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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Jalan 

Definisi jalan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah UU 

Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

Jalan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan berpengaruh sejak 

zaman dulu hingga sekarang. Ketika belum ditemukannya roda hingga sekarang 

sudah muncul banyak inovasi kendaraan. Jalan umum adalah jalan yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun 

oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk 

kepentingan sendiri atau pihak tertentu.  

 

B. Perkerasan Jalan 

Konstruksi perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang tersusun atas agregat 

yang dipadatkan dengan atau tanpa lapisan pengikat di atas lapisan tanah pada 

suatu jalur jalan. Apabila konstruksi perkerasan direncanakan menggunakan 

lapisan pengikat, maka lapisan pengikat yang umum digunakan adalah aspal atau 

semen. Dengan adanya konstruksi perkerasan jalan, maka badan jalan akan 

terlindung dari kerusakan terutama yang disebabkan oleh air dan beban lalu lintas 

dimana konstruksi perkerasan jalan akan memperkuat daya dukung tanah dasar  

yang melemah akibat pengaruh air. Selain itu, lapisan-lapisan pada konstruksi 

perkerasan jalan juga akan membantu lapisan tanah dasar sehingga beban yang 

diterima lapisan tanah dasar tidak terlalu besar (Sukirman, 1992).  

Menurut Sukirman (1999) berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi jalan 

dapat dibedakan atas 3 jenis perkerasan :  
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1. Perkerasan Lentur (flexible pavement) 

Perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Pada 

umumnya perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban 

lalu lintas ringan sampai sedang, seperti jalan perkotaan, jalan dengan ultilitas 

terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan 

dengan konstruksi bertahap. Berikut adalah beberapa lapisan perkerasan 

lentur: 

a. Lapisan tanah dasar (Subgrade) 

Tanah dasar merupakan permukaan tanah semula/ permukaan galian/ 

permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan 

dasar. 

b. Lapisan pondasi bawah (Subbase Course) 

Lapisan pondasi bawah merupakan lapis perkerasan jalan yang terletak 

antara lapis tanah dasar dan lapis pondasi atas (base) yang berfungsi 

sebagai bagian perkerasan untuk meneruskan beban di atasnya, dan 

selanjutnya menyebarkan tegangan tersebut ke tanah lapis dasar. 

c. Lapisan pondasi atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas merupakan lapis perkerasan jalan yang terletak antara 

lapis permukaan dan lapis pondasi bawah (subbase) yang berfungsi 

sebagai bagian perkerasan yang mendukung lapis permukaan dan menahan 

beban roda kemudian menyebarkan beban dan tegangan tersebut secara 

bertahap ke lapis pondasi bawah dan lapis tanah dasar. 

d. Lapisan permukaan (Surface Course) 

Lapis permukaan merupakan lapis perkerasan yang terletak paling atas. 

Berfungsi sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban secara langsung 

dan merupakan lapisan aus yang bersifat impermeable terhadap air 

sehingga dapat melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca. 
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Sumber : Bina Marga 2010 

Gambar 2.1 Lapis Perkerasan Lentur 

2. Perkerasan Kaku (rigid pavement) 

Perkerasan yang pada lapisan permukaannya menggunakan bahan 

pengikat semen atau portlant cement concrete sebagai bahan ikat (Sukirman, 

1992). Secara spesisifik perkerasan kaku didefinisikan sebagai suatu susunan 

konstruksi perkerasan dimana sebagai lapisan atas digunakan pelat beton yang 

terletak diatas lapisan pondasi atau langsung diatas tanah dasar (sub-grade). 

Perkerasan kaku mempunyai kekakuan atau stiffnes yang akan menyalurkan 

beban pada daerah yang relatif lebih luas pada subgrade, beton sendiri bagian 

utama yang menanggung beban struktural. 

