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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menjawab tantangan globalisasi, ditambah lagi dengan sistem ekonomi 

ASEAN yang mengacu pada pasar bebas hal ini mengharuskan Indonesia 

untuk mempersiapkan diri, baik dari aspek ekonomi, budaya, sosial, dan 

infrastruktur khususnya. Infrastruktur yang baik akan membantu 

meningkatkan mobilitas, peningkatan mobilitas akan diiringi dengan 

penambahan jumlah kendaraan, apabila tidak diimbangi dengan solusi yang 

baik akan menimbulkan permasalahan baru kedepannya. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang dominan sistem transportasinya 

menggunakan angkutan jalan raya, berkaitan dengan hal tersebut maka 

dibutuhkan jalan raya yang baik, nyaman, aman dan ekonomis.  

Aspal merupakan salah satu material yang digunakan sebagai bahan 

pembuatan jalan raya, material ini dipilih karena hasil akhirnya yang baik dan 

nyaman sebagai perkerasan fleksibel. Namun, dengan meningkatnya 

kebutuhan akan infrastruktur jalan tiap tahunnya, tidak diiringi kemampuan 

pemenuhan kebutuhan aspal tersebut. Kebutuhan aspal Nasional untuk 

membangun jaringan jalan mencapai 1,2 juta ton per tahun, sedangkan 

pertamina hanya mampu memenuhi 600 juta ton per tahun. Untuk menekan 

jumlah kebutuhan akan aspal yaitu dengan meminimalisir penggunaan bahan 
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dasar aspal, atau dengan peningkatan mutu aspal dalam campuran seperti 

peningkatan stabilitias, durabilitas,  dan ketahanannya terhadap air dengan 

menambahakan bahan tambahan dalam campuran yang sifatnya mampu 

mengatasi kelemahan yang dimiliki aspal contohnya bahan polimer, atau pun 

plastik. 

Khusus sampah anorganik yang berbahan dasar plastik yang sulit terurai 

contohnya sampah plastik yang kita hasilkan tiap harinya, perlu dilakukan 

penanganan yang tepat selain solusi pendauran ulang dengan peningkatan 

nilai fungsinya. Pemanfaatan polythelene terephthalate sebagai salah satu 

jenis limbah plastik yang biasa digunakan sebagai bahan  kemasan seperti air 

mineral, minuman botol bersoda, kemasan minyak goreng, kemasan kecap 

botol, kemasan saus botol, masih belum dimanfaatkan secara efektif. 

Pemanfaatan sampah botol plastik sebagai bahan tambahan telah dicoba 

diterapkan pada bidang teknik sipil, contohnya dibidang struktur digunakan 

sebagai bahan tambahan pembuatan bata ringan atau pemanfaatan 

polyethylene terepthalate  sebaagai pengganti agregat pada beton. Namun, 

untuk bidang perkerasan jalan masih sangat jarang penerapannya disini kami 

mencoba melakukan inovasi pemanfaatan polythyelene terephthalate  sebagai 

bahan tambahan dalam campuran lapisan AC-BC (Asphalt Concrete-Binder 

Course) ditinjau dari batas atas dan tengah  gradasi agregat guna peningkatan 

nilai stabilitasnya, sekaligus salah satu langkah kongkrit sebagai penanganan 

pengurangan sampah  yang sulit terurai dengan peningkatan nilai fungsinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Indonesia yang sebagian besar transportasinya menggunakan transportasi 

darat mendorong negara ini untuk menyediakan infrastruktur jalan yang 

baik, nyaman, ekonomis dan kuat 

2. Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan 

pemenuhan aspal membuat kita mengambil langkah untuk menekan 

penggunaan bahan dasar aspal dengan peningkatan nilai mutu aspal  

3. Penambahan bahan jenis sampah polimer plastik polyethylene terpthalate 

yang sulit terurai mampu meningkatkan nilai stabilitas aspal dan 

memperbaiki kelemahan aspal serta peningkatan nilai fungsi, ekonomis 

sampah jenis polyethylene terpthalate. 

 

Dengan begitu perlu diadakannya penelitian tentang pengaruh penambahan 

limbah polyethylene terepthalate dalam campuran aspal lapisan AC-BC 

khususnya, untuk peningkatan nilai fungsi dan ekonomis serta peningkatan 

mutu aspal itu sendiri. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengetahui hal-

hal sebagai berikut : 
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a. Mengetahui komposisi optimum variasi penambahan polyethylene 

terepthalate dalam campuran lapisan AC-BC untuk peningkatan 

stabilitas campuran aspal. 

b. Menganalisis campuran aspal AC-BC dengan tambahan polyethylene 

terepthalet ditinjau dari batas atas dan tengah gradasi agregat berkaitan 

dengan karakteristiknya terhadap campuran aspal yang dihasilkan. 

 

D. Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Tipe campuran yang digunakan adalah Laston lapisan AC-BC (Asphalt 

Concrete-Binder Course) 

b. Dalam penelitian ini untuk tinjauan batasan agregat dipakai batas atas dan 

batas tengah untuk gradasi halus Laston AC-BC 

c. Penggunaan polyethylene terepthalate sebagai campuran kering (seperti 

agregat)  

d. Penelitian ini memfokuskan pada 6 (enam) variasi komposisi penambahan 

polyethylene terepthalate pada campuran aspal AC-BC (Asphal Concrete-

Binder Course) yaitu  0%, 1%, 3%, 5%, 7%, 9%. 

e. Jenis polyethylene terepthalate yang digunakan sebagai bahan tambahan 

adalah botol plastik kemasan minuman air mineral dengan keterangan PET 

dibawah kemasan tersebut dengan ukuran 600 ml. 

f. Ukuran maksimal potongan polyethylene terepthalet adalah: panjang 5 cm 

dan lebar  0,5 cm 

g. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 
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h. Agregat yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Tanjungan 

Lampung Selatan. 

i. Filler yang digunakan pada penelitian ini menggunakan semen portland  

j. Standar yang digunakan dalam penelitian mengacu pada spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 2010.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil dari penelitian ini memberikan informasi 

antara lain : 

a. Merupakan salah satu terobosan baru dibidang perkerasan jalan dengan 

pemanfaatan limbah polyethylene terephthalate sebagai campuran aspal 

lapisan AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course).  

b. Sebagai salah satu cara peningkatan mutu perkerasan lentur jalan raya 

dengan peningkatan nilai stabilitas campuran aspal. 

c. Salah satu solusi pengurangan sampah plastik dengan jenis polyethylene 

terepthalate yang sulit terurai dan untuk peningkatan nilai ekonomis dan 

fungsinya. 

d. Sebagai bahan pertimbangan bagi para engineer bidang teknik sipil untuk 

penerapan di lapangan khususnya perkerasan jalan raya. 

e. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang perkerasan jalan 

raya 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang 

digunakan penulis. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas tentang teori–teori pendukung serta rumus-rumus 

yang digunakan untuk menunjang penelitian yang penulis peroleh dari 

berbagai sumber.  

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan dipakai dalam pelaksanaan 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses 

pengolahan data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang berisi hasil 

pegumpulan data, pengolahan data, analisa, dan pembahasan data berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari teori yang ada. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran mengenai pembahasan dari 

tugas akhir ini. Pada akhir penulisan ini akan dilampirkan daftar pustaka yang 

merupakan referensi-referensi penunjang serta lampiran yang berisi data 

penunjang dalam proses pengolahan data. 


