
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak diantara  

lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan 

pelayanan kepada sarana  transportasi, diharapkan  selama  masa  pelayanan 

tidak terjadi kerusakan yang berarti. Bahan dan material pembentuk lapisan 

perkerasan jalan adalah agregat sebagai material utama yang berpengaruh 

terhadap daya dukung lapisan permukaan jalan dan aspal sebagai bahan 

pengikat agregat agar lapisan perkerasan kedap air. 

 

Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yaitu 

berkisar antara 90 - 95 % berdasarkan prosentase beratnya. Daya dukung dan 

stabilitas lapisan permukaan jalan ditentukan dari sifat-sifat, bentuk butir, 

dan gradasi agregatnya. Namun untuk mendapatkan agregat yang memenuhi 

syarat sulit dilakukan jika agregat diambil langsung dari alam (quarry). 

Sehingga untuk mendapatkan bentuk butiran agregat yang diharapkan yaitu 

minimal  mendekati  gradasi yang  memenuhi untuk campuran aspal diperlukan 

pengolahan material dari alam (quarry) lebih lanjut dengan menggunakan 

alat/mesin pemecah batu (stone crusher).  



 
 

2 
 

Pada pekerjaan crushing ini, biasanya diperlukan beberapa kali pekerjaan 

pemecahan batu alam dari quarry antara lain pemecahan tahap pertama, 

tahap kedua dan tahap pemecahan selanjutnya jika  ternyata  diperlukan. 

Kekuatan dan keawetan suatu konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung 

dari kualitas agregat, daya dukung tanah tersebut serta jenis aspal yang 

digunakan sebagai bahan utama untuk mengikat material-material tersebut 

hingga didapatkan suatu perkerasan yang awet, tahan lama, kuat dan kesat. 

 

Dua jenis perkerasan yang biasa digunakan yaitu perkerasan lentur yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya dan perkerasan kaku yang 

menggunakan semen sebagai bahan pengikat agregat. Adapun agregat sebagai 

komponen utama dari perkerasan jalan raya ini terdiri dari agregat kasar dan 

agregat halus yang mempunyai proporsi masing-masing sesuai dengan 

spesifikasi yang digunakan. Agregat kasar merupakan agregat yang terdiri dari 

batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari 

bahan lain yang akan mengganggu, serta agregat halus merupakan pasir alam 

atau pasir buatan yang bebas dari gumpalan-gumpalan lempung dan 

merupakan butiran yang bersudut tajam dan mempunyai permukaan yang 

kasar. Agregat kasar berupa batu pecah umumnya didapat dari hasil pemecahan 

batu-batu berukuran besar oleh alat pemecah batu (stone crusher). 

 

Sementara itu agregat pipih pada umumnya juga dihasilkan oleh stone crusher, 

sehingga dilapangan tidak dapat dihindari pemakaian bentuk agregat tersebut. 

Disebabkan hal yang demikian maka dilakukan penelitian pengaruh bentuk 

butiran pipih (indeks kepipihan) terhadap perkerasan lentur jalan raya. Metode 
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penentuan indeks kepipihan didasarkan kepada klasifikasi partikel agregat 

sebagai benda pipih (flaky) dengan ketebalan kurang dari 0,6 ukuran 

nominalnya. Parameter utama untuk menilai kelayakan bentuk butiran pipih 

sebagai agregat pada perkerasan lentur didapatkan dari pengujian Marshall. 

Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel dan grafik uji 

Marshall, sehingga diharapkan mendapat gambaran kelayakan penggunaan 

agregat berbentuk pipih. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai pengaruh 

kepipihan agregat terhadap perkerasan lentur jalan raya. Pada prinsipnya 

butiran agregat dipisahkan sesuai dengan ukuran saringan yang ditentukan, 

kemudian diukur untuk mendapatkan rasio lebar terhadap tebal. (Silvia 

Sukirman, 2003) 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu melihat pengaruh agregat pipih di 

dalam campuran aspal beton. Dengan variasi pencampuran agregat pipih 

adalah 0%, 10%, 30%,dan 50%. Setelah itu akan memeriksa VIM (Void In 

Mix), VFA (Volume of voids Filled with Asphalt) , VMA (Void in the Mineral 

Agregate), Stabilitas, MQ (Marshall Quetient), Flow, dan KAO dari campuran 

beraspal tersebut. 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan agregat pipih 

sebagai bahan perkerasan lentur jalan raya AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing 
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Course) dengan variasi campuran 0%, 10%, 30% dan 50% dilihat dari 

parameter Marshall. 

D. Batasan Masalah 

 

Yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Material yang digunakan adalah batu pecah sebagai agregat kasar dan  

agregat halus. 

2. Agregat kasar yang pipih adalah berupa batu pecah tertahan di saringan Ø 

9,5 mm dan Ø 12.5 mm yang berasal dari PT. Syabangun Bumi Tirta, 

Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal shell 60/70. 

4. Kadar aspal yang digunakan adalah kadar aspal rencana (pb) 

5. Portland cement digunakan sebagai bahan pengisi (filler). 

6. Spesifikasi yang digunakan adalah Bina Marga 2010 dengan jenis 

perkerasan lentur AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course) bergradasi 

halus pada gradasi ideal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu : 

 

1. Dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan bahan dan metode   

DMF (Design Mix Formula) yang digunakan untuk campuran aspal beton. 

2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait dalam proses produksi 

aspal beton mengenai penggunaan bahan agregat pipih sebagai campuran 

dalam aspal beton. 
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3. Dapat menambah nilai guna dari agregat pipih itu sendiri yang dianggap 

kurang baik dalam karakteristik campuran aspal beton, ternyata mampu 

menggantikan sedikit proporsi agregat pada proses DMF (Design Mix 

Formula). 


