
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Aspal 

 

1. Aspal Beton (Asphalt Concrete) 

 

Lapis aspal beton adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya yang 

terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, 

dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu (Sukirman, 1992). 

Tebal nominal minimum aspal beton (asphalt concrete) adalah 4 – 6 cm 

(Depkimpraswil, 2002). Berikut ini merupakan macam-macam senyawa 

kimia aspal yang terjadi secara alami (naturally occurring) : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Senyawa Kimia Aspal Alami (Naturally Occurring) 

Sumber : J.F. Branthaver, et al, 1993 

 

Agregat yang akan dipergunakan sebagai material campuran perkerasan 

jalan harus memenuhi persyaratan sifat dan gradasi agregat seperti yang 

ditetapkan didalam buku spesifikasi Bina Marga (SNI 03-1937-1989). 
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Bahan pengisi (filler) dapat menggunakan debu batu kapur, semen 

Portland, abu terbang, abu tanur semen, mikro karbon atau material non 

plastis lainnya, asalkan bagian yang lolos saringan No. 200 sama atau 

lebih banyak dari 75% terhadap beratnya. 

 

2. Karakteristik Campuran Aspal Panas 

 

Pada umumnya Hotmix digunakan sebagai konstruksi perkerasan lentur, 

yang mana mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dipandang dari 

segi kekuatan dan segi kenyamanan (The Asphalt Institute, 1985 dalam 

Tarihoran, 2004) : 

a. Kekuatan (stiffnes) 

Kemampuan untuk menahan deformasi serta mendistribusikan beban 

lalu lintas kedaerah yang lebih luas. 

b. Stabilitas (stability) 

Kemampuan campuran aspal untuk menahan deformasi akibat beban 

lalu lintas tanpa mengalami keruntuhan (plastic flow). 

c. Kelenturan (fleksibility) 

Kemampuan untuk mengabsorbsi regangan tarik abibat 

deformasi/lendutan oleh beban lalu lintas tanpa mengalami retak 

(fatigue cracking). 
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d. Keawetan (durability) 

Kemampuan untuk mempertahankan unsur perkerasan dari pengaruh 

buruk cuaca dan lalu lintas antara lain oksidasi dan penguapan fraksi 

ringan dari aspal. 

e. Tahan air (impermeability) 

Kemampuan untuk melindungi perkerasan dari masuknya air dan 

udara yang bias memperlemah lapisan dibawahnya. 

f. Tahanan Geser/Kekesatan (skid resistance) 

Tersedianya permukaan yang cukup kasar sehingga terjadi gesekan 

yang baik antara ban dengan permukaan jalan, tidak mudah terjadi 

selip. 

 

Dalam perkerasan jalan usia pakai hasil pelaksanaan tidak seperti yang 

diharapkan yaitu terjadi kerusakan dini berupa retak, gelombang, alur. 

Beberapa kendala dalam pembangunan jalan di Indonesia antara lain : 

a. Iklim tropis (suhu relatif tinggi) 

b. Beban kendaraan sukar dikendalikan 

c. Sebagian struktur jalan kurang mantap 

 

Banyak faktor penyebab terjadinya kerusakan pada jalan-jalan di 

Indonesia antara lain campuran yang dipakai di lapangan belum 

memenuhi spesifikasi yang ada, selain itu adanya kendala dalam 

penggunaan aspal minyak penetrasi 60/70 dan 80/100 sebagai bahan 

pengikat campuran. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk 
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meningkatkan mutu aspal minyak. Sehingga diperlukan aspal campuran 

aspal panas yang mempunyai sifat antara lain : 

a. Tahan oksidasi 

b. Tahan cuaca panas/oksidasi 

c. Tahan deformasi pada temperatur tinggi (60º C) 

d. Fleksibel 

e. Aman untuk lalu lintas 

Untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut di atas secara optimal harus 

dirancang campuran aspal panas antara lain dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Kadar aspal relatif tinggi dengan tujuan agar film aspal relatif tebal 

sehingga tahan oksidasi. 

b. Mengandung bahan tambah yang dapat menstabilkan aspal sehingga 

mengurangi/ menahan flow pada kadar tinggi dan tidak peka terhadap 

cuaca panas/temperatur mampu mengurangi/mencegah terjadinya 

pemisahan dari campuran. 

c. Memenuhi spesifikasi campuran aspal panas untuk lalu lintas berat. 

d. Workability yang cukup untuk memudahkan pengerjaan dan tidak 

terjadi segresi. 

