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BAB II. LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1.

Material Perkerasan Jalan
a. Agregat
Karakter agregat dapat diidentifikasi dari sifat fisik, pengujian petrografi,

dan sifat teknis. Hal ini sangat penting untuk keperluan konstruksi di Pakistan.
Tiga aspek utama penentu karakter agregat, yaitu sumber agregat, proses
pemecahan, dan properti dasar yang diperoleh dari pengujian dipadukan untuk
dianalis. Analisis agregat dari berbagai sumber dan sifat petrografi digabung
dengan hasil pengujian sifatnya (Zaidi et al, 2008).
Sependapat dengan di atas, Wang, et al, 2008, menyatakan bahwa karakter
dan morfologi agregat (seperti bentuk, sudut, dan tekstur permukaan) sangat
mempengaruhi kinerja perkerasan. Analisis image (citra fotografi) lebih banyak
digunakan

untuk

mengetahui

sifat-sifat

fisik agregat

daripada

metode

konvensional laboratorium. Pengembangan metode portabel (praktis) lebih
dikembangkan untuk menentukan sifat agregat kasar. Metode ini menerapkan
metode analisis Fourier untuk menganalisis bentuk, sudut dan tekstur permukaan
yang terintegrasi dengan komputer (dengan Mathlab) dan kamera. Hasil analisis
statistik menunjukkan bahwa dengan metode tersebut diperoleh peringkat
kuantitatif dari agregat dengan peringkat kualitasnya. Nilai yang diharapkan
berdasarkan bentuk, sudut dan tekstur permukaan sebuah agregat akan diperoleh
dari 15 profil berbagai arah.
Dikutip dari Fistric et al, 2002, bahwa terdapat hubungan yang erat antara
karakteristik petrografi batuan vulkanik Kroasia dengan ketahanannya terhadap
proses pemecahan. Beberapa karakteristik petrografi yang mempengaruhi
ketahanan agregat terhadap pemecahan adalah ukuran kristal, bentuk, susunan
kristal, dan adanya retak mikro pada batuan induk serta kandungan mineral.
Agregat yang mengandung ukuran kristal besar mempunyai ketahanan rendah
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terhadap pemecahan, walaupun memiliki karakter petrografi yang lebih baik
(retak mikro yang sedikit dan kandungan mineral yang kurang menguntungkan
juga sedikit). Retak mikro (retak dengan lebar kurang dari 0,1 mm) pada batuan
induk sangat mempengaruhi kekuatan agregat karena biasanya masih terdapat
pada agregat (setelah batu dipecah) sehingga akan membentuk mikroblock yang
memperlemah struktur material batuan dan mempertahankan dari pecah. Hal ini
juga berlaku pada batuan dengan nilai abrasi yang baik.
Senada dengan Fristric yang membahas petrografi batuan vulkanik,
Kondelchuk et al, 2005, membahas petrografi batuan granit. Sifat-sifat fisik dan
mekanis dari batuan granit merupakan fungsi dari parameter petrografi dari batuan
tersebut. Ketahanan batuan terhadap abrasi akan bertambah seiring dengan
bertambahnya kandungan quartz dan feldspar. Kandungan mica dalam batuan
justru membuat ketahanan terhadap abrasi semakin berkurang. Jadi, ketahanan
batuan terhadap impact atau beban kejut akan bertambah jika kandungan mica
bertambah dan kandungan feldspar berkurang.
Widajat, 2005, melakukan perbandingan agregat batuan di Indonesia dengan
negara lain dari sifatnya. Sejarah geologi batuan di Indonesia dan Irlandia Utara
sangat mempengaruhi properti fisik, mekanis dan kekekalan batuan yang
bersangkutan. Sifat teknis agregat batuan dari Provinsi Banten, Indonesia yang
merupakan batuan andesite, dapat dibandingkan dengan olivine basalt dari
Irlandia Utara. Korelasi antara data fisik dan data mekanis batuan dari kedua
negara tersebut menunjukkan bahwa batuan basalt dari Irlandia Utara mempunyai
kerapatan dan kekuatan yang lebih tinggi daripada batuan andesite dari Banten.
Angka penyerapan air batuan dari kedua negara tersebut kurang dari 5%. Dengan
kata lain, agregat dengan tingkat penyerapan air yang tinggi akan lebih mudah
mengalami degradasi.
Berbeda dengan penjelasan di atas, Darsana, 2009, menjelaskan agregat
batuan sandstone. Secara mineralogi, agregat lokal Kalimantan termasuk
kelompok batuan sandstone yang mengandung silika (SiO2) sebanyak + 65%,
nilai abrasi + 20%, berat jenis + 2,65, nilai kelekatan aspal 80% dan stabilitas sisa
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40%. Dengan demikian, agregat tersebut memenuhi syarat digunakan sebagai
lapisan pondasi agregat kelas A maupun B dengan sedikit tambahan aditif untuk
meningkatkan kelekatan terhadap aspal.
Variasi mineralogi agregat dari Longford Down Massif akan memberikan
nilai PSV yang bervariasi pula. Agregat memiliki nilai PSV yang akan bertambah
seiring dengan prosentase kandungan kuarsa (quartz) yang ada dalam sampel
agregat. Dibandingkan dengan agregat kasar dan agregat halus, agregat medium
memiliki nilai PSV yang paling tinggi (Woodside, et al, 1996).
Cuaca diduga menjadi penyebab penurunan agregat. Hal itu dijelaskan
oleh Hudec, et al, 2008. Penyebab penurunan agregat diduga adanya perubahan
beberapa mineral dalam batuan karena pengaruh cuaca (mineral volcanik glass
menjadi mineral lempung, iron oksida, dan calcite, yang melemahkan ikatan
aspal-agregat). Pencucian agregat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pada
proses pencucian didapat kandungan coagulant yang menarik partikel-partikel
kecil (abu batu dan sebagainya) ke permukaan agregat dan menjadikannya
bermuatan listrik positif sehingga ikatan terhadap aspal menjadi lemah dan
menghasilkan agregat yang bersih dan awet.
b. Aspal
Aspal merupakan bahan yang larut dalam Karbon Disulfida yang
mempunyai sifat tidak tembus air dan mempunyai sifat adesi atau daya lekat
sehingga umum digunakan dalam campuran perkerasan jalan dimana aspal
sebagai bahan pengikatnya. Aspal merupakan material yang berwarna hitam
sampai coklat tua dimana pada temperatur ruang berbentuk padat sampai semi
padat. Jika temperature tinggi aspal akan mencair dan pada saat temperatur
menurun aspal akan kembali menjadi keras (padat) sehingga aspal merupakan
material yang termoplastis.
Aspal didefinisikan sebagai material berwarna hitam atau coklat, yang
mengandung hydrocarbon. Menurut Asphalt Institute, MS-22 2001, sifat-sifat
aspal yang dibutuhkan untuk perkerasan jalan adalah Daya Tahan (Durabilitas),
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Adhesi dan Kohesi, Kepekaan terhadap campuran, Kekerasan aspal.
c. Semen
Menurut Julian Bagus Hariawan, 2013 dikatakan bahwa semakin pesatnya
perkembangan industri semen di Indonesia munculah beberapa tipe semen antara
lain OPC (Ordinary Portland Cement), White Cement dan yang paling baru adalah
PCC (Portland Composite Cement). Semen PCC (Portland Composite Cement)
merupakan jenis semen varian baru yang mempunyai karakteristik mirip dengan
semen Portland pada umumnya tetapi semen jenis ini mempunyai kualitas yang
lebih baik, ramah lingkungan dan mempunyai harga yang lebih ekonomis.
Komposisi bahan baku semen PCC adalah Clinker, gypsum dan zat tambahan
(Additive). Bahan aditif yang digunakan yaitu batu kapur ( lime stone), abu
terbang (fly ash) dan Trass. Tidak seperti type OPC yang tidak menggunakan
aditif Fly Ash dan Trass. Pada type PCC menggunakan tambahan zat aditif Fly
Ash dan Trass dimana terdapat senyawa SiO2 yang dapat meningkatkan kuat
tekan. Selain adanya zat aditif Fly Ash dan Trass. Pada PCC ditambahkan pula
Lime Stone yang berfungsi meningkatkan kuat tekan pada kuat tekan 3 hari saja.
Hal ini terjadi karena Lime Stone mempunyai bentuk fisik yang mudah halus,
sehingga dengan nilai kehalusan tersebut, lime stone dapat menutup ronggarongga yang terdapat didalam semen sehingga bisa meningkatkan kuat tekan 3
hari saja.
Salah satu sifat fisik semen yang harus diuji menurut sebagai standard
adalah kuat tekan mortarnya (yaitu campuran antara semen, pasir standard dan
air), hasil pengujiannya dinyatakan sebagai harga kuat tekan mortar atau dengan
kata lain untuk menguji mutu daya ikat semen. Untuk dapat mengetahui lebih
lanjut perbedaan karakteristik tiap jenis semen, seperti penelitian yang sudah
dilakukan oleh saudara Annissa Rini pada tahun 2006 Tentang hubungan antara
penambahan Lime Stone terhadap % residu pada material semen PCC (Portland
Composite Cement) maka perlu diadakan penelitian lanjutan terhadap adanya
pengaruh perbedaan karakteristik type semen Ordinary Portland Cement dengan
type Portland Composite Cement terhadap kuat tekan pada mortar dengan adanya
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optimasi penambahan zat aditif Fly Ash dan Trass pada mutu semen PCC
(Portland Composite Cement). Untuk percobaan mortar, penulis membuat benda
uji berbentuk kubus dengan ukuran 5 cm x 5cm x 5cm sebanyak 5 variasi
penambahan aditif dengan 3 benda uji pada setiap umur morta dan umur yang
dipakai untuk perencanaan adalah 3, 7, 14, 21dan 28 hari.
Semen yang digunakan dalam penelitian Tavio dkk, 2014 terdiri dari 3
(tiga) jenis yaitu semen Portland Tipe I, Ordinary Portland Cement type-I (OPC
tipe-I), PPC dan PCC. Mutu semen OPC sesuai dengan ketentuan dalam SNI
2049:2015 (BSN 2015), diantaranya meliputi kehalusan minimum 280 m2/kg,
kuat tekan umur 28 hari 280 kg/cm2, waktu pengikatan awal minimum 45 menit,
pengikatan akhir maksimum 375 menit, kadar SO3 maksimum 3,0 % dan hilang
pijar maksimum 3,0 %. Demikian pula untuk PPC sesuai SNI 0302:2014 (BSN
2014a) yaitu semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara
semen Portland dengan pozzolan halus. Sedangkan PCC sesuai SNI 7064:2014
(BSN 2014b), yaitu semen hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak semen
Portland dan gipsum dengan beberapa bahan anorganik seperti terak tanur tinggi,
pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan total bahan anorganik antara 6
sampai 35% dari massa semen Portland komposit. (Tavio dkk, 2014).
Komposisi kimia dan fisika dari semen OPC, PPC, dan PCC ditunjukkan dalam
Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Komposisi Kimia Dan Fisika Dari Semen OPC, PPC, dan PCC.
NO

Kandungan

Jenis Semen
OPC
PPC
5,49
8,76

PCC
7,40

1.

Al2O3 (%)

2.

CaO (%)

65,21

58,66

57,38

3.

SiO2(%)

20,92

23,13

23,04

4.

FeO3(%)

3,78

4,62

3,36

5.

Kehalusan

4,00

5,00

2,00

6.

Berat Isi (kg/L)

1,29

1,19

1,15

Sumber: Salain (2009)
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d. Kinerja Agregat Pada Perkerasan Lentur
Perilaku deformasi pada Hot Mix Asphalt (HMA) karena penggunaan
agregat dari sisa peleburan baja (slag) pada kuat tarik tidak langsung dilakukan
pada campuran yang masing-masing mengandung slag, batu kapur (limestone),
dan basal. Nilai kuat tarik tidak langsung tertinggi dimiliki oleh campuran yang
menggunakan slag 2,3 kali nilai dari campuran dengan batu kapur, dan 2,2 kali
nilai dari campuran basal. Nilai kuat tarik tidak langsung yang tinggi akan
meningkatkan ketahanan campuran terhadap keretakan (Kok & Kuloglu, 2008).
Othman, 2006, menyampaikan bahwa nilai kuat tarik tidak langsung
mempengaruhi durabilitas perkerasan beraspal. Ketahanan perkerasan terhadap
retak (fracture resistant) dapat diprediksi dari hasil pengujian kuat tarik tidak
langsung dan kuat tekan bebas. Kuat tekan bebas akan menurun seiring
bertambahnya jumlah ulangan siklus termal.
Adanya air (presence of water) dalam agregat yang sedang menerima
beban akan menurunkan kekuatan agregat tersebut. Nilai abrasi dari agregat
Clereng menunjukkan angka 22,64% pada kondisi kering oven dan 26,30% pada
kondisi SSD. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam pengujian kekerasan yaitu
dalam kondisi kering didapat angka 15,92% sedangkan dalam kondisi SSD
didapat angka 21,80%. Ini membuktikan bahwa agregat yang basah berkontribusi
pada penurunan kinerja perkerasan (Suprapto, 1991).
Senada dengan Suprapto yang menjelaskan air dalam agregat, Giuliani,
2002, menjelaskan suhu dalam agregat. Agregat akan kehilangan sebagian
massanya (terutama dari batuan jenis basalt) jika terkena suhu tinggi. Ketahanan
agregat terhadap abrasi dan impak akan mengalami penurunan apabila
dibandingkan dengan agregat tanpa perlakuan suhu tinggi.
Penggunaan agregat dengan nilai PSV yang tinggi tidak menjamin skid
resistance yang tinggi awal masa layan dari perkerasan. Agregat dengan nilai PSV
rendah justru mempercepat terjadinya stripping yaitu lepasnya butiran agregat
dari perkerasan (Woodward, et al, 2002).
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Karakteristik morfologi agregat kasar ternyata mempunyai hubungan erat
dengan kekuatan perkerasan beraspal. Agregat berbentuk cubical memiliki
ketahanan terhadap rutting dan memiliki friksi internal tertinggi apabila
dibandingkan dengan bentuk agregat yang lain. Semakin banyak agregat cubical
dalam campuran, semakin tinggi nilai Particle Index (PI). Sementara agregat
berbentuk pipih memiliki tingkat kepadatan yang rendah dan sangat rentan
terhadap perubahan bentuk akibat gaya geser (Chen, et al 2005).
Berdasarkan penjelasan di atas, Siswosoebroto et al, 2005,

menjelaskan

soal bentuk agregat. Bentuk agregat (aggregate shape) pipih mempengaruhi nilai
Marshall dalam campuran. Stabilitas turun, flow naik, VMA dan VIM juga naik.
Dengan pertambahan jumlah agregat pipih dalam campuran, kandungan aspal
bertambah dan workability Index menurun.
Arifin dkk, 2008, memberikan contoh penggunaan batu kapur dalam aspal.
Batu kapur asal Tuban secara teknis tidak layak digunakan sebagai bahan lapisan
perkerasan aspal beton karena memiliki nilai Marshall Quotient (MQ) yang tinggi
(>350 kg/mm). Tingginya nilai MQ berarti campuran memiliki nilai stabilitas
yang tinggi namun fleksibilitasnya rendah. Hal ini mengakibatkan nilai VIM
(Void in Mix – rongga dalam campuran) menjadi sangat tinggi (> 5%).
e. Kinerja Agregat Pada Perkerasan Kaku
Penelitian

