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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jalan merupakan suatu infrastruktur untuk meningkatkan perkembangan 

ekonomi di suatu daerah maupun negara. Sumber daya alam yang baik apabila 

diimbangi dengan pemanfaatan yang baik pula. Namun dengan akses jalan yang 

tidak tersedia, menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi suatu Negara, 

sudah selayaknya pembangunan jalan menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu 

pemerintah banyak melaksanakan pembangunan di bidang transportasi darat, baik 

itu membuka jalan baru, maupun peningkatan mutu jalan dari segi kualitas 

maupun fungsinya. Dengan adanya jalan yang baik, diharapkan adanya pertukaran 

jasa dan barang di suatu daerah dengan cepat . 

Kenyataan yang terjadi, masih banyak daerah-daerah yang belum 

terjangkau oleh pembangunan prasarana transportasi darat. Kelangkaan bahan, 

peralatan konstruksi, jangkauan pengadaan, dan semakin meningkatnya harga 

material menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan jalan yang lebih 

layak. 

Dalam menanggapi hal ini, berbagai alternatif telah dilakukan para peneliti 

dan ilmuan sebelumnya, dengan menggunakan berbagai jenis sumber daya alam 

sebagai bahan pengganti dalam lapis perkerasan jalan. Pada lapisan perkerasan 

aspal terdapat salah satu bahan pengisi yang dikenal dengan nama filler. 

Walaupun penggunaannya hanya sebagian kecil dari jumlah agregat halus, filler 

diperlukan untuk mengisi rongga-rongga diantara partikel agregat, sehingga dapat 

meningkatkan kerapatan campuran. Memantau harga filler yang relatif mahal, 

perlu dipikirkan dan dipertimbangkan suatu bahan pengganti yang dapat di 

peroleh dengan mudah serta diproduksi dalam negeri, misalnya memanfaatkan 

limbah buangan pabrik. 

Limbah menjadi salah satu permasalahan serius yang di hadapi bangsa saat 

ini. Masyarakat sangat merasa terganggu dengan adanya berbagai macam jenis 

limbah yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Mulai dari limbah 

industri sampai limbah rumahan. Tetapi tidak semua limbah mengganggu 
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kenyamanan hidup masyarakat. Banyak sekali limbah-limbah yang dimanfaatkan 

untuk keperluan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Salah satunya 

adalah limbah buangan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS). 

Di Indonesia perkebunan kelapa sawit sangat mudah di jumpai khususnya 

di pulau Sumatera dan Kalimantan,dan tentunya juga banyak pabrik-pabrik 

pengolahan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang 

pesat. Luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat menjadi 9 juta hektar pada 

tahun 2012. Dan estimasi dari Ditjen Perkebunan, pada tahun 2013 akan 

meningkat menjadi 9,1 juta hektar. Untuk luas wilayah perkebunan kelapa sawit 

di Kalimanatan Selatan pada 2011 yaitu 343.739 Ha. ( Disbun ). 

Perluasan areal tanam dan peningkatan produsksi kelapa sawit sejalan 

dengan penambahan pabrik kelapa sawit. Dampak dari pertambahan pabrik kelapa 

sawit ini adalah bertambahnya bobot limbah  yang harus dibuang, salah satu 

limbah  tersebut adalah Abu boiler. Abu boiler pabrik kelapa sawit dihasilkan 

setiap proses pengolahan tandan buah segar (TBS). Di kabupaten Tanah Bumbu, 

kabupaten yang teletak di bagian tenggara pulau Kalimantan dan termasuk dalam  

provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki produksi 58.884 ton TBS Pada tahun 

2009 dan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 51.200 Ha dan terus 

terjadi penambahan setiap tahunnya, (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 

Statistik Perkebunan 2009-2011, Ditjen Perkebunan)  

Penambahan tersebut berpotensi sebagai penyedia Abu boiler. Dimana 100 

ton TBS yang diolah dapat menghasilkan Abu boiler sebanyak 250 kg s/d 400 kg. 

Disebagian besar pabrik kelapa sawit belum memanfaatkan atau bisa dikatakan 

terbuang begitu saja (Ardi Astianto, 2013 ). 

Melihat kandungan abu boiler dan jumlah yang dihasilkan setiap 100 ton 

pengolahan TBS dan sementara jumlahnya terus meningkat 0,1 juta ton per tahun 

dan membutuhkan lahan untuk pembuangan sehingga menimbulkan masalah 

lingkungan (Tangchirapat, 2006), abu boiler dapat dimanfaatkan sebagai filler, 

memberikan keuntungan secara ekonomis dan ramah lingkungan. 

Hasil uji komposisi unsur kimia dari abu boiler pabrik kelapa sawit yang 
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telah dilakukan oleh Rizqi yuliana,  (2013) sebagai berikut SiO2 : 64,36%, Al2O3 

: 4,36%,  Fe2O3 : 3,41%, CaO : 7,92%, MgO 4,58%,  K2O : 5,57%, SO3 : 0,04%,  

  

Faktor yang menjadi pertimbangan digunakannya limbah abu boiler pabrik 

kelapa sawit sebagai bahan pengisi pada perkerasan jalan karena adanya sifat 

pozolan dari abu boiler pabrik kelapa sawit, yaitu Silica. Silica pada umumnya 

merupakan unsur kimia pokok yang sangat menguntungkan, sebab dengan kondisi 

yang sesuai dapat bereaksi dengan kapur yang menghasilkan cementious calcium 

silicate hydrates ( Swamy, 1986). 