 

3. Komposisi Campuran Aspal Panas 

 

Komposisi dari campuran aspal panas terdiri dari komponen utama yang 

masing-masing komponen sudah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan 
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iklim di Indonesia. Komponen utama dalam campuran aspal panas adalah 

agregat, filler, dan bahan pengikat berupa aspal. 

 

a. Agregat 

Agregat yaitu sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau 

mineral lain baik merupakan hasil alam atau buatan (Hermanus, 2001 

dalam Tarihoran, 2004). Secara umum agregat dapat dibagi dengan 

istilah yang umum yaitu agregat kasar dan agregat halus. Dimana pada 

setiap jenis agregat ini mempunyai spesifikasi gradasi yang sudah 

ditetapkan untuk campuran aspal panas Indonesia. 

 

1) Agregat Kasar 

Agregat yang secara umum mempunyai ukuran lebih besar dari 

saringan No. 8 atau 2,36 mm. Agregat kasar yang digunakan bisa 

berupa batu pecah atau kerikil yang kering, kuat, awet dan bebas 

dari bahan lain yang mengganggu. Agregat bergradasi kasar 

adalah agregat yang mempunyai butir yang berukuran dari yang 

kasar sampai yang halus tetapi agregat kasarnya masih tetap 

dominan. Menurut ASTM agregat kasar mempunyai ukuran lebih 

besar dari saringan No. 4 atau 4,75 mm.  

 

2) Agregat Halus 

Agregat yang secara umum mempunyai ukuran antara 2,36 mm – 

0,075 mm. Agregat halus terdiri dari bahan-bahan yang bersifat 
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kasar, bersudut tajam dan bersih dari kotoran-kotoran atau bahan-

bahan lain yang tidak dikehendaki. 

Agregat bergradasi halus adalah agregat yang mempunyai butir 

yang berukuran dari yang kasar sampai yang halus tetapi agregat 

halusnya dominan. 

 

Tabel 2.1 Batas-batas Gradasi Menerus Agregat Campuran 
No. Campuran I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Gradasi Kasar Rapat 

Tebal Padat 
(mm) 

20-40 25-35 20-40 25-50 40-65 50-75 40-50 20-40 40-65 40-65 40-50 

Ukuran 

Saringan(mm) 
% Berat yang Lolos Saringan 

37,5 - - - - - 100 - - - - - 

25,0 - - - - 100 90-100 - - 100 100 - 

19,0 - 100 - 100 80-100 82-100 100 - 85-100 85-100 100 

12,5 100 75-100 100 80-100 - 72-90 80-100 100 - - - 

9,5 75-100 60-85 80-100 70-90 60-80 - - - 65-85 56-78 74-92 

4,75 35-55 35-55 55-75 50-70 48-65 52-70 54-72 62-80 45-65 38-60 48-70 

2,36 20-35 20-35 35-50 35-50 35-50 40-56 42-58 44-60 34-54 27-47 33-53 

1,18 - - - - - - - - - - - 

0,6 10-22 10-22 18-29 18-29 18-30 24-36 26-36 28-40 20-35 13-28 15-30 

0,3 6-16 6-16 13-23 13-23 13-23 16-26 18-28 20-30 16-26 9-20 10-20 

0,15 4-12 4-12 8-16 8-16 8-16 10-18 12-20 12-20 10-18 - - 

0,075 2-8 2-8 4-10 4-10 1-8 6-12 6-12 6-12 5-10 4-8 4-9 

Catatan : 
No. campuran I, III, IV, VI, VII, IX, X, dan XI digunakan untuk lapis permukaan 

