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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan sebuah 

perjalanan, baik itu perjalanan jarak dekat maupun jauh, berjalan kaki maupun 

menggunakan kendaraan. Begitu pentingnya transportasi bagi masyarakat 

sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kenyamanan 

masyarakat. Khusus prasarana transportasi darat adalah jalan raya, kondisi jalan 

yang baik dipengaruhi pencampuran perkerasan yang baik pula. 

Di Indonesia, salah satu jenis perkerasan yang lazim digunakan adalah 

perkerasan lentur, sedangkan jenis konstruksinya adalah 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).  

Campuran perkerasan terdiri dari agregat kasar (CA), agragat sedang 

(MA), dan agregat halus (FA). Kebanyakan agregat diambil dari pemecah batu 

(stone crusher) di mana yang sebelumnya berasal dari batuan alami. Dalam proses 

pemecahan batuan ada kemungkinan terdapat batu yang belum terpecah oleh 

mesin stone crusher, dan masih berupa batuan alami yang ikut tercampur batu  

pecah. Hal ini menyebabkan mutu agregat pecah yang diambil dari stone crusher 

kurang baik. Berkurangnya kualitas campuran perkerasan sehingga dapat 

mempercepat kerusakan jalan raya. Di sisi lain belum ada yang mampu 

mengontrol seberapa banyak batuan alami yang ikut tercampur dalam proses 

pembuatan campuran perkerasan, sehingga dibutuhkan batasan maksimum yang 

diijinkan pada suatu campuran perkerasan yang terkontaminasi oleh batuan yang 

belum terpecah. 

Penelitian ini dilakukan untuk memvisualisasikan dampak yang 

diakibatkan oleh batuan alami yang tercampur ke dalam campuran Hot Rolled 

Sheet Base (HRS-Base) dengan variasi batuan alami 0%, 5%, 10%, 15%, 20% 
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terhadap total agregat kasar yang ditinjau. Batasan toleransi batuan alami serta 

implikasinya ditinjau dari karakteristik Marshall dan nilai struktural. Selain itu 

penggunaan batuan alami juga mempunyai aspek ekonomi, sebagai contoh tidak 

perlu membeli batuan pecah dengan kualitas bagus tetapi dengan jarak dari 

proyek sangat jauh dan bisa mengambil dari tempat stone crusher terdekat 

meskipun kualitas agregat tidak sebagus agregat yang dari tempat yang lebih jauh. 

Nilai toleransi tersebut dimaksudkan untuk mengontrol tercampurnya batu yang 

belum pecah ke dalam batu yang sudah pecah, sehingga masih memenuhi 

spesifikasi yang telah direncanakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana pengaruh batuan alami yang tercampur dalam agregat kasar untuk 

perkerasan jalan pada campuran HRS-Base ditinjau dari karakteristik 

Marshall dan nilai struktural? 

2. Berapa batasan maksimal yang diperbolehkan batuan alami yang tercampur 

dalam agregat kasar pada campuran perkerasan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dampak dari batuan alami yang tercampur dalam agregat kasar 

terhadap karakteristik Marshall dan nilai struktural pada campuran HRS-

Base. 

2. Mengetahui batasan maksimal banyaknya batuan alami yang tercampur 

dalam agregat kasar pada campuran perkerasan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi acuan toleransi seberapa banyak batuan alami yang 

diperbolehkan tercampur ke dalam campuran perkerasan dan dapat 

diaplikasikan di lapangan sehingga membantu pekerjaan. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian yang sejenis 

selanjutnya. 
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E. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas maka diberikan batasan-

batasan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

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

3. 

3. Batuan alami yang digunakan berasal dari sumber pengambilan batu sebelum 

masuk ke stone crusher. 

4. Agregat yang digunakan adalah bersumber dari wilayah Kabupaten Boyolali 

5. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60-70 dari  PT. PERTAMINA 

CILACAP. 

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

7. Penggantian batuan alami sebagai agregat kasar dengan variasi 0%, 5%, 10%, 

15%, dan 20% terhadap total agregat kasar. 

8. Nilai Karakteristik Marshall didasarkan pada pengujian Marshall Test, 

sedangkan Nilai Struktural didapat dari proses perhitungan. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Batuan Alami Dalam Agragat Kasar 

Pada HRS Terhadap Sifat Marshall dan Nilai Struktural” ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

 

G. Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Batuan Alami Dalam Agragat Kasar 

Pada HRS Terhadap Sifat Marshall dan Nilai Struktural” memiliki persamaan 

maupun perbedaan dengan penelitian yang lain. Mukhlis (2010) dengan judul 

“Tinjauan Potensi Penggunaan Krikil Alam (Sungai) Untuk Campuran Beraspal 

Perkerasan Jalan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan potensi kinerja 

batuan alami dalam campuran perkersan jenis HRA Type C. Batuan alami tersebut 

didapat dari beberapa sungai, dan akan dibandingkan denga campuran perkerasan 
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yang menggunakan batuan pecah dari beberapa tempat stone crusher. Metode 

pengujian yang digunakan adalah Marshall Test dan Nilai struktural. Wibowo 

(2014) dengan judul “Pengaruh Segresi Agregat Terhadap Karakteristik Marshall 

Pada Campuran HRS”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sifat Marshall 

pada campuran HRS menggunakan 3 jenis fraksi agregat, yaitu segresi I, segresi 

II, dan segresi III. 

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain dapat dilihat pada Tabel 

I.1. 
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Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya. 

 

No. Uraian Penelitian yang diusulkan Mukhlis (2010) Wibowo (2014) 

1 Judul 

Pengaruh batuan alami dalam agregat 

kasar pada HRS terhadap sifat Marshal 

dan nilai struktural. 

Tinjauan Potensi Penggunaan 

Kerikil Alam (Sungai) Untuk 

Campuran Beraspal Perkerasan 

Jalan 

Pengaruh Segresi Agregat 

terhadap Karakteristik Marshall 

Pada Campuran HRS  

2 

Tujuan 

Untuk mengetahui dampak dari batuan 

alami yang tercampur dalam agregat 

kasar dan mengetahui karakteristik 

Marshall dan nilai structural pada HRS 

gradasi senjang yang agregat kasarnya 

tercampur bauan alami. 

Mengupayakan penggunaan 

kerikil alam untuk campuran 

beraspal perkerasan jalan 

melalui penelitian potensi 

kinerja yang dihasilkan dari 

campuran tersebut. 

Mengetahui sifat Marshall pada 

HRS menggunakan 3 fraksi 

agregat, yaitu segresi I, II, dan 

III. 

3 Bahan 
Campuran Hot Rolled Sheet Base 

(HRS-Base), batuan alami. 

Campuran HRA Type C, batuan 

alami. 
Campuran HRS 

5 
Metode 

pengujian 
Marshall Test dan Nilai Struktural 

Marshall Test dan Nilai 

Struktural 
Marshall Test  
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