Berdasarkan adanya sambungan dan tulangan pelat beton, perkerasan kaku 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Perkerasan beton tak bertulang bersambungan 

b. Perkerasan beton bersambungan 

c. Perkerasan beton bertulang kontinyu 

 

Sumber : Bina Marga 2010 

Gambar 2.2 Lapis Perkerasan kaku 



8 

 

 
 

3. Perkerasan Komposit 

Perkerasan komposit merupakan gabungan konstruksi perkerasan kaku 

(rigid pavement) dan lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) di atasnya, 

dimana kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu 

lintas. Maka perlu ada persyaratan ketebalan perkerasan aspal agar 

mempunyai kekakuan yang cukup serta dapat mencegah retak refleksi dari 

perkerasan beton dibawahnya. 

Konstruksi ini umumnya mempunyai tingkat kenyamanan yang lebih baik 

bagi pengendara dibandingkan dengan konstruksi perkerasan beton semen 

sebagai lapis permukaan tanpa aspal. 

 

Sumber : Bina Marga 2010 

Gambar 2.3 Perkerasan komposit 

 

C. Kinerja Perkerasan 

Untuk menghasilkan campuran perkerasan yang baik harus diperhatikan 

mengenai karakteristik campuran yang dimiliki oleh aspal sendiri. Menurut 

Sukirman (1992), terdapat tujuh karakteristik campuran yang harus dimiliki oleh 

aspal beton yaitu : 

1. Stabilitas (Stability) 

Stabilitas perkerasan jalan adalah kemampuan lapisan perkerasan menerima 

beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk untuk tetap seperti gelombang, 

alur atau bleeding. Nilai stabilitas yang terlalu tinggi menyebabkan lapis 

perkerasan menjadi kaku dan cepat mengalami retak. 
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Faktor yang mempengaruhi nilai stabilitias aspal beton adalah : 

a. Gesekan internal yang dapat berasal dari kekasaran permukaan butir-

butir agregat, luas bidang kontak antar butir atau bentuk butir, gradasi 

agregat, kepadatan campuran dan tebal film aspal. 

b. Kohesi yang merupakan gaya ikat aspal yang berasal dari daya lekatnya, 

sehingga mampu memelihara tekanan kontak antar butir agregat. 

2. Keawetan (Durability) 

Kemampuan aspal beton menerima repetisi beban lalu lintas seperti berat 

kendaraan dan gesekan antar roda kendaraan dengan permukaan jalan serta 

menahan keausan akibat pengaruh cuaca dan iklim. 

3. Kelenturan (Fleksibility) 

Kelenturan pada lapis perkerasan adalah kemampuan aspal beton untuk 

menyesuaikan diri akibat penurunan (konsolidasi/settlement) dan pergerakan 

dari pondasi atau tanah dasar, tanpa terjadi retak. 

4. Tahanan Geser / kekesatan (skid resistance) 

Kekesatan adalah kemampuan permukaan aspal beton terutama pada 

kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga 

kendaraan tidak tergelincir ataupun selip. 

5. Kedap Air (impermeability) 

Kedap air adalah kemampuan beton aspal untuk tidak dapat dimasuki air 

ataupun udara lapisan aspal beton. Air dan udara dapat mengakibatkan 

percepatan proses penuaan aspal dan pengelupasan selimut aspal permukaan 

agregat. 

6. Ketahanan Terhadap kelelahan (fatique resistance) 

Ketahanan campuran beraspal terhadap lelah adalah kemampuan lapisan 

aspal beton menerima lendutan berulang akibat repetisi beban, tanpa terjadinya 

kelelahan berupa alur ataupun retak. 

7. Kemudahan dalam Pengerjaan (Workability) 

Workability adalah kemampuan campuran aspal beton untuk mudah 

dicampurkan dan dipadatkan. Kemudahan pelaksanaan menentukan tingkat 

efisiensi pekerjaan. Faktor kemudahan dalam proses pelaksanaan adalah 

viskositas aspal, kepekatan aspal terhadap perubahan temperatur dan gradasi 
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serta kondisi agregat. Namun kandungan bahan pengisi (filler) yang tinggi 

dapat menyebabkan pelaksanaan di lapangan lebih susah. 

