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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan ekonominya. 

Untuk menunjang perkembangan ekonomi harus tersedia juga fasilitas umum 

yang dapat mempermudah terjadinya kegiatan tersebut, berupa infrastruktur 

transportasi. Infrastruktur transportasi yang dimaksud adalah jalan raya. Dalam 

hal ini perkembangan jalan di Indonesia masih terdapat beberapa masalah, mulai 

dari kemacetan, sampai kerusakan pada struktur perkerasan jalannya. Salah satu 

solusi untuk mengatasi tersebut adalah dengan merencanakan pekerjaan jalan baru 

maupun daur ulang perkerasan jalan lama menjadi baru. 

Pekerjaan jalan baru cenderung dilakukan tanpa memperhitungkan jumlah 

sumber daya alam yang ada, karena sumber daya alam yang digunakan untuk 

pembangunan jalan raya termasuk sumber daya alam yang terbatas maka perlu 

dilakukan suatu inovasi yang bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam 

yang terbatas, yaitu salah satunya dengan pekerjaan daur ulang RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement). 

Pekerjaan daur ulang (recycling) perkerasan jalan ialah suatu cara yang 

digunakan untuk memperbaiki perkerasan jalan yang telah rusak ke perkerasan 

yang baru. Sistem daur ulang perkerasan jalan ini memanfaatkan limbah 

perkerasan jalan. Limbah dari perkerasan yang telah rusak atau sudah habis umur 

rencana biasa disebut dengan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). 

RAP merupakan suatu bahan limbah perkerasan jalan yang diambil langsung 

dari perkerasan jalan yang telah rusak, campurannya terdiri dari aspal dan agregat. 

Komponen aspalnya cenderung sudah sangat keras dan getas, sedangkan 

agregatnya sudah mengalami penurunan kualitas. Teknologi daur ulang RAP 

dapat mengurangi isu eksploitasi sumber daya alam, mengatasi problem limbah 

dan menjaga keseimbangan alam dengan menambah atau tidak bahan peremeja 

atau merekayasa gradasinya untuk dijadikan bahan perkerasan baru. 
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Pada umumnya, campuran RAP memiliki mutu properties yang belum 

kompetitif jika dibandingkan dengan aspal beton konvensional (hot mix). Kondisi 

ini dikarenakan mutu dari material RAP itu sendiri sudah menurun, bentuk dan 

tekstur dari butiran dari RAP sudah berubah, tingkat distribusi dari campurannya 

pun juga sudah berubah, sehingga mengakibatkan daya interlocking antar 

agregatnya sudah menurun. Pada dasarnya material RAP ini masih bisa digunakan 

sebagai bahan dasar pekerjaan daur ulang perkerasan jalan bagian lapis fondasi 

bawah maupun atas. Kondisi ini juga dibuktikan pada penelitian Astuti (2015) 

dimana tingkat kepadatan dari RAP ini relatif rendah, ketika gradasinya 

direkayasa dan ditambahkan bahan tambah kapur tingkat kepadatannya naik. 

Hakim (2013) disimpulkan bahwa dengan nilai CBR yang didapat dari bongkaran 

aspal lama lebih ideal untuk digunakan pada lapis fondasi bawah. Giri (2010) 

disimpulkan bahwa RAP lebih ideal untuk digunakan sebagai lapis fondasi bawah. 

Berdasarkan penelitian Hakim (2013) dan Giri (2010) memunculkan tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar potensi bahan RAP tersebut jika 

digunakan sebagai bahan lapis perkerasan jalan sebagai lapis yang berada di atas 

dari lapis fondasi bawah. Berdasarkan penelitian Astuti (2015) memunculkan 

indikasi bahwa sifat fisik dari suatu material yaitu gradasi ini berpengaruh 

terhadap kinerja suatu campuran. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu 

adanya kajian tentang apakah pengaruh sifat fisik dan kekuatan mekanik bahan 

RAP terhadap nilai kepadatan dan CBRnya. 

Pengujian sifat fisik antara lain, analisis saringan, berat jenis dan penyerapan, 

sand equivalent, bentuk agregat (flakiness, elongation index), dan berat isi. 