yang dilakukan

oleh

Prasetya

Adi

pada

tahun

2013

menyimpulkan bahwa semakin baik jenis agregat (nilai keausan rendah) maka
akan menghasilkan kuat tekan beton porous yang lebih besar. Ikatan semen yang
baik mampu mengikat agregat sehingga tidak terlepas saat dilakukan uji kuat
tekan. Faktor air semen yang kecil (0,4) menghasilkan kuat tekan beton porous
yang lebih besar pula(Adi, 2013).
Kekuatan beton tidak lebih tinggi daripada kekuatan agregatnya. Oleh
karena itu, sepanjang kuat tekan agregat lebih tinggi daripada beton yang dibuat
dari agregat tersebut makaagregat tersebut masih dianggap cukup kuat. Namun
dalam kasus-kasus beton kuat tekan tinggi yang mengalami konsentrasi tegangan
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lokal cenderung memiliki tegangan lebih tinggi daripada kekuatan seluruh beton,
dalam hal ini maka kekuatan agregat menjadi kritis (Tjokrodimuljo, 1996).
Misdapron pada tahun 2007 menegaskan bahwa agregat batu Ape (batu
alam) tidak dapat digunakan sebagai bahan beton non pasir untuk aplikasi
perkerasan jalan, conblock dan bagian struktur yang menerima beban kejut.
Sebab, pada rasio volume semen agregat 1:6 adalah 1,962 ton. Termasuk jenis
beton ringan. Semakin besar perbandingan volume semen dan agregat, berat jenis,
kuat tekan dan modulus elastisitas yang didapat semakin rendah (Misdarpon,
2007).
Pernyataan Misdarpon tersebut didukung oleh penelitian Wicaksana pada
tahun 2011 yang menerangkan bahwa beton yang menggunakan agregat batu
pecah mempunyai nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibanding beton beragregat
batu alam, karena batu pecah dengan bentuk permukaan yang lebih kasar
mempunyai bidang gesek yang lebih besar daripada batu alam. Disamping itu,
nilai faktor air semen juga berpengaruh terhadap nilai kuat tekan beton yang
dihasilkan (Wicaksana, 2011).
Selain tekstur agregat, perlakuan gradasi agregat kasar dalam beton ternyata
akan mempengaruhi besar dan kecilnya bidang kontak antar agregat. Pada variasi
agregat yang baik, bidang kontak antar agregat akan semakin kecil sehingga
angka pori (porositas) beton yang dihasilkan akan semakin kecil. Dengan kecilnya
porositas dan bidang kontak maka jumlah semen yang diperlukan dalam suatu
perlakuan yang sama akan semakin sedikit. Semakin kecilnya porositas dalam
penggunaan variasi gradasi agregat akan memyebabkan nilai berat jenis beton
semakin besar. Nilai porositas yang kecil akan membuat beton semakin padat
sehingga kuat tekan yang dihasilkan akan menjadi besar. Pada peningkatan kuat
tekan beton, akan diikuti oleh naiknya nilai kuat tarik belah dan modulus
elastisitas beton (Prasetyo, 2010).
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2.

Konstruksi Perkerasan Jalan
Konstruksi jalan ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam

pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan peranan strategis dan penyediaan
aksesibilitas yang memadai sebagai kebutuhan primer sebuah pembangunan.
Bruntland Comission (1987) sebagai pionir konsep pembangunan berkelanjutan
mendefinisikan aktivitas ini sebagai pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan
generasi saat ini tanpa menganggu kemampuan generasi masa mendatang
(Bockish, 2012 dalam Lawalata, 2013).
Tujuan sebuah pembangunan berkelanjutan, dalam segala aspek, adalah
tercapainya sustainabilitas. Maksud dari sustainabilitas menurut Soderlund, et.al
(2011) adalah (1) mempertahankan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup
yang tinggi sembari menjaga sistem alami dari bumi; (2) terdapat tiga komponen
utama yang hendak dikelola yaitu : ekonomi, lingkungan dan sosial.
Salah satu bagian dari konstruksi berkelanjutan adalah green construction
(Du Plessis, 2002), termasuk pada konstruksi jalan yang dikenal sebagai konsep
greenroads. Ervianto (2013) mendefinisikan konsep green construction sebagai
perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan
lingkungan dan kebutuhan hidup lintas generasi manusia.
US-EPA (2009) menjelaskan bahwa dalam green construction, aspek
pembangunan yang benar-benar diperhatikan adalah lingkungan dan efisiensi
sumber daya sepanjang siklus konstruksi. Green construction berkaitan erat
dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi titik temu antara upaya
konservasi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur
sebagai akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi (Rooshdi, et.al, 2014).
Sebuah jalan dengan konsep berkelanjutan, sesuai dengan kriteria dari
Newman et.al. (2013) diharapkan akan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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1. Dikonstruksi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengoptimalkan
ruang pemasangannya

dengan mempertimbangkan kendala-kendala

ekologi dan penggunaan atau operasionalnya oleh kendaraan
2. Memiliki kelentingan yang tinggi terhadap tekanan lingkungan di masa
depan termasuk : perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam; dan
3. Memiliki

ketangguhan

terhadap

dinamika

penggunaan

termasuk

peningkatan volume perjalanan, perubahan pada permintaan transportasi
publik, peseda dan pejalan kaki. Jalan tersebut diharapkan akan
memberikan tenaga pada kendaraan, memanen energi dan mengukur
performanya.
Manfaat konsep konstruksi jalan raya ramah lingkungan (greenroads) antara
lain adalah :
1. Memberikan manfaat bagi konservasi lingkungan antara lain mengurangi

penggunaan material, bahan bakar, air, polusi udara, emisi gas rumah
kaca, polusi air, limbah padat, dan mampu memulihkan atau membentuk
habitat, sehingga diharapkan akan mewujudkan keberlanjutan fungsi
lingkungan
2. Manfaat bagi manusia (aspek antroposentris) adalah meningkatkan akses,

mobilitas, kesehatan, dan keselamatan manusia, ekonomi lokal, kesadaran
estetika dan sekaligus mereduksi biaya konstruksi maupun biaya yang
dikeluarkam untuk memelihara daur hidup jalan.
(Greenroads, 2012 dalam Ervianto 2013)
Secara umum terdapat dua jenis perkerasan jalan yang kerap diaplikasikan
dalam sebuah kegiatan konstruksi yaitu menggunakan aspal (lentur) dan beton
(kaku). Pada penelitian ini, jenis perkerasan tersebut ditambahkan dengan
perkerasan komposit yang merupakan perpaduan kedua jenis perkerasan umum.
Kajian Kartadipura (2011) mendapatkan data usia operasional yang lebih
panjang, mencapai 15-40 tahun pada perkerasan beton (kaku) dibandingkan
perkerasan aspal (lentur) yang hanya mencapai 5-10 tahun. Reduksi akibat beban
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berlebihan yang ditanggung jalan beton hanya mengrangi usia operasionalnya
hingga 40%. Nilai ini tetap memiliki usia operasional lebih panjang dibandingkan
jalanan aspal (Santosa dan Reza, 2012). Ditinjau dari efisiensi biaya perbaikan
akibat usia operasional, maka jalan beton (perkerasan kaku) akan lebih efisien
dibandingkan jalan aspal (lentur). Hal ini diperkuat penelitian Nurahmi dan
Kartika (2012) untuk perkerasan jalan raya Lingkar Mojoagung Jawa Timur yang
menunjukkan perkerasan beton lebih menguntungkan sebesar 18,04 kali
dibandingkan aspal untuk prediksi periode operasional 30 tahun.
Tinjauan terhadap biaya awal konstruksi (terpisah dari aspek usia
operasional) oleh Waluyo, dkk (2008) dalam Marpaung (2014) menunjukkan nilai
biaya lebih murah pada perkerasan lentur, berkebalian dengan efisiensi
berdasarkan usia operasional. Selisih nilai biaya konstruksi antara kedua metode
tersebut mencapai 24,15%. Asesmen ini dilakukan pada perkerasan kaku dengan
tebal 20 cm, beton kurus ketebalan 10 cm dan lebar jalan 7 m, sedangkan untuk
perkerasan lentur terdiri atas lapis pondasi agregat kelas A 15 cm dan lapis
pondasi dasar ketebalan 20 cm.
3.

Konsumsi Energi dan Dampak Gas Rumah Kaca
a. Konsumsi Energi Konstruksi Pekerasan Jalan
Sektor konstruksi merupakan salah satu prioritas dan primadona dalam

pembagunan nasional. Sektor ini menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar
dan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, 5,2% dari total tenaga kerja
nasional pada 2009 (Wirahadikusumah dan Sahana, 2012).
Menurut Caldwell (1999), konstruksi jalan dan kegiatan pemeliharaannya
mendapatkan permintaan yang luar biasa pada ruang lingkup nasional terutama
sumber daya keuangan. Namun, praktek desain dan konstruksi jalan saat ini tidak
selalu sistematis atau holistik didesain mengurangi dampak lingkungan atau yang
terjadi. Konsep dampak lingkungan konstruksi jalan sering diabaikan karena tiga
masalah umum, yaitu: keterbatasan pemahaman kompleksitas ekosistem
berkelanjutan,

keputusan

yang

melampaui

kebijaksanaan

atau

asumsi
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konvensional dan kegagalan memahami batasan manusia dalam manajemen
sumber daya alam.
Konsekuensi negatif sektor konstruksi adalah pada tekanan lingkungan,
khususnya eksploitasi sumber daya alam dan emisi. Menurut USEPA (2009),
sektor ini menyumbang 1,7% total emisi gas rumah kaca (GRK) di dunia dan
termasuk dalam

kategori

emisi

industri. Tinjauan spesifikasi

aktivitas

mengindikasikan emisi GRK dari sektor ini berasal dari penggunaan bahan bakar,
material dan proses industri, alih fungsi lahan dan limbah (IPCC, 2006). Siklus
penuh pembangunan jalan di Texas, AS, menghasilkan data emisi CO 2 sebesar 5,8
ton/mil jalan, merujuk hasil penelitian Rajagopalan (2007).
Penelitian Egis (2010) pada konstruksi jalan di beberapa negara Asia,
termasuk Indonesia memperoleh beberapa isu utama antara lain :
1. Pekerjaan eksplorasi material seringkali tanpa optimasi hasil kecuali untuk
proyek proyek berskala besar atau nasional
2. Drainase seringkali tidak memadai bahkan tidak tersedia pada jalan-jalan
kecil (minor road) dan defisiensi pada struktur serta perawatan pada
akhirnya menyebabkan banjir pada badan jalan yang berakibat
meningkatnya biaya perawatan
3. Perkerasan dengan usia operasional yang lebih pendek dari semestinya,
terjadi pada hampir seluruh proyek, khususnya untuk perkerasan lentur.
Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai desain
awal, ketidaklayakan peralatan, defisiensi material yang sesuai dan
intensitas perawatan yang rendah. Perkerasan dengan cement-concrete
tidak digunakan secara intensif dan belum diimplementasikannya agregat
daur ulang.
4. Struktur jalan telah memenuhi standar internasional, namun untuk material
cement-concrete

membutuhkan

memperpanjang usia operasional jalan.

peningkatan

kualitas

untuk
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5. Aksesoris jalan yang digunakan seperti bahan metal dan petunjuk jalur
pada tepian jalan tol diketahui menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang
signifikan.
Isu-isu tersebut secara umum berkaitan dengan permasalahan utama yaitu
inefisiensi material sejak tahap awal penambangan material hingga dampak dari
buruknya produk jalan sehingga menyebabkan usia operasional pendek yang
potensial menimbulkan siklus inefisiensi material terulang. Penekanan beban
lingkungan pada penelitian Egis adalah pemborosan sumber daya alam. Selain itu,
salah satu yang selanjutnya teridentifikasi masalah pencemaran, khususnya emisi.
Berdasarkan material yang digunakan, mayoritas jalan raya di Indonesia
masih didominasi oleh bahan baku aspal dalam perkerasannya (mencapai 59%).
Data dari Kompas (2009) dalam Wirahadikusumah dan Sahana (2009)
mendeskripsikan kebutuhan aspal nasional sebesar 1,2 juta ton pada tahun 2008
untuk keperluan konstruksi jalan nasional. Pertumbuhan panjang jalan di
Indonesia terlihat pada Tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Pertumbuhan Panjang Jalan di Indonesia

Nasional

214.776

486.296

Pertumbuhan
rata-rata
(km/pertahun)
11.313,3

Provinsi

12.594

38.570

1.082,3

Kabupaten

168.784

395.453

94.445,5

Status jalan

Panjang jalan (km)
Tahun 1987
Tahun 2011

Sumber : kementerian pekerjaan umum dan dinas pekerjaan umum pemerintah provinsi/kab/kota
dalam Ervianto (2013)

Berdasarkan paparan tersebut terlihat tren peningkatan pembangunan jalan
sebagai salah satu imbas kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Dampak
pembangunan tersebut tentu pada tekanan lingkungan baik sebagai dampak
penggunaan sumber daya alam maupun pencemaran yang dihasilkan.
Indonesia, pada periode 2009-2019, sektor kegiatan konstruksi jalan
diprediksi akan menghasilkan emisi karbondioksida sebesar 29.941.737 ton CO₂.
Jumlah tersebut terutama disumbang oleh pembangunan jalan-jalan bebas
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hambatan baru. Berdasarkan kategori jalan, emisi konstruksi jalan di Indonesia
sebanyak 39% dari jalan nasional, 24% dari jalan desa perkerasan, 20% dari jalan
bebas hambatan dan 17% dari jalan provinsi (Egis, 2010). Jumlah tersebut
mayoritas berasal dari penggunaan energi saja. Asumsi kebutuhan energi untuk
proses konstruksi jalan secara nasional di Indonesia mencapai 3,35 juta GJ yang
potensial mengemisikan 0,245 juta Mg GHG (Wirahadikusumah dan Sahana,
2012).
Kajian Ervianto (2013) menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi jalan
merupakan salah satu konstruksi dengan kontribusi emisi gas rumah kaca (GRK)
terbesar. Jalan mengkonsumsi setidaknya 50% sumber daya alam seperti material
produksi semen, aspal, baja tulangan, kayu, agregat dan bahan bakar fosil, 40%
energi dan 16% air.
Dokumen monitoring dari Kementerian Pekerjaan Umum (2013) dalam
Marpaung (2014) mendeskripsikan kondisi jalan di Indonesia pada 2012 dengan
total panjang 38.569,82 km. Berdasarkan kondisinya, dari keseluruhan jalan
tersebut 58% dalam kondisi baik, 32,8% dalam kondisi sedang dan sisanya adalah
rusak ringan hingga berat. Hal ini menggambarkan beban lingkungan yang akan
muuncul pada masa mendatang akibat dua tipikal konstruksi jalan yaitu
pembangunan jalan baru dan perbaikan jalan lama. Kondisi kerusakan jalan di
Indonesia selaras dengan penelitian Egis (2010) yang menyatakan kerentanan
terhadap usia jalan akibat buruknya material dan proses konstruksi.
Dokumen Egis (2010) yang dirilis oleh World Bank memperoleh data
adanya perbedaan emisi pada setiap kategori pembangunan jalan. Kategori
tersebut meliputi jalan tol (express way), jalan nasional, jalan provinsi, jalan desa
(gravel) dan jalan desa DBST. Secara umum, semakin tinggi kategori dan kualitas
yang diterapkan pada sebuah konstruksi atau perbaikan jalan, maka beban emisi
yang dihasilkan akan semakin besar. Estimasi beban emisi konstruksi jalan
(tonCO₂/km²) berdasarkan kategori jalan dan pengelompokkan pekerjaannya di
sajikan pada Tabel 4 dibawah ini.
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Tabel 4.

