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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia saat ini sedang gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, 

salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur jalan raya. Saat ini jenis perkerasan 

jalan yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu perkerasan lentur dan 

perkerasan kaku. Untuk jalan dengan beban lalu lintas berat seperti jalan tol 

digunakan perkerasan kaku, namun jalan dengan beban lalu lintas ringan hingga 

sedang menggunakan perkerasan lentur. Dari segi kenyamanan perkerasan lentur 

lebih nyaman digunakan bagi pengendara namun untuk saat ini permsalahan dari 

perkersan lentur itu sendiri yaitu tidak bisa menahan beban lalu lintas berat dan jika 

terkena hujan perkerasan lentur lebih mudah rusak. 
 

Jenis campuran pada perkerasan lentur yang paling banyak digunakan yaitu 

campuran aspal beton (Laston). Laston sering digunakan karena memiliki stabilitas 

dan fleksibiltas yang baik. Laston ini terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, 

dan aspal yang kemudian dicampurkan jadi satu dengan suhu tertentu. Proses 

pencampuran aspal yang sering digunakan yaitu Hot Mix Asphalt dimana pada 

proses pencampuran ini dibutuhkan suhu di atas 160 oC. Untuk mendapatkan 

perkerasan lentur yang memiliki flexibilitas dan durabilitas tinggi biasanya 

digunakan bahan adiktif tambahan seperti karet dan plastik yang saat ini sudah 

mulai diterapkan di Indonesia. 
 

Pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan adiktif dalam campuran aspal sangat 

bermanfaat bagi masyarakat karena secara tidak langsung dapat mengurangi 

sampah plastik yang terus bertambah setiap tahunnya dan limbah plastik tersebut 

juga tidak dapat terurai dalam tanah sehingga cocok jika dijadikan bahan campuran 

dalam aspal panas. Limbah plastik atau barang bekas dari plastik sudah banyak di 

daur ulang menjadi wadah untuk makanan, minuman dan juga non-makanan seperti 

shampoo, plastik lembaran, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan digunakan 

limbah plastik yang sudah didaur ulang menjadi biji plastik sebagai bahan 

pengganti agregat halus dalam campuran aspal. 
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Jenis biji plastik yang ada di pasaran sangat beragam seperti Polypropylene (PP), 

Polyethylene (PE), Low Density Polyethylene (LDPE),  High Density Polyethylene 

(HDPE), Polyvinyl chloride (PVC), Polyethylene terephthalate (PET), dan lain-

lain. Sifat dari variasi biji plastik tersebut pun sangat beragam. Namun dalam 

penelitian kali ini akan menggunakan biji plastik tipe Polypropylene (PP) 

dikarenakan biji plastik jenis ini paling banyak diproduksi oleh pabrik daur ulang 

sampah. Dalam penelitian ini akan membahas hasil pengujian Marshall dari jenis 

biji plastik Polypropylene (PP) yang digunakan sebagai pengganti sebagian 

agregat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan saya ambil 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil karakteristik marshall biji plastik PP dalam campuran 

Laston Lapis AC-WC? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan biji plastik PP sebagai pengganti 

sebagian agregat dalam campuran Laston Lapis AC-WC? 

3. Seberapa efektif biji plastik PP pada campuran Laston Lapis AC-WC dalam 

mengurangi limbah plastik? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hasil karakteristik marshall biji plastik PP dalam campuran 

Laston Lapis AC-WC. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan biji plastik PP sebagai pengganti 

sebagian agregat dalam campuran Laston Lapis AC-WC. 

3. Mengetahui seberapa efektif biji plastik PP pada campuran Laston Lapis 

AC-WC dalam mengurangi limbah plastik. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian akan dilakukan di laboratorium Transportasi Institut Teknologi 

Sumatera. 
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2. Pembuatan sampel menggunakan campuran aspal panas (Hot Mix Asphalt). 

3. Persyaratan mengenai proses pencampuran, pengujian material, dan 

pembuatan material mengacu pada Spesifikasi Bina Marga 2010 Divisi 6 

Perkerasan Aspal. 

4. Metode pengujian yang digunakan dalam campuran ini menggunakan 

metode Marshall. 

5. Biji plastik yang digunakan adalah jenis Polypropylene (PP) yang berasal 

dari daur ulang sampah plastik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pendahuluan 

 Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup yang 

mendasari penelitian ini serta sistematika penulisan yang digunakan agar 

mempermudah penulisan penelitian. 

2. Tinjauan Pustaka 

 Berisi teori dan kajian literature yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berisikan teori tentang perkerasan jalan, material penyusun perkerasan jalan, 

pembuatan dan pengujian sampel. 

3. Metodologi Penelitian 

 Berisi metode penelitian yang digunakan, urutan rencana penelitian melalui 

diagram alir penelitian, material dan alat yang digunakan, perencanaan 

campuran, pembuatan campuran, dan pengujian campuran. 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Berisi hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan selama 

di laboratorium. 

5. Penutup 

 Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.  

 


