
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prasarana perhubungan merupakan hal yang memiliki peranan penting bagi 

pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan 

pengembangan suatu wilayah. Seiring dengan perkembangan pembangunan 

nasional maka meningkat pula jumlah kendaraan yang membutuhkan 

pelayanan prasarana transportasi yang memadai.  

Jalan adalah salah satu prasarana fisik yang berfungsi sebagai fasilitas 

penunjang pelayanan dalam pergerakan arus manusia dan barang. Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kualitas jalan yang mampu 

memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jalan.  

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 
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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). Hasil 

pemecahan alat stone crusher didapatkan berbagai ukuran dan bentuknya. 

Agregat berbentuk kubus adalah agregat yang terbaik digunakan sebagai 

material perkerasan jalan hal ini dikarenakan agregat tersebut mempunyai 

bidang kontak yang lebih luas sehingga dapat saling mengunci dengan baik. 

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 penentuan indeks kepipihan didasarkan kepada klasifikasi partikel 

agregat sebagai benda pipih (flaky). Parameter utama untuk menilai 

kelayakan bentuk butiran pipih sebagai agregat pada perkerasan lentur 

didapatkan dari pengujian Marshall. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan 
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dalam bentuk tabel dan grafik uji Marshall, sehingga diharapkan didapat 

gambaran kelayakan penggunaan agregat berbentuk pipih. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan masalah 

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

dalam campuran aspal beton. Dengan variasi pencampuran agregat pipih 

adalah 0%, 20%, 40% dan 60%. Setelah itu akan memeriksa VIM (Void in 

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

Aggregate), Stabilitas, MQ (Marshall Quotient), Flow dan KAO (Kadar 

Aspal Optimum) dari campuran beraspal tersebut. 

 

C. Batasan Penelitian 

Adapun lingkup penelitian ini terbatas pada : 

1. Sumber bahan baku campuran aspal beton yang dipakai pada penelitian 

ini terdiri dari : 

a. Bahan aspal yang digunakan adalah aspal keras penetrasi produk Shell 

penetrasi 60/70. 

b. Agregat (kasar dan halus) dari quarry yang berasal dari PT. 

Syabangun Bumi Tirta, Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Agregat pipih yang digunakan merupakan agregat pipih yang tertahan 

pada saringan No. 4 ke atas, yaitu saringan ukuran 3/8” dan 1/2 “. 

d. Filler yang digunakan  adalah PC (Portland Cement). 



4 
 

2. Pengujian dilakukan terhadap kualitas campuran beraspal AC-WC gradasi 

halus pada gradasi ideal atau nilai tengah dengan variasi agregat pipih 

menggunakan metode Marshall. 

3. Mengacu pada Spesifikasi Bina Marga 2010 sebagai standar analisis. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan agregat 

pipih sebagai bahan perkerasan lentur jalan raya AC-WC dengan variasi 

kadar agregat pipih 0%, 20%, 40% dan 60% dilihat dari parameter Marshall. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam sebuah proyek pembangunan jalan 

agar dapat memilih agregat yang memenuhi spesifikasi sebagai penyusun 

campuran beraspal pada pekerasan jalan (flexible pavement). 

 


