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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Pada umumnya target gradasi ditetapkan berdasarkan nilai tengah 

spesifikasi atau biasa disebut dengan gradasi ideal. Namun tidak selamanya 

dalam perencanaan menemukan gradasi agregat yang ideal, karena tidak 

semua daerah memiliki jasa stone crusher. Salah satu cara untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan menggunakan gradasi agregat yang hampir 

menyentuh batas bawah atau batas atas dari spesifikasi, dengan konsekuensi 

akan terjadi penurunan kualitas campuran. 

  Penurunan kualitas dari campuran salah satunya dapat ditinjau dari 

keawetan suatu campuran jika dihadapkan pada keadaan kritisnya. Diharapkan 

penurunan kualitas tidak terpaut jauh dengan kualitas saat campuran 

menggunakan gradasi idealnya. Hal ini bertujuan agar campuran memiliki 

keawetan yang sama dengan campuran yang menggunakan gradasi ideal. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis campuran Split Mastic Asphalt 

(SMA). 

 Campuran SMA dikembangkan pertama kali di Jerman tahun 1960. 

Campuran SMA lebih tahan terhadap deformasi, mempunyai skid Resistance 

tinggi karena kadar agregat kasarnya besar dan mempunyai kecenderungan 

lebih tahan lama, karena kadar aspalnya tinggi dan distabilisasi dengan serat 

selulosa, sehingga dapat melayani kendaraan berat, dengan lebih baik. Di 

Eropa, Australia, Amerika Serikat dan Kanada. SMA tersusun 

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

(campuran agregat halus, filler dan aspal dengan kadar relatif 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 
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lapisan perkerasan jalan, sedangkan pengaruh 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 negatif seperti hal tersebut dapat 

dikurangi dengan penambahan zat additive berupa serat selulosa yang dapat 

berfungsi untuk menstabilkan aspal dan meningkatkan viskositasnya.  

 Salah satu ciri khas  dari Split Mastic Asphalt (SMA) yaitu memiliki 

kadar agregat kasar yang tinggi. Pada penelitian ini menitik beratkan pada 

gradasi agregat yang digunakan sebagai bahan campuran. Gradasi yang 

digunakan adalah gradasi batas bawah, batas tengah dan batas atas dari 

spesifikasi umum menurut Bina Marga. Penelitian ini akan membahas gradasi 

mana yang terbaik untuk mendapatkan nilai durabilitas dan workabilitas yang 

terbaik pula. Gradasi yang akan dibahas adalah gradasi batas bawah, batas atas 

dan batas tengah dari spesifikasi Bina Marga tentang campuran aspal Split 

Mastic Asphalt (SMA). 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yanag diteliti pada penelitian ini: 

1. Bagaimana nilai durabilitas aspal Split Mastic Asphalt (SMA) grading 0/11 

pada gradasi batas bawah, batas atas dan batas tengah ? 

2. Bagaimana nilai workabilitas aspal Split Mastic Asphalt (SMA) grading 0/11 

pada gradasi batas bawah, batas atas dan batas tengah ? 

3. Manakah dari campuran Split Mastic Asphalt grading 0/11 yang memiliki 

nilai durabilitas dan workabilitas terbaik ditinjau dari tipe gradasi batas 

bawah, batas atas dan batas tengah ? 

C. Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis pengaruh variasi gradasi batas bawah, batas atas dan batas tengah 

terhadap durabilitas (keawetan) campuran Split Mastic Asphalt (SMA). 
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2. Analisis pengaruh variasi gradasi batas bawah, batas atas dan batas tengah 

terhadap workabilitas (kemudahan pelaksanaan) campuran Split Mastic 

Asphalt (SMA). 

3. Analisis variasi gradasi terbaik campuran Split Mastic Asphalt (SMA) 

berdasarkan aspek durabilitas (keawetan) dan workabitilas. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memilih tipe 

campuran yang akan digunakan dalam perencanaan perkerasan jalan. 

2. Serta dapat dijadikan acuan dalam dunia Teknik Sipil khususnya bahan 

perkerasan untuk mengembangkan kedua macam campuran agar memiliki 

tingkat ketahanan yang tinggi serta mudah dalam pengolahannya. 

3. Mewujudkan campuran Split Mastic Asphalt grading 0/11 yang memiliki nilai 

durabilitas dan workabilitas terbaik ditinjau dari tipe gradasi batas bawah, 

batas atas dan batas tengah. 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dalam pembahasan Tugas Akhir 

ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah berikut: 

1. Penelitian ini dilakkan pada skala laboratorium. Laboratorium yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Laboratorium Bahan Perkerasan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Spesifikasi yang digunakan untuk material Split Mastic Asphalt (SMA) 

berdasarkan panduan SNI No. 8129:2015. 

3. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina, 

Cilacap, Jawa Barat. 

4. Kadar aspal ditentukan dengan KAO (Kadar Aspal Optimum) sebesar 7,06% 

terhadap berat total agregat. 

5. Data sekunder untuk penentuan KAO didapat dari website eprints.ums.ac.id 

6. Penentuan kesamaan jenis agregat didasarkan pada nilai berat jenis, absorbsi, 

dan keausan agregat kasar. 
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7. Gradasi agregat menggunakan gradasi kasar pada spesifikasi Bina Marga 2010 

Revisi 3. 

8. Banyaknya sampel untuk pengujian durabilitas adalah 45 sampel dengan 3 

sampel setiap variasi gradasi dan durasi perendaman. 

9. Banyaknya sampel untuk pengujian workabilitas adalah 18 sampel dengan 2 

sampel setiap variasi gradasi dengan variasi 5 tumbukan dan 150 tumbukan. 

10. Menggunakan zat aditif berupa asbestos powder dengan kadar zat aditif 

sebesar 0,3 % dari total berat sampel (Berdasarkan SNI 8129:2015). 

11. Tidak memperhitungkan reaksi kimia yang terjadi pada campuran SMA. 

12. Penelitian ini tidak memperhitungkan kandungan yang ada dalam air. 

13. Peninjauan terhadap durabilitas campuran terbatas pada pengamatan dengan 

Marshall Test. 

14. Peninjauan terhadap workabilitas campuran terbatas pada pengamatan faktor 

kepadatan campuran tersebut. 

15. Bahan filler yang digunakan pada penelitian berupa abu batu yang diperoleh 

dari quarry Boyolali. 

16. Pada metode pengujian durabilitas standar dilakukan sedikit perubahan pada 

variasi perendaman dengan alasan selisih nilai stabilitas yang kecil, dengan itu 

dianggap tidak ada perubahan. 

F. Keaslian Penelitian 

  Penelitian  mengambil judul “Analisis Workabilitas dan Durabilitas 

Material Split Mastic Asphalt (SMA) Grading 0/11 Pada Gradasi Batas Atas, 

Batas Bawah dan Batas Tengah”. Beberapa penelitian tentang pengaruh gradasi 

agregat terhadap material Split Mastic Asphalt (SMA) yang pernah dilakukan 

sebelumnya: 

1. Rif’an (2016), dengan judul “Pengembangan Campuran SMA (Split Mastic 

Asphalt) Menggunakan Bahan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dan Ijuk”. 

2. Mustofa (2016), dengan judul “Pengembangan Campuran Bergradasi Split 

Mastic Asphalt (SMA) Menggunakan Bahan Reclaimed Asphalt Pavement 

(RAP) dan Limbah Arang Batubara”. 
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3. Setiawan  (2013), dengan judul “Komparasi Penggunaan Filler Kaca pada 

Campuran HRS dan SMA Terhadap Karakteristik Marshall dan 

Workabilitas”. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada Tabel I.1 berikut ini: 
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Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No. Uraian Fathurrahman (2017) 
 

Rif’an (2016) Mustofa (2016) 
 

Setiawan (2013) 
 

1 Judul 

Analisis Workabilitas dan 

Durabilitas Material Split 

Mastic Asphalt (SMA) 

Grading 0/11 pada gradasi 

batas atas, batas bawah dan 

batas tengah 

Pengembangan Campuran 

SMA (Split Mastic 

Asphalt) Menggunakan 

Bahan RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) dan 

Ijuk 

Pengembangan 

Campuran Bergradasi 

Split Mastic Asphalt 

(SMA) Menggunakan 

Bahan Reclaimed 

Asphalt Pavement 

(RAP) dan Limbah 

Arang Batubara 

Komparasi Penggunaan 

Filler Kaca pada 

Campuran HRS Dan SMA 

Terhadap Karakteristik 

Marshall dan Workabilitas 

2 Tujuan 

Mengetahui Nilai durabilitas 

dan workabilitas Material 

Split Mastic Asphalt (SMA) 

Grading 0/11 pada gradasi 

batas atas, batas bawah dan 

batas tengah 

Pengaruh penambahan 

plastik  sebagai 

terhadap karakteristik 

Marshall. 

kinerja Split Mastic 

Asphalt (SMA) 

grading 0/11 bila 

dikombinasi dengan 

limbah pembakaran 

batubara sebagai 

pengganti filler debu 

batu 

Mengetahui dampak 

Penggunaan Filler Kaca 

pada Campuran HRS dan 

SMA Terhadap 

Karakteristik Marshall 

dan Workabilitas 

3 Pemadatan Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer 

4 Alat Uji Marshall Test Marshall Test Marshall Test Marshall Test 
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