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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, salah satu jenis perkerasan yang lazim digunakan adalah 

perkerasan lentur, sedangkan jenis campurannya menggunakan Asphalt Concrete 

(AC) atau sering disebut Lapis  Beton Aspal yang dibuat dengan campuran panas 

(Hot Mix). Beton Aspal (AC) terdiri dari Lapis Aus (Wearing Course) Lapis 

Antara (Binder Course) dan Lapis Pondasi (Base Course).  

Dalam pembuatan campuran perkerasan, dibutuhkan  material agregat 

yang baik. Bentuk dan tekstur agregat mempengaruhi stabilitas dari lapisan 

perkerasan yang dibentuk agregat tersebut. Agregat yang baik digunakan untuk 

lapisan perkerasan jalan adalah berbentuk kubus atau memiliki minimal satu 

bidang pecah, hal ini menjaga sistem interlocking antar butiran agregat menjadi 

tinggi. Sedangkan untuk tekstur serta pori permukaan agregat berpengaruh pada 

daya serap terhadap aspal, dimana agregat dituntut mempunyai daya serap yang 

cukup terhadap aspal agar aspal melekat kuat pada agregat, akan tetapi jika tingkat 

penyerapan terlalu tinggi dapat mengakibatkan pemakaian aspal menjadi tidak 

efisien. 

Penambangan agregat secara terbuka dari sumbernya, yaitu dengan cara 

mengambil agregat dari segala ukuran, mulai dari yang kecil sampai dengan yang 

berupa bongkahan, maka dari itu untuk memenuhi partikel-partikel agregat yang 

baik seperti di atas, dilakukan pengolahan agregat pada mesin stone crusher, 

karena lemahnya pengontrolan pada pengolahan agregat, maka tak jarang batuan 

alami masih terbawa dengan agregat yang sudah diolah. Batuan alami adalah 

batuan yang mempunyai mutu tidak baik. Dilihat dari bentuknya batuan alami 

yang berbentuk rounded tidak memiliki bidang pecah dan memiliki permukaan 

halus akan menurunkan sistem interlocking antar butir agregat, sedangkan untuk 

batuan alami yang berbetuk pipih akan mempengaruhi kepadatan dari campuran 

perkerasan hal ini disebabkan karena batuan alami yang berbentuk pipih mudah 

pecah pada saat dipadatkan atau ketika menerima beban lalu lintas. Dalam hal ini 
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batuan alami berpengaruh pada stabilitas campuran perkerasan dan koefisien 

kekuatan relatif bahan, selanjutnya batuan alami akan mempengaruhi  kualitas 

serta kinerja campuran jika digunakan dalam perkerasan jalan.  

Oleh karena itu peneliti bermaksud mengetahui pengaruh batuan alami 

sebagai agregat kasar, serta mengetahui proporsi batuan alami yang masih bisa 

ditoleransi pada campuran Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) ditinjau dari 

Karakteristik Marshall dan Nilai Struktural. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh batuan alami terhadap Asphalt Concrete (AC) ditinjau 

dari karakteristik Marshall dan Nilai Struktural 

2. Proporsi batuan alami yang masih bisa memenuhi spesifikasi pada campuran 

asphalt Concrete (AC) ditinjau dari karakteristik Marshall.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh batuan alami terhadap Asphalt Concrete (AC), ditinjau 

dari karakteristik Marshall dan Nilai Struktural 

2. Mengetahui proporsi maksimal batuan alami yang masih  memenuhi 

spesifikasi  pada campuran Asphalt Concrete (AC) ditinjau dari karakteristik 

Marshall. 

D. Manfaat Penelitian 

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

diterapkan di lapangan sehingga bermanfaat bagi praktisi perkerasan jalan. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Supaya penelitian dan pembahasan dalam laporan ini tidak meluas, maka 

diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut 

yaitu : 
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1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Agregat kasar, halus, dan batuan alami berasal dari Desa Siwal, Kecamatan 

Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Hasil produksi AMP (Asphalt Mixing 

Plant) PT. Panca Dharma Boyolali. Adapun letak Desa Siwal dapat dilihat 

pada Gambar I.1 di bawah ini. 

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

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

4. Jenis campuran yang digunakan adalah Asphalt Concrete (AC). 

5. Prosentase batuan alami yang dikondisikan sebagai wujud kontaminasi adalah 

0%, 10%, 20%, 30%, 40% terhadap total agregat kasar. 

6. Pengujian benda uji menggunakan Marshall Test. 

7. Dilakukan perhitungan Nilai Struktural pada pengolahan data. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang penelitian ini, belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya milik Mukhlis (2010) dan Syafullah (2013), 

Adapun persamaan dan perbedaan sebagai  perbandingan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya  tertuang dalam Tabel I.1. 
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G. Persamaan Dan Perbedaan 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disajikan dalam bentuk tabel, dapat dilihat pada tabel I.1 

berikut ini:  

Tabel I.1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

No Uraian Penelitian yang diusulkan 
Mukhlis 

(2010) 

Syaifullah Ali 

(2013) 

1. Judul 

Analisis Proporsi Batuan 

Alami Sebagai Agregat 

Kasar Pada AC (Asphalt 

Concrete) Terhadap 

Karakteristik Marshall 

Dan Nilai Struktural 

Tinjauan potensi penggunaan 

kerikil alam (sungai) untuk 

campuran beraspal 

perkerasan jalan. 

Kajian sifat Marshall dan 

Nilai Struktural campuran 

beton aspal AC yang 

digunakan untuk lapisan 

permukaan 

2. Tujuan 

Mengetahui proporsi 

maksimal batuan alami 

yang masih bisa 

ditoleransi pada campuran 

AC (Asphalt Concrete) 

Mengupayakan penggunaan 

kerikil alam untuk campuran 

beraspal perkerasan jalan 

melalui penelitian potensi 

kinerja yang dihasilkan 

campuran tersebut. 

Untuk mengetahui sejauh 

mana karakteristik Marshall 

dan  Nilai Struktural 

campuran AC dapat 

memberikan hasil yang 

terbaik secara laboratorium. 

 

3. Bahan Batuan Alami Batuann Alami  Fresh Agregat 

4. Pengujian Marshall Test Marshall Test Marshall Test 

 

 


