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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang sedang 

mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga, untuk menunjang 

pembangunan dan perkembangan pada suatu bidang diperlukan sarana prasarana 

yang memadai terlebih bidang transportasi. Sektor transportasi sendiri merupakan 

salah satu masalah atau sektor yang sangat penting untuk menunjang suatu 

perkembangan ataupun pembangunan, karena di dalam sektor transportasi sendiri 

terdapat beberapa aspek yang penting dan salah satu aspek itu adalah aspek 

tentang jalan. 

Jalan merupakan sarana penghubung mobilisasi dari satu tempat ke tempat 

lain, sehingga dalam perancangan dan pembangunannya sangatlah harus 

memperhatikan secara menyeluruh terlebih lagi pada pekerjaan perkerasannya. 

Permasalahan pekerjaan perkerasan pada saat ini ialah dihadapkan dengan sebuah 

tantangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas secara optimal dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif, efisien, ekonomis dan ramah 

lingkungan.  

 Di sisi lain, limbah industri dan teknologi belakangan ini juga merupakan 

salah satu permasalahan lingkungan yang harus mendapat perhatian untuk 

mencari alternatif untuk mengatasinya. Sebagai contoh, di daerah industri 

pengecoran logam di wilayah Klaten, terlebih daerah Ceper terdapat banyak 

industri pengecoran logam yang menghasilkan limbah berupa limbah baja (steel 

slag) atau warga sekitar menyebutnya “klelet” yang mana limbah tersebut 

termasuk kedalam limbah B3 yang harus ditangani atau dikelola dengan benar 

karena dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. 

 Berawal dari banyaknya limbah didaerah tersebut yang mana oleh warga 

sekitarnya dianggap sebagai limbah atau sampah yang mana pengolahannya 

hanya digunakan sebagai material urugan tanah karena karakteristik dari limbah 

tersebut yang keras seperti batu alam. Maka, berawal dari hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian tentang pemanfaatan atau penggunaan limbah pengecoran 
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logam baja (klelet) sebagai bahan pengganti agregat terhadap karakteristik 

campuran beraspal. 

 Berawal dari permasalahan banyaknya limbah steel slag di daerah Klaten 

dan karakteristik steel slag yang menyerupai sifat batu alam, maka hal tersebut 

menjadi faktor untuk dilakukannya penelitian tentang alternatif steel slag sebagai 

pengganti agregat kasar dalam pembuatan perkerasan jalan jenis campuran Hot 

Rolled Sheet (HRS) terhadap karakteristik Marshall. 

 Salah satu konstuksi jalan yang dibangun dan digunakan di Indonesia 

merupakan perkerasan jalan lentur (flexible pavement). Pada saat ini terdapat 

banyak macam teknologi lapis perkerasan seperti : Lapis Aspal Beton (AC), Hot 

Rolled Asphalt (HRA), Hot Rolled Sheet (HRS) dan sebagainya.  

 Hot Rolled Sheet (HRS) atau lapis tipis aspal beton (Lataston) adalah jenis 

perkerasan dengan campuran aspal yang menggunakan gradasi senjang, agregat 

halus, dan pengisi (filler). Karena menggunakan gradasi senjang, maka pada 

campuran lataston memerlukan kadar aspal dengan kadar atau presentase yang 

lebih tinggi dibandingkan Aspal Beton (Laston) untuk memperoleh kekuatan dan 

keawetan yang baik. 

  

B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, limbah baja (steel slag) yang digunakan sebagai 

perbandingan pengaruh pengganti agregat kasar No. 1/2” dan No. 3/8” pada 

campuran HRS-WC terhadap karakteristik Marshall. Beberapa rumusan masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sifat fisis steel slag (klelet) yang terkait dengan sifat fisis aspal 

yang digunakan? 

2. Apakah penggunaan steel slag (klelet) memberikan pengaruh terhadap 

karakterisktik Marshall pada campuran tipis aspal beton (HRS-WC) ? 

3. Bagaimana perbandingan pengaruh penggantian agregat kasar No. 1/2” dan 

No. 3/8” terhadap karakteristik Marshall pada campuran HRS-WC ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi sifat-sifat fisis Steel Slag yang digunakan sebagai pengganti 

agregat campuran aspal  pada perkerasan lapis tipis aspal beton (HRS-WC). 

2. Mengevaluasi perbandingan campuran dengan menggunakan steel slag 

sebagai pengganti agregat dan campuran normal (tanpa steel slag) terhadap 

karakteristik Marshall pada campuran HRS-WC. 

3. Mengevaluasi pengaruh penggantian agregat kasar dengan steel slag untuk 

mendapatkan kadar campuran steel slag optimum dalam campuran HRS-WC 

sebagai pengganti agregat No. 1/2" dan No. 3/8”.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti bidang perkerasan jalan, khususnya bahan material perkerasan untuk 

mengkaji bahan-bahan altenatif perkerasan jalan. Manfaat lain dari penelitian ini 

adalah dengan memanfaatkan limbah pengecoran baja (steel slag) sebagai 

pengganti agregat campuran aspal diharapkan dapat mengurangi dampak 

kerusakan lingkungan dikarenakan limbah pengecoran baja yang merupakan salah 

satu jenis limbah B3 atau limbah berbahaya jika tidak ditangani secara benar. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

1. Pemeriksaan aspal (penetrasi, titik lembek, titik nyala, kehilangan berat aspal, 

daktalitas, berat jenis aspal). 

2. Pemeriksaan agregat (berat jenis dan penyerapan air, abrasi dengan mesin Los 

Angeles dan kelekatan agregat pada aspal). 

3. Pemeriksaan steel slag (berat jenis dan penyerapan air, abrasi dengan mesin 

Los Angeles dan kelekatan agregat pada aspal). 

4. Limbah yang digunakan adalah limbah pengecoran baja dengan metode 

kupola sebagai metode pengecoran atau pelelehan bajanya sendiri dan steel 

slag ini merupakan limbah dari pada PT. Bonjour Jaya Tbk. 

5. Aspal yang digunakan adalah penetrasi 60/70 produksi PT. Pertamina.  
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6. Pengujian ini dibatasi pada campuran lapis aspal beton jenis HRS-WC sesuai 

dengan spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan, Departemen Perekerjaan 

Umum 2010 revisi 3. 

7. Gradasi campuran yang digunakan berdasarkan pada SNI 03-1737-1989 

Laston nomor 3. 

8. Kadar aspal yang digunakan adalah kadar aspal optimum (KAO). 

9. Pengujian Marshall dengan komposisi  steel slag  15%, 25%, 35%, 45%  dan 

55% pada agregat tertahan saringan No. 1/2" dan No. 3/8”. 

10. Pengujian dilakukan di Laboratorium Transportasi dan Jalan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas 

masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian yang 

dimaksud. Berdasakan beberapa referensi atau sumber yang ada tentang penelitian 

penggunaan atau pemanfaatan steel slag sebagai pengganti agregat kasar pada 

campuran HRS-WC sebelumnya telah dilakukan, akan tetapi dalam penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Farid Kurniawan (2106) dan Ambarianto (2016) 

yang hanya menggunakan satu variasi ukuran saja. Dengan demikian jika dilihat 

dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan jika 

penelitain ini merupakan karya ilmiah asli. 




