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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingginya kebutuhan akan pelayanan transportasi darat maka tuntutan 

kebutuhan akan prasarana dari transportasi darat juga semakin tinggi pula. Baik 

kebutuhan dalam prasarana transportasi darat yang baru maupun pada peningkatan 

dan pemeliharaan dari prasarana transportasi darat yang sudah ada. Pesatnya 

pertumbuhan lalu lintas juga cenderung memperpendek umur pelayanan dari 

prasarana transportasi darat, misalnya saja pada pembuatan jalan baru maupun 

pemeliharaan jalan yang ada dituntut agar semakin tinggi kualitasnya, baik dari 

segi kekuatan maupun dari segi kenyamanan dan keamanannya. 

Sebagian besar jalan di Indonesia menggunakan perkerasan lentur, untuk 

jenis campurannya diantaranya  Asphalt Concrete (AC) dan Hot Rolled Sheet 

(HRS).  Asphalt Concrete yaitu suatu lapisan pada konstruksi jalan raya, yang 

terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus (well 

graded), dicampur, dihampar, dan dipadatkan secara panas pada suhu tertentu. 

Sedangkan jenis campurannya menggunakan Asphalt Concrete (AC) atau sering 

disebut sebagai lapis aspal beton (laston) yang dibuat sebagai campuran panas 

(hot mix). Laston (AC) terdiri dari Asphalt Concrete - Wearing Course (AC-WC), 

Asphalt Concrete - Binder Course (AC-WC), dan Asphalt Concrete – Base (AC-

Base). Hot Rolled Sheet atau yang sering disebut Lapis Tipis Aspal Beton 

(Lataston) merupakan lapis perkerasan permukaan jalan dengan komposisi bahan 

campuran agregat bergradasi senjang (gap graded) yang terdiri dari agregat kasar, 

agregat halus dan aspal.  Hot Rolled Sheet (HRS) terdiri dari Hot Rolled Sheet - 

Wearing Course (HRS-WC) dan Hot Rolled Sheet Base (HRS-Base). 

Pada umumnya saat suatu kendaraan yang melintas di atas suatu perkerasan 

jalan, perkerasan jalan tersebut akan mendapatkan gaya tekan pada bagian atas 

dan akan mendapatkan gaya tarik pada bagian bawahnya. Pengujian kinerja beton 

aspal dapat dilakukan melalui pengujian Marshall. Pengujian Marshall 

dimaksudkan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) dan kelelehan (flow) dari 
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campuran aspal. Agar pencampuran dan pemadatan dapat menghasilkan campuran 

yang baik, maka kekentalan (viskositas) aspal harus cukup sedemikian rupa 

sehingga peran aspal dalam proses pencampuran dan pemadatan dapat maksimal.  

Pada pembuatan campuran perkerasan, dibutuhkan jumlah material-material 

agregat kasar maupun agregat halus yang banyak. Didalam campuran perkerasan 

terdiri dari 90-95% material agregat. Pada zaman sekarang setiap daerah 

mengembangkan wilayahnya yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan 

material, salah satu material yang banyak dipakai adalah kerikil atau agregat 

kasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sekitar wilayah 

penambangan tersebut dalam jangka waktu yang dekat. Untuk mengurangi 

penggunaan fresh aggregate atau agregat baru dari alam ini sudah banyak 

digunakan teknologi daur ulang untuk campuran perkerasan jalan diantaranya 

bahan dari limbah. 

Salah satu bahan limbah yang akan dicoba untuk mengganti agregat baru 

pada penelitian ini yaitu limbah beton. Banyak dijumpai limbah beton yang tidak 

terpakai seperti sisa sisa reruntuhan bangunan akibat gempa bumi, akibat 

kebakaran yang terjadi pada bangunan, maupun karena pembongkaran bangunan. 

Pada dasarnya pembuangan limbah memerlukan biaya dan tempat pembuangan. 

Maka dari itu sisa bongkahan limbah beton dapat dimanfaatkan untuk mengurangi 

pemakaian fresh aggregate dari alam. Limbah beton akan dicoba  sebagai 

pengganti agregat kasar dalam pembuatan campuran perkerasan jalan. Sehingga 

peneliti bermaksud meneliti analisis Marshall properties Asphalt Concrete dan 

Hot Rolled Sheet menggunakan limbah beton sebagai pengganti agregat kasar. 

  

B. Rumusan Masalah 

Demikian beberapa permasalahan penelitian pada bidang perkerasan jalan 

sesuai dengan latar belakang diatas : 

1. Bagaimana Marshall properties jenis campuran Asphalt Concrete (AC) dan 

Hot Rolled Sheet (HRS) dengan menggunakan fresh agreggate sebagai agregat 

kasar? 
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2. Bagaimana Marshall properties jenis campuran tersebut dengan menggunakan 

limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar? 

3. Bagaimana Perbandingan Marshall properties jenis campuran tersebut dengan 

menggunakan fresh agreggate sebagai agregat kasar dan menggunakan limbah 

beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Marshall properties jenis campuran Asphalt Concrete 

(AC) dan Hot Rolled Sheet (HRS) dengan menggunakan fresh agreggate 

sebagai agregat kasar. 

2. Untuk mengetahui Marshall properties jenis campuran tersebut dengan 

menggunakan limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar. 