 

D. HRS (Hot Rolled Sheet) 

HRS (Hot Rolled Sheet) atau lapisan aspal tipis beton adalah suatu lapisan 

pada konstruksi jalan raya dengan kelenturan tinggi dan tahan dengan kelelahan 

plastis yang cocok digunakan di daerah tropis. Campuran HRS merupakan lapis 

penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi timpang, mineral 

pengisi (filler) dan aspal keras dengan perbandingan tertentu, yang dicampur dan 

dipadatkan dalam keadaan panas (dalam suhu tertentu, minimum 124o), dengan 

ketebalan 2,5 cm sampai 3 cm. konstruksi perkerasan HRS dalam penggunaannya 

dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas A dan kelas B. Perbedaan kedua konstruksi 

perkerasan tersebut terdapat pada gradasi agregat yang digunakan, beban lalu 

lintas yang rencana dan segi pemakaian.  

HRS (Lataston) terbagi atas dua jenis campuran yaitu HRS Pondasi (HRS-

Base) dan HRS Lapis Aus (HRS Wearing Course, HRS-WC) dan ukuran 

maksimum agregat masing-masing campuran adalah 19 mm. HRS-Base 

mempunyai proporsi fraksi agregat kasar lebih besar daripada HRS-WC. 

Campuran HRS direncanakan untuk mengakomodasi kadar aspal yang lebih 

tinggi dibandingkan AC, sehingga fleksibilitas dan keawetannya lebih bagus. Agar 

mendapatkan hasil yang bagus, campuran harus direncanakan sesuai dengan 

spesifikasi. Ketentuan campuran dan gradasi agregat untuk campuran HRS-WC 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Ketentuan sifat-sifat Campuran HRS-WC 

sifat -  sifat campuran 

LATASTON 

Lapis Aus Lapis Pondasi 

Senjang 

Semi 

Senjang Senjang 

Semi 

Senjang 

kadar aspal optimum (%) Min 5,9 5,9 5,5 5,5 

Penyerapan aspal (%) max 

 

1,7      

Jumlah tumbukan per bidang   

 

75      
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Tabel 2.1 Lanjutan 

Sifat-sifat campuran 

LATASTON 

Lapis Aus Lapis Pondasi 

Senjang 
Semi 

Senjang 
Senjang 

Semi 

Senjang 

Rongga dalam campuran min 4 

Ronggan dalam agregat max 6 

 min 18 

Rongga terisi aspal (%) min 68  

Stabilitas Marshall (kg) min 800  

Pelelehan (mm) min 3  

Marshall Quotient (kg/mm) min 250  

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendam selama 24 jam, 60 min 90  

Rongga dalam campuran (%) pada 

kepadatan membal (refusal) min 3  

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (revisi 3) 

 

E. Material Penyusun HRS-WC 

Jenis perkerasan lapisan aspal beton ini merupakan campuran merata antara 

agregat dan aspal sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu (Sukirma,1992). 

Bahan Lataston terdiri atas agregat kasar, agregat halus, materi pengisi (filler) jika 

diperlukan, dan aspal. Berikut bahan penyusun konstruksi perkerasan jalan :  

1. Agregat 

 Agregat atau sering disebut batuan didefinisikan secara umum sebagai kulit 

bumi yang keras dan solid. ASTM (1974) mendefinisikan batuan sebagai suatu 

bahan yang terdiri dari mineral padat, berupa masa berukuran besar ataupun 

berupa fragmen-fragmen. Agregat merupakan komponen utama dari lapisan 

perkerasan jalan yaitu 90-95% pada tiap campurannya. 

 Agregat mempunyai peranan yang sangat penting dalam prasarana 

transportasi, khususnya pada konstruksi perkerasan jalan. Daya dukung 

perkerasan jalan ditentukan sebagian besar oleh karakteristik agregat yang 
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digunakan. Dengan pemilihan agregat yang tepat dan sesuai spesifikasi sangat 

menentukan keberhasilan dalam pembangunan jalan. 

 Secara umum, agregat yang digunakan dalam campuran beraspal dibagi atas 

dua fraksi yaitu : 

a. Agregat kasar 

Agregat kasar adalah material yang tertahan pada saringan no.8 (2,36 mm). 