Estimasi Beban Emisi Konstruksi Jalan (tonCO₂/km²) Berdasarkan
Kategori Jalan Dan Pengelompokkan Pekerjaannya

Kategori jalan

Jalan tol

Emisi per tahapan (tonCO₂/km²)
Transportasi
Produksi Penggunaan
Material
mesin
1.003,71
2.121,83
108,58

Total estimasi
emisi
(tonCO₂/km²)
3.234,12

Jalan nasional

235,00

522,62

36,19

793,81

Jalan provinsi

66,08

111,52

28,96

206,56

Jalan desa (gravel)

19,83

55,51

14,48

89,82

Jalan desa (DBST)

25,91

62,35

14,48

102,74

Sumber : Egis (2010)

Berdasarkan data pada Tabel 4, terlihat bahwa emisi terbesar muncul pada
proses produksi material, tentunya akan dipengaruhi oleh jenis materialnya.
Proses perkerasan (pavement) menjadi tahapan dengan emisi terbesar kedua
menurut Egis (2010). Berdasarkan kategorinya, jalan tol kembali menghasilkan
emisi terbesar pada proses ini dengan estimasi mencapai 1333,86 tonCO 2/tahun.
Tinjauan dari aspek persepsi lingkungan, data Egis (2010) menggambarkan
besarnya kepentingan antropogenik. Konstruksi jalan saat ini tidak lagi menyasar
pada konsep memadai namun lebih menyasar kenyamanan dan ketepatan waktu
bagi penggunanya. Jalan tol sebagai jalur berbayar dan ekslusif diproduksi
menggunakan sumber daya alam yang besar dan menghasilkan emisi terbesar.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan jalan dengan
kualitas tinggi seperti jalan tol dan jalan nasional bertambah secara signifikan,
berbanding lurus dengan tekanan yang dihadapi lingkungan.
Pada sebuah proyek infrastruktur seperti konstruksi jalan, penilaian dampak
lingkungan dan sustainabilitas memiliki faktor kunci berupa emisi GRK.
Penyebabnya karena emisi GRK telah mempu menggambarkan intensitas kegiatan
yang dilakukan (termasuk penggunaan sumber daya alam) hingga entropi atau
pencemaran yang muncul. Kegiatan-kegiatan tersebut potensial menghasil GRK
yang besar (Barandica, et.al., 2013). Eksistensi emisi GRK sebagai key categories
untuk kegiatan konstruksi jalan terlihat dengan variasi metode perhitungannya
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yang secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu berbasis konsumsi
bahan bakar (IPCC) dan berbasis material digunakan (Colas).
Diferensiasi dalam pemilihan material konstruksi maupun perbaikan jalan
raya menjadi salah satu faktor yang menentukan dampak lingkungan
pembangunan tersebut. Dampak tetsebut akan berbeda pada satu material dengan
lainnya sejak awal dimulainya siklus (penambangan) hingga proses perkerasan
jalan. Meskupun demikian, beberapa penelitian menghasilkan data emisi yang
lebih dominan pada proses produksi material. Secara global, emisi GRK yang
utamanya diwakili oleh karbondioksida (CO2) diakui sebagai salah satu penilaian
obyektif.

Maka,

dampak

lingkungan

masing-masing

material

dapat

dideterminasikan berbasis pada faktor emisi yang dimiliki. Emisi pada proses
produksi material berbagai jenis perkerasan jalan seperti terlihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Emisi Pada Proses Produksi Material Berbagai Jenis Perkerasan Jalan
No

Jenis Material

Faktor
Emisi
2,4

tonCO₂/ton

Frick (2007)

1

tonCO₂/ton

Kubba (2010)

kgCO₂/ton

Setyawati, et.al (2015)

-

USEPA

kgCO₂/gal

Climate Registry Default
Emission Factor (2012)
USEPA

1

Besi tulangan

2

Semen

3

Agregat kasar

1,067

4

Agregat halus

-

5

Aspal

6

Fly Ash

11,97
-

Satuan

-

Sumber

Sumber : Setyawati, et.al. (2015)

Konstruksi jalan merupakan elemen vital sebuah pembangunan. Oleh sebab
itu intensitas kegiatannya tidak dapat dibatasi begitu saja. Tidak dapat dipungkiri,
proses ini memunculkan tekanan besar pada lingkungan akibat eksploitasi sumber
daya alam dan emisi. Egis (2010) memunculkan beberapa alternatif untuk
mereduksi tekanan lingkungan akibat proses konstruksi jalan
1.

Transportasi
Transportasi diketahui menghasilkan 30% emisi dari keseluruhan siklus

dalam konstruksi jalan. Separuh atau 50% emisi tersebut dihasilkan oleh
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transportasi lokal dengan jarak kurang dari 25 km. Reduksi emisi GRK dapat
dilakukan dengan penerapan langkah-langkah :
a. Penggunaan kendaraan dengan efisiensi emisi yang tinggi atau memiliki
daya angkut yang lebih besar. Langkah ini dapat mengurangi setidaknya
20% dari total emisi transportasi
b. Penggantian moda transportasi dengan alternatif selain moda jalan raya
seperti pemanfaatan kereta api dan kapal, khususnya untuk jarak tempuh
yang jauh. Moda alternatif tersebut memiliki beban emisi yang 17 kali
ebih rendah dibandingkan moda jalan raya.
2.

Penambangan material
Penambangan material tidak semata terkait dengan emisi yang dihasilkan,

namun juga efisiensi material atau sumber daya alam yang dieksploitasi dari
bumi. Permasalahan emisi pada tahap ini umumnya dihasilkan pada ekskavasi
batuan dan perawatan tanah. Pada proses eksavasi batuan terdapat beberapa fakta
terkait beban emisi yang dihasilkan antara lain :
a. Ekskavasi pada tanah yang keras menghasilkan emisi GRK dua kali lipat
dibandingkan pada lahan atau tanah normal.
b. Pengeboran

dengan

rig

secara

produktivitas

akan

lebih

tinggi

dibandingkan bor ringan, namun sekaligus menghasilkan 35% emisi GRK
lebih besar per meter kubik batuan diekskavasi
c. Penggunaan peledak menghasilkan emisi paling kecil dibandingkan
metode lain, hanya menghasilkan 5-7% emisi GRK dalam proses ini
d. Mekanisme lokal dalam ekskavasi batuan merupakan metode paling
efisien terkait dengan beban emisi GRK yang dihasilkan.
Pemeliharaan tanah dipandang tidak menimbulkan emisi GHG yang signifikan
dibandingkan ekskavasi batuan, kecuali apabila material yang dibutuhkan
didatangkan dari lokasi lainnya dengan jarak lebih dari 150 km. Pada kondisi
tersebut, emisi akan dihasilkan oleh proses transportasi.
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b. Dampak Gas Rumah Kaca (GRK) Konstruksi Perkerasan Jalan
Penggunaan energi disektor transportasi cukup besar di dunia, sekitar 30%
dari total penggunaan energi di Eropa. Diperlukan langkah-langkah untuk
mengurangi penggunaan energi dan efek emisi gas rumah kaca. Sejauh ini,
perhatian lebih ditujukan pada pengembangan bahan bakar terbarukan dan mesin
yang lebih efisien dalam bahan bakar. Padahal, aspek lain dari infrastruktur jalan,
seperti konstruksi dan pemeliharaan, juga menggunakan energi yang cukup
banyak (ECRPD, 2010).
Komitmen Pemerintah Republik Indonesia seperti yang disampaikan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburgh pada
tahun 2009 adalah meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi GRK sebesar
26% melalui business as usual dengan kemampuan sendiri, dan menjadi 41%
apabila dengan dukungan internasional. Hal ini memberikan kontribusi yang
sangat berarti terhadap kebijakan pembangunan nasional pada berbagai sektor
yang terkait dengan upaya merespon perubahan iklim (Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum, 2012).
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
mengelompokkan greenhouse gases (GHG) menjadi: carbon dioxide (CO2),
methane (CH4), dinitro oxide (N2O); hydrofluorocarbon (HFCs), perfluorocarbon
(PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6).Dari keenam jenis GHG tersebut, CO2
memberikan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi GHG (MenLH, 2007).
Meningkatnya GHG antara tahun 1970-2011 berasal dari penggunaan
energi, transportasi, dan industri, sedangkan sektor pemukiman dan komersial,
kehutanan, dan pertanian mempunyai kontribusi yang relatif kecil (Climate
Change 2014 Synthesis Report, IPCC 2013).
Total emisi gas rumah kaca (GRK)di Indonesia pada tahun 2010 di sektor
transportasi adalah sebesar105,1 juta tonCO2 ekuivalen, yang meliputi emisi
CO2sebesar 104,4 juta ton CO2 ekuivalen, CH4 sebesar 0,4 juta ton CO2ekuivalen
dan N2O sebesar 0,3 juta ton CO2 ekuivalen. Penyumbang utama emisi di sektor
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transportasi adalah CO2 dengan pangsa mencapai 99%. Bahan bakar minyak
merupakan penyumbang utama bagiemisi GRK ini. Sedangkan penggunaan bahan
bakar gas masih sangat sedikit sehingga belum signifikan terhadap emisi GRK.
(Kajian Emisi Gas Rumah Kaca Kementerian ESDM, 2012).
Penelitian yang dilakukan oleh US-EPA menunjukkan bahwa sektor
konstruksi menghasilkan sekitar 1.7% dari total emisi GRK atau ekivalen dengan
6% dari nilai emisi seluruh sektor industri. Angka tersebut masih belum termasuk
industri pendukung konstruksi seperti industri semen, industri baja tulangan,
industri kayu dan sebagainya. Jika semua nilai emisi industri pendukung tersebut
dimasukkan, maka sektor konstruksi berkontribusi 20% dari keseluruhan emisi
sektor industri, yaitu setara dengan 0.4 juta ton emisi CO2(US-EPA 2009).
Hasil penelitian ECRPD menunjukkan bahwa produksi campuran aspal dan
komponennya merupakan tahap yang paling banyak mengkonsumsi energi,
sekitar 70% dari seluruh energi yang dibutuhkan adalah karena proses produksi
(ECRPD, 2010).
Fakta lain di Uni-Eropa menunjukkan bahwa produk dan proses konstruksi
merupakan pengkonsumsi energi yang terbesar. Bangunan gedung dan fasilitas
infrastruktur fisik lain diperkirakan menghasilkan 30% emisi CO2 dan
mengkonsumsi 40% dari total energi dan air bersih (CIB, 1999).
Khusus pada konstruksi jalan,sebuah penelitian tentang life cycle assessment
terhadap dampak lingkungan pekerjaan pembangunan jalan baru di Texas
Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa terdapat emisi 185.6 ton CO2 pada
pembangunan 3.2 mil proyek jalan tersebut (Raja gopalan, 2007).
Parameter Gas Rumah Kaca (GRK) utama yang dihasilkan oleh kegiatan
konstruksi ataupun perbaikan jalan adalah karbondioksida (CO2), nitrogen oksida
(N2O) dan metana (CH4). Karbondioksida merupakan GRK utama sebagai hasil
primer pembakaran sempurna. Artinya, jumlahnya adalah yang paling besar
dihasilkan dari setiap kegiatan yang melibatkan energi dan pembakaran.
Kontribusi N2O dan CH4 dari konstruksi jalan tidak sama. Greenhouse Warming
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Potential

yang

mengekuivalenkan

beragam

gas

dengan

karbondioksida

menempatkan nilai N2O adalah 321 dan CH4 adalah 21. Meskipun menghasilkan
beragam gas, karakter tersebut menjadikan CO2 dapat mewakili dampak rumah
kaca pada aktivitas konstruksi jalan (Dorchies, 2008).
Konstruksi dan perbaikan jalan tidak hanya mengemisikan gas-gas yang
berkaitan erat dengan efek rumah kaca. Terdapat pula beragam parameter emisi
yang secara langsung berdampak terutama pada kesehatan manusia dan memiliki
kemampuan mempengaruhi lingkungan. Environmental Protection Agency (EPA)
pada 2000 mendeskripsikan volatile organic compound (VOC) sebagai emisi
dominan konstruksi jalan berbahan aspal.
Penelitian yang dilakukan oleh USEPA berdasarkan penjualan aspal (1991)
dari Asphalt Institute (1992) dan menggunakan faktor emisi maksimal
memunculkan nilai estimasi emisi NMVOC sebesar 460.000 Mg dari perkerasan
aspal cair. Nilai tersebut merepresentasikan 0,2 % dari keseluruhan emisi pada
parameter yang sama (USEPA, 2009 dalam EEA Corinair, 2013).
Konstruksi berkelanjutan tidak sekedar menghitung efisiensi dari aspek
ekonomi (biaya), namun juga mencakup aspek lingkungan. Penilaian aspek
lingkungan obyektif salah satunya adalah perhitungan emisi karbondioksida
(CO2), mewakili parameter emisi gas rumah kaca dominan.
Penelitian emisi konstruksi lentur dengan hot mix asphalt (HMA)
menunjukkan nilai ekuivalen CO2 sebesar 39,96 kg/ton konsumsi energi
(Wirahadikusuma dan Sahana, 2012). Menggunakan metode yang sama,
penelitian Zulianto dan Setyawan (2013) mendapatkan rataan emisi CO2 sebesar
31,44 kg/ton, tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Studi oleh
Sudartono, et.al. (2013) mendapatkan nilai emisi CO2 sebesar 28,24 ton/km
dengan penaspalan jenis HMA dan 10,81 ton/km dengan CRTB, artinya terdapat
penghematan emisi sebesar 62%.
Pada studi Brown (2009) dengan metode perhitungan emisi berbasis
material yang dilakukan pada jalan beton dengan tebal 24 cm, lapis penstabil 10
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cm dan pondasi 30 cm dibandingkan dengan jalan aspal hotmix ketebalan 24 cm,
lapis penstabil 10 cm, lebar jalan 1 jalur 3,75 m dan bahu 1,5 m, keduanya
memiliki usia operasional 50 tahun. Hasil estimasi emisi adalah jalan aspal
mengemisikan CO2 499 ton/tahun dan jalan beton sebesar 1.610,4 ton/km. Artinya
pada konstruksi jalan, perkerasan jalan kaku dan lentur menghasilkan
perbandingan 3 : 1.
Penelitian Marpaung (2014) pada konstruksi jalan di Riau menggunakan
dua jenis perkerasan (kaku dan lentur) menghasilkan kesimpulan adanya
kontribusi emisi berbeda berdasarkan usia operasional kedua jenis perkerasan
tersebut. Untuk jangka operasional dibawah 10 tahun, maka perkerasan lentur
akan menghasilkan emisi lebih kecil dibandingkan beton (1 : 1,62). Sebaliknya
untuk operasional lebih dari 20 tahun, maka perkerasan lentur akan menghasilkan
emisi yang jauh lebih besar dibandingkan perkerasan kaku (1,22 : 1). Fase dengan
kontibusi emisi CO2 terbesar pada perkerasan beton adalah ekstraksi dan produksi
(85,4%) dengan komponen produksi semen menghasilkan emisi terbesar (82,3%),
Untuk perkerasan lentur, kontribusi emisi terbesar dihasilkan oleh fase konstruksi
(51%) dengan komponen penghasil utama berupa penggunaan alat-alat berat.
4.