No. campuran II digunakan untuk lapis permukaan, perata (leveling), dan antara (binder) 

No. campuran V digunakan untuk lapis permukaan dan antara (binder) 

Sumber : Spesifikasi Bina Marga (SNI 03-1737-1989) dalam Putra, 2001 

 

b. Bahan Pengisi / Filler 

Filler harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan 

merupakan bahan yang 75% lolos saringan No. 200 dan mempunyai 

sifat non plastis. Sebagai filler dapat dipergunakan debu batu kapur, 

debudolomits atau semen portland, dan lain sebagainya. Fungsi filler 

pada perkerasan adalah untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi 

rongga udara dalam campuran.  
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c. Aspal 

Aspal adalah bahan bersifat semen yang berwarna coklat gelap sampai 

hitam, padat, agak padat atau cair dengan unsur utama bitumen yang 

ada di alam hasil residu penyulingan minyak mentah (crude-oil). 

Dalam aspal terdapat campuran hydrocarbon, paraffin dan aromatik 

juga komponen heterosiklis yang terdiri dari unsur belerang, nitrogen 

dan oksigen. Fungsi aspal pada konstruksi jalan adalah untuk 

mengikat butiran batu, melindungi masuknya air ke dalam batu dan 

memberikan bantalan kepada batu (Mario, 2002 dalam Tarihoran, 

2004). 

Umumnya aspal keras yang digunakan untuk Campuran Aspal Panas 

di Indonesia untuk Aspal Beton adalah aspal jenis pen 60/70. Aspal 

jenis pen 60/70 yang baik harus memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan Dirjen Bina Marga terdapat pada Tabel 2.2. Aspal keras 

yang dipakai harus tidak mengandung air dan bila dipanaskan sampai 

dengan 175ºC tidak mengeluarkan busa. 

 

Tabel 2.2 Persyaratan Aspal Keras Pen 60/70 

Pemeriksaan 
Cara 

Pemeriksaan 

Pen 60/70 
Satuan 

Min. Maks. 
Penetrasi 25ºC, 5 detik 

Titik lembek (ring ball) 

Titik nyala (clev. oven cup) 

Kehilangan berat 163ºC, 5 jam 

Daktilitas 25ºC, 5 cm/menit 

Kelarutan (C2HCl3) 

Penetrasi setelah kehilangan berat 

Daktilitas setelah kehilangan berat 

Berat Jenis 25ºC 

SNI 06-2456-1991 

SNI 06-2434-1991 

SNI 06-2433-1991 

SNI 06-2440-1991 

SNI 06-2432-1991 

PA 0305-76 

SNI 06-2456-1991 

SNI 06-2432-1991 

SNI 06-2441-1991 

60 

48 

200 

- 

100 

99 

54 

50 

1 

79 

58 

- 

0,8 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 cm 
o
C 

o
C 

% berat 

cm 

% berat 

% semula 

cm 

 

Sumber : Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Dirjen Bina Marga dalam Putra, 2001 
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B. Parameter Marshall Test 

 

Pengujian dengan metode dan alat Marshall pertama kali diperkenalkan oleh 

Bruce Marshall, Mississipi State Highway Departement pada tahun 1948 dan 

selanjutnya dikembangkan oleh U.S Corps of Engineer.   

Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan proving ring 

(cincin penguji) berkapasitas 22,2 kN (5000 lbf) dan flowmeter. Proving ring 

digunakan untuk mengukur nilai stabilitas dan flowmeter untuk mengukur 

kelelehan plastis atau flow. Benda uji Marshall berbentuk silinder 

berdiameter 4 inchi (10,16 cm) dan tinggi 2,5 inchi (6,35 cm). 

 

Dengan pemeriksaan menggunakan alat Marshall diperoleh data-data 

stabilitas, kelelahan plastis (flow), persen rongga dalam agregat, berat 

volume. 

