
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendahuluan

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kemungkinan pemakaian
limbah hasil pengolahan baja (slag) sebagai bahan subfistusi agregat kasar pada
CTB sebagai lapis perkerasan jalan lapis bawah. Pada penelitian terdahulu telah
banyak yang menggunakan slag sebagai pengganti agregat pada beton normal,
baik agregat kasar maupun agregat halus, dan juga sebagai filler. Tapi sampai saat
ini belum ada penelitian tentang pemakaian slag sebagai bahan subtitusi agregat
kasar pada CTB pada lapis perkerasan jalan lapis bawah. Untuk itu dalam
penelitian ini dicoba menggunakan slag sebagai bahan subtitusi agregat kasar
pada CTB.

Pengujian sifat fisik dari CTB dengan bahan subtitusi agregat kasar limbah
hasil pengolahan baja (slag) mengikuti standar pengujian dari beton yang ada,
maka dalam penelitian ini ditetapkan :

1. Pengujian dan pemeriksaan bahan :agregat kasar dan agregat halus
2. Perencanaan gradasi agregat campuran

3. Mix design

4. Pembuatan benda uji

5. Perawatandan penguj ian kuat tekan

4.2 Tahap-tahap Pengujian CTB dengan bahan subtitusi agregat kasar
limbah hasil pengolahan baja (slag)

4.2.1 Persiapan Bahan

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian dipersiapkan terlebih
dahulu. Bahan-bahan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semen, menggunakan semen type I merek Holcim.
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2. Agregat halus, menggunakan pasir alam yang berasal dari lereng Gunung

Merapi, Kaliurang.

3. Agregat kasar, dengan ukuran yang lolos saringan 20mm dan tertahan di

saringan 4,8mm. Dua macam agregat kasar yang digunakan :

a) Batu pecah (split) yang berasal dari CTereng

b) Slag (limbah hasil pengolahan baja). Slag ini berasal dari lokasi

pembuangan limbah PT. Purna Baja Heckett yang berlokasi di Jln.N2.

Cigading, Cilegon, Banten.

4. Air, berasal dari Laboratorium BKT UII.

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanis

agregat. Metoda pengujian mengacu pada standar yang berlaku di Indonesia

seperti SII atau SK-SNI atau standard asing seperti ASTM. Pengujian tersebut

meliputi :

1. Berat jenis dan penyerapan air agregat kasar

2. Berat jenis dan penyerapan air agregat halus

3. Kandungan lumpur dalam pasir

4. Keausan agregat (abrasi test)

5. Analisa saringan agregat halus dan agregat kasar

6. Pengujian Metode Proktor untuk mendapatkan density (yd) agregat kasar atau

halus sehingga akan didapatkan suatu nilai yang optimum, maxsimum dry

density (mdd).

4.2.2 Pelaksanaan Pengujian Agregat

Pengujian terhadap agregat kasar dan halus dilakukan sesuai dengan standar

yang berlaku, seperti ASTM, SII, SK-SNI atau standar lainnya. Sedangkan

pengujian pada sampel CTB dengan bahan subtitusi agregat kasar slag dilakukan

sesuai dengan standar pengujian beton , meliputi uji fisik dan mekanik. Adapun

prosedurpengujiannya dijelaskan sebagai berikut:
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4.2.2.1 Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar dan slag.

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis dan penyerapan

air pada agregat, berat jenis mempengaruhi terhadap klasifikasi dan mutu agregat.

Proses pengujian :

Agregat kasar yang akan diuji terlebih dahulu direndam dalam air pada

suhu 25°C selama 24 jam sampai jenuh. Setelah itu di lap permukaannya dengan

kain sampai mencapai kondisi ssd (saturated surface dry) atau kondisi jenuh

kering permukaan. Agregat ditimbang dalam keadaan ssd (misal A gram ), Segera

setelah itu agregat ditimbang dalam air, catat beratnya.( B gram ). Kemudian

dimasukkan ke dalam oven dengan suhu (110 ± 5)°C, sampai beratnya tetap, Catat

beratnya. ( C gram )

Berat jenis dan penyerapan air dapat dihitung sebagai berikut:

C
Berat jenis

Berat jenis ssd

Berat jenis semu

A-B

A

A-B

C

C - B

Penyerapan air = X 100 %

Di mana A = Berat agregat dalam keadaan SSD

B = Berat agregat dalam air

C = Berat agregat dalam keadaan kering oven

4.2.2.2 Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus.

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis dan penyerapan

air pada agregat, berat jenis mempengaruhi terhadap klasifikasi dan mutu agregat.

