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BAB V
 

CARA PENELITIAN
 

Untuk mengetahui seberapa jauh peranan serat ijuk 

pada campuran aspal beton HRS, pada penelitian ini dibuat 

sampel Marshall . Sampel tersebut divariasikan terhadap 

kadar aspal 6,3 %, 6,7 %, 7,1 %, 7,5 % dan 8,0 %, serta 

jumlah kadar serat bervariasi yaitu : 0 %, 0,5 %, 1,0 %, 

1,5 %, dan 2,0 % , sehingga diperoleh matrik 5x5 dan 

diperoleh 25 jenis sampel yang dibuat duplo (2) pada tiap 

jenisnya. Jadi jumlah total sampel 50 buah. 

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian pengujian 

yang meliputi : 

a.	 Pengujian bahan yang terdiri dari 

1.	 Pengujian serat ijuk 

2.	 Pengujian agregat 

3.	 Pengujian aspal 

b.	 Pengujian sampel yang dilakukan dengan Harsha11 Test 

sesuai dengan ketentuan yang lazim dilakul!:an. 

5.1. Bahan 

5.1.1. Asal Bahan 

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

agregat berasal dari daerah Clereng , Kulon Progo hasil 

alat pemecah batu ( Stol2e Crtls12er) milik PT. PERWITA 

KARYA Yogyakarta di Base Camp Piyungan, Bantul. Serat ijuk 

53
 



:A
 

dipero1eh dar1 dusun Karang Anak, l1unti1an, Ka.bupaten 

l1age1ang, Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan aspa1 yang 

dipergunakan ada1ah jenis AC 60-70 produksi PERTAMINA 

Ci1acap yang diperoleh dari PT. PERWITA KARYA Yogyakarta. 

5.1.2. Perayaratan dan penguj ian bahan 

Bahan-bahan yang dipergunakan da1am penelitian sebe

1umnya diuji di laboratorium untuk mendapatkan bahan 

pene1itian yang berkua1itas tinggi. Persyaratan bahan yang 

berupa agregat serta aspa1, dan digunakan spesifikasi 

seperti yang te1ah ditetapkan pada Lataston 

no.12/PT/B/1983 dan Laston no. 13/PT/B/1983. Sedangkan 

untuk pengujian serat ijuk pene1iti mengacu pada cara 

kerja pembuatan campuran aspa1 beton agar ijuk dapat 

dini1ai ke1ayakannya sebagai bahan tambah eampuran aspa1 

beton panas. Se1a1n itu penelltian in1 mengaou pada Ba1a

guru dan Shah, Fiber Rei12fo.l'ced Cone.rete, Me Graw Hill, 

1992 dan Zbigniew D Jastrezebski. The Natt1.l'e al2d Pl'oper

ties of Engineering Material, John Wiley & Sons, 1987 

untuk membuat benda uji walaupun terjadi modifikasi pada 

beberapa bagian. Adapun pengujian tersebut dapat dija

barkan sebagai berikut ini. 

a.	 Pembuatan dan pengujian benda uji untuk meneliti 

tegangan tar1k rerata dan tegangan geser permukaan 

rerata dar1 1juk, meliputi langkah-1angkah sebagai 

berikut in1

1.	 Serat ijuk dipilih secara visual dengan mengguna
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kan penggaris yang panjangnya lebih besar dari 20 

em serta diameter berkisar 0,5 n~ berwarna 

hitam, tidak lapuk kemudian dijemur. 

2.	 Alat peneetak , mortar beton dan aspal disiapkan, 

serat ijuk telah dimasukkan secara beraturan di 

dalam alat pencetak. 

3.	 Mortar beton dituangkan pada alat peneetak untuk 

benda uji tegangan tarik dan pada satu sisi benda 

uji tegangan geser permukaan, diupayakan agar 

alat pencetak tidak mengalami perubahan bentuk 

serta serat ijuk tetap dalam keadaan keneang 

beraturan. 

4.	 Aspal yang telah dipanaskan juga dituangkan pada 

alat pencetak untuk benda uji tegangan geser 

permukaan pada satu sisi lainnya. Diupayakan agar 

serat ijuk tetap kencang beraturan dan alat 

pencetak tidak mengalami perubahan bentuk. 

5.	 Benda uji didiamkan hingga beton dan aspal men

geras kira-kira umur 8 hari. 

6.	 Pelot penjepit be-nda ujj dibuat. 

7.	 Pengujian siap dilakukan dengan mesin Shimadzu 

UMH-30 dengan skala dial terkecil. Dalam pengu

jian ini dinyatakan gagal, karena dial Shimadzu 

UMH-30 tidak bergerak menunjukkan adanya pembeba

nan. 

