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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Alat transportasi yang paling banyak digunakan yaitu pada sektor transportasi 

darat. Hal tersebut menuntut pembangunan prasarana jalan yang baik, aman, dan 

nyaman bagi pengguna yang melewatinya. Dalam menunjang faktor tersebut, 

kualitas struktur perkerasan jalan sangat penting untuk diperhatikan. 

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalulintas. Namun, kenyamanan tersebut akan 

terganggu ketika bahan perkerasan yang telah mencapa indeks permukaan akhir 

artinya lapisan perkerasan tersebut dapat dianggap sudah tidak memiliki nilai 

struktural lagi ataupun kerusakan yang terjadi sebelum mencapai umur rencana 

struktur, sehingga perlu adanya perbaikan. Hal tersebut mengharuskan lapis 

perkerasaan mampu menahan beban struktural berulang dari kendaraan untuk 

waktu yang lama, lapis perkerasan juga harus mampu berfungsi sebagai kedap air 

agar air dan bahan organik tidak dapat masuk kedalam lapis perkerasan yang 

bersifat merusak. 

Cara pencampuran bahan perkerasan lentur dibagi menjadi 3 yaitu hot mix 

asphalt, warm mix asphalt, dan cold mix asphalt. Pada pelaksanaannya campuran 

yang paling sering digunakan berupa hot mix asphalt karena propertis yang baik 

serta waktu seting yang tidak begitu lama namun dalam pelaksanaannya 

membutuhkan suhu yang tinggi mencapai 140 
o
C yang berdampak pada 

kebutuhan asupan energi bahan bakar yang besar serta sebanding dengan emisi 

dan gas pembuangan yang besar pula. pencampuran secara cold mix yang 

membutuhkan suhu 25
o
C–32

o
C bisa menjadi alternatif lain karena dalam 

pencampurannya hanya menggunakan concrete mixer sebagai alat, serta air 

sebagai pengemulsi dan ditambah bahan aditif. Cold mix lebih praktis dan tidak 
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ada gas buang yang dihasilkan. Namun, kekurangannya memerlukan waktu 

setting yang lama dan hanya digunakan untuk skala kecil. 

Inovasi teknologi campuran bahan perkerasan terus berkembang bukan hanya 

aspek kualitas yang baik namun juga efisiensi penggunaan agregat dan aspal 

menjadi pertimbangan. Dewasa ini dalam mencari solusi mengenai hal tersebut 

mendorong adanya daur ulang agregat yang digunakan dari limbah bongkaran 

perkerasan jalan yang telah digunakan kembali untuk menjadi struktur bahan 

perkerasan yang baru yaitu RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). Bongkaran 

perkerasan jalan yang hanya menjadi limbah dan tidak bernilai mulai 

dimanfaatkan kembali seperti untuk urugan tanah yang labil, lapisan penambalan 

jalan berlubang, lapis pondasi perkerasan, dan perkerasan baru untuk jalan 

perkampungan. Meskipun dari segi kualitas RAP belum mampu bersaing dengan 

agregat baru (fresh aggregate) sebagai agregat campuran untuk lapis permukaan 

jalan untuk menahan beban struktural dikarenakan sifat RAP yaitu bekas pakai 

yang telah digunakan untuk beban berulang sehingga kekuatan agregat yang 

berkurang, berbanding terbalik dengan agregat baru (fresh aggregate) yang belum 

pernah digunakan sehingga kekuatannya untuk menahan beban struktural masih 

lebih baik, di sisi lain RAP berupa agregat lama yang terselimuti aspal tua bersifat 

tidak kasar pada permukaannya, ageing, dan mudah lapuk, sehingga kelayakannya 

sebelum digunakan harus diteliti terlebih dahulu. Dengan dilakukan penelitian 

tentang RAP kita dapat mengetahui kekurangannya dan dapat diperbaiki sehingga 

kualitas RAP menjadi lebih baik. 

Terkait dengan hal tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi 

tentang perbandingan propertis campuran dingin aspal emulsi menggunakan 

bahan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dan fresh aggregate dengan metode 

menganalisis karakteristik Volumetrik, Marshall, dan Nilai Kuat Tarik Tidak 

Langsung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sifat volumetrik campuran aspal emulsi dengan menggunakan 

bahan RAP dan fresh aggregate? 

2. Bagaimana ketahanan (stabilitas) terhadap kelelahan plastis (flow) 

campuran dingin aspal emulsi dengan menggunakan bahan RAP dan fresh 

aggregate? 

3. Bagaimana nilai kuat tarik tak langsung campuran dingin aspal emulsi 

dengan menggunakan bahan RAP dan fresh aggregate? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sifat volumetrik campuran dingin aspal emulsi dengan 

menggunakan bahan RAP dan fresh aggregate 

2. Mengetahui karakteristik marshall pada campuran dingin aspal emulsi 

dengan bahan RAP dan fresh aggregate. 

3. Mengetahui nilai kuat tarik tak langsung dengan alat ITS modifikasi pada 

campuran dingin aspal emulsi dengan bahan RAP dan fresh aggregate. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik campuran dingin aspal emulsi menggunakan 

RAP dan fresh aggregate. 

2. Mengetahui perbedaan campuran dingin aspal emulsi menggunakan RAP 

dan fresh aggregate. 

