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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

           Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang sering digunakan 

masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tidak terkecuali masyarakat 

desa ataupun kota, karena pentingnya peranan jalan, maka kondisi jalan yang baik 

akan sangat mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan. 

Beberapa tahun belakangan ini masalah lingkungan mulai menjadi perhatian. 

Kesadaran akan lingkungan telah mendorong usaha daur ulang untuk keperluan 

beberapa hal, salah satunya adalah di bidang perkerasan jalan, terkait dengan 

perlunya konsep daur ulang perkerasan dalam menangani kerusakan jalan, maka 

sudah tidak efektif  lagi dengan jenis pemeliharaan (rutin, berkala, peningkatan).   

            Pekerjaan daur ulang perkerasan/perkerasan lama yang digali, dihancurkan 

dan  dimanfaatkan kembali, mempunyai kualitas material di bawah agregat baru. 

Bahwa material agregat baru diolah secara panas dan material RAP diolah secara 

dingin. Terkait penelitian akan menggunakan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) 

atau aspal daur ulang berupa asphalt concrete recycle yang diperoleh dari hasil 

pengerukan ruas jalan Pantura. Penenitian bertujuan memanfaatkan limbah 

perkerasan tersebut guna meningkatkan kualitas campuran RAP yang diolah 

secara dingin. Pada penelitian difokuskan untuk meneliti komponen RAP  

terutama sifat adhesi fisik, nilai CBR dan ketahanan deformasi. 

            Penelitian material RAP akan digunakan pada lapisan aus AC-WC  

(Asphalt Concrete-Wearing Course) pada struktur perkerasan. Lapisan aus 

tersebut mempunyai kelebihan diantaranya dapat menambah daya tahan 

perkerasan terhadap penurunan mutu, sehingga secara keseluruhan menambah 

masa pelayanan dari kontruksi perkerasan, di samping itu bahwa lapisan aus dapat 

menahan gaya geser dan tekanan roda, serta memberikan lapis kedap air yang 

dapat melindungi lapis di bawahnya dari rembasan air. Terkait pada penelitian 

dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui nilai adhesi fisik aspal terhadap 
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material RAP dan agregat baru, maka dilakukan pengujian Static Immersion Test 

dan Dynamic Immersion Test. Pengujian daya dukung dan deformasi dengan 

mesin CBR (California Bearing Ratio) dan mesin UTM (Universal Testing 

Machine). Pengujian untuk mengetahui nilai CBR  dan deformasi dilakukan 

karena diprediksi mempunyai pengaruh terhadap nilai propertis campuran AC-

WC.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh adhesi fisik aspal terhadap bahan RAP dan agregat baru ? 

2. Bagaimana  pengaruh  bahan RAP dan agregat baru dengan nilai CBR dan 

ketahanan deformasi ? 

3. Bagaimana sifat adhesi fisik,  nilai CBR  dan deformasi  bahan RAP dan 

agregat baru ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang karakteristik material lapis aus, AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course) dari pemanfaatan bahan RAP. Tujuan khusus 

penelitian ini adalah : 

1. Investigasi adhesi fisik bahan RAP dan agregat baru menggunakan uji Static 

immersion test dan Dynamic immersion test. 

2. Investigasi nilai CBR dan ketahanan deformasi bahan RAP dan agregat baru 

menggunakan  mesin CBR dan mesin UTM.  

3. Analisis perbandingan sifat adhesi fisik, nilai CBR dan ketahanan deformasi 

antara bahan RAP dan agregat baru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat diantaranya 

adalah: 

1) Dapat memanfaatkan RAP sehingga ke depanya bisa menjadi alternatif 

pengganti campuran aspal yang baru. 

2) Secara akademis dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengolahan kembali RAP sehingga 

mempunyai kualitas yang baik. 

 

E. Batasan Masalah 

          Dalam penelitian, peneliti perlu memberikan batasan masalah yang 

bertujuan untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas dan batasannya 

menjadi jelas. Adapun yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Material yang digunakan dalam penelitian  adalah bahan RAP dan agregat baru. 

3. Kadar air optimum yang digunakan adalah dari hasil uji Standard Proctor 

menggunakan grafik polynomial. 

4. Bahan yang digunakan adalah bersumber dari Tegal di Jalan Pantura. 

5. Lapis perkerasan yang dibahas dalam penelitian adalah AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course).  

6. Penentuan nilai daya dukung dengan mesin UTM  menggunakan metode yang 

sama dengan cara CBR. 

7. Penentuan titik kritis menggunakan pendekatan grafis. 
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F. Keaslian Penelitian 

       Penelitian  berjudul “Investigasi Sifat Adhesi Fisik, Nilai CBR Dan 

Ketahanan Deformasi Bahan RAP”. Meskipun demikian, beberapa penelitian 

sejenis pernah dilakukan sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

No Uraian 

Penelitian 

yang 

diusulkan 

Hartini 

(2008) 

Girry 

(2010) 

Pramudyo 

(2013) 

1 Judul 

Investigasi 

Sifat Adhesi 

Fisik, Nilai 

CBR Dan 

Ketahanan 

Deformasi 

Bahan RAP 

Pengaruh 

Penggunaan 

Variasi Anti 

Stripping 

Terhadap 

Karakteristik 

Beton Aspal Lapis 

Aus (AC-WC) 

Karakteristik Daya 

Dukung Material 

RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) 

Sebagai Bahan 

Daur Ulang 

Perkerasan Jalan 

Investigasi 

Karakteristi 

RAP        

(Reclaimed 

Asphalt 

Pavement) 

Artifisial 

2 Tujuan 

Untuk 

mengetahui 

sifat adhesi 

fisik dan daya 

dukung 

deformasi 

bahan RAP 

dengan mesin 

CBR dan 

UTM 

Memperoleh 

perbandingan 

hasil dari 3 (tiga) 

variasi 

antistripping agent 

sesuai Spesifikasi 

Umum Bina 

Marga edisi 

November 2010 

terhadap 

karakteristik 

campuran beton 

aspal lapis aus 

(AC-WC). 

Mengetahui 

karakteristik daya 

dukung material 

RAP (Reclaimed 

Asphal Pavement) 

sebagai bahan daur 

ulang Perkerasan 

jalan dengan CBR 

test 

Mengetahui 

karakteristik 

RAP 

(Reclaimed 

Asphal 

Pavement) 

buatan yang 

ideal, sebagai 

bahan uji untuk 

penelitian RAP 

lebih lanjut 

dalam lingkup 

laboratoruim 

 

 