Dampak Konstruksi Perkerasan Jalan Terhadap Kualitas Lingkungan
Hidup
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan

perilakunya,

yang

mempengaruhi

alam

itu

sendiri,

kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang
Lingkup Daya Dukung Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 23/ 1997
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,
makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
Soemarwoto, 2001, menambahkan bahwa daya dukung lingkungan pada
hakekatnya adalah daya dukung alamiah yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan
hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di
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daerah itu. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu
kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah
(assimilative capacity) (Khanna, 2009).
Kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area
yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia atau disebut jejak ekologi
(ecological footprint). Untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber daya alam
dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia dapat dibandingkan dengan luas aktual
lahan produktif. Perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan
produktif ini dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang
dibutuhkan (Lenzen, 2003).
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja
pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan konsep
Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air
sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Isu hijau adalah semua aktivitas
pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya
alam secara berkelanjutan. Isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan
hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup. (IKLH, 2016)
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan
hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang
mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat
dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum
lingkungan. Adapun strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan sistem
pemantauan kualitas lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan
sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan IKLH. (IKLH, 2016)
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b. Pembangunan Konstruksi Perkerasan Jalan Ramah Lingkungan
Konstruksi jalan ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam
pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan peranan strategis dan penyediaan
aksesibilitas yang memadai sebagai kebutuhan primer sebuah pembangunan.
Bruntland Comission (1987) sebagai pionir konsep pembangunan berkelanjutan
mendefinisikan aktivitas ini sebagai pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan
generasi saat ini tanpa menganggu kemampuan generasi masa mendatang
(Bockish, 2012 dalam Lawalata, 2013).
Tujuan sebuah pembangunan berkelanjutan, dalam segala aspek, adalah
tercapainya sustainabilitas. Maksud dari sustainabilitas menurut Soderlund, et.al
(2015) adalah (1) mempertahankan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup
yang tinggi sembari menjaga sistem alami dari bumi; (2) terdapat tiga komponen
utama yang hendak dikelola yaitu : ekonomi, lingkungan dan sosial.
Salah satu bagian dari konstruksi berkelanjutan adalah green construction
(Du Plessis, 2002), termasuk pada konstruksi jalan yang dikenal sebagai konsep
greenroads. Ervianto (2011) mendefinisikan konsep green construction sebagai
perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan
lingkungan dan kebutuhan hidup lintas generasi manusia.
US-EPA (2009) menjelaskan bahwa dalam green construction, aspek
pembangunan yang benar-benar diperhatikan adalah lingkungan dan efisiensi
sumber daya sepanjang siklus konstruksi. Green construction berkaitan erat
dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi titik temu antara upaya
konservasi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur
sebagai akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi (Rooshdi, et.al, 2014).
Sebuah jalan dengan konsep berkelanjutan, sesuai dengan kriteria dari
Newman et.al. (2013) diharapkan akan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Dikonstruksi

untuk

mengurangi

dampak

lingkungan

dan

mengoptimalkan ruang pemasangannya dengan mempertimbangkan
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kendala-kendala ekologi dan penggunaan atau operasionalnya oleh
kendaraan
2. Memiliki kelentingan yang tinggi terhadap tekanan lingkungan di masa
depan termasuk : perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam; dan
3. Memiliki

ketangguhan terhadap dinamika

penggunaan termasuk

peningkatan volume perjalanan, perubahan pada permintaan transportasi
publik, peseda dan pejalan kaki. Jalan tersebut diharapkan akan
memberikan tenaga pada kendaraan, memanen energi dan mengukur
performanya.
Manfaat konsep konstruksi jalan raya ramah lingkungan (greenroads) antara
lain adalah :
1. Memberikan manfaat bagi konservasi lingkungan antara lain mengurangi
penggunaan material, bahan bakar, air, polusi udara, emisi gas rumah
kaca, polusi air, limbah padat, dan mampu memulihkan atau membentuk
habitat, sehingga diharapkan akan mewujudkan keberlanjutan fungsi
lingkungan
2. Manfaat bagi manusia (aspek antroposentris) adalah meningkatkan akses,
mobilitas, kesehatan, dan keselamatan manusia, ekonomi lokal,
kesadaran estetika dan sekaligus mereduksi biaya konstruksi maupun
biaya yang dikeluarkam untuk memelihara daur hidup jalan.
(Greenroads, 2012 dalam Ervianto 2013)
Secara umum terdapat dua jenis perkerasan jalan yang kerap diaplikasikan
dalam sebuah kegiatan konstruksi yaitu menggunakan aspal (lentur) dan beton
(kaku). Pada penelitian ini, jenis perkerasan tersebut ditambahkan dengan
perkerasan komposit yang merupakan perpaduan kedua jenis perkerasan umum.
Kajian Kartadipura (2011) mendapatkan data usia operasional yang lebih
panjang, mencapai 15-40 tahun pada perkerasan beton (kaku) dibandingkan
perkerasan aspal (lentur) yang hanya mencapai 5-10 tahun. Reduksi akibat beban
berlebihan yang ditanggung jalan beton hanya mengrangi usia operasionalnya
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hingga 40%. Nilai ini tetap memiliki usia operasional lebih panjang dibandingkan
jalanan aspal (Santosa dan Reza, 2012). Ditinjau dari efisiensi biaya perbaikan
akibat usia operasional, maka jalan beton (perkerasan kaku) akan lebih efisien
dibandingkan jalan aspal (lentur). Hal ini diperkuat penelitian Nurahmi dan
Kartika (2012) untuk perkerasan jalan raya Lingkar Mojoagung Jawa Timur yang
menunjukkan perkerasan beton lebih menguntungkan sebesar 18,04 kali
dibandingkan aspal untuk prediksi periode operasional 30 tahun.
Tinjauan terhadap biaya awal konstruksi (terpisah dari aspek usia
operasional) oleh Waluyo, dkk (2008) dalam Marpaung (2014) menunjukkan nilai
biaya lebih murah pada perkerasan lentur, berkebalian dengan efisiensi
berdasarkan usia operasional. Selisih nilai biaya konstruksi antara kedua metode
tersebut mencapai 24,15%. Asesmen ini dilakukan pada perkerasan kaku dengan
tebal 20 cm, beton kurus ketebalan 10 cm dan lebar jalan 7 m, sedangkan untuk
perkerasan lentur terdiri atas lapis pondasi agregat kelas A 15 cm dan lapis
pondasi dasar ketebalan 20 cm.
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B. Dasar Teori
1.

Material Perkerasan Jalan
a. Agregat
Agregat adalah material batuan yang mempunyai ukuran tertentu untuk

menyusun lapisan perkerasan jalan. Agregat merupakan material berupa batu
pecah, kerikil, pasir atau komposisi mineral lainnya, baik berasal dari alam
maupun hasil pengelohan (penyaringan, pemecahan). Agregat harus mempunyai
bentuk yang baik (menyudut atau kubus), bersih, keras dan kuat. Disamping itu
agregat juga harus mempunyai kestabilan kimiawi, tahan terhadap aus dan
cuacavc. Sifat agregat yang menentukan kualitasnya sebagai material perkerasan
jalan adalah gradasi, kebersihan, daya tahan, bentuk butir, tekstur permukaan,
berat jenis dan daya lekat dengan aspal
Berdasarkan pada asal terjadinya, klasifikasi batuan (Smith & Collis, 1993)
adalah:
1)

Batuan Beku (igneous rock)
Batuan yang berasal dari magma yang mendingin dan membeku. Dalam

teknik sipil batuan beku ini mempunyai banyak peran seperti andesit dan basalt
yang sering dijadikan atau dimanfaatkan sebagai bahan pondasi Bangunan. Selain
itu batuan beku juga digunakan sebagai bahan pembuat semen yaitu batuan beku
asam (acid), dimana kandungan SiO2 > 65%, contohnya Granit, Ryolit. Untuk
membedakan batuan beku dengan batuan lainnya terdapat tiga ciri utama, yaitu
tidak mengandung fosil, teksturnya padat, mampat, strukturnya homogen dengan
bidang permukaan ke semua arah sama serta susunan sesuai dengan
pembentukannya. Berdasarkan tekstur (besar mineral penyusunannya) dapat
dibagi menjadi dua yaitu :
a) Batuan Plutonik
Batuan yang proses pembekuan magma relatif lebih lambat, sehingga
mineral–mineral penyusunannya relatif besar.
Contohnya : batu granit, batu diorite, dan lain-lain.
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b) Batuan Vulkanik
Batuan yang proses pembekuan magma relatif lebih cepat, sehingga
mineral–mineral penyusunannya relatif lebih kecil. Contohnya : batu basalt dan
andesit. Batu andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik dengan komposisi
antara dan tekstur spesifik yang umumnya ditemukan pada lingkungan subduksi
tektonik di wilayah perbatasan lautan seperti di pantai barat Amerika Selatan atau
daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi seperti Indonesia. Nama
andesit berasal dari nama Pegunungan Andes.
Batu basalt adalah batuan beku vulkanik, yang berasal dari hasil
pembekuan magma berkomposisi basa di permukaan atau dekat permukaan bumi.
Biasanya membentuk lempeng samudera di dunia. Mempunyai ukuran butir yang
sangat baik sehingga kehadiran mineral mineral tidak terlihat.
Batuan Basalt lazimnya bersifat masif dan keras, bertekstur afanitik, terdiri
atas mineral gelas vulkanik, plagioklas, piroksin, amfibol dan mineral hitam.
Kandungan mineral vulkanik ini hanya dapat terlihat pada jenis batuan basalt
yang berukuran butir kuarsa, yaitu jenis dari batuan basalt yang bernama gabbro.
Berat jenis batuan basalt adalah 2,70 gr/cm3. (Muhtarom Riyadi, 2005).
Berdasarkan komposisi kimianya, basalt dapat dibedakan menjadi dua
tipe, yaitu basalt alkali dan basalt tholeitik. Perbedaan di antara kedua tipe basalt
itu dapat dilihat dari kandungan Na2O dan K2O. Untuk konsentrasi SiO2 yang
sama, basalt alkali memiliki kandungan Na2O dan K2O lebih tinggi dari pada
basalt tholeitik. Batu basalt kerap digunakan sebagai bahan baku dalam industri
poles, bahan bangunan / pondasi bangunan (gedung, jalan, jembatan, dll) dan
sebagai agregat.
2)

Batuan Sedimen
Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat proses pembatuan

atau lithifikasi dari hasil proses pelapukan dan erosi yang kemudian
tertransportasi dan seterusnya terendapkan. Dalam teknik sipil batuan sedimen
mempunyai peran antara lain sebagai bahan pewarna dinding, bahan baku
pembuatan semen dan sebagai agregat kasar dalam pembuatan beton. Batuan
sedimen terbentuk melalui tiga cara utama : pelapukan batuan lain (clastic);
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pengendapan

(deposition)

karena

aktivitas

biogenik;

dan

pengendapan

(precipitation) dari larutan. Batuan endapan meliputi 75% dari permukaan bumi.
Batuan sedimen memiliki ciri yang mudah dikenal, yaitu batuan endapan biasanya
berlapis-lapis, mengandung sisa-sisa jasad atau bekasnya, seperti terdapatnya
cangkang binatang koral dan serat-serat kayu, adanya keseragaman yang nyata
dari bagian-bagian berbentuk bulat yang menyusunnya. Berdasarkan proses
pembetukannya di bedakan menjadi tiga yaitu :
a) Batuan Sedimen Klastik
Batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan material-material yang
mengalami proses transportasi. Besar butir dari batuan sediment klastik bervariasi
dari mulai ukuran lempung sampai ukuran bongkah. Biasanya batuan tersebut
menjadi batuan penyimpan hidrokarbon (reservoir rocks) atau bisa juga menjadi
batuan induk sebagai penghasil hidrokarbon (source rocks). Contohnya : batu
konglomerat, batu pasir dan batu lempung
b) Batuan Sedimen Kimia
Batuan sedimen yang terbentuk melalui proses presipitasi dari larutan.
Biasanya batuan tersebut menjadi batuan pelindung (seal rocks) hidrokarbon dari
migrasi.Contohnya : batu garam, batu anhidrit.
c) Batuan Sedimen Organik
Batuan sedimen yang terbentuk dari gabungan sisa-sisa makhluk hidup.
Batuan ini biasanya menjadi batuan induk (source) atau batuan penyimpan
(reservoir). Contohnya : batu gamping (batu kapur). Untuk gambar Batu gamping
seperti Gambar dibawah.
Batu kapur (limestone) adalah sebuah batuan sedimen terdiri dari mineral
calcite (kalsium carbonate). Sumber utama dari calcite ini adalah organisme laut.
Organisme ini mengeluarkan shell yang keluar ke air dan terdeposit di lantai
samudra sebagai pelagic ooze (lihat lysocline untuk informasi tentang dissolusi
calcite). Calcite sekunder juga dapat terdeposi oleh air meteorik tersupersaturasi
(air tanah yang presipitasi material di gua). Ini menciptakan speleothem seperti
stalagmit dan stalaktit. Bentuk yang lebih jauh terbentuk dari Oolite (batu kapur
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Oolitic) dan dapat dikenali dengan penampilannya yang granular. Batu kapur
membentuk 10% dari seluruh volume batuan sedimen.
3)

Batuan Metamorf
Berasal dari batuan sedimen ataupun batuan beku yang mengalami proses

perubahan bentuk akibat adanya perubahan tekanan dan temperatur dari kulit
bumi. Dalam Teknik Sipil kegunaan Batuan Metamorf sangat berhubungan
dengan sifat kekerasan batuan, dimana batuan jenis ini sangat bermanfaat dalam
memberi kekerasan serta kekakuan pada struktur bangunan. Berdasarkan asal
batuan sebelumnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :
a) Batu Sabak (Slate)
Batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batu lempung.
b) Batu Kuarsit
Batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batu pasir.
c) Batu Marmer
Batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batu gamping.

b. Semen
Semen merupakan bahan utama pembentuk beton yang bersifat hidrolis,
yaitu akan memiliki sifat adhesif dan kohesif apabila telah bereaksi dengan air dan
berperilaku sebagai perekat bagi agregat-agregat beton. Semen juga merupakan
bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam pembangunan fisik di
sektor konstruksi sipil. Jika ditambah agregat halus, pasta semen akan menjadi
mortar yang jika digabungkan dengan agregat kasar akan menjadi campuran beton
segar yang setelah mengeras akan menjadi beton keras (concrete). Penggunaan
semen sudah lama, hingga pada tahun 1824 diusulkan oleh Joseph Aspdin, nama
semen portland karena campuran air, pasir dan batu-batuan yang bersifat pozzolan
dan berbentuk bubuk ini pertama kali di olah di pulau Portland, Inggris. Semen
portland petama kali di produksi di pabrik oleh David Saylor di Coplay
Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1875. Sejak saat itu, semen portland
berkembang dan terus di buat sesuai dengan kebutuhan.
Semen portland adalah semen yang banyak digunakan dalam pekerjaan
konstruksi. Menurut ASTM C-150,1985, semen portland didefinisikan sebagai
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semen hidrolik yang dihasilkan dengan klinker yang terdiri dari kalsium silikat
hidrolik, yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat
sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya.
Semen portland memiliki beberapa senyawa kimia yang masing-masing memiliki
sifat sendiri-sendiri. Empat senyawa kimia yang utama dari semen portland antara
lain Trikalsium Silikat (C3S), Dikalsium Silikat (C2S), Trikalsium Aluminat
(C3A), Tetrakalsium Aluminoferrit (C4AF). Keempat senyawa utama dalam
Tabel 6 dibawah disebut Komposisi Bogue. (Paul Nugraha dan Antoni, 2004)
Tabel 6. Empat Senyawa Utama Dalam Semen Portland
Nama Oksida
Utama

Rumus
Empiris

Rumus Oksida

Notasi
Pendek

Kadar rata-rata
(%)

Trikalsium Silikat

Ca3SiO5

3CaO.SiO2

C3S

50

Dikalsium Silikat

Ca2SiO4

2CaO.SiO2

C2S

25

Trikalsium
Aluminat

Ca3Al2O6

3CaO.Al2 O3

C3A

12

Tetrakalsium
Aluminoferrit

Ca3Al2O5

4CaOAl2O3.FeO3

C4AF

8

CaSO4.2H2O

C𝑆H2

3.5

Kalsium Sulfat
Dihidrat (Gypsum)
Sumber: Afifa Cindika (2008)

