesimpulan bahwa RAP tanpa bahan tambah lebih efektif dan efisien digunakan 

untuk lapis pondasi bawah karena tidak menambah biaya untuk pembelian bahan 

tambah. 

            Menurut Pramudyo (2013) yang berjudul “Investigasi Karakteristik RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) Artifisial” dengan kesimpulan nilai keausan 

29,26%, nilai kadar air optimum dengan modified proctor sebesar 1,2%. Nilai 

CBR Unsoaked 100% adalah 61,85, CBR 95% adalah 52%, dan CBR 90% sebesar 

46,1%. Untuk CBR Soaked didapatkan nilai CBR 100% sebesar 50,8%, CBR 95% 

adalah 45,7% dan 90% adalah 40,5%. Hasil karakteristik RAP artifisial hanya 

sebagai pembanding dari karakteristik RAP lapangan karena karakteristik RAP 

artifisial dapat dikontrol sifat-sifat penyusunnya. 
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Aspal yang akan digunakan sebagai campuran perkerasan jalan harus memiliki 

syarat - syarat sebagai berikut:  

 a.   Daya tahan (Durability). Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal untuk  

mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa umur 

pelayanan. 

 b.  Kepekaan terhadap temperatur aspal adalah material yang bersifat 

termoplastis, sehingga akan menjadi keras atau lebih kental jika temperatur 

berkurang dan akan melunak atau mencair jika temperatur bertambah. Sifat 

ini diperlukan agar aspal memiliki ketahanan terhadap perubahan 

temperatur, misalnya aspal tidak banyak berubah akibat perubahan cuaca, 

sehingga kondisi permukaan jalan dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas 

serta tahan lama, dengan diketahui kepekan aspal terhadap temperatur maka 

dapat ditentukan pada temperatur berapa sebaiknya aspal dipadatkan 

sehingga mendapatkan hasil yang baik.  

        c.   Sifat kekakuan atau kekerasan aspal sangat penting, karena aspal yang 

mengikat agregat akan menerima beban yang cukup besar dan berulang - 

ulang. Pada proses pencampuran aspal dengan agregat dan penyemprotan 

aspal ke permukaan agregat terjadi oksidasi yang menyebabkan aspal 

menjadi getas atau viskositas bertambah tinggi. Peristiwa perapuhan terus 

terjadi setelah masa pelaksanaan selesai. Selama masa pelayanan, aspal 

mengalami oksidasi dan polimerasi yang besarnya dipengaruhi oleh aspal 

yang menyelimuti agregat. Semakin tipis lapisan aspal semakin besar 

tingkat kerapuhan aspal yang terjadi dan demikian juga sebaliknya.  

 

             Penelitian menggunakan material RAP dan agregat baru maka perlu di 

tinjau untuk spesifikasi gradasi yang akan digunakan, spesifikasi dalam 

penelitian ini menggunakan saringan ASTM dengan spesifikasi AC-WC, 

spesifikasi gradasi agregat dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Gradasi Agregat Gabungan Untuk Campuran Aspal 

Ukuran Ayakan % Berat Butiran Lolos 

Latasir (SS) Lataston (HRS) Laston (AC) 

ASTM (mm) Kelas A Kelas B WC Base WC BC Base 

11/2” 37.5       100 

1” 25      100 90-10 

¾” 19 100 100 100 100 100 90-100 75-90 

1/2” 12.5   90-100 90-100 90-100 74-90 61-79 

3/8” 9.5 90-100  75-85 55-70 72-90 64-82 47-67 

No.4 4.75     54-69 47-64 39.5-50 

No. 8 2.36  75-100 50-72 32-44 39.1-53 34.6-49 30.5-37 

No.16 1.18     31.6-40 28.3-38 24.1-28 

No.30 0.600   35-60 15-35 23.1-30 20.7-28 17.6-22 

No.50 0.300    5-35 15.5-22 13.7-20 11.4-16 

No.100 0.150     9-15 4-13 4-10 

No.200 0.075 10-15 8-13 6-10 4-8 4-10 4-8 3-6 

                            Sumber : (Spesifikasi umum Bina marga edisi November, 2010. 

 

 

 

 

 

 


