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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat berperan penting dalam 

berkembangnya suatu negara. Tidak hanya digunakan sebagai prasarana 

transportasi darat yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain, fungsi jalan 

berperan penting dalam peningkatan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan, dan keamanan maka dalam pembangunanya diperlukan perencanaan 

yang matang dan efisien.  

Jalan beraspal di Indonesia yang memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi 

semakin bertambah, untuk mengatasi kerusakan yang berupa keausan, 

retak, bleeding, gelombang, serta kerusakan lainya secara konvensional dengan 

memberi suatu lapisan baru di atas pekerjaan lama (overlay) namun untuk cara 

overlay diperlukan bahan agregat dan aspal yang tidak sedikit, mengingat makin 

langkanya perolehan agregat dan kecenderungan naiknya harga aspal dipasaran 

sesuai dengan naiknya harga minyak bumi yang diperkirakan akan berlanjut karena 

semakin berkurangnya kandungan minyak di dalam bumi. 

Perkerasan jalan menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan 

trasnportasi jalan yang diharapkan mampu memberikan hasil kualitas yang 

memenuhi standar tetapi menggunakan bahan material seminim mungkin. Oleh 

karena itu diperlukan suatu inovasi, salah satunya dengan pemanfaatan bahan daur 

ulang. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah perkerasan jalan yang sering 

disebut Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). 

RAP adalah bahan bongkaran perkerasan jalan lama yang sudah rusak, 

biasanya digunakan sebagai bahan urugan atau bahkan sering menjadi limbah, 

karena desakan krisis minyak dan isu lingkungan untuk mereduksi limbah, material 

RAP kemudian mulai dimanfaatkan secara progresif dengan cara diolah kembali 

dengan diberi bahan peremaja atau direkayasa gradasinya untuk dijadikan bahan 

perkerasan baru, tetapi masih perlu diteliti sejauh mana bahan RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) dapat digunakan sebagai bahan lapis perkerasan. 
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Dalam pengerjaanya RAP dapat diolah secara hot mix dan cold mix, karena 

adanya isu lingkungan maka pemilihan untuk metode cold mix lebih dimungkinkan 

karena dampak lingkunganya yang relatif lebih ramah lingkungan, tetapi daya 

dukungnya jauh lebih rendah daripada hotmix. Daya dukung tersebut sangat 

dipengaruhi oleh nilai kepadatan dan nilai CBR (California Bearing Ratio). 

Sedangkan nilai kepadatan dan nilai CBR sendiri dipengaruhi salah satunya adalah 

gradasi campuranya.  

Gradasi agregat dapat dikatakan sangat mempengaruhi pada campuran 

beraspal karena gradasi agregat berfungsi memberikan kekuatan yang pada 

akhirnya mempengaruhi stabilitas dalam campuran, dengan kondisi saling 

mengunci (interlocking) dari masing-masing partikel. Untuk dapat menjaga agar 

agregat dengan gradasi yang disyaratkan menghasilkan sifat campuran yang 

diinginkan, maka gradasi campuran untuk marterial RAP harus terletak diluar 

“daerah larangan (restriction-zone)” dari lengkung gradasi. Kurva Fuller adalah 

kurva  dengan gradasi dimana kondisi campuran memiliki kepadatan maksimum 

dengan rongga diantara mineral agregat (VMA) yang minimum (Sukirman, 2003).  

Susunan butir agregat mempunyai pengaruh besar terhadap volume rongga 

yang terbentuk dalam campuran, mempengaruhi sifat kemudahan pengerjaan 

(workability) dan dapat menentukan nilai kekuatan (stabilitas). Tingkat stabilitas 

ditentukan dari ukuran butir agregat terbesar yang ada. Sedangkan agregat 

bergradasi buruk adalah agregat yang memiliki ukuran butir yang hampir sama dan 

agregat yang memiliki distribusi ukuran butir yang tidak menerus (senjang). 

Agregat bergaradasi baik atau buruk juga dapat diperiksa dengan menggunakan 

rumus Fuller (Sukirman, 2003).  

Persamaan Fuller merupakan agregat yang bergradasi baik, dapat dipadatkan 

sampai suatu keadaan kepadatan tinggi yang stabil. Meskipun demikian suatu 

keadaan yang stabil masih dapat diperoleh, jika distribusi gradasi agregat itu masih 

terletak dalam suatu batas deviasi di atas kurva tersebut (Soedarmo, 1997) maka 

maksud dari penilitian ini adalah untuk mengetahui nilai kepadatan dan CBR dari 

bahan RAP setelah direkayasa gradasinya menggunakan rumus Fuller. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai kepadatan bahan RAP asli dan RAP yang direkayasa 

berdasarkan rumus gradasi Fuller? 