ASTM (American Standard for Testing Material) menetukan komposisi
semen portland menjadi lima type, yaitu:
1) Type I : Semen portland yang digunakan untuk semua bangunan beton
yang tidak mengalami perubahan cuaca yang dasyat atau
dibangun dalam lingkungan yang sangat korosif.
2) Type II: Jenis semen yang mengeluarkan panas hidrasi lebih rendah serta
dengan kecepatan penyebaran panas yang rendah pula, selain itu
juga lebih tahan terhadap serangan sulfat.
3) Type III: Jenis semen yang cepat mengeras, yang cocok untuk pengerasan
beton pada suhu rendah. Jenis ini digunakan bilamana kekuatan
yang harus dicapai dalam waktu sangat singkat dan biasanya
dipakai pada pembuatan jalan yang harus cepat dibuka untuk
lalu lintas.
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4) Type IV : Semen jenis ini menimbulkan panas hidrasi yang rendah
5) Type V: Semen portland jenis ini tahan terhadap serangan sulfat serta
mengeluarkan panas hydrasi 25%-40% lebih rendah dari semen
type I.
c. Aspal
Bitumen adalah zat perekat berwarna hitam atau gelap, yang dapat
diperoleh di alam ataupun sebagai bahan hasil produksi. Bitumen mengandung
unsur utama berupa senyawa hidrokarbon seperti aspal, tar atau pitch. (Sukirman,
2003).
Aspal didefinisikan sebagai material perekat (cementitious), berwarna
hitam atau coklat tua, dengan unsur utama bitumen. Aspal dapat diperoleh di alam
ataupun merupakan residu dari pengilangan minyak bumi. Tar adalah material
berwarna coklat atau hitam, berbentuk cair atau semi padat, dengan unsur utama
bitumen sebagai hasil kondensat dalam destilasi destruktif dari batubara, minyak
bumi, atau material organik lainnya. Pitch didefinisikan sebagai material perekat
padat, berwarna hitam atau coklat tua, yang berbentuk cair jika dipanaskan. Pitch
diperoleh sebagai residu dari destilasi fraksional tar. Tar dan pitch tidak diperoleh
di alam, tetapi merupakan produk kimiawi. Dari ketiga material pengikat di atas,
aspal merupakan material yang umum digunakan untuk bahan pengikat agregat,
oleh karena itu seringkali bitumen disebut pula aspal. Aspal merupakan material
yang pada suhu ruang berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat
termoplastis. Jadi aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu,
dan kembali membeku jika temperatur turun. Bersama dengan agregat, aspal
merupakan material pembentuk campuran perkerasan jalan. Prosentase aspal
dalam campuran perkerasan berkisar antara 4 – 10% berdasarkan berat campuran,
atau 10 – 15% berdasarkan volume campuran.
1)

Aspal Alam
Aspal alam ada yang diperoleh di gunung-gunung seperti aspal di Pulau

Buton, dan ada pula yang diperoleh di danau seperti di Trinidad, yang merupakan
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aspal alam terbesar di dunia (Trinidad Lake Asphalt). Di Indonesia sendiri aspal
alam di pulau Buton berupa aspal gunung, dikenal dengan nama Asbuton (Aspal
Buton). Asbuton merupakan batu yang mengandung aspal. Deposit asbuton
membentang dari Kecamatan Lawele sampai Sampolawa.
Cadangan deposit berkisar 200 juta ton dengan kadar aspal berkisar
bervariasi dari 10 – 35% aspal. Penggunaan asbuton sebagai salah satu bahan
perkerasan jalan telah dimulai sejak tahun 1920, meskipun masih bersifat
konvesional.
Asbuton merupakan campuran antara bitumen dengan bahan mineral
lainnya dalam bentuk batuan. Karena asbuton merupakan material yang
ditemukan begitu saja di alam, maka kadar bitumen yang dikandungnya bervariasi
dari rendah sampai tinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka asbuton mulai
diproduksi dalam berbagai bentuk di pabrik pengolahan asbuton. Asbuton dapat
dibagi menjadi dua kelompok yaitu :
a) Asbuton yang masih mengandung material filler, seperti asbuton kasar,
asbuton halus, asbuton mikro, dan butonite mastic asphalt.
b) Asbuton yang dimurnikan menjadi aspal murni melalui proses ekstraksi
atau proses kimiawi.
2)

Aspal Minyak
Aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu destilasi minyak bumi.

Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis asphlatic base crude oil
yang banyak mengandung aspal, parafin base crude oil yang banyak mengandung
parafin, atau mixed base crude oil yang mengandung campuran antara parafin dan
aspal. Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan aspal minyak jenis asphaltic
base crude oil. Dari proses hasil destilasi minyak bumi dengan temperatur yang
berbeda-beda akan menghasilkan bensin (gasoline), minyak tanah (kerosene), dan
solar (minyak diesel) dengan aspal merupakan residunya. Residu aspal berbentuk
padat, tetapi melalui pengolahan hasil residu ini dapat pula berbentuk cair atau
emulsi dalam suhu ruang.
Dilihat pada bentuknya pada temperatur ruang, maka aspal dibedakan menjadi :
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a) Aspal padat adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu
ruang dan akan mencair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan semen
aspal (asphalt cement). Oleh karena itu, semen aspal harus dipanaskan terlebih
dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengikat agregat.
b) Aspal cair (cutback asphalt) adalah aspal berbentuk cair pada suhu ruang.
Aspal cair merupakan aspal semen yang dicairkan dengan bahan pencair dari
hasil hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin atau solar.
Dari bahan pencair yang digunakan membuat aspal cair dibedakan menjadi :
- Rapid curing cutback asphalt (RC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
bensin. RC merupakan aspal cair yang paling cepat menguap.
- Medium curing cutback asphalt (MC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
minyak tanah (kerosene).
- Slow curing cutback asphalt (SC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
solar (minyak diesel). SC merupakan aspal cair yang paling lama menguap.
c) Aspal emulsi (emulsified asphalt) adalah campuran aspal dengan air dan bahan
pengemulsi, yang dibuat di pabrik pencampur. Aspal emulsi ini secara fisik
lebih cair daripada aspal cair. Di dalam aspal emulsi, butir-butir aspal larut
dalam air. Untuk menghindari tarik menarik antara butiran aspal yang
menghasilkan butiran yang lebih besar, maka butiran tersebut diberi muatan
listrik.
Berdasar muatan listrik yang dikandungnya, aspal emulsi dapat dibedakan atas:
- Aspal kationik atau disebut juga aspal emulsi asam, merupakan aspal emulsi
yang butiran aspalnya bermuatan arus listrik positip.
- Aspal anionik atau disebut juga aspal emulsi alkali, merupakan aspal emulsi
yang butiran aspalnya bermuatan negatip.
2.

Konstruksi Perkerasan Jalan
a. Propertis Material Perkerasan Jalan
1) Agregat
Sifat agregat menentukan kemampuannya dalam memikul beban lalu lintas.

library.uns.ac.id
library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
55

Agregat dengan sifat yang baik dibutuhkan untuk lapisan permukaan yang
langsung menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di
bawahnya. Sifat agregat sebagai bahan konstruksi perkerasan kaku dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu
a) Persyaratan Agregat Kasar
Persyaratan minimum agregat kasar yang dapat digunakan sebagai bahan
penyusun perkerasan kaku disajikan pada Tabel 7 dibawah ini.
Tabel 7. Sifat Dan Ketentuan Minimum Agregat Kasar 1
Sifat

Ketentuan

Kehilangan akibat abrasi Los Angeles Tidak melampaui 40% untuk 500
putaran
Berat isi lepas
Minimum 1200 kg/m3
Berat jenis

Minimum 2,1

Ampas besi : maksimum 6%
Lainnya : maksimum 2,5%
Bentuk partikel pipih dan lonjong Masing-masing maksimum 25%
dengan rasio 3:1
Bidang pecah (2 atau lebih)
Minimum 80%
Penyerapan oleh air

Sumber: Spesifikasi umum Bina Marga revisi 3, 2010

Selain parameter pengujian dan persyaratan di atas, terdapat juga parameter
dan persyaratan lain untuk mengukur kualitas serta kekuatan agregat, yaitu
pengujian Aggregate Impact Value (AIV) dan Soundness Test. Kedua pengujian
tersebut mengacu pada Modul Program Pelatihan Teknisi Laboratorium Rekayasa
Jalan Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (Modul PPT ITB). Pada
Tabel 8 dibawah ini telah disajikan persyaratan nilai AIV dan Soundness Test.
Tabel 8. Sifat Dan Ketentuan Minimum Agregat Kasar 2
Sifat

Ketentuan

Aggregate Impact Value

Maks. 30%

Soundness Test

Maks. 11%

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga revisi 3, 2010
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b) Persyaratan Agregat Halus
Persyaratan minimum agregat halus yang dapat digunakan sebagai bahan
disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Tabel Persyaratan Minimum Agregat Halus
Sifat

Ketentuan

Berat isi lepas

Minumum 1200 kg/m3

Penyerapan oleh air

Maksimum 5%

Sumber: Spesifikasi Umum Bina Marga revisi 3, 2010

Seiring dengan kebutuhan akan data yang akurat mengenai sifat fisik
agregat yang berbeda-beda, maka berbagai pengujian telah dirumuskan untuk
mengetahui sifat fisik agregat dan untuk memprediksi performa dari agregat pada
saat usia layannya. Disamping itu juga diperlukan data yang akurat, agar agregat
dari berbagai tempat tersebut bisa dibandingkan untuk mengetahui agregat mana
yang terbaik.
Pengujian fisik dilakukan untuk mengukur bentuk, tekstur, kandungan
mineral serta kekuatan agregat dalam.
1. Petrografi, untuk mengetahui kandungan mineral agregat melalui irisan tipis
batuan yang diamati menggunakan mikroskop polaris. Salah satu unsur
mineral yang diperoleh dari uji petrografi adalah Plagioklas.
Plagioklas merupakan mineral

yang termasuk ke dalam kelompok

feldspar. Dalam reaksi bowen, plagioklas berada pada seri kontinyu
(continous series). Dari reaksi bowen kita juga dapat mengetahui proses
pembentukan kristal dari plagioklas. Proses kristalisasi plagioklas diawali
plagioklas-Ca yang berangsur-angsur bereaksi dengan larutan sisa hingga
berubah komposisinya kearah plagioklas-Na. Reaksi perubahan ini dinamakan
deret solid solution, yang artinya kristalisasi plagioklas-Ca-plagioklas-Na akan
berjalan terus menerus jika mengalami keadaan yang setimbang. Rumus kimia
dari mineral plagioklas adalah NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8.
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2. Aggregate Impact Value, untuk mengetahui ketahanan agregat terhadap
pemecahan selama masa layan. Rumus perhitungan AIV pada rumus (1)
dibawah ini.
𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝐴𝐼𝑉 ) =

𝐴𝑖 −𝐵𝑖
𝐴𝑖

dengan:

× 100% ................................... (1)

Ai

= Berat agregat (gram),

Bi

= Berat agregat tertahan saringan no. 8 (gram).

3. Los Angeles Abrasion test, untuk mengetahui kekerasan dan ketahanan agregat
terhadap abrasi;
4. Berat Jenis, guna mengetahui perbandingan antara berat volume agregat dan
berat volume air. Berat jenis dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain.
a) Berat Jenis Bulk (bulk specfic grafity)
Berat jenis bulk adalah berat jenis dengan memperhitungkan berat agregat
dalam keadaan kering dan seluruh volume agregat. Perhitungan berat jenis
dan penyerapan air pada rumus (2) dibawah ini.
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑏𝑢𝑙𝑘 =

𝐴𝑏
(𝐵𝑏 −𝐶𝑏 )

...................................................... (2)

dengan :

Ab = Berat benda uji kering oven (gram),
Bb = Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram),
Cc = Berat benda uji di ari (gram).
b) Berat Jenis Kering Permukaan (surface saturated dry)
Berat

jenis

kering

permukaan

merupakan

berat

jenis

dengan

memperhitungkan berat agregat dalam keadaan kering permukaan. Jadi
berat jenis kering adalah berat agregat kering ditambah berat air yang
meresap ke dalam pori agregat dan seluruh volume agregat. Perhitungan
berat jenis kering permukaan dihitung berdasarkan rumus (3) dibawah ini.
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𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑆𝑆𝐷 =

𝐵𝑏
(𝐵𝑏 −𝐶𝑏 )

........................................................ (3)

dengan:

Bb = Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram),
Cb = berat benda uji di air (gram).
c) Berat Jenis Semu (Apparent Specific Gravity)
Berat jenis semu ialah berat jenis dengan memperhitungkan berat agrega
dalam keadaan kering dan volume agregat yang tidak dapat diresapi oleh
air. Perhitungan berat jenis semu pada rumus (4) dibawah ini.
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 =

𝐴𝑏
(𝐴𝑏 −𝐶𝑏 )

.................................................. (4)

dengan:

Ab = Berat benda uji kering oven (gram),
Cb = Berat benda uji di air (gram).
5. Uji penyerapan air, guna mengetahui ketahanan agregat terhadap pelapukan
dan cuaca, untuk perhitungannya pada rumus (5) dibawah ini.

dengan:

𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 =

𝐵𝑏 − 𝐴𝑏
𝐴𝑏

× 100% ....................................................... (5)

Ab

= Berat benda uji kering oven (gram),

Bb

= Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (gram).

6. Pengujian Soundness, bertujuan untuk mengukur durabilitas agregat terhadap
proses pelapukan akibat pengaruh alam dan juga proses pengausan secara
kimia.
2) Semen
Sifat dari semen portland dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika
dan sifat kimia. Adapun sifat dan karakteristik semen portland yang bersifat
fisika, yaitu :
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1) Kehalusan butiran (fineness)
Kehalusan butir semen mempengaruhi proses hidrasi. Kehalusan butir
semen yang tinggi dapat mengurangi terjadinya bleeding atau naiknya air
kepermukaan, tetapi menambah kecenderungan beton menyusut lebih banyak dan
mempermudah terjadinya retak susut.
2) Kepadatan (density)
Berat jenis semen yang disyaratkan oleh ASTM adalah 3,15 Mg/m3. Pada
kenyataannya, berat jenis semen yang diproduksi berkisar antara 3,05 Mg/m3
sampai 3,25 Mg/m3.
3) Konsistensi
Konsistensi semen Portland lebih banyak dipengaruhi pada saat
pencampuran awal, yaitu pada saat terjadi pengikatan sampai pada saat beton
mengeras. Konsistensi yang terjadi bergantung pada rasio antara semen dan air
serta aspek-aspek bahan semen seperti kehalusan dan kecepatan hidrasi.
4) Waktu pengikatan
Waktu ikat adalah waktu yang diperlukan semen untuk mengeras,
terhitung dari mulai bereaksi dengan air dan menjadi pasta semen hingga pasta
semen cukup kaku untuk menahan tekan. Ada dua jenis waktu ikat semen, yaitu :
- Waktu ikat awal (initial setting time) yaitu waktu dari pencampuran semen
dengan air menjadi pasta semen hingga hilangnya sifat keplastisan,
- Waktu ikat akhir (final setting time) yaitu waktu antara terbentuknya pasta
semen hingga beton mengeras.
5)

