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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor utama yang 

menyebabkan kerusakan pada jalan raya. Hal tersebut disebabkan karena 

perkerasan pada jalan raya yang telah didesain dapat menahan beban tertentu 

menerima beban yang lebih besar dari yang direncanakan. Selain itu, Indonesia juga 

merupakan negara yang memiliki musim penghujan dengan curah hujan yang 

cukup tinggi sehingga menimbulkan genangan air pada jalan raya serta terdapat 

titik-titik lokasi di jalan raya dengan kadar air tinggi yang dapat menyebabkan 

ketahanan aspal menurun. Aspal merupakan lapisan paling atas pada perkerasan 

jalan mengakibatkan aspal menerima dampak langsung dari roda kendaraan yang 

melintasinya maka aspal harus memiliki kualitas yang baik.  

 

Perkerasan jalan yang banyak digunakan di Indonesia adalah lapis aspal beton atau 

laston (AC/ Asphalt Concrete). Aspal beton mempunyai karakteristik kuat dari 

pengaruh keausan serta kedap air dan juga mempunyai stabilitas tinggi, dan mudah 

dalam pelaksanaannya. Namun pada keadaan tertentu jenis perkerasan ini sering 

menimbulkan masalah terutama pada kekakuan lapisan dan umur rencana yang 

tidak seperti diharapkan (Evrilyana dkk, 2018). Kerusakan yang terjadi pada 

perkerasan jalan raya menuntut bahan lapis perkerasan jalan dengan kualitas yang 

tinggi agar mampu menahan beban yang berlebih dari roda kendaraan maupun 

akibat dari genangan air. 

 

Selain penggunaan material dengan kualitas yang tinggi, baik material agregat 

sebagai bahan pengisi maupun aspal sebagai bahan pengikat, dapat juga 

menggunakan aspal yang telah dimodifikasi dengan menambahkan bahan 

tambahan (additive). Additive adalah suatu komponen tambahan di luar komponen 

utama dalam aspal yang dicampurkan sehingga dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap aspal. Bahan tambahan (additive) yang dapat digunakan dalam campuran 

aspal dapat berasal dari jenis karet mentah seperti l ateks pekat maupun karet padat 

(karet remah SIR 20, karet brown crepe), karet thermoplastik (SBR dan SBS), 
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bahkan dalam bentuk karet serbuk dan bekas (scarp tires) (Wen et al, 2015).  

 

Lateks (getah karet) termasuk bahan additive dan merupakan salah satu jenis karet 

alam yang memiliki sifat daya tahan yang tinggi terhadap keretakan dan 

mempunyai daya aus yang tinggi. Lateks (getah karet) banyak ditemui di Indonesia 

sehingga mempermudah untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan serta 

diharapkan dapat meningkatkan harga karet alam di pasar Internasional. 

Penambahan bahan tambahan  (additive) yang berasal dari karet juga cenderung 

meningkatkan kekentalan aspal yang disebabkan karena mengembangnya partikel 

karet di dalam aspal tersebut. Kekentalan tersebut dapat meningkatkan kelekatan 

antara agregat dengan aspal. Pencampuran aspal dengan karet juga  dapat 

meningkatkan kualitas dari aspal antara lain mengurangi deformasi pada 

perkerasan, mengingkatkan ketahanan terhadap retak (Suroso, 2007). Penelitian 

perihal lateks sudah dilakukan oleh Amiruddin (2012), pada penelitiannya memakai 

kadar lateks 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10% terhadap total perekat sebagai bahan 

penambah pada aspal untuk campuran HRS-WC dimana aspal yang digunakan 

adalah aspal AC 60/70 yang disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia dan 

banyak digunakan dalam perkerasan jalan. Diperoleh stabilitas yang meningkat 

dengan bertambahnya kadar lateks. 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan dicoba campuran 

aspal beton lapis aus (AC-WC) menggunakan aspal penetrasi 60/70 dengan 

penambahan lateks (getah karet) sebagai additive sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui perbandingan dan pengaruh aspal modifikasi dengan 

lateks (getah karet) pada stabilitas Marshall terutama untuk  jalan raya yang 

memiliki kadar air yang cukup tinggi dan beban kendaraan yang besar.  

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana pengaruh penambahan bahan 

additive lateks (getah karet) pada laston ac-wc ditinjau dari stabilitas marshall? 
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1.3. Tujuan 

 
Tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penambahan bahan additive lateks (getah karet) pada laston ac-wc dengan 

menggunakan Kadar Aspal Optimum (KAO) yang sama serta mendapatkan 

campuran beraspal yang lebih baik untuk memperbaiki mutu perkerasan jalan yang 

ditinjau dari stabilitas marshall. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup pengerjaan Tugas Akhir ini meliputi: 

1. Bahan additive yang digunakan lateks (getah karet). 

2. Bahan aspal yang digunakan adalah aspal shell pen 60/70. 

3. Bahan filler yang digunakan adalah semen portland. 

4. Melakukan pengujian agregat dengan ketentuan Bina Marga 2010 yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

a. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar 

b. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus 

c. Pengujian keausan agregat kasar 

d. Pengujian partikel kepipihan dan kelonjongan 

5. Melakukan pengujian aspal dengan ketentuan Bina Marga 2010 yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

a. Pengujian berat jenis aspal 

b. Pengujian penetrasi aspal 

c. Pengujian titik lembek aspal 

d. Pengujian daktilitas aspal 

6. Melakukan pengujian aspal karet dengan ketentuan yang terdapat pada buku 

Pedoman Bahan Konstruksi bangunan dan Rekayasa Sipil yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.3. 

a. Pengujian penetrasi aspal karet 

b. Pengujian berat jenis aspal karet 

c. Pengujian titik lembek 

d. Pengujian daktilitas 
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7. Tidak mempertimbangkan reaksi kimia yang terjadi pada material, namun 

hanya menguji reaksi fisiknya saja. 

8. Proses pemadatan benda uji dengan menggunakan alat uji marshall.  

9. Mendapatkan nilai stabilitas dengan cara melakukan pengujian marshall 

menggunakan aspal modifikasi dengan lateks sebagai bahan additive dengan 

menggunakan Kadar Aspal Optimum (KAO) yang sama untuk setiap 

penambahan lateks. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dan penyajian bentuk laporan Tugas Akhir ini adalah melalui 

gambaran kerja yang dituangkan dalam membagi beberapa bagian yang terdiri dari: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I adalah bagian yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan serta Ruang Lingkup dari pengerjaan Tugas Akhir ini. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II adalah bagian yang menguraikan tentang teori-teori yang dapat 

digunakan sebagai pendukung dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III adalah bagian yang menguraikan tentang metodologi, menjelaskan 

secara rinci tahapan-tahapan proses penelitian, serta data-data pemeriksaan 

bahan agregat dan aspal yang akan di masukkan pada penelitian ini.  

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Bab IV adalah bagian yang menguraikan tentang hasil dari penelitian dan 

analisis karakteristik hasil uji marshall pada aspal modifikasi dengan bahan 

lateks (getah karet) sebagai additive. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V adalah bagian yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang 

didasarkan pada hasil penelitian dan juga harus mengacu pada tujuan 

penetilitan serta saran dari hasil penelitian agar dapat membangun dan 

memotivasi mahasiswa/i Institut Teknologi Sumatera lainnya khususnya 

Teknik Sipil. 

 


