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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia dengan pembangunan yang 

pesat, baik dalam bidang teknologi, budaya maupun infrastruktur. Terdapat beberapa 

perusahaan dari luar juga turut melakukan investasi di Kota Batam.Beberapa 

pembangunan infrastruktur sedang banyak dilakukan oleh pemerintah, termasuk 

pelebaran jalan dan pembuatan jalan baru. 

Lapisan Aspal sangat umum digunakan sebagai lapisan perkerasan jalan karena 

memiliki tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkerasan 

jalan beton. Di sisi lain aspal juga memiliki kekurangan yaitu tidak tahan terhadap air 

karena menggunakan material yang bersifat minyak, agregat, dan semen. Penggunaan 

aspal dengan campuran bahan lain terus di kembangkan untuk mengurangi 

penggunaan bahan-bahan alam yang semakin sedikit persediaan nya. 

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang melakukan modifikasi pada aspal, 

salah satunya menggunakan limbah kaca.Alasan penulis menggunakan limbah kaca 

karena harga dari material tidak terlalu mahal.Di samping itu juga, untuk 

mendapatkan material juga tidak terlalu sulit, dikarenakan banyaknya pengusaha 

perabot di batam yang menggunakan kaca sebagai bahan pembuatan perabot. 

Kaca adalah salah satu produk industri kimia yang sering kita jumpai di 

kehidupan sehari – hari.Kaca merupakan zat cair yang sangat dingin, karena partikel 

penyusunnya yang saling berjauhan seperti pada zat cair.Namun kaca berbentuk padat 

akibat dari pendinginan yang sangat cepat sehingga partikel yang terdapat 

didalamnya tidak sempat untuk menyusun diri secara teratur.Kaca merupakan hasil 

dari penguraian senyawa organik yang telah mengalami pendinginan tanpa 

kristalisasi.Unsur pokok dari kaca adalah silika (Setiawan, 2006). 

Limbah Kaca bisa didapat pada tempat pembuangan sampah khusus kaca. Pada 

kota batam, rata – rata limbah kaca yang terkumpul dalam sehari sebanyak 200 – 300 

kg. Penggunaan limbah kaca hanya digunakan sebagai kerajinan tangan. Penelitian 
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ini menggunakan campuran perkesasan Asphalt Concrete – Wearing Course 

(AC-WC) dengan melihat pengaruh penggunaan serbuk kaca sebagai pengganti filler 

yang diuji agar lolos melalui saringan No. 200, dengan variasi filler uji adalah 3%, 

dan 6%. Dengan menggunakan menggunakan metode pengujian penetrasi aspal, 

pengujian titik lembek aspal, pengujian daktilitas aspal, pengujian berat jenis aspal, 

pengujian titik nyala dan titik bakar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis telah menentukan 

rumusan masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana karakteristik campuran aspal menggunakan serbuk kaca? 

2. Bagaimana campuran serbuk kaca dapat mempengaruhi kekuatan pada 

campuran aspal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian berikut adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik campuran aspal menggunakan serbuk kaca. 

2. Mengetahui campuran serbuk kaca dapat menpengaruhi kekuatan pada 

campuran aspal.  

1.4 Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini penulis juga akan membatasi pembahasan 

masalah yang sudah tentukan, yaitu sebagai berikut :  

1. Menganalisis penggunaan jenis kaca bening. 

2. Menganalisis kelayakan penggunaan serbuk kaca sebagai campuran filler. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya. 

2. Dapat di gunakan sebagai referensi pada masa pembangunan agar kontraktor 

memiliki gambaran serta acuan yang tepat dalam perencanaan dan dapat 

mengurangi limbah kaca diwilayah kepulauan riau. 
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