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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan kendaraan yang semakin pesat tanpa diimbangi dengan

peningkatan prasarana jalan mengakibatkan  beban berlebih pada struktur jalan.

Hal itu cenderung memperpendek umur pelayanan dari prasarana transportasi

darat, misalnya saja pada pembuatan jalan baru atau pemeliharaan jalan yang

dituntut agar semakin tinggi kualitasnya, baik dari segi kekakuan maupun segi

keamanan dan kenyamanannya. Namun pada keadaan tertentu jenis perkerasan

ini sering menimbulkan masalah terutama pada kekakuan lapisan dan umur

rencana yang tidak seperti diharapkan.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan perkerasan di

Indonesia tidak bisa mencapai umur rencana, diantaranya :

a. Iklim tropis

b. Beban kendaraan yang sukar dikendalikan

Jenis perkerasan lentur (flexible pavement) masih berperan penting dalam

kontruksi jalan raya. karena jenis perkerasan ini mudah pelaksanaannya dan dapat

segera dilalui kendaraan serta nyaman. Pada beberapa jalan di Indonesia jenis

perkerasan lentur yang digunakan adalah Lapisan Aspal Beton (Laston). Karena

memiliki sifat-sifat tahan terhadap keausan, kedap air, mempunyai nilai struktural,

stabilitas tinggi, mudah pelaksanaannya serta nyaman bagi pengguna jalan.

Untuk mengetahui pengaruh kinerja campuran agregat aspal dapat pula

memodifikasi sifat-sifat fisik aspal. Khususnya pada penetrasi dan titik
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lembeknya dengan menggunakan bahan tambahan berupa ‘limbah karet ban

dalam’ sehingga diharapkan bisa mengurangi kepekaan aspal terhadap temperatur

dan keelastisannya.

‘Limbah ban karet dalam’ itu sendiri adalah karet alam yang telah melewati

proses pabrikasi dan sudah melewati penambahan campuran-campuran tertentu

kemudian dicetak dalam bentuk ban dalam untuk kendaraan bermotor. Sisa-sisa ‘ban

dalam bekas’ ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk campuran Laston,

diharapkan dengan menambahkan campuran‘limbahkaret ban dalam’ untuk

konstruksi perkerasan jalan pada campuran aspal dapat memberikan banyak

keuntungan, diantaranya permukaan perkerasan menjadi lebih tahan lama, tahan

terhadap retakan akibat lendutan yang berlebihan serta retakan akibat kelelahan

bahan, meningkatkan daya cengkram akibat pengereman serta mengurangi

kebisingan akibat gesekan ban roda dengan permukaan perkerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka diadakan penelitian tentang “Pengaruh Penambahan

Limbah ‘Karet Ban Dalam’ Terhadap Karakteristik Marshall Pada Lapisan Aspal Beton

(LASTON)”.

1.2. Rumusan Masalah

a. Adakah pengaruh penambahan ‘limbah karet ban dalam’ terhadap karakteristik

Marshall pada campuran Lapisan Aspal Beton (LASTON)?

b. Berapa Kadar Karet Optimum (KKO) yang didapat pada penambahan ‘limbah karet

ban dalam’ terhadap pengujian campuran Lapisan Aspal Beton (LASTON)?
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1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ‘limbah karet ban dalam’ terhadap

karakteristik Marshall pada campuran Lapisan Aspal Beton (LASTON).

b. Untuk mengetahui Kadar Karet Optimum terhadap kekuatan campuran Lapisan

Aspal Beton (LASTON).

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu dibatasi agar dapat dilakukan secara efektif dan tidak

menyimpang dari tujuan penelitian.

a. Tidak membahas analisis kimia dari ‘limbah karet ban dalam’.

b. Tidak ada perhitungkan analisa biaya.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Untuk Peneliti

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap analisa struktur

perkerasan jalan raya baik secara teoritis maupun praktek.

b. Untuk Praktisi dan Instansi Terkait.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam peningkatan kualitas

lentur pada campuran LASTON (Lapisan Aspal Beton).