Pengujian kekuatan mekanik antara lain, keausan (abrasi), AIV (Aggregate Impact 

Value), Modiefied AIV (Aggregate Impact Value), ACV (Aggregate Crushing 

Value), Ten Percent Fines Values. Pengujian pemadatan adalah pengujian yang 

bertujuan untuk mengetahui nilai kepadatan maksimum dari suatu material. 

Pengujian CBR bertujuan untuk mengetahui nilai daya dukung dari suatu material 

yang akan digunakan untuk perkerasan jalan. Berdasarkan pengujian sifat fisik 

dan kekuatan mekanik di atas dapat dianalisis apakah sebenarnya yang 

mempengaruhi nilai kepadatan dan CBR. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana identitas bahan RAP? 

2. Bagaimana karakteristik (sifat fisik, kekuatan mekanik, kepadatan, dan 

CBR) bahan RAP dan fresh aggregate? 

3. Bagaimana pengaruh sifat fisik dan kekuatan mekanik terhadap nilai 

kepadatan dan CBR untuk bahan RAP dan fresh aggregate? 

4. Bagaimana analisis perbandingan kinerja kepadatan dan CBR dari bahan 

RAP dan fresh aggregate. 

5. Bagaimana potensi RAP jika digunakan pada lapisan AC-BC? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui identitas bahan RAP. 

2. Mengetahui karakteristik bahan RAP dan fresh aggregate yang berupa 

sifat fisik, kekuatan mekanik, kepadatan, dan CBR. 

3. Menganalisis pengaruh sifat fisik dan kekuatan mekanik terhadap nilai 

kepadatan dan CBR untuk bahan RAP dan fresh aggregate. 

4. Mengetahui perbandingan kinerja kepadatan dan CBR antara bahan RAP 

dan fresh aggregate. 

5. Mengetahui potensi RAP untuk lapisan AC-BC. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai ilmu pengetahuan umum baru yang berupa sifat fisik, kekuatan 

mekanik, nilai kepadatan dan CBR dari bahan RAP dan fresh aggregate. 

2. Sebagai ilmu pengetahuan tentang pengaruh sifat fisik dan kekuatan 

mekanik dari bahan RAP dan fresh aggregate terhadap nilai kepadatan dan 

CBR. 



4 

 

3. Sebagai ilmu pengetahuan tentang perbandingan kinerja kepadatan dan 

CBR dari campuran antara bahan RAP dan fresh aggregate. 

4. Sebagai ilmu pengetahuan baru seberapa besar potensi RAP jika digunakan 

pada lapisan AC-BC. 

 

E. Batasan Masalah 

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

keberhasilan ini yang berada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Penelitian ini menggunakan bahan sisa-sisa bongkaran jalan lama yang 

diambil di jalur Pantura daerah Kabupaten Tegal yang diambil langsung 

dari proses pengerukan jalan lama. 

3. Bahan yang digunakan adalah RAP yang digunakan masih terselimuti 

aspal. 

4. Jenis pengujian fisik terhadap bahan RAP antara lain gradasi (analisa 

saringan), bentuk agregat antara lain (flakiness, elongation index), specific 

gravity dan absorpsi, berat isi, sand equivalent. 

5. Jenis pengujian mekanik terhadap bahan RAP antara lain ACV (Agregate 

Crushing Value), AIV (Agregate Impact Value), Modified AIV (agregatate 

Impact Value), Ten per cent fines value, keausan (Los Angeles). 

6. Untuk pengujian gradasi (analisa saringan) dicoba dengan metode wet 

sieving dengan membandingkan hasil analisa saringan yang menggunakan 

metode dry sieving. 

7. Khusus pada pemeriksaan Aggregate Crushing Value pemberian beban 

tekan hanya pada beban 25 ton saja dengan waktu yang sama dengan 

prosedurnya yaitu 10 menit, dikarenakan keterbatasan beban maksimal 

dari alat uji tekan, sehingga nantinya dapat diprediksi nilai ACV yang 

sebenarnya pada beban 40 ton dengan pendekatan grafik menggunakan 

sedikitnya 3 data pemeriksaan yang lainnya. 
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8. Pemeriksaan Ten Percent Fines Value (TPFV) menggunakan waktu untuk 

lama pembebanan sama dengan pemeriksaan ACV dengan pembebanan 

bervariasi mulai dari 20 kN sampai dengan 260 kN. 

