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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Pada zaman sekarang transportasi mempunyai peranan penting dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung 

kegiatan perekonomian, masyarakat, dan perkembangan suatu daerah, 

maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung 

transportasi yang lancar. Khusus prasarana transportasi darat adalah jalan 

raya. Jalan yang baik dipengaruhi pula oleh perkerasannya. Jenis 

perkerasan yang banyak digunakan adalah perkerasan lentur (Flexible 

Pavement), kemudian jenis campuran yang sering digunakan adalah 

Asphalt Concrete (AC)/(Laston) dan Hot Rolled Sheet (HRS)/(Lataston) 

yang dibuat sebagai campuran panas (Hot Mix). 

Untuk mendapatkan pembebanan gaya tarik yang terjadi di lapangan 

sulit didapatkan, sehingga untuk mengetahui gaya tarik dari asphalt 

concrete dengan menggunakan metode Indirect Tensile Strength Test. ITS 

(Indirect Tensile Strength) adalah suatu metode untuk mengetahui nilai 

kuat tarik dari campuran aspal beton. Tujuannya yaitu untuk mengetahui 

retak (crack) di lapangan. Cara pengujiannya sama dengan pengujian 

Marshall, namun ada yang sedikit berbeda yaitu pengujian kuat tarik tidak 

langsung tanpa cincin penguji tetapi menggunakan plat yang berbentuk 

cekung dengan lebar 12,5 mm  pada bagian penekan Marshall. 

Dewasa ini  fresh aggregate adalah sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui, dan seiring pesatnya pembangunan maka diperlukan 

juga agregat yang banyak. Oleh karena itu dicari solusi untuk mengurangi 

pemakaian fresh aggregate dengan cara memanfaatkan beton bangunan 

yang terkena gempa bumi, kebakaran dan sisa bongkaran bangunan. 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 perkerasan jalan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan penelitian pada bidang perkerasan jalan sesuai 

dengan latar belakang adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik Indirect Tensile Strength (ITS) Hot Rolled 

Sheet (HRS) dan Asphalt Concrete (AC) menggunakan fresh 

aggregate sebagai pengganti agregat kasar?  

2. Bagaimana karakteristik ITS kedua campuran di atas menggunakan 

limbah beton? 

3. Bagaimana perbandingan karakteristik ITS dari jenis campuran di atas 

dengan menggunakan fresh aggregate sebagai agregat kasar dan 

menggunakan limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk. 

1. Untuk mengetahui karakteristik Indirect Tensile Strength (ITS) Hot 

Rolled Sheet (HRS) dan Asphalt Concrete (AC) menggunakan fresh 

aggregate sebagai penganti agregat kasar. 

2. Untuk mengetahui karakteristik ITS kedua campuran di atas 

menggunakan limbah beton. 

3. Untuk mengetahui perbandingan karakteristik ITS dari jenis campuran 

di atas dengan menggunakan fresh aggregate sebagai pengganti 

agregat kasar dan menggunakan limbah beton sebagai pengganti 

sebagian agregat kasar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Praktis 

a. Metode dengan alat baru digunakan untuk melakukan pengujian 

perkerasan jalan selain dengan alat Marshall  yaitu dengan alat 

Indirect Tensile Strength (ITS).  
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b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi peneliti 

kemudian dapat diaplikasikan di lapangan dengan menggunakan 

limbah beton serta mengurangi penggunaan fresh aggregate. 

 

2. Teoritis 

a. Memberikan kontribusi ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang rekayasa jalan.   

b. Memberi pengetahuan baru untuk para pembaca tentang manfaat 

penggunaan  limbah beton dapat dijadikan sebagai pengganti 

agregat kasar untuk campuran AC (Asphalt Concrete) dan HRS 

(Hot Rolled Sheet). 

 

1.5. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian 

maka diberi batasan-batasan masalah antara lain. 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Perkerasan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Limbah beton yang digunakan adalah sisa-sisa sampel pengujian beton 

di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Campuran  aspal agregat menggunakan HRS-WC (Hot Rolled Sheet – 

Wearing Course) dan AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course).  

4. Gradasi HRS-WC (Hot Rolled Sheet – Wearing Course) menggunakan 

gradasi senjang. 

5. Jenis aspal yang digunakan adalah aspal keras penetrasi 60/70. 

6. Agregat kasar dan halus berasal dari Bawen, Kabupaten Semarang. 

7. Pengganti agregat kasar dengan persentase limbah beton 0%, 20% dan 

40% terhadap total agregat kasar. 

8. Pengujian benda uji ITS (Indirect Tensile Strength) menggunakan 

Marshall Test yang di modifikasi, mengikuti Standar BSI (2003) 

9. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi umum Bina Marga 2010 

Revisi III. 
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1.6. Keaslian Penelitian 

Meskipun demikian, penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian sejenis mengenai pemanfaatan limbah dalam 

campuran perkerasan jalan dan ITS (Indirect Tensile Strength) oleh Malik 

(2010), Colifah (2010), Mujiyono (2011), Rahman (2016). Adapun 

persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan antara penelitian 

sebelumnya dalam Tabel I.1 berikut ini. 
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Tabel I.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

No. Judul Peneliti Tujuan Metode Pengujian 

1.  Analisis Karakteristik Kuat Tarik 

Asphalt Concrete (AC) dan Hot 

Rolled Sheet (HRS) 

Menggunakan Limbah Beton 

Sebagai Pengganti Agregat  

Kasar.  

