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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya suatu konstruksi perkerasan jalan merupakan perpaduan 

antara material (kerikil dan pasir) dengan bahan pengikat (semen atau aspal). 

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 ke lapisan tanah dasar. Perkerasan campuran aspal panas (Hotmix)  

merupakan 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 

campuran panas yang sering digunakan di Indonesia antara lain : Latasir, 

Latasbum, Lataston, Lapen, Laston dan ATB. 

Salah satu jenis campuran yang digunakan di Indonesia adalah perkerasan 

campuran aspal jenis lapisan tipis aspal pasir (latasir). Latasir adalah beton aspal 

untuk jalan-jalan dengan lalu lintas ringan, khususnya dimana agregat kasar tidak 

atau sulit diperoleh. Lapisan ini mempunyai ketahanan alur (rutting) yang rendah, 

oleh karena itu tidak diperkenankan digunakan untuk daerah berlalu lintas berat 

atau daerah tanjakan. Latasir  A dikenal dengan nama HRSS-A atau SS-A dengan 

tebal minimumnya adalah 1,5 cm. Sementara latasir B dikenal dengan nama 

HRSS-B atau SS-B dengan tebal minimumnya adalah 2 cm. 

Tulungagung dikenal sebagai kota dengan berbagai potensi usahanya, 

terutama usaha batu marmer, batu marmer merupakan salah satu jenis batuan 
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metamorf, dimana proses terbentuknya diakibatkan oleh proses metamorfosis batu 

kapur atau batu gamping. Batu marmer seringkali kita temukan sebagai batu yang 

menghiasi rumah, lantai, dinding, bahkan furniture seperti meja, bangku, dan lain 

sebagainya. Di Desa Besole Kecamatan Campurdarat-Tulungagung, Jawa Timur 

terdapat ± 150 unit home industri sementara di Desa Gamping Kecamatan 

Campurdarat-Tulungagung, Jawa Timur terdapat 200 unit yang terdiri dari 1 

industri besar dan 199 unit sedang dan menengah (home industri). Kedua desa ini 

merupakan desa penghasil produksi marmer yang sudah terkenal baik di dalam 

negeri maupun ke mancanegara.  

Limbah serbuk marmer merupakan limbah yang dihasilkan pada saat proses 

pemotongan marmer menggunakan mesin gergaji khusus dengan menggunakan 

air sebagai pendingin alat pemotongan tersebut. Pada saat proses pemotongan 

batu marmer, limbah serbuk marmer yang dihasilkan diendapkan terlebih dahulu 

di dalam kolam penampungan berukuran ± 2x2x2m, setelah penuh yang 

membutuhkan waktu ±1 minggu barulah limbah serbuk marmer tersebut dikuras 

menggunakan pompa untuk kemudian dikeringkan. Setelah kering digiling 

kembali untuk menghasilkan abu marmer yang benar benar halus.  

Dalam sekali produksi volume limbah serbuk marmer yang dihasilkan 

diperkirakan mencapai 5-10%. Jika perharinya home industri pemotongan marmer  

memproduksi 1000 kg/hari maka volume limbah yang dihasilkan sekitar 50 kg-

100 kg/hari, dalam seminggu bisa mencapai 300 kg - 600 kg/minggu, dalam 1 

bulan bisa mencapai 1200 kg-2400 kg/bulan, dan dalam sebulan saja sudah 

menghasilkan ± 1,2-2,4 ton limbah serbuk marmer dan itu hanya 1 home industri 

bagaimana dengan home industri yang lainnya. Limbah serbuk marmer yang 

sudah diolah menjadi abu marmer ini kemudian dikemas ke dalam karung untuk 

dijual di toko bangunan, limbah ini hanya digunakan sebagai bahan bangunan 

saja. Harga limbah abu marmer ini mulai dari Rp.10,000 sampai Rp.15,000 

perkarungnya, jika dibandingkan dengan harga Portland Cement (PC) yang 

menyentuh Rp.75,000 persak tentu limbah abu marmer sangatlah murah. Pada 

saat ini filler yang umumnya digunakan sebagai bahan campuran aspal adalah  

Portland Cement (PC), PC merupakan bahan alam yang tidak bisa diperbaharui, 
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untuk itu perlu adanya alternatif pemilihan bahan filler yang memenuhi syarat 

serta mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya adalah penggunaan limbah abu 

marmer sebagai filler.  