 

Untuk memastikan suatu campuran aspal panas sudah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga atau 

Departemen Pekerjaan Umum, maka perlu dilakukan test dengan alat 

Marshall. Parameter-parameter yang diperoleh dari Marshall Test antara lain: 

 

1. Berat Jenis Bulk Agregat Total 

Agregat total terdiri atas fraksi-fraksi agregat kasar, agregat halus dan 

bahan pengisi yang masing-masing mempunyai berat jenis yang berbeda. 

Berat jenis Bulk agregat total (Gsb) dihitung dengan cara sebagai berikut : 
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       ...................................    (2.1) 

 

Dimana : Gsb =  Berat jenis Bulk agregat total   

 P1,P2,…,Pn =  Persentase berat masing-masing fraksi terhadap  

       berat total agregat campuran 

Gsb1, Gsb2,…,Gsbn =  Berat jenis Bulk masing-masing fraksi agregat 

 

2. Berat Jenis Efektif Agregat 

Bila berat jenis maksimum campuran (Gmm) diukur dengan AASHTO   

T-209-90, maka berat jenis efektif agregat (Gse), kecuali rongga dalam 

partikel agregat yang menyerap aspal dapat ditentukan dengan rumus :  

   ..........................................................................  (2.2) 

 

Dimana : Gse =  Berat jenis efektif agregat  

  Gmm =  Berat jenis maksimum campuran 

  Pmm =  Persen total campuran = 100 

  Pa =  Kadar aspal terhadap berat aspal beton padat, % 

  Ga =  Berat jenis aspal 

 

3. Berat Jenis Maksimum Campuran 

Berat jenis maksimum campuran (Gmm) pada masing-masing kadar aspal 

diperlukan untuk menghitung kadar rongga masing-masing kadar aspal. 

Berat jenis maksimum dapat ditentukan dengan AASHTO T-209-90. 

Ketelitian hasil uji terbaik adalah bila kadar aspal campuran mendekati 
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kadar aspal optimum. Berat jenis maksimum campuran secara teoritis 

dapat dihitung dengan rumus : 

..........................................................................  (2.3) 

 

Dimana : Gmm =  Berat jenis maksimum campuran 

  Pmm =  Persen total campuran = 100 

  Pa =  Kadar aspal terhadap berat aspal beton padat, % 

  Ps =  Kadar agregat terhadap berat aspal beton padat,% 

  Ga =  Berat jenis aspal 

  Gse =  Berat jenis efektif agregat 

 

4. Rongga Udara dalam Campuran / Void In Mix (VIM) 

Void In Mix atau disebut juga rongga dalam campuran digunakan untuk 

mengetahui besarnya rongga campuran, sedemikian sehingga rongga 

tidak terlalu kecil (menimbulkan bleeding) atau terlalu besar 

(menimbulkan oksidasi/penuaan aspal dengan masuknya udara dan sinar 

ultra violet) dan menurunkan sifat durabilitas aspal. Rongga udara dalam 

campuran (VIM) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

          ......................................................    (2.4) 

Dimana : VIM =  Rongga udara dalam campuran (%) 

  Gmm =  Berat jenis maksimum campuran 

         BJ Bulk  =  Berat jenis Bulk campuran 
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5. Rongga pada Campuran Agregat / Void Mineral Aggregate (VMA) 

Rongga pada campuran agregat adalah rongga antar butiran agregat, 

terdiri dari rongga udara serta aspal efektif yang dinyatakan dalam 

persentase volume total campuran. Bila rongga udara serta kadar aspal 

telah diketahui, maka hanya tingkat absorbsi agregat yang belum 

terungkap. Dengan pertimbangan bahwa penilaian agregat sudah 

dilakukan pada tahap perencanaan, maka parameter VMA dapat dianggap 

tidak diperlukan lagi. Rongga diantara agregat (VMA) dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 

    .............................................   (2.5) 

Dimana : VMA =  Rongga diantara agregat (%) 

       Pa =  Kadar aspal terhadap berat aspal beton padat, % 

         BJ Bulk  =  Berat jenis Bulk campuran 

     Gsb =   Berat jenis Bulk agregat total 

 

