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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor pembangunan menjadi indikasi kemajuan suatu negara. 

Pembangunan fasilitas publik dan pendukung, baik prasarana transportasi maupun 

bangunan sebagai tempat beraktifitas tentunya akan terus berlangsung. Hal ini 

menjadi perhatian karena dengan kebutuhan dan status sosial yang terus 

meningkat, maka jaringan jalan haruslah memadai baik dalam segi 

kualitas,kuantitas maupun aksebilitas.  

Lapis perkerasan yang banyak dipakai di Indonesia adalah perkerasan 

lentur dengan jenis (AC) Asphalt concrete. Bila lapis perkerasan telah mencapai 

indeks permukaan akhir artinya lapis perkerasan sudah tidak mempunyai nilai 

konstruksi lagi sehingga perlu diadakan perbaikan, untuk mengatasi kerusakan 

yang berupa keausan, retak, bleeding, gelombang, serta kerusakan lainnya secara 

konvensional dengan memberi suatu lapisan baru diatas pekerjaan lama (overlay). 

Hal ini tentunya mengakibatkan bertambahnya elevasi jalan akibat proses 

pelapisan yang berulang-ulang dan cenderung memerlukan bahan agregat, dan 

aspal yang tidak sedikit, mengingat makin langkanya perolehan agregat dan 

naiknya harga aspal dipasaran sesuai dengan naiknya harga minyak bumi. 

Solusi untuk menghindari bertambahnya elevasi jalan adalah dengan 

mengeruk dahulu lapisan permukaan perkerasan lama dengan cara cool milling 

sebelum dilakukan pelapisan perkerasan baru, namun metode ini menimbulkan 

masalah baru,yaitu material hasil pengerukan biasa disebut RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) yang jumlahnya tidak sedikit selama ini tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Biasanya pengunaan material hasil kerukan tersebut 

hanya sebatas sebagai material urugan dan penambal saja, isu lingkungan dan 

kondisi semacam ini mendorong manusia berfikir mendaur ulang (recycling) agar 

material RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) mempunyai nilai tambah dari segi 

mutu, bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  permasalahan  yang  diuraikan  pada  bagian  latar  belakang, 

dapat  diambil  suatu  rumusan  yang  akan  digunakan  sebagai  acuan.  Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kajian isu lingkungan dalam konstruksi perkerasan jalan, serta 

mendorong penggunaan material RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) 

dengan teknologi daur ulang (recycling). Terkait peraturan pemerintah. 

2. Dengan metode daur ulang pemanfaatan RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) untuk campuran aspal dengan aspal baru atau agregat baru 

untuk memproduksi HMA (Hot Mix Asphalt) diharapkan dapat 

mengatasi berbagai masalah dari aspek nilai biaya, material, metode, 

kualitas dan kuantitas konstruksi jalan sebagai bahan lapis perkerasan 

jalan. 

 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Kajian penggunaan bahan RAP (Reclaimed asphal pavement)  dalam 

pemanfaatan green technology, terkait dengan peraturan pemerintah. 

2. Kajian teknis pemanfaatan bahan RAP (Reclaimed asphal pavement) 

sebagai bahan lapis perkerasan jalan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui gambaran permasalahan tentang sumber daya alam, 

khususnya mengenai ketersediaan bahan material perkerasan, baik 

dalam segi kuantitas dan kualitas di Indonesia. 

2. Diperoleh Metode  RAP (Reclaimed asphalt pavement) yang efisien 

dan sesuai dengan penggunaan aspal beton dengan SNI (Standar 

Nasional Indonesia) Perkerasan jalan. 

3. Dapat digunakan dinas terkait sesuai dengan bidang ilmu untuk bekerja 

sama membudayakan pola pikir pelestarian lingkungan dalam hal 

perkerasan dengan Metode RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). 
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E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat fokus dan terarah, maka ditetapkan batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Kajian daur ulang perkerasan jalan terkait Peraturan pemerintah. 

2. Kajian sifat fisis dan mekanis material RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) sebagai lapis perkerasan. 

3. Campuran AC (Asphalt Concrete) sesuai dengan spesifikasi Bina 

Marga.  

4. Penelitian dilakukan dengan survey dilapangan dan pengambilan data 

primer dan data sekunder. 

5. Metode yang digunakan adalah metode analitis. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini akan membahas tentang pengaruh undang - 

undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku terkait penggunaan metode 

daur ulang perkerasan jalan. Berdasarkan pada kondisi ketersediaan bahan 

material perkerasan jalan yang tidak dapat diperbaharukan, serta dampak yang 

dihasilkan terhadap lingkungan. Dan pengkajian material RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) yang dilakukan peneliti sebelumya apakah dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan struktur untuk lapis perkerasan jalan raya berdasarkan spesifikasi 

Binamarga.Penelitian dengan judul Kajian penggunaan bahan RAP (Reclaimed 

Asphalt Pavement) dalam pemanfaatan green technology untuk material jalan, 

belum pernah dilakukan di lingkup Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Dalam penelitian ini persamaanya adalah kajian teknis pemanfaatan 

material RAP (Reclaimend Asphalt Pavement) sebagai bahan struktur untuk lapis 

perkerasan jalan, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pembahasan tentang 

pengaruh peraturan perundang - undangan maupun peraturan pemerintah yang 

berlaku terkait penggunaan metode daur ulang perkerasan jalan. 


