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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berkurangnya sumberdaya alam seperti bahan galian sebagai sumber material 

pembangunan fisik, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan 

infrastruktur yang identik dengan perusakan lingkungan. Exploitasi sumberdaya alam 

yang melampaui daya dukung lingkungan menimbulkan dampak terhadap aspek sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat. Manusia dalam setiap memanfaatkan sumberdaya 

alam pada dasarnya dengan kemampuan teknologi yang dikuasainya, tetapi dalam 

implementasi lebih mementingkan aspek ekonomi (mencari keuntungan sebesar-

besarnya) daripada kepentingan ekologi (prinsip kelestarian). Kegiatan ekonomi 

menjadi tumpuan dalam setiap manajemen sumberdaya alam agar sesuai dengan 

investasi yang ditanamkan (Gunawan T., 2007). 

Hal ini dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur yang berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang memperhatikan 4 

aspek yaitu ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan (Kemen PU, 2010). 

Ketersediaan aspal sangat tergantung pada produktifitas minyak bumi karena 

aspal merupakan produk samping dari penyulingan minyak bumi. Apabila produksi 

minyak bumi meningkat maka produksi aspal ikut meningkat begitu juga sebaliknya. 

 Pemerintah dalam hal ini diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Bambang Brojonegoro memperkirakan 

cadangan minyak Indonesia bakal habis pada 2032 nanti. Tanpa kebijakan 

penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan diversifikasi energi, konsumsi BBM 



2 

 

bersubsidi akan meningkat rata-rata 10 % per tahun sehingga diperkirakan akan habis 

dalam 20 tahun mendatang. 

Kebutuhan biaya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan secara 

nasional melalui kementrian PU mulai tahun 2008 mendapat anggaran Rp 33,8 trilyun, 

tahun 2009 anggaran yang diberikan meningkat menjadi Rp 36,1 trilyun, sedangkan 

pada tahun 2010 persediaan anggaran menurun menjadi Rp 34,9 trilyun. Jumlah belanja 

tersebut sebagian besar digunakan untuk pembelian aspal sebagai bahan utama 

konstruksi jalan (Dinamika Riset , 2010).   

Kebutuhan aspal secara nasional pada tahun 2012 sekitar 1,2 juta MT, hal ini 

mencerminkan bahwa kebutuhan aspal setiap tahun meningkat tetapi persediaannya 

semakin menipis (deplesi). Untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan aspal selama 10 

tahun ke depan Ditjen Bina Marga telah mengadakan kontrak kerja sama dengan P.T. 

Pertamina agar kebutuhan aspal terpenuhi. Ditjen Bina Marga setiap tahun 

menghabiskan 40% anggarannya untuk pembelian aspal (Ditjen Bina Marga Kemen 

PU, 2012). 

Menurut Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), pada tahun 2012 pemerintah 

pusat menyediakan anggaran  12 trilyun khusus untuk pengadaan aspal beton. Aspal 

beton ini sebagian besar digunakan di wilayah Indonesia bagian timur khususnya di 

Sulawesi Selatan dan selanjutnya untuk tahun 2013 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina 

Marga memperoleh anggaran senilai hampir Rp 32 triliun yang digunakan untuk 

penanganan berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi, serta 

pembangunan jalan baru sepanjang 38.500 kilometer. Kebutuhan dana penanganan 

jalan periode 2010-2014 mencapai Rp 148 triliun. Namun, alokasi anggaran yang 

tersedia belum memenuhi kebutuhan tersebut dibanding dengan volume perkerasan 
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jalan yang ditangani sehingga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan 

konstruksi jalan di Indenesia seperti kerusakan jalan, kemacetan kendaraan bermotor 

yang mengakibatkan polusi udara, menambah waktu tempuh perjalanan dan konsumsi 

bahan bakar sehingga terjadi pemborosan biaya perjalanan bagi masyarakat pengendara 

moda transportasi.     

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan   pembangunan nasional. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur salah satunya adalah jalan. 

Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi 

selanjutnya.  

Menurunnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilihat dari 

pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP 

(Gross Domestic Product) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga 

sekarang). Dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi 

negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP.  

Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat mutu 

pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Seperti jalan raya masih sangat terbatas yang 

hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat 

kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini 

menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun dan ditinjau dari sisi lingkungan 

meningkatkan polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor yang semakin padat. 

Polutan yang dikeluarkan dari BBM kendaraan bermotor biasanya dikelompokan 

menjadi hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx), dan karbon monoksida (CO) dan 

dari pembakaran BBM dari bahan fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, 
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hujan asam, pemanasan global dan perubahan iklim ( Astra M.I., 2010). Jika hal ini 

terus berlangsung, menjadikan lingkungan semakin rusak dan tidak mustahil kondisi 

jalan raya yang buruk dapat menjadi penghambat serius pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia (UI, 2007).  

Martland (2011), menyatakan bahwa setiap kegiatan konstruksi jalan 

menghasilkan limbah, dari limbah tersebut dapat dimanfaatkan lagi sekitar 50 sampai 

80%. Dari hasil analisisnya dinyatakan bahwa daur ulang aspal merupakan alternatif 

terbaik untuk pekerjaan lapis perkerasan jalan di Indonesia. 

Guna mewujudkan efisiensi biaya konstruksi jalan maka diperlukan inovasi 

teknologi untuk mewujudkan konstruksi jalan yang aman, nyaman dan keselamatan 

bagi pengguna jalan. Salah satu inovasi teknologi konstruksi jalan yaitu dengan cara 

mendaur ulang kembali material perkerasan jalan melalui kajian yang mendalam. 

Peningkatan jalan dengan cara penambahan lapis tambahan yang terus menerus 

akan mengakibatkan tebal lapis perkerasan semakin tinggi seperti tanggul dan material 

alam (virgin material) yang diperlukan semakin menipis.  

Salah satu metode dalam pekerjaan lapis perkerasan jalan yang efektif dan 

efisien adalah daur ulang (recycling). Penanganan dengan teknologi daur ulang 

perkerasan merupakan suatu alternatif untuk mengatasi masalah ini karena memiliki 

beberapa keuntungan seperti dapat mengembalikan kekuatan perkerasan, mengurangi 

penggunaan material baru, mempertahankan tinggi permukaan jalan, karena pada saat 

ini pekerjaan lapis ulang perkerasan jalan menyebabkan permukaan jalan meningkat 

dan jika hal ini dilaksanakan terus menerus, permukaan jalan akan semakin tinggi dan 

pada akhirnya terjadi genangan air daerah sekitar jalan (Ditjen Bina Marga Kemen PU, 

2012). 
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Pekerjaan daur ulang konstruksi perkerasan jalan dapat mengurangi penggunaan 

material baru, sehingga menghemat biaya konstruksi jalan, hemat energi, elevasi jalan 

dapat dipertahankan meningkatkan nilai ekonomis bahan garukan aspal dan cepat 

dalam pelaksanaannya (Widjayat D., 2009). 

Penggunaan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) dapat menurunkan 

pembuangan limbah dari bahan baku konstruksi jalan. Estimasi penggunaan RAP di 

Amerika Serikat pada tahun 1996 sekitar 30%, setelah 30 tahun menggunakannya maka 

di masa depan RAP tidak lagi menjadi bahan alternatif tetapi merupakan kebutuhan 

dalam pekerjaan konstruksi jalan (Widjayat D., 2010).  

Menurut Aly A.M.A. (2007), daur ulang material perkerasan jalan adalah 

pemakaian lapis perkerasan lama (existing), yang diolah menjadi lapis perkerasan baru 

baik menggunakan bahan tambahan (aditif) ataupun tidak untuk pekerjaan 

pemeliharaan, perbaikan maupun peningkatan konstruksi perkerasan jalan. Teknologi 

daur ulang perkerasan jalan sebagai teknologi alternatif dari teknologi konvensional 

yang biasanya dilakukan dengan melapis ulang (overlay) pada perkerasan lama 

sehingga hal ini akan menjadi permasalahan dikemudian hari khususnya bertambahnya 

elevasi jalan. Material perkerasan jalan yang terdiri dari batu pecah dan aspal sebagai 

bahan pengikat mempunyai sifat baku sehingga  dapat dipakai kembali untuk 

konstruksi daur ulang perkerasan jalan. Beberapa sifat baku lapis perkerasan aspal 

antara lain : (i) Agregat mempunyai nilai abrasi (Los Angeles) lebih kecil 40 dan 

memiliki daya tahan terhadap gradasi (jumlah, ukuran dan komposisi butiran). (ii) 

