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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan raya sebagai salah satu sarana transportasi darat, kegunaannya 

dirasakan semakin penting untuk menunjang peningkatan perekonomian, 

informasi, sosial, budaya dan ketahanan nasional. Pembangunan jalan yang 

dilaksanakan pada masa sekarang dihadapkan pada penyempurnaan kualitas dan 

penghematan biaya  pembangunan.  Perkembangan  penelitian  tentang bahan 

konstruksi perkerasan jalan khususnya perkerasan lentur (flexible pavement) 

diarahkan pada usaha pemanfaatan material setempat dan disesuaikan dengan 

kondisi daerah dimana konstruksi pengerasan akan dilaksanakan. 

Semakin meluasnya penggunaan perkerasan dan makin meningkatnya skala 

pembangunan menunjukkan juga semakin banyak kebutuhan material di masa 

yang akan datang, sehingga mempengaruhi perkembangan teknologi perkerasan 

jalan raya dimana akan menuntut inovasi-inovasi baru mengenai perkerasan itu 

sendiri. 

Melihat fenomena tersebut, banyak orang mencoba memanfaatkan limbah-

limbah industri untuk digunakan dalam campuran perkerasan jalan. Salah 

satunya adalah gumpalan abu keras yang dihasilkan dari pembakaran ketel 

berbahan plastik dan serbuk kayu yang berbentuk seperti batu besi dan sebagian 

besar sifat fisiknya hampir sama dengan pasir alami.  

Campuran beton Aspal merupakan salah satu jenis perkerasan lentur yang 

banyak dipergunakan di Indonesia, oleh karena itu banyak penelitian dilakukan 

untuk menemukan suatu lapis beton aspal dengan kualitas yang lebih baik dengan 
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melakukan berbagai variasi dari komponen beton aspal tersebut. Alternatif yang 

dipakai adalah dengan pemanfaatan material local yaitu Abu Keras pengganti 

pasir sebagai komponen dari campuran beton aspal. 

Di kabupaten jombang setiap harinya menghasilkan limbah plastik  395 

m³/hari (Profil Pu Cipta Karya Jombang), limbah  plastik  ini bisa dimanfaatkan 

untuk bahan pembakaran ketel pada industri kecil seperti pabrik tahu, krupuk, 

kecap dan lain-lainnya. Agar bisa menghasilkan abu keras, pembakaran limbah 

plastik dicampur dengan serbuk kayu lalu dimasukan kedalam cerobong 

pembakaran ketel sehingga menghasilkan abu halus dan abu kasar (abu keras). 

Dalam proses pembakaranya supaya tidak menghasilkan dioksin sampah plastik 

dan serbuk kayu harus dibakar pada suhu setidaknya 1200 
0
C.  

Jumlah abu keras yang dihasilkan industi kecil di Kabupaten Jombang ini 

mencapai ± 864 ton/tahun. Seandainya proses pembakaran sampah plastic dan 

serbuk kayu dilakukan secara massal maka sampah yang ada di kabupaten 

Jombang akan sangat berkurang, disisi lain abu keras yang diproduksi akan 

semakin banyak. Hasil abu keras yang diproduksi ini sangat cocok untuk 

dimanfaatkan sebagai agregat halus sebagai pengganti pasir untuk teknologi 

perkerasan jalan raya. 

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian menggunakan 

abu keras untuk mengetahui seberapa kuat ketahanan terhadap campuran lapisan 

aspal campuran lataston yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus,bahan 

pengisi rongga antar agregat (filler) /juga sebagai agregat halus dan aspal 

sebagai bahan pengikat. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Abu Keras Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus Terhadap 

Nilai Marshall Test Pada Campuran  Lataston “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Berapakah kadar Agregat Halus Abu Keras optimum pada campuran  

Lataston sehingga di dapatkan nilai Marshall Test yang sesuai? 

2. Bagaimanakah karakteristik  Marshall yang dihasilkan dari campuran aspal 

beton  Lataston dengan menggunakan sebagai pengganti sebagian agregat 

halus pasir Abu Keras ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui berapa nilai kadar yang sesuai pada penggunaan 

Agregat Halus Abu Keras optimum pada campuran Lataston. 

2. Untuk mengetahui karakteristik Marshall yang dihasilkan dari campuran 

aspal beton Lataston dengan menggunakan sebagai pengganti sebagian 

agregat halus Abu Keras. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Peenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun secara teoritis. 
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Manfaat praktis : 

1. Diharapkan sebagai informasi bagi masyarakat dan jasa konstruksi ( 

Kontraktor atau Konsultan Pembangunan ) tentang limbah Abu Keras 

sebagai bahan bangunan khususnya pembangunannya sebagai agregat halus 

dalam campuran aspal beton / Lataston. 

2. Diharapkan dapat memberikan fungsi yang tepat terhadap aplikasi 

konstruksi perkerasan lentur dilapangan. 

3. Diharapkan menambah alternative sumber pasir selain pasir sungai, 

sehingga mengurangi penambangan pasir sungai. 

 

Manfaat teoritis : 

1. Bagi para akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi terhadap pengembangan referensi rekayasa konstruksi jalan raya. 

2. Diharapkan sebagai bahan kajian bagi peneliti untuk ditidaklanjuti, 

khususnya mahasiswa dibidang teknik sipil. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Agar ditujukan pada sasaran yang diharapkan, maka diberi batasan – batasan 

sebagai berikut : 

1. Abu Keras yang digunakan adalah hasil dari pembakaran ketel pabrik tahu 

yang berbahan bakar sampah plastik dan serbuk di Dsn.Klepek Kidul 

Ds.Sukoiber Kec.Gudo Kab. Jombang. 

2. Penilitian dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Universitas uhammadiyah 

Malang. 
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3. Agregat kasar hanya diadakan uji abrasi dan berat jenis. 

4. Bahan pengisi (filler) menggunakan semen Portland tipe 1. 

5. Penilitian tidak membahas analisis kimia dari Abu Keras. 

6. Dalam penelitian ini tidak membahas bagaimana terbentuknya abu keras. 

7. Penilitaian hanya mencakup karakteristik Marshall. 

8. Penelitian tidak memperhitungkan analisa biaya. 

9. Tata cara pelaksanaan dan pengujian mengikuti prosedur metode Marshall 

dan Bina Marga. 

Untuk benda uji: 

1. Menggunakan komposisi campuran Lataston dengan material tertentu. 

2. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan komposisi 

penyususunan berupa: 

- Agregat menggunakan hasil abrasion Test (LA) 

- Aspal minyak  

- Menggunakan agregat halus berupa Abu keras hasil pembakaran 

plastik. 

Benda uji dibuat dua puluh lima kelompok dengan variasi Abu Keras 

yang berbeda dan tiap-tiap kelompok dibuat lima buah sample dengan 

komposisi lima buah sample yang sama. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Adanya pengaruh pemanfaatan Abu Keras sebagai pengganti sebagian 

agregat halus pada campuran lataston terhadap karakteristik marshall. 


