
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan proses berpindahnya barang/jasa dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Proses tersebut memerlukan adanya sarana dan 

prasarana transportasi yang terdiri dari tiga jenis yaitu transportasi darat, 

transportasi udara dan transportasi laut. Jenis transportasi yang paling dominan di 

Indonesia adalah transportasi darat. Jalan merupakan prasarana transportasi darat 

yang keberadaannya sangat penting bagi proses pergerakan manusia, sehingga 

perlu ada keseimbangan antara tingkat pelayanan jalan dengan volume lalulintas 

yang semakin meningkat. Struktur jalan yang baik dan kuat akan mempermudah 

manusia dalam proses pergerakan. Kondisi jalan yang berkualitas membutuhkan 

konstruksi jalan yang sesuai dengan permasalahan di lapangan.  

Konstruksi jalan harus mengikuti perkembangan transportasi yang sangat 

pesat untuk kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan, termasuk 

perkerasan lentur. Salah satu jenis lapisan lentur yang banyak digunakan adalah 

campuran HRA (Hot Rolled Asphalt). Campuran tersebut adalah salah satu jenis 

campuran panas yang bergradasi timpang. Gradasi timpang terlihat dengan 

berkurangnya butiran yang berukuran sedang. Hal ini menyebabkan rongga 

campuran menjadi terbuka dan dapat diisi dengan bitumen (aspal) yang lebih 

banyak. Selain hal tersebut, campuran HRA membutuhkan bahan pengisi (filler)

untuk mendukung kekuatan, kelenturan plastis, jumlah rongga udara, ketahanan 

terhadap gaya luar, dan cuaca. Bahan pengisi yang sering digunakan adalah abu 

batu, kapur, portland cement dan lain sebagainya.

Pengaruh limbah merupakan usaha melakukan kegiatan proses daur 

ulang  atau penggunaan kembali suatu bahan agar dapat menjadi sebuah produk 

yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk penggunaan dalam konstruksi 

perkerasan sebagai filler. Alasan pemanfaatan batu bata dari limbah bangunan 

gedung merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan sebagai bahan tepat 



guna, selain itu diharapkan akan menambah daya tahan lapis perkerasan aspal 

terhadap kerusakan yang disebabkan oleh air dan cuaca.  

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menggunakan batu bata limbah 

bangunan gedung sebagai filler pada campuran HRA, sehingga diharapkan dapat 

menambah daya tahan lapis perkerasan aspal terhadap kerusakan terhadap gaya 

luar dan cuaca. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa nilai-nilai Marshall pada HRA yang menggunakan filler batu bata dari 

limbah bangunan gedung ? 

2. Berapa  nilai struktural campuran HRA yang menggunakan filler batu bata dari 

limbah bangunan gedung ? 

3. Bagaimana pengaruh filler batu bata terhadap workabilitas ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya nilai-nilai Marshall pada HRA meliputi :                            

VIM (Void In Mix), VFWA (Void Filled With Asphalt), Stability, Flow dan 

Marshall Quotient pada campuran HRA yang menggunakan bahan filler batu 

bata limbah bangunan gedung. 

2. Mengetahui pengaruh filler terhadap nilai struktural campuran. 

3. Mengetahui pengaruh filler terhadap workabilitas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kontribusi evaluasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang rekayasa jalan. 

2. Diharapkan limbah bangunan gedung yang sudah tidak terpakai bisa 

dimanfaatkan kembali. 



E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Aspal yang digunakan adalah AC 60/70 dengan variasi kadar aspal 5%, 6%, 

7%, 8%, 9% terhadap berat total agregat. 

3. Batu pecah dan agregat halus berasal dari PT. Panca Darma, Boyolali dan  

material filler batu bata limbah bangunan gedung berasal dari Karanganyar. 

4. Variasi kadar filler adalah 5%,6%,7%,8%,9% terhadap total agregat. 

5. Pengujian benda uji menggunakan Marshall Test.

6. Spesifikasi HRA didasarkan pada British Standart 594 (1985). 

7. Nilai struktural campuran ditinjau dengan Metode AASHTO 1972 dan 

AASHTO 1986. 

8. Jumlah tumbukan adalah 35 x 2 dan 50 x 2. 

9. Umur gempuran bangunan gedung diabaikan. 

10. Tinjauan filler batu bata dari limbah bangunan gedung secara kimiawi 

sebelum dan sesudah penelitian tidak dibahas. 

11. Tidak diperhitungkan tinjauan ekonomisnya. 

F. Keaslian Penelitian 

Menurut sepengetahuan penulis, penelitian tentang Penggunaan Limbah 

Batu Bata dari Limbah Bangunan Gedung sebagai Filler terhadap Sifat Marshall,

Nilai Struktural, dan Workabilitas pada HRA belum pernah dilakukan. Penelitian 

sejenis pernah dilakukan oleh: Tisna Sarjanto, 2002,Penggunaan Filler Abu Batu 

bara terhadap Karakteristik Marshall dan Modulus Kekakuan Campuran HRA.

Titi Nurhayati, 2002, Pengaruh Penggunaan Debu Kapur dari Pandan Klaten 

sebagai Filler terhadap Karakteristik HRA Ditinjau dari Sifat Marshall dan 

Modulus Kekakuan. 



G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan paparan beberapa penelitian yang telah disebutkan, ada 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Persamaan 

a. Sama-sama meneliti tentang campuran HRA (Hot Rolled Asphalt).

b. Sama-sama memakai parameter Marshall.

2. Perbedaan

a. Penelitian ini menggunakan filler batu bata limbah bangunan gedung, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan limbah bahan bakar batu 

bara dan debu kapur. 

b. Pada penelitian ini mengkaji tentang nilai Marshall, nilai struktural dan 

workabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang sifat 

Marshall, dan nilai struktural. 


