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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Perkerasan jalan terdiri dari campuran agregat halus, agregat kasar, filler dan 

untuk bahan pengikatnya bisa menggunakan aspal ataupun semen. Perkerasan jalan itu 

sendiri berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan memberikan 

manfaat signifikan agar menciptakan jalan yang aman dan nyaman. Untuk 

meminimalisir kersuakan yang terjadi sebaiknya melakukan identifikasi kerusakan apa 

yang menjadi penyebab rusaknya jalan dan memakai cara pemeliharaan yang baik dan 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengembangan struktur jalan itu dapat dilakukan 

dengan melakukan berbagai cara ataupun metode-metode yang bisa meningkatkan 

kualitas dan kekuatan jalan tersebut. Salah satu caranya ialah dari segi percampuran 

bahan-bahan material yang akan dicampurkan dan direncanakan untuk perkerasan jalan 

yang akan dibuat tersebut. 

Perkerasan jalan itu memiliki 3 jenis perkerasan jalan yaitu Perkerasan lentur 

(Flexible Pavement) yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya, Perkerasan 

kaku (Rigid Pavement) yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, 

Perkerasan komposit (Composite Pavement) yang menggunakan kombinasi dari 

perkerasan lentur dengan perkerasan kaku. Di indonesia itu sendiri memiliki lebih 

banyak tenaga pelaksana yang ahli dalam pembuatan konstruksi perkerasan lentur 

dibandingkan perkarasan kaku ataupun perkerasan komposit. Perkerasan lentur 

memiliki dapat digunakan pada semua tingkat volume lalu-lintas biaya untuk 

konstruksi ini relatif lebih murah dibandingkan dengan perkerasan kaku ataupun 

perkerasan komposit. Perkerasan lentur juga pengerjaan dan perbaikannya tidak terlalu 

menyulitkan karena bila ada kerusakan hanya terjadi pada beberapa titik saja sehingga 

perbaikan jalannya pun tidak perlu secara utuh melainkan hanya dititik yang memiliki 

kerusakan saja yang diperbaikinya. 

Perkerasan Lentur juga memiliki berbagai jenis perkerasan seperti Laston, 

Latasir, Lataston, HRS, dll nya. Tapi diantara kesekian banyaknya jenis perkerasan 
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lentur itu yang sering digunakan sekarang ini yaitu perkerasan lentur jenis Laston 

karena memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya, saling mengunci satu sama 

lain dan memiliki sifat stabilitas tinggi dan relatif kaku.         

Menurut (Sukirman, 1999) perkerasan lentur yaitu perkerasan yang 

menggunakan  aspal sebagai bahan pengikat. Mempunyai lapisan-lapisan yang 

difungsikan untuk menyalurkan beban roda kendaraan sehingga dapat ditahan oleh 

tanah dasar dalam batas daya dukungnya. Perkerasan lentur ini baik digunakan untuk 

jalan yang melayani beban lalu-lintas ringan sampai sedang yang biasanya dilewati 

oleh kendaraan yang bermuatan ringan seperti motor, mobil ataupun kendaraan yang 

bebannya tidak terlalu memiliki beban berlebih.  Contohnya seperti jalan perkotaan, 

perkerasan bahu jalan ataupun konstruksi bertahap. 

Aspal itu sendiri diartikan semacam bahan perekat yang berasal dari bahan alam 

dengan komponen kimia utama hidrokarbon, hasil explorasi dengan warna hitam 

bersifat plastis hingga cair, tidak larut dalam larutan asam encer dan alkali atau air, tapi 

larut sebagian besar dalam acther, CS2 bensol, dan chloroform. 

Dalam rangka mendapatkan kualitas perkerasan lentur yang baik dan kuat  

tersebut dari campurannya itu harus diperhatikan juga bahan campuran kualitas dari 

aspal, agregat, dan filler terlebih lagi apabila bisa memanfaatkan limbah untuk 

digunakan sebagai bahan campuran  dengan aspal itu dan memanfaatkan material lokal 

tersebut. Dalam hal ini sukabumi merupakan daerah yang banyak memliki limbah fly 

ash terdapat perusahaan yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar PLTU 

Pelabuan Ratu dan pabrik semen. Sementara fly ash sendiri merupakan bahan limbah 

B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang pemanfaatannya tidak boleh mencemari 

lingkungan, untuk itu akan dicoba dimanfaatkan fly ash tersebut sebagai bahan 

perkerasan laston dimana filler dicampur dalam kondisi panas bersamaan dengan aspal 

dan bahan lainnya.  

