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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karakteristik Marshall adalah kemampuan suatu campuran aspal untuk 

menerima beban sampai terjadinya alir (flow) yang dinyatakan dalam kilogram,  

sedangkan alir (flow) adalah keadaan perubahan bentuk suatu campuran aspal 

yang terjadi akibat suatu beban yang dinyatakan dalam mm. (SNI 06-2489-1991).  

Beton aspal merupakan salah satu jenis perkerasan konstruksi perkerasan 

lentur. Jenis perkerasan ini dipilih karena hasil akhirnya yang baik dan nyaman. 

Salah satu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan akibat 

beban muatan kendaraan adalah dengan meningkatkan kualitas dan stabilitas 

perkerasan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian 

penggunaan Sesai sebagai bahan penggantian untuk mendapatkan kualitas lapisan 

perkerasan yang baik dan memanfaatkan sampah – sampah dipinggir pantai 

(Sesai). Namun mungkin sampah dipinggir pantai yaitu salah satunya Sesai dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif bahan penggantian pada campuran perkerasan 

jalan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sebelum ini 

belum pernah melakukan penelitian Sesai sebagai bahan penggantian pada 

campuran lapisan aspal AC-WC. Pemanfaatan ini untuk mengurangi anggaran 

pendanaan tersebut sehingga tidak akan menyebabkan dampak yang negatif 

namun dapat memberikan keuntungan bagi masyarakan dan lingkungan.  

Sesai adalah butir – butiran dipinggir pantai yang berwarna kehitaman. 

Dari  informasi masyarakat Kabupaten Bengkalis butiran ini tersebut setempat 

menyebutnya yaitu Sesai dan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

sebagai bahan penggantian pada campuran lapisan AC-WC.  
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Gambar 1.1 Gambar Sesai 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

Pemanfaatan dari penggunaan Sesai adalah bagaimana memanfaatkan 

sampah – sampah dipinggir pantai yaitu disebut Sesai dapat digunakan bagi 

masyarakat dan lingkungan. Dapat menambah variasi studi pustaka mengenai 

pemanfaatan Sesai sebagai bahan penggantian pada lapisan aspal beton. 

 

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

karateristik marshall pada campuran aspal (AC-WC) dengan bahan pengganti 

Sesai, sifat – sifat aspal dengan pengganti Sesai berapa persentasi pengganti Sesai 

yang ideal dan juga salah satu solusi memberikan keuntungan bagi masyarakat 

dan lingkungan. 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis perkerasan/campuran yang digunakan adalah Lapisan Aspal Beton 

(Laston) AC-WC dengan menggunakan Spesifikasi Umum Bina Marga 

2018 

2. Aspal yang digunakan adalah aspal PEN 60 – 70 

3. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah Tanjung Balai Karimun 

4. Agregat halus yang digunakan berupa pasir. 

5. Jenis bahan pengisi (filler) yang digunakan abu batu dan Sesai dengan lolos 

saringan 200. 
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6. Sesai sebagai bahan pengisi (filler) yang berasal dari pantai perapat tunggal 

Kecamatan Bengkalis – Riau. 

7. Kadar Sesai yang digunakan yaitu dengan kadar 0%, 25%, 50%, 75%, 

100% 

8. Metode pengujian yang digunakan adalah Marshall Test. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil yang didapat 

setelah menggunakan Sesai sebagai bahan penambah/pengganti karakteristik 

marshall. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Diharapkan dengan penggantian Sesai dapat dimanfaatkan penggunaannya 

sebagai program alternatif untuk menentukan Karakteristik Marshall. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan berisikan tentang teori – teori yang relevan dengan pokok 

bahasan dalam penelitian tugas akhir ini khususnya yang berkaitan dengan 

pengujian Marshall Test. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan berisikan tentang metode bahan atau materi dan alat yang 

digunakan, data yang dibutuhkan, prosedur pelaksaan, cara kerja dan variabel 

Tugas Akhir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan berisikan tentang metode, bahan atau materi dan alat yang 

digunakan, data yang dibutuhkan, prosedur pelaksaan, cara kerja dan variabel 

tugas akhir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pengujian. Hasil analisis Tugas Akhir dalam 

bentuk tabel, grafik, gambar atu bentuk lain agar pembaca dapat lebih mudah 

mengikuti uraian pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang akan dipaparkan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis memberikan saran – saran yang 

mungkin bermanfaat bagi pembaca. 
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