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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkerasan jalan adalah lapis perkerasan yang berada diantara lapis tanah 

dasar dan roda kendaraan. Fungsi dari perkerasan jalan ini yaitu sebagai 

pelayanan untuk transportasi darat, maka diharapkan pemilihan bahan dan proses 

pembuatannya sesuai dengan spesifikasi agar dapat menjaga kinerja perkerasan 

agar dan mampu memberikan pelayanan sampai akhir umur yang direncanakan.        

Pada pembuatan suatu produk perkerasan jalan, salah satu hal yang perlu 

diperhatikan yaitu proses pemadatan. Pemadatan yaitu proses merapatkan 

partikel-partikel solid dalam campuran. Pemadatan akan berpengaruh pada 

kualitas suatu produk yang akan dihasilkan.  

 Pada kenyataan di lapangan biasanya pemadatan menggunakan alat 

pneumatic tire roller dan tandem roller karena digunakan pada area yang luas, 

namun dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium dengan menggunakan alat 

pemadat marshall hammer. Marshall hammer merupakan alat pemadat dengan 

beban secara vertikal dan memiliki daya kekang yang besar. Pemadatan yang baik 

dapat mendistribusikan beban secara merata, maka akan menghasilkan pergerakan 

agregat dan distribusi void yang baik pula. 

 Pergerakan agregat merupakan kecenderungan gerak agregat pada suatu 

campuran, pada pergerakan agregat ini akan berpengaruh pada rongga dalam 

campuran. Pengaruh dari pergerakan agregat yaitu adanya indikasi terjadinya 

segregasi atau pemisahan butiran pada campuran yang berakibat pada kepadatan 

suatu campuran. Pada pergerakan agregat juga dipengaruhi oleh susunan butiran 

partikelnya yaitu gradasi agregat.  

 Gradasi agregat memiliki peranan penting dalam memberikan kekuatan dan 

dukungan pada campuran aspal, yaitu pada saat partikel saling mengunci antara 

satu dengan yang lainnya (interlocking). Pada penelitian ini menggunakan gradasi 

Fuller mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yaitu Sofyan (2016) “Analisis 
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Faktor Gradasi Bahan RAP Terhadap Nilai Kepadatan Dan CBR Menggunakan 

Rumus Fuller”. Gradasi Fuller merupakan gradasi baik (well gradded) karena 

memiliki susunan butir agregat yang tidak sama yaitu agregat kasar, agregat 

sedang dan agregat halus. Pada penelitiannya didapatkan nilai kepadatan dan 

stabilitas tertinggi pada RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) gradasi Fuller variasi 

d=3/4mm, maka pada penelitian ini menggunakan gradasi Fuller antara variasi 

d=3/4mm dan d=1mm. Baik itu pengujian kepadatan maupun pengujian CBR, 

RAP yang telah direkayasa hasilnya lebih baik daripada RAP asli yang tidak 

digradasi ulang (Sofyan, 2016). 

 Pada penelitian ini menggunakan bahan Fresh Aggregate (agregat baru) dan 

RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) 

merupakan bahan daur ulang yang memiliki kepadatan yang rendah dibandingan 

dengan agregat baru, namun bahan RAP masih memiliki potensi untuk menjadi 

bahan perkerasan jalan, maka perlu diselidiki mengapa campuran dengan bahan 

RAP memiliki kepadatan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

melakukan penelitian perbandingan antara campuran RAP dengan Fresh 

Aggreggate yang ditinjau dari pergerakan agregat dan distribusi void-nya.  

Pada umumnya metode pencampuran daur ulang dilakukan dengan cara 

campuran dingin (cold mix), baik menggunakan aspal emulsi atau foam bitumen. 

Pada penelitian ini menggunakan metode campuran dingin dengan aspal emulsi 

karena mudah dalam pengerjaannya, ramah lingkungan karena tidak 

menggunakan pemanasan yang menyebabkan polusi udara seperti campuran 

panas (hot mix), dan lebih ekonomis karena tidak menggunakan bahan bakar. 

Maka pada penelitian ini peneliti akan mempelajari lebih lanjut tentang 

perbandingan pergerakan agregat dan distribusi void antara campuran aspal emulsi 

bahan RAP dan Fresh Agreggate bergradasi Fuller. 
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B. Rumusan Masalah 

Demikian beberapa permasalahan penelitian pada bidang perkerasan jalan 

sesuai dengan latar belakang diatas : 

1. Bagaimana perbandingan pergerakan agregat antara RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) dengan Fresh Agreggate campuran aspal emulsi 

bergradasi Fuller akibat pemadatan dengan Marshall Hammer? 

2. Bagaimana pengaruh tumbukan pada variasi 2x25,2x50,2x75 terhadap 

distribusi void antara RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dengan Fresh 

Agreggate campuran aspal emulsi bergradasi Fuller akibat pemadatan 

dengan Marshall Hammer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Dapat membandingkan pergerakan agregat antara campuran RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) dan Fresh Agreggate bergradasi Fuller 

pada saat proses pemadatan dengan alat pemadat Marshall Hammer serta 

penyebab dan pengaruhnya pada campuran. 