Aspal merupakan bahan pengikat konstruksi jalan yang dapat dikembalikan sifat 

baiknya seperti baru setelah mengalami degradasi seiring dengan pelayanan terhadap 

beban lalu lintas sesuai fungsinya sebagai prasarana transportasi.  
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Metode daur ulang perkerasan jalan dilaksanakan dengan pertimbangan teknik, 

ekonomi dan lingkungan. Pertimbangan teknik bahwa pekerjaan secara konvensional 

tidak dapat mengembalikan kekuatan konstruksi secara sempurna karena kerusakan 

jalan yang dilapis ulang tidak mempunyai kekuatan sama. Pertimbangan ekonomi 

bahwa pekerjaan lapis ulang secara konvensional mengandung unsur over design 

karena pelapisan mempunyai ketebalan sama walaupun kerusakan tidak sama sehingga 

terjadi pemborosan biaya. Pertimbangan lingkungan bahwa pelapisan ulang (overlay) 

akan menambah tinggi lapis permukaan jalan sehingga berpengaruh pada lingkungan 

sekitarnya khususnya sistem drainase permukiman di perkotaan yang berdekatan 

dengan jalan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan banjir.  

Air dan semen yang dicampurkan pada CTRB mempengaruhi kembang susut 

benda uji, hampir semua bahan akan menyusut bila dikeringkan dan akan 

mengembangkan bila dibasahi. Penyusutan terjadi pada awal umur benda uji sampai 

pada benda uji berumur 7 hari, setelah penyusutan mulai berkurang secara signifikan. 

Pada masa curing, benda uji mengalami pemuaian/swell ketika kandungan air pada 

benda uji mengalami penguapan, secara fisik penyusutan dapat dilihat pada benda uji 

yang mengalami retak-retak rambut (Setyawan A., 2013). 

Kadar air dan semen dalam campuran pasta mempengaruhi penyusutan, apabila 

kadar air dan semen ditingkatkan jumlahnya maka penyusutan mengalami peningkatan. 

Semakin banyak kandungan pasta semen didalam campuran maka semakin tinggi drying 

shrinkage yang terjadi (Nugraha, 2007). 

Untuk memperbaiki kondisi lingkungan akibat proses sebuah produk termasuk 

konstruksi perkerasan jalan perlu dilakukan pendekatan desain khusus untuk 

lingkungan (design for the environment). Desain ini meliputi penanganan pada produk, 
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proses, bahan baku, energi, dan daur ulang. Pendekatan ini dilakukan pada seluruh daur 

hidup produk dan pengaruhnya terhadap lingkungan.  

Penilaian siklus hidup dapat diartikan sebuah langkah melalui beberapa tahan 

antara lain : (i) analisis persediaan, (ii) analisis dampak, (iii) analisis perbaikan. 

Analisis persediaan (inventory analysis) menyatakan masukan jenis, jumlah bahan baku 

dan energi yang dibutuhkan serta menganalisis pelepasan ke lingkungan yang 

dihasilkan dalam bentuk residu, padat, cair, dan gas. Analisis persediaan mencakup 

seluruh siklus hidup produk. Analisis dampak (impact analysis) menilai pengaruh 

lingkungan dari beberapa desain produk. Analisis perbaikan (improverment analysis) 

bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh tahap 

persediaan dan dampak. Analisis Lingkungan penilaian dampak lingkungan dalam 

istilah operasional dan keuangan menetapkan tahap untuk langkah terakhir, yaitu 

mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari alternatif-alternatif yang 

dipertimbangkan atau dianalisis. Perbaikan kinerja lingkungan dari produk dan proses 

yang ada merupakan tujuan keseluruhan dari sistem pengembalian lingkungan ( Nur, 

2010 ). 

