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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Perkerasan jalan merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang 

pembangunan prasarana transportasi jalan yang ramah lingkungan, murah, dan 

tahan lama. Untuk itu, diperlukan inovasi metode perkerasan jalan yang mampu 

menghasilkan kualitas yang memenuhi standar namun dengan menggunakan 

material baru dilakukan untuk metode daur ulang memanfaatkan limbah dari 

lapisan. Limbah perkerasan jalan ini sering disebut Reclaimed Asphalt Pavement 

(RAP). 

RAP adalah, campuran asphalt biasanya digunakan sebagai bahan urugan 

atau bahkan menjadi limbah. Karena desakan krisis minyak dan isulingkungan 

untuk mereduksi limbah, material RAP kemudian mulai dimanfaatkan dengan 

cara diolah kembali dengan diberi bahan peremaja untuk dijadikan bahan 

perkerasan baru. 

SMA adalah campuran aspal dengan gradasi senjang (gap-graded) yang 

mengandung sebagian besar agregat kasar, dan membentuk kerangka yang efisien 

untuk penyebaran beban. Agregat kasar diikat bersama-sama oleh mastic yang 

banyak, yang mengandung bahan pengisi (filler), serat (fiber) dan polimer dengan 

lapisan aspal yang cukup tebal. 

Salah satu alternatif bahan aditif yang dapat digunakan sebagai bahan 

tambah untuk campuran beton aspal yaitu serat selulosa. Dedak padi adalah salah 

satu contoh serat selulosa alami yang biasa dikenal dengan namacellulosa rice 

fiber, yang saat ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pakan. Untuk 

meningkatkan kegunaan, maka dedak padidicoba digunakan dalam penelitian ini 

karena merupakan salah satu serat fiber alami yang mudah ditemukan dan murah. 

Salah satu bahan tambah yang sering digunakan adalah road cell 50. Bahan 

aditif tersebut tidak mudah diperoleh serta mahal. Oleh karena itu perlu dicari 

alternatif pengganti serat selulosa tersebut. Dedak padi tersebut digunakan pada 
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campuran SMA dengan menggunakan bahan RAP sebagai bahan agregat kasar 

dan dedak padi sebagai bahan aditif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Berapa kadar asphalt optimum campuran RAP dengan agregat baru? 

2. Bagaimanakah kinerja RAP dalam campuran split mastic asphalt (SMA) 

grading 0/11bila dicampur dengana gregat kasar? 

3. Bagaimanakah kinerja campuran jika dedak padi digunakan sebagai 

pengganti selulosa dalam campuran SMA grading 0/11? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mencari kadar aspal optimum campuran SMA menggunakan kombinasi 

agregat kasar dan RAP. 

2. Mengetahui kinerja RAP dalam campuran SMA grading 0/11 bila 

dikombinasi dengan aggregate kasar. 

3. Mengetahui kinerja dedak padi sebagai pengganti selulosa dalam campuran 

SMA grading 0/11. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

rekayasa jalan. 

2. Sebagai pandangan dalam pemanfaatan limbah perkerasan lama menjadi 

bahan perkerasan baru. 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

yang berasal dari jalan PANTURA. 
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2. Penelitian ini menggunakan alat-alat yang diperlukan dari Laboratorium 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Pengujian bitumen yang terkandung dalam RAP meliputi: penetrasi, berat 

jenis, daktilitas, titik lembek, titiknyala, dan titik bakar. 

4. Pengujian agregat yang terkandung dalam RAP meliputi: keausan, berat jenis, 

penyerapan dan analisis saringan. 

5. Prosentase penggunaan RAP sebesar 0%, 50% dan 100% dari total agregat 

kasar. 

6. Prosentase penggunaan dedak padi sebesar 6%, 7%, 8% terhadap total aspal. 

7. Jenis SMA yang digunakan yaitu SMA grading 0/11. 

8. Komposisi SMA terdiri dari: 70% agregat kasar, 19,5% aggregate halus, 

10,5% filler dan 7 % dedak padi. 

 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini benar penelitian sendiri, meskipun demikian ada beberapa 

penelitian sejenis pernah dilakukan. Tahir (2011) meneliti kinerja split mastic 

asphalt (SMA) yang menggunakan serat selulosa, (Desak, 2011) meneliti tentang 

Karak teristik Marshall dengan bahan tambah limbah Plastik pada campuran 

SMA, dan Aloysius (2010) meneliti tentang Kinerja Campuran SMA dengan 

beberapa material dari Kalimantan. 