Panas hidrasi
Panas hidrasi adalah panas yang terjadi pada saat semen bereaksi dengan

air, dinyatakan dalam kalori/gram. Jumlah panas yang dibentuk antara lain
bergantung pada jenis semen yang dipakai dan kehalusan butir semen.
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6) Kekalan (perubahan volume)
Kekalan pasta semen yang telah mengeras merupakan suatu ukuran yang
menyatakan

kemampuan

pengembangan

bahan-bahan

campurannya

dan

kemampuan untuk mempertahankan volume setelah pengikatan terjadi. Di
Indonesia menggunakan Standar Industri Indonesia, (SII-0013-81) yang
mengadopsi ASTM C-150-80.
7) Kekuatan tekan
Kekuatan tekan semen diuji dengan cara membuat mortar yang kemudian
ditekan sampai hancur. Contoh semen yang akan diuji dicampur dengan pasir
silika dengan perbandingan tertentu, kemudian dibentuk menjadi kubus 5x5x5
cm. setelah berumur 3, 7, 14 dan 28 hari dan mengalami perawatan dengan
perendaman, benda uji tersebut diuji kekuatan tekannya.
3) Aspal
Bitumen adalah zat perekat berwarna hitam atau gelap, yang dapat
diperoleh di alam ataupun sebagai bahan hasil produksi. Bitumen mengandung
unsur utama berupa senyawa hidrokarbon seperti aspal, tar atau pitch (Sukirman,
2003).
Aspal didefinisikan sebagai material perekat (cementitious), berwarna
hitam atau coklat tua, dengan unsur utama bitumen. Aspal dapat diperoleh di alam
ataupun merupakan residu dari pengilangan minyak bumi. Tar adalah material
berwarna coklat atau hitam, berbentuk cair atau semi padat, dengan unsur utama
bitumen sebagai hasil kondensat dalam destilasi destruktif dari batubara, minyak
bumi, atau material organik lainnya. Pitch didefinisikan sebagai material perekat
padat, berwarna hitam atau coklat tua, yang berbentuk cair jika dipanaskan. Pitch
diperoleh sebagai residu dari destilasi fraksional tar. Tar dan pitch tidak diperoleh
di alam, tetapi merupakan produk kimiawi. Dari ketiga material pengikat di atas,
aspal merupakan material yang umum digunakan untuk bahan pengikat agregat,
oleh karena itu seringkali bitumen disebut pula aspal. Aspal merupakan material
yang pada suhu ruang berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat
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termoplastis. Jadi aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu,
dan kembali membeku jika temperatur turun. Bersama dengan agregat, aspal
merupakan material pembentuk campuran perkerasan jalan. Prosentase aspal
dalam campuran perkerasan berkisar antara 4 – 10% berdasarkan berat campuran,
atau 10 – 15% berdasarkan volume campuran.
Aspal minyak adalah aspal yang merupakan residu destilasi minyak bumi.
Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis asphlatic base crude oil
yang banyak mengandung aspal, parafin base crude oil yang banyak mengandung
parafin, atau mixed base crude oil yang mengandung campuran antara parafin dan
aspal. Untuk perkerasan jalan umumnya digunakan aspal minyak jenis asphaltic
base crude oil. Dari proses hasil destilasi minyak bumi dengan temperatur yang
berbeda-beda akan menghasilkan bensin (gasoline), minyak tanah (kerosene), dan
solar (minyak diesel) dengan aspal merupakan residunya. Residu aspal berbentuk
padat, melalui pengolahan hasil residu ini dapat berbentuk cair atau emulsi dalam
suhu ruang.
Dilihat pada bentuknya pada temperatur ruang, maka aspal dibedakan menjadi :
a) Aspal padat adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada suhu
ruang dan akan mencair jika dipanaskan. Aspal padat dikenal dengan semen
aspal (asphalt cement). Oleh karena itu, semen aspal harus dipanaskan terlebih
dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengikat agregat.
b) Aspal cair (cutback asphalt) adalah aspal berbentuk cair pada suhu ruang.
Aspal cair merupakan aspal semen yang dicairkan dengan bahan pencair dari
hasil hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin atau solar.
Dari bahan pencair yang digunakan membuat aspal cair dibedakan menjadi :
- Rapid curing cutback asphalt (RC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
bensin. RC merupakan aspal cair yang paling cepat menguap.
- Medium curing cutback asphalt (MC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
minyak tanah (kerosene).
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- Slow curing cutback asphalt (SC), yaitu aspal cair dengan bahan pencair
solar (minyak diesel). SC merupakan aspal cair yang paling lama menguap.
Persyaratan sifat fisik aspal terlihat pada Tabel 10 dibawah ini.
Tabel 10. Persyaratan Sifat Fisik Aspal
No.

Jenis Pemeriksaan

Syarat
Min.
60

Maks.
79

Titik Lembek, ºC

48

58

3.

Titik Nyala, ºC

200

-

4.

Titik Bakar, ºC

200

-

5.

Daktilitas, 25 ºC, 5 cm/menit, cm

100

-

6.

Spesific Gravity, gr/cc

1 gr/cc

-

1.

Penetrasi, 10gr, 25 ºC, 5 detik

2.

Sumber: RSNI S-01-2003

c) Aspal emulsi (emulsified asphalt) adalah campuran aspal dengan air dan bahan
pengemulsi, yang dibuat di pabrik pencampur. Aspal emulsi ini secara fisik
lebih cair daripada aspal cair. Di dalam aspal emulsi, butir-butir aspal larut
dalam air. Untuk menghindari tarik menarik antara butiran aspal yang
menghasilkan butiran yang lebih besar, maka butiran tersebut diberi muatan
listrik.
Berdasar muatan listrik yang dikandungnya, aspal emulsi dapat dibedakan atas:
- Aspal kationik atau disebut juga aspal emulsi asam, merupakan aspal emulsi
yang butiran aspalnya bermuatan arus listrik positip.
- Aspal anionik atau disebut juga aspal emulsi alkali, merupakan aspal emulsi
yang butiran aspalnya bermuatan negatip.

b. Job Mix Formula (JMF) Perkerasan Jalan
1) Perkerasan Lentur (Laston)
Laston atau aspal beton merupakan campuran aspal panas yang mempunyai
agregat kasar, pasir, bahan pengisi (filler) dan aspal. Komposisi bahan campuran
agregat mempunyai gradasi menerus (Tenriajeng, 2002). Dalam campuran,
agregat yang kecil akan mengisi ruang di antara agregat yang besar, sehingga
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membentuk struktur granular yang padat dengan rongga udara yang sangat kecil.
Bahan aspal akan menyelimuti butiran agregat sebagai lapis tipis dan sebagian
mengisi rongga di antara agregat. Kekuatan mekanik dari campuran ini diperoleh
dari gesekan dalam, sifat penguncian antar agregat serta kohesi antar butir agregat
yang telah terselimuti aspal.
2) Perkerasan Kaku (Beton)
Perkerasan kaku berbahan pengikat pasta semen. Jenis perkerasan ini
biasanya digunakan untuk ruas jalan dengan hierarki fungsional arteri yang berada
di kawasan luar maupun dalam kota untuk melayani beban lalu-lintas yang berat
dan padat. Fungsi utama perkerasan adalah untuk memikul beban lalu lintas
dengan aman dan nyaman, dimana selama umur rencananya tidak terjadi
kerusakan. Beton merupakan material komposit yang rumit. Sebagai material
komposit, sifat beton sangat tergantung pada sifat unsur masing-masing serta
interaksi mereka. Ada 3 sistem umum yang melibatkan semen, yaitu pasta semen,
mortar dan beton. Pada beton yang baik, setiap butir agregat seluruhnya
terbungkus dengan mortar. Demikian pula halnya dengan ruang antar agregat,
halus terisi oleh mortar. Jadi, kualitas pasta atau mortar menetukan kualitas beton.
Sebagai materi komposit, keberhasilan penggunaan beton tergantung pada
perencanaan yang baik, pemilihan dan pengadaan masing-masing material yang
baik, proses penanganan dan proses produksinya. Untuk memperoleh kualitas
beton yang baik, diperlukan beberapa pengujian beton segar dan beton keras.
Secara umum konstruksi pekerjaan jalan terbagi atas dua jenis, yaitu perkerasan
lentur berbahan pengikat aspal dan perkerasan kaku berbahan pengikat pasta
semen. Perkerasan kaku biasanya digunakan untuk ruas jalan dengan hierarki
fungsional arteri yang berada di kawasan luar maupun dalam kota untuk melayani
beban lalu-lintas yang berat dan padat. Fungsi utama perkerasan adalah untuk
memikul beban lalu lintas dengan aman dan nyaman, dimana selama umur
rencananya tidak terjadi kerusakan yang berarti. Struktur perkerasan kaku tanpa
lapis aspal dan struktur perkerasan kaku dengan lapis aspal di permukaan seperti
pada Gambar 1.
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Sumber: Perencanaan Jalan Beton Semen, 2003

Gambar 1. Struktur Perkerasan Kaku Tanpa Lapis Aspal (Atas) Dan Struktur
Perkerasan Kaku Dengan Lapis Aspal Di Permukaan (Bawah)
Berdasarkan Gambar 1 struktur perkerasan kaku terdiri dari plat beton
semen yang bersambung (tidak menerus) atau menerus, tanpa atau dengan
tulangan, terletak di atas lapis pondasi bawah, tanpa atau dengan lapis peraspalan
sebagai lapis permukaan. Pada perkerasan kaku daya dukung perkerasan diperoleh
dari plat beton. Hal tersebut disebabkan oleh sifat plat beton yang ukup kaku
sehingga dapat menyebabkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan
tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Syarat kuat lentur beton
untuk perkerasan kaku di sajikan pada Tabel 11 dibawah ini.
Tabel 11. Syarat Kuat Lentur Beton Untuk Perkerasan Kaku
Uraian
Beton Percobaan Campuran
Perkerasan Beton Semen (pengendalian produksi)

Umur
(hari)
28

Syarat kuat
lentur (MPa)
4.7

28

4.5

Sumber: Speisifikasi Umum Bina Marga revisi 3, 2010

Pada tahun 2010, dengan memperbaharui peraturan sebelumnya, Bina
Marga menentukan syarat minimum kekuatan perkerasan kaku, sebagaimana
disajikan pada Tabel 11 diatas. Di sisi lain, pada SNI Pd T-14-2003 tentang mutu
beton untuk perkerasan kaku menyatakan bahwa nilai kuat lentur beton berkisar
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antara 3 MPa-5 MPa. Atau apabila dikonversi untuk mengetahui besaran miinimal
kuat tekannya adalah antara 16 MPa – 45 MPa. Secara umum, perkerasan kaku
sama dengan pelat lantai, akan tetapi berdasarkan fungsinya yang menerima beban
lentur maka kekuatan dari slab beton ditentukan oleh kekuatan beton itu sendiri,
tidak bergantung pada tulangan seperti pelat lantai yang menerima beban tekan.
c. Pengujian Beton Keras
Pengujian beton keras bertujuan untuk mengetahui kekuatan beton dalam
menahan beban. Berikut beberapa pengujian beton keras.
1) Pengujian Kuat Tekan (Compressive Strenght)
Kuat tekan beban beton adalah besarnya beban per satuan luas, yang
menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu
yang dihasilkan oleh mesin tekan. Benda uji berupa kubus (15 cm x 15 cm x 15
cm). Ilustrasi pengujian benda uji beton pada mesin kuat tekan beton dengan
pembebanan yang konstan. Ilustrasi pengujian kuat tekan beton pada Gambar 2.

Sumber: Perencanaan Jalan Beton Semen, 2003

Gambar 2. Ilustrasi Pengujian Kuat Tekan Beton
Nilai kuat tekan beton dihitung menggunakan rumus (6) dibawah ini.
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𝐾𝑢𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑎𝑛 =

𝑃

𝐴

............................................................................ (6)

dengan: P = Beban Maksimum (kg),
A = Luas penampang (cm2).
Berdasarkan SNI 03-1974-1990 terdapat ketentuan konversi konversi kuat tekan
beton dari bentuk kubus ke bentuk silinder, maka digunakan angka perbandingan
kuat tekan seperti yang telah disajikan pada Tabel 12 berikut.
Tabel 12. Angka Konversi Benda Uji Kuat Tekan Beton
Bentuk Benda Uji

Perbandingan

Kubus: 15 x 15 x 15 cm

1,00

Silinder: 15 x 30 cm

0,83

2) Pengujian Kuat Lentur (Flexural Strenght)
Kuat tarik lentur merupakan nilai tegangan tarik yang dihasilkan dari momen
lentur dibagi dengan momen penahan penampang benda uji. Benda uji yang
digunakan berupa balok beton berpenampang bujur sangkar dengan tinggi balok
lebih besar dari lebar penampangnya dan panjang total balok empat kali lebar
penampangnya. Ilustrasi pengujian kuat lentur beton menggunakan pembebanan
tiga titik seperti pada Gambar 3.

Sumber: Perencanaan Jalan Beton Semen, 2003

Gambar 3. Ilustrasi Pengujian Kuat Lentur Beton Menggunakan Pembebanan
Tiga Titik
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Nilai kuat tarik lentur dihitung menggunakan rumus (7) dibawah ini.

dengan:

𝐾𝑢𝑎𝑡 𝐿𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟 (𝑓𝑙𝑡 ) =

3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2

................................................................ (7)

flt = Kuat Tarik Lentur (MPa),
P = beban maksimum yang mengakibatkan keruntuhan balok uji (N),
L = Panjang batang di antara kedua tumpuan (mm),

3.

b

= Lebar balok rata-rata pada penampang runtuh (mm),

d

= Tinggi balok rata-rata penampang runtuh (mm).

Energi dan Gas Rumah Kaca Perkerasan Jalan Ramah Lingkungan
a. Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Jalan
Konstruksi perkerasan jalan baik perkerasan lentur, kaku maupun komposit

sudah diterapkan di Indonesia. Meskipun tidak sebanyak perkerasan lentur
maupun perkerasan kaku, konstruksi perkerasan komposit sudah banyak
diterapkan. Pada dasarnya, pekerjaan konstruksi perkerasan komposit merupakan
penggabungan antara pekerjaan konstruksi perkerasan kaku dan perkerasan lentur.
Panjang jalan di Indonesia pada tahun 2008 secara keseluruhan mencapai
437.359 km dan dari keseluruhan jalan tersebut 59,1% menggunakan jenis
perkerasan aspal (data Badan Pengelola Statistik). Pekerjaan konstruksi yang
diduga menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar adalah pekerjaan konstruksi
jalan khususnya dengan metode campuran panas. Energi yang dibutuhkan pada
pengolahan campuran aspal panas lebih besar karena mensyaratkan material yang
digunakan harus bersuhu tinggi (>100°C). Energi tersebut terutama berasal dari
pembakaran bahan bakar fosil. Gambar 4 dibawah ini menerangkan secara umum
kemungkinan emisi gas rumah kaca pada proses yang tercakup pada pekerjaan
perkerasan jalan sebagai reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon CxHy
+ O2 CO2 + H2O.
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PROSES

INPUT

OUTPUT

n ton
agregat
Emisi
CO2

n ton
aspal

Pn
Campuran
aspal panas

n liter
bahan
bakar

Sumber : Wirahadikusumah, 2011

Gambar 4. Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) pada Proses Konstruksi Perkerasan
Jalan
Siklus dari keseluruhan suatu material perkerasan jalan sangat panjang yaitu
dimulai dari pengambilan material dari alam dan berakhir sampai menjadi
material perkerasan jalan terpasang. Seperti diuraikan oleh Miller, T. D and H. U.
Bahia (2009) dalam Gambar 5 dibawah ini keseluruhan siklus tersebut melibatkan
berbagai pelaku sektor industri termasuk pertambangan, manufaktur, dan
konstruksi.