8.	 Dikarenakan hal di atas maka penarikan dilakukan 

ulang dengan cara manual. Benda uji digantung 
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pada suatu rangka, kemudia~ pada bagian bawahnya 

diberikan karung untuk menggantung beban yang 

akan diberikan. Bebanberupa agregat diberikan di 

dalamnya. 

9.	 Untuk benda uji tarik apabila terjadi serat ijuk 

putus satu atau beberapa maka beban itu ditimbang 

dan dicatat, dengan asun1si bahwa tegangan terse-

but adalah tegangan putus. 

v10.	 Untuk benda uj i t~ik~~abila keseluruhan serat 

tercerabut dari aspal maka beban itulah yang 

ditimbang dan dicatat. Dari tegangan-tegangan 

yang diperoleh dapat dihitung panjang kritis. 

b.	 Pengujian ketahanan terhadap panas dari serat ijuk 

dilakukan sebagai berikut ini. 

1.	 Setelah direneanakan suatu panjang serat ijuk, 

maka serat dipotong menurut ukuran 1 em dan 2em. 

2.	 Disiapkan berat serat ijuk 12 gram untuk dipanas

kan dalam oven untuk dua ukuran tersebut. Masuk

kan ke dalam oven panaskan pada suhu di atas 

150°C selama 4 jam. Pada serat dengan panjang 2 

em terjadi pelengkungan serat sementara pada 

panjang 1 em tidak terjadi. 

3.	 Diamati hasilnya, pada penelitian ini serat ijuk 

tidak mengalami deformasi yang berarti. 

c.	 Pengujian ketahanan terhadap proses pembuatan sampel 

dan proses ekstraksi, dalam hal ini dibuat dua 

sempel menurut ukuran serat ijuk di atas dengan 
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berat berkisar 12 gram. Selanjutnya dilakukan lang

kah-langkah sebagai berikut ini. 

1. Agregat, aspal dengan kadar tertentu dan serat 

ijuk dieampur. Kesulitan yang timbul diamati. 

Kesulitan yang terjadi ada pada serat ijuk dengan 

panjang 2 em menunjukkan adanya efek penggumpalan 

(balling effect). 

2.	 Selanjutnya campuran dicetak, dipadatkan 2x75 

tumbukan sesuai prosedur yang lazim. Setelah 

dikeluarkan ternyata pada sampel dengan serat 

ijuk 2 em mengalami kesukaran pemadatan ini 

terlihat apabila pada sampel tersebut ditekan 

maka akan dirasakan penggelemb'llngan sampel pada 

titik tertent'll. Sementara pada sampel 1 em menga

lami penggelemb'llngan yang tidak berarti. 

3.	 Kem'lldian ked'lla sampel tersebut diekstraksi dan 

diamat.i hasilnya. Serst pa.da dasarnya dapat 

dipisahkan da.ri agregat.. Pada serat ij'llk dengan 

'llkuran 2 em terlihat deformasi yang nyata berupa 

patahnya serat ij'llk akibat proses ekstraksi dan 

pemadatan. Dal'i ketiga langkah tersebut disimp'lll 

kan panjang serat ij'llk masih harus disesuaikan. 

b.	 Pemeriksaan agregat 

Pemeriksaan agregat ata'll bat'llan mer'llpakan komponen 

'lltama dari perkerasan lent'llr jalan yang mengandung 90-95 % 

agregat berdasarkan prosentase berat ata'll 75-85 % agregat 
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berdasarkan prosentase volume. Aqapun untuk mengetahui 

kualitas agregat dilakukan pemeriksaan seperti berikut 

ini. 

1.	 Tingkat keausan, ketahanan agregat terhadap proses 

penghaneuran diperiksa menggunakan pereobaan abrasi 

dengan mesin Los Angeles berdasarkan PB-0206-76 

atau AASTHO T96-77. Nilai yang tinggi menunjukkan 

banyaknya benda uji yang haneur akibat putaran alat. 

Di dalam mesin Los Angeles tersebut terjadi proses 

tumbukan gesekan antara bola baja, dinding mesin dan 

agregat itu sendiri. Nilai abrasi yang disyaratkan 

ada1ah lebih keeil dari 40 % yang menunjukkan suatu 

agregat yang layak digunakan. 

2.	 Daya lekat terhadap aspal, diuji sesuai dengan 

prosedur PB-0205-76 ata'll AASTHO T182-82. Kelekatan 

agregat terhadap aspal dinyatakan dalam prosentase 

luas permukaan batuan yang tertut'llp aspal terhadap 

luas perm'llkaan batuan yang bernilai minimal 95 % . 

