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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya jaman , jalan raya merupakan prasarana 

yang  sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi dapat 

memperlancar perekonomian suatu daerah, dan dari segi sosial dapat mempererat 

hubungan masyarakat antar daerah. Prasarana jalan raya juga berperan penting 

bagi pertahanan dan keamanan oleh karena itu, prasarana jalan yang memadai 

baik geometrik maupun perkerasan (pavement) sangat diperlukan. Akan tetapi 

kebanyakan jalan di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga berat.  

Penanganan kerusakan jalan di Indonesia rata – rata dilakukan dengan cara 

tambal sulam. Penanganan dengan cara tambal sulam kadang kurang efektif 

karena bahan yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan tidak sebaik bahan 

perkerasan aslinya. Demikian pula pemberian lapisan tambahan perkerasan 

kadang – kadang tidak mempunyai umur yang lama. Hal ini disebabkan bahan 

perkerasan yang lama kondisinya sudah rusak sehingga perkerasan yang baru 

terletak pada perkerasan yang lama yang kuat dukungnya sudah menurun karena 

mengalami kerusakan. Selain itu, pemberian lapis tambahan juga bisa 

memberikan efek yang kurang menguntungkan. Efek tersebut antara lain 

tertutupnya lubang saluran drainase samping, median jalan yang menjadi rendah, 

bertambah besarnya beban mati pada jembatan, dan lain – lain. Cara yang tepat 

untuk memperbaiki kerusakan jalan adalah dengan membongkar lapisan 

perkerasan jalan yang rusak tersebut dan menggantinya dengan perkerasan yang 

baru dengan kualitas yang lebih baik. Namun dengan membongkar jalan tersebut 

akan membutuhkan biaya, dan bongkaran dari jalan tersebut akan menjadi limbah, 

maka lebih baik jika hasil dari bongkaran jalan tersebut dimanfaatkan kembali 

untuk membuat perkerasan jalan yang baru. 

RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) merupakan bahan hasil pemrosesan 

penggarukan perkerasan jalan yang mengandung aspal dan agregat. Material yang 

dihasilkan ketika lapisan aspal diangkat untuk direkonstruksi, pengembalian lapis 
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permukaan ataupun pembongkaran perkerasan akibat pemasangan utilitas. 

Apabila di hancurkan dan disaring secara baik, RAP mengandung agregat berlapis 

aspal semen,  yang berkualitas tinggi (Widajat, 2010). 

Dengan memanfaatkan kembali bongkaran perkerasan yang lama, maka kita 

dapat menghemat penggunaan agregat baru yang harganya mulai mahal. Namun 

karena RAP merupakan bahan sisa, maka nilai kepadatan dan daya dukung dari 

agregat lebih rendah daripada agregat baru. Kepadatan yang rendah kemungkinan 

disebabkan oleh gradasi dari RAP. Dengan kepadatan yang rendah maka akan 

mempengaruhi nilai daya dukung dari agregat. Menurut Astuti (2015) RAP yang 

telah direkayasa dengan gradasi AC memiliki nilai kepadatan yang lebih tinggi 

daripada RAP asli. Nilai kepadatan RAP asli adalah 1,972 gr/cm3 sedangkan nilai 

RAP yang telah direkayasa adalah 1,993 gr/cm3.  

Pada penelitian ini RAP akan direkayasa gradasinya menggunakan rumus 

Cooper, kemudian RAP yang telah direkayasa tersebut akan di uji kepadatan dan 

daya dukungnya. Hasil pengujian dari RAP yang telah direkayasa akan 

dibandingkan dengan RAP asli.  

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada bagian latar belakang 

diatas, dapat diambil suatu rumusan yang akan di gunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai kepadatan RAP asli dengan RAP yang telah direkayasa 

menggunakan Rumus Cooper ? 

2. Bagaimana nilai CBR RAP asli dengan RAP yang telah direkayasa 

menggunakan Rumus Cooper ? 

3. Bagaimana perbandingan nilai kepadatan dan CBR RAP asli dengan 

RAP yang telah direkayasa menggunakan Rumus Cooper ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis nilai kepadatan  RAP asli dan RAP yang telah direkayasa gradasinya 

menggunakan Rumus Cooper  

2. Analisis nilai CBR RAP asli dan RAP yang telah direkayasa gradasinya 

menggunakan Rumus Cooper 

3. Analisis perbandingan nilai kepadatan dan CBR antara RAP asli dengan RAP 

yeng telah direkayasa gradasinya menggunakan Rumus Cooper. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat diantaranya 

adalah: 

1) Dapat memanfaatkan RAP sehingga bisa menjadi alternatif pengganti 

campuran aspal yang baru 

2) Secara akademis dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pengolahan kembali RAP 

3) Untuk mengetahui langkah – langkah dalam pengolahan RAP, sehingga 

campuran dari bahan RAP mempunyai kualitas yang baik. 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah untuk penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan RAP yang berasal dari jalan pantura 

tepatnya di Kabupaten Tegal. 

2. Pembuatan RAP rekayasa menggunakan rumus Cooper dengan nilai 

eksponen 0,1 0,5 dan 0,9 

3. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat yang 

ada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

4. Metode yang digunakan adalah pencampuran dingin. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Nilai Kepadatan dan CBR pada Gradasi Batas Atas, Median, dan Bawah Berdasarkan Rumus 

Cooper ”. Meskipun demikian, beberapa penelitian sejenis pernah dilakukan sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 1.1.  

No Uraian Hakim 

2010 

Purnomo 

2010 

Pramudyo 

2013 

Astuti 

2015 

1 Judul Pengaruh Penambahan 

Semen Terhadap 

Karakteristik Kepadatan 

dan CBR RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) 

Karakteristik Kepadatan 

dan CBR Material RAP 

(Reclaimed Asphalt 

Pavement) dengan Proses 

Pencampuran Hangat 

Investigasi Karakteristik 

RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) Artifisial 

Pengaruh Bahan Tambah 

Kapur Terhadap 

Karakteristik RAP 

(Reclaimed Asphalt 

Pavement) 

2 Tujuan Untuk mendapatkan nilai 

kepadatan dan CBR 

campuran RAP setelah 

ditambahkan agregat baru 

dan semen 

Investigasi karakteristik 

RAP sebagai bahan daur 

ulang perkerasan jalan dan 

nilai daya dukung RAP 

jika dipadatkan di 

laboratorium 

Mengetahui karakteristik 

RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) sebagai bahan 

uji untuk penelitian RAP 

lebih lanjut dalam lingkup 

laboratorium 

Untuk mengetahui 

pengaruh rekayasa RAP 

dan bahan tambah kapur 

terhadap kepadatan dan 

CBR 

3 Hasil Penelitian Nilai kepadatan dari RAP 

tanpa penambahan semen 

sebesar 2,121 gr/cm3 

dengan nilai daya dukung 

sebesar 26,370 % 

Hasil Pengujian RAP asli 

dengan metode Modified 

Compaction Test adalah 

2,448 gr/cm3 dengan nilai 

CBR sebesar 36 % 

Nilai CBR Unsoaked yang 

didapat sebesar 61,8% 

Hasil uji kepadatan dan 

CBR RAP adalah nilai 

kepadatan maksimum 

1,664 gr/cm3, dan nilai 

soaked CBR 20% 