3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan campuran dingin aspal emulsi 

menggunakan RAP dan fresh aggregate. 
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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. 

2. Material RAP yang digunakan berasal dari pengerukan lapis perkerasan 

jalan Asphalt  Concrete-Wearing  Course  (AC-WC)  pada ruas Jl.Pemuda 

km.9 Weleri, Kendal dengan cold milling. 

3. Fresh Aggregate berasal dari Kali Woro, Klaten. 

4. Bahan aspal emulsi untuk campuran dingin yang digunakan adalah tipe 

EA-S60 (CSS-1) berasal dari PT. Izza Saran Karsa, Sidoarjo. 

5. Campuran aspal emulsi dingin menggunakan gradasi AC-WC. 

6. Spesifikasi pengujian agregat dan campuran yang digunakan adalah Bina 

Marga 2010 devisi 6 revisi 3 

7. Data yang digunakan primer berupa data pemeriksaan mutu bahan dari 

agregat dan sekunder berupa data mutu bahan dari aspal emulsi. 

8. Campuran aspal emulsi menggunakan variasi bahan 100% RAP (RAP), 

50% RAP (RAP dan fresh aggregate), dan 0% RAP (fresh aggregate) 

9. Pengujian campuran aspal emulsi dingin yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Marshall test dan ITS test modifikasi. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Perbandingan Propertis Marshall dan ITS 

Campuran Aspal Emulsi Menggunakan Bahan RAP dan Fresh Aggregate”. 

Penelitian ini asli karena memang belum ada pada penelitian tentang campuran 

dingin sebelumnya. Dalam penelitian ini campuran dingin menggunakan agregat 

dari bahan RAP lalu dibandingkan dengan menggunakan bahan fresh aggregate. 

Dalam penelitian ini hanya fokus pada karakteristik volumetrik, karakteristik 

Marshall dan ITS. Beberapa penelitian tentang campuran dingin menggunakan 

RCC Asphalt dengan bahan fresh aggregate dan campuran dingin menggunakan 

aspal emulsi menggunakan bahan RAP. Berdasarkan hasil penelitian nantinya 
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dapat diketahui karakteristik campuran dingin aspal emulsi menggunakan agregat 

dari bahan RAP dan fresh aggregate. Beberapa penelitian sejenis tentang 

campuran dingin menggunakan aspal emulsi menggunakan RAP dan fresh 

aggregate yang pernah dilakukandsebelumnya: 

1. Emrizal (2009) dengan judul “Pemanfaatan Material Daur Ulang Aspal 

Beton Untuk Material Aspal Beton Campuran Dingin Memakai Aspal 

Emulsi”. 

2. Raharjo (2010) dengan judul “Tinjauan Marshall Properties, Kuat Tarik 

Tidak Langsung, Kuat Tekan Bebas, dan Permeabilitas Campuran Dingin 

Aspal Beton Dengan Rapid Curing Cutback Asphalt Sebagai Binder”. 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengambil judul “Perbandingan Propertis Marshall dan ITS 

Campuran Aspal Emulsi Menggunakan Bahan RAP dan Fresh Aggregate”. 

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya berikut 

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel I.1 berikut ini: 

Tabel I.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

Uraian 
Penelitian yang 

dilakukan 

Emrizal 

(2009) 

Raharjo 

(2010) 

Judul 

Perbandingan 

Propertis Marshall 

dan ITS Campuran 

Aspal Emulsi 

Menggunakan Bahan 

RAP dan fresh 

aggregate 

Pemanfaatan Material 

Daur Ulang Aspal 

Beton Untuk Material 

Aspal Beton Campuran 

Dingin Memakai Aspal 

Emulsi 

Tinjauan Marshall 

Properties, Kuat Tarik 

Tidak Langsung, Kuat 

Tekan Bebas, dan 

Permeabilitas Campuran 

Dingin Aspal Beton 

Dengan Rapid Curing 

Cutback Asphalt 

Sebagai Binder 

Tujuan 

Mengetahui 

perbandingan 

propertis campuran 

dingin aspal emulsi 

menggunakan bahan 

RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) 

dan fresh aggregate 

dengan menganalisis 

sifat volumetrik, 

pengujian Marshall 

test,dan ITS test. 

 

Mengetahui  nilai 

Marshall properties, 

kuat tarik tidak 

langsung, kuat tekan 

bebas, dan  

permeabilitas  

campuran  

Mengetahui  nilai 

Marshall properties, 

kuat tarik tidak 

langsung, kuat tekan 

bebas, dan  

permeabilitas  campuran 

dingin  AC apabila 

digunakan cutback 

asphalt RC-70 sebagai 

binder. 

. 

Bahan 

Aspal Emulsi 

(Cationic Slow 

Setting-1), RAP, dan 

Fresh Aggregate 

Aspal Emulsi 

(Cationic Slow Setting-

1hard) dan RAP 

Rapid Curing Cutback 

Asphalt dan Fresh 

Aggregate 

Metode Cold Mix Asphalt Cold Mix Asphalt Cold Mix Asphalt 

Alat Uji 
Marshall test dan 

ITS 

Marshall test, ITS, 

UCS, dan 

Permeabilitas 

Marshall test, ITS, 

UCS, dan Permeabilitas 

 

 