3.	 Penyerapan a1r, dilakukan 'llntuk mengetahu1 besarnya 

air yang terserap oleh agregat. Besarnya penyerapan 

air yang diijinkan mempunyai n11a1 maksimum 3 % 

Air yang telah diserap oleh agregat sukar dihilang

kan seluruhnya walaupun melal'lli proses pengeringan 

sehingga mempengaruhi daya lekat aspal terhadap 

agregat. 

4.	 Berat jenis (spesific gravity), ada1ah perbandingan 

antara berat volume agregat dengan beratvo1ume air. v 
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Pemeriksaan berat jenis ini ~esuai prosedur PB-0202

76 atau AASTHO T85-81 dengan syarat minimum 2,5. 

Besarnya berat jenis agregat penting untuk diketahui 

karena perencanaan campuran agregat dengan aspal 

direncanakan berdasarkan perbandingan berat dan juga 

untuk menentukan banyaknya pori. 

5.	 Sand equivalent test, dilakukan untuk mengetahui 

kadar debu/bahan yang menyerupai lempung pada agre

gat halus (fine aggn?gate). Sand equivalent test 

dilakukan untuk agregat ·yang lolos nomor 4 sesuai 

prosedur AASTHO T176-73. Nilai yang disyaratkan 

minimum 50 %. Adanya lempung mengakibatkan luas 

yang harus diselimuti aspal bertambah. 

c.	 Pengujian bahan ikat aspal 

Aspal merupakan hasil produksi dari bahan-bahan alam 

dan merupakan bahan ikat lapis permukaan, sehingga sifat 

sifat aspsl harus selal'll d1periksa d1 laboratoriunl untuk 

menjamin masih bisa dipertahankannya sifat-sifat aspal 

sebagai bahan pengikat. Pemeriksaan yang dilakukan 'llntuk 

sapal keres adalah sebagai berikut ini. 
~ 

1.	 Pemeriksaan penet.rasi (Penet:ra.ticm test), ini dimak-

Budkan untuk memeriksa tingkat kekerasan aspal. 

Prosedur pemeriksaan mengikuti PA-0301-76 atau 

AASTHO T49-80. Besarnya angka penetrasi aspal AC 60

70 adalah berkisar antara 60 sampai 79. 

2.	 Pemeriksaan titik lembek (Softening point test), 

temperatur pada saat aspal mulai menjadi lunak. 

v 
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Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan gelas kaca 

yang diisi aguadest ataupun gliser-in yang di da

lamnya terdapat susunan rangka, bola baja dan cincin 

yang terbuat dari logam kuningan. Aspal menutup 

seluruh lubang cincin tersebut. Pemanasan dilakukan 

terhadap peranti itu secara perlahan. Adapun yang 

dimaksud titik lembek ialah suhu aspal yang menga

lami pelembekan hingga bola baja yang terletak 

mulanya pada cincin turun hingga menyentuh plat pada 

bagian bawah rangka. Prosedur pemeriksaan mengikuti 

PA-0302-76 atau AASTHO T53-81 dengan nilai yang 

disyaratkan 48°C sampai dengan 58°C. 

3.	 Titik nyala dan titik bakar, pemeriksaan mengikuti 

prosedur PA-0303-76 atau AASTHO T48-81, percobaan 

titik nyala dimaksudkan untuk mencari suhu aspal 

yang ter11hat menyala sesaat. Sedangkan titik bakar 

yaitu mencari suhu aspal yang menyala berkisar 5 

detik. Besarnya titik nyala yang disyaratkan minimum 

adalah 200 0 C. 7
• 

4.	 Kelarutan dalam larutan CCL4' dilakukan untuk menen

tukan jumlah bitumen yang larut dalam Carbon tetl'a 

Chlol'lde. Jika semua bitumen yang diuji larut dalam 

CCL4 maka bitumen tersebut adalah bitumen murni. 

Prosedur pemeriksaan mengikuti PA-0305-76 atau 

AASTHO T44-81 dengan persyaratan minimal 99 % . 

5.	 Dakt1litas aspal, tujuannya untuk mengetahui s1fat 

kohesi dalam aspal itu send1ri dengan mengukur jarak 
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terpanjang yang dapat ditarik antara dua cetakan 

yang be-risi bitumen keras yang belum putus, pada 

suhu ruang dengan kecepatan penarikan 5 em/menit. 

Pemeriksaan mengikuti prosedur PA-0306-76 atau 

AASTHO T51-81, besarnya daktilitas aspal adalah 

minimal 100 em panjang. 

