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BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berperan strategis dalam

bidang sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Jalan melayani 80-

90% dari seluruh angkutan barang dan orang. Sehingga pembangunan prasarana

transportasi jalan raya merupakan sektor yang diprioritaskan, terbukti dengan

banyaknya anggaran nasional yang terserap ke sektor ini, baik untuk

pembangunan jalan baru, peningkatan, pelebaran, maupun pemeliharaan.

Daur ulang bahan garukan perkerasan aspal merupakan suatu upaya untuk

mendapatkan bahan baru yang diperoleh dari pemanfaatan bahan garukan

perkerasan yang sudah menurun kualitasnya karena faktor umur atau kerusakan

perkerasan. Dalam masa pelayanan nya kinerja perkerasan jalan akan mengalami

penurunan, sehingga untuk mempertahankan nya diperlukan pemeliharaan atau

rehabilitasi. (Sjahdanulirwan, 2007).

Inovasi diperlukan untuk mencari metode pembangunan alternatif yang

dapat menaikkan keefektifan penggunaan biaya yang ada. Metode pembangunan

alternatif tidak harus menggunakan fresh aggregate tetapi dapat memanfaatkan

bahan limbah seperti Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). Metode ini dapat

menghemat bahan, nilai struktural jalan dapat ditingkatkan dan elevasi jalan tetap

dapat dipertahankan. Penggunaan RAP juga mendorong isu pengurangan

eksploitasi sumber daya alam, mengatasi problem limbah dan menjaga

keseimbangan alam. (Sunarjono, 2009).

Pada proyek-proyek penggarukan aspal seperti pada ruas jalan Kartosuro -

Solo di Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo tahun 2007 dan juga

penggarukan perkerasan di ruas jalan Solo -Sragen Kabupaten Sragen tahun 2008,

menyisakan bekas garukan yang hanya digunakan untuk urugan atau bahkan

tidak digunakan lagi dan menjadi limbah , padahal bahan tersebut masih memiliki



nilai ekonomis dan nilai struktural. Berdasarkan pengalaman tersebut maka

upaya menggunakan bahan bekas garukan aspal agar dap at digunakan kembali

mulai dilakukan, tentunya dengan meningkatkan kembali kualitasnya dengan

modofikasi dengan penambahan bahan peremaja.

Penelitian ini mencoba menggunakan bekas garukan aspal tersebut dan

diasumsikan sebagai agregat yang kemudian diperlukan semen sebagai bahan

tambah agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk lapis pondasi atas

(base course). Pada umumnya campuran RAP dengan bahan tambah semen

tersebut diimplementasikan dalam usaha kegiatan pelebaran jalan. Agar nilai kuat

dukung termasuk dalam spesifikasi untuk bahan pondasi jalan, semen yang

ditambahkan tentunya dengan kadar tertentu yang harus diperhitungkan , serta

dicari karakteristiknya dengan berbagai pengujian laboratorium.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana karakteristik dasar material RAP sebagai bahan daur ulang untuk

konstruksi lapis pondasi jalan.

2) Sejauh mana nilai kepadatan dan CBR campuran RAP dengan agregat baru

dan bahan tambah semen.

3) Sejauh mana kemampuan material RAP yang telah dicampur agregat baru

dan penambahan semen sebagai bahan konstruksi lapis pondasi jalan .

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan tidak terlalu luas tionjauannya, maka

dalam penelitian diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1) Penelitian melalui pengujian di laboratorium, tidak menguji di lapangan.

2) Lokasi penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3) Material RAP diambil dari base camp di Massaran Kabupaten Sragen,

agregat (batu pecah) dan filler (abu batu) dari basecamp PT. Panca Darma.



4) Penelitian menggunakan bahan tambah semen Portland tipe I merk Holcim,

variasi semen yang ditambah berkadar 0 %, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%.

5) Uji kepadatan menggunakan Modified Proctor Test pada kondisi campuran

RAP yang suhunya sesuai dengan keadaan semula (campuran dingin).

6) Uji kuat dukung campuran dengan tes CBR rendaman (Soaked).

7) Spesifikasi untuk lapis pondasi atas berdasarkan peraturan Bina Marga.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui sifat fisik material RAP.

2. Mendapatkan komposisi campuran RAP yang ditambah agregat baru dan

semen sebagai bahan lapis pondasi jalan.

3. Mendapatkan nilai kepadatan dan  CBR campuran RAP setelah ditambahkan

agregat baru dan semen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Secara teoritis yaitu untuk lebih memperdalam serta menggunakan teori yang

ada dalam merencanakan campuran RAP yang menitik beratkan pada cara

pengolahan, karakteristik RAP, pengaruh bahan tambah, dan komposisi

campuran yang tepat.

2) Secara praktis yaitu parameter hasil uji laboratorium dapat digunakan sebagai

masukan dalam penyusunan konsep tata cara pengolahan dan pertimbangan

untuk merencanakan jenis perkerasan jalan yang menggunakan campuran

RAP dengan bahan tambah semen, dimasa sekarang maupun dimasa yan g

akan datang.



F. Keaslian Penelitian

Penelitian lain yang serupa adalah “Penelitian Daur Ulang ( Recycling) Lapis

Perkerasan Beton Aspal dengan Bahan Tambah semen” yang diteliti oleh Djoko

Widayat (2002). Widayat mengulas hasil pengujian menggunakan param eter

kekuatan KTB (Kuat Tekan Bebas) dan CBR sebagai tolok ukur pengujian.

Dalam kesimpulannya Bahan garukan beton aspal dengan penambahan 3% semen

dan tanpa penambahan agregat baru mempunyai nilai KTB setara Lapis Pondasi

bawah. Dengan menambah agregat baru (yang mempunyai propertis bahan

tertentu) pada bahan garukan terjadi perubahan gradasi campuran mendekati

gradasi Lapis Pondasi Atas dan untuk kadar semen yang sama dan penambahan

40% agregat baru, kenaikan nilai KTB (kg/cm2) adalah sekitar 40%.

Sedangkan Nanang Tri Pamungkas (2009) menyimpulkan bahwa campuran

aspal dan agreagat baru tanpa RAP mempunyai hasil kuat tekan 4008.62 Kpa,

sedangkan menggunakan campuran dengan variasi 15% RAP –79% agregat baru -

6% aspal, 30% RAP – 64% agregat baru - 6% aspal, dan 45% RAP – 49% agregat

baru - 6% aspal mempunyai nilai kuat tekan berturut -turut 3139.82 Kpa, 3586.45

Kpa, 3538.01 Kpa. Dengan penambahan RAP menghasilkan kuat tekan lebih

rendah 1.72% dibandingkan dengan aspal tanpa menggunakan campuran RAP.


