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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan

pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat

dan perkembangan wilayah pada suatu daerah, sehingga dibutuhkan prasarana

yang baik guna memperlancar transportasi. Khusus prasarana transportasi darat

adalah jalan raya. Kondisi jalan yang baik dipengaruhi perkerasan yang baik pula.

Di Indonesia, salah satu jenis perkerasan yang lazim digunakan adalah

perkerasan lentur, sedangkan jenis campurannya menggunakan Hot Rolled Sheet

(HRS) atau di Indonesia sering disebut sebagai Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston)

yang dibuat sebagai campuran panas (Hot Mix). Lataston (HRS) terdiri dari HRS

Lapis Permukaan (Hot Rolled Sheet Wearing Course, HRS-WC) dan HRS Lapis

Pondasi (Hot Rolled Sheet Base, HRS-Base).

Dalam pembuatan campuran perkerasan, dibutuhkan jumlah material

agregat yang banyak. Apabila dikaitkan dengan persaingan global yang memaksa

setiap daerah mengembangkan wilayahnya, maka akan mengakibatkan

peningkatan jumlah kebutuhan material, sehingga memicu eksploitasi

penambangan batuan sebagai bahan baku konstruksi. Hal ini dapat berpotensi

terhadap terjadinya degradasi lingkungan dan ekosistem di sekitar wilayah

penambangan tersebut. Di sisi lain ada bangunan yang terpaksa dibongkar karena

bangunan tersebut perlu diperbarui atau mengalami kerusakan parah akibat

bencana alam sehingga tidak layak lagi dihuni. Pembuangan limbah tersebut

memerlukan biaya dan tempat pembuangan. Pembuangan limbah seperti ini pada

dasarnya dapat mengurangi kesuburan tanah.

Oleh karena itu dicari solusi utuk mengurangi pemakaian fresh aggregate

dengan cara memanfaatkan sisa bongkaran bangunan berupa limbah beton. Bila

dikaji dari sifat fisiknya, beton mempunyai kekerasan yang menyerupai batu.

Berdasarkan persamaan tersebut, sisa bongkaran bangunan berupa limbah beton

akan dicoba sebagai alternatif pengganti agregat kasar dalam pembuatan
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perkerasan jalan. Sehingga peneliti bermaksud meneliti potensi limbah beton

apabila digunakan sebagai pengganti sebagian agregat kasar pada campuran Hot

Rolled Sheet Base (HRS-Base) yang ditinjau pada aspek propertis Marshall.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana propertis Marshall campuran HRS-Base gradasi senjang apabila

menggunakan limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar?

2. Berapa kadar limbah beton optimum yang digunakan sebagai pengganti

sebagian agregat kasar pada campuran HRS-Base gradasi senjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui propertis Marshall campuran HRS-Base gradasi senjang

apabila menggunakan limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar.

2. Untuk mengetahui kadar limbah beton optimum yang digunakan sebagai

pengganti sebagian agregat kasar pada campuran HRS-Base gradasi senjang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi peneliti yang dapat

diaplikasikan di lapangan sehingga bermanfaat bagi semua orang.

2. Dapat mengurangi penggunaan fresh aggregate yang terus menerus, selain itu

juga mengurangi beton yang tidak terpakai.

3. Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat terfokus dan terarah maka dibuat batasan

masalah seperti berikut.

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas

Muhammadiyah Surakarta.
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2. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi umum Bina Marga 2010 Revisi

3.

3. Limbah beton yang digunakan adalah sisa sampel pengujian beton di

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (hasil

pemeriksaan karakteristik: lihat lampiran 3).

4. Agregat kasar dan halus berasal dari Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Semarang. Adapun letak Desa Siwal dapat dilihat pada Gambar

I.1 di bawah ini.

Gambar I.1. Letak Wilayah Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten

Semarang

5. Aspal yang digunakan adalah aspal pen 60-70 PT. Pertamina Cilacap.

6. Gradasi HRS-Base yang digunakan adalah gradasi senjang.

7. Penggantian agregat kasar dengan persentase limbah beton 0%, 20%, 40%,

60%, 80% terhadap total agregat kasar.

