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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkerasaan jalan merupakan hal yang paling utama dalam menunjang 

transportasi yang aman,nyaman, dan mudah maka diperlukan perkerasan yang 

memadai dan layak di gunakan. Sebagian besar jalan di Indonesia menggunakan 

jenis perkerasan yang menggunakan aspal,karena mudah didapat, efisien dan 

murah. 

Banyaknya penggunaan aspal pada perkerasan jalan tentu banyak limbah-

limbah sisa penggarukan aspal yang telah habis umur rencananya. Maka dari itu 

perlu kajian lebih lanjut tentang pemanfaatan limbah perkerasan tersebut atau 

sering disebut dengan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). Perkerasan lama di 

giling dan didaur ulang dan dicampur kembali sebagai bahan perkerasan baru. 

Beberapa Negara di dunia telah menggunakan RAP sebagai bahan utama dalam 

lapis perkerasan karena dinilai ekonomis dan sangat ramah lingkungan 

dibandingkan dengan lapis perkerasaan dengan lapisan beton. Dalam pengolahan 

RAP perlu memperhatikan pengolahan, penyimpanan dan pengujian untuk 

mendapatkan hasil maksimal. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada,agregat RAP cenderung 

kasar dan aspal yang terkandung pada RAP telah mengalami kerusakan akibat 

umur. Dengan demikian mungkin diperlukan penambahan agregat dan aspal baru. 

Lapis perkerasan akan dikatakan baik apabila dapat menahan beban yang 

besar dan mengalami lendutan yang kecil. Selain itu lapis perkerasan dikatakan 

baik apabila mempunyai nilai modulus elastisitas tinggi. 

Beberapa penelitian yang telah ada mengkaji tentang pengaruh 

penggunaan bahan polypropylene nonwoven  yaitu jenis geosintetik. Dengan 

demikian perlu adanya pengkajian terhadap jenis bahan polypropylene nonwoven  

yang lain. 
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Penelitian ini dilakukan untuk meperluas pemahaman tentang material 

RAP untuk digunakan sebagai bahan material perkerasan jalan baru yang sesuai 

yang di inginkan. Material RAP ini akan di daur ulang menjadi bahan perkerasan 

baru  Asphalt Concrete-Wearing Couse (ACWC) yang diperkuat dengan Geogrid 

yang di tegangkan. 

Bahan RAP didaur ulang menjadi bahan perkerasan baru ACWC yang di 

perkuat Geodrid yang di tegangkan. Bahan perkerasan baru akan di uji 

menggunakan marshall tes yang telah di modofikasi. 

Penilitian ini menggunakan cara pencampuran aspal panas (Hot-Mix). 

Suhu pencampuran aspal panas adalah diatas 100
o 

C. Dalam pengujian ini 

diharapkan mendapatkan propertie terbaik dari RAP sebagai bahan perkerasan 

ACWC baru yang di perkuat Geogrid yang di tegangkan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Perlu apa tidaknya penambahan agregat dan aspal baru pada agregat RAP 

yang akan didaur ulang menjadi perkerasan daur ulang? 

2. Berapa besar beban maksimum yang mampu ditahan dan lendutan maksimum 

pada lapis perkerasan baru ACWC yang di perkuat Geogrid yang di 

tegangkan setelah di beri beban secara menerus? 

3. Berapa nilai modulus elatisitas dari lapis perkerasan daur ulang tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini : 

1. Mengetahui karakteristik perkerasan lama yang akan didaur ulang meliputi 

gradasi agregat dan kadar aspal. 

2. Mengetahui beban maksimum yang mampu ditahan dan lendutan maksimum 

pada lapis perkerasan baru yang telah di perkuat Geogrid yang ditegangkan. 

3. Mengetahui nilai modulus elastisitas lapis perkerasan daur ulang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi peneliti 

maupun masyarakat luas. 

2. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata di lapangan kerja untuk 

pelestarian lingkungan dan pendayagunaan limbah perkerasan jalan. 

3. Sebagai pandangan dalam pemanfaatan limbah perkerasan lama menjadi 

bahan perkerasan baru. 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan bahan sisa-sisa bongkaran perkerasan jalan lama 

yang berasal dari Jln. Boyolali-Ampel. 

2. Geogrid yang digunakan adalah tipe biaksial. 

3. Penelitian ini menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan ini yang berada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Surakarta. 

4. Penyelidikan bitumen yang terkandung dalam RAP meliputi Penetrasi,berat 

jenis,daktilitas,titik lembek,titik nyala,titik bakar. 

5. Penyelidikan agregat yang terkandung dalam RAP meliputi Keausan,berat 

jenis,penyerapan,dan analisis saringan. 

6. Penyelidikan kadar asapal optimum untuk perancangan lapis perkerasan baru. 

7. Investigasi pengaruh Geogrid terhadap bahan perkerasan baru. 

8. Investigasi besar nilai modulus elastisitas bahan perkerasan baru ACWC yang 

di perkuat Geogrid pra-tegang. 

9. Variasi regangan geogrid yang digunakan adalah 0%, 2%, 4%, dan 6%. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Kontruksi lapis perkerasan ACWC daur ulang 

diperkuat dengan Geogrid pra-tegang” merupakan penelitian pertama kali di 

lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti 



 
 

4 
 

 
 

lainnya tentang RAP murni sebagai bahan perkerasan baru tanpa diperkuat 

Geogrid. 

Persaman dan perbedaan penelitian ini dan penelitian dahulu dapat dilihat 

pada tabel I.1 berikut ini : 

 Tabel I.1 perbedaan dan persamaan penelitian 

No Uraian Penelitian yang 

diusulkan 

Pamungkas 

(2009) 

Suwantoro (2006) 

1. Judul Konstruksi lapis 

Perkerasan 

ACWC Daur 

Ulang Diperkuat 

Dengan Geogrid 

Pra-Tegang 

Kajian Uji Kuat 

Tekan Pada 

Asphalt Concrete 

Campuran Panas 

Dengan RAP 

Optimalisasi 

Penggunaan 

Material Hasil 

Cold Milling 

Untuk Daur ulang 

Lapis Perkerasan 

Jalan Beton Aspal 

Type AC (Asphalt 

Concrete) 

2. Tujuan Mengetahui nilai 

modulus 

elastisitas pada 

Lapis Perkerasan 

ACWC Yang 

diperkuat Geogrit 

Pra-Tegang 

Mengetahui Kuat 

Tekan Pada 

Asphalt Concrete 

Campuran Panas 

Dengan RAP 

Material hasil 

cold milling dapat 

digunakan secara 

optimal untuk 

didaur ulang pada 

perkerasan baru 

type AC 

3. Bahan ACWC ACWC ACWC 

4. Pemadat Mesin Press Marshall 

Hammer 

Marshall 

Hammer 

5. Alat Uji Beam Bending 

Aparatus 

Marshall Test Marshall Test 

 


