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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang mencangkup segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperlukan 

untuk lalu lintas. Seiring perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah 

penduduk di Indonesia, bertambah juga kebutuhan jalan untuk mencangkup 

seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kerusakan jalan merupakan masalah 

utama bagi lalu lintas pada transportasi darat. Kerusakan ini menimbulkan banyak 

masalah bagi penggunanya, seperti menyebabkan kecelakaan, kemacetan dan lain-

lain. Perbaikan jalan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

membongkar lapisan aspal lama dan menggantinya dengan lapisan aspal baru.  

Bongkahan lapisan aspal lama akan menjadi limbah jika tidak 

dimanfaatkan. Bongkahan lapisan aspal lama ini biasa disebut RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement), saat ini dimanfaatkan untuk bahan jalan melalui teknologi 

daur ulang dengan sistem pencampuran dingin (cold recycling). Teknologi ini 

merupakan teknologi yang ramah lingkungan, hemat energi, hemat aggregat dan 

aspal serta dapat mereduksi gas emisi yang ditimbulkan. Namun teknologi daur 

ulang ini masih sangat lemah jika dibandingkan dengan aspal beton konvensional. 

Faktor yang menyebabkan lemahnya kinerja campuran RAP adalah rendahnya 

nilai kepadatan pada campuran RAP (Sunarjono, 2014). 

Perkerasan jalan sebagian besar menggunakan aspal keras yang dalam 

penggunaannya terlebih dahulu harus dipanaskan hingga suhu tertentu sebelum 

dicampurkan dengan agregat. Pencampuran ini sering disebut dengan campuran 

panas. Namun dalam perkembangannya campuran ini dapat menimbulkan dampak 

negatif terutama dalam aspek lingkungan dan efisiensi waktu pengerjaan. Untuk 

menangani dampak negatif ini, munculah teknologi campuran aspal dingin yang 

salah satunya menggunakan aspal emulsi. 

Dalam  aplikasinya  aspal  emulsi  tidak  perlu dipanaskan untuk 

mencairkannya, karena aspal emulsi memiliki tingkat viskositas yang rendah, 
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sehingga tidak menimbulkan polusi sehingga hemat biaya, tenaga dan waktu. 

Pada aspal emulsi, aspal efektif (aspal residu) yang berfungsi sebagai pengikat 

hanya sekitar 60% sedangkan 40% lainnya berupa air yang diharapkan menguap 

seiring dengan waktu karena suhu udara yang panas dan lintasan roda kendaraan 

yang melintas. Hal ini seperti yang terjadi pada proyek jalan Hasanudin dan 

Rumah Sakit Jiwa di Surakarta yang ternyata kadar aspal efektifnya setelah diuji 

di laboratorium rata-rata hanya 4% ( Widodo, 2008). 

Proses pencampuran aspal emulsi yang baik dipengaruhi oleh 

penyelimutan aspal ke seluruh permukaan agregat. Kelembaban agregat dengan 

cara penambahan kadar air pada agregat secara merata dapat membantu 

penyelimutan aspal emulsi ke permukaan agregat karena air berperan sebagai 

viscosity reducing agent atau menurunkan kekentalan aspal emulsi (Thanaya 2003). 

Penambahan air pada proses pencampuran asal emulsi menyebabkan waktu 

yang dibutuhkan dalam proses penguatan akan menjadi lebih lama. Hal ini 

disebabkan karena air dalam campuran aspal emulsi akan meningkat yang 

mengakibatkan lebih lamanya waktu yang diperlukan untuk proses penguapan 

air dalam campuran.  

Untuk mempercepat proses penguapan air dalam campuran, maka 

dalam penelitian ini air yang digunakan untuk proses pencampuran akan 

diganti dengan thinner. Karena sifat thinner yang lebih cepat menguap dan 

dapat menurunkan viskositas. 

Campuran aspal emulsi dingin yang tersusun dari RAP dan agregat 

baru dengan menggunakan kadar aspal emulsi optimum campuran untuk lapis 

perkerasan dapat menghemat biaya dan kekuatan perkerasan yang cukup untuk 

dilalui lalu lintas sedang (Ndinyo, 2013). 