Selain itu, beberapa wilayah disukabumi juga memiliki ketersediaan bahan 

agregat yang cukup dipergunakan untuk perkerasan lentur. Salah satunya agregat halus 

yang berbeda yaitu pasir kuarsa. Sehingga perlu melakukan penelitian apabila bahan 

lokal itu digunakan sebagai bahan campuran laston untuk dipakai sebagai agregat 
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halus. Pasir kuarsa merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral 

utama seperti kuarsa dan feldsfar. Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari  

SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, TiO2, MgO, dan K2O yang berwarna putih bening atau warna 

lain bergantung pada senyawa pengotornya (Siswanto, et al., 2012). Sebagian besar pasir 

kuarsa seringkali digunakan sebagai material konstruksi atau dibidang industri seperti 

industri beton, keramik, dan lain-lainnya.  

Salah satunya yaitu pasir kuarsa yang berasal dari PT. Sukabumi Silika 

Resources yang berlokasi di Kp. Mekar Alam RT.01 RW.04, Desa Sekarwangi 

Kecamatan Cibadak Sukabumi-Jawa Barat. PT. Sukabumi Silika Resources 

memproduksi pasir kuarsa sebanyak 15.000 ton perbulannya. Bisa dipertimbangkan 

bawasannya untuuk ketersediaan pasir kuarsa ini cukup melimpah dan bisa 

dimanfaatkan untuk material konstruksi. Nilai ekonomis dari pasir kuarsa ini terbilang 

harganya itu relatif murah dengan kualitas yang cukup baik. Dalam penelitian 

sebelumnya sudah ada yang meneliti menggunakan fly ash untuk perkerasan Laston 

AC-BC dengan variasi kadar aspal 4,0%, 4,5%, 5%, 5,5%, dan 6% oleh Zulfhazli, 

Wesli dan Said Jalalul Akbar (2016). Pada penelitian yang berjudul penelitiannya 

Penggunaan Abu Batu Bara Sebagai Filler Pada Campuran Aspal Beton AC-BC. Hasil 

penelitian paling baik terdapat pada variasi 5%.   

Oleh karena itu dilihat dari kedua bahan tersebut maka akan digunakan  fly ash 

sebagai filler dan pasir kuarsa sebagai bahan pengganti agregat halus untuk 

melanjutkan penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengurangi limbah 

berbahaya dan pemanfaatan bahan material lokal tersebut untuk dijadikan bahan 

konstruksi perkerasan jalan Laston AC - BC. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang harus di rumuskan yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan fly ash sebagai filler dan pasir kuarsa sebagai 

pengganti agregat halus untuk perkerasan Laston AC-BC ? 

2. Bagaimana perbandingan antara bahan campuran Laston AC-BC Normal dengan 

campuran  Laston AC-BC yang menggunakan pasir kuarsa dan fly ash ? 
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3. Apakah penggunaan fly ash sebagai filler dan pasir kuarsa sebagai pengganti 

agregat halus dapat  menjadi alternatif untuk perkerasan Laston AC-BC ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan fly ash sebagai filler dan pasir kuarsa sebagai 

pengganti agregat halus untuk perkerasan Laston AC-BC. 

2. Mengetahui perbandingan antara bahan campuran Laston AC-BC Normal 

dengan campuran  Laston AC-BC yang menggunakan pasir kuarsa dan fly ash. 

3.  Mengetahui penggunaan fly ash sebagai filler dan pasir kuarsa sebagai pengganti 

agregat halus dapat  menjadi alternatif untuk perkerasan Laston AC-BC. 

  

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

Manfaat praktis 

1. Pengunaan fly ash dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah berbahaya 

untuk PLTU Pelabuan Ratu.   

2. Pengunaan pasir kuarsa ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan material lokal untuk 

pembangunan konstruksi. 

Manfaat akademis 

1. Memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan pasir kuarsa sebagai 

pengganti agregat halus dan fly ash sebagai filler dan pada campuran aspal untuk 

perkerasan Laston AC-BC. 

2. Bagi peneliti lainnya bisa dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun 

pembuatan perkerasan Laston AC-BC. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1.  Pasir kuarsa diambil dari galian tambang di daerah PT. Sukabumi Silika 

Resources yang berlokasi di Kp. Mekar Alam RT.01 RW.04, Desa Sekarwangi 

Kecamatan Cibadak Sukabumi-Jawa Barat. PT. Sukabumi Silika Resources. 

2. Pengujian ini dilakukan meliputi Pengujian Bahan Material, Pengujian Aspal, 

dan Pengujian Benda Uji dengan SNI yang berlaku. 

3. Variasi kadar aspal yang digunakan yaitu 6%, 6,5%, 7%, 7,5% dari berat benda 

uji. 

4. Aspal yang digunakan yaitu penetrasi 60/70. 

5. Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Pelabuhan Ratu. 
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1.6  Kerangka Berpikir 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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