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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki iklim tropis dengan musim hujan 

dan kemarau. Hal itu menmbulkan beberapa problem pada struktur jalan yang 

terdapat di Indonesia dapat disebabkan oleh hal itu. Kerusakan pada lapisan 

perkerasan jalan menjadi salah satu permasalahan yang dapat disebabkan oleh 

banyak hal, seperti genangan air pada lapis perkerasan, tingginya pembebanan 

yang diberikan oleh kendaraan yang melintas, serta perencanaan struktur jalan 

tidak tepat (Jason Kartolo, Dkk 2016). Ketika musim hujan tiba, terjadi genangan 

yang disebabkan oleh hujan yang berkepanjangan, menyebabkan masalah bagi 

lapis perkerasan akibat genangan air yang sangat mempengaruhi ketahanan 

perkerasan, dampak dari air yang menggenang tersebut menyebabkan sifat 

interlocking dari aspal semakin berkurang yang berefek pada ketahanan 

perkerasan yang mulai retak dan pecah pada permukaan. Ketika aspal tidak lagi 

memiliki sifat mengikat ditambah juga dengan bebdan dari lalu lintas kendaraan 

yang pasti akan merusak struktur permukaan perkerasan jalan. Air yang 

menggenang itu pun memberikan efek jenuh bagi lapisan tanah dasar perkerasan. 

(Nurhudayah 2009).  

 

Salah satu dari beberapa jenis pavement yang ada serta menjadi lapisan atas dari 

perkerasan yang menerima pembebanan dari lalu lintas kendaraan ialah lapis 

aspal beton (LASTON) sebagai lapis aus atau AC-WC (Asphat Concrete-

Wearing Course)  hal itu menyebabkan lapis aus dibuat sedemikian rupa agar 

mampu bertahan dari pengaruh cuaca dan gaya yang ada dan mampu melindungi 

lapisan dibawahnya dari air. Untuk mengefektifkan kinerja dari perkerasan tidak 

cukup hanya dengan menggunakan hotmix dan bahan yang baik, namun bisa juga 

kita melakukan modifikasi aspal dengan memakai bahan additive agar mampu 

mengoptialkan kemampuan dari campuran beraspal. Adapun material additive 

yang bisa diaplikasikan adalah Epoxy (epoksi resin). Bahan ini memiliki 
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beberapa kelebihan untuk dapat dijadikan salah satu campuran aspal, epoxy 

memiliki sifat mengikat dan juga memiliki tingkat penyusutan yang rendah 

selama curing, memiliki ketahanan terhadap kelembaban dan mampu 

mengurangi getaran akibat pergerakan kendaraan. 

 

Penelitian mengenai material emulsi epoxy dan plastik sintetis metil metakrilat 

monomer (akrilik) dalam penggunaannya sebagai repair material telah 

dilakukan oleh Aggarwal, dkk (2005). Dari penelitian itu diketahui bahwa 

kinerja kestabilan dan durabilitas yang optimal bagi penetrasi ion klorida dan 

karbon dioksida dimiliki oleh emulsi epoxy. Epoxy telah digunakan sebagai 

bahan untuk memperbaiki dan mengisi retakan yang terjadi pada beton, hal ini 

mengindikasikan bahwa epoxy memiliki beberapa kelebihan yang bisa dipakai 

sebagai bahan admixture pada campuran perkerasan, terutama pada bagian 

permukaan atau AC -WC yang mutlak langsung menerima  getaran dari 

pergerakan kendaraan, genangan air, dan beban kendaraan  yang menyebabkan 

rusaknya perkerasan.  

