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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penunjang berkembangnya 

roda perekonomian negara, karena lebih efektif dan efisien serta mudah diakses 

keberadaanya. Salah satu faktor yang paling berpengaruh pada transportasi darat 

yaitu ketersedianya perkerasan jalan. Untuk mendapat perkerasan jalan yang 

nyaman bagi pengguna transportasi darat perlu adanya perencanaan jalan yang 

baik, agar tidak mudah rusak. Kerusakan jalan di Indonesia merupakan masalah 

terbesar yang dihadapi dibidang perkerasan jalan transportasi darat. Penyebab 

kerusakan jalan bisa terjadi akibat beban kendaraan yang berlebihan maupun 

sistem drainese yang kurang baik, maka untuk menghadapi permasalahan ini perlu 

adanya perbaikan untuk meningkatkan kekuatan, kepadatan, dan dayan dukung 

perkerasan jalan supaya umur rencana perkerasan jalan sesuai yang direncanakan. 

Sisa-sisa bongkaran perkerasan jalan yang telah habis umur rencanya biasa 

disebut dengan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). 

Daur ulang (recycling) perkerasan jalan merupakan pekerjaan 

memanfaatkan hasil bongkaran aspal jalan yang sudah rusak. Saat ini RAP banyak 

dimanfaatkan dengan metode pencampuran dingin (cold mix). Pada pelaksanaan 

pekerjaan cold mix, bahan RAP ini diolah kembali dengan menambah bahan 

peremaja maupun tidak kemudian dihampar dan dipadatkan menjadi lapis 

perkerasan baru. Teknologi ini menjanjikan berbagai keuntungan, yaitu konstruksi 

murah, praktis, hemat penggunaan agregat baru dan aspal, juga dapat mereduksi 

luaran gas emisi (Widajat, 2009) 

Material yang baik berpengaruh penting terhadap kekuatan dan kepadatan 

yang diinginkan. Material bisa dikatakan baik apabila dapat menghasilkan 

distribusi void dan orientasi agregat secara baik. Campuran RAP pada umumnya 

mempunyai mutu propertis yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan 

campuran menggunakan agregat baru. karena dari kualitas material RAP sudah 

menurun yang di sebabkan oleh umur rencana perkerasan jalan yang sudah 
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habis/aspal sudah aus. Tetapi dalam perkerasan jalan material RAP masih bisa 

digunakan sebagai lapis perkerasan jalan dengan cara menambah bahan peremaja 

ataupun dengan merekayasa gradasinya. Gradasi agregat sangat berpengaruh 

terhadap kekuatan dalam campuran beraspal, karena gradasi campuran berfungsi  

memberikan kekuatan dengan saling mengunci dari masing-masing partikel dalam 

campuran selama proses pemdatan berlangsung. Sehingga kondisi campuran 

semakin rapat kemungkinan kepadatan yang dihasilkan maksimal. 

Selain gradasi proses pemdatan yang dilakukan juga mempengaruhi 

kualitas yang diinginkan. Alat pemadat dapat dikatakan baik apabila dapat 

mendistribusikan void secara merata. Hal tersebut dijelasakan oleh Vazirani dan 

Chandola bahwa proses pemadatan sangat diperlukan dalam membuat bahan 

perkerasan jalan agar suatu material mendapatkan kepadatan dan kualitas yang 

bagus untuk memimkul beban . proses pemadatan yang baik diharapkan dapat 

memberiikan pengaruh properties campuran bahan RAP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana orientasi agregat RAP dan agregat baru yang dipadatkan 

menggunakan alat pemadat Roller Slab? 

2. Bagaimana distribusi void RAP dan agegat baru yang dipadatkan 

menggunakan alat pemadat Roller Slab ? 

3. Bagaimana perbandingan orientasi agregat dan distribusi void campuran foam 

bitumen bahan RAP dan agregat baru yang dipadatkan menggunakan alat 

pemadat Roller Slab? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola  pergerakan agregat campuran foam bitumen bahan RAP dan 

agregat baru yang dipadatkan dengan alat pemadat Roller Slab. 

2. Mengetahui distribusi void campuran foam bitumen  bahan RAP dan agregat 

baru yang dipadatkan menggunakan alat pemadat Roller Slab. 

3. Mengetahui perbandingan  orientasi agregat dan distribusi void campuran 

foam bitumen bahan RAP dan agregat baru. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan antara foam bitumen agregat baru dan 

RAP. 

