
BAE V
 

METOOOLOGI PENELITIAN
 

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap mulai 

dari persiapan, pemeriksaan mutu bahan yang berupa agre

gat, aspal dan serat selulosa, perencanaan campuran sampai 

tahap pelaksanaan pengujian dengan alat uji Marshall. 

5.1 Bahan 

5.1.1 ABal Bahan 

Agregat yang dipakai sebagai bahan dalam penelitian 

berasal Clereng, Kulon Progo yang diperoleh dari pemecah 

batu Stone Crushel' milik P.T. Perwita Karya, Yogyakarta. 

Aspal yang digunakan adalah aspal AC 60-70 produksi Perta

mina dan serat selulosa sebagai bahan tambah adalah Custom 

Fibre CF-31500 diperoleh dari P.T. Saranaraya Reka Cipta, 

Jakarta. Sedangkan filler limbah karbid diperoleh dari 

P.T. Iga Murni Sejahtera, Yogyakarta. 

5.1.2 PerByaratan dan Pengujian Bahan 

Bahan-bahan yang akan dipakai dalam penelitian harus 

diuji di laboratorium untuk mendapatkan bahan yang meme

nuhi spesifikasi. Adapun pengujian bahan sebagai berikut: 

1.	 PemerikBaan agregat 

Untuk mengetahui kualitas agregat dilakukan pemerik

saan sebagai berikut: 

a.	 Tingkat keausan. Ketahanan agregat terhadap penghancu

ran (degradasi) diperiksa dengan percobaan Abrasi yang 
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menggunakan mesin Los Angeles berdasarkan PB.0206-76. 

Nilai Abrasi menunjukkan banyaknya benda uji yang 

hancur akibat putaran alat sehingga terjadi tumbukan 

dan geseran antara agregat dan bola baja. Nilai Abrasi 

> 40% menunjukkan agregat tidak mempunyai kelekatan 

yang cukup untuk dipakai sebagai bahan/material lapis 

perkerasan. 

b.	 Berat ,tenis adalah perbandingan antara agregat dengan 

volume air. Besarnya berat jenis agregat penting dalam 

-
perencanaan campuran agregat dengan aspal, sebab biasa

nya direncanakan berdasarkan perbandingan berat dan 

penentuan jumlah pori. Pemeriksaan berat jenis ditentu

kan berdasarkan PB-0205-76 dengan persyaratan minimum 

2,5 gr/cc. 

C.	 Peresapa12 agrega t terhadap air. Untuk mengetahui 

banyaknya air yang teresap oleh agregat. Besarnya 

peresapan agregat yang diijinkan mempunyai nilai maksi

mum 3%. Air yang telah terserap oleh agregat sukar 

untuk dihilangkan walaupun dengan proses pengeringan. 

Peresapan tersebut mempengaruhi daya lekat aspal terha

dap agregat. 

d.	 Da.va lekat terhadap aspal. Dilakukan sesuai dengan 

persyaratan PB-0205-76. Kelekatan agregat terhadap 

aspal dinyatakan dengan prosentase luas permukaan 

batuan yang tertutup aspal terhadap seluruh luas permu

kaan dan nilainya minimal 95%. 

e.	 Sand Equivalent Test. Dilakukan untuk mengetahui kadar 

lumpur atau bahan yang menyerupai lempung pada agregat 
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halus. Sand eq~ivalent dilakukan untuk agregat yang 

lolos saringan no.4 sesuai persyaratan PB-0203-76. 

Adanya lempung dapat mempengaruhi mutu campuran agregat 

dan aspal, sebab lempung membungkus partikel-partikel 

agregat sehingga ikatan antar agregat dengan aspal 

berkurang. Nilai Sand equivalent test minimum 50%. 

