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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jalan menurut Undang Undang No 38 Tahun 2004 pasal 1 adalah prasarana 

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau 

air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

Struktur yang terdapat di suatu jalan raya ialah lapisan tanah dasar (subgrde), lapisan 

pondasi bawah (subbase course), lapisan pondasi atas (base course). Dan jalan yang 

sering digunakan di Indonesia adalah jalan yang terbuat dari aspal. Sedangkan jenis 

aspal yang biasa digunakan di Indonesia ialah Aspal alam, aspal buatan, aspal 

keras/panas, aspal dingin/cair, aspal emulsi, dan aspal buton. 

Campuran aspal sangat berkaitan dengan bahan pengisi (filler) merupakan 

salah satu komponen di dalamnya. Filler yang biasa digunakan yaitu abu kapur, 

semen portland, abu batu yang lolos saringan no.200 minimum 85% serta bersifat non 

plastis. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan filler mulai dikembangkan dengan 

bahan-bahan lain seperti halnya kaca, kulit kerang, abu batubara, limbah marmer, 

tras, dan pasir pantai. karena fungsi filler sendiri sebagai pengisi celah/ rongga juga 

dapat membantu meningkatkan kestabilan aspal. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.504 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang keempat setelah Amerika Serikat, 

Kanada, dan Rusia (Wikipedia). Dengan banyaknya pantai dapat dipastikan bahwa 

ketersediaan pasir pantai yang melimpah dan mudah untuk ditemukan.Pasir 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam perkerjaan konstruksi jalan raya. 

Selama ini pengerjaan konstruksi jalan menggunakan pasir sungai/gunung sebagai 

agregat halus maupun bahan pengisi (filler). Namun dimasa yang akan datang 
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mengingat pasir sungai/gunung merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, sehingga terjadi kemungkinan bahwa pasir sungai/gunung menjadi sulit 

ditemukan dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Sedangkan ketersediaan pasir 

pantai masih banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan 

pembangunan terutama pembangunan jalan. Untuk mengatasi ketersediaan material 

(pasir sungai/gunung) di masa mendatang, akan dilakukan penelitian tentang 

perencanaan campuran panas pada perkerasan jalan menggunakan pasir pantai 

sebagai pengganti alternatif agregat pada campuran perkerasan jalan. 

Provinsi Kalimantan Timur pun termasuk salah satu provinsi yang 

mempunyai kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari batu bara, 

kelapa sawit, minyak bumi, serta beberapa pantai. Kalimantan Timur memiliki 

beberapa pantai, yaitu, Pantai Lamaru (Balikpapan), Pantai Kemala (Balikpapan), 

Pantai Benua Patra (Balikpapan), Beras Basah (Bontang), Biduk Biduk (Bontang), 

Melawai (Balikpapan), Manggar Segarasari (Balikpapan), Segajah (Bontang), 

Ambalat (Tenggarong), Monepera (Balikpapan), Nipah Nipah (Penajam), Jumlai 

(Penajam), Pangempang (Tanjung Limau), Teluk Kaba (Senggata). Dan pada 

penelitian kali ini saya memilih untuk menggunakan pasir pantai Kemala, 

Balikpapan, Kalimantan Timur (Lampiran) 

Marshall Properties dan Nilai Struktural merupakan pengujian dalam suatu 

perkerasan jalan. Marshall Properties merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk 

menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan (flow) dari campuran aspal dan 

parameter VIM, VMA, VFWA, MQ. Nilai Struktural berfungsi untuk mengetahui nilai 

koefisien relatif dengan menggunakan grafik. 

Tugas Akhir ini menganalisis Properties Marshall dan nilai struktural pada 

konstruksi jalan yang menggunakan perkerasan aspal dan menggunakan pasir pantai 

sebagai campuran materialnya. Penelitian ini diharapkan dalam pekerjaan jalan 
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beraspal dapat memanfaatkan pasir pantai sebagai pengganti ataupun campuran 

agregat halus.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan pasir pantai sebagai campuran AC-WC 

terhadap Marshall Properties ? 

2. Bagaimana mengetahui nilai proporsi pasir pantai optimum? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan pasir pantai sebagai campuran AC-WC 

terhadap nilai struktural ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan pasir pantai sebagai campuran AC-WC 

terhadap Marshall Properties  

2. Mengetahui nilai proporsi pasir pantai optimum 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan pasir pantai sebagai campuran AC-WC 

terhadap nilai struktural  
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D. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2. Spesifikasi yang digunakan adalah material Asphalt Concrete – Wearing Course 

(AC-WC) berdasarkan panduan Spesifikasi Umum Binamarga 2010 Revisi 3 

3. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina, 

Cilacap, Jawa Tengah. 

4. Gradasi agregat menggunakan gradasi kasar sesuai dengan Spesifikasi Umum 

Bina Marga 2010 Revisi 3 

5. Agregat kasar dan agregat halus menggunakan quarry daerah Boyolali 

6. Pasir pantai yang digunakan sebagai campuran agregat halus diambil dari Pasir 

Pantai Kemala, Balikpapan, Kalimantan Timur dengan variasi campuran pasir 

0%; 10%; 15%; dan 30% terhadap berat total agregat halus 

7. Penelitian ini tidak memperhitungkan sifat-sifat pasir pantai 

8. Alat pemadat yang digunakan untuk pembuatan mix design adalah Marshall 

Hammer dengan 2 x 75 (lalu lintas berat) tumbukan pada suhu pemadatan ± 

140ºC. 

