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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Transportasi adalah proses berpindahnya suatu (barang dan jasa) dari suatu 

tempat ke tempat lainnya secara aman, nyaman, tepat waktu. Indonesia sendiri 

adalah negara yang luas yang membutuhkan alat untuk menghubungkan tempat 

satu dengan yang lainnya, mulai dari tranportasi darat, laut, dan udara, karena 

perkembangan transportasi yang sangat pesat terutama pada moda transportasi 

darat, maka dari itu dibutuhkan jalan yang memadai untuk menghubungkan 

daerah satu dengan yang lainnya. Agar penunjangan pergerakan perekonomian 

masyarakat luas dibutuhkan sarana dan prasarana yang bernilai ekonomis maka 

digunakan RAP (Reclaimed Aspalt Pavement), karena RAP adalah bahan daur 

ulang perkerasan jalan yang digunakan lagi untuk menghemat anggaran. 

 RAP adalah bahan bongkaran (limbah) perkerasan jalan yang telah rusak. 

Saat ini pengolahan RAP masih menggunakan campuran panas HMA (Hot Mix 

Asphalt) apabila dilihat dari aspek lingkungan sangat merugikan, karena polusi 

udara yang disebabkan. Kemudian dicoba pengolahan RAP dengan menggunakan 

campuran dingin CMA (Cold Mix Asphalt), namun masih didapati beberapa 

kekurangan misal didapat nilai rongga dalam campuran aspal yang tinggi karena 

aspal tua pada permukaan RAP yang menghambat pergerakan saat proses 

pemadatan, maka dari itulah digunakan WMA (Warm Mix Asphalt) sebagai 

metode pencampuran yang diyakini dapat meningkatkan kekuatan dari 

perkerasan, ini berdasarkan pada aspal tua yang ada dipermukaan RAP harus lepas 

untuk sementara dan diperlukan energi panas untuk mecairkannya, sehingga 

permukaan agregat dapat terselimuti secara maksimal.  

 CAE (Campuran Aspal Emulsi) di Indonesia sendiri sangat terbatas baik 

dari data/dokumentasi yang ada, termasuk pengaplikasian di lapangan yang masih 

sangat terbatas. CAE adalah salah satu alternatif dalam penghematan energi dan 
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penanggukangan isu lingkungan yang ada, karena pencampurannya menggunakan 

metode CMA dalam proses pencampurannya tanpa memerlukan proses 

pemanasan, akan tetapi bila dilihat dari segi kelemahannya untuk daur ulang 

terhadap agregat RAP dengan metode CMA ini masih ditemukan beberapa 

kelemahan seperti yang sudah dibahas di atas dan juga CAED (Campuran Aspal 

Emulsi Dingin) yang terbatas pada volume lalu lintas rendah hingga sedang, akan 

tetapi bila digunakan untuk volume yang tinggi tidak dapat dipastikan apakah 

mampu menopang beban dengan volume yang tinggi. CAEH (Campuran Aspal 

Emulsi Hangat) diharapkan mampu menjadi alternatif dari penyelesaian 

permasalahan di atas baik dari segi agregat RAP yang digunakan ataupun 

penggunaan metode pencampuran yang dilakukan. 

 Metode daur ulang dapat diaplikasikan dengan beberapa macam bahan 

tambah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya metode daur 

ulang tersebut seperti PC (Portland Cement), kapur padam, dan masih banyak 

lagi. Pada Penelitian kali ini peneliti akan menggunakan PC merupakan  bahan 

hidrolis yang dihasilkan dengan jalan menghaluskan terak yang mengandung 

senyawa-senyawa calcium silicate dan biasanya juga mengandung satu atau 

biasanya juga mengandung satu atau lebih senyawa-senyawa calcium sulphate 

yang ditambahkan pada penggilingan akhir. PC adalah PC yang diperoleh dengan 

menghaluskan terak yang terutama terdiri dari silikat-silikat, calcium yang bersifat 

hidrolis bersama bahan tambahan biasanya gypsum. PC dibedakan dalam 

beberapa tipe yaitu tipe I, tipe II, tipe III, tipe IV, dan tipe V. Penelitian kali ini 

akan menggunakan tipe PC yang I, karena tipe semen ini digunakan untuk 

berbagai macam konstruksi apabila tidak diperlukan sifat-sifat khusus, misalnya 

tahan terhadap sulfat, panas, hiderasi, dan sebagainya. (Anonim, 1980) 

 Dalam kaitannya dengan CAE sendiri PC adalah suatu bahan tambah yang 

digunakan untuk mempercepat proses penguapan yang terjadi pada CAE, karena 

pada CAE pada proses pemadatan awal nilai kekuatannya masih sangat rendah, 

khususnya bila aspal emulsi yang digunakan tipe CSS-1 (Cationic Slow Setting-1) 

yang perlu pendiaman beberapa saat untuk mendapatkan nilai kekuatan yang 

maksimal karena dalam aspal emulsi adanya kandungan air dengan persentase 30-
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40% dengan kadar residu aspal 60-70% dan memerlukan panas untuk 

mendapatkan kekuatan maksimal untuk menguapkan kandungan air pada CAE.  

