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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Jalan merupakan infrastruktur dasar dan utama dalam 

menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah. Kerusakan jalan di 

Indonesia umumnya disebabkan oleh pembebanan yang terjadi berlebihan 

(overload), banyaknya arus kendaraan yang lewat (repetisi beban) sebagai 

akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang cepat terutama kendaraan 

komersial dan perubahan lingkungan atau oleh karena fungsi drainase yang 

kurang baik. Untuk itu, dibutuhkan penggunaan material untuk perkerasan 

jalan (beton aspal) dengan kualitas yang lebih tinggi, yang berupa agregat 

sebagai bahan pengisi dan aspal sebagai bahan pengikat ( Iffah Fathaniah 

Pasaribu 2015 ) 

Aspal merupakan material utama yang digunakan dalam pembuatan 

perkerasan jalan lentur yang digunakan sebagai bahan perekat. Di Indonesia 

jenis campuran aspal panas yang lazim digunakan antara lain : Aspal beton, 

Hot Rolled Sheet (HRS), dan Split Mastic Aspalt (SMA). Agregat 

merupakan campuran dari pasir, gravel, batu pecah, slag atau material lain 

dari bahan mineral alami atau buatan. Agregat merupakan bagian terbesar 

dari campuran aspal. Material agregat yang digunakan untuk konstruksi 

perkerasan jalan utamanya untuk menahan beban lalu lintas. Agregat dari 

bahan batuan pada umumnya masih diolah lagi dengan mesin pemecah batu 

(stone crusher) sehingga didapatkan ukuran sebagaimana dikehendaki 
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dalam campuran. Agar dapat digunakan sebagai campuran aspal, agregat 

harus lolos dari berbagai uji yang telah ditetapkan. 

Hot Rolled Sheet (HRS) digunakan pada jalan dengan beban lalu 

lintas yang sedang, Hot Rolled Sheet bersifat lentur dan mempunyai 

durabilitas yang tinggi, hal ini disebabkan campuran HRS dengan gradasi 

timpang mempunyai rongga dalam campuran yang cukup besar, sehingga 

mampu menyerap jumlah aspal dalam jumlah banyak (7-8%) tanpa terjadi 

bleeding, karena sifat dari HRS diatas, penulis memilih jenis perkerasan 

HRS untuk di modifikasi agar nilai stabilitasnya meningkat. 

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pembuatan jalan 

khususnya mendapatkan agregat dan memenuhi persyaratan sehingga perlu 

bahan alternatif lain sebagai bahan pengganti agregat dan filler guna 

memenuhi kebutuhan tersebut. Bahan alternatif tersebut diupayakan dapat 

meningkatkan produk aspal beton yang kuat, stabil, tahan terhadap suhu dan 

beban kendaraan juga ramah lingkungan. ( Iffah Fathaniah Pasaribu, 2015) 

Sebagai bahan susun beton aspal, agregat haruslah memenuhi 

spesifikasi tertentu. Dalam beberapa kondisi dijumpai penggunaan bahan 

lokal seperti bahan pengisi dari sumber lain. Bahan tersebut mudah 

didapatkan dan ada kemungkinan memiliki berat jenis dan kualitas yang 

berbeda. Seperti halnya limbah pembuangan begkel bubut, yaitu serbuk besi. 

Serbuk besi adalah bagian dari hasil sisa potongan atau sisa pembubutan 

besi tuang yang merupakan hasil pemakaian di industri. Besi memiliki 

banyak sekali manfaat dan telah diolah menjadi berbagai barang yang dapat 
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digunakan di kehidupun sehari-hari dan juga di dunia konstruksi. Dari hasil 

produksi besi akan diperoleh limbah akhir pembuangan, limbah ini berupa 

serbuk besi yang tidak dapat diolah kembali dan dicoba untuk 

memanfaatkan limbah serbuk besi pada campuran  lataston dengan cara 

menggunakan variasi filler,limbah serbuk besi dipilih karena butiranya kuat 

dan kedap air, dengan itu di harapkan dapat meningkatkan kualitas dari 

aspal itu sendiri. Limbah serbuk besi dalam penelitian ini diperoleh dari 

beberapa bengkel bubut di purwokerto. Bengkel bubut di purwokerto 

berjumlah lebih dari 10 bengkel, dan setiap bengkel bisa menghasilkan 

limbah serbuk besi sebanyak ½ kg per minggu, tergantung banyak atau 

tidaknya barang yang di olah, cara mendapatkan limbah ini yaitu dengan 

menggunakan magnet, karna biasanya limbah serbuk besi dibiarkan dan 

dicampur dengan limbah lainya karna di anggap tidak bisa dimanfaatkan 

kembali. 

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan 

melakukan uji laboratorium tentang “'PENGARUH LIMBAH SERBUK 

BESI SEBAGAI PENGGANTI SEJUMLAH FILLER TERHADAP 

HRS ( Hot Rolled Shett )“ 
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1.2  Perumusan Masalah Penelitian 

Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain adalah :  

1. Apakah penggunaan limbah serbuk besi dengan variasi kadar yang 

berbeda sebagai bahan pengganti sejumlah filler pada campuran 

perkerasan aspal HRS dapat memenuhi persyaratan terhadap sifat sifat 

parameter Marshall? 

2. Bagaimana komposisi campuran limbah serbuk besi terbaik yang 

dihasilkan dari uji marshall ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penggunaan variasi limbah serbuk besi terhadap sifat 

parameter marshall dalam campuran perkerasan aspal. 

2. Untuk mendapatkan komposisi variasi campuran limbah serbuk besi 

dengan hasil terbaik menggunakan parameter marshall. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian pencampuran aspal 

dengan penggunaan variasi limbah serbuk besi sebagai filler pada 

campuran perkerasan aspal 

2. Dapat memberi informasi mengenai inovasi perkerasan   aspal 
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3. Dapat memberi pengetahuan pada pembaca tentang pemanfaatan 

limbah serbuk besi 

4. Dengan adanya kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman 

dan menambah wawasan mengenai pengaruh penggunaan limbah 

serbuk besi sebagai bahan alternatif filler dalam campuran lataston 

( HRS ) 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu dibatasi agar dapat dilakukan secara selektif dan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

Adapun lingkup penelitian ini terbatas pada : 

1. Penggunaan variasi serbuk besi dihitung sebesar 0%;5%,10%; 

15%; 20% dari berat filler. 

2. Untuk bahan aspal menggunakan aspal Pertamina dengan 

penetrasi 60/70. 

3. Penelitian yang dilakukan terbatas pada pengujian laboratorium 

dan tidak melakukan pengujian lapangan. 

4. Pengujian laboratorium yang dilakukan adalah pengujian 

Marshall, dan pengujian agregat, dimana pengujian agregat 

berada di Laboratorium Teknik Sipil UMP, dan pengujian 

marshall di PT.ADI MULYA WIJAYA Purbalingga. 

5. Reaksi kimia yang terjadi pada campuran tidak dibahas. 

6. Tidak melakukan pengujian aspal. 
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