
 
 

 

 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan akan aspal sebagai salah satu bagian dari konstruksi perkerasan 

jalan, baik untuk pemeliharaan, peningkatan, maupun pengembangan 

aksesibilitas transportasi jalan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan 

pembangunan. 

 

Aspal sebagai bahan pengikat dalam suatu konstruksi jalan merupakan material 

penting dalam suatu konstruksi jalan. Pertamina sebagai pemasok utama aspal 

di Indonesia belum mampu menyediakan seluruh kebutuhan aspal di dalam 

negeri, sehingga dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan akan aspal yang 

mengakibatkan berkurangnya devisa negara. Oleh sebab itu, saat ini 

pemerintah tengah menggalakkan penggunaan aspal buton, agar dapat 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal dan sebagai salah 

satu cara untuk mengurangi impor aspal. Pemanfaatkan sumber daya alam 

tersebut diharapkan dapat melengkapi kebutuhan aspal untuk pembangunan 

jalan raya. 

 

Indonesia merupakan salah satu penghasil aspal alam (Asbuton – Aspal 

Buton), aspal alam yeng terkandung dalam deposit alam yang terdapat di pulau 

Buton Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah deposit asbuton yang mencapai 650 
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juta ton, menjadikan Indonesia sebagai Negara penghasil aspal alam terbesar di 

dunia. Sampai saat ini pemanfaatan asbuton masih tidak sebanding dengan 

deposit yang begitu banyak dikarnakan belum di eksplorasinya teknologi yang 

lebih baik untuk pengolahan serta penggunaan dari asbuton tersebut. 

Salah satu cara mengurangi impor aspal sekaligus memperbaiki kinerja 

campuran beraspal adalah memanfaatkan produk dalam negeri yaitu 

penggunaan asbuton yang juga sejalan dengan salah satu butir hasil rapat kerja 

Menteri Pekerjaan Umum dengan DPR RI tanggal 15 Maret 2005 tentang 

pemanfaatan Asbuton dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 35/PRT/M/2006 yang diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 

2006. Ketapang – Labuhan Ratu adalah salah satu contoh penerapan 

penggunaan asbuton khususnya aspalmodifikasi (Retona). Namun penggunaan 

asbuton masih jarang dilakukan sehingga belum ada informasi dari efek yang 

ditimbulkan setelah ruas jalan tersebut difungsikan, sehingga  diperlukan 

peninjauan lebih lanjut terhadap penggunaan asbuton tersebut.  

Refined Buton Asphalt (Retona) adalah produk Aspal modifikasi yang 

dikembangkan oleh PT. Olah Bumi melalui proses penyulingan dan ekstraksi 

Asbuton yang diproduksi di Jakarta. Aspal Retona ini Merupakan bahan 

additive (tambahan) campuran aspal minyak, guna mempertinggi kualitas titik 

lembek. Dalam penelitian ini jenis retona yang ditinjau adalah retona blend 55 

yang dapat langsung dipakai seperti aspal biasa. Retona blend 55 adalah 

campuran antara aspal minyak penetrasi 60 atau penetrasi 80 dengan asbuton 

hasil olahan semi ekstraksi (Retona). 
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B. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengeahui parameter campuran aspal Retona Blend 55 sebelum 

mengalami pembebanan. 

2. Mengetahui parameter campuran aspal Retona Blend 55 setelah mendapat 

pembebanan lalu lintas. 

3. Membandingkan parameter campuran aspal Retona Blend 55 pada sebelum 

dan setelah mengalami pembebanan serta menganalisis perubahan – 

perubahan yang terjadi. 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan – batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel yang digunakan untuk pengujian diambil pada ruas jalan Ketapang 

– Labuhan Ratu STA 119 + 563 sampai dengan STA 122 + 676. 

2. Lapisan perkerasan yang ditinjau adalah lapisan AC-WC. 

3. Parameter campuran yang ditinjau meliputi Density, VIM, VMA, VFA, 

kadar aspal sisa, dan distribusi penyebaran agregat. Kemudian karaktersitik 

marshall seperti Stabilitas, Flow, dan MQ sebagai data pelengkap pada 

penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai informasi dan masukan terhadap pemakainan asbuton modifikasi 

dalam pelaksaan khususnya proses dan penggunaan dari asbuton tersebut. 

2. Memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan kepada dinas terkait  

terhadap penggunaan asbuton modifikasi. 