Untuk menganalisis dampak lingkungan dari jalan raya, dilakukan penilaian 

siklus hidup ( LCA ) menggunakan pedoman ISO 14040. Penilaian siklus hidup adalah 

metode standar yang digunakan untuk menilai secara komprehensif  dampak 

lingkungan yang potensial dari produk atau sistem produk . semua aspek lingkungan 

dari siklus hidup produk ( emisi ke udara , air dan tanah , limbah , penggunaan bahan 

baku dan eksploitasi alam) diperhitungkan.  

Hasil analisis untuk perkerasan jalan aspal menunjukkan bahwa dampak 

lingkungan dapat dikurangi dengan mengoptimalkan bahan konstruksi, menurunkan 
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produksi aspal, dan untuk perkerasan jalan beton penurunan kandungan klinker semen 

akan mengurangi dampak lingkungan sampai 21%, mengurangi aktivitas transportasi 

dapat mengurangi dampak lingkungan 100 kali lebih banyak daripada kegiatan 

konstruksi, oleh karena itu untuk mengurangi polusi udara dapat dilakukan dengan 

mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan dan melakukan daur ulang perkerasan 

jalan ( Milachowski, 2011 ) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana lapis perkerasan jalan dapat didaur ulang dan diolah campurannya 

menjadi lapis perkerasan baru yang memenuhi persyaratan teknis struktur 

perkerasan jalan? 

2. Bagaimana daur ulang lapis perkerasan jalan dapat mengurangi konsumsi energi 

dan emisi menggunakan metode LCA? 

3. Bagaimana daur ulang lapis perkerasan jalan dapat menghemat biaya internal dan  

eksternal pekerjaan jalan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dan perumusan masalah 

penelitian  maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1.3.1. Tujuan Umum 

Menganalisis secara teknis material garukan perkerasan aspal (RAP) dengan 

cara diolah dicampur semen, serat karung plastik menjadi lapis perkerasan baru yang, 
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mempunyai kekuatan sesuai persyaratan struktur perekerasan jalan, mengetahui  

konsumsi energi, emisi serta biaya internal dan eksternal pada pelaksanaan pekerjaan 

daur ulang perkerasan jalan CTRB .  

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis secara teknis material garukan perkerasan aspal (RAP) meliputi: (i) 

Pengaruh penggunaan semen pada CTRB. (ii) Pengaruh campuran antara material 

daur ulang (RAP) dengan agregat baru (batu pecah) pada CTRB. (iii) Pengaruh 

pemakaian serat karung plastik pada CTRB. 

2. Menganalisis konsumsi energi dan emisi pada pelaksanaan lapis pekerasan jalan 

daur ulang menggunakan metode LCA. 

3. Menganalisis biaya internal dan eksternal pada pekerjaan perkerasan jalan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Ditinjau Dari Sisi Teoritis 

Penggunaan material bekas lapis perkerasan jalan memberikan kontribusi untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang berkaitan  dengan metode 

penanganan  kerusakan perkerasan jalan di Indonesia. 

1.4.2. Ditinjau Dari Sisi Praktis 

1. Memberikan alternatif pilihan dalam mewujudkan konstruksi perkerasan jalan yang 

hemat energi, rendah emisi dan ekonomis serta meningkatkan daya dukung 

lingkungan. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan komitmen 

menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 dan efisiensi 
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energi pada tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun  2006  Tentang Kebijakan Energi Nasional. 

3. Memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya daerah pinggir jalan dan 

lingkungan sekitarnya, karena metode daur  ulang perkerasan jalan menjadikan  

elevasi permukaan jalan tetap, tidak seperti tanggul dan apabila musim hujan tiba  

tidak menimbulkan banjir. 

 

1.5. Orisinalitas 

Kebaruan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Metode analisis kekuatan campuran material daur ulang lapis perkerasan jalan. 

2. Metode analisis konsumsi energi dan emisi pada pelaksanaan daur ulang lapis 

perkerasan jalan. 

3. Metode analisis biaya internal dan eksternal pada pada pelaksanaan daur ulang lapis 

perkerasan jalan 

 

  