Dengan ini, peneliti mencoba untuk menggantikan air dengan thinner 

dalam pencampuran aspal emulsi dengan agregat terhadap karakteristik DGEM 

(Dense Graded Emulsion Mix) serta dengan variasi lama penyimapan yang 

berbeda. Karakteristik DGEM merupakan campuran aspal emulsi dengan agregat 

bergradasi menerus atau rapat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Berapa kebutuhan kadar optimum aspal emulsi ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan thinner dalam campuran aspal emulsi 

terhadap karakteristik Dense Graded Emulsion Mix (DGEM) ? 

3. Bagaimana pengaruh masa curing campuran aspal emulsi terhadap 

karakteristik DGEM ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kebutuhan kadar optimum aspal emulsi. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan thinner pada campuran aspal emulsi 

terhadap karakteristik DGEM. 

3. Mengetahui pengaruh masa curing campuran aspal emulsi terhadap 

karakteristik DGEM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang rekayasa jalan raya. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran maupun literatur kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (kontraktor, Bina Marga) dalam menggunakan teknologi 

campuran aspal dingin. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan 

batasan - batasan. Adapun batasan - batasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Aspal emulsi Cationic Rapid Setting (CRS-1) produksi dari PT IZZA 

Sidoharjo, Jawa Timur. 

3. Agregat yang digunakan dalam penelitian adalah RAP yang berasal dari jalur 

Pantura Tegal dan fresh agregat dari Quarry Boyolali. 

4. Filler yang digunakan dalam penelitian adalah abu batu. 

5. Gradasi agregat yang digunakan dalam campuran aspal emulsi dingin 

adalah DGEM  (Dense Graded Emulsion Mix). 

6. Thinner yang digunakan adalah Thinner A. 

7. Variasi penambahan Thinner 0%, 50%, dan 100% dari Kadar Air Optimum. 

8. Curing sampel dilakukan di dalam ruangan (suhu ruang) selama 4, 8, dan 12 

hari. 

9. Pengungujian benda uji menggunakan Marshall Test.  

10. Karakteristik  DGEM  yang  diuji  : Stabilitas, Flow, VIM , Penyerapan 

Air, dan MQ. 

11. Tidak diperhitungkan tinjauan ekonomisnya. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Penambahan Thinner Pada 

Campuran Aspal Emulsi Terhadap Karakteristik Dense Graded Emulsion Mix 

(DGEM)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dan belum pernah 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya.  

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah : 

1. Aziz, 2008. Pengaruh Kadar Filer Semen Rendah terhadap Karakteristik 

DGEM (Dense Graded Emulsion Mix). 

2. Muliawan, 2011. Analisis Karakteristik dan Peningkatan Stabilitas 

Campuran Aspal Emulsi Dingin (CAED). 

3. Rosalina dan Mulizar, 2013. Karakteristik Campuran Aspal Emulsi 

Bergradasi Rapat 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis 

Penelitian ini mempunya persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sejenis sebelumnya. Persamaan dan perbdaanya bisa dilihat pada Tabel I.1. 

 

Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis. 

Uraian Penelitian yang 

diusulkan 

Aziz (2008 ) Mulyawan (2011 ) Rosalina dan 

Mulizar 

(2013) 

Judul Pengaruh 

Penambahan Thinner 

Pada Campuran 

Aspal Emulsi Dingin 

Terhadap 

Karakteristik Dense 

Graded Emulsion 

Mix (DGEM) 

Pengaruh Kadar 

Filer Semen 

Rendah terhadap 

Karakteristik 

DGEM (Dense 

Graded Emulsion 

Mix) 

Analisis 

Karakteristik dan 

Peningkatan 

Stabilitas Campuran 

Aspal Emulsi 

Dingin (CAED) 

Karakteristik 

Campuran 

Aspal Emulsi 

Bergradasi 

Rapat 

Tujuan Mengetahui pengaruh 

penambahan thinner 

dan masa curing 

pada campuran 

aspal emulsi dingin 

terhadap 

Karakteristik 

DGEM 

Mengetahui 

pengaruh kadar 

filer semen rendah 

terhadap 

Karakteristik 

DGEM 

Mengetahui 

peningkatan 

stabilitas CAED  

dengan maupun  

tanpa penambahan 

2 % semen sesuai 

waktu curing 

Mengetahui 

karakteristik 

campuran 

aspal beton 

menggunakan 

aspal emulsi 

jenis CMS-2 

sebagai 

pengikat 

Bahan Aspal Emulsi, 

Thinner 

Aspal Emulsi, 

Semen 

Aspal Emulsi, 

Semen 

Aspal Emulsi 

Alat 

Pemadat 

Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall Hammer Marshall 

Hammer 