6. Rongga Terisi Aspal / Void Filled with Asphalt (VFA) 

Rongga terisi aspal (VFA) adalah volume pori aspal beton padat yang 

terisi oleh aspal, atau volume film/selimut aspal yang dapat dihitung 

dengan persamaan berikut ini : 

    ............................................................    (2.6) 

Dimana : VFA    =  Rongga terisi aspal (%) 

  VMA   =  Rongga diantara agregat (%)   

  VIM   =  Rongga udara dalam campuran (%) 
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7. Stabilitas / Stability 

Pengukuran stabilitas dengan Marshall Test diperlukan untuk mengetahui 

kekuatan tekan geser dari contoh/sampel yang ditahan dua sisi kepada 

penekan (porsi tahanan kohesi lebih dominan dari porsi tahanan 

penguncian butir) dengan nilai stabilitas yang cukup tinggi diharapkan 

perkerasan dapat menahan lalu lintas tanpa terjadi kehancuran geser. 

 

8. Kelelehan / Flow 

Parameter flow diperlukan untuk mengetahui deformasi vertikal campuran 

saat dibebani hingga hancur (pada stabilitas maksimum). Flow akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya kadar aspal. Campuran berkadar 

aspal rendah lebih tahan terhadap deformasi jika ditempatkan di as jalan, 

sedangkan campuran berkadar aspal tinggi akan lebih kuat menahan 

deformasi jika ditempatkan dibagian tepi perkerasan (tanpa tahanan 

samping). 

 

9. Hasil Bagi Marshall / Marshall Quotient (MQ) 

Parameter Marshall Qoutient diperlukan untuk dapat mengetahui tingkat 

kekakuan (stiffness) campuran. Pada lapisan overlay ≥ 5 cm, maka 

kekakuan yang tinggi dapat menahan deformasi dan mendistribusikan 

beban lalu lintas ke daerah yang lebih luas pada tanah dasar, sedangkan 

pada pelapisan tambahan tersebut tidak mudah retak. Batasan kekakuan 

lapis tipis lebih diperketat bila lendutan yang ada (kondisi jalan lama) 

cukup besar (≥ 2 mm). 
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10. Stabilitas Setelah Rendaman (Immersion Test) 

Immersion Test atau metode uji perendaman pada dasarnya sama dengan 

metode uji Marshall, yang membedakan adalah pada waktu perendaman 

benda uji. Uji perendaman ini ditujukan untuk mengetahui durabilitas dari 

suatu campuran beraspal yang dinyatakan sebagai nilai indeks kekuatan 

sisa atau ”index retained of stability” (IRS). 

 

 

 

C. Bahan Tambahan 

 

1. Arang Tempurung Kelapa (ATK) 

 

Bahan tambahan yang kami maksud disini adalah suatu bahan yang 

digunakan baik berupa polimer, selulosa, lain-lain (filler) maupun mikro 

karbon dengan alasan untuk memperbaiki perilaku suatu campuran aspal 

panas. Bahan tambahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu mikro 

karbon (carbon black) berupa Arang Tempurung Kelapa (ATK). 

 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Mikro Karbon (Carbon Black) 

Type 
Carbon 

% 

Hydrogen 
% 

Oxygen 

% 

Sulfur 

% 

Nitrogen 

% 

Ash 

% 

Volatile 

% 

Furnace 

rubber-

grade 

97.3-99.3 0.20-0.80 0.20-1.50 0.20-1.20 0.05-0.30 0.10-1.00 0.60-1.50 

Medium 

thermal 
99.4 0.30-0.50 0.00-0.12 0.00-0.25 NA 0.20-0.38  

Acetylene 

black 
99.8 0.05-0.10 0.10-0.15 0.02-0.05 NA 0.00 <0.40 

Sumber : Polymer Science and Technologi, 2007 
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Gambar 2.2 Model Kelompok Fungsional Struktur Atom Carbon Black 

Sumber : Polymer Science and Technologi, 2007 

 

Mikro karbon sudah lama dikenal di masyarakat, antara lain sebagai 

jelaga pada nyala lilin atau kompor minyak. Pada skala pabrik, mikro 

karbon dibuat dari senyawa hidrokarbon yang dibakar dengan teknik 

tertentu. Mikro karbon berbentuk serbuk dengan butiran sangat halus, 

berwarna hitam, hidrofobik.  