2.	 Pemeriksaan bitumen. 

Aspal merupakan bahan alam yang harus memenuh1 per

syaratan antara lain: 

a.	 Pemeriksaan penetrasi. Pemeriksaan tersebut bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kekerasan aspal. Prosedur 

pemeriksaan mengikuti PA-0301-76, yaitu dengan memasuk

kan jarum ukuran tertentu, beban dan waktu tertentu ke 

dalam aspal pada suhu tertentu. Besarnya penetrasi 

untuk aspal AC 60-70 adalah antara 60 sampai 70. 

b.	 Pemeriksaan titik lembek. Pemeriksaan dikerjakan untuk 

mengetahui temperatur pada saat aspal mulai menjadi 

lunak karena tidaklah sarna pada setiap hasil produksi 

aspal walaupun nilai penetrasinya sama. Pemeriksaan 

men~ikuti PA-0302-76 dengan nilai berkisar 30°C saIDpai 

200°C. Pemeriksaan menggunakan cincin kuningan dan bola 

baja dengan diameter 9,53 rom seberat 3,5 gram. Titik 

lembek ialah suhu dimana suatu lapisan aspal dalam 

cincin yang diletakkan horizontal di dalam larutan air 

atau gliserin yang dipanaskan secara terat'lH" menjadi 

lembek dengan beban bola baja diatasnya, sehingga 

lapisan aspal tersebut jatuh pada ketinggian 25,4 mm/l 

inchi dari plat dasar. 
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e.	 Pemeriksaan ti tik l1yala dan ti tik baka:r. Pemeriksaan 

ini menurut persyaratan PA-0303-76 untuk menentukan 

suhu dimana aspal terlihat menyala singkat di permukaan 

dan saat titik nyala sekurang-kurangnya 5 detik pada 

suatu titik di atas permukaan aspal. 

d.	 Pemeriksaan kehilangan berat. Pemeriksaan ini dimaksud

kan untuk mengetahui pengurangan berat akibat penguapan 

bahan-bahan yang mudah menguap dalam aspal. Penurunan 

berat menunjukkan banyaknya bahan-bahan yang hilang 

sehingga menyebabkan aspal eepat mengeras dan rapuh. 

Pemeriksaan ini mengikuti persyaratan PA-0304-76. 

e.	 Kelarutan dalam CCL4 (Solubility Test). Pemeriksaan ini 

dilakukan untuk menentukan kadar aspal bitumen yang 

larut dalam hidrokarbon tetraklorida. Jika semua aspal 

yang diuji larut dalam CCL4 • maka bitumen tersebut 

adalah murni· sesuai dengan persyaratan PA-0305-76. 

Disyaratkan bitumen yang dipakai untuk perkerasan jalan 

mempunyai kemurnian > 99%. 

f.	 Pemeriksaan daktilitas aspal.Pemeriksaan ini untuk 

mengetahui sifat kohesi dalam aspal itu sendiri. yaitu 

dengan mengatur jarak terpanjang yang dapat ditarik 

antara 2 eetakan yang berisi aspal keras sebelum putus 

pada suhu dan kecepatan tertentu. Pemeriksaan sesuai 

persyaratan PA-0306-76. Besarnya daktilitas yang disya

ratkan adalah minimal 100 em. 

g.	 Pemeriksaan berat jenis. Perbandingan antara berat 

aspal dan berat air suling dengan isi yang sama pada 

suhu tertentu. Pemeriksaan ini mengikuti persyaratan 
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PA-0307-76 (minimall gr/cm3 ). Berat jenis aspal diguna

kan pada perhitungan analisa campuran. 

h.	 Pemeriksddl1 viskositas. Bertujuan untuk memeriksa 

kekentalan aspal. Dilakukan pada temperatur 60°C dan 

135°C. Suhu 60°C adalah temperatur maksimum perkerasan 

selama masa pelayanan. sedangkan 135°C adalah tempera

tur dimana proses pencampuranl penyemprotan aspal. 

Prinsip kerja dari pemeriksaan ini ialah menentukan 

waktu yang dibutuhkan untuk suatu larutan dengan isi 

tertentu. mengalir dalam kapiler di dalam viskosimeter 

kapiler yang terbuat dari gelas pada temperatur terten

tu. Viskositas kinematik adalah waktu di atas dikalikan 

dengan faktor kalibrasi viskosimeter. Pemeriksaan 

dilakukan mengikuti persyaratan PA-0308-76. 

