
  

 
1 

 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang sangat 

berpengaruh pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi 

utama jalan raya adalah sebagai prasarana melayani pergerakan lalu lintas 

manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis. 

Peningkatan jumlah kendaraan yang besar namun tidak diikuti dengan 

kualitas perkerasan jalan yang baik akan menyebabkan jalan banyak 

mengalami kerusakan-kerusakan. Penyebab kerusakan jalan antara lain 

disebabkan karena beban lalu lintas berulang yang berlebihan, panas/suhu 

udara, hujan, serta mutu produk jalan yang jelek. Kerusakan pada 

perkerasan jalan akan berdampak buruk pada mobilitas pengguna jalan 

seperti terjadinya kemacetan, waktu tempuh yang lama, kecelakaan lalu 

lintas, dan lain-lain. 

Upaya untuk meningkatan kualitas perkerasan jalan (aspal) 

dilakukan salah satunya dengan menambahkan bahan pengisi yang 

bervariasi guna mendapatkan kualitas aspal yang baik. Salah satu bahan 

pengisi yang dapat digunakan dalam campuran lapis aspal beton yaitu 

limbah abu tebu. 

Pemilihan abu ampas tebu sebagai bahan pengisi merupakan salah 

satu alternatif untuk mengurangi limbah hasil industri seperti yang 

dihasilkan oleh pabrik pengolahan gula, dimana keberadaan pabrik 
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pengolahan gula di Indonesia cukup melimpah. Limbah pabrik seperti 

limbah abu tebu dapat digunakan dalam campuran perkerasan jalan yang 

dengan harga yang ekonomis dan mudah didapatkan, selain itu juga untuk 

mengurangi keberadaan limbah industri menjadi sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan bermanfaat. Abu tebu memiliki 

kandungan silika (SiO2) yang tinggi sekitar 68,5%. Kandungan silika 

tersebut dapat dimanfaatkan dalam campuran aspal sehingga diharapkan 

dalam campuran lapis aspal beton dapat meningkatkan mutu campuran. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan filler abu tebu sebagai bahan 

tambah dengan kadar yang berbeda-beda yaitu sebesar 0%, 5%, 10%, dan 

15%. 

Selain menggunakan bahan pengisi (filler) abu tebu, penelitian ini 

juga menggunakan bahan pengganti agregat halus, yaitu menggunakan 

pasir pantai. Alasan penggunaan pasir pantai yaitu sebagai alternatif bahan 

pengganti agregat halus selain menggunakan pasir sungai, keterbatasan 

pasir sungai bisa terjadi karena kelangkaan di alam yang menyebabkan 

harganya menjadi mahal. Pada beberapa daerah pasir pantai dapat menjadi 

alternatif material pengganti pasir sungai yang secara fisik tidak jauh 

berbeda dengan pasir sungai. Selain itu juga apabila terjadi situasi darurat 

seperti daerah pasca gempa bumi atau tsunami sangatlah sulit utuk 

menemukan agregat halus. Maka dari itu penelitian ini untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh penggunaan pasir pantai sebagai bahan pengganti 

agregat halus pada campuran aspal dibanding dengan penggunaan pasir 
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sungai. Dengan alternatif ini diharapkan dapat memaksimalkan mutu 

campuran aspal. 

Dari beberapa hal diatas penulis berinisiatif membuat tugas akhir 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Pasir Pantai sebagai Bahan 

Pengganti Agregat Kasar dengan Penambahan Filler Abu Tebu pada 

Campuran Aspal terhadap Karakteristik Marshall”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yaitu: 

1. Kualitas perkerasan jalan yang rendah menjadikan perkerasan jalan 

berumur pendek. 

2. Semakin banyaknya volume kendaraan bermotor yang membutuhkan 

kualitas perkerasan jalan yang baik. 

3. Adanya limbah abu tebu yang tidak dimanfaatkan secara optimal. 

4. Keterbatasan pasir sungai bisa terjadi karena kelangkaan di alam yang 

membutuhkan alternatif lain seperti penggunaan pasir pantai. 

 

C. Batasan Masalah 

Guna fokus dalam meneliti maka penulis memberikan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Agregat kasar yang digunakan tertahan saringan no 8 (2,38 mm). 

2. Agregat halus yang digunakan adalah pasir pantai Parangtritis dengan 

lolos saringan no 8 (2,38 mm). 
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3. Filler yang digunakan adalah abu tebu yang diambil dari limbah pabrik 

gula Madukismo, Bantul, Yogyakarta. Perlakuan filler yang digunakan 

yaitu 5%, 10%, dan 15% dari berat total agregat halus masing-masing 

benda uji. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pasir pantai sebagai bahan pengganti pasir sungai 

pada campuran lapis aspal beton terhadap karakteristik marshall? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan filler abu tebu dengan persentase 

0%, 5%, 10%, dan 15% pada campuran lapis aspal beton terhadap 

karakteristik marshall? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pasir pantai sebagai bahan pengganti pasir 

sungai pada campuran lapis aspal beton terhadap karakteristik 

marshall (kelelehan, kepadatan, stabilitas, Void In the Mix, Void in 

Minerale Agregat, Void Filled with Asphalt, Marshall Quotient). 

2. Mengetahui pengaruh penambahan filler abu tebu dengan persentase 

filler 0%, 5%, 10%, dan 15% pada campuran lapis aspal beton 

terhadap karakteristik marshall (kelelehan, kepadatan, stabilitas, Void 
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In the Mix, Void in Minerale Agregat, Void Filled with Asphalt, 

Marshall Quotient). 

 

F. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan baru khususnya 

pada bidang perkerasan jalan dalam bidang ketekniksipilan. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi atau masukan untuk 

peningkatan kualitas perkerasan jalan. 

3. Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi alternatif untuk 

memanfaatkan limbah abu tebu yang dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. 

 

G. Keaslian Gagasan 

Proyek akhir ini yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Pasir 

Pantai sebagai Bahan Pengganti Pasir dengan Penambahan Fly Ash Abu 

Tebu pada Campuran Aspal” dipastikan asli dan belum pernah ada yang 

mengajukan karya yang serupa di instansi atau lembaga manapun. Karya 

tulis yang atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini dipastikan 

tercantum dalam naskah sebagai acuan dan referensi. 

 


