
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan melonjaknya harga aspal minyak dan ketersedian jumlahnya yang 

terbatas maka perlu dicari alternatif lain bahan pengikat perkerasan jalan. Alternatif 

yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan aspal alam yang terdapat di pulau Buton 

Sulawesi Tenggara dari Indonesia dikenal dengan nama Asbuton. Dengan jumlah 

deposit Asbuton yang mencapai 650 juta ton, menjadikan Indonesia sebagai negara 

penghasil aspal alam terbesar di dunia.  Asbuton juga memiliki kelebihan, yaitu titik 

lembeknya lebih tinggi dari aspal minyak dan ketahanan Asbuton yang cukup tinggi 

terhadap panas, sehingga membuatnya tidak mudah meleleh. Sesuai dengan 

keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.35/2006, saat ini pemerintah 

juga bertekad untuk menggalakkan penggunaan Asbuton pada pekerjaan jalan.  

Secara ekonomis penggunaan oli bekas sebagai modifier pada campuran beraspal 

dikarenakan oli bekas memiliki nilai guna tambah dalam pemanfaatannya dan 

mudah untuk didapatkan. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah, volume 

oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor 

dan mesin-mesin bermotor. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada oli bekas 

karena diharapkan mampu mengatasi kelemahan campuran beraspal panas dengan 

Asbuton yaitu tingkat kepadatan yang relatif lebih rendah dan nilai VIM yang lebih 
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tinggi. Oli bekas mempunyai nilai titik nyala setara aspal sehingga tidak mudah 

menguap dan nilai viskositas tinggi untuk melunakkan mineral yang terkandung 

dalam Asbuton agar mampu mengisi rongga dalam campuran dan meningkatkan 

kepadatan 

Penelitian ini menggunakan campuran Lataston menggunakan agregat bergradasi 

senjang dengan maksud agar dapat mengakomodasi kadar aspal yang relatif lebih 

tinggi dari pada gradasi menerus sehingga lebih fleksibel, namun masih cukup 

stabil untuk menahan lalu lintas yang relatif berat. 

1.2 Batasan Penelitian 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik campuran Lataston 

(HRS-WC) dengan melakukan pengujian di Laboratorium Jalan Raya, Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Ruang lingkup dan batasan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Agregat yang digunakan berasal dari  PT. Sumber Batu Berkah, Tanjungan- 

Lampung Selatan. 

b. Aspal Buton yang digunakan yaitu Asbuton Lawele. 

c. Aspal yang digunakan adalah aspal produksi Pertamina pen 60/70. 

d. Oli bekas yang digunakan adalah oli bekas kendaraan mobil merk Castrol 

Magnatec SAE 10W-40 setelah pemakaian 5000 km. 

e. Gradasi agregat campuran Lataston (HRS-WC) gradasi senjang batas tengah. 

f. Pengujian Marshall. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan oli 

bekas pada campuran Lataston (HRS-WC) terhadap pengujian Marshall meliputi 

VMA, VIM, VFA, stabilitas, kelelehan dan Marshall Quotient. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu: 

a. Menambah alternatif pilihan penggunaan bahan perkerasan yang lebih ekonomis 

dan mudah didapatkan. 

b. Mengatasi masalah limbah oli bekas terhadap lingkungan. 

c. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang perkerasan jalan raya. 

 

 

 


