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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai berbagai macam 

moda transportasi, antara lain: moda transportasi darat, moda transportasi laut, 

dan moda transportasi udara. Moda transportasi darat merupakan jenis moda yang 

banyak digunakan. Berdasarkan survey yang dilakukan berdasarkan asal tujuan 

transportasi nasional (ATTN) tahun 2001 dan 2006 (Tamin & Saleh, 2008) 

persentase penggunaan moda darat adalah 90% sedangkan 7% penggunaan moda 

laut dan sisanya penggunaan moda lainnya. Untuk menunjang kenyamanan 

pemakai moda transportasi darat tentunya prasarana transportasi yang tersedia 

juga dalam keadaan yang baik. 

Perkerasan jalan merupakan hal yang utama untuk menunjang dalam 

bertansportasi darat secara aman, nyaman dan mudah maka dari itu dibutuhkan 

perkerasan jalan yang layak untuk dipergunakan. Lapisan perkerasan jalan yang 

sering digunakan untuk perkerasan jalan di Indonesia  adalah aspal, karena dinilai 

lebih mudah didapat, efisien dan lebih ekonomis. 

Kemungkinan terjadinya hujan dalam waktu tertentu dalam pelaksanaan 

konstruksi jalan dapat mengakibatkan campuran aspal tercampur dengan air 

hujan. Penghamparan dan pemadatan yang dilaksanakan pada waktu hujan atau 

ditempat tersebut terdapat air akan berakibat pada kualitas jalan yang tidak bagus, 

karena tidak lengket dan keras, serta suhu aspal tidak sesuai standar. Tidak semua 

owner menerima hasil pengaspalan karena konstruksi jalan yang dihasilkan terjadi 

gelombang maupun retak-retak kasar. Hal inilah yang menyebabkan lapisan 

tersebut harus dikeruk dan harus diganti dengan campuran yang baru. 

Campuran aspal hasil dari kerukan sudah tidak dapat digunakan lagi 

karena telah mengalami pemadatan dan telah tercampur dengan air hujan. 

Material tersebut hanya akan menjadi limbah sampah. Maka dari itu perlu 

dilakukan kajian lebih lanjut untuk memanfaatkan secara maksimal limbah 

perkerasan tersebut dalam hal ini dapat disebut dengan Campuran Gagal Produksi 
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(CGP). Disebut CGP karena campuran aspal hasil kerukan sudah mengalami 

kerusakan pada proses produksi sebelum digunakan sebagai perkerasan jalan 

yaitu, campuran aspal sudah tercampur air hujan pada saat pemadatan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik campuran AC-WC (Asphalt Concrete - 

Wearing Course) yang telah tercampur air hujan pada saat dipadatkan 

setelah mengalami pengolahan ulang dan dipadatkan kembali ? 

2. Apakah pengolahan ulang campuran AC-WC (Asphalt Concrete - 

Wearing Course) yang telah tercampur air hujan pada saat dipadatkan 

masih dapat digunakan lagi sebagai lapis aus (Wearing Course) ? Dan 

bagaimana cara pengolahan ulang yang berpotensi dapat digunakan 

lagi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain: 

1. Mengetahui karakteristik campuran AC-WC (Asphalt Concrete - 

Wearing Course) yang telah tercampur air hujan pada saat dipadatkan 

setelah mengalami pengolahan ulang dan dipadatkan kembali 

dibandingkan dengan karakteristik campuran AC-WC normal, 

tercampur air pada proses pemadatan selama 30 lintasan, dan 

Spesifikasi Bina Marga 2010. 

2. Analisis cara pengolahan ulang campuran AC-WC (Asphalt Concrete - 

Wearing Course) yang telah tercampur air hujan pada saat dipadatkan 

dan mempelajari potensi campuran tersebut digunakan kembali sebagai 

lapis aus (Wearing Course). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang baru tentang 

karakteristik campuran AC-WC (Asphalt Concrete - Wearing Course) 
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yang telah tercampur air hujan pada saat dipadatkan dan mengalami 

pengolahan dan pemadatan ulang sehingga dapat diaplikasikan di 

lapangan kerja, serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca pada 

umumnya. 