 

Mikro karbon berperan sebagai penguat (reinforcement) untuk campuran 

beraspal memiliki ukuran butiran yang sangat sangat kecil yaitu tiga 

sampai lima mikron atau sekitar seperlima dari tebal film aspal efektif, 

sehingga penggunaannya tidak mengganggu gradasi campuran. Karena 

mikro karbon berfungsi sebagai bahan tambah aspal dan menjadi tulangan 

dalam aspal, maka lapisan aspal dalam campuran beraspal dapat lebih 

tebal sehingga aspal relatif lebih awet, persen rongga terisi aspal 

diharapkan dapat meningkat (Tarihoran, 2004). 
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Penggunaan mikro karbon dalam aspal akan meningkatkan konsistensi 

aspal, titik lembek dan tebal film aspal. Perubahan karakteristik aspal 

tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi karakteristik campuran seperti 

persen rongga dan ketahanan terhadap deformasi. 

 

Salah satu bahan tambahan yang diteliti termasuk didalam jenis mikro 

karbon yaitu Arang Tempurung Kelapa (ATK). Arang Tempurung Kelapa 

merupakan arang yang mengandung karbon aktif yang lebih banyak 

dibandingkan dengan arang dari material organik yang lain. Dimana 

karbon aktif yang terkandung didalam ATK ini dapat berfungsi sebagai 

kalatis dan dapat memisahkan dan mengendapkan material dari air 

sehingga diharapkan mampu mengurangi penyerapan air pada campuran 

aspal. ATK juga tahan terhadap api sampai pada suhu tertentu dan pada 

suhu 600ºC – 800ºC kadar debunya baru mencapai 8,75% berat 

(Tarihoran, 2004). 

 

2. Tempurung Kelapa 

 

Tempurung kelapa merupakan bagian buah kelapa yang fungsinya secara 

biologis adalah pelindung inti buah dan terletak di bagian sebelah dalam 

sabut dengan ketebalan berkisar antara 3 mm – 6 mm. Adapun komposisi 

buah kelapa disajikan pada tabel 2.4 (Palungkun,2001 dalam Prananta, 

2008). 
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Keterangan Gambar : 

1. Kulit luar (epicarp) 

2. Sabut kelapa (mesocrap) 

3. Tempurung kelapa (endocarp) 

4. Daging buah (endosperm) 

5. Air kelapa 

Tabel 2.4 Komposisi Buah Kelapa 

Bagian Buah Jumlah Berat (%) 

Sabut kelapa 

Tempurung kelapa 

Daging buah 

Air kelapa 

35 

12 

28 

25 
Sumber : Palungkun, 2001 dalam Pranata, 2008 

 

Komponen-komponen penyusun buah kelapa disajikan pada gambar 2.3 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Penampang Membujur Buah Kelapa 

  

Tempurung kelapa dikategorikan sebagai kayu keras tetapi mempunyai 

kadar lignin yang lebih tinggi dan kadar selulosa lebih rendah dengan 

kadar air sekitar enam sampai sembilan persen (dihitung berdasarkan 

berat kering) dan terutama tersusun dari lignin, selulosa dan hemiselulosa 

(Tilman, 1981 dalam Prananta, 2008). 

 

Tabel 2.5 Komposisi Kimia Tempurung Kelapa 

Komponen Persentase (%) 

Selulosa (C6H10O5)n 

Hemiselulosa (C5H8O4)n 

Lignin [(C9H10O3)(CH3O)]n 

Abu 

Komponen ekstraktif 

Uronat anhidrat 

Nitrogen 

Air 

26,6 

27,7 

29,4 

0,6 

4,2 

3,5 

0,1 

8,0 
Sumber : Suhardiyono, 1988 dalam Pranata, 2008 
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β-O-4    β-5     5-5 

Apabila tempurung kelapa dipanaskan pada temperatur tinggi dalam 

ruangan yang tidak berhubungan dengan udara maka akan terjadi 

rangkaian proses peruraian penyusun tempurung kelapa tersebut dan akan 

menghasilkan arang selain destilat, tar dan gas (Anonim, 1983 dalam 

Prananta, 2008). 