6.	 Berat jenis , adalah perbandingan berat aspal dengan 

berat air suling dengan isi yang sarna pada suhu 

tertentu. Prosedur pemeri]{saan PA-0307-76 atau 

F~STHO T228-79, dengan nilai yang disyaratkan 

(satu). Berat jenis aspal diperlukan untuk perhitun

gan dalam analisis campuran. 

5.2. Perencanaan Campuran Tengah 

5.2.1. Gradasi Agregat Tengah 

Graciasi tengah merupakan nilai tengah dari suatu 

rentang spesifikasi teknis yang mengacu pada Petunjuk 

Pelaksanaan Lapis Tipis Aspal Beton No. 12/PT/B/19S3 

Departemen PekerJaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga 

dan Dirjen Bina Marga , Manual Supervisi Lapangan untuk 

Staff Pengendali Mutu, Cel2tra.l Quality Control and l1oni

tOl'ing [1121 t, Agustus 1988. 

1 
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Gam'bar 5.1.	 Spesifikasi gradasi HRS B dan gradasi tengah 

( Sumber : CQCMU , Edisi Agustus 1988 ) 

Tabe 1 5.1. Gradasi tengah untuk HRS kelas B ( LATASTON ) 

j ,"< 

No. Saringan 
Grada81 

Spee:1fH:as1 Tengah 

3/4" 96 - 100 100 
1 (..," 

I ... 60 - 100 80 

3/8" 58 - 82 70 

# 4 50 - 60 55 

# 8 46 - 60 53 

# 30 15 - 59 37 

# 70 6 - 34 20 

# 200 2 - 8 5 

( Sumber CQCMU ,Agustus 1988 ) 

;-.... 
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5.2.2. Kadar Aspal 

Dalam telaah 1n1 tldak lagi menentukan kadar aspal 

optimum sementara melainkan mengaeu pada Manual Supervisi 

Lapangan Ontuk Staff Pengendali Hut'll. CQCMU. Dirjen Bina 

Marga halaman 51, dimaksudkan agar dalam melaksanakan 

tclaah diperoleh masukan data sebanyak-banyaknya agar 

diperoleh analisis yang lebih baik. 

Untuk it'll dalam pereobaan ini dilandaskan pada literatur 

di etas, yang telah merumuskan taksiran terjadinya aspal 

optimum sementara, yang didasarkan pada analisis dan rumus 

berikut ini: 

b~ = b - ~b (dalam % berat total eampuran) ..... ( 5-1 ) 

dengan : 
b~ = kadar aspal efektif 
b 

at 
= 
= 

total kadar aspal eampuran 
kehilangan aspal akibat absorpsi ke dalam agregat 

Secara pokok aspal campuran panas 'llnt'llk HRS kelas B 

untuk jalan dengan lal'll lintas tinggi diberikan b'minimum 

sebesar 6,3 % densan pengerjaan secara panas. 

Di Indonesia nilei absorpsi aspal ciari agre~at ga

bunsan delem eampuran panas umumnya 1,2 % beret total 

camp'llran. Oleh karena it'll nilai b~ yang ditent'llkan setara 

dengan total kadar aspal bertur'llt-tur'llt 6,7 % , 7,5 % dan 

8 % 'llnt'llk jenis camp'llran HRS kelas B. 

Dengan mengae'll ketent'llan di atas maka dalam peneli

tian ini digunakan variasi kadar aspal 6.3 %. 6.7 % 

7,1 % , 7,5 % dan 8,0 %. 
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5.2.3. Kadar Serat Ijuk Dalam Campuran 

Dalam penelitian ini digunakan ··.rariasi serat ijuk 0 ,~ 

(HRS normal), 0,5 % , 1,0 % , 1,5 % , 2,0 % hal ini dikar

enakan bahan pengisi ( Filler ) saja hanya diperbolehkan 

berkisar 2 % hingga 4 %, maka dengan menggunakan kondisi 

maksimal 2 % kadar serat ijuk masih dimungkinkan adanya 

penambahan bahan pengisi yang memenuhi katentuan di atas. 

Perlu ditekankan di sini persen yang digunakan adalah 

perbandingan bahan/agregat terhadap berat total campul' an 

yang bernilai 1200 gram. 

Dan dalam hal in1 serat ijuk diasumsikan sebagai agrego.t, 

namun perhitungan penambahannya terlepas dari spesifikasi 

gradasi agregat yang sebenarnya. 

