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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Prasarana transportasi darat dalam hal ini jalan raya sangat 

menunjang dalam pembangunan suatu bangsa dan negara, guna 

menghubungkan transportasi darat antar wilayah untuk menyalurkan 

kebutuhan dan memperlancar laju ekonomi masyarakat untuk peningkatan 

kesejahteraan sosial. Pembangunan dan pemeliharaan jalan raya harus 

direncanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah rusak, sehingga 

tidak mengganggu pengguna jalan raya. 

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 salah satu fungsi 

jalan adalah sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran 

penting dalam ekonomi, sosial budaya, pertahanan maupun keamanan dan 

lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Kerusakan jalan raya dapat memberikan dampak 

buruk bagi masyarakat maupun pemerintah. Kerusakan yang terjadi pada 

jalan raya dapat menyebabkan keterlambatan pemasokan logistik bagi 

daerah-daerah tertentu dan yang paling terlihat adalah dapat menyebabkan 

kecelakaan bagi pengendara. Bertambahnya volume kendaraan beberapa 

tahun belakang dengan adanya kualitas jalan yang kurang baik membuat 

jalan menjadi mudah rusak dan pemerintah akan lebih banyak 

menganggarkan dana untuk perawatan infrastruktur jalan. 
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Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikutip oleh KataData tahun 2016 

panjang jalan di Indonesia mencapai 537.838 km. Jumlah tersebut terdiri 

dari 47.017 km jalan nasional (kewenangan pemerintah pusat), 55.416 km 

di bawah kewenangan pemerintah provinsi, dan 435.405 km merupakan 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai SK Menteri Pekerjaan 

Umum No.630/KPTS/M/2009, jalan nasional di Indonesia sepanjang 

47.535,22 km. Pada survei Semester 2 tahun 2015, diketahui bahwa jalan 

nasional dalam kondisi baik sepanjang 27.476,66 km atau 57,8%; dalam 

kondisi sedang 14.563,6 km atau 30,58%; kondisi rusak ringan ringan 

3.050,32 km atau 6,42%; dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 

1.953,59 km atau 4,11%. 

Usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas aspal 

yang ada saat ini adalah dengan memodifikasi sifat-sifat fisik dan kimia 

dengan berbagai bahan tambah yang bervariasi guna mendapatkan kualitas 

aspal yang murah dan bagus agar pemerintah dapat berhemat dalam 

anggaran pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan kenyamanan 

terhadap masyarakat. 

Belakangan ini penelitian aspal yang dikombinasikan dengan 

bahan polimer agar dapat digunakan untuk meningkatkan sifat fisik dan 

mekanik aspal telah banyak dipublikasikan dan cara ini sangat 

memungkinkan untuk membuat aspal khususnya untuk jalan raya di 

Indonesia. Hal ini tentunya dapat menjadi solusi untuk mengurangi 
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pengeluaran anggaran dana APBN yang setiap tahunnya harus dikeluarkan 

oleh negara. Aspal polimer adalah suatu material yang dihasilkan dari 

modifikasi antara polimer alam atau polimer sintetis dengan aspal. 

Modifikasi aspal polimer (atau biasa disingkat PMA) telah dikembangkan 

beberapa dekade terakhir. Umumnya dengan sedikit penambahan bahan 

polimer sudah dapat meningkatkan hasil ketahanan yang lebih baik 

terhadap deformasi, mengatasi keretakan-keretakan dan meningkatkan 

ketahanan usang dari kerusakan akibat umur sehingga dihasilkan 

pembangunan jalan lebih tahan lama serta juga dapat mengurangi biaya 

perawatan atau perbaikan jalan (Polacco, 2005). 

Selain menggunakan modifikasi polimer, ada juga modifikasi lain 

yang disebut dengan Aspal porus. Aspal porus merupakan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan mengurangi 

kebisingan (noise reduction). Aspal porus didesain agar memiliki rongga 

yang dapat digunakan untuk mengalirkan aliran air ke saluran drainase 

samping dan lapisan dasar yang kedap air, sehingga genangan air yang 

cukup menjadi permasalahan di Indonesia dapat di atasi. Hal ini seringkali 

terjadi setelah hujan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. 