 Dengan adanya permasalahan di atas peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap bahan RAP dan emulsion Asphalt, menggunakan metode pencampuran 

campuran hangat atau WMA terhadap propertis Marshall yang bertujuan untuk 

mendapatkan nilai dari karakteristik yang diperoleh mampu mendekati spesifikasi 

HMA dan parameter ITS (Indirect Tensile Strength) test ini bertujuan untuk 

memperoleh nilai tarik tidak langsung pada campuran dan kemampuan campuran 

menahan tekanan pada lapisan yang pada umumnya menyebabkan retak fatigue, 

namun demikian untuk mencapai kekuatan maksimal campuran ini diperlukan 

waktu yang lama, karena kandungan air pada aspal emulsi harus benar-benar 

hilang, maka untuk mencapai propertis yang maksimal diperlukan bahan tambah 

berupa PC yang berfungsi sebagai bahan penstabil dan percepatan penguapan air 

pada CAE dan fresh aggregate, dengan harapan propertisnya bertambah baik dan 

dapat diterapkan di lapangan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah 

dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana propertis Marshall test CAEH menggunakan variasi proporsi RAP 

dan PC ? 

2. Bagaimana propertis Volumetrik CAEH menggunakan variasi proporsi RAP  

dan PC ? 

3. Bagaimana parameter ITS test CAEH menggunakan variasi proporsi RAP dan 

PC ? 

 

 

 

 

 



    4 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini : 

1. Mengetahui propertis Marshall test CAEH menggunakan variasi proporsi RAP  

dan PC. 

2. Mengetahui propertis Volumetrik CAEH menggunakan variasi proporsi RAP  

dan PC. 

3. Mengetahui parameter ITS  test CAEH menggunakan variasi proporsi RAP  

dan PC. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan baru bagi peneliti 

khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terutama untuk cara 

pencampuran CAEH pada RAP dan PC.   

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata, agar 

mampu diterapkan di lapangan untuk memberikan pendayagunaan terhadap 

bahan daur ulang perkerasan jalan. 

3. Sebagai pandangan pemanfaatan bahan daur ulang perkerasan jalan.  

 

E. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan bahan RAP jalan lama di jalur Pantai Utara Jawa 

(PANTURA) lapis AC-WC, tepatnya di Kab. Kendal. 

2. Penelitian ini menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan ini yang berada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Aspal yang digunakan adalah Emulsion Asphalt yang diproduksi PT. IZZA 

Sarana Karsa Sidoharjo. Jenis aspal CSS-1 dengan kandungan listrik kationik. 
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4. Lapisan perkerasan yang digunakan pada penelitian ini adalah AC-WC. 

5. Mempelajari properties stabilitas Marshall, volumetrik (VMA, VIM, dan 

VFWA), dan nilai ITS. 

6. Pencampuran menggunakan metode pencampuran WMA. 

7. Penyelidikan suhu yang digunakan dalam pencampuran mix design adalah hasil 

investigasi terbaik pada parameter nilai stabilitas Marshall pada penelitian 

Haryono (2017). 

8. Fresh Aggregate yang digunakan berasal dari toko bangunan sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Surakarta..    

9. Menggunakan variasi RAP terhadap campuran sebesar 30%, 50%, 70%, dan 

100% terhadap berat agregat. 

10. Menggunakan penambahan PC  terhadap campuran sebesar 1,5% terhadap 

berat agregat, penambahan ini dilakukan hanya untuk bahan penstabil. 

11. Spesifikasi campuran pada penelitian kali ini menggunakan metode 

pencampuran WMA, berdasarkan NCAT (National Center for Asphalt 

Technology) di Auburn University, USA mengatakan bahwa “semua 

persyaratan spesifikasi untuk HMA berlaku untuk WMA”. Berikut ini adalah 

spesifikasi HMA dengan LASTON (Lapisan Aspal Beton) sesuai dengan 

Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi III Devisi 6 pada Tabel I.1. 