9. Pemeriksaan pemadatan RAP rekayasa dan fresh aggregate menggunakan 

satu gradasi sama yang direkayasa memenuhi spesifikasi campuran AC-

BC. Gradasi yang digunakan adalah hasil dari rekayasa berdasarkan 

spesifikasi AC-BC di Bina Marga 2010 revisi 3. 

10. Penyelidikan kepadatan maksimum dan kadar air optimum menggunakan 

metode Modified Proctor dan pemeriksaan CBR digunakan metode CBR 

unsoaked. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Sifat Fisik dan Kekuatan 

Mekanik Bahan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) Terhadap Nilai Kepadatan 

dan CBR (California Bearing Ratio)”. Dalam penelitian ini tidak menggunakan 

bahan tambah apapun yang biasa digunakan pada penelitian lainnya untuk 

memperbaiki properties campuran RAP. Dalam penelitian ini hanya fokus pada 

sifat fisik dan kekuatan mekanik dari bahan RAP, karena beberapa penelitian 

tentang RAP yang pernah dilakukan sebelumnya belum dikaji analisis pengaruh 

sifat fisik dan kekuatan mekanik terhadap nilai kepadatan dan CBR dari bahan 

RAP, oleh karena itu penelitian ini baru dan belum pernah ada sebelumnya. 

Beberapa penelitian sejenis tentang RAP yang pernah dilakukan adalah: 

1. Girry (2010) dengan judul “Karakteristik Daya Dukung Material RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) Sebagai Bahan Daur Ulang Perkerasan 

Jalan”. 

2. Hakim (2013) dengan judul “Analisis Karakteristik Hasil Bongkaran 

Perkerasan Jalan sebagai Bahan Lapis Pondasi Jalan Raya”. 

3. Astuti (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur 

Terhadap Karakteristik RAP ( Reclaimed Asphalt Pavement )”. 
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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) 

Hakim 

(2013) 

Astuti 

(2015) 

1. Judul 

Analisis Pengaruh Sifat Fisik 

dan Kekuatan Mekanik 

Bahan RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) Terhadap 

Nilai Kepadatan dan CBR 

Karakteristik Daya Dukung 

Material RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) Sebagai 

Bahan Daur Ulang Perkerasan 

Jalan 

Analisis Karakteristik Hasil 

Bongkaran Perkerasan Jalan 

sebagai Bahan Lapis Pondasi 

Jalan Raya 

Analisis Pengaruh Bahan 

Tambah Kapur Terhadap 

Karakteristik  RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) 

2. Tujuan 

Mengetahui pengaruh sifat 

fisik dan kekuatan mekanik 

bahan RAP terhadap nilai 

kepadatan dan CBR 

Mengetahui Karakteristik daya 

dukung material RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) 

sebagai bahan daur ulang 

perkerasan jalan dengan CBR 

test 

Mengetahui karakteristik RAP 

kondisi asli, dicampur dengan 

agregat baru, dan distabilisasi 

dengan bahan tambah semen 

Mengetahui pengaruh bahan 

tambah kapur padam terhadap 

Karakteristik RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement)  

3. 
Persamaan 

Bahan RAP RAP RAP RAP 

4. 

Perbedaan 

Metode Tanpa Bahan Tambah Cold Mix 
Stabilisasi + Semen + Agregat 

Baru 

Stabilisasi dengan + Kapur 

Padam 

Pengujian 

Uji Sifat Fisik, Kekuatan 

Mekanik, 

Kepadatan (Modiefied 

Proctor) dan CBR 

Modified Proctor & CBR Modified Proctor & CBR Modified Proctor & CBR 

  Hasil - 
Nilai daya dukung RAP tanpa 

bahan tambah 

Nilai kepadatan dan CBR RAP 

dengan dan tanpa bahan tambah 

semen, agregat baru 

Nilai kepadatan dan CBR RAP 

dengan dan tanpa bahan 

tambah kapur 


