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Bab I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Volume dan beban kendaraan cenderung terus bertambah sehingga 

diperlukan suatu inovasi dalam bidang pemeliharaan jalan guna mempertahankan 

atau menambah umur rencana jalan dalam melayanani beban lalu-lintas. Disadari 

bahwa dibutuhkan infrastruktur yang kuat untuk menyehatkan ekonomi dan jalan 

yang baik merupakan bagian yang sangat vital dari infrastruktur ini. Jika dana 

tidak mencukupi maka metode rehabilitasi jalan yang lebih efektif dan efisien 

harus didapatkan. Peningkatan jalan dengan cara penambahan lapis tambahan 

yang terus menerus akan mengakibatkan tebal lapis perkerasan semakin tebal dan 

bahan yang diperlukan semakin menipis. 

Diperlukan inovasi untuk mencari metode pembangunan alternatif yang 

dapat menaikkan keefektifan penggunaan biaya yang ada, yaitu dengan cara 

mengusahakan lebih banyak jalan yang direhabilitasi dari biaya yang dikeluarkan. 

Metode daur ulang (recycling) merupakan salah satu cara untuk mengatasi 

masalah ini. Penanganan dengan teknologi daur ulang perkerasan merupakan 

suatu alternatif untuk mengatasi masalah ini karena memiliki beberapa 

keuntungan seperti dapat mengembalikan kekuatan perkerasan dan 

mempertahankan geometrik jalan serta mengatasi ketergantungan akan material 

baru. 
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Adanya kerusakan-kerusakan kecil pada jalan beraspal (retak, lubang, alur 

dan sebagainya) billa dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadikan biaya perbaikan 

menjadi semakin mahal. Banyak faktor yang menjadi penyebab kerusakan 

tersebut, antara lain labilnya tanah dasar dan lapis pondasi di bawahnya, beban 

lalu lintas, iklim dan cuaca, dan rendahnya mutu campuran aspal tersebut, serta 

kurangnya pemeliharaan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas perjalanan lalu 

lintas tetap lancar ialah dengan menyediakan permukaan jalan yang baik, dengan 

cara melakukan pelapisan ulang (overlay).  

Setiap kali dilakukan pelapisan ulang selalu menambah elevasi jalan yang 

bersangkutan, sehingga elevasi permukaan jalan makin lama semakin tinggi, hal 

ini kadang tidak diinginkan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan 

cara mengganti bagian lapis permukaan jalan dengan lapisan yang baru. Oleh 

karena itu lapisan permukaan yang lama perlu dikeruk terlebih dahulu sesuai 

dengan ketebalan yang akan ditambahkan kemudian. Pembongkaran tersebut 

dimaksudkan agar elevasi jalan tidak semakin tinggi, sehingga tidak 

mempengaruhi elevasi bahu jalan. 

Hasil dari pengerukan ini sebenarnya dapat diolah lagi, dengan cara 

dimasak lagi sesuai dengan prosedur recycling. Namun diperlukan alat-alat sesuai 

standar pembuatan lapisan hot mix. Daur ulang yang diproses dan ditunjang oleh 

peralatan yang memadai akan menghasilkan bahan campuran yang nilai 

strukturnya dapat mengimbangi campuran yang baru.  

Kandungan aspal pada material bekas yang sudah berkurang daya ikatnya 

bila dikombinasikan dengan aspal baru akan diperoleh kembali daya ikat yang 

baik. Material bekas yang dimaksud adalah material pada lapisan permukaan jalan 
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yang sudah rusak dan masih dapat digunakan kembali sebagai bahan campuran 

aspal beton melalui proses daur ulang. Berkurangnya kadar aspal karena aus 

akibat gesekan roda kendaraan dan faktor oksidasi, mengakibatkan aspal 

kehilangan daya ikatnya sehingga aspal tidak mampu lagi mengikat butiran 

agregat dengan baik, yang membuat agregat tersebut terlepas dan jalan menjadi 

rusak. 

Untuk mendapatkan campuran aspal dengan stabilitas yang baik maka 

unsur-unsur pembentuk campuran aspal harus memenuhi spesifikasi yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahi sejauh 

mana karakteristik aspal beton hasil daur ulang dapat digunakan kembali sebagai 

lapis permukaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas ada beberapa yang dapat dirumuskan sebagai rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik campuran aspal beton hasil daur ulang terhadap 

uji Marshall (Marshall Stability, Flow, Air Void dan Marshall Quotient)  

2. Berapakah komposisi penambahan aspal baru yang memenuhi spesifikasi 

pada campuran aspal beton lama agar dapat diperoleh mutu perkerasan jalan yang 

baik sesuai dengan persyaratan teknis perkerasan yang direncanakan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik Marshall (Marshall Stability, Flow, Air Void dan 

Marshall Quotient) dari campuran aspal beton hasil daur ulang.  

2. Untuk menentukan komposisi penambahan aspal baru yang memenuhi 

spesifikasi pada campuran aspal beton lama agar dapat diperoleh mutu 

perkerasan jalan yang baik yang sesuai dengan persyaratan teknis 

perkerasan yang direncanakan. 

1.4. Hipotesa Penelitian 

 “ Penambahan aspal baru dapat memperbaiki daya ikat kandungan aspal 

pada material bekas “. 

1.5. Batasan Masalah 

 Adapun batasan pada penelitian ini adalah : 

1. Tidak meninjau sisi ekonomi. 

2. Tidak meninjau ketersediaan material aspal bekas. 

3. Tidak membahas pelaksanaan di lapangan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan diketahui hasil dari penelitian ini, aspal bekas dapat dimanfaatkan 

kembali, secara otomatis dapat memanfaatkan limbah secara ekonomis, serta 

sebagai salah satu kesempatan bagi peneliti guna untuk menerapkan pengetahuan 

di bidang teknik, khususnya teknologi konstruksi jalan raya sehingga dapat 

memperluas wawasan. 

 


