
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia, pada 

perkembangannya jalan juga bagian yang menentukan dari proses kemajuan 

setiap bangsa. Setiap tahunnya kebutuhan jalan selalu meningkat, tentu saja ini 

akan berakibat pada tingginya eksploitasi sumber daya alam, timbulnya polusi 

akibat proses pembuatan jalan yang membutuhkan pembakaran serta problematika 

limbah dari perkerasan itu sendiri. Oleh karenanya pembuatan, perbaikan, 

perawatan dan peningkatan jalan diperlukan adanya kontruksi perkerasan yang 

berkelanjutan.  

Keharusan menuju konstruksi berkelanjutan menimbulkan adanya 

peningkatan kebutuhan pada daur ulang, maka guna menangani permasalahan dari 

limbah tersebut, maka dilakukan daur ulang dari limbah agregat atau Reclaimed 

Asphalt Pavement (RAP). Sebagai bahan bekas pakai RAP secara kualitas tentu 

lebih rendah dibanding agregat baru/fresh aggregate, yang akan menimbulkan 

kekhawatiran seberapa jauh ketahanan dari bahan tersebut mampu menahan 

pengaruh dari luar yang terus menerus yakni cuaca dan air. 

Tidak berhenti hanya pada daur ulang limbah agregat, kebutuhan lain yang 

muncul adalah pembuatan aspal beton tanpa proses pembakaran yang 

memerlukan banyak bahan bakar serta menghasilkan polusi udara akibat proses 

pembakarannya, hal itu dikarenakan dalam pembuatan campuran aspal panas (hot 

mix asphalt) membutuhkan membutuhkan suhu pemanasan yang tinggi. Maka 

muncul gagasan untuk menggunakan campuran dingin yang pembuatannya tanpa 

harus melalui proses pemanasan, sehingga mulai pada tahun 1970 manufaktur 

aspal emulsi mulai berkembang akibat persoalan polusi. Aspal emulsi sendiri 

tidak memerlukan pemanasan dalam proses pencampurannya dengan agregat 
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sehingga disebut campuran dingin, sebagaimana dinyatakan Kazmierowski (2009) 

daur ulang campuran dingin dalam dua lajur pada tiap kilometer panjang 

pekerjaan mengeluarkan emisi udara (CO2 NOx dan SO2)  50% lebih sedikit 

dibandingkan dengan metode kovensional campuran aspal panas (hot mix 

asphalt). 

Pada pekerjaan pembuatan jalan saat ini penggunaan aspal emulsi dan 

RAP tergolong sangat kecil dibanding hot mix, hal ini bisa disebabkan karena 

kualitas yang rendah dari campuran aspal emulsi dan RAP sehingga mudah 

mengalami kerusakan yang berakibat lebih sering membutuhkan perbaikan 

ataupun penambahan bahan stabilisasi untuk memperbaiki kualitasnya. Dengan 

demikian diperlukan sebuah rancangan ataupun data-data ilmiah yang dapat 

digunakan sebagai rujukan apabila kedua campuran tersebut digunakan, baik 

peruntukannya, fungsinya dan ketahanannya dalam menghadapi cuaca dan iklim 

yang terus menerus atau dalam istiliah lain adalah durabilitas dari campuran. 

Secara keseluruhan terdapat banyak hal yang mempengaruhi durabilitas 

(ketahanan) perkerasan terutama dilapangan, durabilitas juga dapat didefiniskan 

sebagai kemampuan campuran aspal untuk melawan terus menerus dan 

dikombinasikan efek merusak lingkuangan dan beban lau lintas . Cuaca dan air 

yang dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi kinerja, belum lagi apabila 

terjadi penuaan campuran aspal dalam selama proses pencampuran dan 

penghamparan. Pada wilayah tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 

mendapat fakta lapangan yang lebih realistis dan dapat menjadi pertimbangan 

para ahli perkerasan jalan dalam membuat keputusan. Dengan berbagai kelebihan 

dan kekurangan dari aspal emulsi dan RAP, penelitian dari campuran kedua bahan 

tersebut diperlukan untuk memberikan evaluasi mengenai durabilitasnya sehingga 

diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pengetahuan tentang aspal emulsi 

dan RAP untuk mencapai hasil yang tinggi dari campuran tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik Marshall campuran aspal emulsi menggunakan 

bahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan variasi 0%, 50% dan 100% 

dalam keadaan standar.perendaman dan variasi perendaman ? 

2. Bagaimana durabilitas akibat lama perendaman campuran aspal emulsi 

menggunakan bahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan variasi 0%, 

50% dan 100% pada perendaman 1 hari, 3 hari dan 7 hari ? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan 

variasi 0%, 50% dan 100% terhadap durabilitas campuran aspal emulsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Properties Marshall campuran aspal emulsi dingin menggunakan 

bahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan variasi 0%, 50% dan 100% 

dalam keadaan standar perendaman dan variasi perendaman. 

2. Analisis durabilitas terhadap lama perendaman campuran aspal emulsi 

dingin menggunakan bahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan variasi 

0%, 50% dan 100% pada perendaman 1 hari, 3 hari dan 7 hari.  