Jadi perlu diterangkan dalam hal ini, yang terjadi 

dalam keseluruhan campuran adalah 

Kadar aspal = ~1 % .* 1200 
Kadar serat ijuk = N % * 1200 
K.:;;.dar agregat = (100 - ( M+N )) % * 1200 

+ 
Berat total = 1200 gram 

5.3. Tahap pelaksanaan penguj ian sampel 

5.3.1. Peralatan yang dipergunakan 

Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Jalan 

Raya, Jurursan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan 

Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

Adapun peralatan yang dipergunakan dalam penelitian in1 

adalah sebagai berikut ini. 
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1.	 Alat Tekan Marshall yang terdiri atas : 

ct. kepala penekan yang berbentuk setengah silinder 

b.	 e1nc1n penguji yang berkapasitas 2500 kg yang 

dilengkapi arloji tekan dengan ketelitian 

0,0025 em. 

c.	 arloji penunjuk kelelahan. 

')....	 Logam peneetak benda uji berbentuk silinder ber

diameter 10 em, tinggi 7,5 cm, lengkap dengan plat 

alas dan leher sambung. 

'::>	 Ejector, untuk melepaakan benda uji dari eetakan.'J • 

4.	 Oven, untuk memanaskan logam peneetak pada 

temperatur yang konstan. 

5.	 Penumbuk manual berbentuk silinder, berat 4, 536 ]~g 

( 10 Ib ) dengan tinggi jatuhan 45,7 em. 

6.	 Bak perendam ( Watel' Bath), dilengkapi pengatur 

suhu. 

7.	 Perlengkapan-perlengkapan lain, seperti : 

a.	 panei untuk memanas]tan bahan-bahan eampuran 

b.	 kompor untuk memanaskan bahan-bahan campuran 

c.	 termometer , kapasitas 420°C 

d.	 sendok pengaduk 

e.	 pisau 

f.	 spatula 

g.	 timbangan ketelitian 0,1 gr 

h.	 sarung tangan asbes dan earung tangan karet 

i.	 aaringan 
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5.3.2.	 Persiapan benda uji 

Persiapan benda uji dilakukan seperti berik0t ini. 

1.	 Agregat dikeringkan sampai diperoleh keadaan 

berat agregat tetap bila ditimbang. 

2.	 Agregat dipisah-pisahkan ke dalam fraksi-fraksi 

yang dikehendaki dengan cara penyaringan. 

3.	 Kemudian dilakukan penimbangan untuk penambahan 

agregat sesuai gradasinya pada pembuatan campuran. 

Demikian pula dengan serat ijuknya. 

4.	 Pencampuran dilakukan langkah-langkah berikut di 

bawah ini. 

a.	 Untuk setiap benda uji diperlukan campuran yang 

terdiri dari aspal, agregat dan serat ijuk 

seberat berkisar 1200 gram. 

b.	 Panei pencampur dipanaskan beserta agregat 

sampai suhu 178°C. 

c.	 Asphalt cement 60-70 dipaneskan sampai mencapai 

kekentelan yang diperlukan, 1n1 biasanya tldak 

diperbolehkan bila melampaui suhu 160°C. Dalam 

penelitian ini diambil nilai suhu 150°C. 

d.	 Pada suhu 178°C pada saat pemanasan agregat 

serat ijuk dimasukkan ke dalamnya sesuai dengan 

variasi prosen beratnya. Untuk campuran yang 

tidak memakai serat ijuk , aspal yang sudah 

panas dan mencapai tingkat kekentalan yang 

diperlukan langsung dimasukkan ke dalsm agregat 

yang telah dipanaskan sampai suhu 178°C. 
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e.	 Dilakukan pengadukan eepat dan merata sampai 

agregat dan serat ijuk terselimuti aspal dengan 

merata. 

f.	 Dilakukan perlakuan yang sarna pada sampel

sampel selanjutnya. 

5.	 Kemudian dilakukan proses pemadatan campuran 

dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 

a.	 Perlengkapan logam peneetak berupa cetakan, 

leher eetakan, alas cetakan dipanaskan pada 

suhu ]~isaran 93, 3°C~148,goC diovel1. Alat tumbuk 

dan rangka cetak dibersihkan dengan seksama 

b.	 Cetakan diletakkan di atas landasan pemadat dan 

ditahan dangan alas cetakan pada bagian bawah. 

c.	 Selembar kertas penghisap yang telah dipotong 

diletakkan sesuai ukuran cetaJ~an ke dalam dasar 

eetakan. 

d.	 Seluruh campuran dimasukkan ke dalam cetakan 

pada suhu 140°C dan tusuk-tusuk campuran dengan 

keras menggunakan spatula yang dipanaskan 

seban~ak 15 kali keliling pinggir cetakan dan 

10 kali di bagian teniahnya. 

e.	 Pemadatan dilakukan dengan alat penumbuk seban

yak 75 kali dengan tinggi jatuh 45,7 em dan 

palu pemadatan diupayakan selalu tegak lurus 

bidang eetak selama pemadatan dilakukan. 