Sumber: Miller, T. D and H. U. Bahia, 2009

Gambar 5. Siklus Hidup Material Perkerasan Jalan
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Berdasarkan Gambar di atas, ada lima tahap penggunaan material
perkerasan jalan yaitu ekstraksi, manufaktur, konstruksi, pemeliharaan dan
perawatan, daur ulang. Kajian analisis estimasi konsumsi energi dan emisi gas
rumah kaca (CO2) pada penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang terkait langsung
pada kegiatan konstruksi perkerasan jalan, yaitu tahap produksi campuran,
transportasi material, dan penghamparan.
1) Tahap Produksi Campuran
Pengolahan material aspal untuk konstruksi perkerasan jalan terdiri dari
beberapa jenis, diantaranya High Modulus Asphalt (HMA), Warm Mix Asphalt,
Cold Mix Asphalt. Untuk campuran aspal panas, proses pencampuran material di
AMP(Asphalt Mixing Plant)tipe batch mixing plant dimulai dengan pemindahan
material agregat dengan 4 jenis ukuran yang berbeda dari lokasi penimbunan ke
cold bins dengan menggunakan alat berat loader. Selanjutnya, agregat
dipindahkan lagi dengan coveyor belt kedalam tabung pengering (dryer drum),
kemudian agregat dipanaskan dengan cara dibakar pada suhu 160°C s.d. 200°C.
Proses selanjutnya adalah pemindahan agregat yang telah dipanaskan melalui hot
elevator menuju saringan (screener) dan agregat yang sudah tersaring masuk
kedalam hot bins sesuai dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari hot bins agregat
masuk kedalam timbangan yang dapat mengatur komposisi agregat yang akan
dicampur dalam pengaduk (mixer) dengan aspal panas.
Dalam pengolahan material perkerasan kaku diperbedakan antara tipe dry
mixed, yaitu batching plant yang fungsinya hanya untuk menimbang saja, dengan
pengadukan beton ready mix yang dilakukan pada concrete mixer truck. Semua
material yang akan diaduk, sebelumnya ditimbang sesuai dengan mix design
dengan memperhitungkan kandungan air dalam material, baik dalam agregat kasar
maupun agregat halus (pasir).
2) Tahap Transportasi
Penggunaan energi untuk transportasi/pengangkutan dalam konstruksi
perkerasan jalan adalah jumlah energi yang digunakan untuk mengangkut
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campuran asphalt dan campuran beton dari tempat pengolahan ke lokasi proyek.
Pada umumnya proses pengangkutan aspal menggunakan truk pengangkut (dump
truck), sedangkan proses pengangkutan campuran beton menggunakan truck
mixer.
Campuran aspal dari mixer langsung dimuat kedalam truk pengangkut yang
menunggu dibawah mixer. Selanjutnya truk yang sudah penuh melawati jembatan
timbang yang berada dipintu luar AMP dan kemudian mengangkut campuran
aspal panas ke lokasi proyek. Begitu pula campuran beton dari mixer langsung
dimuat kedalam truck mixer yang menunggu dibawah mixer.Selanjutnya truk
yang sudah penuh melawati jembatan timbang yang berada dipintu luar Concrete
Batching Plant dan kemudian mengangkut campuran beton (ready mix) ke lokasi
proyek. Jumlah energi yang digunakan dan emisi gas rumah kaca(CO2) yang
dihasilkan sangat tergantung dari jarak tempat pengolahan ke lokasi proyek dan
jumlah campuran asphalt maupun beton ready mix yang dipindahkan.
3) Tahap Penghamparan
Kegiatan

yang

termasuk

dalam

tahap

penghamparan

ini

adalah

penghamparan, pemadatan, finishing, pembersihan. Pada tahap penghamparan
perkerasan lentur digunakan beberapa peralatan yaitu peralatan penghamparan
aspal (asphalt paver), peralatan pemadatan aspal (tandem roller dan tire roller),
compressor udara sebagai alat untuk pembersihan permukaan perkerasan, serta
beberapa peralatan pendukung (Asphalt Institute, 1983).
Sedangkan pada tahap penghamparan perkerasan kaku digunakan beberapa
peralatan, yaitu peralatan pengangkut dan penghampar beton ready mix (truck
mixer), peralatan perata beton ready mix (concrete vibrator dan concrete paving
machine), water tank truck sebagai pengangkut air, serta beberapa perlatan
pendukung.
b.

Estimasi Konsumsi Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)
Emisi gas rumah kaca adalah hasil pembakaran bahan bakar yang terdiri

dari karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitro dioksida (N2O). Hampir
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semua karbon yang terkandung pada minyak dikonversi menjadi CO 2 pada proses
pembakaran bahan bakar minyak. Konversi tersebut relatif tergantung pada
konfigurasi pembakaran karena emisi karbon monoksida (CO) akan mengurangi
emisi CO2, namun jumlah CO yang dihasilkan sangat kecil bila dibandingkan
dengan jumlah CO2 yang diproduksi. Metana (CH4) dihasilkan dalam jumlah yang
tidak signifikan pada suatu proses pembakaran. Sama halnya dengan CO, metana
hanya terbentuk pada pembakaran yang tidak sempurna, yaitu pembakaran yang
terjadi pada temperatur rendah yang biasanya terjadi pada awal dan akhir dari
siklus pembakaran. Sedangkan dinitro oksida (N2O) terbentuk dalam reaksi
kompleks pembakaran yaitu terjadi apabila temperatur pembakaran tinggi (di atas
14.750F). Jumlah N2O yang dihasilkan lebih kecil dari 1% dari total emisi suatu
proses pembakaran (Pakrasi & Davis, 2000).
Karena komponen gas rumah kaca yang paling dominan dihasilkan pada
pembakaran bahan bakar adalah gas CO2, maka emisi gas rumah kaca yang
ditinjau hanya gas CO2. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode untuk
menghitung konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca (CO2), yaitu dengan
menggunakan Tabel Energy Use and GHG Emissions for Pavement Construction
dan konversi bahan bakar yang mengacu pada panduan Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC).
c. Metode Tabel Energy Use and GHG Emissions for Pavement
Construction
Tabel Energy Use and GHG Emissions for Pavement Construction adalah
tabel yang disusun oleh anggota Colas.Inc yaitu Michel Chappat dan Julian Bilal.
Tabel ini berisikan data penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca CO2 dalam
konstruksi perkerasan jalan. Berikut ini Tabel dari Colas.Inc yang akan digunakan
pada penelitian ini. Tabel Energy Use for Pavement Contruction akan disajikan
pada Tabel 13 dibawah ini.
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Tabel 13. Energy Use for Pavement Contruction
Energy Consumption (MJ/t) for Each Type of Product

Aggregates

Manufacture

Transport

Laying

Total

Binders

Product

(MJ/t)

Bituminous Concrete

279

38

275

79

9

680

Road Base Asphalt Concrete

196

36

275

75

9

591

High Modulus Asphalt

284

38

289

79

9

699

Warm Mix Asphalt Concrete

294

38

234

80

9

654

Emulsion Bound Aggregate

227

37

14

81

6

365

Cold Mix Asphalt

314

36

14

86

6

457

Cement-Bound Material

200

32

14

67

6

319

Cement-Bound Material & AJ

203

32

14

67

6

323

Aggregate w/Hydraulic Road
Binder
Aggregate w/Hydraulic Road
Binder & AJ
Cement Concrete Slabs
Witouth Dowels
Continuous Reinforced
Concrete
Untreated Granular Material

50

29

14

61

6

160

54

29

14

61

6

164

598

40

14

84

2,2

738

1100

29

14

81

2,2

1226

0

40

-

68

6

113

Soil Treated In-situ w/lime +
Cement
Thermo-Recycling

63

0

-

7

12

81

98

4

-

12

456

570

Concrete Bituminous w/10%
RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/20% RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/30% RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/50% RAP
Emulsion in-situ Recycling

250

35

275

73

9

642

157

33

275

64

9

538

137

39

275

58

9

510

98

25

275

47

9

454

105

4

-

15

15

139

Concrete

Sumber: Chappat and Bilal (2003)
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Perhitungan yang digunakan untuk estimasi konsumsi energi adalah dengan
mengkonversikan nilai Tabel diatas dengan berat (ton) campuran aspal/beton yang
digunakan sesuai dengan masing-masing tahapannya. Untuk mendapatkan angka
konsumsi energi dalam MJ maka perhitungannya menggunakan rumus (8) dan (9)
dibawah ini
E = Wca x αe ...................................................................................... (8)
Wca = p x l x t x Bj
Dimana ...............................................................................................................
(9)

dengan:
E

= Konsumsi Energi (MJ),

Wca

= Berat Campuran Aspal/Beton (ton),

αe

= Angka Koefisien dari tabel energi (MJ/ton),

p

= Panjang jalan (m),

l

= Lebar jalan (m),

t

= tebal lapisan jalan aspal/beton (m),

Bj

= Berat jenis campuran aspal/beton (ton/m3).

Tabel selanjutnya yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca
(CO2) yaitu tabel GHG Emissions for Pavement Construction. Tabel GHG
Emissions for Pavement Constructiondisajikan pada Tabel 14 dibawah ini.
Tabel 14. GHG Emissions for Pavement Construction
Greenhouse Gas Emissions (Kg/t) for Each Type of Product

Aggregates

Manufacture

Transport

Laying

Total

Binders

Product

(Kg/t)

Bituminous Concrete

16

9,4

22

5,3

0,6

54

Road Base Asphalt Concrete

11

7,6

22

5,3

0,6

47

High Modulus Asphalt

17

9,4

23,1

5,0

0,6

55

Concrete
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Tabel 14. GHG Emissions for Pavement Construction (Lanjutan)
Greenhouse Gas Emissions (Kg/t) for Each Type of Product

Aggregates

Manufacture

Transport

Laying

Total

Binders

Product

(Kg/t)

Warm Mix Asphalt Concrete

17

9,4

20,5

5,3

0,6

53

Emulsion Bound Aggregate

14

9,4

1

5,4

0,4

30

Cold Mix Asphalt

20

9,1

1

5,7

0,4

36

Cement-Bound Material

39

5,7

1

4,5

0,4

51

Cement-Bound Material & AJ

40

5,7

1

4,5

0,4

51

Aggregate w/Hydraulic Road
Binder
Aggregate w/Hydraulic Road
Binder & AJ
Cement Concrete Slabs
Witouth Dowels
Continuous Reinforced
Concrete
Untreated Granular Material

10

5,1

1

4,1

0,4

20

10

5,7

1

4,5

0,4

22

118

9,6

1

5,6

0,2

134

188

5,1

1

5,4

0,2

200

0

9,6

-

4,5

0,4

15

Soil Treated In-situ w/lime +
Cement
Thermo-Recycling

12

-

-

0,5

1,1

14

6

1

-

0,8

34,

42

2
Concrete Bituminous w/10%
RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/20% RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/30% RAP
Road Base Asphalt Concrete
w/50% RAP
Emulsion in-situ Recycling

15

8,6

22

4,9

0,6

51

9

7,8

22

4,3

0,6

44

8

7

22

3,9

0,6

41

6

5,2

22

3,1

0,6

37

7

1

1,1

1

0,4

10

Sumber: (Chappat and Bilal,2003)

Perhitungan yang digunakan untuk estimasi emisi gas rumah kaca (CO2)
adalah dengan mengkonversikan nilai Tabel diatas dengan jumlah (ton) campuran
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aspal maupun beton yang digunakan sesuai dengan masing-masing tahapannya.
Untuk mendapatkan angka emisi gas rumah kaca (CO2) dalam Kg maka
perhitungannya menggunakan rumus di bawah ini seperti disajikan pada rumus
(10) dibawah ini.
GHG = Wca x αg ...................................................................................... (10)
dengan:
GHG = Emisi Gas Rumah Kaca (kgCO2),
Wca

= Berat Campuran Aspal/Beton (ton),

αg

= Angka Koefisien dari tabel GHG (kgCO 2/ton).

d. Metode Konversi Konsumsi Bahan Bakar
Metode lain yang digunakan untuk menghitung penggunaan energi dan
emisi gas rumah kaca CO2 yang dihasilkan dalam konstruksi perkerasan jalan
adalah dengan mengkonversi konsumsi bahan bakar yang digunakan menjadi
energi dan gas rumah kaca CO2. Konversi yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada panduan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Berikut ini adalah Tabel 15 konversi yang akan digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 15. Faktor Konversi Energi dan Faktor Emisi (Cv)
Jenis Bahan Bakar

Density (kg/ltr)

Calorific Value
(MJ/ltr)

Minyak Mentah (Crude
Oil)
Solar (Diesel Fuel)

0.847

35.83

Emission
Factor (kg
CO2/ltr)
2.63

0.837

35.99

2.67

Sumber: IPCC

Perhitungan konsumsi energi mengunakan konversi bahan bakar ke satuan
energi standar (Joule). Untuk mendapatkan angka konsumsi energi dalam setiap
produksi material perkerasan, perhitungannya menggunakan rumus (11) dibawah
ini.
E = Kb x Cv ............................................................................................ (11)
dengan:
E

= Konsumsi Energi (MJ),
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Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Cv

= Calorific Value (MJ/liter).

Komponen GRK (Gas Rumah Kaca) yang paling dominan dihasilkan pada
pembakaran bahan bakar adalah gas karbon dioksida (CO 2), maka perhitungan
konsumsi dan emisi didasarkan pada faktor emisi gas CO 2, yang mengacu pada
panduan IPCC tahun 2006. Perhitungan jumlah emisi gas rumah kaca (CO 2) perton produksi material perkerasan, mengacu pada rumus pada panduan IPCC
seperti dijelaskan pada rumus (12) dibawah ini.
GHG = Kb x Fe ....................................................................................... (12)
dengan:
GHG = Emisi Gas Rumah Kaca (kgCO2),
Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Fe

= Faktor Emisi (kgCO2/liter).

Sedangkan untuk menghitung konsumsi bahan bakar untuk setiap tahapan
akan mengunakan rumus yang berbeda-beda. Ini dikarenakan fungsi dari mesin
atau alat yang digunakan dalam proses pekerjaan jalan ini berbeda-beda.
1) Tahap Produksi Campuran
Konsumsi bahan bakar pada tahap ini adalah kebutuhan bahan bakar yang
digunakan AMP/CBP untuk memproduksi semua campuran yang digunakan
dalam pekerjaan jalan. Untuk menghitung konsumsi bahan bakar pada tahap ini
menggunakan rumus (13) seperti dibawah ini.
Kb= Wcax KAMP/CBP+ Wcax KWL ................................................. (13)
dengan:
Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Wca

= Berat Campuran (ton),

KAMP = Konsumsi bahan bakar AMP/CBP (liter/ton),
KAMP = Konsumsi bahan bakar Wheel Loader (liter/ton).
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2) Tahap Transportasi
Konsumsi bahan bakar pada tahap ini adalah kebutuhan bahan bakar yang
digunakan oleh truk/truckmixer untuk mendistribusikan campuran dari AMP/CBP
ke lokasi proyek. Untuk menghitung konsumsi bahan bakar pada tahap ini
menggunakan rumus (14), (15) dan (16) seperti dibawah ini.
Kb= K1truk x Jtruk .......................................................................... (14)

Dimana

K1truk = s x Ktruk

Jtruk =

Wca

dengan:

...................................................... (15)

................................................................ (16)

a

Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Wca

= Berat Campuran (ton),

K1truk = Konsumsi bahan bakar untuk 1 truk (liter/km),
Ktruk

= Konsumsi bahan bakar truk (liter/km),

a

= Kapasitas truk (ton),

Jtruk

= Jumlah truk,

s

= Jarak AMP/CBP ke lokasi proyek (km).

