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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Spent Bleaching Earth (SBE) adalah limbah padat yang dihasilkan dari 

proses penyulingan minyak dari industri(Sri Krisyanti, 2011). Limbah tersebut 

berdasarkan PP No.85 tahun 1999 merupakan termasuk limbah B2 (Bahan 

Berbahaya). Menurut PP 74/2001, bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 

adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak 

lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Damanhuri, 2020) 

Dari informasi yang di rangkum  https://www.GoRiau.com dalam sehari 

salah satu pabrik kelapa sawit di dumai mampu menghasilkan 30 ton sampai 40 

ton limbah B2 jenis spent bleaching earth. Limbah spent bleaching earth ini 

mengakibatkan pencemaran lingkungan, namun mungkin limbah spent bleaching 

dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pengganti pada campuran perkerasan 

jalan oleh karena itu penulis memanfaatkan limbah jenis B2 ini sebagai salah satu 

bahan pengganti pada campuran aspal 

Campuran aspal merupakan salah satu jenis perkerasan jalan, jenis 

perkerasan ini dipilih karena hasil akhirnya yang baik dan nyaman. Oleh sebab itu 

penulis akan melakukan pengujian penggunaan spent bleaching earth sebagai 

bahan pengganti campuran aspal dengan metode marshall 

Pemanfaatan limbah  spent bleaching earth sebagai bahan  pengganti 

pada campuran aspal dimaksudkan untuk mengurangi keberadaan limbah tersebut 

sehingga tidak akan menyebabkan dampak yang negatif  namun dapat 

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian Tugas Akhir ini Adalah :  

1. Bagaimana karateristik marshall pada campuran aspal (AC-WC) dengan 

bahan tambahan spent bleaching earth  

2. Sifat-sifat aspal dengan penambahan spent bleaching earth  

3. Berapa persentasi penambahan spent bleaching earth yang ideal  

4. Salah satu solusi pengurangan limbah spent bleaching earth 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Dapat melihat karakteristik material sesuai dengan acuan spesifikasi umum 

Bina Marga 2018 

2. Mendapatkan persentase ideal dari Kadar Aspal dan penambahan spent 

bleaching earth 

3. Mengetahui karakteristik Marshall  akibat penambahan spent bleaching 

earth 

4. Memanfaatkan limbah menjadi dampak yang positif bagi lingkung 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis perkerasan/campuran yang digunakan adalah laston (AC-WC) 

dengan menggunakan spesifikasi umum Bina Marga 2018 

2. Aspal yang di gunakan adalah aspal pen 60/70 

3. Agregat  yang digunakan berasal dari  Tanjung Balai Karimun 

4. Jenis bahan pengisi (filler) yang digunakan berupa abu batu dan spent 

bleaching earth 

5. Kadar Spent bleaching earth yang digunakan yaitu: 25%; 50%; 75%;100% 

6. Jumlah benda uji tiap variasi 3 sampel 

7. Metode pengujian yang digunakan adalah marshall test 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal darilaporan berisi tentang: Halaman Pengesahan, Halaman 

Pernyataan Orisinalitas, Abstrak, Kata Pengantar, Dafar isi, Daftar Gambar, 

dan Daftar Tabel 

2. Bagian isi laporan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan 

pustaka mengenai pengertian campuran aspal, dijelaskan bahan material, bahan 

pengganti filler dengan spent bleaching earth 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, metode 

dan perancangan, diagram alir, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta 

proses analisa dan penafsiran. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai pemeriksaan bahan yang meliputi : 

agregat kasar, agregat halus, aspal dan filler. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir laporan 

Bagian akhir laporan memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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