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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dalam 

berkembangnya suatu negara yaitu salah satu infrastruktur yang berperan penting 

adalah jalan raya. jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berperan penting 

untuk melakukan aktifitas di masyarakat, karena jalan raya sebagai penggerak 

perekonomian yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya, maka dari itu 

dibutuhkan prasarana transportasi jalan yang memadai baik geometrik maupun 

perkerasan (pavement). 

Prasarana transportasi darat hal yang sangat penting adalah ketersediaanya 

perkerasan jalan. Perkerasan jalan merupakan salah satu perkerasan yang banyak 

digunakan di Indonesia, karena mudah didapat, efisien dan nyaman bagi pengguna 

transportasi tersebut, untuk itu diperlukan perencaanaan jalan  dengan baik. Pada hal 

ini suatu perkerasan jalan didesain dengan umur rencana tertentu, jadi dengan umur 

rencana yang sudah diperkirakan maka dalam waktu tertentu suatu perkerasan jalan 

akan mengalami kerusakan. Masalah kerusakan jalan ini merupakan salah satu 

masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia, sebab kerusakan perkerasan jalan 

sering terjadi akibat muatan beban yang berlebihan. Dalam kerusakan perkerasan 

jalan juga banyak factor yang mempengaruhinya yaitu adanya genangan air hujan 

akibat sistem drainase yang tidak baik dan kondisi tanah yang tidak baik, maka perlu 

dilaksanakan perbaikan jalan untuk meningkatkan kekuatan, kepadatan, dan daya 

dukung perkerasan jalan yang berkualitas tinggi dan mempunyai umur rencana lebih 

dari yang direncanakan sebelumnya. Perkerasan jalan yang telah habis umur 

rencananya disebut dengan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP).  

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) adalah limbah perkerasan jalan yang di 

ambil langsung dari perkerasan yang telah rusak atau yang sudah habis umur 

rencananya, campurannya terdiri dari aspal dan agregat. Kompenen aspalnya 

cenderung sudah sangat keras dan getas, sedangkan agregatnya cenderung sudah 

mengalami degradasi. Bahan RAP ini akan menjadi bahan sisa atau limbah yang jika 
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tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan terbuang sia-sia. Supaya limbah RAP 

tersebut tidak terbuang sia-sia begitu saja, maka dari itu metode daur ulang 

(recycling) ini sangat cocok untuk memanfaatkan limbah RAP tersebut. 

Pada umumnya metode daur ulang bahan RAP ini mempunyai mutu bahan 

yang belum bisa bersaing jika dibandingkan dengan campuran aspal beton lainnya, 

hal ini disebabkan karena campuran RAP memiliki rongga udara yang tinggi, 

sehingga memiliki tingkat kepadatan yang relatif rendah. Campuran yang memiliki 

kepadatan rendah maka daya dukungnya juga rendah.  

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini perlu dilakukan pengujian bahan 

RAP, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kepadatan dan 

daya dukung bahan RAP dan untuk mengatasi masalah kerusakan perkerasan jalan di 

Indonesia karena akibat muatan beban yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan 

campuran bergrdasi DBM (Dense Bitumen Macadam) yang sudah banyak digunakan 

di Inggris, karena DBM adalah Suatu lapisan aspal kasar dan padat, sehingga gradasi 

campuran aspal dimaksudkan untuk digunakan sebagai BC (Binder Course) atau 

lapisan bawah dan digunakan pada lalu lintas yang bermuatan berat. Campuran DBM 

ini merupakan solusi yang baik untuk mencoba memecahkan permasalahan yang di 

sebabkan kendaraan bermuatan besar di Indonesia, sehingga penelitian ini mencoba 

untuk menggunakan campuran DBM tersebut.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai kepadatan dan daya dukung bahan RAP yang menggunakan 

gradasi DBM ? 

2. Bagaimana nilai kepadatan dan daya dukung bahan agregat baru yang 

menggunakan gradasi DBM ? 