3) Tahap Penghamparan
Konsumsi bahan bakar pada tahap penghamparam ini adalah total kebutuhan
bahan bakar yang digunakan oleh alat berat seperti, concrete vibrator, concrete
paving machine, dan water tank truck untuk lapis perkerasan kaku dan tandem
roller, tire roller, asphalt paver untuk lapis perkerasan lentur.
Perhitungan konsumsi bahan bakar dalam lapis perkerasan lentur di tahap
penghamparan ini menggunakan rumus (17), (18), (19) dan (20) di bawah ini.
Kb= Ktap + Kttd + Kttr.................................................................. (17)
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Dimana
Ktap = Wca x Kap

............................................................ (18)

Kttd = Wca x Ktd

............................................................ (19)

Kttr = Wca x Ktr

............................................................ (20)

dengan:
Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Wca

= Berat Campuran (ton),

Ktap

= Total konsumsi bahan bakar asphalt paver (liter/ton),

Kttd

= Total konsumsi bahan bakar tandem roller (liter/ton),

Kttr

= Total konsumsi bahan bakar tire roller (liter/ton),

Kap

= Konsumsi bahan bakar asphalt paver (liter/ton),

Ktd

=Konsumsi bahan bakar tandem roller (liter/ton),

Ktr

= Konsumsi bahan bakar tire roller (liter/ton).

Untuk menghitung konsumsi bahan bakar dalam lapis perkerasan kaku pada tahap
ini digunakan rumus (21), (22), (23) dan (24) di bawah ini.
Kb= Ktcv + Ktcp + Ktwt ................................................................. (21)
Dimana
Ktcv= Wca x Kcv

............................................................ (22)

Ktcp= Wca x Kcp

........................................................... (23)

Ktwt= Wca x Kwt

.......................................................... (24)

dengan:
Kb

= Konsumsi Bahan Bakar (liter),

Wca

= Berat Campuran (ton),

Ktcv

= Total konsumsi bahan bakar concrete vibrator (liter),

Ktcp

= Total konsumsi bahan bakar concrete paving machine (liter),
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Ktwt = Total konsumsi bahan bakar water tank truck (liter),
Kcv

= Konsumsi bahan bakar concrete vibrator (liter),

Kcp

= Konsumsi bahan bakar concrete paving machine (liter),

Kwt = Konsumsi bahan bakar water tank truck (liter).
4.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nilai IKLH provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan

hidup satu provinsi, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan
hidup seluruh kabupaten / kota pada satu provinsi. Rumus (25) yang digunakan
untuk IKLH provinsi sebagai berikut.
IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) .................. (25)
(sumber: IKLH, 2017)

dengan:

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
IKA

: Indeks Kualitas Air,

IKU

: Indeks Kualitas Udara,

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
Pada perhitungan kualitas lingkungan hidup menggunakan rumus IKLH
dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Udara (IKU 30%) dan Indeks
Kualitas tutupan Lahan (IKTL 40%). Peringkat IKLH nasional pada Tabel 16.
Tabel 16. Peringkat Nilai IKLH Nasional
No

Peringkat

Kisaran Nilai IKLH

1

Sangat Baik

2

Baik

70 < IKLH < 80

3

Cukup baik

60 < IKLH < 70

4

Kurang Baik

50 < IKLH < 60

5

Sangat Kurang Baik

40 < IKLH > 50

6

Waspada

30 < IKLH > 40

Sumber: IKLH, 2017

IKLH > 80
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5.

Analisa Rasio
Rasio perhitungan merupakan metode perhitungan matematika dengan

menggunakan perbandingan antara hasil penelitian dengan parameter yang
seharusnya. Rumus analisa rasio pada rumus (26), (27) dan (28).
a) Rasio Ketersediaan Material
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑲𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 =

b) Rasio Ketahanan Material

𝑲𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

……………………....(26)

𝑯𝒂𝒔𝒊𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒋𝒊𝒂𝒏

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑲𝒆𝒕𝒂𝒉𝒂𝒏𝒂𝒏 = 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒋𝒊𝒂𝒏 ………………………..(27)

c) Rasio Emisi

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊 =
6.

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊 𝑪𝑶𝟐

𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒂𝒑 𝑪𝑶𝟐

………………………………………..(28)

Regresi
a.

Hubungan Liniear Lebih Dari Dua Variabel
Regresi artinya peramalan penaksiran atau pendugaan pertama kali

diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galtoon (1822-1911). Analisis
regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variabel. Tujuan
utama dalam penggunaan analisis itu adalah untuk meramalkan atau
memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang
lain. Hubungan linear lebih dari dua variabel bila dinyatakan dalam bentuk
persamaan matematis pada rumus (29) :
Y = a + b1x1 + b2x2 +……………bkxk ................................................... (29)
dengan :
x, x1, x2……..xk = variabel-variabel,
a, b1, b2……..bk = bilangan konstan (konstanta) koefisien variabel.
b. Persamaan Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y)
dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan
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seterusnya variabel bebas (x, x1, x2……..xn ) namun masih menunjukkan diagram
hubungan yang linear.
Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan
karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang
terabaikan.
Bentuk umum dari persamaan linear berganda dapat ditulis pada rumus
(30) dan (31) sebagai berikut:
a. Bentuk stokastik
ŷ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 ……………bkxk + c ...................................... (30)

b. Bentuk non stokastik
ŷ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3……………bkxk

...................................... (31)

dengan :

c.

ŷ

: Variabel terikat (nilai duga y),

a, b1, b2 b3……..bk

: koefisien regresi,

x1, x2 x3……..xk

: variabel bebas,

e

: kesalahan pengganggu.
Pendugaan Dan Pengujian Koefisien Regresi

1) Kesalahan baku regresi dan koefisien regresi berganda
Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan
seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya.
Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam
menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan nol maka penduga tersebut memiliki
tingkat ketepatan 100%. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi
berganda dirumuskan pada rumus (32) berikut

Se =

y

2

 b1

 x y  b  x y
1

nm

2

2

.................................................... (32)
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dengan :
Se

: Kesalahan baku regresi berganda,

n

: Jumlah pasangan observasi,

m

: jumlah konstant dalam persamaan regresi berganda.

Untuk koefisien b1 dan b2 kesalahan bakunya dirumuskan pada rumus (34) dan
(35) berikut ini.
Sb1 =

Sb2 =

Se

 x

2
1

 x

2
2

 nx

2
1

1  r y 

.............................................................. (34)



............................................................... (35)

2

1

Se
 nx 22 1  r 2 y1



2) Pendugaan interval koefisien regresi berganda (parameter B 1 dan B2)
Parameter B1 dan B2 sering juga disebut sebagai koefisien regresi parsial.
Pendugaan parameter B1 dan B2 menggunakan distribusi t dengan derajat bebas
db = n – m secara umum pendugaan parameter B1 dan B2 adalah :
b1 – ta/2n-m Sbi  Bi  bi + ta/2n-m Sbi
i = 2,3
3) Pengujian hipotesis koefisien regresi berganda (parameter B1 dan B2)
Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial
parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pengujian hipotesis
serentak dan pengujian hipotesis individual. Pengujian hipotesis individual yaitu
merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B
(B1 dan B2) yang mempunyai pengaruh Y. pengujian hipotesis serentak
merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B1 dan B2
serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y.
d.

Peramalan dengan Regresi Linear Berganda
Peramalan terhadap nilai Y dengan menggunakan regresi linear berganda,

dapat dilakukan apabila persamaan garis regresinya sudah diestimasi dan nilai
variabel bebas x1, x2 sudah diketahui. Suatu persamaan garis regresi linear
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berganda dapat dipakai dalam peramalan dengan terlebih dahulu melakukan
pengujian hipotesis terhadap koefisien-koefisien regresi parsialnya. Tujuan ialah
mengetahui variabel-variabel bebas yang digunakan itu memiliki pengaruh yang
nyata atau tidak terhadap y tersebut. Variabel bebas x 1 dan x2 disebut memiliki
pengaruh yang nyata apabila dalam pengujian hipotesis koefisien parsialnya H0 :
B1 = B2 = 0 ditolak atau H1 : B1  B2  0 diterima, khususnya pada taraf nyata 1%.
Kelebihan peramalan y dengan menggunakan regresi linear berganda adalah dapat
diketahui besarnya pengaruh secara kuantitatif setiap variabel bebas (x1 atau x2)
apabila pengaruh variabelnya dianggap konstan.

e.

Korelasi Linear Berganda
Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang

terjadi antara variabel yang terikat. (variabel Y) dan dua atau lebih variabel bebas
(x1, x2……xk). Analisis korelasinya menggunakan tiga koefisien korelasi yaitu
koefisien determinasi berganda, koefisien korelasi berganda, dan koefisien
korelasi parsial.
1) Korelasi linear berganda dengan dua variabel bebas
a. Koefisien penentu berganda atau koefisien determinasi berganda
Koefisien determinasi berganda, disimbolkan KPB y.12 atau R 2
merupakan ukuran kesusaian garis regresi linear berganda terhadap suatu
data, terlihat pada rumus (36) berikut ini.
KPBy.12 =

b1  x1 y  b 2  x 2 y

y

2

............................................................. (36)

b. Koefisien korelasi berganda
Koefisien korelasi berganda disimbolkan r y12 merupakan ukuran keeratan
hubungan antara variabel terikat dan semua variabel bebas. Secara
bersama-sama. terlihat pada rumus (37) berikut ini.
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Ry.12 =

b1  x1y  b2  x 2 y

................................................................ (37)

 y2

c. Koefisien korelasi parsial
Koefisien korelasi parsial merupakan koefisien korelasi antara dua
variabel. Jika variabel lainnya konstan, pada hubungan yang melibatkan
lebih dari dua variabel.
Ada 3 koefisien korelasi parsial untuk hubungan yang melibatkan 3
variabel yaitu terlihat pada rumus (38), (39) dan (40) berikut ini.
a) Koefisien korelasi parsial antara y dan x 1, apabila x2 konstan
dirumuskan
ry.12 =

ry1  ry2 .r12

 I  r  I  r 
2

................................................................ (38)

2

y1

I2

b) Koefisien korelasi parsial antara y dan x2, apabila x1 konstan
dirumuskan
ry.12 =



ry2  ry1.rI2



I  r 2 y1 I  r 2 y2



.............................................................. (39)

c) Koefisien korelasi parsial antara x1 dan x2 apabila y konstan
dirumuskan
r12  ry1.rI2

R12y =

 I  r  I  r 
2

............................................................ (40)

2

y1

y2

2) Korelasi linear berganda dengan 3 variabel bebas
a. Koefisien penentu berganda, terlihat pada rumus (41) dan (42) berikut ini.
KPB =

b1  x1 y  b 2  x 2 y  b3  x 3 y

y  y
2

y

2

 y

n

2

.................................................. (41)

2

........................................................................... (42)
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b. Koefisien korelasi berganda, terlihat pada rumus (43) berikut ini.

b1  x1y  b2  x 2 y  b3  x 3 y

ry123 =

7.

y

2

. ............................................... (43)

Uji Elastisitas
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat response (sensitivitas) dari variabel

tak bebas terhadap perubahan dalam variabel bebas dari persamaan regresi dapat
dihitung elastisitas rata-rata variabel tak bebas terhadap setiap variabel bebas
dengan rumus (44) dibawah ini.

8.

𝝏𝒀

𝑿𝒊

𝑿𝒊

dengan :

𝒙

Ei

: Elastisitas,

bi

: koefisien masing – masing variabel,

Xi

: rata rata nilai X,

Y

: rata rata nilai Y.

𝑬i=

𝝏𝑿𝒊

𝒀

= 𝒃𝒊 ( 𝒀 ) ............................................................................ (44)

Kualitas Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan hidup sangat di pengaruhi oleh daya dukung

lingkungan dan daya tampung. Daya dukung lingkungan (carrying capacity)
adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup
secara optimum dalam periode waktu yang panjang.
Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan
memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk
yang mendiami suatu kawasan.
Daya Dukung Lingkungan/ Carrying Capacity dapat dirinci sebagai berikut:
1) Jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang
yang dapat didukung oleh suatu lingkungan
2) Jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan
tanpa merusak lingkungan tersebut.
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3) Jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam
periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut.
4) Jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat
didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut.
Sedangkan daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan
dalam menampung dampak dari kegiatan yang ada dilingkungan. Daya tamping
juga dapat di definisikan sebagai kapasitas lingkungan dalam menampung atau
menerima beban lingkungan. Oleh karena itu kualitas lingkungan harus tetap
terjaga. Sebagai parameter keberhasilan suatu wilayah dalam melestarikan
lingkungan dapat dinilai dengan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Setiap tahun pemerintah selalu melakukan kajian dan penilaian terhadap IKLH di
masing masing wilayah di Indonesia. Pada kegiatan konstruksi perkerasan jalan
yang menghasilkan dampak lingkungan dapat mempengaruhi nilai IKLH. Oleh
karena itu pada kajian ini nilai IKLH sebagai parameter terikat pada penentuan
kualitas lingkungan hidup.
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C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir dari penelitian penilaian dampak konstruksi perkerasan
jalan terhadap kualitas lingkungan hidup seperti pada Gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6. Kerangka Pikir Penelitian
Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di pulau jawa sebagai pusat
perekonomian di Indonesia. Kegiatan distribusi barang, jasa dan manusia yang
semakin besar, pemerintah dituntut untuk menyediakan prasarana transportasi
yang baik dan berkeselamatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas
PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terus melakukan
perencanaan untuk pembangunan jalan raya.
Jenis konstruksi jalan yang dibangun di Jawa tengah adalah perkerasan
kaku dan perkerasan lentur. Konstruksi jalan raya menimbulkan dampak
lingkungan hidup. Dampak lingkungan konstruksi perkerasan jalan diakibatkan
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dengan adanya kegiatan ekplorasi material, proses pembangunan jalan yang
mempunyai ketahanan tinggi dan emisi yang diakibatkan adanya konstruksi
perkerasan jalan. Oleh karena itu perlu adanya analisis dampak lingkungan hidup.
Kajian tentang analisis dampak lingkungan yang dikaji meliputi
ketersediaan material, ketahanan material dan emisi. Dari tiga parameter itu pada
proses konstruksi perkerasan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Untuk
mendapatkan seberapa besar pengaruh ketersediaan material, ketahanan material
dan emisi terhadap kualitas lingkungan hidup, maka perlu adanya penilaian
dampak lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah penilaian dampak
konstruksi perkerasan jalan terhadap kualitas lingkungan hidup. Metode yang
digunakan dengan pendataan terhadap potensi material di Provinsi Jawa Tengah,
eksperimen perkerasan kaku dan lentur jalan raya dan perhitungan perkiraan
besarnya emisi pada konstruksi perkerasan jalan. Penilaian dampak lingkungan
pada masa konstruksi ini dilakukan pada proses perencanaan atau pra konstruksi.
Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat diketahui penyebab dampak
konstruksi perkerasan jalan sehingga dapat dilakukan antisipasi dampak
lingkungan.

D. Hipotesis
Hipotesis yang dapat diambil pada penelitian penilaian dampak lingkungan
akibat konstruksi perkerasan jalan adalah pada proyek konstruksi perkerasan
jalan, ketersediaan material dan emisi yang menimbulkan dampak paling besar
terhadap kualitas lingkungan. Ketersediaan material yang semakin sedikit akibat
proses eksplorasi material akan mengurangi deposit material yang merupakan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada proses konstruksi perkerasan
jalan akan menghasilkan emisi dari peralatan konstruksi yang berbahan bakar
BBM. Emisi akan mencemari udara, sehingga kualitas udara akan menurun.
Oleh karena perlu adanya penilaian dampak lingkungan untuk mengetahui
sejauh mana ketersediaan metarial dan emisi mempengaruhi lingkungan. Metode
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yang digunakan dengan pengumpulan data sekunder dengan data potensi material
dan perhitungan emisi konstruksi perkerasan jalan. Emisi juga dipengaruhi oleh
ketahanan material jalan. Oleh karena itu juga perlu diteliti ketahanan material
jalan dengan metode eksperimen. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini
adalah parameter apa saja yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup atau
paling besar dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup.