2. Bagaimana nilai CBR bahan RAP asli dan RAP yang direkayasa 

berdasarkan rumus gradasi Fuller? 

3. Bagaimana perbandingan nilai kepadatan dan CBR antara RAP asli 

dengan RAP rekayasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Analisis nilai kepadatan bahan RAP asli dan RAP yang direkayasa 

berdasarkan rumus gradasi Fuller. 

2. Analisis nilai CBR bahan RAP asli dan RAP yang direkayasa 

berdasarkan rumus gradasi Fuller. 

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

RAP rekayasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penilitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 

masyarakat luas antara lain : 

1. Sebagai pandangan terhadap pemanfaatan limbah perkerasan sehingga 

dapat digunakan kembali menjadi bahan perkerasan baru. 

2. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang penggunaan bahan 

RAP dalam bidang perkerasan jalan. 

3. Diharapkan menjadi ilmu baru bagi masyarakat untuk digunakan.  
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E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penilitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan bahan limbah hasil pengerukan jalan 

pantura di daerah Kabupaten Tegal, Jawa tengah. 

2. Penelitian dilakukan menggunakan alat yang ada di Laboratorium 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Penyelidikan material RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) meliputi 

warna, ekstraksi, berat jenis, kadar air, dan keausan. 

4. Dalam penelitian ini hal-hal yang diselidiki adalah uji kepadatan dan uji 

CBR. 

5. Penyelidikan tentang RAP yang direkayasa menggunakan rumus Fuller, 

dengan variasi nilai D (ukuran agregat maksimum) = 1”, 3/4”, dan 3/8”. 

6. Pengujian kepadatan menggunakan metode Standard Proctor. 

7. Pengujian CBR dengan cara tanpa perendaman (unsoaked). 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor Gradasi Bahan RAP 

Terhadap Nilai Kepadatan Dan CBR Menggunakan Rumus Fuller”. Beberapa 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan adalah : 

1. Girry (2010) dengan judul “karakteristik daya dukung material RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) sebagai bahan daur ulang perkerasan 

jalan”. 

2. Purnomo (2010) dengan judul “Karakteristik Kepadatan dan CBR 

Material RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) Dengan Proses 

Pencampuran Hangat”. 

3. Pramudyo (2013) dengan judul “investigasi Karakteristik RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) Artifisial”. 
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G. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

No Uraian 
Penelitian yang 

diusulkan 

Girry 

2010 

Purnomo 

2010 

Pramudyo 

2013 

1 Judul 

Analisis Gradasi Bahan 

RAP Terhadap Nilai 

Kepadatan Dan CBR 

Menggunakan Rumus 

Fuller   

Karakteristik Daya Dukung 

Material RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) Sebagai 

Bahan Daur Ulang 

Perkerasan Jalan 

Karakteristik Kepadatan 

dan CBR Material RAP 

(Reclaimed Asphalt 

Pavement) Dengan Proses 

Pencampuran Hangat 

Investigasi Karakteristi 

RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) Artifisial 

2 Tujuan 

Untuk mengetahui 

pengaruh gradasi agregat 

RAP yang telah dihitung 

dengan Rumus Fuller 

terhadap nilai kepadatan 

dan CBR. 

Mengetahui karakteristik 

daya dukung material RAP 

(Reclaimed Asphal 

Pavement ) sebagai bahan 

daur ulang Perkerasan 

jalan dengan CBR test 

Investigasi karakteristik 

RAP sebagai bahan daur 

ulang perkerasan jalan 

dan nilai dukung RAP  

jika dipadatkan di 

laboratorium  

Mengetahui karakteristik 

RAP (Reclaimed Asphal 

Pavement) buatan yang 

ideal, sebagai bahan uji 

untuk penelitian RAP 

lebih lanjut dalam 

lingkup laboratoruim 

3. 
Hasil 

penelitian 

RAP digradasi ulang 

dengan rumus Fuller 

lebih baik daripada RAP 

asli baik dari nilai 

kepadatan maupun nilai 

CBR. 

 

RAP tanpa bahan tambah 

lebih efektif dan efisien 

digunakan untuk lapis 

pondasi bawah karena tidak 

menambah biaya untuk 

pembelian bahan tambah 

 

Nilai CBR rata-rata yang 

diolah secara hangat untuk 

unsoaked sebesar 36 % 

pada suhu 50° C, suhu 70° 

C sebesar 32 %, dan suhu 

90° C sebesar 27 % 

RAP artifisial  yang tidak 

ditambah aspal dan 

agregat baru tidak dapat 

digunakan material 

penyusun lapis bahu jalan 

tanpa penutup aspal, lapis 

pondasi bawah atau lapis 

pondasi atas 
 


