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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jalan rel merupakan prasarana transportasi yang ada pada sistem 

perkeretaapian. Fungsi dari jalan rel tersebut adalah sebagai tempat melintasnya 

kereta api. Jalan rel terdiri atas lapisan tanah dasar, sub balas, balas, bantalan rel, 

dan relnya sendiri. Balas adalah salah satu komponen penting pada jalan rel karena 

balas memiliki peran sebagai pengunci dari bantalan rel agar tidak bergeser dari 

posisinya dan juga mengurangi kerusakan pada bantalan rel oleh beban yang 

diterima ketika kereta api melintas. Fungsi utama lapisan balas adalah untuk 

menyediakan fondasi yang solid dan seragam, serta meneruskan dan mengurangi 

stress ke tingkat yang dapat diterima oleh subgrade  2016). Di 

Indonesia masih banyak permasalahan yang terjadi pada jalan rel diantaranya retak 

pada bantalan rel sampai berkurangnya jumlah balas akibat faktor manusia dan 

alam. Hal ini akhirnya memicu pada biaya pemeliharaan jalan rel yang tinggi. Oleh 

karena itu diperlukan pengembangan jalan rel konvensional yang kualitasnya 

mendekati teknologi slab track, namun biaya yang diperlukan tidak terlalu mahal 

dengan harapan dapat meningkatkan umur layanan jalan rel (Setiawan, 2013).  

Karet merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia setiap harinya, hal itu 

dapat dilihat dari penggunaan barang yang manusia gunakan untuk melaksanakan 

kegiatannya seperti sandal, sepatu, karet gelang, dan ban kendaraan yang semuanya 

terbuat dari karet (Karim, 2007). Untuk sumber bahan bakunya juga mudah 

dipenuhi, namun permasalahannya adalah limbah dari karet bekas tersebut sangat 

sulit untuk didaur ulang ataupun lainnya. Karet bekas sering dibuang begitu saja 

ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. Hal ini akhirnya berdampak pada 

meningkatnya jumlah karet bekas. Pemanfaatannya saat ini masih sangat sedikit 

karena kurangnya pengetahuan. 

Di Indonesia data mengenai jumlah ban bekas setiap tahun nampaknya 

belum pernah dilaporkan secara detail (Satyarno, 2006). Melihat adanya 

permasalahan ini diharapkan limbah karet bekas dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

alternatif tambahan untuk meningkatkan kualitas lapisan balas dalam mengurangi 
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degradasi material agregat sehingga menekan kebutuhan perawatan infrastruktur 

jalan rel kereta api di Indonesia.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh dari penggunaan karet bekas bergradasi terhadap 

deformasi vertikal lapisan balas? 

2. Bagaimana pengaruh dari penggunaan karet bekas bergradasi terhadap nilai 

modulus elastisitas lapisan balas? 

3. Bagaimana pengaruh dari penggunaan karet bekas bergradasi terhadap abrasi 

lapisan balas? 

1.3. Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian pada tugas akhir ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan balas dari Clereng, Kab. Kulon Progo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Karet yang digunakan adalah karet ban bekas kendaraan. 

3. Ukuran karet yang digunakan pada penelitian ini ad

d dan No. 4 untuk karet gradasi. 

4. Persentase karet bekas yang digunakan pada balas adalah 10 % dari total berat 

benda uji. 

5. Pengujian ini menggunakan cetakan plat baja berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 40 cm, lebar 20 cm dan tinggi 30 cm. Benda uji kemudian diuji 

menggunakan alat kuat tekan yaitu Micro-computer Universal Testing Machine. 

6. Penelitian ini tidak mencakup tentang keseluruhan bagian jalan rel. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji pengaruh dari penggunaan karet bekas bergradasi terhadap deformasi 

vertikal lapisan balas. 

2. Mengkaji pengaruh dari penggunaan karet bekas bergadasi terhadap nilai 

modulus elastisitas lapisan balas. 
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3. Mengkaji pengaruh dari penggunaan karet bekas bergradasi terhadap abrasi 

lapisan balas. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan kepada pihak yang terkait 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dan 

PT. Kereta Api Indonesia mengenai penggunaan karet bekas sebagai bahan 

campuran lapisan balas serta untuk mengurangi kerusakan pada bantalan rel dan 

material balas serta mengurangi tingkat pencemaran dari karet bekas tersebut.