5.2 Perencanaan Campuran 

5.2.1 Agregat SMA Grading 0/8 

Agregat Split Mastik Aspal grading 0/8 terdiri dari 3 

fraksi yaitu: 

a.	 Agregat 5 - 8 mID 

b.	 Agregat 2 - 5 rom 

c.	 Agregat 0 - 2 mID 

Split Mastik Aspal grading 0/8 dikaitkan dengan 

kondisi iklim, jalan dan bahan jalan di Indonesia memakai 

cara Bina Marga dan SKBI-1987 dengan mengacu pacta spesi

fikasi Jerman (ZTV bit-Stb-84). Ontuk perencanaan campuran 

SMA 0/8 dapat dilihat pada tabel 5.1. 

t 
---_'/ 

I 
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Tabel 5.1 Spesifikaai Split Haatik Aapal grading 0/8 

Ukuran aaringan Speaifikasi 1.oloa aaringan 

%IIIID inch Min Max 

11,2 
8,0 
5,0 
2,0 
0,71 
0,25 
0,09 

7/16 
5/16 

No. 4 
No. 10 
No. 25 
No. 60 
No.170 

100 
90 
30 
20 
13 
10 

8 

100 
100 

55 
30 
25 
20 
13 

100 
95 
42,5 
25 
19 
15 
10,5 

Sumber: Data Primer Proyek Peningkatan Jalan dan Pengganti 
an ..7embatan DitJen. Bina Marga, PU, Jawa Tengah 

Kriteria Disain Marshall untuk spesifikasi 

seperti tertera dalam tabel 5.2 di bawah ini. 

SMA 0/8 

Tabel 5.2 Kriteria Disain Marshall 

PARAMETER PERSYARATAN 

l. Kriteria Disain Marshall 
Pemadatan, tumbukan 
Stabilitas, kg 
Flow, mm 
MQ, kg/nun 
Rongga campuran, % vol 
Rongga terisi aspal, % 
Index perendaman 48 jam, % 

2 x 75 
> 750 

2 - 4 
200 - 300 

3 - 5 
76 - 82 

> 75 

2. Tebal pengaspalan, em 

3. Derajat kepadatan, % 

2 - 4 

?: 97 

Sumber: Bina Marga 1983 dan SKBI-1987 

5.2.2 Kadar Aspal Optimum 

Berdasarkan spesifikasi teknik SMA dari 

untuk klasifikasi volume lalu-lintas berat, 

Bina 

maka 

Marga 

aspal 

yang dipakai adalah AC penetrasi 60 - 70 yang memenuhi 

ketentuan SNI no.1737.1989-F. 

Pada penelitian ini, untuk campuran Split Mastik 
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Aspal + serat selulosa dengan variasi kadar aspal 5%, 6% 

7% dan tiap benda uji dibuat dua sampel. 

5.2.3 Kadar Serat Selulosa Opt~um 

Berdasarkan spesifikasi dari Bina Marga, kadar serat 

selulosa optimum adalah 0,2% - 0.3%. Untuk pencampuran di 

laboratorium dipakai kadar serat selulosa 0.3% terhadap 

total campuran. 

5.3 Pelaksanaan Pengujian 

5.3.1 Persiapan benda uji 

Untuk persiapan benda uji melalui beberapa tahap, 

yaitu: 

1.	 Proses pembersihan agregat dari kotoran yang menempel 

lalu dikeringkan dengan oven sampai diperoleh berat 

tetap pada suhu 105°C ± 5°C. Kemudian agregat-agregat 

tersebut dipisahkan dengan cara penyaringan kering ke 

dalam fraksi-fraksi yang dikehendaki. 

2.	 Kemudian ditimbang untuk mendapatkan gradasi agregat 

0/8 pada satu takaran campuran. Berat total campuran 

untuk satu benda uji sebesar 1200 gram, meliputi aspal, 

agregat halus dan filler. 

3.	 Tahap campuran (mixing) dilakukan sebagai berikut: 

a.	 Panci pencampuran dipanaskan beserta agregat sampai 

suhu 160°C. 

b.	 Agregat kering diaduk dengan 0,3% selulosa pada suhu 

150°C agar distribusi serat selulosa merata. 

c.	 Tambahkan aspal AC60-70 yang telah dipanaskan (sudah 

mencapai tingkat kekentalan rencana) ke dalam campu
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ran agregat dengan ukuran yang telah sesuai dengan 

mix design. 

d. Campuran diaduk (wet mixing) selama 45-50 detik. 

