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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Limbah menimbulkan banyak masalah yang sangat krusial dewasa ini, 

sehingga banyak ide yang muncul guna mengatasi tentang pengelolaan limbah 

tersebut. Ide ini pun muncul oleh banyak pihak, terutama oleh aktivis-aktivis 

lingkungan. Salah satu solusi untuk mengatasi limbah adalah dengan cara 

mendaur ulang limbah tersebut. Salah satu limbah yang masih bias didaur 

ulang adalah ban bekas, limbah ban bekas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai 

campuran sehingga dapat mengurangi limbah yang ada. 

Nurkhayati Darunifah (2007) dalam penelitiannya menyatakan , ikatan 

antar agregat dengan aspal sebagai bahan pengikat semakin kuat sehingga 

dapat menahan beban lalu lintas yang berat tanpa terjadibleeding, 

keawetannya meningkat, elastisitas aspal meningkat dan semakin fleksibel 

limbah ban bekas digunakan sebagai pengganti aspal, namun dalam penelitian 

ini limbah ban bekas digunakan sebagai pengganti agregat. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah sangat memungkinkan penmanfaatan limbah ban bekas 

secara optimum. Dengan maksud lain, dapat mengganti peran agregat 

walaupun kecil serta dapat mengurangi limbah yang ada. 

Pengujian campuran aspal dengan bahan tambah limbah ban bekas ini di 

lakukan di laboratorium menggunakan alat Marshall. Uji Marshall tersebut 

dimaksudkan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) dan kelelehan (flow) 

berdasarkan gaya tekan yang diberikan. Hal ini berarti kekuatan material 

dipresentasikan dengan nilai Marshall Stability yaitu kekuatan suatu campuran 

aspal dalam menerima gaya tekan.  

Pada penelitian ini, jenis perkerasan aspal yang digunakan adalah 

Asphalt Concrete (AC) karena merupakan lapisan permukaan yang sering 

digunakan di Indonesia, sehinggan memungkinkan bagi penyeluruhan wilayah 

yang ada. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul KARAKTERISTIK 
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MARSHALL CAMPURAN ASPEL MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAH 

BAN BEKAS SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian tentang bagaimanakah kekuatan AC 

berdasarkan uji Marshall Stability untuk beberapa variasi kadar limbah ban 

bekas yang telah dicampur dengan AC. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

campuran aspal (AC) yang menggunakan ban bekas kendaraan sebagai 

pengganti agregat.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan sumbangan pemikiran maupun litelatur kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (kontraktor dan Bina Marga) dalam menggunakan teknologi 

ini sebelum melakukan kegiatan perkerasan di sarana umum. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di laboratorium Bahan Perkerasan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bahan penelitian yang digunakan, antara lain: 

a. Aspal yang digunakan adalah aspal keras dengan penetrasi 60/70 yang 

berasal dari Pertamina 

b. Material yang digunakan adalah material AC(Asphalt Concrete) 
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c. Variasi kadar aspal yang digunakan adalah  4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 

6,5%; 7%;  

d. Agregrat yang digunakan diambil dari PT. Panca Darma yang berasal 

dari Wonogiri 

e. Jumlah benda uji yang dibuat sebanyak 18 sampel, dengan  6 variasi 

kadar aspal masing-masing 3 sampel 

f. Setelah mengetahui kadar optimum aspal, benda uji di tambah dengan 

limbah ban bekas dengan jumlah benda uji yang dibuat sebanyak 15 

sampel, dengan  5 variasi kadar aspal masing-masing 3 sampel 

g. Untuk pengujian, dilakukan dengan uji Marshall 

h. Tinjauan karet secara kimiawi sebelum dan sesudah penelitian tidak 

dibahas 

i. Metode dan spesifikasi berdasarkan metode AASHTO.  

 

F. Keaslian Penelitian 

Menurut sepengetahuan penulis, penelitian tentang karakteristik 

Marshall campuran aspal menggunakan bahan tambah ban bekas sebagai 

pengganti agregat belum pernah dilakukan. 

Penelitian sejenis perbah dilakukan oleh : 

1. Gito Sugiyanto(2008), Kajian karakteristik campuran Hot Rorred Asphalt 

(HRA) akibat penambahan limbah serbutk ban bekas 

2. Nina Herlina (2008), karet alam sebagai bahan dasar tambahan aspal pada 

campuran beraspal panas 

3. Nurkhayati Darunifah (2007), pengaruh bahan tambahan karet terhadap 

karakteristik campuran Hot Rolled Sheet Wearing Course (HRS-WC). 
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G. Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

1. Persamaan 

a. Penelitian ini menggunakan karet sebagai bahan tambah 

b. Penelitian ini menggunakan aspal 60/70 yang berasal dari pertamina 

c. Penelitian ini menggunakan parameter Marshall untuk mencari kadar 

aspal optimum 

2. Perbedaan 

a. Penelitian ini menggunakan campuran agregat AC (Asphalt Concrete) 

sebagai material yang ditinjau 

b. Penelitian ini menggunakan karet sebagai bahan pengganti pada 

agregat kasar (CA) sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu, 

karet diposisikan sebagai bahan pengganti aspal. 

 

 

 

 