9. Rencana desain perkerasan diperuntukkan untuk jalan yang berada pada kawasan 

yang susah mendapatkan agregat dari bahan batuan beku.   

10. Tinjauan terhadap Marshall Properties dan nilai struktural setelah perendaman 

terbatas pada pengamatan terhadap Marshall Test. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan untuk 

pengembangan desain jalan raya dengan memanfaatkan sumber daya alam di 

kawasan pesisir seperti pasir pantai. 

2. Menjadi refrensi pembangunan jalan yang berada di kawasan yang sulit 

untuk mendapatkan agregat dari bahan batuan beku seperti di provinsi 

Kalimantan Timur yang tidak terdapat daerah Gunung Berapi dan harus 

mengekspor agregat dari provinsi lain 

 

F. Keaslian Penelitian 

      Dalam penelitian Tugas Akhir ini membahas tentang penambahan agregat 

halus pasir pantai terhadap properties Marshall dan nilai struktural. Adapun beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut : 

1. Kusharto (2004), Pengaruh Penggunaan Pasir Pantai Terhadap Sifat Marshall 

Dalam Campuran Beton Aspal. 

2. Refi (2015). Efek Pemakaian Pasir Laut Sebagai Agregat Halus Pada 

Campuran Aspal Panas (AC-BC) Dengan Pengujian Marshall. 

3. Setiawan (2018) Analisis Dampak Parangtritis Sebagai Campuran Asphalt 

Concrete – Binder Course (AC-BC) Terhadap Durabilitas dan Nilai 

Struktural 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan Penelitian Tugas Akhir ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah penggunaan pasir pantai sebagai campuran agregat halus pada 

material perkerasan jalan beton aspal dan mencari dampak rendaman air pada aspal 

terhadap aspek durabilitas dan nilai struktural. 

Sedangkan perbedaannya adalah kombinasi metode yang digunakan dan 

lokasi penelitian. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang  telah dilakukan 

sebelumnnya dapat dilihat pada Tabel I.1 sebagai berikut. 
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Tabel I.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Uraian 
Penelitian 

Penulis 

Kusharto 

(2004) 
Refi (2015) 

Setiawan 

(2018) 

Judul 

Analisis 

Penggunaan Pasir 

Pantai Kemala 

Sebagai 

Campuran 

Asphalt Concrete 

– Wearing Course 

(AC-WC) 

Terhadap 

Properties 

Marshall dan 

Nilai Struktural 

Pengaruh 

Penggunaan 

Pasir Pantai 

Terhadap Sifat 

Marshall Dalam 

Campuran Beton 

Aspal 

Efek Pemakaian 

Pasir Laut 

Sebagai Agregat 

Halus Pada 

Campuran Aspal 

Panas (AC-BC) 

Dengan 

Pengujian 

Marshall 

Analisis 

Penggunaan 

Pasir Pantai 

Parangtritis 

Sebagai 

Campuran 

Asphalt 

Concrete-Binder 

Course (AC-BC) 

Terhadap 

Durabilitas dan 

Nilai Strukural 

Tujuan 

Mengetahui 

properties 

Marshall dan 

nilai struktural 

dengan 

menggunakan 

pasir pantai pada 

campuran Asphalt 

Concrete – 

Wearing Course 

(AC-WC) 

Mengetahui 

penggunaan 

pasir pantai 

sebagai 

campuran beton 

aspal dan 

pengaruhnya 

terhadap sifat 

Marshall 

Mengetahui 

pengaruh 

pemakaian pasir 

laut sebagai 

agregat halus 

terhadap 

karakteristik 

Marshall pada 

campuran 

Asphalt Concrete 

– Binder Course 

Mengetahui 

pengaruh 

penggunaan pasir 

pantai terhadap 

Durabilitas dan 

Nilai Struktural, 

serta mengetahui 

nilai kekuatan 

relatif 
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Lanjutan Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Uraian 
Penelitian 

Penulis 

Kusharto 

(2004) 
Refi (2015) 

Setiawan 

(2018) 

Variasi 

Pengujian 

Benda Uji 

Variasi pasir 

yang digunakan : 

0% ; 10% ; 15%; 

dan 30% 

 

Variasi kadar 

aspal : 

4,5%; 5%; 

5,5%; 6%; dan 

6,5% 

Variasi kadar 

aspal : 

5%; 5,5%; 6%; 

6,5%; 7%; dan 

7,5% 

Variasi pasir 

pantai 0%, 15%, 

30%, dan 45% 

terhadap berat 

total agregat 

Bahan 

Asphalt 

Concrete – 

Wearing Course  

(AC-WC) 

Asphalt 

Concrete 

Asphalt 

Concrete – 

Binder Course  

(AC-BC) 

Asphalt 

Concrete – 

Binder Course  

(AC-BC) 

Tinjauan 

Properties 

Marshall dan 

Nilai Struktural 

Sifat Marshall 
Karakteristik 

Marshall 

Durabilitas dan 

Nilai Struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 