 

Tabel I.1. Ketentuan Sifat-Sifat Campuran LASTON (AC) 

Sifat- Sifat Campuran 
LASTON 

Halus          Kasar 

Jumlah tumbukan perbidang  75 

Rongga dalam campuran (%) 
Maks 3,5 

Min 5,0 

Rongga dalm agregat (VMA) (%) Min 15 

Rongga terisi aspal (%) Min 65 

Stabilitas Marshall (kg) Min 800 

Flow (mm) Min 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 
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F. Keaslian Penelitian 

 

 Penelitian ini merupakan yang pertama kalinya dan belum pernah ada 

sebelumnya. Di bawah ini akan dijabarkan apa yang menjadi tujuan peneliti 

melalukan penelitian ini.   

1. Penelitian Yang Diajukan. 

a. Analisis Propertis Marshall dan ITS Campuran Aspal Emulsi Hangat 

Menggunakan Bahan RAP dan Portland Cement. Dengan tujuan penelitian 

mempelajari nilai volumetrik (VMA, VIM, VFWA), stabilitas Marshall, dan 

ITS terhadap campuran emulsion asphalt–fresh aggregate hangat dengan 

bahan tambah yang divariasi persentase campurannya RAP dan PC. 

2. Penelitian yang saya lakukan sebagian besar mengambil dari penelitian yang 

sebelumnya, dengan judul dan tujuan sebagai berikut: 

a. (Mustika, 2009) dengan judul “Observasi Karakteristik Marshall Pada 

Asphalt Concrete Campuran Panas Dengan RAP”. Dengan tujuan penelitian 

untuk mengetahui karakeritik dari aspal beton. 

b. (Astuti, 2015) denagn judul penelitian “Analisis Pengaruh Tambah Kapur 

Terhadap Karakteristik RAP”. Dengan tujuan penelitian karakteristik RAP 

yang ditambah dengan bahan penstabil kapur padam. 

c. (Ahmad. M, 2010) dengan judul penelitian “Kajian Karakteristik Indirect 

Tensile Strength Dengan Campuran Aspal Penetrasi 60/70 Dan Residu Oli 

Pada Campuran Hangat”. Dengan tujuan penelitian mengetahui pola 

hubungan antara kadar residu oli dan suhu pada campuran hangat dan 

hubungan antara kadar aspal dengan kuat tarik tidak langsung dan 

menghitung kadar aspal optimum untuk mendatakan kuat tarik.maksimum.
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d. Persamaan Dan Perbedaan Dari penelitian Sebelumnya 

Tabel I.2. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

No Uraian Penelitian yang diusulkan Mustika (2009) Astuti (2015) Ahmad. M, (2010) 

1. Judul 

Analisis Propertis Marshall dan ITS 

Campuran Aspal Emulsi Hangat 

Menggunakan Bahan RAP dan 

Portland Cement 

Observasi 

Karakteristik Marshall 

Pada Asphalt Concrete 

Campuran Panas 

Dengan RAP 

Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur 

terhadap Karakteristik  RAP  

Kajian Karakteristik Indirect 

Tensile Strength Dengan 

Campuran Aspal Penetrasi 60/70 

Dan Residu Oli Pada Campuran 

Hangat 

2. Tujuan 

Mengetahui pengaruh penambahan 

agregat baru dan PC dengan metode 

pencampuran WMA 

Mengetahui 

karakteristik  Asphalt 

Concrete dengan 

bahan RAP  

Mengetahui pengaruh bahan tambah kapur 

padam terhadap Karakteristik RAP  

Mengetahui pola hubungan antara 

kadar residu oli dan suhu pada 

warm mix  dan hubungan antara 

kadar aspal dengan ITS dan 

menghitung KAO untuk 

mendapat kuat tarik maksimum 

3. 
Persamaan  

Bahan RAP terhadap fresh agg RAP RAP RAP 

4. 

Perbedaan 

Metode Stabilisasi dengan bahan tambah PC - Stabilisasi dengan + Kapur Padam Residu oil 

Pengujian 
Uji Nilai stabilitas Marshall, 

volumetrik, dan ITS 

Uji nilai stabilitas 

Marshall 
Modified Proctor & CBR Uji ITS  

  Hasil - 
Nilai stabilitas 

Marshall    

Nilai kepadatan dan daya dukung RAP 

dengan dan tanpa bahan tambah kapur 

Nilai uji ITS terhadap 

penambahan persen residu oil 
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