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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara 

lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang memiliki fungsi untuk memberikan 

pelayanan prasarana transportasi untuk masyarakat. Pada masa pelayanan 

diharapkan tidak mengalami kerusakan yang berarti, sehingga pada perkerasan 

harus mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai dan juga ekonomis. 

Lapisan perkerasan jalan dibuat berlapis-lapis, Lapisan paling atas disebut sebagai 

lapis permukaan, di bawahnya terdapat lapisan pondasi atas dan di bawahnya 

lapisan pondasi atas terdapat pondasi bawah yang diletakkan di atas tanah dasar 

yang sudah padat. Material utama untuk pembentuk lapisan perkerasan jalan 

adalah agregat, yaitu 90-95% dari presentase berat dan 75-85% agregat 

berdasarkan presentase volume. Daya dukung untuk lapisan perkerasan ditentukan 

dari sifat butir-butir agregat dan gradasi agregatnya sedangkan bahan seperti aspal 

dan semen digunakan sebagai bahan pengikat agregat agar terbentuk perkerasan 

yang kedap air. 

Perkerasan yang menggunakan bahan aspal untuk bahan pengikat disebut 

dengan perkerasan lentur (flexible Pavement), dan perkerasan dengan 

menggunakan bahan semen sebagai bahan pengikat disebut dengan perkerasan 

kaku (Rigid Pavement), sedangkan lapisan yang menggabungkan antara 

perkerasan lentur (Flexible Pavement) dengan perkerasan kaku (Rigid Pavement) 

disebut Perkerasan Komposit (Composite Pavement). Dalam peningkatan dan 

pemeliharaan jalan di Indonesia pada umumnya menggunakan konstruksi 

perkerasan lentur (flexible pavement) yang memiliki fungsi untuk menerima beban 

lalu lintas serta menyebarkan kelapisan tanah dasar.Perkerasan campuran aspal 

panas (Hotmix)  merupakan suatu campuran suatu campuran perkerasan lentur 

yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler serta bahan pengikat aspal 

dengan perbandingan-perbandingan tertentu dan dicampur dalam kondisi 

panas.Jenis beton aspal campuranpanas yang sering digunakan di Indonesia antara 

lain : Latasir, Latasbum, Laston, Lapen, Lataston dan ATB. 
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Salah satu jenis campuran yang digunakan di Indonesia adalah perkerasan 

campuran aspal jenis lataston. Lataston merupakan lapis keras permukaan jalan 

yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filler dan aspal 

keras dengan perbandingan tertentu,yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan 

panas, untuk tebal campuran lataston antara 3 cm sampai 3.5 cm. Lataston 

mempunyai fungsi sebagai lapis penutup untuk mencegah masuknya air dari 

permukaan ke dalam perkerasan sehingga dapat mempertahankan kekuatan 

konstruksi sampai tingkat tertentu. 

Menurut Hidayati (2016), Penggunaan filler abu vulkanik Gunung Bromo 

ini dapat memberikan pengaruh ikatan yang baik dalam campuran aspal karena 

menurut Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju FMIPA UM (2016) 

menjelaskan bahwa abu vulkanik Gunung Bromo memiliki kandungan 11% 

Aluminium dan 38.4% Silika, dimana pozzolan merupakan bahan yang 

mengandung silica dan alumina yang mempunyai sifat seperti semen, dengan 

adanya air maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi kimia pada suhu 

ruangan. Dalam studi mengungkapkan bahwa nilai karakteristik Marshall pada 

kadar aspal optimum 6.88% pada campuran laston dengan menggunakan abu 

vulkanik Gunung Bromo sebagai bahan filler menghasilkan Marshall stability 

sebesar 1311.55 kg, Marshall Quentient sebesar 3.11 Kn/mm, Film Thickness 

sebesar 8.59 mm, Volume Air Void 4.24%. 

Letusan Gunung Bromo yang berdampak di empat wilayah yakni Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. 

Aktifitas letusan Gunung Bromo yang memuntahkan berupa batuan besar sampai 

butiran halus, salah satunya yakni abu vulkanik. Menurut Kepala Bidang 

Pengamatan Gempa dan Gerakan Tanah PVMBG Bandung mengatakan bahwa“ 

Warna abu vulkanik ini, coklat kemerahan yang terbawa oleh arah angin 

ketenggara atau Lumajang dan tekanan sedang sedang sekitar 200 – 300 meter. 

Dominasi warna coklat kemerahan, karena adanya kandungan silikatnya”. 

Struktur abu vulkanik ini mirip dengan semen. Jumlah abu vulkanik Gunung 

Bromo melimpah tetapi tidak ada pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

daerah sekitar Gunung Bromo, sehingga salah satu sisi yang dapat dikaji dalam 
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pemanfaatan material alternatif bahan pembuatan jalan raya sebagai filler dalam 

campuran aspal yaitu material yang berasal dari abu vulkanik Gunung Bromo.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui dari 500 gram abu vulkanik 

Gunung Bromo yang lolos pada saringan No.200 yakni 94,1% lebih besar dari 

75% sebagai syarat filler, dengan demikian abu vulkanik Gunung Bromo 

memenuhi syarat sebagai bahan pengisi (Filler). 

Mencermati uraian di atas, maka perlu dilakukan studi “Pemanfaatan abu 

vulkanik Gunung Bromo sebagai bahan pengisi (filler) untuk campuran lataston 

ditinjau dari karakteristik Marshall”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Jumlah abu vulkanik Gunung Bromo yang melimpah dan menyelimuti atap 

jalan raya serta perkebunan masyarakat. 

b. Abu vulkanik Gunung Bromo yang belum dimanfaatkan sebagai bahan 

konstruksi. 

c. Pada pemeriksaan awal abu vulkanik Gunung Bromo diketahui lolos pada 

saringan no.200 yakni 94.1% lebih besar dari 75% sebagai syarat filler. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Berapakah nilai karakteristik marshall campuran lataston dengan filler abu 

vulkanik Gunung Bromo berdasarkan kadar aspal optimum? 

b. Berapakah kadar filler optimum campuran lataston dengan filler abu 

vulkanik Gunung Bromo berdasarkan kadar aspal optimum? 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Tidak membahas analisa biaya. 

b. Tidak meninjau dari sisi ekonomi dalam pemanfataan abu vulkanik Gunung 

Bromo pada campuran lataston.  

c. Tidak menggunakan bahan lain untuk filler selain abu vulkanik Gunung 

Bromo dan Portland cement 

d. Tidak membahas analisa bahan kimia dari abu vulkanik Gunung Bromo. 
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1.5 Tujuan Studi 

a. Mengetahui nilai karakteristik marshall campuran lataston filler abu 

vulkanik Gunung Bromo berdasarkan kadar aspal optimum. 

b. Mengetahui kadar filler optimum campuran lataston dengan filler abu 

vulkanik Gunung Bromo berdasarkan kadar aspal optimum. 

 

1.6 Manfaat Studi 

Hasil Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memanfaatkan 

abu vulkanik Gunung Bromo sebagai bahan filler pada perkerasan jalan 

khususnya untuk wilayah sekitar Gunung Bromo. 