6.	 Pelat alas dan leher sambung kemudian dilepas dari 

cetakan benda uji, dan eetakan yang berisi benda 
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uji dibalik dan pelat alas berikut leher sam'bung 

dipasang kembali pada cetakan yang dibalik tadi. 

7.	 Pada permukaan benda uji yang dibalik ini kemudian 

ditumbuk dengan jumlah yang sarna. 

8.	 Sesudah pemadatan, cetakan dan leher cetakan 

dilepas, kemudian kartas penghisap yang ada pada 

kedua 8isi cetakan dilepas serta benda uji dan 

cetakau didinginkan dengan kipas angin. 

9.	 Selanjutnya benda uji dikeluarkan dengan eJector, 

lalu diberikan tanda pengenal sampel. 

5.3.3. Persiapan pengujian 

Persiapan pengujian meliputi langkah-langkah di bawah 

berikut ini. 

1.	 Benda uji dibersihkan dari kotoran-kotoran yang 

menemJ;iel, la.lu tebal benda uji dinkur tiga kali 

untuk diambil nilo.i reratanya. 

2.	 Benda uji ditimbang secara kering (langsung sete

lah diukur tebalnya). 

3.	 Selanjutriya benda uji direndam di dalam air agar 

pori-pori yang ada dalam sampel terisi air, selama 

~ 24 jam pada suhu ruangan. 

4.	 Benda uji ditimbang secara basah (di dalam air) 

untuk memperoleh volume sampel. 

5.	 Selanjutnya benda uji ditimbang dalam keadaan 

kering permukaan jenuh. 
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5.3.4. Pen~jian 

Langkah-Iangkah pengujian dilakukan sebagai berikut 

di bavJah ini. 

1.	 Setelah sampel melewati lang);;:ah persiapan, selan

jutnya benda uji direndam dalam bak perendam 

( wa tel' ba tl1) se lama 30 meni t dengan suhu yang 

tetap yaitu 60°C. 

2.	 Sampel kemudian dikeluarkan dari bak perendam dan 

diletakkan pada segmen bawah penekan yang sebe

lumnya telah diolesi gliserin. 

3.	 Segmen atas penekan dipasangkan juga setelah 

diolesi gliserin, kemudian letakkan seluruh segmen 

tersebut dileta){kan pada alat penguj i Marshall. 

4.	 Selanjutnya arloj i pengukur flow diletakkan pada 

tempatnya, di atas salah satu batang penuntunnya, 

dan kedudukan jarum penunjuk sta.bilitas sert.a 

arloji pengukur flok' dinol]~an. 

5.	 :3ebelum pembebanan diberikan, kepala penekan 

beserta benda ujinya dinaikkan hingga menyentuh 

alas diai penguji stabilitas. 

6.	 Benda uji selanjutnya diberikan pembebanan dengan 

kecepatan 50 mm per menit sampai runtuh, atau 

pembebanannya mulai menurun seperti yang ditunjuk

kan dengan dial arloji stabilitas. 

7.	 Nilai dial arloji stabilitas dan flow dicatat pada 

saat nilai stabilitasnya maksimum. 

8.	 Perlakuan tersebut diulang pada sampel berikutnya. 
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5 _4.. Anggapan dasar 

Penelitian in1 untuk mengkaji pengaruh penggunaan 

serat ijuk dengan kadar serat ijuk tertentu yang divaria

sikan dengan kadar aspal terhadap perilaku Hot Rolled 

Sheet. Yang dimaksud dengan perilaku Hot Rolled Sheet 

adalah pengaruh variasi kadar serat ijuk pada variasi 

}:adar aspal terhadap nilai-nilai kepadatan (densi ty), 

VFVJA, VITM, stabilitas, flow dan Quotient Harsha.11. 

Dalam pelaksanaan penelitian in1 dianggap bahwa 

peralatan yang digunakan selama berlangsungnya penelitian 

in1 dalam keadaan standar. Selain itu variasi di dalam 

pengerjaan pembuatan benda uji dianggap relatif keeil stau 

dapat diabaikan. Sedangkan bahan-bahan untuk penelitian 

seperti agregst, aspal dan serat ijuk dalam keadaan sama, 

in1 dapat diartikan bahwa kualitas bahan dianggap sama 

seperti pada hasil pengujian bahan. 