4.	 Tahap pemadatan eampuran dilakukan sebagai berikut: 

a.	 Bersihkan perlengkapan eetakan benda uji serta 

bagian muka penumbuk kemudian panaskan pada suhu 

93,3°C - 148,9°C. 

b.	 Cetakan benda uji ditimbang dan diukur tinggi eeta

kan dari diameter eetakan. 

e.	 Cetakan diletakkan di atas landasan pemadat dan 

ditahan dengan pemegang eetakan. 

d.	 Letakkan selembar kertas saring/penghisap menurut 

ukuran eetakan ke dalam dasar eetakan. 

e.	 Masukkan seluruh eampuran ke dalam eetakan pada suhu 

140°C, kemudian tusuk-tusuk eampuran tersebut 15 

kali keliling pinggirnya dan 10 kali di bagian 

tengahnya dengan spatula. 

f.	 Pemadatan dikerjakan dengan alat penumbuk untuk 5 

kali yang pertama dan diukur ketinggian ruang yang 

kosong. 

g.	 Diukur ketinggian ruang yang kosong akibat tumbukan, 

sebanyak 5 titik. Kemudian pelat alas dan leher 

sambung dipasang kembali untuk dilakukan penumbukan 

sebanyak 75 kali tumbukan (dipergunakan untuk lalu 

lintas dengan muatan berat) dengan ketinggian jatuh

nya 45,7 em dan pemadat selalu tegak lurus eetakan 

selama pemadatan. 

h.	 Pelat alas dan leher sambung dilepas kembali dari 
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eetakan benda uji, lalu cetakan yang berisi benda uji 

dibalikkan. Kemudian pelat alas dan leher sambung 

dipasang kembali ke eetakan benda uji yang telah 

dibalik. 

i.	 Pada permukaan benda uji yang telah dibalik, lalu 

dilakukan tumbukan sebanyak 75 kali. Setelah leher 

sambung dan pelat alas dilepas lalu dilakukan penim

bangan dan pengukuran kembali. 

j.	 Denganhati-hati benda uji dikeluarkan dari eetakan 

dan diletakkan di atas permukaan yang rata dan 

didiamkan selama ± 24 jam pada suhu ruang. 

k.	 Supaya benda uji lebih eepat dingin maka dipakai 

kipas angin. 

5.3.2 Peralatan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Jalan Raya 

jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perenea

naan UII. Alat-alat yang digunakan antara lain: 

1.	 Cetakan benda uji yang berbentuk silinder dengan diame

ter 10,15 em, tinggi 8,75 em lengkap dengan pelat alas 

dan leher sambung. 

2.	 Alat penumbuk manual dengan: 

a.	 Penumbuk yang memiliki permukaan rata yang berbentuk 

silnder, dengan berat 4,536 kg dan tinggi jatuh 

bebas 45,70 em. 

b.	 Landasan pemadat yang terdiri dari balok kayu dila

pisi dengan pelat baja dan dipasang pada lantai baja 

di keempat bagian sudutnya. 

e.	 Pemegang eetakan benda uji. 
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3.	 Ejector untuk mengeluarkan benda uji setelah dipadat

kane 

4.	 Alat uji Marshall lengkap dengan: 

a.	 Kepala penekan (breaking head) yang berbentuk leng

kung. 

b.	 Cinein penguji (proving ring) dengan kapasitas 2.500 

kg dengan ketelitian 12,5 kg yang dilengkapi arloji 

dial tekan dengan ketelitian 0,0025 em. 

e.	 Arloji penunjuk kelelehan plastis (flow) dengan 

ketelitian 0,25 mm. 

5.	 Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu, mampu me

manasi sampai 200°C (± 3°C). 

6.	 Bak perendaman (water bath) dilengkapi dengan pengatur 

suhu mulai 20°C sampai dengan 60°C. 

7.	 Timbangan yang dilengkapi dengan penggantung benda uji 

berkapasitas '2 kg dengan ketelitian 0,1 gram dan tim

bangan berkapasitas 5 kg dengan ketelitian 1 gram 

8.	 Pengukur suhu (thermometer) berkapasitas 250°C dan 

100°C dengan ketelitian 0,5 (1% dari kapasitas). 

