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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan 

pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jalan merupakan salah satu sarana 

yang digunakan sebagai mobilitas utama dalam transportasi di Indonesia. Kualitas 

jalan sebanding dengan tingkat kelancaran transportasi jalan.  Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas jalan adalah material yang digunakan dalam 

pembuatan jalan. Semakin baik komposisi material yang digunakan maka kualitas 

jalan akan semakin baik. 

Material yang digunakan dalam pembuatan jalan diantaranya adalah aspal 

dan agregat. Dalam pembuatan jalan ada beberapa jenis aspal yang digunakan 

dalam pencampuran material yang digunakan. Penggunaan aspal murni dalam 

pembuatan sangat mempengaruhi ketersediaan aspal yang ada di dunia. Hal ini 

dikarenakan aspal adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.  

Aspal modifikasi berperan penting dalam mengurangi penggunaan aspal 

untuk pembuatan jalan. Hal ini dikarenakan aspal modifikasi terdiri campuran 

material lain yang digunakan sebagai material penyusun aspal. Pencampuran 

material tersebut membuat penggunaan aspal menjadi berkurang. Ada beberapa 

material yang dapat digunakan sebagai material pencampur aspal yaitu salah 

satunya adalah styrofoam. Styrofoam memiliki sifat yang sangat ringan, kaku, dan 

murah. Hal ini membuat styrofoam memiliki potensi menjadi material pencampur 

yang digunakan untuk membuat aspal modifikasi. 

Styrofoam digunakan didasarkan pada cukup banyaknya penggunaan dalam 

kehidupan sehari-hari tetapi sedikit dimanfaatkan. Penggunaan aspal modifikasi 

menggunakan bahan campuran styrofoam masih harus melewati beberapa tahapan 

pengujian dan evaluasi. Pengujian dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

kekuatan dari aspal modifikasi apabila diterapkan sebagai material pembuatan 

jalan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tugas akhir tentang “Pengaruh 
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Penggunaan Styrofoam Sebagai Pengganti Aspal Penetrasi 60/70 Dengan Kadar 

0%, 6,5%, 7,5%, 8,5%, dan 9,5% Pada Campuran AC-WC”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sifat fisis aspal dicampur dengan limbah styrofoam dengan kadar 

0%, 6,5%, 7,5%, 8,5%, dan 9,5%? 

2. Berapa kadar aspal optimum yang diperlukan untuk penelitian aspal 

modifikasi? 

3. Apa pengaruh dari penggunaan aspal modifikasi tersebut terhadap 

karakteristik marshall pada campuran aspal (AC-WC)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengamati sifat fisis aspal yang dicampur dengan limbah styrofoam. 

2. Mengetahui kadar aspal optimum yang diperlukan untuk penelitian aspal 

modifikasi pada campuran AC-WC. 

3. Mengetahui pengaruh campuran aspal modifikasi dengan metode marshall. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian mengenai styrofoam sebagai bahan tambahan dalam 

campuran aspal adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman bagi peneliti lainnya dalam perencanaan penggunaan 

styrofoam sebagai bahan tambahan dalam aspal pada perkerasan jalan. 

2. Optimalisasi pemanfaatan styrofoam sebagai salah satu usaha untuk 

mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah styrofoam. 

3. Sebagai pemicu dan dorongan untuk penelitian lainnya mengenai pemanfaatan 

styrofoam. 
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E. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini menggunakan agregat kasar, agregat halus, dan filler dari 

Clereng, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 

2. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 produksi Pertamina. 

3. Styrofoam yang digunakan adalah styrofoam bekas pembungkus makanan. 

4. Pemeriksaan aspal meliputi penetrasi, titik lembek, titik nyala, titik bakar, 

daktilitas, dan berat jenis aspal. 

5. Variasi perbandingan kadar styrofoam yang digunakan sebagai pengganti aspal 

adalah 0%, 6,5%, 7,5%, 8,5%, dan 9,5%. 

6. Penelitian ini dibatasi pada campuran Lapis Aspal Beton jenis AC-WC sesuai 

dengan spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan, Departemen Pekerjaan 

Umum 2010 revisi 3. 

7. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengujian marshall. 

8. Tidak mengkaji efek mineral yang terkandung dalam campuran aspal dan 

styrofoam. 