2. Memberikan pengetahuan lebih atau mungkin dapat diterapkan dalam 

pekerjaan tentang analisis cara pengolahan ulang campuran AC-WC 

(Asphalt Concrete - Wearing Course) yang telah tercampur air hujan 

pada saat dipadatkan dan potensi campuran tersebut dapat digunakan 

kembali sebagai lapis aus (Wearing Course). 

E. Batasan Masalah 

Pembuatan batasan masalah ini bertujuan untuk mengindari perluasan 

pembahasan sehingga bisa fokus pada obyek penelitian. Batasan masalah yang 

digunakan antara lain : 

1. Penelitian dilakukan dengan percobaan yang dilakukan di 

Laboratorium Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Panduan yang digunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. 

3. Penelitian ini memanfaatkan sisa-sisa sampel pengujian tugas akhir 

sebelumnya yang didalamnya telah tercampur air pada saat dipadatkan 

yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Material tersebut dipakai sebagai campuran 

gagal produksi (CGP). 

4. Pembuatan CGP menggunakan sampel pengujian tugas akhir 

sebelumnya yang didalamnya sudah tercampur air pada saat 

dipadatkan yang kemudian mendapatkan 3 variasi pengolahan, yaitu : 

a. material CGP tanpa treatment, 

b. material CGP diangin-anginkan pada suhu ruangan (250C) 

selama 48 jam, 

c. material CGP dipanaskan dengan menggunakan oven dengan 

suhu 350C selama 6 jam (simulasi material dijemur matahari). 
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5. Alat pemadat asphalt concrete yang digunakan dalam penelitian adalah 

alat pemadat Marshall Hammer.  

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengolahan ulang 

campuran AC-WC (Asphalt Concrete - Wearing Course) yang tercampur air 

hujan pada saat pemadatan masih berpotensi dapat digunakan lagi atau tidak  

dengan mengangkat judul “Pengolahan Ulang Campuran Gagal Produksi Akibat 

Air Hujan (Studi Kasus terhadap Material Asphalt Concrete)” 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan antara lain : 

1. M. Zainul Arifin, dkk. 2008 Pengaruh Kandungan Air Hujan Terhadap 

Nilai Karakteristik Marshall dan Indeks Kekuatan Sisa (IKS) Campuran 

Aspal Beton (Laston).  

2. Suwantoro. 2006 Optimalisasi Penggunaan Material Hasil Cold Milling 

Untuk Daur Ulang Lapisan Perkerasan Jalan  Beton Aspal Type AC 

(Asphalt Concrete) 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sejenis dengan penelitian ini 

dapat dilihat di Tabel I.1. di bawah ini : 
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Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis 

No Uraian Penelitian yang 
diusulkan 

M. Zainul Arifin, dkk 
(2008) Suwantoro (2006) 

1 Judul 

Pengolahan Ulang 
Campuran Gagal 
Produksi Akibat Air 
Hujan (Studi Kasus 
terhadap Material Asphalt 
Concrete)” 

Pengaruh Kandungan Air 
Hujan Terhadap Nilai 
Karakteristik Marshall dan 
Indeks Kekuatan Sisa (IKS) 
Campuran Aspal Beton 
(Laston). 

Optimalisasi 
Penggunaan Material 
Hasil Cold Milling 
Untuk Daur Ulang 
Lapisan Perkerasan Jalan  
Beton Aspal Type AC 
(Asphalt Concrete) 

2 Tujuan 

Mengetahui karakteristik 
campuran AC-WC 
(Asphalt Concrete - 
Wearing Course) yang 
tercampur air hujan 
setelah mengalami 
pengolahan ulang dan 
dipadatkan kembali. 

Mengetahui pengaruh 
kandungan air hujan dan 
untuk mengetahui Indeks 
Kekuatan Sisa (IKS) pada 
campuran LASTON. 

Material hasil Cold 
Milling dapat digunakan 
secara optimal untuk 
didaur ulang pada 
lapisan perkerasan jalan 
baru type Asphalt 
Concrete (AC). 

 

3 Bahan AC-WC AC-WC AC-WC 

4 Pemadat Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer 

5 Alat uji Marshall Test Marshall Test Marshall Test 

 


