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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan salah satu jenis sarana transportasi darat yang sangat 

penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Sehingga perkerasan jalan 

yang baik menjadi salah satu point penting yang bisa memberikan rasa aman dan 

nyaman untuk pengguna jalan. Serta perkerasan jalan yang baik dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pada umumnya perkerasan jalan di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu 

Perkerasan lentur (Flexible Pavement) bahan utamanya menggunakan aspal, 

Perkerasan kaku (Rigid Pavement) yang bahan utama menggunakan semen, 

Perkerasan komposit (Composite Pavement) perpaduan antara perkerasan lentur 

dan perkerasan kaku. Di Indonesia lebih banyak  menggunakan perkerasan jalan 

lentur (Flexibel Pafment) karna biaya yang relatif murah dan nyaman digunakan 

saat berkendara. Akan tetapi perkerasan jalan ini cepat mengalami kerusakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan tersebut yaitu pembebanan 

secara berlebih dan genangan air yang berada di permukaan jalan. Oleh karna itu 

perlu diadakannya penelitian mengenai bahan campuran  pekerasan jalan dan 

pemeliharaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Lapis Aspal Beton (Laston) merupakan salah satu jenis perkerasan jalan 

lentur, pada umumnya perkerasan jalan ini terdiri dari agregat kasar, agregat halus, 

filler dan aspal yang dipanaskan dan dicampurkan pada suhu tertentu kemudian 

dihamparkan, dipadatkan menggunakan alat berat.  Asphalt concrete - binder 

course (AC–BC) merupakan lapisan perkerasan yang berada dibawah lapis aus 

wearing course,  dan diatas lapisan pondasi base course lapisan ini tidak 

berhubungan langsung dengan cuaca, akan tetapi lapisan ini harus mempunyai 

ketebalan dan kekakuan yang cukup untuk mengurangi regangan akibat beban lalu 

lintas yang akan diteruskan kelapisan dibawahnya yaitu base dan sub grade (tanah 

dasar). 
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Kabupaten Sukabumi memiiliki potensi pasir kuarsa yang sangat 

melimpah. Salah satunya berada di wilayah kp. Mekar Alam RT.01 RW. 04, Desa 

Sekarwangi Kecamatan Cibadak Sukabumi – Jawa Barat. Pasir kuarsa di wilayah 

ini dikelola oleh PT. Sukabumi Silika resources yang perbulannya dapat 

memproduksi sekitar 15.000 ton. 

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, CaO, MgO, dan K2O yang berwarna putih 

bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya (Doddy setia graha, 

2012). Dalam bidang konstruksi pasir kuarsa  digunakan untuk bahan pembuatan 

beton karna sifat pasir kuarsa yang sangat baik dapat meningkatkan mutu beton 

tersebut. 

Penelitian ini menjadikan pasir kuarsa sebagai bahan pengganti agregat 

halus dengan harapan dapat meningkatkan  stabilitas perkerasan jalan tesebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana pengaruh pasir kuarsa sebagai bahan pengganti agregat halus 

untuk perkerasan jalan LASTON AC-BC terhadap karakteristik marshall ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari penggunaan pasir kuarsa untuk 

perkerasan jalan lentur LASTON AC-BC terhadap karakteristik marshall. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

  Manfaat praktis  

Memanfaatkan material lokal pasir kuarsa sebagai agregat halus untuk 

perkerasan Laston AC-BC. 
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Manfaat akademis  

Memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan pasir kuarsa 

sebagai bahan perkerasan jalan Laston AC-BC 

 

1.5 Batasan Penelitian 

  Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pasir kuarsa yang digunakan berasal dari tambang yang berada di kp. 

Mekar Alam RT.01 RW. 04, Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak 

Sukabumi – Jawa Barat. 

2. Pengujian yang dilakukan meliputi Pengujian Agregat Kasar, Agregat 

Halus, Filler, Aspal dan Pengujian Benda uji denga menggunakan alat 

Marshall. 

3. Variasi aspal yang digunakan yaitu 6%, 6,5%  7% dan 7,5%  dari total 

berat benda uji. 

4. Aspal yang digunakan pada penelitian ini yaitu aspal penetrasi 60/70 

   

1.6  Kerangka Berpikir  
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Gambar 1.1 kerangka berpikir 
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