 

Masalah kerusakan pada lapisan perkerasan jalan mendorong Kementerian 

Pekerjaan Umum untuk menemukan solusi untuk masalah yang ada. Karenanya 

dilakukan penelitian dalam menambahkan campuran tambahan sebagai pengikat 

epoxy yang mampu memberikan efek yang kokoh serta kekuatan dan daya tahan 

lapisan trotoar. Bahan epoxy ini tersusun atas resin dan hardener yang dapat 

meningkatkan kinerja perkerasan. (I Gde Wikarga dkk 2017) didapatkan nilai 

stabilitas rendaman Campuran Aspal Emulsi Dingin unmodified dan modified 

masing-masing didapatkan nilai berturut turut 1177,02 kg dan 1416,47 kg untuk 

penggunaan 3% epoxy. Serta stabilitas CAED menjadi semakin tinggi hingga 

lebih efektif 20%. Akan tetapi modifikasi dengan epoxy menyebabkan nilai 

porositas sekitar 20% dan hal itu mengakibatkan campuran menjadi semakin 

kaku. 

 

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan epoxy untuk menjadi 

komponen additive bagi hotmix Lapis AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing 

Course). Dari uraian diatas, maksud dari dilakukannya penamatan ini adalah 
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untuk megetahui dampak efek yang ditimbulkan dari penggunaan Epoxy bagi 

karakteristik Marshall pada admixture Laston AC-WC (Asphalt Concrete-

Wearing Course). Penggunaan Epoxy diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja 

dari campuran perkerasan. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 

Meneliti bagaimana pengaruh dari penggunaan Epoxy dapat menghasilkan efek 

bagi nilai stabilitas dari pengujian Marshall pada admixture Laston AC-WC 

(Asphalt Concrete-Wearing Course) menggunakan acuan Spesifikassi Umum 

BinaMarga 2018. 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi efek dari Epoxy sebagai bahan Additive pada campuran 

perkerasan jalan. 

2. Menganalisis stabilitas Marshall yang dihaslkan pada canpuran Laston AC-

WC (Aspalt Concreete-Wearing Course) menggunakan penambahan epoxy. 

 

1.4.Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini memiliki ruang lingkup dan kajian meliputi : 

1. Semen Portland yang akan digunakan sebagai Filler. 

2. Epoxy resin dengan campuran Hardener akan dipakai menjadi komponen 

tambahan bagi campuran perkerasan. 

3. Akan digunakan tipe campuran Laston AC-WC (Asphalt Concrete -Wearing 

Corse) pada penelitian kali ini. 

4. Agregat yang digunakan pada pengujian adalah agregat kasar dan agregat 

halus dari batu pecah. 

5. Bahan pengikat yang dipakai adalah aspal shell pen 60/70 

6. Pengecekan kelayakan bahan mencangkup pengecekan kelayakan material 

serta analisa pada karakteristik Marshall. 
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7. Pengecekan mutu agregat, aspal dan benda uji marshall dikerjakan di 

Laboratorium Transportasi ITERA. 

8. Penelitian yang dilakukan tidak mengulas detail zat kimia yang terkandung 

pada bahan additive dan komposisi campuran Epoxy. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Hal yang akan dibahas pada bab ini menguraikan tentang mengapa 

dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan 

dan  pembahasan penelititan, tata cara dan susunan penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Hal yang akan dibahas pada bab ini menguraikan tentang landasan dasar 

yang digunakan untuk memdukung panganalisaan dari permasalahan dasar 

yang ditemukan pada penelitian. 

3. BAB III METODOLOGI  

Hal yang akan dibahas pada bab ini tentang metode yang akan digunakan 

pada penelitian, pengujian serta penyajian data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hal yang akan dibahas pada bab ini tentang hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan dan kemudian membandingkan serta menganalisa ke efektifan 

penelitian. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Hal yang akan dibahas pada bab ini tentang simpulan yang didapat dari 

penelititan, yang berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa dari bahasan 

yang ada sebelumnya, serta merujuk pada tujuan dari penelitian. dan saran 

memiliki tujuan agar bisa dipakai sebagai rujukan pada penelitian 

selanjutnya agar mendapatkan hasil baik dan bermanfaat dibidang 

penerapan nya. 

 


