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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur, penghubung antara suatu tempat

ke tempat lain, serta memiliki peranan penting memajukan perekonomian suatu

daerah. Perkembangan jaman yang semakin maju mendorong agar jalan mampu

memberikan konstribusi lebih terhadap pengguna jalan. Pada umumnya struktur

lapisan perkerasan jalan terdiri dari, lapisan dasar (Sub Grade), lapisan pondasi

bawah (Subbase Course), lapisan pondasi atas (Base Course), lapis perkerasan

(Binder Course), lapisan aus (Wearing Course), oleh karena itu lapisan perkerasan

harus disusun seefisien mungkin agar dapat berfungsi secara optimal.

Inovasi terhadap keramahan  lingkungan menggunakan campuran aspal

dingin (Cold Mix Asphalt) dengan memadukan penghematan sumber daya alam

yang ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi daur ulang lapisan perkerasan

yang sudah rusak, biasanya sering disebut RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).

Agregat RAP berperan penting dalam pembentukan lapisan perkerasan, dimana

karakteristik agregat juga menentukan daya dukung perkerasan. Agregat RAP

yang memiliki mutu properties kurang kompetitif dibandingkan agregat baru,

perlu dilakukan penambahan bahan tambah untuk memperbaiki properties RAP,

yaitu dengan menambahkan filler, karena pada pencampuran dingin (Cold Mix

Asphalt) biasanya memerlukan waktu yang lama dalam proses penguapan air

dalam campuran agregat, kurang kuat pada umur awal dan memiliki porositas

yang tinggi.

Kualitas campuran perkerasan juga dipengaruhi oleh gradasi agregat yang

dinyatakan dalam persentase lolos atau persentase tertahan butiran dan dihitung

berdasarkan berat agregat menggunakan satu set saringan agregat. Gradasi agregat

baik tersusun atas ukuran butiran yang terdistribusi merata dalam rentang

ukuranya, dimana terdapat agregat kasar, agregat halus dan filler. Pada umumnya

di lapangan untuk mengendalikan kondisi gradasi yang sesuai proporsinya sangat
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sulit di dapat, apalagi pada campuran dingin (Cold Mix Asphalt) masih terdapat

banyak kekurangan yaitu kepadatan yang kurang maksimal dan mudah terjadi

keretakan akibat beban yang diterima atau nilai stabilitas yang kurang maksimal,

kondisi seperti ini yang menjadi penyebab kerusakan jalan.

Dari fakor-faktor penyebab kerusakan perkerasan jalan tersebut perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapat fakta lapangan yang lebih

realistis dan dapat menjadi pertimbangan keputusan dalam perencanaan struktur

perkerasan jalan. Dalam hal ini gradasi AC WC divariasi dan melakukan

penambahan filler sebesar 1,5 % untuk mengetahui analisis variasi gradasi,

sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai kuat tarik tak langsung campuran aspal emulsi dengan

variasi gradasi ?

2. Bagaimana pengaruh variasi gradasi terhadap volumetrik campuran ?

3. Bagaimana pengaruh penambahan filler terhadap properties campuran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui nilai kuat tarik tak langsung dengan alat ITS campuran aspal

emulsi dengan variasi gradasi.

2. Mengetahui pengaruh variasi gradasi terhadap volumetrik campuran.

3. Mengetahui pengaruh penambahan filler terhadap properties campuran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti maupun berbagai

kalangan individu.
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2. Memberikan evaluasi terhadap karakteristik mutu bahan agar didapat hasil

yang optimal.

3. Penghematan sumber daya alam dengan memanfaatkan bahan limbah

menjadi daur ulang.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan bahan daur ulang bongkaran aspal yang sudah

rusak (RAP) yang diambil dari Jl.Pemuda km.9 Weleri, Kendal.

2. Penelitian ini menggunakan peralatan dari Laboratorium Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

3. Campuran aspal agregat yang digunakan adalah AC WC batas atas, batas

tengah dan batas bawah.

4. Menambahkan filler (semen) sebesar 1,5% dari berat total campuran.

5. Jenis aspal yang digunakan adalah aspal emulsi CSS-1 produksi PT IZZA

Sidoarjo, Jawa Timur.

6. Tidak dilakukan pengujian aspal emulsi. Spesifikasi aspal emulsi berupa

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

IZZA Sidoarjo.

7. Kadar Aspal Emulsi Residu Optimum (KARO) yang dipakai untuk

penelitian variasi gradasi menggunakan nilai stabilitas terbesar.

8. Alat pemadat yang digunakan dalam penelitian adalah Marshal Hammer.

9. Metode pencampuran yang digunakan menggunakan pencampuran dingin

atau Cold Mix.

10. Pengujian variasi gradasi menggunakan gradasi AC WC dengan variasi

batas atas, batas tengah dan batas bawah.

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

Aspal Residu Optimum) adalah 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5.

12. Nilai kadar aspal emulsi residu optimum (KARO) batas bawah dan batas

atas yang dipakai dalam variasi gradasi adalah nilai KARO gradasi tengah.

13. Buku panduan Bina Marga 2010 revisi 3.
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14. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Marshall

Modifikasi

15. Filler sebagai bahan aditif dan tidak terjadi perubahan gradasi.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengambi judul “Analisis Variasi Gradasi Terhadap Properties

Campuran dan ITS Bahan RAP dengan Aspal Emulsi”. Penelitian ini belum

pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada

Tabel I.1 di bawah ini:

Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan  dengan Penelitian Sebelumnya

Uraian Penelitian yang
diusulkan Wicaksono. A. P, (2016) Ariawan dan

Widhiawati (2010)

Judul

Analisis variasi
gradasi terhadap

properties
campuran dan
ITS bahan RAP
dengan aspal

emulsi

Analisis Pergerakan
Agregat Saat Pemadatan

Dan Distribusi Void
Campuran Aspal Emulsi

Bergradasi Cooper

Pengaruh Gradasi
Agregat Terhadap

Karakteristik Campuran
laston.

Tujuan

Mengetahui nilai
kuat tarik tak

langsung
campuran aspal
emulsi dengan
variasi gradasi.

Mengetahui nilai
kebutuhan aspal emulsi

optimum bergradasi
Cooper dengan pengujian

Marshall Test.

Mengetahui nilai
karakteristik dari variasi

gradasi campuran agregat

Mengetahui
pengaruh variasi
gradasi terhadap

volumetrik
campuran.

Mengetahui
perbandingan pola
pergerakan agregat

campuran aspal emulsi
bahan fresh agregat dan
RAP bergradasi cooper

pada saat proses
pemadatan dengan
menggunakan alat
pemadat Marshall

Hammer.

Menganalisis
karakteristik campuran
laston yang dihasilkan

dari variasi-variasi
gradasi agregat

Mengetahui
pengaruh

penambahan
filler terhadap

properties
campuran.

Mengetahui
perbandingan distribusi

void campuran aspal
emulsi bahan fresh
agregat dan RAP

bergradasi Cooper.

Mengetahui pengaruh
yang diberikan dari

variasi gradasi campuran
agregat terhadap

karakteristik laston.

Bahan
Aspal Emulsi dan

RAP
Aspal Emulsi dan RAP

Asphalt Concrete dan
Agregat Baru

Alat
Pemadat

Marshall
Hammer

Marshall Hammer Marshall Hammer

Alat Uji
benda

uji

Marshall
Modifikasi

Marshall test Marshall test