 

a. Lignin 

Lignin merupakan senyawa kimia yang umumnya didapat dari semua 

tumbuhan vaskuler, yang biasanya terdapat dalam sel, antar sel dan 

dalam dinding sel. Lignin berfungsi untuk mengatur peredaran cairan 

dalam tumbuhan serta sebagai penguat dinding sel. Lignin sebenarnya 

terdiri dari banyak senyawa kompleks yang tidak berbentuk, berupa 

polimer tiga dimensi dengan struktur phenylpropane. Semakin banyak 

kadar lignin dalam tempurung kelapa maka tempurung kelapa tersebut 

akan semakin keras (The Nature of Lignin, 1991 dalam Wijaya, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tipe Linkage Struktur Kimia Lignin 

Sumber : Salazar and Perez, 2005 dalam Wijaya, 2007 
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Pada kayu lignin akan mulai terdeformasi (sudah tidak berwujud lagi) 

pada temperatur 300ºC – 500ºC (Kuznetsov, 2005 dalam Wijaya, 

2007).  

Struktur kimia lignin dari jenis ikatannya dibagi menjadi 3, yaitu 

lignin β-O-4, β-5 dan 5-5. Jenis lignin yang paling banyak dijumpai 

dalam struktur tumbuhan adalah tipe β-O-4 (Salazar and Perez, 2005 

dalam Wijaya, 2007). 

 

Tabel 2.6 Tipe Linkage dari Lignin 

Linkage 

Type 
Dimer Strukture 

Percent of Total 

Linkage (%) 

Enthalpy of 

Formation (kJ/mol) 

β-O-4 Phenylpropane β-aryl ether 45 – 50 -376,887 

5-5 Biphenyl 18 – 25 -392,1183 

β-5 Phenylcoumaran 9 – 12 -414,7332 

Sumber : Salazar and Perez, 2005 dalam Wijaya, 2007 

 

b. Selulosa 

Selulosa (Cellulose) adalah komponen utama dalam dinding sel, 

dimana merupakan karbohidrat kompleks jenis polysaccharides, 

dengan rumus kimia (C6H10O5)n, yang tersusun dari suatu unit 

glukosa, membentuk unsur pokok untuk dinding sel dari sebagian 

besar tumbuhan (Pettersen, 1995 dalam Wijaya, 2007). Besarnya 

enthalpy pembentukan dari selulosa menurut Thipse dan Booty adalah 

-906,3 kJ/mol. Selulosa pada kayu akan mulai terdeformasi pada 

temperatur 325ºC – 375ºC (Kuznetsov, 2005 dalam Wijaya, 2007). 
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Gambar 2.5 Struktur Kimia Selulosa 

Sumber : Pettersen, 1995 dalam Wijaya, 2007 

 

c. Hemiselulosa 

Hemiselulosa (Hemicellulose) terdiri dari beberapa heteropolymer 

berupa matriks polysaccharides yang terdapat dihampir semua 

dinding sel seperti selulosa. Dimana hemiselulosa terdiri dari Kristal, 

kuat dan tahan terhadap hidrolisis, hemiselulosa memiliki struktur 

yang acak, tidak berbentuk dan tidak terlalu kokoh. Hemiselulosa 

mengalami bentuk yang tidak jelas yang ditampilkan pada banyak sisi 

pada grup, dimana mencegah penutupan kumpulan antara molekul 

yang dibutuhkan untuk pengkristalan (Pettersen, Maret 1995 dalam 

Wijaya, 2007). Hemiselulosa akan mulai terdeformasi pada 

temperatur 225ºC – 325ºC (Kuznetsov, 2005 dalam Wijaya, 2007). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Hemiselulosa 
Sumber : Pettersen, 1995 dalam Wijaya, 2007 