2. Mengetahui secara visual benda uji untuk melihat orientasi agregat. 

3. Diharapkan menambah pengetahuan baru bagi peneliti dan masyarakat luas. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini agar dapat terfokus dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian 

maka diberi batasan-batasan antara lain: 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium bahan perkerasan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan di Laboratorium PT. Tindodi 

Karya Lestari, Tangerang. 

2. Buku panduan Bina Marga 2010 revisi 3. 

3. Rekayasa gradasi yang digunakan pada campuran bahan RAP dan agregat 

baru adalah AC-WC. 

4. Penelitian ini menggunakan sisa bongkaran aspal jalan pantura yang diambil 

dari ruas jalan Pekalongan- Comal, Kab. Pekalongan. 

5. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70. 

6. Suhu pencampuran aspal 140°C-160°C. 

7. Suhu pencampuran agregat 20°C-30°C. 

8. Kadar aspal yang digunakan yaitu 2,3% 
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9. Metode pencampuran yang digunakan untuk pencampuran adalah campuran 

dingin atau Cold Mix 

10. Pengamatan orientasi agregat hanya dipotong menjadi 3 bagian horizontal. 

11. Alat pemadat yang digunakan untuk penelitian alat pemadat Roller Slab 

12. Pengujian distribusi void dan orientasi agregat menggunakan 3 variasi 

lintasan yaitu 15, 30, dan 45 lintasan, berdasarkan penelitian Endah 

Kirnawan, 2013. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Perbandingan Orientasi Agregat 

dan Distribusi Void Menggunakan Agregat Baru dan RAP Yang Dipadatkan 

Dengan Alat Pemadat Roller Slab.” Penelitian ini merupakan penelitian yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan 

campuran Foam Bitumen dengan bahan RAP dan Agregat Baru. Penelitian ini 

hanya focus pada perbandingan Distribusi Void dan Orientasi Agregat bahan RAP 

dan Agregat Baru yang dipadatkan dengan alat pemadat Roller Slab. Beberapa 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya: 

1. Suprayitno, 2013. Perbandingan Orientasi Agregat Campuran Aspal yang 

dipadatkan Menggunakan Alat Pemadat Roller Slab dan Marshal Hammer. 

2. Endah Kirnawan, 2013. Perbandingan Orientasi Agregat Campuran Aspal yang 

dipadatkan Menggunakan Alat Pemadat Roller slab (APRS) dan Stamper.  
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I. 1.  

Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sejenis 

Uraian Penelitian yang diusulkan Suprayitno, Ade, 

(2013) 

Endah kirnawan, pancar, 

(2013) 

 

 

 

Judul 

Analisis perbandingan orientasi 

agregat dan distribusi void 

agregat baru dan RAP yang 

dipadatkan dengan alat pemadat 

Roller Slab 

Perabandingan orientasi agregat 

campuran aspal yang 

dipadatkan menggunkan alat 

pemadat Roller Slab dan 

Marshal Hammer 

Perabandingan orientasi agregat 

campuran aspal yang dipadatkan 

menggunkan alat pemadat 

Roller Slab dan Marshal 

Hammer 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Mengetahui orientasi agregat 

jika dipadatkan dengan cara 

digilas maupun dengan cara 

ditumbuk. 

Mengidentifikasi orientasi 

agregat dan distribusi void 

campuran bitumen dengan 

bahan RAP menggunakan alat 

pemadat Roller Slab. 

Analisis perbandingan. 

Mengetahui perbandingan 

orientasi agregat campuran 

aspal yang dipadatkan secara 

horizontal dan vertikal 

menggunakan alat pemadat 

Roller Slab dan marshal. 

Mengetahui distribusi void 

campuran aspalyang 

dipadatkan menggunakan alat 

pemadat Roller Slab dan 

Marshal Hammer. 

Menganalisis  perbedaan 

orientasi agregat antara benda 

uji yang dipadatkan dengan 

stamper dan dengan alat 

pemadat roller slab. 

Mengidentifikasi distribusi void 

campuran asphalt concrete yang 

dipadatkan menggunkan 

stamper dan alat pemadat rooler 

slab. 

Bahan  Agregat baru dan Rap Asphalt concrete Asphalt concrete 

Alat Pemadat Roller Slab Roller Slab dan Marshal 

Hammer 

Roller Slab dan Stamper 
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