3. Analisis pengaruh penambahan Reclaimed Asphalt Pavement dengan 

variasi 0%, 50% dan 100% terhadap durabilitas campuran aspal emulsi 

dingin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan antara campuran dingin 

menggunakan fresh aggregate dan RAP. 
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2. Mengetahui pengaruh kondisi iklim dan cuaca terhadap kualitas dari 

perkerasan dingin. 

3. Sebagai upaya pemanfaatkan kembali bahan daur ulang dalam rangka 

pelestarian sumber daya alam. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referansi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti terkait campuran dingin aspal emulsi menggunakan 

bahan RAP. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini agar dapat terfokus dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian 

maka diberi batasan-batasan antara lain: 

1. Bahan RAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

kerukan/kupasan cold milling machine dari Jalan Pemuda No. 62 Kendal 

Jawa Tengah. 

2. Campuran aspal dingin yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

aspal emulsi jenis CSS-1h. 

3. Tidak dilakukan pengujian aspal emulsi, spesifikasi aspal emulsi berupa 

data sekunder yang berasal dari produsen aspal emulsi yaitu PT. Izza 

Sarana Karsa Sidoarjo. 

4. Campuran yang direncanakan adalah Campuran Aspal Emulsi Dingin 

(CAED) dengan gradasi Asphalt Concret-Wearing Course (AC-WC) ideal. 

5. Sifat fisik agregat, aspal dan campuran yang diuji mengacu kepada 

spesifikasi umum Bina Marga 2010 revisi 3. 

6. Curing sampel untuk pengujian dilakukan dengan oven. 

7. Presentase kadar RAP yang digunakan sebagai benda uji adalah 0% RAP, 

50% RAP dan 100% RAP. 

8. Perendaman sampel dilakukan didalam air dengan suhu ruang selama 1 

hari, 3 hari dan 7 hari. 

9. Pengujian untuk mengevaluasi durabilitas sampel menggunakan alat 

Marshall. 
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10. Karakteristik yang diuji antara lain stabilitas, flow, void in mineral 

aggregate (VMA), void in mix (VIM) dan void filled with asphalt  (VFWA). 

11. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium, tidak melakukan pengujian 

dilapangan 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Properties Marshall dan Durabilitas 

Variasi Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Pada Campuran Aspal Emulsi”. 

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah: 

1. Nagara, 2002. Pengaruh Air Terhadap Durabilitas Beton Aspal Campuran 

Dingin Menggunakan Aspal Emulsi. 

2. Setiawan, 2014. Pengaruh Penuaan dan Lama Perendaman Terhadap 

Durabilitas Asphalt Concret Wearing Course (AC-WC) 

3. Alkawazz, Ahmed & Qasim, 2016. Experimentally Evaluation of 

Durability Characteristics for Reclaimed Local Asphalt Pavement 

Mixtures. 

 



6 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan dan perbedaan dengan peneletian sejenis yang pernah dilakukan ditampilkan dalam Tabel I.1 berikut : 

 

Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Uraian 
Penelitian yang 

Diusulkan 

Nagara 

(2002) 

Setiawan 

(2014) 

Alkawaaz et all 

(2016) 

Judul 

Evaluasi Durabilitas Aspal 

Emulsi Menggunakan Bahan 

Reclaimed Asphalt pavement 

Pengaruh Air Terhadap 

Durabilitas Beton Aspal 

Campuran Dingin 

Menggunakan Aspal Emulsi 

Pengaruh Penuaan dan 

Lama Perendaman 

Terhadap Durabilitas 

Asphalt Concret Wearing 

Course (AC-WC) 

Experimentally Evaluation of 

Durability Characteristics for 

Reclaimed Local Asphalt 

Pavement Mixtures 

Tujuan 

Mengevaluasi durabilitas 

akibat lama perendaman dari 

aspal emulsi yang 

mengggunakan bahan RAP 

dengan kadar tertentu 

sehingga akan diketahui 

seberapa tingkat durabilitas 

campuran dari nilai indeks 

stabilitas sisa marshall dan 

indek durablitias 

Melihat pengaruh air dalam 

infiltrasinya terhadap 

Campuran Aspal Emulsi 

Bergradasi Rapat (CEBR), 

serta pengaruh uap air 

secara siklik, peningkatan 

suhu dan kehilangan kadar 

air terhadap kerusakan dan 

kekuatan dari perkerasan 

Menganalisis tingkat 

keawetan campuran AC-

WC akibat pengaruh 

penuaan dan lama 

perendaman. Parameter 

yang digunakan untuk 

melihat tingkat durabilitas 

campuran AC-WC adalah 

indeks kekuatan sisa dan 

indeks durabilitas 

Investigate the durability 

characteristics for local HMA 

mixtures containing different 

percentages of screened RAP that 

meet the SCRB specification and 

what is the suitable percentage of 

RAP which can be used in the 

mixtures to get maximum 

advantages throughout a 

designed experimental program 

Bahan Aspal Emulsi dan RAP 
Aspal Emulsi dan fresh 

Aggregate 

Asphalt Concrete dan   

fresh Aggregate 
Asphalt Conrete and RAP 

Alat 

Pemadat 
Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer 

Alat Uji 

benda uji 
Marshall test Marshall test Marshall test Marshall test 


