
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Di indonesia, khususnya wilayah propinsi lampung setiap tahunnya 

mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dalam hal ini, tentu nya jalan 

jalan yang ada di propisi lampung haruslah di tingkatkan baik dalam bentuk 

kapasitas ataupun segi perkerasanya. Dalam hal peningkatan perkerasan ada 

beberapa yang harus di perhatikan yaitu kualitas agregat yang di gunakan, 

metode pelaksanaa nya, dan kualitas aspal. 

 

Aspal adalah bahan pengikat campuran yang merupakan faktor utama dan 

mempengaruhi kinerja campuran beraspal (Sukirman, 1999). Ada beberapa 

usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat-sifat fisik aspal 

sebagai bahan pengikat untuk menghasilkan suatu bahan campuran jalan 

yang lebih kuat. Salah satu cara mencegah terjadinya kerusakan dini pada 

perkerasan jalan akibat beban muatan dan pengaruh air adalah dengan 

meningkatkan mutu aspal sebagai bahan pengikat dari agregat.  

 

Cara yang sering digunakan untuk menaikkan mutu aspal adalah dengan 

menambah bahan aditif. Salah satunya seperti polimer, plastik, arang atau 

dikenal dengan aspal modifikasi. Pemberian bahan tambah polimer 

diharapkan memberikan penambahan pada sifat-sifat fisik aspal seperti 
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kepekaan terhadap stabilitas yang lebih besar dari aspal konvensional atau 

aspal dengan penetrasi 60/70.  

 

Dalam penelitian ini, saya menggunakan bahan aditif berasal dari limbah 

botol plastik PET (Polyethylene Terepthalate) untuk sebagai bahan 

campuaran beraspal (AC-BC) pada gradasi batas tengah dan atas. 

diharapakan hasil dari pengujian penelitian  dapat memenuhi atau dapat 

meningkatkan kualitas dari aspal tersebut sehingga dapat meningkatkan 

umur rencana jalan raya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Beberapa masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penambahan dengan limbah botol plastik memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik marshal pada campuran lapis aspal AC-BC 

(Asphalt Concrete - Binder Coarse) 

2. Masih banyak sisa pembuangan limbah botol plastik yang belum banyak 

digunakan. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Tipe campuran yang digunakan adalah Asphalt Concrete - Binder 

Coarse (AC-BC) dengan gradasi Halus menggunakan spesifikasi umum 

Bina Marga 2010. 

2. Bahan tambahan yang digunakan yaitu dari limbah botol plastik yang 

berlebel PET dengan merek dan ukuran yang sama. 
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3. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 

4. Proses pencampuran PET dengan agregat dan aspal menggunakan cara 

kering. 

5. Penelitian di tinjau dari gradasi batas tengah dan batas atas pada lolos 

saringan dengan menggunakan campuaran aspal AC-BC (Asphalt 

Concrete - Binder Coarse). 

6. Kadar variasi penambahan PET yang di gunakan adalah 0%, 1,5%, 

2,5%, 3,5%, 4,5%, 5,5%, 6,5% pada gradasi batas atas dan tengah 

dengan nilai toleransi ± 0,5%.. 

7. Pengujian dilaboratorium meliputi pekerjaan uji stabilitas statis dengan 

metode Marshall. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

penambahan bahan limbah botol plastik atau sering disebut PET 

(Polyethylene Terepthalate) terhadap parameter marshall pada campuran 

aspal (AC-BC) dengan gradasi halus pada batas tengah dan batas atas. dan 

membandingkan campuran beraspal yang telah ditnambahan bahan PET 

dengan aspal kovensional pada gradasi batas tengah dan batas atas. 

 

E. Mantaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengurangi limbah botol plastik 

yang dimana limbah botol plastik sangat susah di urai oleh tanah. Dan 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan 
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pertimbangan tentang pentingnya mengunakan bahan bahan bekas seperti 

limbah botol plastik untuk pemanfaatkan pengunaan campuran aspal. 

 


