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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sebelum konstruksi jalan dirancang perlu diperhatikan mengenai material dan proses 

pencampurannya. Proses pencampuran aspal yang benar dapat menghasilkan campuran aspal 

yang berkualitas. Proses campuran aspal pada pekerjaan pembuatan jalan di lapangan 

biasanya menggunakan Asphalt Mixing Plant (AMP). Komponen AMP dan cara kerjanya 

telah dipelajari secara seksama. Masing-masing komponen saling terkait, bekerja terpadu, 

dan memerlukan control yang baik. Komponen AMP terdiri atas : 

1) Bin dingin (cold bins)  

2) Pintu pengatur pengeluaran agregat dari bin dingin (cold feed gate) 

3) Sistem pemasok agregat dingin (cold elevator)  

4) Pengering (dryer)  

5) Pengumpul debu (dust collector)    

6) Unit ayakan panas (hot screening unit)  

7) Bin panas (hot bins)  

8) Timbangan Agregat (weigh box)  

9) Pencampur (mixer atau pugmill) 

10) Tangki aspal (hot asphalt storage) 

Tahapan – tahapan yang dilakukan pada saat pencampuran aspal mempengaruhi hasil 

dari campuran aspal tersebut. Umumnya benda uji dari proses pencampuran aspal di 

Laboratorium mengunakan metode manual. Metode ini sangat memakan waktu dan tenaga 

yang kurang efektif. Untuk itu diperlukan gagasan mengenai alat pencampur aspal untuk 

digunakan di Laboratorium yang semirip mungkin dengan proses pencampuran di lapangan 

menggunakan Aspal Mixing Plant (AMP). Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mengamati 

prosedur pencampuran agregat dan aspal di lapangan dengan menggunakan Asphalt Mixing 

Plant (AMP) dan membuat desain alat tersebut untuk skala Laboratorium. 

 Penelitian dikembangkan melalui tiga cara, yaitu : 

1. Pengamatan secara langsung cara kerja AMP dilengkapi foto-foto di AMP. 

2. Wawancara dengan operator dan insinyur yang bertanggungjawab terhadap AMP. 

3. Merekayasa desain alat mixer. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa hal berikut ini : 

1. Bagaimana cara peninjauan pencampuran aspal di lapangan menggunakan AMP ? 

2. Bagaimana kajian mengenai prosedur pencampuran aspal menggunakan AMP ? 

3. Seperti apa cara membuat alat pencampuran aspal di Laboratorium yang sesuai dengan 

kondisi di lapangan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui proses pencampuran aspal  menggunakan AMP. 

2. Menganalisis prosedur pelaksanaan proses pencampuran aspal menggunakan AMP. 

3. Membuat rencana gambar desain alat pencampur aspal sesuai skala di Laboratorium yang 

mendekati proses pencampuran di AMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Peningkatan pemahaman tentang prosedur pencampuran di lapangan dengan 

menggunakan AMP. 

2. Didapatkannya konsep dasar alat pencampur di Laboratorium berdasarkan metode 

pencampuran di lapangan dengan menggunakan AMP. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah maka ditetapkan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di tempat pembuatan beton aspal yang ada di PT. Pancadarma. 

2. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan visual terhadap proses pencampuran aspal 

menggunakan AMP di PT. Pancadarma hanya menjelaskan mekanisme alat AMP. 

3. Observasi hanya pada lingkup proses produksi dengan mesin AMP, tidak mencakup 

bahan komponen mesin tersebut. 

4. Gambar desain menggunakan software sketh up tidak tentang perawatan dan 

pemeliharaan pasca produksi dan tidak mencakup bahan komponen mesin AMP. 
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5. Penelitian hanya pada mekanisme pencampuran aspal dan agregat, tidak dengan sistem 

kelistrikan. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, ada 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu : 

1. Ritonga (1996), Petunjuk Pemeriksaan Peralatan Pencampuran Aspal Dengan Alat 

Asphalt Mixing Plant. 

2. Utomo (2008), Study Komparasi Pengaruh Gradasi Gabungan Di Laboratorium Dan 

Gradasi Hot Bin Asphalt Mixing Plant. 

3. Sunarjono (2009), Proposal Riset Tentang Studi Mekanika Aspal. 

4. Martono (2005), Pembiayaan Pembuatan Alat AMP. 

5. Harjito (2005), Analisis Kelayakan Investasi Pembuatan AMP. 

Maka dari itu, penelitian dengan judul “Review Proses Pencampuran Di lapangan 

Menggunakan Alat Asphalt Mixing Plant” merupakan penelitian yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan Penelitian Tugas Akhir ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

mengkaji prosedur proses pencampuran aspal yang ada di AMP, sehingga dapat mengetahui 

alur proses produksinya serta bagian-bagian dari AMP.  

Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dapat mengkaji ulang proses prouksi AMP, 

sehingga dapat membuatkan desain alat untuk skala di Laboratorium. Untuk persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel I. I berikut : 
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Uraian Penelitian yang diusulkan Ritonga  

(1996 ) 

Utomo 

( 2008 ) 

 

Judul 

Review Proses Pencampuran Di lapangan 

Menggunakan Alat Asphalt Mixing Plant 

Petunjuk Pemeriksaan Peralatan 

Pencampuran Aspal Dengan Alat Asphalt 

Mixing Plant 

Study Komparasi Pengaruh Gradasi 

Gabungan Di Laboratorium Dan 

Gradasi Hot Bin Asphalt Mixing 

Plant  

 

 

Tujuan 

Melakukan Analisis prosedur 

pelaksanaan proses pencampuran aspal 

menggunakan AMP 

 

Tujuannya agar pengguna peralatan, 

khususnya Asphalt Mixing Plant dapat 

digunakan seoptimal mungkin sesuai 

spesifikasi yang diinginkan 

Mengetahui  Pengaruh Gradasi 

Gabungan Di Laboratorium Dan 

Gradasi Hot Bin Asphalt Mixing 

Plant 

Bahan Pengumpulan data Pengumpulan data  Pengumpulan data 

Bentuk 

Penelitian 

Melakukan pengamatan proses 

pencampuran AMP 

Melakukan survei kesetiap bagian dari alat 

AMP 

Melakukan uji di Laboratorium 

 

Metode 

Dilakukan dengan cara penelitian di 

lapangan 

Dilakukan dengan cara penelitian di 

lapangan 

Dilakukan dengan cara penelitian di 

Laboratorium 


