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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perusahaan industri di Negara berkembang seperti

Indonesia belakangan ini sangat meningkat. Peningkatan ini tidak

berbanding lurus dengan penyediaan dalam alokasi limbah yang dihasilkan

dari pabrik itu sendiri, sehingga menyebabkan limbah tersebut mencemari

lingkungan masyarakat. Adapun pengolahan pasir besi di Sukorejo

Pasuruan ini, limbah yang dihasilkan belum dimanfaatkan sebagaimana

mestinya oleh pihak pabrik.

Limbah pasir besi sebagai bahan tambang memberikan suatu

peluang alternative dalam penggunaan sebagai material penyusun aspal,

limbah pasir besi itu sendiri dihasilkan dari pengolah pasir besi.

Keberadaan pasir besi sebagai bahan tambang yang banyak dijumpai di

wilayah Indonesia antara lain di pesisir selatan pulau jawa yang selama ini

hanaya digunakan sebagai bahan utama industri produksi semen dan

sebagain untuk industry pengolahan logam.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan struktur perkerasan jalan,

pemilihan jenis material yang digunakan sangat berperan, sehingga perlu

adanya suatu upaya penelitian dengan memanfaatkan material-material

berkualitas khususnya yang terdapat di daerah sekitar sekaligus

menghemat biaya kontruksi. Banyak limbah-limbah pasir besi masyarakat
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maupun industri salah satunya limbah pasir besi banyak yang

dimanfaatkan oleh industri semen dan logam besi serta tinta kering (toner)

pada mesin fotocopy. Dalam setahun pengolahan pasir besi memproduksi

hingga 45.000 sampai 100.000 ton, dan limbah yang dihasilkan sekitar

±20% dari pengolahan tersebut. Pada penelitian ini akan digunakan limbah

dari pabrik pengolahan pasir besi dan memamnfaatkan sebagi campuran

pasir material lapis permukaan jalan.

Dalam penelitian terdahulu Priambodo (2003), meneliti campuran

aspal dengan agregat halus pasir kali, ternyata mempunyai kadar aspal

optimum lebih rendah bila dibandingkan dengan campuran aspal dengan

agregat halus pasir besi. Kadar optimum pada campuran aspal dengan

agregat pasir besi berkadar aspal optimum 6,833 %, hal ini menunjukan

bahwa campuran aspal dengan agregat halus pasir cenderung menyerap

aspal lebih banyak dari pada campuran aspal dengan agregat halus pasir

kali.

Dari penelitian terdahulu tersebut, maka dalam penelitian ini akan

menelaah pada campuran latasir (lapis tipis aspal pasir) dengan besaran-

besaran marshall stabilitas, pelelehan, VIM dan hasil bagi marshall dari

campuran latasir kelas B dalam aplikasi perkerasan jalan.
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1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penggunaan limbah pasir besi sebagai bahan

campuran terhadap karakteristik Marshall pada campuran Latasir

kelas B?

2. Berapakah kadar yang sesuai limbah pasir besi yang dibutuhkan

pada campuran  Latasir kelas B sebagai agregrat halus sehingga

dapat memenuhi karakteristik Marshall?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut ini :

1. Mengetahui pengaruh pengunaan limbah pasir besi sebagai bahan

campuran agregrat halus terhadap nilai Marshall Test pada

campuran Latasir kelas B.

2. Mengetahui berapakah kadar yang sesuai limbah pasir besi

sebagai bahan campuran agregat halus pada campuran  Latasir

kelas B.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian 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 Pasir besi sebagai bahan bangunan khususnya

pembangunannya sebagai agregat halus dalam campuran aspal

beton HRS / Latasir Klas B.

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 :

Dalam penelitian ini di perluakan batasan-batasan untuk

mengurangi atau memperkecil pengaruh variabel lain yang timbul.

Pembatasan masalah tersebut adalah:
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1. Penilitaian hanya mencakup nilai Stability, Marshall Quotient,

Flow, dan Air Voids.

2. Tidak memperhitungkan analisa biaya.

3. Penilitian dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Universitas

Muhammadiyah Malang.

4. Tidak membahas analisis kimia dari Limbah pasir besi.

5. Agregat yang digunakan dari Laboratorium Jalan Raya

Universitas Muhammadiyah Malang..

6. Pemeriksaan material yang digunakan memakai Metode Bina

Marga.

7. Pengujian mutu campuran dengan menggunakan alat Marshall

Test.

8. Material pasir besi di peroleh dari Pengolahan pasir besi sukorejo

pasuruan.

Untuk benda uji:

1. Menggunakan komposisi campuran Latasir kelas B

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 Limbah Pasir besi.
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1.6. Hipotesis

Ada dua bentuk penelitian yaitu:

1. Hipotesis nihil (Ho) yaitu menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua

variabe atau lebih.

Hipotesis statistiknya dapat diuraikan sebagi berikut :

Ho : A1=A2=A3=A4=A5

2. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu menyatakan adanya perbedaan antar dua

variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis alternatif (Ha), sehingga rumusan

hipotesisnya adalah:

“ Terdapat perbedaan sifat campuran antara tiap kelompok dengan variasi

kadar Pasir Gunung Kelud”

Hipotesis statistiknya dapat diuraikan sebagi berikut:

Ha : A1#A2#A3 #A4

Dimana pada penelitian ini sebagai berikut :

A1 = Campuran Aspal Beton dengan kadar aspal optimum dan kadar

limbah pasir besi (20%)

A2 = Campuran Aspal Beton dengan kadar aspal optimum dan kadar

limbah pasir besi (40%)

A3 = Campuran Aspal Beton dengan kadar aspal optimum dan kadar

limbah pasir besi (60%)

A4 = Campuran Aspal Beton dengan kadar aspal optimum dan kadar

limbah pasir besi (80%)
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A4 = Campuran Aspal Beton dengan kadar aspal optimum dan kadar

limbah pasir besi (100%)

Pengujian hipotesis didasarkan atas variabel-variabel yang akan diukur

yaitu:

1. Variabel bebas, yaitu presentase limbah pasir besi sebagai bahan agregat

halus.

2. Variabel terikat yang akan dipakai, yaitu:

a. Variabel presentase kadar aspal.

b. Nilai Density.

c. Nilai Stabilitas.

d. Nilai Flow.

e. Nilai VMA ( Banyaknya Rongga Dalam Agregat).

f. Nilai VIM ( Banyaknya Rongga Dalam Campuran ).

g. Nilai VFMA ( Rongga Terisi Aspal )

h. Nilai Marshal Quetient.


