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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan Raya merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalulintas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari,  

karena pentingnya prasarana tersebut,  maka kondisi jalan yang baik akan sangat 

mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan. Kondisi jalan yang 

berkualitas atau baik membutuhkan konstruksi jalan yang sesuai dengan 

permasalahan di lapangan. Perkerasan jalan banyak digunakan untuk prasarana 

transportasi dan menjadi salah satu hal yang paling penting untuk menunjang atau 

mengurangi masalah tersebut, maka sangat diperlukan perkerasan jalan yang baik 

dan ramah lingkungan.  

Salah satunya menggunakan limbah-limbah (daur ulang) perkerasan jalan 

yang sudah habis umur perencanaan dimanfaatkan kembali dengan dicampur 

bahan perkerasan baru atau sering disebut RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). 

Pekerjaan perkerasan jalan dengan daur ulang atau aspal lama yang digali, 

dihancurkan dan  digunakan kembali, mempunyai kualitas material di bawah 

agregat baru, dan semakin menipisnya ketersediaan material agregat, kalaupun 

ada harganya semakin tinggi selain itu juga semakin sedikitnya ketersediaan 

aspal, dan harganya yang sangat mahal, maka dari itu penelitian yang berjudul 

Analisis Properties Marshall dan ITS Pada Campuran RAP Hangat Menggunakan 

Bahan Aspal Emulsi yang mana menggunakan bahan full RAP dan aspal emulsi 

yaitu aspal cair yang lebih cair dari aspal cair umumnya dan mempunyai sifat 

dapat menembus pori-pori halus dalam batuan yang tidak dapat dilalui oleh aspal 

cair biasa sehingga didalam penelitian ini tidak sepenuhnya menggunakan aspal 

baru. Penelitian tersebut akan dilakukan untuk mengetahui suhu pencampuran 

terhadap nilai stabilitas Marshall, ITS, dan Volumetric pada campuran RAP-Aspal 

Emulsi menggunakan metode Warm Mix Asphalt, serta suhu optimum yang akan 
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digunakan untuk perkerasan jalan dari variasi suhu yang digunakan berdasarkan  

hasil Marshall Test, ITS (Indirect Tensile Strength) Test, dan Volumetric Analysis.  

Dalam penelitian sebelumnya menggunakan campuran RAP dingin dengan 

bahan aspal emulsi, pada penelitian tersebut diperoleh kepadatan dan kekuatan 

yang belum maksimal. dikarenakan sifat RAP yaitu bekas pakai yang telah 

digunakan untuk beban berulang sehingga kekuatan agregat yang berkurang, disisi 

lain RAP berupa agregat lama yang terselimuti aspal tua bersifat tidak kasar pada 

permukaannya, ageing, dan mudah lapuk, sehigga menyebabkan hambatan 

pergerakan partikel RAP pada saat proses pemadatan. Berdasarkan hal itu 

menyebabkan kepadatan dan kekuatan campuran rendah, maka dalam penelitian 

ini dicoba bahan RAP akan dihangatkan (Warm Mix Asphalt) terlebih dahulu 

dengan variasi suhu 90
o
, 105

o
, 115

o
, dan 130

 o
, pada saat pencampuran dengan 

harapan aspal tua akan meleleh dan dihasilkan kepadatan serta daya dukung yang 

lebih baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh suhu pencampuran terhadap nilai stabilitas Marshall 

dan ITS pada campuran RAP-Aspal Emulsi menggunakan metode Warm 

Mix Asphalt? 

2. Bagaimana pengaruh suhu terhadap volumetric campuran RAP-Aspal 

Emulsi? 

