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PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan 

Riau yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada jalur 

perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu 

Singapura dan Malaysia. Kota Batam memiliki luas sekitar 1.570,35 km2 yang 

terdiri dari 8 kecamatan yaitu kecamatan Sekupang, Belakang Padang, Bulang, 

Galang, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja dan Batu Ampar (Karya, n.d.)Batam 

merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat, 

berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (BPS) Kota Batam tercatat bahwa 

Batam mengalami kenaikan kepadatan penduduk yaitu tahun 2016 tercatat 

kepadatan penduduk sebanyak 1288 jiwa/km2 , pada 2017 sebanyak 1336 

jiwa/km2 dan pada tahun 2018 sebanyak 1385 jiwa/km2  

Jumlah penduduk yang terus meningkat secara tidak langsung akan 

memengaruhi volume kendaraan pribadi di Kota Batam. Pada tahun 2018 jumlah 

kendaraan di Batam sekitar 755.393 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 

618.226 unit dan kendaraan roda empat, enam, dan seterusnya sekitar 137.167 

unit (Badan Pusat Statistik, 2019). Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan 

kendaraan maka diperlukan infrastruktur yang mendukung yaitu jalan raya 

Perkembangan konstruksi jalan raya cukup lambat dikarenakan biaya operasional 

konstruksi yang cukup mahal. Danis H Sumadilaga selaku Kepala Balitbang 

Kementerian PUPR menyatakan bahwa biaya konstruksi pembangunan jalan 

cukup bervariasi tergantung jenis konstruksi, lebar jalan dan medan yang dilalui. 

Bahkan pembangunan jalan per kilometer bisa menyentuh angka Rp. 60 miliar 

(Simorangkir, 2017). 

Keramik merupakan salah satu material konstruksi yang selalu kita jumpai 

hampir dimanapun kita berada. Limbah potongan keramik merupakan salah saatu 

material konstruksi yang sering dibuang setelah proyek selesai dikerjakan. 

Apabila limbah ini dibuang dengan sembarangan maka otomatis akan 

mengganggu lingkungan sekitar. Penulis mencoba meneliti apakah limbah 
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potongan keramik dapat dijadikan alternatif pengganti agegat pada campuran 

perkerasan. Limbah potongan keramik yang digunakan merupakan keramik sisa 

proyek konstruksi yang sudah tidak digunakan lagi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan lebih lanjut antara lain : 

1. Apakah gradasi campuran agregat dapat memengaruhi kekuatan dan daya 

dukung dari perkerasan ? 

2. Apakah limbah keramik dapat dijadikan pengganti agregat pada campuran 

perkerasan ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Kadar aspal optimum ditentukan menggunakan metode perhitungan luasan 

permukaan tanpa interval. 

2. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Experiment / percobaan di 

laboratorium. 

3. Implementasi dari penelitian ini diperuntukkan untuk jalan kelas lokal 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisa gradasi campuran agregat pas untuk kekuatan dan daya 

dukung maksimal dari perkerasan. 

2. Mengidentifikasi efektivitas limbah keramik sebagai alternatif pengganti 

agregat dalam campuran perkerasan. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang penulis harapkan tercapai pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa 

Mahasiswa memahami campuran konvensional pada campuran perkerasan 

dan pengaruh limbah keramik yang menjadi alternatif pengganti agregat. 
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2. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan limbah keramik. 

3. Bagi universitas 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu media 

pembelajaran bagi mahasiswa yang mungkin dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

 4.  Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu mengatasi limbah potongan keramik  

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potongan keramik untuk 

pembangunan perkerasan jalan lokal (antar pemukiman). 
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