9.	 Perlengkapan lain: 

a.	 Panei-panei untuk memanasi agregat, aspal dan campu

ran aspal. 

b.	 Sendok pengaduk. 

e.	 Spatula. 

d.	 Kompor atau pemanas (hot plate). 

e.	 Gas Elpiji. 

f.	 Dan peralatan lainnya. 



44 

5.3.3 Cara Pengujian Benda Uji 

1.	 Persiapan benda uji. Dalam persiapan benda uji, maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a.	 Benda uji dibersihkan dari kotoran-kotoran yang 

menempel untuk selanjutnya dilakukan penimbangan. 

b.	 Masing-masing benda uji diberi tanda pengenal. 

c.	 Setiap benda uji diukur tingginya, dilakukan 3 kali 

pada tempat yang berbeda, kemudian dirata-rata 

denganketelitian 0,1 mm. 

d.	 Benda uji direndam dalam air ± 24 jam pada suhu 

ruang. 

e.	 Benda uji ditimbang dalam kondisi di dalam air. 

f.	 Benda uji ditimbang dalam keadaan kering permukaan 

jenuh. 

2.	 Cara Pengujian. 

Pengujian benda uji dilakukan sebagai berikut: 

8.	 Benda uji direndam dalam bak perendam (water bath) 

selama ± 30 menit dan ± 24 jam dengan suhu perenda

man sebesar eo°c. 
b.	 Kepala penekan alat Marshall dibersihkan dan permu

kaannya dilumasi dengan vaselin supaya benda llji 

mudah lepas. 

c.	 Setelah benda uji dikeluarkan dari water bath, 

segera diletakkan pada alat uji Marshall yang di

lengkapi dengan arloji kelelehan (Flow meter) dan 

arloji pembebanan stabilitas. 

d.	 Pembebanan dimulai dengan posisi jarum diatur hingga 

menunjukkan angka nol, sementara selubung tangkal 
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arloji dipegang dengan kuat terhadap segmen kepala 

penekan. 

e.	 Kecepatan pembebanan dimulai dengan kecepatan 50
 

mm/menit hingga pembebanan maksimum tercapai, yaitu
 

pada saat arloji pembebanan berhenti dan menurun
 

seperti yang ditunjukkan oleh jarum ukur. Pada saat
 

itu dibaca pembebanan maksimum yang terjadi pada
 

Flow meter.
 

Uji perendaman Marshall dimaksudkan untuk mengetahui 

perubahan karakteristik dari campuran akibat pengaruh 

suhu, cuaca dan air. Pada prinsipnya pengujian ini sama 

dengan uji Marshall, hanya waktu perendamannya dalam suhu 

konstan 60 ± loe dilakukan selama 24 jam sebelum pembeba

nan diberikan. 

5.4 Anggapan Dasar 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penggu

naan limbah karbid untuk campuran Split Mastik Aspal 

pengaruhnya terhadap nilai Density, VFWA, VITM, Stabili 

tas, Flow dan Marshall Quotient. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini dianggap peralatan

dan bahan dalam keadaan standar. Selain itu variasi dida

lam pengerjaan pembuatan benda uji sampel dianggap relatif 

kecil atau diabaikan. 

5.5 Cara Analisis 

Dari hasil penelitian di laboratorium, diperoleh 

data-data sebagai berikut: 
:,':,!~:~~~~ 
" ',C'J",~"z'~j:\, 
Diltll_Et:S~~~ 
• - - ~ A II f\ :-" J \ ~> 
:\i!..\.f,",I_W~h -:.4jt 

;rrrnril'~7!:" 1: 

',""='5}1t" 
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a.	 Berat benda uji sebelum direndam (gr) 

b.	 Berat benda uji kering permukaan (gr) 

c.	 Berat benda uji di dalam air (gr) 

d.	 Tebal benda uji (rom). 

e.	 Pembacaan arloji stabilitas (rom). 

f.	 Pembacaan arloji flow (rom). 

