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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkerasan jalan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu: perkerasan lentur 

(flexible pavement), pekerasan kaku (rigid pavement) dan pekerasan komposit 

(composite pavement). Masing – masing pengikat perkerasannya berbeda, mulai 

dari aspal, semen dan combinasi campuran seperti agregat halus, agregat kasar, 

filler dan aspal. 

Lapisan perkerasan jalan merupakan bagian terpenting untuk struktur 

konstruksi jalan dalam mendukung beban lalu lintas kendaraan. Banyak jalan-jalan 

di indonesia yang mengalami kerusakan sebelum umur rencananya berakhir. 

Selama ini di Indonesia agregat halus yang di gunakan pada campuran perkerasan 

lentur adalah pasir sungai atau biasa di sebut pasir alam. Seiring dengan 

pertumbuhan pembangunan di Indonesia maka semakin meningkat pula kebutuhan 

bahan dasar kontruksi. Maka dari itu kita harus mencari bahan alternatif lain. 

Di Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alamnya, untuk memberikan 

alternatif berupa berupa jenis pasir, seperti pasir sungai, pasir kuarsa, pasir putih 

dan pasir besi yang mempunyai sifat dan karekteristik untuk persyaratan agregat 

halus untuk campuran perkerasan lentur dan perkerasan kaku. 

Tepatnya di Provinsi Jawa Barat, pasir besi bisa ditemukan di beberapa 

kabupaten, seperti di Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur Selatan, dan Sukabumi 

Selatan (Tempo.co, 9 Desember 2013). 

Salah satu unsur dari bahan yang harus ada dalam campuran aspal panas adalah 

filler. Biasanya dalam agregat kasar dan agregat halus sudah terdapat kandungan 

filler, namun demikian kadarnya sering tidak mencukupi persyaratan, sehingga 

perlu penambahan filler untuk menanggulangi kekurangan kadar filler dalam 

campuran tersebut.  

Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi pasir pasang 100 % 

+ abu batu 100 %, pasir besi 100 % + abu batu 100 %, pasir besi 100 % + abu sekam 

padi 50 % + abu batu 50 %, pasir besi 100 % + abu sekam padi 100 %. 
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Sekam padi merupakan limbah yang sangat mudah di dapatkan di daerah 

Ciracap kabupaten sukabumi, dalam penelitian kali ini filler yang di gunakan adalah 

filler dari abu sekam padi, dikarenakan sekam padi mengandung zat silika yang 

sangat besar yaitu 70-80%. Dapat di ketahui bahwa silika merupakan bahan yang 

bersifat mengikat. 

“Beberapa penelitian terakhir dalam bidang konstruksi jalan menunjukan 

bahwa sekam padi berdayaguna sebagai campuran dalam stabilisasi tanah, 

khususnya tanah lempung. Sekam, yang dalam bentuknya yang lain yaitu abu 

sekam, dapat mengisi rongga-rongga yang ditinggalkan di antara butiran-butiran 

agregat yang mengisi campuran suatu struktur jalan termasuk struktur terbawah 

yaitu sub base. Disamping kemampuan menyusup, abu sekam juga memiliki sifat 

sementasi yang berfungsi meningkatkan kekesatan antar butiran partikel. Dua sifat 

tersebut yang menyebabkan abu sekam layak digunakan sebagi bahan kompaktor 

saat jadi filler. Ke depan, abu sekam tampaknya dapat menggantikan abu batu yang 

selama ini merupakan bahan filler utama yang keberadaanya mulai sulit 

didapatkan” (Rianto, 2007). Di penelitian ini saya akan menggunakan aspal sebagai 

pengikat, pasir besi sebagai agregat halus dan abu sekam padi sebagai filler. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan pasir besi sebagai agregat halus dengan  

penggunaan variasi filler abu sekam padi terhadap karakteristik marshall. 

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

dengan campuran Laston AC-BC yang menggunakan pasir besi dan abu 

sekam padi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan pasir besi sebagai agregat halus dengan 

penggunaan variasi filler abu sekam padi terhadap karakteristik marshall. 

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

dengan campuran pasir besi dan variasi filler abu sekam padi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pasir Besi yang digunakan diambil dari daerah Pantai Karang Bolong 

Sukabumi Selatan 

2. Filler Abu Sekam Padi diambil dari daerah Ciracap. 

3. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi pasir pasang 100 

% + abu batu 100 %, pasir besi 100 % + abu batu 100 %, pasir besi 100 % + 

abu sekam padi 50 % + abu batu 50 %, pasir besi 100 % + abu sekam padi 

100 %. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah pembangunan ilmu pengetahuan dalam 

bidang perkerasan jalan. 

 

1.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

` 

` 

 

 

 

Pengaruh Variasi Filler abu sekam padi 

pada Aspal 

 

Studi Literatur 

 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Persiapan Pengujian 

 

Rancangan Agregat Halus Dan Pasir Besi, 

Abu Sekam Padi sebagai Alternatif Bahan 

Perkerasan Jalan 

 

Gambar I.1. Kerangka Berpikir Penelitian 