2.    Dapat membandingkan distribusi void antara campuran RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) dan Fresh Agreggate bergradasi Fuller yang 

dipadatkan dengan alat pemadat Marshall Hammer akibat pengaruh 

tumbukan pada variasi 2x25,2x50,2x75 dan pengaruhnya pada campuran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi daur ulang RAP 

(Reclaimed Asphalt Pavement) sebagai bahan pengganti perkerasan baru. 

2. Memberikan pengetahuan tentang gradasi Fuller dan aspal emulsi agar 

dapat menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya. 

3. Dapat melihat secara visual benda uji pada pergerakan agregat dengan 

campuran aspal emulsi bergradasi Fuller yang dipadatkan dengan 

Marshall Hammer. 
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4. Sebagai pembelajaran mengenai distribusi void pada campuran. 

 

E. Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Jenis aspal yang digunakan adalah aspal emulsi CRS-1 (Cationic Rapid 

Setting-1). 

3. Metode yang digunakan menggunakan pencampuran dingin atau Cold 

Mix. 

4. Penyelidikan tentang pergerakan agregat dan distribusi void yang 

direkayasa menggunakan rumus Fuller. 

5. Pembuatan sample yaitu dengan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dan 

fresh agregate yang direkayasa menggunakan gradasi Fuller. 

6. Menggunakan gradasi Fuller dengan saringan 25.4mm, 19mm, 12.7mm, 

9.5mm, 4.75mm, 2.36, 1.18mm, 0.60mm, 0.30mm, 0.15mm, 0.075mm 

dan pan. 

7. Penentuan rekayasa, yaitu gradasi Fuller antara variasi d=3/4mm dan 

d=1mm didapatkan dari hasil penelitian Sofyan (2016). 

8. Batu sintetis digunakan sebagai indikator saat pengamatan pergerakan 

agregat serta distribusi void. 

9. Perletakan batu sintesis pada pengujian pergerakan agregat yaitu pada 

koodinat (0,0). 

10. Alat pemadat aspal emulsi yang digunakan dalam penelitian alat pemadat 

Marshall Hammer. 

11. Pengujian orientasi agregat dan distribusi void menggunakan 3 variasi 

tumbukan yaitu 2x25, 2x50, dan 2x75 tumbukan. 

12. Bahan yang digunakan untuk pemeriksaan orientasi agregat dan 

distribusi void adalah fresh agregat dan RAP yang hasilnya akan 

dibandingkan. 

13. Penentuan kadar aspal emulsi optimum dengan menggunakan uji 

Marshall Test. 



5 
 

14. Menentukan kadar aspal optimum berdasarkan nilai stabilitas yang paling 

tinggi baik campuran fresh agregat maupun campuran RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement). 

15. Variasi kadar aspal residu yang digunakan untuk mencari KARO (Kadar 

Aspal Residu Optimum) adalah 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; dan 6,0. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Perbandingan Analisis Pergerakan Agregat dan 

Distribusi Void Akibat Pengaruh Pemadatan Antara Campuran RAP dan Agregat 

Baru Bergradasi Fuller” belum pernah dilakukan sebelumya. 

Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Ardinata (2016) “Analisis Faktor Gradasi Bahan RAP Terhadap Nilai 

Kepadatan Dan CBR Menggunakan Rumus Fuller”. 

2. Suprayitno (2013) “Perbandingan Orientasi Agregat Campuran Aspal 

Yang Dipadatkan Menggunakan Alat Pemadat Roda Gilas dan 

Marshall Hammer”. 

3. Rosalina (2013) “Karakteristik Campuran Aspal Emulsi Bergradasi 

Rapat”. 
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G. Persamaan dan Perbedaan 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 
Ardinata 

(2016) 
Suprayitno 

(2013) 
Rosalina dan Mulzar 

(2013) 

1. Judul 

Perbandingan Analisis 

Pergerakan Agregat dan 

Distribusi Void Akibat 

Pengaruh Pemadatan Antara 

Campuran RAP dan Agregat 

Baru Bergradasi Fuller 

Analisis Faktor Gradasi 

Bahan RAP Terhadap Nilai 

Kepadatan Dan CBR 

Menggunakan Rumus Fuller 

Perbandingan Orientasi 

Agregat Campuran 

Aspal Yang Dipadatkan 

Menggunakan Alat 

Pemadat Roda Gilas 

dan Marshall Hammer 

Karakteristik 

Campuran Aspal 

Emulsi Bergradasi 

Rapat 

2 Tujuan 

Mengetahui dan menganalisis 

pergerakan agregat dan 

distribusi void campuran 

aspal emulsi bergradasi 

Fuller yang dipadatkan 

dengan menggunakan alat 

pemadat Marshall Hammer 

Analisis nilai kepadatan 

bahan RAP asli dan RAP 

yang direkayasa berdasarkan 

rumus gradasi Fuller 

Mengetahui 

perbandingan orientasi 

distribusi agregat 

campuran aspal yang 

dipadatkan dengan 

menggunakan alat Roda 

Gilas dan Marshall 

Hammer 

Mengetahui 

karakteristik 

campuran aspal beton 

menggunakan aspal 

emulsi jenis CMS-2 

sebagai pengikat 

3 Bahan Aspal emulsi RAP Asphalt concrete Aspal emulsi 

4 Pemadatan Marshall Hammer CBR 
Roda Gilas dan Marshall 

Hammer 
Marshall Hammer 