Dari data-data di atas dapat dihitung nilai-nilai 

dari Density, VITM, VFWA, Flow, Stabilitas dan Marshall 

Quotient. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

a.	 Berat Jenis efektif dipakai rumus: 

. GSe = GSb	 + GSa . (5. 1 ) 
2 

Keterangan: 

GSe =Berat jenis efektif 

GSa =Berat jenis semu total agregat 

GSb =Berat jenis bulk total agregat 

Berat jenis maksimum teoritis (h) dapat dicari 

dengan rumus: 

100 
h = 

(100 - Pb) Pb 
+ 

GSe Gb 

Keterangan:
 

Pb =% aspal terhadap agregat
 

Gb =Berat jenis aspal (gr/cm3 )
 

b.	 Berat isi benda uji (g), dipakai rumus sebagai 

berikut: 



--I 

47
 

c 

g = (5.3) 

f 

c. 

Keterangan 

c =berat benda uji sebelLtID direndam (gram) 

d =berat benda uji jenuh air SSD (gram) 

e =berat benda uji di dalam air (gram) 

f = isi volume benda uji (mm3 ) ---> d - e 

g =berat isi benda uji (gram/mm3 ) 

% kehilangan aspal dicari dengan rumus: 

d. 

GSe - GSb 
Pba = 100 x Gb x 

GSe x GSb 

Kadar aspal efektif dicari dengan 

Pbe = Pb x 
Pba 

100 
x Ps 

rumus: 

(5.4 ) 

(5.5) 

e. 

Keterangan: 

Ps =% total campuran 

Ketebalan film aspal (EFT) dicari dengan rumus: 

F = 
Pbe 

100 
x 

1 

A 

1 

Gb 

f. 

Keterangan: 

F = Tebal film aspal (rom) 

A = Luas permukaan agregat 

% rongga terisi aspal (VFWA) 

o 
(m~/kg) 

dipakai rumus: 

100 

m = -- (5.7) 

ill 
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Keterangan:
 

i = rumus substitusi
 

1 =% rongga terhadap agregat
 

g.	 % rongga dalam campuran (VITM) dipakai rumus: 

g 
n	 100 X h 

h.	 Stabilitas 

Nilai stabilitas diperoleh dari hasil pembacaan 

arloji stabilitas alat tekan Marshall. Nilai ini 

masih harus dikoreksi dengan kalibrasi alat dan 

angka koreksi ketebalan. Rumus stabilitas terpakai: 

g = 10,24 x s x 0,4536 x t (kg) 

Keterangan: 

q = Nilai stabilitas 

s = Pembacaan arloji stabilitas 

t =Angka koreksi tebal benda uji 

10,24 =Kalibrasi alat 

0,4536 =Perubahan satuan (lb menjadi kg) 

i.	 Flow 

Nilai flow dari arloji flow yang menyatakan besarnya 

deformasi benda uji dalam satuan 0,01 Mm. 

j.	 Marshall Quotient (MQ) 

Nilai Marshall Quotient didapat dengan membandingkan 

antara nilai stabilitas dengan flow. 

Stabilitas 

MQ = 
Flow 
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Tabel 5.3 Angka koreksi tebal benda uj i 

lsi benda uj i (em3 ) Tebal benda(mm) Angka koreksi 

200 - 213 25,4 5,56 
214 - 225 27,0 5,00 
226 - 237 28,6 4,55 
238 - 250 30,2 4,17 
251 - 264 31,8 3,85 
265 - 276 33,3 3,47 
277 - 289 34,9 3,33 
290 - 301 36,5 3,03 
302 - 316 38,1 2,78 
317 - 328 39,7 2,50 
329 - 340 41,3 2,27 
341 -" 353 42,9 2,08 
354 - 367 44,4 1,92 
368 - 379 46,0 1,79 
380 - 392 47,6 1,67 
393 - 405 " 49,2 1,56 
406 - 420 50,8 1,47 
421 - 431 52,4 1,39 
432 - 443 54,0 1,32 
444 - 456 55,6 1,25 
457 - 470 57,2 1,19 
471 - 482 58,7 1,14 
483 - 495 60,3 1,09 
496 - 508 61,9 1,04 
509 - 522 63,5 1,00 
523 - 535· 64,0 0,96 
536 - 546 65,1 0,93 
547 - 559 66,7 0,89 
560 - 573 68,3 0,86 
574 - 585 71,4 0,83 
586 - 598 73,0 0,81 
599 - 610 74,6 0,78 
611 - 625 76,2 0,76 

Sumber : Petunjuk Praktikum Jalall Raya 