3. Bagaimana penentuan suhu optimum yang akan digunakan berdasarkan 

variasi suhu tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh suhu pencampuran terhadap nilai stabilitas Marshall 

dan ITS pada campuran RAP-Aspal Emulsi. 
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2. Mengetahui pengaruh suhu pencampuran terhadap volumetric campuran 

RAP-Aspal Emulsi 

3. Mengetahui suhu pecampuran optimum yang akan digunakan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan pandangan dan 

bukti nyata kepada masyarakat luar bahwa material RAP dapat digunakan 

untuk lapis perkerasan jalan 

2. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk pelestarian lingkungan dari sisa 

limbah bongkaran perkerasan jalan dan bisa digunakan kembali sebagai 

perkerasan baru yang lebih efisien  

3. Sebagai ilmu pengetahuan tentang campuran RAP hangat menggunakan 

bahan aspal emulsi. 

 

E. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

diambil dari jalur Pantura (sekitar Waleri-Kendal) Jawa Tengah. 

2. Penelitian ini menggunakan alat-alat yang berada di Laboratorium Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Jenis aspal yang digunakan adalah aspal emulsi CSS-1 (Cationic Slow 

Setting) produksi PT. IZZA Sarana Karsa (Jl. Manyar Tirto Asri VIII No. 

42 Surabaya). 

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

data sekunder yang berasal dari pengujian produsen aspal emulsi yaitu 

PT. IZZA Sidoarjo. 

5. Penelitian ini menggunakan gradasi pencampuran AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course) 
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6.  Kadar Aspal Emulsi Residu Optimum (KARO) yang dipakai untuk 

penelitian orientasi agregat dan distribusi void menggunakan nilai 

stabilitas terbesar. 

7. Pencampuran agregat menggunakan aspal hangat (Warm Mix Asphalt), 

dengan menggunakan variasi suhu 90
ᵒ
C, 105

ᵒ
C, 115

ᵒ
C, 130

ᵒ
C. 

8. Propertis yang harus diteliti antara lain volumetric (VMA, VIM, VFWA), 

stabilitas Marshall, dan nilai ITS. 

9. Penelitian ini hanya menggunakan bahan RAP sebagai material utama dan 

tidak menggunakan bahan tambah lain. 

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

Aspal Residu Optimum) adalah 5,5; 6; 6,5; 6,5; dan 7. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Properties Marshall dan ITS pada 

Campuran RAP Hangat Menggunakan Bahan Aspal Emulsi”. Penelitian ini asli 

karena memang belum ada pada penelitian tentang RAP sebelumnya. Dalam 

penelitian ini tidak menggunakan bahan tambah apapun yang biasa digunakan 

pada penelitian lainnya untuk memperbaiki properties campuran RAP, hanya saja 

dalam penelitian ini menggunakan campuran hangat. Pada penelitian yang 

sebelumnya tentang RAP yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan 

campuran dingin (Cold Mix Asphalt). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut 

nantinya akan dapat diketahui apakah yang berkontribusi dalam mendukung 

kekuatan bahan RAP. Penelitian yang dilakukan sebagian besar mengambil dari 

penelitian yang sebelumnya, dengan judul dan tujuan sebagai berikut : 

a. (Wikanta, 2010) dengan judul “Karakteristik Marshall Pada Aspal Beton 

Campuran Hangat dengan Modifikasi Agregat RAP dan Aspal Residu Oli ”. 

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pola hubungan antara residu oli dan 

suhu pencampuran hangat. 

b. (Wayan, 2011) dengan judul penelitian “Analisis Karakteristik dan Peningkatan 

Stabilitas Campuran Aspal Emulsi Dingin” dengan tujuan untuk menganalisis 

peningkatan stabilitas (kekuatan) Campuran Aspal Emulsi Dingin) tanpa 

penambahan semen maupun dengan penambahan 2% semen. 
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c. (Wahyu, 2010) dengan judul penelitian “ Karakteristik kepadatan dan CBR 

Material RAP dengan Proses Pencampuran Hangat (Warm Mix) “ dengan tujuan 

mempelajari karakteristik material RAP yang diolah secara hangat (Warm Mix) 

 

G. Perbedaan dan Persamaan dari Penelitian Sebelumnya 

Berikut beberapa perbedaan dan persamaan yang terkait pada penelitian tentang 

RAP yang pernah dilakukandsebelumnya dapat dilihat pada Tabel I.1. Persamaan 

dan perbedaan terkait material RAP. 

Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan Terkait Material RAP  

Peneliti Tujuan 
Variasi 

Bahan 
Metode  Pengujian 

 Wibisono, 2017, 

Analisis Properties 

Marshall dan ITS 

Pada Campuran 

RAP Hangat 

Menggunakan 

Bahan Aspal 

Emulsi 

Mengetahui pengaruh suhu 

pencampuran terhadap nilai 

stabilitas Marshall, Volumetric dan 

ITS pada campuran RAP-Aspal 

Emulsi, mengetahui suhu 

pecampuran optimum yang akan 

digunakan 

RAP  Menggunakan 

campuran hangat 

(Warm Mix) 

Volumetric 

Test, 

Marshall 

Test dan 

ITS Test 

Wikanta, 2010, 

Karakteristik 

Marshall pada 

Aspal Beton 

Campuran Hangat 

dengan Modifikasi 

Mengetahui pola hubungan antara 

kadar residu oli dan suhu pada 

pencampuran hangat, menentukan 

kadar aspal optimum asphalt 

concrete recycle dengan kadar 

residu oli pada pencampuran hangat 

RAP dan 

Residu 

Oli 

Menggunakan 

campuran hangat 

(Warm Mix) 

Volumetric 

Test dan 

Marshall 

Test 

 Agregat-RAP dan 

Aspal-Residu Oli     

Wayan, 2011, 

Analaisis 

Karakteristik Dan 

Peningkatan 

Stabilitas 

Campuran Aspal 

Emulsi Dingin 

 (CAED) 

Untuk menganalisis peningkatan 

stabilitas (kekuatan) Campuran 

Aspal Emulsi  Dingin (CAED) tanpa 

penambahan semen maupun dengan 

penambahan semen maupun dengan 

penambahan 2 %  semen sesuai 

waktu curing, dan menganalisis 

Karaktristik CAED pada kondisi full 

curing tanpa penambahan semen 

dan dengan penambahan 2 % semen, 

membandingkan  Stabilitas 

Marshallnya terhadap campuran 

aspal panas (Latasir, Lataston, dan 

Laston). 

Aspal 

Emulsi, 

Semen 

Menggunakan 

Campuran Dingin 

(Cold Mix) 

Volumetric 

Test dan 

Marshall 

Test 
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Lanjutan dari Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan Terkait Material RAP  

Peneliti Tujuan 
Variasi 

Bahan 
Metode  Pengujian 

Wahyu 2010 

Karakteristik 

Kepadatan dan 

CBR Material RAP 

(Reclaimed 

Asphalt Pavement) 

dengan Proses 

Pencampuran 

Hangat (Warm 

mix) 

Untuk mempelajari karakteristik 

material Rap yang diolah secara 

hangat (warm mix) 

Untuk menentukan nilai daya 

dukung RAP jika dipadatkan 

dilaboratorium 

RAP saja, 

tanpa ada 

variasi 

tambahan 

Dengan 

pencampuran 

hangat (Warm Mix), 

variasi suhu 50
o
C, 

70
 o
C, 90

 o
C 

 

 

Karakteris

tik 

kepadatan 

dan CBR 

Test 

 

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas maka 

penelitian dengan judul “Analisis Properties Marshall dan ITS pada Campuran 

RAP Hangat Menggunakan Bahan Aspal Emulsi” merupakan penelitian yang 

pertama kali dan asli, dikarenakan belum ada sebelumnya dan baru akan 

dilakukan pada tahun ini.  Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh suhu terhadap nilai kepadatan RAP. Sebelumnya sudah ada 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya tentang RAP tetapi dalam 

penggunaan memiliki perbedaan yang diantaranya bahan tambah atau variasi yang 

digunakan, pengolahannya, asal RAP yang digunakan, dan pengujian yang akan 

dilaksanakan.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