Penelitian yang 

diusulkan. 

Untuk menganalisis karakteristik 

Indirect Tensile Strength (ITS) 

Asphalt Concrete (AC) dan Hot 

Rolled Sheet (HRS) 

menggunakan fresh aggregate 

sebagai pengganti agregat kasar 

dan karakteristik Indirect Tensile 

Strength (ITS) Asphalt Concrete 

(AC) dan Hot Rolled Sheet 

(HRS) menggunakan limbah 

beton sebagai pengganti sebagian 

agregat kasar. 

Membuat benda uji ITS ( Indirect Tensile 

Strenght) menggunakan kombinasi limbah 

beton dan fresh aggregate dengan variasi 

limbah beton 0%, 20%, 40% terhadap total 

agregat kasar, sekaligus dicari KAO, 

kemudian dilakukan uji kuat tarik  tidak 

langsung ITS (Indirect Tensile Strenght) pada 

tiap benda uji. 

  

  

  

  

      

      

      

      

      

2.  Kajian Karakter Indirect Tensile 

Strenght Asphalt Concrete 

Recycl dengan Campuran Aspal 

Penetrasi 60/70 dan Residu Oli 

pada Campuran Hangat. 

Ahmad (2010) Mengetahui pola hubungan 

antara kadar aspal dengan kuat 

tarik tidak langsung dan berapa 

kadar aspal optimum untuk 

mendapatkan kuat tarik 

maksimum dan mengetahui pola 

hubungan antara kadar residu oli 

dengan kuat tarik tidak langsung 

Penelitian menggunakan variasi kadar aspal 

5,5%, 6%, dan 6,5% dengan 0%, 10%,dan 

20% campuran residu oli untuk tiap kadar 

aspal. Setiap kadar aspal dengan tiga variasi 

residu oli dibuat tiga benda uji, sehingga total 

benda uji berjumlah 27 buah. Lalu dilakukan 

uji kuat tarik tidak langsung pada tiap benda 

uji. Lalu dilakukan analisis dengan metode 

deskriptif analitis. 
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Tabel I.1. Lanjutan 

 

No. Judul Peneliti Tujuan Metode Pengujian 

3.  Analisis Korelasi Antara 

Marshall Stability dan ITS 

(Indirect Tensile Strength) Pada 

Campuran Aspal Beton Panas. 

Colifah (2010) Mengetahui nilai karakteristik 

Marshall Stability dan ITS 

(Indirect Tensile Strength) 

material AC (Asphalt Concrete) 

berdasarkan variasi kadar aspal 

dipadatkan dengan Marshall 

Hammer 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode experiment yang dilakukan 

di Laboratorium Jalan Raya Jurusan Tenik 

Sipil UMS. Penelitian ini menggunakan 60 

benda uji dengan 10 variasi kadar aspal 

yaitu: 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 

7,5%; 8%; 8,5%; 9% (30 sampel untuk 

pengujian Marshall Stability dan 30 sampel 

untuk pengujian ITS). Setelah nilai 

Marshall Stability dan ITS diketfahui maka 

dapat diperoleh model matematis dan 

korelasi antara Marshall Stability dan ITS. 

    

    

    

    

    

4.  Analisis Kekuatan Tarik 

Material Campuran HRS-B (Hot 

Rolled Sheet) Menggunakan 

Sistem Pengujian ITS (Indirect 

Tensile Strength) 

Mujiyono (2011) Mengukur ketahanan campuran 

HRS-B (Hot Rolled Sheet) 

terhadap gaya tarik dengan 

menggunakan alat ITS (Indirect 

Tensile Strength). 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan variasi kadar aspal 6%, 

7%, 8%, 9%, 10% terhadap total berat 

agregat. Karakteristik Density, VMA, 

VFWA, VITM. Karakteristik Indirect 

Tensile Strength dan pengaruh jumlah 

tumbukan dalam pemadatan sebanyak 50 

kali dan 75 kali terhadap nilai Density, 

VMA, VFWA, VITM. 
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Tabel I.1 Lanjutan 

No. Judul Peneliti Tujuan Metode Pengujian 

5.  Pemanfaatan Limbah Beton 

Pada Campuran Hot Rolled 

Sheet Base Ditinjau Dari Aspek 

Propertis Marshall 

Rahman (2016) Mengetahui propertis  marshall 

campuran HRS-Base gradasi 

senjang dan kadar limbah beton 

optimum sebagai pengganti 

agregat kasar pada campuran 

HRS-Base gradasi senjang.  

Membuat benda uji Marshall untuk 

pengujian Tahap I dengan mengunakan fresh 

aggregate sebagai bahan standar guna 

menentukan kadar aspal optimum (KAO) 

pada variasi kadar aspal 5,5%; 6,0%; 6,5%; 

7,0%; 8,0% dievaluasi dari nilai propertis 

Marshall yang memenuhi syarat. 

Berdasarkan nilai KAO, kemudian dibuat 

benda uji Marshall untuk pengujian Tahap II 

menggunakan limbah beton sebagai bahan 

pengganti sebagian fresh agregat kasar 
dengan variasi penggantian 0%; 20%; 40%; 

60%; 80% untuk mendapatkan nilai propertis 

Marshall 

 

 

 

 

 