8. Uji analisis gradasi dilakukan pada fresh aggregate. Hasil gradasi digunakan

sebagai acuan dalam menentukan komposisi agregat campuran pada setiap

ukuran saringan. Kemudian setiap variasi limbah beton dikombinasikan ke

dalam komposisi agregat campuran pada ukuran saringan 19 mm; 12,5 mm;

9,5 mm; 4,75 mm.
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9. Berat jenis gabungan limbah beton 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dapat dilihat

pada Lampiran 6.1.

10. Pengujian benda uji menggunakan metode Marshall menurut SNI 06-2489-

1990.

F. Keaslian Penelitian

Sudah pernah dilakukan penelitian serupa mengenai pemanfaatan limbah

dalam campuran perkerasan jalan oleh Andhikatama (2013), Yasra (2014), dan

Kumoro (2015). Adapun persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan antara

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tertuang dalam Tabel I.1 berikut ini.
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No. Uraian
Penelitian yang

dilakukan
Andhikatama (2012) Yasra (2014) Kumoro (2015)

1 Judul

Pemanfaatan Limbah
Beton Pada Campuran
Hot Rolled Sheet Base

Ditinjau dari Aspek
Properties Marshall

Pemanfaatan Limbah
Beton Sebagai Pengganti

Agregat Kasar pada
Campuran Asphalt

Concrete – Wearing
Course Gradasi Kasar

Pemanfaatan Limbah
Beton Sebagai Agregat

Pengganti pada
Campuran Asphalt
Concrete – Binder
Course (AC-BC)

Potensi Penggunaan
Copper Slag Sebagai
Material Pengganti

Agregat Halus Lapis
Perkerasan Hot Rolled
Sheet-Base (HRS-Base)

2 Tujuan

Mengetahui kinerja
limbah beton sebagai

pengganti agregat kasar
pada campuran HRS-

Base yang ditinjau dari
aspek propertis

Marshall

Menganalisis pengaruh
persentase agregat

limbah beton terhadap
karakteristik Marshall
pada tiap-tiap variasi

persentase agregat
limbah beton

Mengetahui kinerja
agregat limbah beton
dalam menggantikan

agregat batuan agar dapat
digunakan sebagai bahan
perkerasan jalan dengan
membandingkan hasil

pengujian Marshall pada
benda uji dengan

spesifikasi campuran AC-
BC

Menggunakan kembali
bahan copper slag

menjadi agregat halus
yang lolos saringan no. 8
dan tertahan saringan no.
30 dalam campuran aspal

panas jenis HRS-Base
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3
Metode

pengujian

KAO ditentukan terlebih
dahulu menggunakan

bahan standar.
Berdasarkan KAO,

kemudian dibuat benda
uji Marshall

menggunakan
kombinasi limbah beton

dan fresh aggregate
dengan variasi limbah
beton 0%, 20%, 40%,

60%, 80% terhadap total
fresh agregat kasar

sehingga diperoleh nilai
karakteristik Marshall
pada masing-masing
kadar limbah beton.

KAO ditentukan terlebih
dahulu menggunakan

bahan standar.
Berdasarkan KAO,

kemudian dibuat benda
uji Marshall

menggunakan kombinasi
limbah beton dan fresh

aggregate dengan variasi
limbah beton 0%, 20%,

40%, 60%, 80% terhadap
total fresh agregat kasar
sehingga diperoleh nilai
karakteristik Marshall
pada masing-masing
kadar limbah beton.

Membuat benda uji
Marshall menggunakan
kombinasi limbah beton

dan fresh aggregate
dengan variasi limbah
beton 0%, 70%, 100%
terhadap total agregat
kasar, sekaligus dicari

KAO, karakteristik
Marshall, dan Stabilitas

Marshall Sisa pada
masing-masing kadar

limbah beton.

Melakukan pengujian
Marshall untuk

mengetahui KAO,
karakteristik Marshall,
dan Stabilitas Marshall

Sisa pada masing-masing
variasi kadar copper slag
0%, 25%, 50%, 75%, dan

100%.


