
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan proses berpindahnya suatu barang/jasa dari suatu

tempat ke tempat yang lain. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya sarana

dan prasarana transportasi yang terdiri dari tiga jenis yaitu transportasi darat,

transportasi udara dan transportasi laut. Dewasa ini penggunaan sarana dan

prasarana transportasi meningkat dengan pesat, salah satunya adalah trasportasi

darat. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang keberadaannya sangat

penting bagi proses pergerakan manusia. Untuk itu perlu adanya keseimbangan

antara tingkat pelayanan jalan dengan jumlah/volume lalulintas yang semakin

meningkat.

Struktur jalan yang baik dan kuat akan mempermudah manusia dalam

proses pergerakan. Untuk mewujudkan kondisi jalan berkualitas dibutuhkan

konstruksi jalan yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Dalam melakukan

pembangunan tersebut, tentunya diperlukan teknologi tepat guna yang nantinya

mampu memecahkan kendala-kendala teknis yang sedang dihadapi dan sekaligus

dapat diterapkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki (bahan, peralatan,

tenaga kerja, biaya maupun metode penelitian).

Sebelum teknologi ini diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut, perlu

dilakukan evaluasi dan kajian yang mendalam akan manfaat dan nilai tambah

serta kontribusinya ditinjau dari segi teknis, ekonomi, lingkungan hidup, apakah

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, oleh karena itu perlu material

penyusun lapis perkerasan dan alat yang murah/ekonomis.

Pemanfaatan limbah merupakan usaha melakukan kegiatan proses daur

ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang

mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis.

Pemakaian limbah bangunan gedung merupakan wujud kepedulian terhadap
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lingkungan sebagai bahan tepat guna, yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai

bahan pengganti abu batu yang berfungsi sebagai filler.

Hot Rolled Sheet (HRS) adalah salah satu jenis campuran agregat dan

aspal yang diproses secara panas dan bergradasi senjang, karena HRS bergradasi

senjang maka campuran tersebut mempunyai daya serap aspal tinggi sehingga

dibutuhkan kadar aspal yang cukup tinggi, maka perlu diimbangi oleh bahan

pengisi. Lapis HRS membutuhkan bahan pengisi yang berpengaruh pada

kekuatan, kelenturan plastis, jumlah rongga udara dan ketahanan terhadap gaya

luar serta kemudahan dalam pengerjaan sehingga dapat mewujudkan konstruksi

yang mempunyai ketahanan terhadap air dan udara. Filler yang sering digunakan

adalah abu batu tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memakai filler dari

bahan lain.

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menggunakan limbah bangunan

gedung sebagai filler pada campuran HRS, sehingga menambah nilai karakteristik

Marshall seperti kepadatan (density), VIM, VFWA, Flow yang menunjukkan

besarnya deformasi yang terjadi pada suatu lapis perkerasan akibat menahan

beban yang diterima, serta nilai stabilitas adalah kemampuan untuk melawan

deformasi yang disebabkan oleh beban lalu lintas. Selain itu juga diharapkan

mampu menambah nilai workabilitas atau kemudahan dalam pengerjaan suatu

konstruksi jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam

penelitian ini akan diteliti mengenai seberapa jauh pengaruh penambahan limbah

bangunan gedung pada campuran lapis perkerasan Hot Rolled Sheet (HRS)

terhadap sifat Marshall dan workabilitas. Limbah bangunan gedung ini

difungsikan sebagai filler dengan tujuan agar bahan ini dapat bercampur dengan

aspal dan bahan konstruksi.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Berapa besar nilai-nilai Marshall pada HRS yang menggunakan filler limbah

bangunan gedung.

2. Berapa besar pengaruh penggunaan filler terhadap workabilitas dengan

parameter jumlah tumbukan pemadatan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Mencari nilai-nilai Marshall yang meliputi: Density, VIM, VFWA, Stabilitas,

Flow dan Marshall Quotient pada campuran HRS dengan menggunakan filler

limbah bangunan gedung.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh filler pada campuran HRS terhadap

workabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan bahan alternatif lain yang lebih murah dan mudah diperoleh,

sebagai filler pada suatu campuran hot mix.

2. Usaha pemanfaatan bahan terbuang menjadi bahan yang berguna, sehingga

dapat memberikan kontribusi ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang rekayasa jalan raya.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para

pelaksana pembangunan jalan di Indonesia baik dari pihak pemilik, kontraktor

pelaksana dan konsultan pengawas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pedoman penyiapan campuran aspal panas yang workable sehingga

saat pelaksanaan penghamparan dan pemadatan campuran beton aspal panas dapat

diperoleh hasil yang baik, sesuai dengan spesifikasi yang telah diterapkan.



E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan

batasan-batasan. Adapun batasan-batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Tenik

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 dengan variasi kadar aspal adalah 8,5%,

9%, 9,5%, 10% terhadap total campuran, untuk mencari kadar aspal optimum.

3. Agregat halus berupa pasir berasal dari Kaliworo Klaten.

4. Agregat kasar berupa batu pecah

5. Limbah bangunan gedung yang digunakan sebagai filler berupa batu bata dan

mortar semen/spesi.

6. Material filler yang digunakan adalah limbah bangunan gedung dengan

variasi kadar filler adalah 0%, 2%, 4%, 5%, 6% terhadap total berat agregat

dengan spesifikasi filler 100% lolos saringan no. 200.

7. Pengujian benda uji menggunakan Marshall Test.

8. Suhu pemadatan untuk HRS yang dilakukan sebesar 120 �C

9. Volume benda uji untuk analisa workabilitas dihitung pada kondisi jumlah

tumbukan adalah 2×25 kali, 2×50 kali, 2×75 kali.

10. Umur gempuran bangunan gedung diabaikan.

11. Tinjauan filler limbah bangunan gedung secara kimiawi sebelum dan sesudah

penelitian tidak dibahas.

12. Tidak diperhitungkan tinjauan ekonomisnya.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Pemanfaatan Limbah Bangunan Gedung sebagai

Filler pada HRS terhadap Sifat Marshall dan Workabilitas” belum pernah

dilakukan sebelumnya.

Penelitian tentang HRS yang pernah dilakukan antara lain:

1. Hanif Addina (2003), Pengaruh Penambahan Sabut Kelapa terhadap

Karakteristik Marshall pada Campuran HRS.



2. Tanoyo (2006), Pengaruh Penggunaan Serat Geosintetis terhadap Sifat

Marshall dan Durabilitas pada Campuran HRS.

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan paparan beberapa penelitian yang telah disebutkan ada

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Persamaan

a. Sama dengan beberapa penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini

menggunakan campuran Hot Rolled Sheet (HRS).

b. Menggunakan parameter Marshall untuk mencari kadar aspal optimum.

2. Perbedaan

a. Penelitian ini menggunakan filler limbah bangunan gedung, sedangkan

pada penelitian sebelumnya menggunakan sabut kelapa dan serat

geosintetis sebagai bahan tambah (additive).

b. Pada penelitian ini mengkaji tentang nilai workabilitas sedangkan

penelitian sebelumnya mengkaji tentang durabilitas.