Mencermati hal tersebut, maka diadakan studi tentang” Penggunaan 

Limbah Abu Marmer Sebagai Bahan Pengisi (Filler) untuk Campuran Latasir 

Kelas B Ditinjau Dari Karakteristik Marshall”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Jumlah abu marmer yang berlimpah. 

2. Limbah abu marmer yang hanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan 

saja. 

3. Pemanfaatan limbah abu marmer sebagai bahan alternatif pengganti 

Portland Cement (PC). 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh dari penggunaan abu marmer sebagai pengganti bahan 

pengisi (filler) berdasarkan kadar aspal optimum pada campuran Latasir 

kelas B terhadap karakteristik Marshall?  

2. Berapakah presentase kadar optimum abu marmer yang digunakan 

sebagai pengganti bahan pengisi (filler) pada campuran latasir kelas b 

berdasarkan kadar aspal optimum?  

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas analisis biaya dan kimia dari abu marmer. 

2. Tidak meninjau dari sisi ekonomi dalam pemanfaatan abu marmer. 

3. Penelitian ini hanya sebatas mengkaji manfaat abu marmer sebagai bahan 

pengisi (filler). 

4. Tidak menggunakan bahan lain untuk filler selain abu marmer. 

5. Perhitungan berdasarkan KAO semen hanya sebagai pembanding pada 

uji-t statistik. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan limbah abu marmer berdasarkan kadar 

aspal optimum sebagai pengganti bahan pengisi (filler) pada campuran 

latasir kelas B terhadap karaktersitik Marshall. 

2. Mengetahui berapa presentase kadar optimum abu marmer yang 

digunakan sebagai pengganti bahan pengisi (filler) pada campuran latasir 

kelas B berdasarkan kadar aspal optimum.  

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

 Pengaplikasian ilmu bidang ketekniksipilan. 

 Penambahan wawasan dalam penerapan limbah industri abu marmer 

sebagai bahan pengisi (filler) pada campuran aspal. 

2. Bagi Iptek 

 Tambahan kepustakaan disiplin ilmu transport bidang teknik sipil. 

 Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pemanfaatan limbah 

industri yakni limbah abu marmer sebagai bahan perkerasan jalan. 

1.7 Hipotesis Penelitian 

Ada dua bentuk penelitian : 

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

marmer dan semen. 

Hipotesis statistiknya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Ho : A1=A2=A3=A4=A5 

2. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu menyatakan adanya perbedaan antara abu 

marmer dan semen. 

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis alternatif (Ha), sehingga 

rumusan hipotesisnya adalah : 

“Terdapat perbedaan sifat campuran antara tiap kelompok dengan variasi 

kadar abu marmer” 

Hipotesis statistiknya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Ha : A1#A2#A3#A4#A5 

Dimana pada penelitian ini sebagai berikut : 
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A1 = Campuran aspal beton dengan kadar aspal optimum dan kadar 

limbah abu marmer (20%) 

A2 = Campuran aspal beton dengan kadar aspal optimum dan kadar 

limbah abu marmer (40%) 

A3 = Campuran aspal beton dengan kadar aspal optimum dan kadar 

limbah abu marmer (60%) 

A4 = Campuran aspal beton dengan kadar aspal optimum dan kadar 

limbah abu marmer (80%) 

A5 = Campuran aspal beton dengan kadar aspal optimum dan kadar 

limbah abu marmer (100%) 

Pengujian hipotesis didasarkan atas variabel-variabel yang akan diukur 

antara lain : 

1. Variabel bebas, yaitu presentase limbah abu marmer sebagai bahan 

pengisi (filler). 

2. Variabel terikat yang akan dipakai, yaitu : 

a. Nilai Marshall Stability. 

b. Nilai Marshall Quetient. 

c. Nilai Volume Air Void. 

d. Niali Film Thickness. 

 

 

 

 

 