Kondisi ini dimungkinkan karena gradasi terbuka yang memiliki fraksi 

agregat kasar tidak kurang dari 80% dari berat total campuran sehingga 

struktur memiliki porositas yang tinggi. Dengan sifat permukaannya yang 

memiliki tingkat kekesatan tinggi aspal porus diharapkan  dapat berfungsi 

juga sebagai anti selip sehingga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. 
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Dikarenakan stabilitas dari campuran aspal porus yang lebih 

rendah dibandingkan dengan aspal beton, maka beberapa tahun belakang 

ini dilakukan penelitian dengan memodifikasi aspal porus dengan 

campuran polimer guna mendapatkan stabilitas yang meningkat. Dengan 

meningkatnya stabilitas aspal porus dengan campuran polimer maka umur 

campuran aspal porus dapat semakin lebih lama dibandingkan campuran 

aspal porus tanpa bahan tambah polimer, serta untuk mengurangi jumlah 

limbah plastik yang cukup menjadi permasalahan pada saat ini. Dari 

beberapa hal diatas, penulis berinisiatif untuk menyusun tugas akhir 

dengan judul “Pengaruh Penambahan Plastik PE (Polyethylene) pada 

Campuran Aspal Porus (AC-WC) Terhadap Karakteristik Marshall” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah, yaitu : 

1. Meningkatnya volume kendaraan dengan kualitas jalan yang kurang 

baik menyebabkan umur jalan semakin pendek. 

2. Tergenangnya air di jalan raya, sehingga memerlukan campuran aspal 

yang tepat untuk mengurangi masalah dalam kondisi ini. 

3. Perlunya pemanfaatan polymer sebagai bahan tambah untuk aspal 

porus agar campuran aspal memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

standar yang di tetapkan. 

4. Limbah plastik yang jumlahnya meningkat dengan tidak diimbangi 

dengan pemanfaatannya. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan penulisan, maka penulis 

menentukan batasan-batasan masalah dalam penulisan ini, diantaranya 

yaitu : 

1. Modifikasi aspal porus digunakan sebagai bahan penelitian pada 

pengujian kali ini. 

2. Bahan tambah yang digunakan sebagai bahan tambah aspal adalah 

polymer jenis polyethylene atau biasa disebut plastik PE. 

3. Lapis aspal beton AC-WC menggunakan aspal pertamina dengan 

penetrasi 60/70 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan polymer berupa Plastik PE 

sebanyak 0,5%, 1%, 1,5% terhadap karakteristik marshall (kepadatan, 

VIM, VMA, VFA, Flow, stabilitas, dan marshall quotient) campuran 

aspal porus ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan polymer berupa Plastik PE 

sebanyak 0,5%, 1%, 1,5% terhadap porositas aspal porus ? 

3. Bagaimana hasil pengujian stabilitas marshall campuran aspal porus 

dengan penambahan polimer berupa Plastik PE terhadap persyaratan 

yang sudah ditentukan Bina Marga? 
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4. Apakah pemanfaatan Plastik PE sebagai bahan tambah campuran 

aspal efektif dalam meningkatkan nilai stabilitas ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan polymer berupa Plastik PE 

sebanyak 0,5%, 1%, 1,5% terhadap karakteristik marshall (kepadatan, 

VIM, VMA, VFA, Flow, stabilitas, dan marshall quotient) campuran 

aspal porus. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan polymer berupa Plastik PE 

sebanyak 0,5%, 1%, 1,5% terhadap porositas aspal porus. 

3. Mengetahui hasil pengujian stabilitas marshall campuran aspal porus 

dengan penambahan polymer Plastik PE terhadap persyaratan yang 

sudah ditentukan oleh Bina Marga. 

4. Mengetahui keefektifan pemanfaatan Plastik PE sebagai bahan 

tambah campuran aspal porus terhadap nilai stabilitas. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diambil setelah dilakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Setelah dilakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat 

memberikan masukan ilmu pengetahuan baru sesuai dengan bidang 

Teknik Sipil khususnya yang berkaitan dengan materi perkerasan 



7 
 

jalan. Selain itu, penelitian itu juga bisa dimanfaatkan sabegai acuan 

atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan perkerasan jalan atau materi konstruksi jalan. 

b. Secara Praktik 

Setelah dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat 

mengatasi masalah di lapangan mengenai persoalan kualitas aspal 

dengan volume kendaraan yang semakin meningkat dan juga 

mengenai genangan air yang sering muncul ketika musim hujan. 

Selain itu juga dapat digunakan sebagai daur ulang Plastik PE yang 

semakin banyak mencemari lingkungan. Kemudian diharapkan 

penelitian ini juga dapat memberikan inovasi terhadap perkuatan 

campuran aspal dengan karakteristik yang seusai dengan standar 

Bina Marga. 

G. Keaslian Gagasan 

Proyek Akhir  yang dibuat penulis dengan judul ”Pengaruh 

Penambahan Plastik PE (Polyethylene) pada Aspal Porus (AC-WC) 

Terhadap Karakteristik Marshall)” dipastikan asli dan belum pernah ada 

yang mengajukan karya yang serupa di instansi atau lembaga manapun. 

Untuk karya tulis atau penelitian yang terkait, dicantumkan di dalam 

naskah sebagai acuan dan referensi. 