 Pemilihan pengunaan ATB karena campuran ini khusus diformulasikan 

untuk meningkatkan keawetan dan ketahan kelelehan. Berfunsi sebagai lapis 

pondasi yang terletak dibawah lapis permukaan. Merupakan salah satu jenis dari 

konstuksi perkerasan lentur dan bagian dari aspal beton campur panas. Jenis 

perkerasan ini merupakan campuran agregat dan pengikat yang telah di padatkan, 

diletakkan diatas lapisan pondasi bawah yang berfunsi untuk mendukung dan 

menyebarkan beban serta tempat untuk meletakkan lapisan permukaan 

 Dari keadaan ini kita dapat memanfaatkan potensi alam berupa limbah abu 

boiler Pabrik Kelapa Sawit sebagai bahan pengganti filler dalam jumlah persen 

(%) untuk perkerasan jalan pada campuran aspal panas. Adapun dasar pemilihan 

abu boiler limbah kelapa sawit adalah : 

1.    Pengadaan dan pengolahannya cukup mudah 

2.    Abu boiler Pabrik Kelapa Sawit memiliki kandungan silika yang cukup tinggi 

sehingga mampu menjaga dan meningkatkan mutu campuran.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan abu boiler pabrik kelapa sawit sebagai 

pengganti sebagian filler terhadap nilai marshall test pada campuran ATB 

Yang meliputi Stability, Marshall Quotient, dan Air Voids? 

2. Berapakah kadar abu boiler pabrik kelapa sawit optimum campuran ATB 

(Asphalt Treated Base ), sehingga didapatkan nilai marshall test yang 

maksimum?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan abu boiler pabrik kelapa sawit 

sebagai pengganti sebagian filler terhadap nilai marshall test pada campuran 

ATB, Sehingga didapatkan suatu campuran yang efektif, efisien, dan optimal. 

2. Untuk mengetahui kadar abu boiler pabrik kelapa sawit optimum campuran 

ATB, sehingga didapatkan nilai marshall test yang maksimum 

 

1.4 Hipotesis  

Ada dua bentuk hipotesis penelitian yaitu: 

1. Hipotesis nihil ( Ho ) yaitu menyatakan tidak adanya perbedaan pada sifat 

campuran dengan penggantian sebagian filler dengan abu boiler PKS. 

2. Hipotesis altenatif ( Ha ) yaitu menyatakan adanya perbedaan pada sifat 

campuran dengan penggantian sebagian filler dengan abu boiler PKS 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitaian ini di perlukan batassan-batasan untuk mengurangi atau 

memperkecil pengaruh variabel lain yang timbul. Pembatasan masalah tersebut 

adalah :  

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Universitas Muhammdiyah 

Malang. 

2. Tidak membahas analisis kimia dari abu boiler pabrik kelapa sawit. 
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3. Pemeriksaan sesuai metode Bina Marga. 

4. Pengujian mutu menggunakan Marshall Test 

5. Agregat yang digunakan dari laboratorium Jalan Raya Universitas 

Muhammdiyah Malang. 

6. Abu boiler pabrik kelapa sawit di dapat dari pabrik pengolahan kelapa sawit 

yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. 

7. Penelitan hanya mencakup nilai Stability, Marshall Quotient, Flow, dan Air 

Voids. 

8. Tidak memperhitungkan analisis biaya 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Limbah 

Dengan diketahui hasil dari penelitian ini, abu boiler pabrik kelapa sawit 

dijadikan bahan alternatif pengganti sebagian filler pada konstruksi 

perkerasan jalan, secara otomatis dapat memanfaatkan limbah ekonomis. 

2. Untuk Peneliti 

Sebagai salah satu kesempatan bagi peneliti guna untuk menerapkan 

pengetahuan dibidang teknik, khususnya teknologi konstruksi jalan raya 

sehingga dapat memperluas wawasan. 

3. Untuk Paraktisi dan Instansi Terkait 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan apabila suatu saat 

mempergunakan abu boiler pabrik kelapa sawit sebagian filler pada 

perkerasan jalan, sehingga bermanfaat bagi perkembangan teknologi 

perkerasan jalan dimasa yang akan datang. 
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10 cm 

(4”) dan tinggi 7,5 cm (3”). 

2. Tinjauan karakterisik aspal dilakukan dengan pengujian agregat kasar, agregat 

halus, bahan pengisi, uji aspal dan juga uji marshall.  

3. Bahan yang digunakan adalah bahan yang sudah ada di Laboratorium Jalan 

Raya Universitas Muhammadiyah Malang, kecuali abu boiler pabrik kelapa 

sawit. 

4. Pengujian dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

5. Menggunakan komposisi campuran ATB dengan material tertentu. 

Membahas pemamfaatan abu boiler pabrik kelapa sawit sebagai sebagian semen 

(Filler) pada campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan subyek penelitian 

sebagai berikut : 

a. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan 100% bahan 

pengisi (Filler) untuk mendapatkan kadar aspal optimum. 

b. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan bahan pengisi 

(Filler) yang dikurangi 15% untuk ditambahkan abu boiler PKS. 

c. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan bahan pengisi 

(Filler) yang dikurangi 30% untuk ditambahkan abu boiler PKS. 

d. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan bahan pengisi 

(Filler) yang dikurangi 45% untuk ditambahkan abu boiler PKS. 

e. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan bahan pengisi 

(Filler) yang dikurangi 60% untuk ditambahkan abu boiler PKS. 

f. Campuran Aspalt Treated Base (ATB) dengan menggunakan bahan pengisi 

(Filler) yang dikurangi 75% untuk ditambahkan abu boiler PKS. 

 


