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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik sipil mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Antara lain perkembangan beton saat ini 

menjadi lebih baik dengan adanya percobaan–percobaan yang dapat memberikan 

nilai positif pada hasil perkembangannya dengan memberikan bahan tambah agar 

beton mempunyai sifat yang lebih baik dan harganya bisa terjangkau oleh 

masyarakat luas. Bahan dasar paving adalah semen, pasir, dan air yang dapat 

digunakan seperti pembuatan trotoar, halaman, dan parkiran. 

Aspal hasil cold milling   adalah limbah aspal jalan raya yang telah rusak 

dan berlubang sehingga perlu perbaikan dan pengambilan aspal (cold milling) 

yang lama diganti dengan aspal yang baru, ketersediaan aspal hasil cold milling  

cukup banyak karena setiap tahun banyak jalan yang berlubang dan rusak 

sehingga perlu perbaikan jalan. Aspal hasil cold milling   biasanya tidak lagi 

digunakan pada perkerasan aspal sehingga aspal hasil cold milling hanya dibuang 

dipinggir-pinggir jalan dan sebagai tanah timbun. Maka dari itu diperlukan 

inovasi baru dalam memanfaatkan limbah aspal hasil cold milling sebagai bahan 

tambah pembuatan paving. Keunggulan dari aspal hasil cold milling yaitu aspal 

hasil cold milling   terdiri dari bahan-bahan yang cukup baik karena dalam 

pembuatan jalan bahan baku yang digunakan sudah lolos berbagai pengujian  dan 

merupakan bahan pilihan dan bahan dicampur dengan aspal sehingga kekuatan 

akan menjadi tinggi sehingga baik digunakan sebagai bahan tambah paving 

kekuatanya akan lebih baik. 

Paving adalah beton ringan cetak yang terbuat dari campuran antara pasir 

semen dan air dengan perbandingan tertentu yang digunakan untuk pemasangan 

seperti trotoar, halaman, dan parkiran. Paving mempunyai beberapa keuntungan 

pemakaian dalam pembangunan halaman dan parkir yang bisa terlihat lebih tertata 

dan berkarakteristik. Pengerjaan paving juga lebih cepat dibandingan halaman 

yang dibeton. Semakin majunya di dunia pembangunan, maka inovasi-inovasi 
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mulai muncul dalam pembuatan paving untuk menambah bentuk, variasi 

campuran dan kualitas paving. Dengan menambahkan bahan tambah yang akan 

meningkatkan  kekuatan paving atau kuat tekan paving. Bahan tambah yang sudah 

digunakan untuk pembuatan paving yaitu limbah batu bara dan abu sekam padi. 

 
B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa besar kuat tekan paving dengan perbandingan penambahan 

limbah aspal hasil cold milling  sebagai bahan pengganti agregat halus 

sebesar 0%, 15%, 25%, 35% dan 50% dari berat agregat yang 

direncanakan. 

2. Berapa persen penyerapan air dari paving dengan penambahan aspal hasil 

cold milling  sebagai bahan pengganti agregat halus sebesar 0%, 15%, 

25%, 35%, dan 50%. 

3. Bagaimana kelayakan  paving terhadap ketahanan natrium sulfat. 

4. Berapa nilai koefisien permeabilitas paving dengan penambahan aspal 

hasil cold milling 0%, 15%, 25%, 35% dan 50% . 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui berapa besar pengaruh aspal hasil cold milling  dengan 

penambahan sebesar 0%, 15%, 25%, 35%, dan 50% sebagai pengganti 

agregat terhadap kuat tekan paving. 

2. Mengetahui berapa persen penyerapan air dengan bahan tambah aspal 

hasil cold milling sebesar  0%, 15%, 25, 35%, dan 50% terhadap paving. 

3. Mengetahui kelayakan paving terhadap ketahanan natrium sulfat. 

4. Mengetahui nilai koefisien permeabilitas paving. 

 

 



3 

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis memberikan masukan tentang seberapa pengaruh limbah 

aspal hasil cold milling yang digunakan sebagai bahan tambah pembuatan 

paving. 

2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan alternative bahwa limbah aspal 

hasil cold milling  dapat digunakan sebagai bahan tambah pembuatan 

paving. 

3. Mempergunakan limbah aspal hasil cold milling yang kurang bermanfaat. 

 
D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar pokok permasalahan tidak meluas dan 

terfokus pada masalah utama yang akan diungkapkan. Batasan masalah yang 

dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Bahan–bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a). Semen Portland jenis I merk holcim. 

b). Pasir, berasal dari Klaten, Jawa Tengah. 

c). Air, berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

d). Limbah aspal hasil cold milling  berasal dari dinas pekerjaan umum 

delanggu, Klaten. 

e). Ukuran limbah aspal hasil cold milling lolos saringan no. 4. 

f). Perencanaan campuran paving dengan perbandingan berat 1 : 6  antara 

semen dan agregat halus. 

2). Nilai fas yang digunakan adalah 0,4. 

3). Penambahan bahan tambah aspal hasil cold milling  sebagai bahan pengganti 

agregat halus sebesar 0%, 15%, 25%, 35%, dan 50%. 

4). Jenis benda uji berupa paving Holland 21 cm x 10 cm dan ketebalan 6 cm. 

5). Pengujian diLaboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS. 

6). Jumlah benda uji paving 3 buah x 5 karakter  x 4 pengujian  = 60 buah. 

7). Pemadatan paving digunakan dengan mesin press. 

8). Pengujian paving umur 28 hari. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penyusun tugas ini bukanlah  yang pertama. Penyusunan ini pernah 

dilakukan  yang terdahulu oleh Noer Hamid Nazir  (2001) yang berjudul 

pemanfaatan limbah batubara (bottom ash) sebagai paving ditinjau dari aspek 

teknik dan lingkungan. Budi Waluyo (2009) yang berjudul pengaruh campuran 

abu sekam padi terhadap kuat tekan paving block dengan variasi 0%, 30%, 35%, 

dan 40% pada perbandingan 1 pc : 10 ps, 1 pc : 13 ps, dan 1 pc : 15 ps. 


