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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak diantara 

lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan 

kepada sarana transportasi dimana diharapkan selama masa pelayanan tidak 

terjadi kerusakan yang berarti. Bahan dan material pembentuk lapisan perkerasan 

jalan adalah agregat sebagai material utama yang berpengaruh terhadap daya 

dukung lapisan permukaan jalan dan aspal sebagai bahan pengikat agregat agar 

lapisan perkerasan kedap air. Agregat merupakan komponen utama dari lapisan 

perkerasan jalan yaitu berkisar antara 90 – 95 % berdasarkan prosentase beratnya. 

Daya dukung dan stabilitas lapisan permukaan jalan ditentukan dari sifat-sifat, 

bentuk butir, dan gradasi agregatnya. Namun untuk mendapatkan agregat yang 

memenuhi syarat sulit dilakukan jika agregat diambil langsung dari alam (quarry). 

Sehingga untuk mendapatkan bentuk butiran agregat yang diharapkan dengan 

gradasi yang minimal mendekati gradasi yang diinginkan (yang memenuhi 

amplop grading) untuk campuran aspal diperlukan pengolahan material dari alam 

(quarry) lebih lanjut dengan menggunakan alat / mesin pemecah batu (stone 

crusher).  

Pada pekerjaan crushing ini, biasanya diperlukan beberapa kali pekerjaan 

pemecahan batu alam dari quarry antara lain pemecahan tahap pertama, tahap 

kedua dan tahap pemecahan selanjutnya jika ternyata diperlukan. Untuk itu 

diperlukan penelitian mengenai pengaruh karakter alat (stone crusher) terhadap 

hasil (output) agregatnya serta penelitian terhadap agregat hasil pemecahan stone 

crusher itu sendiri apakah agregat tersebut dapat memenuhi spesifikasi dan 

persyaratan sebagai campuran perkerasan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah 

adanya kemungkinan pengaruh karakter alat (stone crusher) terhadap hasil 

(output) agregatnya yaitu : 
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a. Pengaruh lebar bukaan stone crusher terhadap bentuk butir agregat 

(tingkat kepipihan / kelonjongan agregat). 

b. Pengaruh tingkat keausan alur gigi stone crusher (kondisi gigi jaw) 

terhadap bentuk butir agregat (tingkat kepipihan / kelonjongan agregat) 

dan gradasi agregat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut diatas maka dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter alat pemecah batu 

(stone crusher) terhadap hasil (output) agregatnya, yang meliputi : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lebar bukaan dan tingkat keausan alur gigi 

jaw pada stone crusher terhadap bentuk butir agregat (indeks kepipihan 

dan kelonjongan agregat) yang dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh bentuk butir agregat (indeks 

kepipihan dan kelonjongan agregat) terhadap keausan agregat. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk butir agregat (kepipihan dan kelonjongan agregat) 

dipengaruhi oleh setting stone crusher yakni lebar bukaan jaw 

dan keausan alur gigi jaw. 

2. Semakin sempit lebar bukaan jaw stone crusher maka indeks 

kepipihan dan kelonjongan agregat akan semakin besar. 

Semakin lebar bukaan jaw stone crusher maka indeks kepipihan 

dan kelonjongan agregat akan semakin kecil. 

3. Tingkat keausan agregat dipengaruhi oleh bentuk butir agregat 

(kepipihan dan kelonjongan agregat). 

4. Semakin banyak agregat yang pipih dan lonjong (indeks 

kepipihan dan kelonjongan besar) maka tingkat keausan agregat 

akan semakin besar. 
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1.5 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian merupakan batasan – batasan dari kegiatan 

penelitian yakni untuk membatasi masalah yang diteliti agar penelitian dapat 

terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penelitian dibatasi pada hal – 

hal sebagai berikut : 

1. Pengamatan terhadap karakter alat stone crusher yang sangat berpengaruh 

terhadap hasil (output) agregatnya. Pengamatan ini difokuskan terhadap 

setting alat pada jaw (bagian pemecah) yang meliputi : 

a. Lebar bukaan jaw 

b. Tingkat keausan alur gigi jaw  

2. Pengujian terhadap agregat hasil (output) dari stone crusher yang terdiri 

dari coarse agregate (CA), medium agregate (MA) dan abu batu antara 

lain meliputi : 

a. Analisis saringan, untuk menentukan pembagian butiran (gradasi) 

agregat dengan menggunakan saringan. Gradasi agregat dinyatakan 

dalam prosentase lolos atau tertahan terhadap berat agregat. 

Selanjutnya digabungkan menurut perbandingan sehingga 

menghasilkan agregat campuran. 

b. Bentuk butiran agregat (kepipihan dan kelonjongan), untuk pengujian 

indeks kepipihan dan kelonjongan dilakukan terhadap agregat (CA dan 

MA) yang tertahan saringan No.4 keatas (saringan No. 1/4”, 3/8”, dan 
1/2”). 

c. Berat jenis dan penyerapan agregat serta tingkat kekerasan / keausan 

agregat. 

 

Dari penelitian yang  dilakukan, diharapkan mampu memberikan data 

yang cukup dalam mencari hubungan antara variabel – variabel yang ada. Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah : 

1. Variabel Bebas 

Variabel Bebas dalam penelitian ini yaitu setting alat meliputi lebar 

bukaan dan tingkat keausan alur jaw (sesuai kondisi di lapangan / base 

camp). 
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   2. Variabel Terikat  

Variabel Terikat dalam penelitian ini yaitu tipe crusher dan screen yang 

digunakan masing – masing plant, size (ukuran) material input dan quarry 

(sumber material) serta material output. 

 

 Adapun kaitan antara masing – masing  variabel adalah sebagai berikut : 

 
 Tabel 1.1 Variabel dalam Penelitian 

Variabel Bebas Variabel Terikat 

- Lebar bukaan jaw 

 

 

 

- Keausan alur ( gigi ) jaw 

- Tipe crusher (jaw to jaw) 

- Screen (17mm, 12mm dan 5 mm) 

- Quarry material input (Singorojo) 

- Size (ukuran) material input - output 

- Tipe crusher (jaw to jaw) 

- Screen (17mm, 12mm dan 5 mm) 

- Quarry material input (Singorojo) 

- Size (ukuran) material input - output 

 

 Untuk material input, jika size (ukuran) material input lebih besar dari 

ukuran maksimum yang diijinkan maka dilakukan pemecahan terlebih dahulu 

untuk mendapatkan ukuran maksimum yang diinginkan. Dalam hal ini pemecahan 

dilakukan secara manual dengan menggunakan hammer / palu (dengan tenaga 

manusia). 

 Adapun size material input yang diijinkan adalah maksimum berukuran 

sebesar 90 % dari feed opening (bukaan). 

(Silvia Sukirman, 2003). 

 Antar variabel bebas tersebut kemudian dicari korelasi / hubungannya 

satu sama lain terhadap material output dari stone crusher. 

 

 

 

 