Proses pengujian :

Agregat halus (pasir) yang akan diuji terlebih dahulu direndam dalam air

pada suhu 25°C selama 24 jam sampai jenuh. Setelah itu panaskan secara bertahap

dengan bantuan sinar matahari, hair dryer, atau lampu sorot. Selama dipanaskan



harus dibolak balik agar keringnya merata, panaskan sampai mencapai ssd. Untuk
mengetahui bahwa pasir telah mencapai ssd, di tes dengan alat kerucut
terpancung. Pasir dimasukkan ke dalam kerucut terpancung dari bagian atas.
kemudian dipadatkan dengan alat pemadat sebanyak 25 kali, setiap pemadatan
alat pemadat dijatuhkan secara bebas dengan jarak 5mm (0.2 in) dari permukaan
atas pasisr. Angkat kerucut terpancung tadi, lihat bentuk runtuhannya. jika
bentuknya tetap, berarti pasir masih basah, jika runtuh seluruhnya pasir terlalu
kering. Kondisi ssd tercapai jika pada saat kerucut di angkat, pasir tersebut
tingginya tetap, tapi lerengnya runtuh.

Jika sudah ssd ambil pasir tersebut kurang lebih 500 gram (A gram ), lalu
masukkan ke dalam picnometer dengan kapasitas 1000 ml, isi ruang kosong
dengan air sampai pada batas tertentu (jika ada udara yang terperangkap dalam
pasir terlebih dahulu dikeluarkan) lalu ditimbang (B gram). Keluarkan abu batu
dan airnya dari picnometer, lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu (110 +
5)°C, sampai beratnya tetap, timbang beratnya (Cgram ).

Picnometer yang telah kosong diisi dengan air saja, sampai pada batas

tertentu, lalu timbang ( D gram )

Berat jenis dan penyerapan air dapat dihitung sebagai berikut :
C

Berat jenis

Berat jenis ssd

Berat jenis semu

A + D-B

A

A + D-B

C

C + D-B

A - C
Penyerapan air = ——— X 100 %

Dimana A = Berat pasir dalam keadaan SSD

B = Berat pasir + Picnometer + air

C = Berat pasirdalam keadaan kering oven

D = Berat picnometer + air
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4.2.2.3 Pengujian kandungan lumpur dalam pasir.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kandungan lumpur

yang terdapat dalam pasir. Kandungan lumpur yang disyaratkan untuk agregat

halus maksimal 5 %.

Proses pengujian :

Agregat halus (pasir) yang akan diuji terlebih dahulu di oven dengan suhu

(110 + 5)°C, sampai beratnya tetap, kemudian ditimbang beratnya 2000 gram ( A

gram ). Letakkan pasir diatas saringan no. 200 kemudian siram (cuci) dengan air

hingga air buangannya jernih. Setelah itu masukkan pasir kedalam oven dengan

suhu (110 ± 5)°C, sampai beratnya tetap, timbang beratnya ( B gram ).

Kandungan lumpur dapat dihitung sebagai berikut :

A-B
Kandungan lumpur = X 100%

Di mana A = Berat pasir kering oven sebelum dicuci

B - Berat pasir kering oven setelah dicuci

4.2.2.4 Pengujian keausan agregat (abrasi test) Split dan slag.

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan agregat kasar

terhadap keausan dengan menggunakan Mesin Los Angeles. Keausan tersebut

dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lewat saringan no 12

terhadap berat semula dalam persen.

Proses pengujian :

1. benda uji dan bola baja dimasukkan ke dalam Mesin Los Angeles

a. Mesin terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua sisinya dengan

diameter 71 cm (28") panjang dalam 50 cm (20"). Silinder bertumpu pada

dua poros pendek yang tak menerus dan berputar pada poros mendatar.

Silinder berlubang untuk memasukkan benda uji. Penutup lubang

terpasang rapat sehingga permukaan dalam silinder tidak terganggu. Di

bagian dalam silinder terdapat bilah baja melintang penuh setinggi 8,9 cm

(3,56").



b. Bola-bola baja dengan diameter rata-rata 4,68 cm (17/8") dan berat

masing-masing antara 390-445 gram. Jumlah bola baja dalam pengujian

ini adalah 11 buah.

2. Putar mesin dengan kecepatan 30-33 rpm. sebanyak 500 putaran.

3. Setelah selesai pemutaran, keluarkan benda uji dari mesin kemudian saring

dengan saringan no. 12. butiran yang tertahan diatasnya dicuci bersih,

selanjutnya dikeringkan dalam oven suhu (110 + 5)°C sampai berat tetap.

Keausan agregat dapat dihitung sebagai berikut :

Keausan = xl00%
a

Dimana :

a = berat benda uji semula (gram)

b = berat benda uji tertahan saringan no. 12 (gram)

4.2.2.5 Pengujian analisa saringan pada agregat halus dan agregat kasar

(split dan slag).