3. Bagaimana perbandingan hasil pengujian nilai kepadatan dan daya dukung antara 

bahan RAP dan agregat baru dengan menggunakan gradasi DBM ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini : 

1. Investigasi kepadatan dan CBR bahan RAP menggunakan gradasi DBM. 

2. Investigasi kepadatan dan CBR bahan agregat baru menggunakan gradasi DBM. 

3. Analisis perbandingan nilai kepadatan dan daya dukung antara bahan RAP dan 

agregat baru bergradasi DBM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi peneliti maupun 

masyarakat luas dan dapat diaplikasikan di lapangan kerja. 

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

lingkungan dari limbah perkerasan jalan. 

3. Sebagai pandangan dalam pemanfaatan limbah perkerasan lama menjadi bahan 

perkerasan baru. 

4. Dapat digunakan sebagai refrensi ilmu pengetahuan umum berupa sifat nilai 

kepadatan dan daya dukung bahan RAP dengan gradasi DBM. 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

yang diambil di jalan pantura Tegal Jawa Tengah yang diambil langsung dari 

proses pengerukan jalan lama. 

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

keberhasilan ini yang berada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Pengujian nilai kepadatan yaitu dengan menggunakan pengujian Standard 

Proctor dan Modified proctor. 

4. Pengujian daya dukung yaitu dengan menggunakan uji CBR (California Bearing 

Ratio) tanpa rendaman (unsoaked). 

5. Penelitian ini hanya menggunakan bahan RAP sebagai material utama dan tidak 

menggunakan bahan tambah lain. 
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6. Material agregat baru digunakan sebagai perbandingan bahan RAP. 

7. Untuk pengujian nilai kepadatan bahan RAP dan agregat baru ini dengan 

menggunakan gradasi DBM (Dense Bitumen Macadam). 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “ Investigasi Sifat Kepadatan dan Daya Dukung 

Bahan RAP Bergaradasi DBM (Dense Bitumen Macadam)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian 

ini tidak menggunakan bahan tambah apapun yang biasa digunakan pada penelitian 

lainnya. Dalam penelitian ini hanya focus pada kepadatan dan daya dukung bahan 

RAP dan Agregat baru sebagai pembandingnya. Beberapa penelitian sejenis tentang 

RAP yang pernah dilakukan sebelumnya : 

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

(Reclaimed Asphalt Pavement) Sebagai Bahan Daur Ulang Perkerasan 

Jalan”. 

2. Pramudyo (2013) dengan judul “Investigasi Karakteristik RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) Artifisial”. 

3. Astuti (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur 

Terhadap Karakteristik RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)”. 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya. 

  
No. Uraian Penelitian yang diusulkan Danny Kelana Girry (2010) Cahyo Pramudyo (2013) Astuti (2015) 

1 Judul  

Investigasi Sifat Kepadatan  Karakteristik Daya Dukung Material  Investigasi Karakteristik  Analisis Pengaruh Bahan  

dan Daya dukung Bahan RAP  RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)  RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) Tambah Kapur Terhadap  

Bergradasi DBM  Sebagai Bahan Daur Ulang   Artifisial Karakteristik RAP  

(Dense Bitumen Macadam) Perkerasan Jalan   (Reclaimed Asphalt Pavment) 

2 Tujuan 

Mengetahui perbandingan  Mengetahui karekteristik Mengetahui karekteristik  Mengetahui pengaruh bahan  

nilai kepadatan dan daya dukung  daya dukung material  RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) tambah kapur padam  

antara bahan RAP dan agregat baru RAP (Reclaimed Pavement)   buatan yang ideal, sebagai bahan uji terhadap karakteristik RAP  

 bergradasi DBM sebagai bahan daur ulang   untuk penelitian RAP lebih lanjut (Reclaimed Asphalt Pavement) 

  perkerasan jalan dengan CBR test  dalam lingkup laboratorium   

3 Bahan RAP + Agregat Baru RAP RAP Artifisial RAP 

4 Metode Tanpa Bahan Tambah Cold Mix Cold Mix Stabilisasi + Kapur Padam 

5 Pengujian 
Standard Proctor, Modified Proctor  

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

       

 