5.5. Cara analisis
 

Dari hasil penelititan yang dilakukan di laboratori 


urn, diperoleh daia seperti ber1kut ini. 

1. Berat banda uji sebelum d1rendam air (gram) 

'?.... Berat benda uji di dalam air (gram) 

3. Berat benda uji kering permukaan/SSD (gram) 

4. Tebal benda uji (em) 

5. Pembaeaan arloji stabilitas (kg) 

6. Pembaeaan arloji flow (mm)
 

Dari data-data di atas dapat dihitung harga-harga
 

---"" 
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stabilitas, flow, VFWA, VITM dan quotient marshall. Adapun 

cara perhitungannya adalah sebagai berikut : 

5.5.1. Berat jenis maksimum teoritis 

Digunakan rumus 

100 
h - ------------------- ' ( 5-2 )

% agr.mod. % aspal 
-!

BJ agr.mod. BJ aspal 

dengan 

Berat jenis agregat merupakan gabungan antara berat 

jenis agregat kasar dan berat jenis agregat halus yang 

dicari dengan rumus : 

( X*CA ) + ( Y*FA
Bj agr.mod. = + ( 2*8I ) .. ( 5-3 ) 

100 

dengan 
X = % agregat kasar CA = BJ agregat kasar 
y = % agregat halus FA =BJ agregat halus 
Z = % serat ijuk 5I = BJ serat ijuk i 

I 
I
!

5.5.2. Nl1ai VFWA (Void filled with asphalt) 

VFWA didapatkan dengan terlebih dahulu menghitung 

ni1ai-nilai dari : 

a. Prosentase aaspal yang terlebih dahulu dengan 

rumus : 

a 
b = '* 100 ,~ ( 5-4 ) 

100 + a 

dengan :
 
a = prosen aspal terhadap batuan
 
b = prosen aspal terhadap campuran
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b. lsi benda uj i deng,s.n rumus : 

f = d - e ; ( 5-5 ) 

dengan 
d = berat dalam keadaan jenuh (gram) 
e = beret delam air (gram) 
f = volume/isi (cc) 

c. Berat vollune benda uj i dengan rumus : 

g	 =--c " ( 5-6 ) 
f 

dengan :
 
c =berat benda uji (gram) sebelum direndam
 
f = vohul1e (cc)
 
g = berat volume benda uji
 

d. Prosen rongga terhadap agregat denganrumus : 

1 = 100 - j ( 5-7 

dengan 

j = 
100 - b ) * g 

--------------  ( 5-8 ) 
B.J agr. m,:;d. 

Dari data di atas maka dapat dihitung nilai VFV1A 

sebagai bel:'Dtut 

VFWA = 100 * 
i 

--  ( 5-9 ) 
1 

dengan 

. b * g 
i - ---------- 

BJ aspal 
( 5-10 ) 

1 =prosentase rongga terhadap agregat 

5.5.3. Nl1ai VITM (Void in the mix) 

Nilai	 VITM dapat dihltung dengan rumus berlkut lni : 

VITM = 100 - ( 100 * ( g/h ) ) ( 5-11 ) 
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dengan :
 
g = berat volume benda UJl
 
11 = berat jenis maksirrrum teori tis
 

5.5.1.	 N11ai stabilitas 

Nilai stabilitas diperoleh dari hasil pembacaan 

arloji stabilitas alat tekan Marshall. Nilai ini 

masih harus dikoreksi dengan kalibrasi alat dan angka 

koreksi ketebalan benda uji. 

P = Q * 0 ( 5-12 ) 

dengan 
Q = koreksi tinggi/tebal sampel benda uji 
o = Stabilitas terkoreksi.kalibrasi alat
 
P = Stabilitas sebenarnya yang terjadi
 

5.5.5.	 Nilai flow 

Nilei flow didapat dari pembacaan dial arloji flow 

(flo"lmetre) dimana satuannya haruslah diJwnversil:an 

terlebih dari inch ke 0,01 mm 

5.5.6.	 N11ai quotient marshall 

Nilai ini dipcroleh dengan jalan membagi nilei sta

bili tas dangan flot.;. 
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5.6. Illustrasi Penelitian 

Ini dimal~sudkan untuk memberikan gambo.ran mengenai 

jumlah dan alur logika serta o.lur kerja penelitian ini. 

