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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring berjalannya kemajuan zaman, keperluan akan beton semakin besar. 

Maka aspek-aspek lainnya seperti aspek efektif, ekonomi dan efisien tentu akan 

lebih diperhatikan. Khususnya pada aspek ekonomi, pemanfaatan limbah-limbah 

konstruksi dalam campuran beton pun mulai dipertimbangkan. Di Indonesia 

terdapat berbagai macam limbah hasil kegiatan proyek salah satunya adalah aspal. 

Banyak nya perluasan jalan yang ada di Indonesia, terutama dikota Batam 

membuat limbah aspal ini semakin banyak kemungkinan akan terus bertambah 

dan hanmpir 50% jalan dikota batam akan di lakukan perluasan ruas jalan. 

Pemerintah Kota Batam telah menargetkan pembangunan jalan di sembilan 

Kecamatan dengan total panjang hampir 34 kilomter. Hingga saat ini, progres 

pengerjaan tahun 2019 itu telah berjalan 75 persen. limbah aspal yang membentuk 

salah satu jenis limbah yang dapat digunakan dan telah banyak dimanfaatkan pada 

bidang konstruksi, yaitu sebagai bahan tambahan campuran beton sebagai 

pengganti sebagian agregat kasar, bahan untuk penimbunan jalan atau tanah rawa 

untuk pengerasan lokasi jalan, dan lain sebagainya. Selain bermanfaat pada bidang 

konstruksi, limbah aspal juga banyak dimanfaatkan pada bidang konstruksi. 

Dengan memiliki berat yang lebih ringan serta berbentuk seperti agregat kasar 

yang keras dan sedikit runcing, maka bahan limbah aspal ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai tambahan sebagian agregat kasar didalam campuran beton.  
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Beton merupakan yaitu suatu bahan material konstruksi yang terdiri dari 

bahan material campuran bahan  material semen, agregat kasar, agregat halus, 

dan air tawar. Penggunaan akan bahan beton sebagai pembentuk struktur 

bangunan sudah digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Keutungan 

penggunaan beton sebagai material bangunan adalah kekuatannya tinggi serta 

dapat kita sesuaikan terhadap kebutuhan pada struktur, dengan mudah dapat 

dibentuk menggunakan metode bekisting, serta akan tahan disaat temperature 

yang tinggi, biaya untuk pemeliharaan nya yang cukup rendah, awet, mudah di 

dapat bahan bakunya, dan lebih murah jika dibandingkan dengan komponen 

lainnya (kayu dan baja). Jika meningkatnya jumlah penggunaan terhadap beton 

dari masa ke masa yang menyebabkan jumlah sumber daya yang sudah tersedia 

akan menurun, maka jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasinya 

permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan hasil dari limbah konstruksi.  

Selain dari keuntungan yang dimiliki beton juga mempunyai titik 

kelemahan, yaitu memiliki berat sendiri yang begitu besar maka penggunaan 

agregat yang ringan untuk menggantikan agregat yang biasa dipakai merupakan 

salah satu solusi untuk kelemahan tersebut. “Sesuai dengan berkembang nya 

teknologi untuk memperbaiki sifat beton dan kinerja beton dengan biaya yang 

cukup murah tanpa mengurangi mutunya maka beton akan diberikan bahan 

tambahan seperti pemanfaatan limbah bekas bangunan, limbah bekas aspal, serat 

ijuk, sabut kelapa, serat nilon, cangkang sawit, abu terbang (fly ash), dan lain-

lain” (Mulyono, 2004).  
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Melalui penelitian ini saya memanfaatkan limbah aspal sebagai pengganti 

sebagian substitusi agregat kasar beton dan diharapkan dapat menghasilkan kuat 

tekan beton yang mencukupi persyaratan. Persyaratan untuk beton normal mutu 

sedang adalah dengan perbandingan kuat tekan antara 20MPa sampai dengan 

35MPa serta berat isi antara 2200kg/m3 sampai dengan 2500 kg/m3. Pada 

penelitian ini digunakan variasi sebesar 0%, 2,5%, 5% dan 7,5%.  

1.2 Rumusan Masalah   

Melihat pada latar belakang yang sudah ada, dapat disimpulkan untuk 

rumusan masalah yang akan dipakai penulis dalam membahas isi penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana dapat pengaruh perbandingan nilai kuat tekan mutu K-250 

memakai bahan campuran limbah aspal? 

2. Berapa nilai kadar yang optimal setelah ditambah bahan campuran limbah 

aspal dibandingkan terhadapt mutu K-250? 

1.3   Batasan Masalah   

Batasan masalah yang ada didalam penelitian ini ialah:  

Untuk batasan masalah yang akan digunakan didalam penelitian ialah:  

1. Nilai kuat tekan beton direncanakan yaitu K-250 dengan mengunakan bahan 

tambah campuran  limbah aspal yang mengguanakan variasi presentase. 
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2. Pengujian kekuatan tekan beton dilakukan disaat memasuki umur 7 hari,14 

hari, dan 28 hari, dengan masing-masing empat sampel benda pengujian. 

3. Di dalam penelitian ini memakai benda penggujian yaitu kubus yang 

ukurannya 15 x 15 x 15 cm serta menguji kekuatan tekan beton. 

4. Substitusi pecahan agregat kasar dengan limbah aspal sebanyak 2,5 % , 5 % , 

dan 7,5 %.  

6. Semen yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu semen padang 

Portland type I. 

1.4   Tujuan Penelitian 

Untuk tujuan sebuah penelitian ini yaitu sebagi berikut : 

1. Menganalisis penggunaan bahan campuran limbah aspal terhadap kuat tekan 

beton dan membandingkan terhadap mutu beton K-250.  

2. Menentukan presentase campuran limbah aspal yang optimum untuk 

mendapatkan hasil nilai kuat tekan beton yang paling optimal. 

1.5   Manfaat Penelitian  

Hasil dari laporan penelitian ini bisa diharapkan dapat memanfaatkan 

limbah aspal dari hasil perbaikan atau pengerjaan jalan yang ada di Indonesia 

untuk mengurangi penggunaan batu pecah selain itu bisa menguntungkan pihak 

kontraktor dalam biaya material bangunan bidang konstruksi. Untuk menambah 

ilmu wawasan serta ilmu pengetahuan tentang beton dengan limbah aspal. 
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1.6      Metodologi Penelitian   

Metodologi didalam penelitian ini menggunakan penulisan laporan tugas 

akhir ini ialah kajian eksperimen di Laboratorium PT. Jutam ReadyMix 

Concrete.   

1.7     Sistematika Penulisan   

Sistematika di dalam melakukan penulisan laporan ini akan disusun 

perbab, pada setiap bab yang terdiri dari beberapa bagian yang diurutkan secara 

detail. Adapun cara penulisan pada setiap bab berikut ini:  

BAB I. PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

sistematika penulisan didalam laporan penelitian ini.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Di dalam bab ini akan membahas tentang uraian dari literatur atau referensi 

yang menjadi pusat acuan dalam penulisan tugas akhir yaitu materi tentang beton 

dan limbah aspal.  

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Di bab ini akan membahas mengenai tahapan di setiap penelitian serta cara 

metode penelitian dan data yang digunakan untuk menyelesaikan laporan tugas 

akhir.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam ini akan pembahasan tentang analisis data dari hasil penelitian 

oleh penulis yang didapatkan dari pengujian kuat tekan beton.  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis 

selama melakukan penelitian ini dari awal sampai akhir. 
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