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui susunan butiran di dalam

agregat. Susunan butiran dalam agregat sangat mempengaruhi rongga dan

stabilitas dari campuran. Karena kedua hal tersebut diatas, maka sebelum agregat

digunakan sebagai bahan campuran terlebih dahulu harus dilakukan analisa

saringan. Jika dari hasil analisa saringan ternyata gradasinya tidak memenuhi

syarat, dapat dilakukan penggabungandengan agregat lain.

Proses pengujian :

Masukkan agregat ke dalam oven dengan suhu (110 ± 5)° C, sampai

beratnya tetap, kemudian timbang agregat sesuai dengan kebutuhan analisa

saringan. Siapkan saringan, susun sesuai dengan lubang saringan yang

disyaratkan. Letakkan saringan dengan diameter lubang paling besar dibagian

atas, pada bagian paling bawah susunan saringan letakkan pan, yaitu saringan

tanpa lubang, agar agregat tidak lolos ke bawah. Bawa susunan saringan tersebut



ke atas alat penggetar saringan (sieve shaker). Masukkan agregat yang telah

kering mutlak dari bagian atas saringan, kemudian tutup bagian atasnya. Lakukan

penggetaran selama 10 sampai 15 menit. Akibat penggetaran agregat akan

berjatuhan lolos ke dalam lubang saringan. Setelah itu timbang agregat yang

tertahan di atas masing-masing saringan. Lakukan analisa, dengan menghitung

persen tertahan pada masing-masing saringan serta persen lolos komulatifnya.

4.2.3 Perencanaan Mix Design

Perencanaan campuran (mix design) dimaksudkan untuk mendapatkan

resep campuran yang memenuhi syarat, menghasilkan campuran yang memenuhi

kinerja yang baik dari bahan yang tersedia. Perencanaan campuran CTB hampir

sama dengan perencanaan untuk beton.

Padapenelitian ini metode yang digunakan untuk menghitung perencanaan

campuran adalah Metode DOE (SK SNI T-l 5-1990-03).

4.2.4 Pembuatan, Perawatan dan Pengujian Sampel

Bahan-bahan CTB yang telah disiapkan untuk pengujian, dilakukan

penimbangan sesuai komposisi campuran masing-masing. Kemudian bahan-bahan

tersebut dimasukkan kedalam mesin pengaduk (mixer).

Untuk mendapatkan kuat tekan dari campuran CTB dengan subtitusi

agregat kasar slag, maka dibuat benda uji dalam cetakan berbentuk kubus. Benda

uji untuk kuat tekan dibuat dalam 3 lapis pemadatan, dengan jumlah tumbukan

masing-masing lapisan sebanyak 56 tumbukan dan dipadatkan dengan

menggunakan alat penumbuk 2,5 kg dengan tinggi jatuh 30 cm. Alat penumbuk

tangan terbuat dari logam yang mempunyai permukaan tumbuk rata, ukuran 14.8

x 14,8 cm dilengkapi oleh selubung yang bisa mengatur tinggi jatuh secara

bebas. Selubung tersebut cukup longgar sehingga batang penumbuk dapat jatuh

bebas tidak terganggu, Setelah seluruh adukan CTB dipadatkan dalam kubus

beton, maka permukaan dari benda uji diratakan dengan sebuah sendok spesi
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hingga seluruh pemiukaan menjadi rata. Seluruh benda uji yang dibuat diberi
kode nama benda uji, kekuatan rencana, tanggal pembuatan dan kode campuran.

Pada pembuatan campuran benda uji, dilakukan dalam beberapa

komposisi. Komposisi berurutan sebagai berikut:

1. Komposisi 1 : CTB dengan subtitusi slag sebanyak 0%(dari berat

agregat kasar)

2. Komposisi 2 : CTB dengan subtitusi slag sebanyak 25 %(dari berat

agregat kasar)

3. Komposisi 3 : CTB dengan subtitusi slag sebanyak 50 %(dari berat

agregat kasar)

4. Komposisi 4 : CTB dengan subtitusi slag sebanyak 75 %(dari berat

agregat kasar)

5. Komposisi 5 : CTB dengan subtitusi slag sebanyak 100% (dari berat

agregat kasar)

Setelah berumur 28 hari, maka dilakukan pengujian benda uji. Pengujian

meliputi pengukuran berat dan kuat tekan. Sebelum itu benda uji pada umur 1hari
dibuka dari cetakan dan dilakukan perawatan (curing) di udara terbuka dengan

diberikan penutup karung goni basah. Dalam penelitian ini, akan dicari kadar slag
optimum sebagai bahan subtitusi agregat kasar pada CTB terhadap kuat tekannya.