Agregat untuk campuran aspal harus terdiri dari batu pecah yang bersih, 

kuat, kering, awet, bersudut, bebas dari kotoran lempung dan material asing 

lainnya serta mempunyai tekstur permukaan yang kasar dan tidak bulat agar 

dapat memberikan sifat interlocking yang baik dengan material yang lain. 

Tingginya kandungan agregat kasar membuat lapis perkerasan lebih 

permeable. Hal ini menyebabkan rongga udara meningkatkan dan 

menurunnya daya lekat bitumen, maka terjadi pengelupasan aspal dan 

batuan. 

Agregat kasar pada umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti tertera pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 ketentuan Agregat kasar 

Pengujian Standar Nilai 

Kekekalan bentuk agregat 

terhadap larutan 

Natrium Sulfat 
SNI 3407:2008 

Maks. 12% 

Magnesium Sulfat Maks. 18% 

Abrasi dengan 

mesin Los 

Angeles 

Campuran AC 

Modifikasi 

100 putaran 

SNI 2417:2008 

Maks. 6 % 

500 putaran Maks. 30% 

Semua jenis 

campuran aspal 

bergradasi 

lainnya 

100 putaran Maks. 8% 

500 putaran Maks. 40% 

Kelekatan Agregat terhadap Aspal SNI 2439:2011 Min. 95 % 

Butir Pecah pada Agregat Kasar SNI 7619:2012 95/90 

Partikel Pipih dan Lonjong 
ASTM D4791 

Perbandingan 1:5 
Maks. 10 % 

Material Lolos Ayakan No. 200 SNI 03-4142-1996 Maks. 2% 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (Revisi 3) 
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b. Agregat halus 

Agregat halus merupakan hasil desintergrasi alami batuan atau pasir yang 

dihasilkan oleh industri pemecah batu. Agregat halus adalah material yang 

lolos saringan no.8 (2,36 mm). Agregat halus dapat meningkatkan stabilitas 

campuran dengan penguncian (interlocking) antar butiran, bahan ini dapat 

terdiri dari butir-butir batu pecah atau pasir alam ataupun dari keduanya. 

Agregat halus umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti tertera pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Ketentuan Agregat Halus 

Pengujian Standar Nilai 

Nilai setara pasir SNI 03-4428-1997 

Min. 50% untuk SS, 

HRS dan AC bergradasi 

halus min. 70% untuk 

AC bergradasi kasar 

Material lolos ayakan No. 

200 SNI 03-4428-1997 Maks. 8% 

Kadar Lempung SNI 3423 : 2008 Maks. 1% 

Angularitas (kedalamn dari 

permukaan <10 cm) 

AASHTO TP-33 

atau Min. 45 

Angularitas (kedalamn dari 

permukaan 10 cm) ASTM C1252-93 Min. 40 

 Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (revisi 3). 

 

c. Bahan Pengisi 

Bahan pengisi (filler) adalah bahan yang harus kering dan bebas dari 

gumpalan-gumpalan dan mempunyai sifat non plastis. Filler harus 

mengandung bahan yang lolos saringan No. 200 (0,075) tidak kurang dari 

75% terhadap beratnya (Bina Marga 2010). 

 

2. Aspal 

Aspal merupakan senyawa hidrokarbon berwarna coklat gelap atau hitam 

pekat yang yang dibentuk dari unsur-unsur asphalthenes, resins, dan oils. 

Aspal pada lapisan perkerasan yang berfungsi sebagai bahan ikat antara agregat 
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untuk membentuk suatu campuran kompak, sehingga akan memberikan 

kekuatan masing-masing agregat (Kerb dan Walker, 1971). Selain sebagai 

bahan ikat, aspal juga berfungsi untuk mengisi rongga antara butir agregat dan 

pori-pori yang ada dari agregat itu sendiri. 

Pada temperatur ruang, aspal bersifat thermoplastic sehingga aspal akan 

mencair jika dipanaskan sampai pada temperatur tertentu dan kembali 

membeku jika temperatur turun. Bersama agregat, aspal merupakan material 

pembentuk campuran perkerasan jalan. Banyaknya aspal dalam campuran 

perkerasan berkisar antara 4-10% berdasarkan berat campuran, atau 10-15% 

berdasarkan volume campuran (Sukirman, 2003). 