3. Untuk membandingkan antara Marshall properties jenis campuran tersebut 

dengan menggunakan fresh agreggate sebagai agregat kasar dan 

menggunakan limbah beton sebagai pengganti sebagian agregat kasar. 

   

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Praktis 

a. Penelitian  ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi peneliti yang 

dapat diaplikasikan dilapangan dan  dapat mengurangi penggunaan fresh 

aggregate secara terus menerus. 

b. Menambah alternatif penggunaan bahan perkerasan yang lebih ekonomis 

dan ramah lingkungan. 

2. Teoritis 

a. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca pada umumnya tentang 

pemanfaatan limbah beton bisa dijadikan pengganti agreggat kasar untuk 

campuran AC (Asphalt Concrete) dan HRS (Hot Rolled Sheet) 

b. Usaha pemanfaatan bahan terbuang menjadi bahan yang berguna sehingga 

dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang perkerasan jalan raya. 
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E. 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. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi umum Bina Marga Revisi 3 

(2010).  

3. Campuran aspal agregat yang digunakan adalah AC-WC (Asphalt Concrete - 

Wearing Course) dan HRS-WC (Hot Rolled Sheet - Wearing Course) 

4. Gradasi HRS-WC (Hot Rolled Sheet - Wearing Course) yang digunakan 

adalah gradasi senjang. 

5. Aspal yang digunakan adalah aspal keras pen 60-70. 

6. Limbah beton yang digunakan adalah sisa-sisa sampel pengujian beton di 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

7. Agregat kasar dan halus berasal dari Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa 

tengah. 

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

terhadap total agregat kasar. 

9. Pengujian benda uji menggunakan Marshall test.  

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis mengenai pemanfaatan limbah dalam 

campuran perkerasan jalan oleh Andhikatama (2013), Muhammad (2016) dan 

Rahman (2016). Adapun persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tertuang dalam Tabel I.1 pada 

halaman 5. 
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Tabel I.1. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian sebelumnya 

No. Judul Peneliti Tujuan Metode Pengujian 

1.  Analisis Marshall 

Properties Asphalt 

Concrete Dan Hot Rolled 

Sheet Menggunakan 

Limbah Beton Sebagai 

Pengganti Agregat Kasar  

Penelitian yang 

dilakukan 

Untuk menganalisis antara 

Marshall properties Asphalt 

Concrete (AC) dan Hot 

Rolled Sheet (HRS)  dengan 

menggunakan fresh 

agreggate sebagai agregat 

kasar dan Marshall 

properties Asphalt Concrete 

(AC) dan Hot Rolled Sheet 

(HRS) dengan menggunakan 

limbah beton sebagai 

pengganti agregat kasar. 

Membuat benda uji Marshall AC dan 

HRS menggunakan kombinasi limbah 

beton dan fresh aggregate dengan 

variasi limbah beton 0%, 20%, 40% 

terhadap total agregat kasar, sekaligus 

dicari KAO masing-masing variasi 

limbah. Selanjutnya dilakukan uji 

Marshall properties AC dan HRS 

dengan kadar aspal yang sudah 

ditentukan. 

  

  

  

  

    

      

      

      

      

        

2.  Pemanfaatan Limbah 

Beton Sebagai Pengganti 

Agregat Kasar pada 

Campuran Asphalt 

Concrete – Wearing 

Course Gradasi Kasar 

Andhikatama, 

(2013) 

Menganalisis pengaruh 

persentase agregat limbah 

beton terhadap karakteristik 

Marshall pada tiap-tiap 

variasi persentase agregat 

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. 
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No. Judul Peneliti Tujuan Metode Pengujian 

3.  Analisa Karakteristik 

Marshall Pada Campuran 

Asphalt Concrete-Binder 

Course ( AC-BC ) 

Menggunakan Limbah 

Beton 

Muhammad, 

(2016) 

Mengetahui karakteristik 

Marshall campuran AC-

BC yang menggunakan 

limbah betonsebagai 

pengganti agregat kasar 

Penelitian ini diawali dengan meneliti 

karakteristik agregat baru dan limbah 

beton yang kemudian dilanjutkan untuk 

menentukan kadar aspal optimum 

dengan variasi kadar aspal 4,5%, 5%, 

5,5%, 6%, 6,5% dan 7% terhadap total 

campuran. . Setelah didapat kadar aspal 

optimum maka selanjutnya membuat 

benda uji dengan kadar limbah beton 

beton 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 

terhadap total agregat kasar. Kemudian 

melakukan pengujian Marshall. 

  

  

  

  

  

  

      

       

       

       

 4.  Pemanfaatan Limbah 

Beton pada Campuran Hot 

Rolled Sheet Base ditinjau 

dari Aspek Propertis 

Marshall 

Rahman, (2016) Untuk mengetahui 

propertis Marshall 

campuran HRS-Base 

gradasi senjang 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi limbah beton 

menjadi agregat pengganti sebagian 

agregat kasar pada campuran HRS-Base 

bergradasi senjang. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen di 

laboratorium berdasarkan pada pedoman 

perencanaan campuran beraspal panas 

yang ditinjau dengan metode Marshall, 

menurut SNI 06-2489-1990 dan 

Spesifikasi Umum Bina Marga 

Tahun 2010 Revisi ke 3. 

  

  

  

  

  

  

      

        

        

        

 


