
BAB V

METODA PENELITIAN

Pada penelitian mi dilakukan serangkaian penguji

an yang meliputi :

a. Pengujian bahan yang terdiri dari:

1) pengujian agregat

2) pengujian filler

3) pengujian bitumen

b. Pengujian benda uji campuran "HRS" yang dilaku

kan dengan cara Marshall test.

5.1. Bahan

5.1.1. Asal bahan

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah agregat dan aspal. Agregat berasal dari daerah

Ciereng, Kulori Progo, diperoleh dari hasil alat pemecah

batu ("Stone Crusher") milik PT Perwira Karya Yogyakarta

yang terletak di desa Piyungan Yogyakarta. Sedangkan

aspal yang dipakai adalah jenis AC 60-70 produksi

Pertamina yang juga diperoleh dari PT Perwita Karya

Yogyakarta. Untuk bahan semen diperoleh dari pasaran

bebas.

5.1.2. Persyaratan dan pengujian bahan

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian,

sebelumnya diuji di laboratorium untuk mendapatkan bahan
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penelitian yang berkuaiitas tinggi. Adapun pengujian

yang dilakukan sebelumnya adalah meliputi :

a. Pemeriksaan agregat

Agregat atau batuan merupakan komponen utama

dari lapis perkerasan jalan yang mengandung 90-95%

agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agre

gat berdasarkan persentase volume. Dengan demikian da

ya dukung, keawetan dan mutu perkerasan jalan diten

tukan juga dari sifat agregat dan hasil campuran agre

gat dengan material Iain. Adapun untuk mengetahui

kualitas agregat dilakukan pemeriksaan sebagai beri

kut :

1) Tingkat keausan, ketahanan agregat terhadap peng-

hancuran diperiksa dengan mesin Los Angeles berda

sarkan PB-0206-76 atau AASHTO T96-77. Nilai abrasi

menunjukkan banyaknya benda uji yang hancur akibat

tumbukkan dan gesekan antar partikel dengan bola-

bola baja pada saat terjadinya putaran. Nilai

abrasi > 40% menunjukkan agregat tidak mempunyai

kekerasan cukup untuk digunakan sebagai bahan la

pis perkerasan.

2) Daya iekaJL terhadap, aspal, dilakukan sesuai dengan

prosedur PB-0205-76 atau AA3TH0 T182-82. Kelekatan

agregat terhadap aspal dinyatakan dalam persentase

luas permukaan batuan yang tertutup aspal terhadap

seluruh luas permukaan dan besarnya minimal 95%.
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3) Peresapan agregat terhadap air, dilakukan untuk

mengetahui besarnya air yang terserap oleh agre

gat. Besarnya peresapan agregat yang diijinkan

sebesar maksimum 3%. Air yang telah diserap oleh

agregat sukar dihilangkan seluruhnya walaupun

melalui proses pengeringan sehingga mempengaruhi

daya lekat aspal dengan agregat.

4) Berat .1 en is ( "spesif ic grafitv" ) , adalah perban

dingan antara berat volume agregat dan berat

volume air. Adapun pemeriksaan berat jenis mengi-

kuti prosedur PB-0202-76 atau AASHTO T85-81 dengan

persyaratan minimum 2,5. Besarnya berat jenis

agregat penting dalam perencanaan campuran agregat

dengan aspal karena umumnya direncanakan berdasar

kan perbandingan berat dan juga untuk menentukan

banyaknya pori.

5) "Sand equivalent test". dilakukan untuk mengetahui

kadar debu/bahan yang menyerupai iempung pada

agregat halus / pasir. "Sand equivalent test" di

lakukan untuk partikel agregat lolos saringan no.4

sesuai prosedur AASHTO T176-73. Nilai yang disya-

ratkan sebesar minimal 50%, Lempung dapat mempe-

n^^rnhi rn n 11 ] f a ^i n p >* a n ^t? roc;Q i- Hon^Rn q c? m q 1 Lrorpno

lempung membungkus partikel-partike 1 agregat se

hingga ikatan antara agregat dengan aspal berku-

rang. Juga adanya lempung mengakibatkan luas

daerah yang harus diselimuti aspal bertambah.
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b. Pengujian filler berdasarkan ASTM

Filler adalah bagian dari agregat yang mempu

nyai fraksi sangat halus. Filler dapat berupa abu

batu, abu kapur, semen, dll. Khusus dalam penelitian

ini filler yang digunakan adalah abu batu dan semen

saj a .

