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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini pertumbuhan kendaraan yang semakin 

pesat dan disertai tingkat mobilisasi yang tinggi. Jalan raya merupakan 

prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang transportasi darat. 

Tanpa diimbangi dengan peningkatan prasarana jalan raya dan meningkatnya 

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 bagi penggunanya.  

Pada penilitian ini diilhami dari penelitian terdahulu yaitu oleh 

Darunifah. Nurkhayati, 2007 meneliti pengaruh variasi kadar aspal dengan 

variasi campuran karet padat bahan vulkanisir, dari hasil pengujian  didapatkan 

nilai KAO sebesar 7.1.%, dan Bobuyongki, Eko Budi Prianto. 2009, meneliti 

bahan tambahan berupa parutan karet ban bekas vulkanisir sebanyak 21% dan 

22% dari berat aspal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

campuran HRS WC dengan parutan karet ban bekas dapat menurunkan nilai 

flow. 

Pada mulanya konstruksi perkerasan dikelompokan menjadi perkerasan 

lentur (flexiblepavement) dan perkerasan kaku (rigidpavement). Konstruksi 

jalan di Indonesia sebagian besar menggunakan jenis perkerasan lentur, salah 
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satunya yaitu lapis aspal beton (Laston). Karena jenis perkerasan ini mudah 

pelaksanaannya dan dapat segera dilalui kendaraan serta nyaman. Karena 

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

struktural, stabilitas tinggi, mudah pelaksanaannya serta nyaman bagi 

pengguna jalan. 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 : 

1. Iklim tropis 

2. Beban kendaraan yang sukar dikendalikan 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut dengan adanya teknologi aspal 

karet dan banyaknya limbah ban bekas, ada sebuah peluang untuk 

memanfaatkan limbah ban bekas, terutama dalam bentuk serpihan,  sebagai 

campuran laston, sehingga menghemat penggunaan aspal. Untuk mengetahui 

pengaruh kinerja campuran agregat aspal dapat pula memodifikasi sifat-sifat 

fisik aspal khususnya pada karakteristik marshall dengan menggunakan bahan 

tambahan berupa „limbah karet ban luar‟ sehingga diharapkan dapat menambah 

kualitas pada campuran laston. 

Limbah ban karet luar itu sendiri adalah karet alam yang telah melewati 

proses pabrikasi dan sudah melewati penambahan campuran-campuran tertentu 

kemudian dicetak dalam bentuk ban luar untuk kendaraan bermotor. sisa-sisa 

ban luar bekas ini bisa  digunakan sebagai bahan tambahan untuk campuran 

Laston, diharapkan dengan menambahkan campuran„limbah karet ban 
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luar‟untuk konstruksi perkerasan jalan pada campuran aspal dapat memberikan 

banyakkeuntungan, diantaranya permukaan perkerasan menjadi lebih tahan 

lama, tahan terhadapretakan akibat lendutan yang berlebihan serta retakan 

akibat kelelahan bahan, meningkatkan daya cengkram akibat pengereman serta 

mengurangi kebisingan akibat gesekanban roda dengan permukaan perkerasan. 

Berdasarkan uraian diatas maka diadakan penelitian tentang  “Pengaruh 

Penambahan Limbah ‘Karet Ban Luar’ Terhadap Karakteristik Marshall Pada 

Lapisan Aspal Beton (LASTON)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Adakah pengaruh penambahan „„limbah karet ban luar‟‟ terhadap 

karakteristik marshall pada campuran Lapisan Aspal Beton (LASTON) ? 

2. Berapa kadar optimum karet yang didapat setelah penambahan „„limbah 

karet ban luar‟‟ pada campuran lapis aspal beton (LASTON) terhadap 

karakteristik marshall? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan „limbah karet ban luar‟ terhadap 

karakteristik Marshall pada campuran LASTON (Lapisan Aspal Beton). 

2. Untuk mengetahui kadar optimum karet pada campuran aspal LASTON 

dengan adanya penambahan „limbah karet ban luar‟ yang memenuhi 

karakteristik marshall. 

1.4  Batasan Masalah  

Penelitian pengaruh penambahan limbah karet pada campuran Laston 

terhadap sifat marshallini pasti akan menimbulkan permasalahan yang sangat 

beragam, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar dapat 
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memberikan kemudahan penyederhanaan masalah. Untuk itu penulis 

memberikan batasan masalah yang diperlukan pemecahanya dengan membahas 

tentang: 

1. Tidak membahas analisis kimia dari „limbah karet ban luar‟. 

2. Tidak memperhitungkan tentang analisa ekonomi dan efektifitas pekerjaan 

terhadap penggunaan „limbah karet ban luar‟. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

semua pihak yang terkait dalam pekerjaan campuran panas, terutama tentang 

pengaruh penambahan „limbah karet ban luar‟ terhadap karakteristik marshall 

pada lapis aspal beton (LASTON), baik itu untuk unsur perencanaan, 

pelaksanaan maupun untuk pengawasan. 

 