Aspal yang digunakan dalam campuran beraspal Lastaston (HRS-WC) 

adalah aspal keras atau asphalt cement penetrasi 60/70 yang memenuhi 

persyaratan seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Spesifikasi Aspal Keras 60/70 

No. Jenis Pemeriksaan 
Metoda 

Pemeriksaan 

Aspal 

Pen. 60-

70 

1. Penetrasi pada 25o C (0,1 mm) SNI 06-2456-1991 60-70 

2. Viskositas Dinamis 60o C (Pa.s) SNI 06-6441-2000 160-240 

3. Viskositas Kinematis (cSt) SNI 06-6441-2000 ≥ 300 

4. Titik Lembek (o C) SNI 2434:2011 ≥ 48 

5. Daktitilitas pada 25o C, (cm) SNI 2434:2011 ≥ 100 

6. Titik Nyala (o C) SNI 2433:2011 ≥ 232 

7. 
Kelarutan dalam Trichlorethylene 

(%) 
AASHTO T44-03 ≥ 99 

8. Berat Jenis SNI 2441:2011 ≥ 1,0 

9. 
Stabilitas Penyimpanan Perbedan 

Titik Lembek (o C) 

ASTM D 5976 part 

6.1 
- 

10. 
Partikel yang lebih halus dari 150 

micron (µm) (%) 
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Tabel 2.4. Lanjutan 

 
Pengujian Residu hasil TFOT (SNI-06-2440-1991) atau RTFOT 

(SNI-03-6835-2002) : 

No. Jenis Pemeriksaan 
Metoda 

Pemeriksaan 

Aspal 

Pen. 60-

70 

11. Berat yang Hilang (%) SNI 06-2441-1991 ≤ 0,8 

12. Viskositas Dinamis 60o C (Pa.s) SNI 03-6441-2000 ≤ 800 

13. Penetrasi pada 25 °C (%) SNI 06-2456-1991 ≥ 54 

14. Daktalitas pada 25 °C (cm) SNI 2432 : 2011 ≥ 100 

15. Keelastisan setelah  pengembalian (%) AASTHO T 301-98 - 

Sumber : Spesifikasi Umum Bina Marga Edisi 2010 (Revisi 3) 

 

F. Steel Slag 

Steel slag merupakan limbah sisa dari proses pembuatan atau pengocoran 

baja yang berbentuk kubikal tak beraturan dan permukaanya mengkilap seperti 

kaca. Steel slag mempunyai permukaan mengkilap karena saat pegecoran atau 

peleburan logam pada suhu tinggi menyebabkan gas terperangkap di dalamnya. 

Steel slag sendiri dapat memberikan ikatan dan meningkatkan daya adhesi. 

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup berdasarkan PP no 85/1999 

menyebutkan tentang limbah steel slag atau klelet merupakan limbah berbahaya 

dan beracun (B3) berdasar uji TCLP. TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching 

Procedure merupakan pemeriksaan untuk melihat kandungan racun atau bahan 

berbahaya dalam steel slag atau klelet, Menurut Baku Mutu sesuai dengan PP 

18/1999 jo PP 85/1999 Pengujian TCLP Steel Slag dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Hasil Pengujian TCLP Steel Slag 

Parameter Metode 

TCLP (mg/L) 

Sample 
PP18/99  

PP85/99 
USEPA 

Arsen (As) AAS/Hydride 0,013 5 5 

Barium (Ba) AAS 1,001 100 100 

Boron (B) AAS 0,144 500 - 
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Tabel 2.5. Lanjutan 

Parameter Metode 

TCLP (mg/L) 