RENCANA BENDA UJI 

Tabel 5.2. Matrik dan penandaan briket sampel yang dibuat 

j 

I
 
I 

I 

I
I 

I 
I
 
I
 

, 
Kadar Aspo.l ( dalam % )
 

Matriks Penelitian
 
Pengaruh Serat Ijuk
 6,3 6,7 7,1 7,5 8,0 
Pada Campuran 

Aspo.l Beton kode A B C D E 

0,0 Ai1 B1 C1 Dl E1 

A2 C20,5 D2 E2 
Kadar Serat 

2 B2 

C...,.,)IjuJ:: 1,0 3 A3 B3 D3 E3 I 
( dalam % ) 

1,5 A4 B4 C4 D4 E44 

2,0 5 A5 B5 C5 D5 E5 

Dalam penelitian ini digunakan dua buah sam~l jadi 

total sampel yang ada adalah 2x25 = 50 sampel. Dengan 

catatan apabila terjadi kegagalan uji maka segera disiap

kan "sampel cadangan" lainnya. 
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Gambar 5.2. Bagan alir penelitian ijuk 

Ket.er-angan : 

* Pemilihan serat ijuk menggunakan saringan No. 30 & 

saringan No. 50. 

** Lihat Gambar benda uji pada lampiran nomor 1 . 



-----_. ------- 

~I:S 

( MULAl) 

I Serat ijuk 1 em	 Serat ijuk 2 em 

Peneampuran Pencampuran 
Agr. + Aspal +	 ljuk Agr. + Aspal +	 Ijuk 

Hasil Pengamatan 
Penentuan Lrencana akhir 

SELESAI 

Gambar 5.3.	 Bagan alir penelitian terhadap perilaku serat 
ijuk pada proses pembuatan briket sampel awal 
dan ekstraksi. 

Keterangan 1.	 Hal di atas digunakan unt.uk mengetahui 

sifat serat ijuk pada waktu pembuatan 

briket sampel awal. 

2.	 Hasil dapat dilihat pada bagian lampiran 

bernomor 3 . 
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Gambar 5.4. Bagan alir pengujian agregat 

Keterangan : 

* Pengujian standar terhadap agregat berupa 

1. Pemeriksaan keausan agregat 

2. Pemeriksaan berat jenis ( SF,ecific Gl"'a.'vity ) 

3. Pemeriksaan agregat terhadap air 

4. Pemeriksaan kelekatan agregat terhadap aspal 

5. Pemeriksaan SS12d Equivalent Test 

Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 

nomor 6 hingga lampiran nomor 9. 
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Gambar 5.5. Bagan .al ir penguj ian aspal 

Ket.erangan 

'* Penguj ian standar ter-hadap aspal ber-upa 

1. Pemeriksaan penetrasi aspal 

2. Pemeriksaan titik lembek 

3. Pemeriksaan titik nyala 

4. Pemeriksaan berat jenis aspal 

5. Pemeriksaan kelarutan aspal dalam CC14 

Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 

nomor 10 hingga lampiran nomor 13. 
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Gambar 5.6. Bagan alir penelitian terhadap campuran beton 
aspal 

Keterangan Hasil pengujian Marshall dapat dilihat pada 

lampiran bernomor,14 hingga lampiran ber

nomor 18. 

. 
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5.7. Permasalahan ymlg dihadapi 

Pada penelitian di laboratorium ini, banyal~ terjadi 

kesulitan-kesulitan yang menghambat jalannya penelitian. 

Kesulitan-l~esulitan tersebut terutama disebabkan oleh 

keterbatasan alat yang dimiliki Laboratorium Bahan dan 

Laboratorium Jalan yang ada dalam lingkungan FTSP Univer

sitas Islam Indonesia. 

Seperti tidal: adanya alat uji tegFlngan bahan serat sehing

go. dibuatkan alat tambahan agar serat dapat ditarik oleh 

Shimadzu UMH-30, itupun dinyatakan gagal. Selanjutnya 

penguj ian dilakukan dengan car'a manual. Kedua hal tersebut 

dapat dilihat pada bagian lampiran bernomor 4. 

Permasalaban lain adalah timbangan yang ada di laboratori

um kebanyakan sudah tidak menunjukkan presisi yang baik, 

sehingga untuk memperoleh hasil total hitungan yang tepat 

tidaklah memungkinkan, kecuali dengan mengadakan pengecek

ken secara berkala. 

Alat pemadatan yang digunakan masih bersifat manual se

hingga sulit untuk mendapatkan permukaan sampel yang 

benar-banar rata; 

Satu masalah yang dapat mengganggu adalah laboratorium 

tidak memiliki mesin diesel pembangkit listrik sendiri 

sehingga apabila terjadi pemadaman arus listrik maka akan 

berakibat fatal terhadap percobaan yang sedans berlang

sung. 


