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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) adalah limbah sisa perkerasan jalan 

yang telah rusak atau habis umur rencananya. RAP umumnya digunakan untuk 

perkerasan dengan metode pencampuran dingin. Namun untuk dapat digunakan 

sebagai bahan perkerasan baru, RAP memiliki kendala dalam hal kualitas. Agar 

kualitas dari campuran RAP ini mendekati atau bahkan lebih baik dari kualitas 

campuran aspal  konvensional adalah dengan memperbaiki propertis dari RAP 

tersebut. Perbaikan propertis dari RAP ini bisa dengan penambahan filler, bahan 

peremaja, agregat baru, aspal baru atau dengan penambahan bahan tambah 

lainnya. 

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa dengan 

penambahan filler pada campuran dingin menggunakan RAP dapat meningkatkan 

kepadatan dan pengaruh air dapat berkurang karena adanya ikatan antara partikel 

filler dengan bitumen tergantung jenis filler yang digunakan. Menurut Bruttler et 

al. (1999), peran filler dapat dibagi menjadi tiga mekanisme penguatan yaitu 

sebagai pengisi, penguatan secara fisik-kimia (karena interaksi antara aspal dan 

partikel filler) dan penguatan partikel. Namun, perlu penelitian lebih lanjut apakah 

filler juga dapat mempengaruhi sifat aspal RAP itu sendiri. 

Aspal RAP dapat diperoleh dari proses ekstraksi, namun akan 

membutuhkan banyak material RAP dan waktu yang lama untuk mendapatkan 

aspal yang cukup untuk pengujian. Untuk efisiensi waktu serta biaya, penelitian 

ini tidak menggunakan aspal RAP asli melainkan aspal RAP artifisial atau aspal 

RAP tiruan. 

Aspal RAP artifisial adalah aspal yang sengaja dituakan untuk penelitian. 

Pada umumnya aspal yang telah mengalami penuaan memiliki karakteristik yang 

keras dan getas karena proses oksidasi, namun perlu penyelidikan lebih lanjut 
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tentang karakteristik dari aspal RAP artifisial ini. Untuk mengetahui karakteristik 

aspal RAP artifisial serta pengaruh penambahan filler terhadap sifat teknisnya, 

dilakukan pengujian karakteristik aspal diantaranya adalah pengujian penetrasi, 

titik lembek, berat jenis, kelekatan, titik nyala & titik bakar, daktilitas serta 

analisis tentang indeks penetrasi dan kekakuan aspal (stiffness) kemudian 

dibandingkan dengan karakteristik aspal baru. Apabila ternyata karakteristik aspal 

RAP artifisial jauh lebih rendah dari aspal baru, kemudian ditambahkan filler 

dengan harapan ada perubahan karakteristik. Diharapkan peran filler dalam aspal 

dapat meremajakan kembali aspal yang telah mengalami penuaan.  

Dalam penelitian ini, filler yang digunakan adalah semen, kapur, fly ash 

dan batubara. Diharapkan dengan menggunakan 4 jenis filler yang berbeda, dapat 

diketahui pengaruh masing-masing filler terhadap karakteristik aspal RAP 

artifisial. 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana sifat dari aspal RAP artifisial dibandingkan dengan karakteristik 

aspal baru? 

2. Bagaimana sifat aspal RAP artifisial jika ditambah filler? 

C.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain: 

1. Menyelidiki sifat aspal RAP artifisial dibandingkan dengan karakteristik aspal 

baru. 

2. Menyelidiki sifat aspal RAP artifisial ditambah filler. 

D.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang baru mengenai sifat 

aspal RAP artifisial dengan ditambah filler dan tanpa ditambah filler. 
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E.Batasan Masalah 

 Adapun dalam penelitian ini mempunyai batasan-batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan alat-alat di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Aspal yang digunakan adalah aspal dengan penetrasi 60/70. 

3. Aspal RAP yang digunakan tidak menggunakan aspal RAP asli, melainkan 

aspal artifisial yaitu aspal penetrasi 60/70 yang dituakan di Laboratorium 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan 

metode penuaan jangka panjang. 

4. Penambahan filler dengan variasi 0%,2%,4% dan 6%. 

5. Filler yang digunakan adalah semen, kapur, fly ash dan batubara. 

6. Penyelidikan aspal yang dilakukan adalah berat jenis, kelekatan, penetrasi, 

daktilitas, titik lembek, titik nyala, titik bakar, penetration index, prediksi stiffness 

dan kehilangan berat akibat panas. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Investigasi Sifat Aspal RAP Artifisial 

Menggunakan Bahan Tambah Filler” merupakan penelitian yang pertama kali 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat aspal RAP artifisial. Adapun 

penelitian yang terkait dengan RAP artifiasial bukan tentang aspal RAP artifisial, 

melainkan karakteristik dari RAP artifisial tersebut 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

 Ada beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

 

Uraian 

Penelitian yang diusulkan Ariyanto (2013) 
Cahyo Pramudyo 

(2013) 

R. Muniandy, Eltaher Aburkaba, 

R. Yunus, H. Hamid dan H. 

Salihudin (2012) 

 

 

 

Judul 

Investigasi Sifat Aspal RAP 

(Reclaimed Asphalt 

Pavement) Artifisial  

Menggunakan Bahan  

Tambah Filler 

Investigasi Karakteristik 

AC (Asphalt Concrete) 

Campuran Aspal Panas 

dengan Menggunakan 

Bahan RAP Artifisial 

Investigasi Karakteristik RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) 

Artifisial 

 

 

 

 

Pengaruh Mineral Filler Ukuran 

partikel dan Jenis pada Rheologi 

dan Kinerja Sifat SMA Mastik 

Aspal-filler. 

 

 

 

Tujuan 

Mengetahui Sifat Aspal 

RAP Artifisial dengan 

Menggunakan Bahan 

Tambah Filler 

Mengetahui  Karakteristik 

AC (Asphalt Concrete) 

Campuran Aspal Panas 

dengan Menggunakan 

Bahan RAP Artifisial 

Mengetahui Karakteristik RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) 

buatan yang ideal, sebagai bahan uji 

untuk penelitian RAP lebih lanjut 

dalam lingkup laboratorium 

Menyelidiki pengaruh ukuran filler 

partikel dan jenis pada rheologi dan 

sifat aspal dengan cara Dinamis 

Shear Rheometer (DSR) dari 

berbagai suhu dan penuaan. 

 

 

Bahan 

Aspal RAP Artifisial 

dengan menggunakan bahan 

tambah semen, kapur, fly 

ash dan batu bara 

RAP Artifisial RAP Artifisial Kapur, Limbah Keramik, Fly ash dan 

Slag Baja 

Metode 
Penuaan Jangka Panjang 

Penuaan Jangka Panjang Penuaan Jangka Panjang 

Dinamis Shear Rheometer (DSR) 

 