Sample 
PP18/99  

PP85/99 
USEPA 

Cadmium (Cd) AAS 0,022 1 1 

Chromium (Cr) AAS 0,031 5 5 

Copper (Cu) AAS 0,011 10 - 

Lead (Pb) AAS 0,599 5 5 

Mercury (Hg) AAS/Hg Analyzer 0,00012 0,2 0,2 

Selenium (Se) AAS 0,008 1 1 

Zinc (Zn) AAS 0,923 50 - 

Silver (Ag) AAS <0,001 5 5 

Sumber : Pemanfaatan  Steel Slag untuk Teknologi Jalan yang Ramah 

Lingkungan, 2011 

Melihat dari hasil uji TCLP steel slag untuk kandungan logam berat masih 

dibawah baku mutu standar Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintahan Nomor 85 

tahun 1999. Uji TCLP ini memberikan gambaran kemungkinan terburuk 

terjadinya pencemaran limbah yang dibuang pada lahan terbuka. Secara Peraturan 

Lingkungan (PP 85 tahun 1999) hasil uji steel slag masih dikategorikan tidak 

berbahaya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pusat Litbang Prasaran 

Transportasi Badan Pekerjaan Umum, steel slag memenuhi agregat standar 

dimana berat jenis steel slag lebih tinggi dari pada agregat standar, sehingga 

menyebabkan volume pekerjaan lebih kecil daripada standar, untuk itu dilakukan 

upaya pencampuran sebagian agregat slag dengan bahan lainnya. Campuran ini 

akan menurunkan berat jenis campuran, sehingga volume pekerjaan akan tercapai, 

dan kekuatan campuran lebih kuat dan baik. 

Steel slag adalah batuan kasar berbentuk kubikal tidak teratur. Batuan ini 

terbentuk dari mineral–mineral yang digunakan sebagai pemurnian baja dari dapur 

tinggi. Pemrosesan steel slag adalah proses pelaburan baja yang mengakibatkan 

terbentuknya steel slag di bagian atas, kemudian steel slag dialirkan dan 

ditampung dalam slag pot pada kondisi cair. Dalam waktu yang singkat steel slag 
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membeku. Agar terbentuk serpihan, steel slag yang terhampar disemprot dengan 

air. Perubahan suhu yang mendadak membuat steel slag pecah, kemudian steel 

slag yang berbentuk serpihan dimasukkan ke dalam processing plant agar menjadi 

granular. 

Steel slag lebih berat dari batu gunung. Steel slag yang berbentuk granular 

berongga jika terisi oleh filler dan aspal akan bereaksi secara kimia maupun 

secara fisik sehingga ikatan antar batuan steel slag akan lebih kuat, jika 

dipadatkan tahan terhadap pergeseran bila ditekan dengan tekanan berat. Selain itu 

batuan steel slag mempunyai bentuk kasar yang dan berlubang-lubang (porous) 

akan memberikan ikatan yang lebih baik. Steel slag juga lebih tahan terhadap 

reaksi kimia dan perubahan suhu, karena logamnya telah dikeluarkan melalui 

pembakaran yang tinggi pada dapur tinggi lebih kurang 1600o C (Yus Anshari, 

1998). 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi-studi mengenai pemanfaatan steel slag di bidang teknik 

sipil, antara lain : 

1. Hartati (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh steel slag sebagai 

pengganti agregat kasar pada campuran aspal beton terhadap workabilitas dan 

durabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Marshall dan variasi steel 

slag yang digunakan adalah 0%, 25%, 50%, 75% dari seluruh campuran 

agregat kasar. Dari penelitian ini diketahui bahwa semakin tinggi kandungan 

steel slag sebagai agregat kasar dalam suatu campuran, maka semakin rendah 

workabilitasnya sedangkan nilai durabilitas akan naik dengan adanya 

penambahan kadar slag. 

2. Farid dan Ambar (2016) melakukan studi tentang penggunaan limbah industri 

yaitu steel slag sebagai pengganti agregat kasar No. 1/2" dan 3/8” pada 

campuran HRS. Hasil penelitian menunjukkan jika penambahan kadar steel 

slag dengan presentase sebesar 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari berat 

agregat 3/8” memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

penambahan kadar steel slag dengan ukuran 1/2" ditinjau dari karakteristik 

Marshall yang meliputi nilai stabilitas, flow, VIM, VMA, VFA, dan MQ. 