Fungsi mineral filler di dalam campuran "HRS"

adalah untuk mengurangi besarnya rongga, meningkatkan

kerapatan dan stabilitas dari campuran tersebut.

Menurut ASTM, D242 gradasi dari mineral filler

berada dalam batas-batas seperti terlihat dalam tabel

5.1.

Tabel Spesifikasi gradasi mineral filler

Ukuran saringan
(inchi)

# 30

# 50

tt 200

Persentase

lolos saringan (%)

100

95 - 100

70 - 100

Sumber : ASTM Standard, 1987

Hasil

(%)

100

100

100

c. Pengujian bahan ikat aspal

Aspal merupakan hasil produksi dari bahan-

bahan alam, sehingga sifat-sifat aspal harus selalu

diperiksa di laboratorium dan aspal yang memenuhi

syarat-syarat yang telah ditetapkan dapat digunakan
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sebagai bahan pengikat perkerasan. Pemeriksaan yang

dilakukan untuk aspal keras adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan. Penetrasi , pemeriksaan ini bertujuan

untuk memeriksa tingkat kekerasan aspal. Prosedur

pemeriksaan mengikuti PA-0301-76 atau AASHTO T49-

80. Besarnya angka penetrasi untuk aspal AC 60-70

adalah antara 60 sampai dengan 79

2) Titik lembek ("softening point test"), adalah suhu

dimana suatu lapisan aspal dalam cincin yang dile-

takkan horizontal di dalam larutan air atau glise-

rin yang dipanaskan secara teratur menjadi lembek

karena beban bola baja dengan diameter 9.53 mm

seberat 3.5 gram yang diletakkan di atasnya se

hingga lapisan aspal tersebut jatuh melalui jarak

1 inchi.

Prosedur pemeriksaan mengikuti PA-0302-76 atau

AASHTO T53-81 dengan nilai yang disyaratkan sebe

sar 48°C sampai dengan 58°C.

3) Titik nyala, pemeriksaan ini mengikuti prosedur

PA-0303-76 atau AASHTO T48-31 yang berguna untuk

menentukan suhu dimana aspal terlihat menyala

singkat dipermukaan aspal (titik nyala), dan suhu

pada saat terlihat nyala sekurang-kurangnya 5

detik. Besarnya titik nyala yang disyaratkan sebe

sar minimal 200°C.
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4) Kehilangan. berat, pemeriksaan dilakukan untuk me

ngetahui pengurangan berat akibat penguapan bahan-

bahan yang mudah menguap dalam aspal. Pemeriksaan

mengikuti prosedur PA-0304-76 atau AASHTO T47-82

dengan nilai kehilangan berat maksimum sebesar

0,4%.

5) Kelarutan dalam C£l4 ("solnhi 1it-.v test"). pemerik

saan dilakukan untuk menentukan jumlah bitumen

yang larut dalam "carbon tetra chloroid". Jika

semua bitumen yang diuji larut dalam CCli maka

bitumen tersebut adalah murni. Prosedur pemerik

saan mengikuti PA-0305-76 atau AASHTO T44-81

dengan persyaratan sebesar minimal 99%.

6) Dakt i1ita.s. aspal, tujuan dari pemeriksaan ini

untuk mengetahui sifat kohesi dalam aspal itu

sendiri yaitu dengan mengukur jarak terpanjang

yang dapat ditarik antara 2 cetakan yang berisi

bitumen keras sebelum putus, pada suhu dan kece

patan tarik tertentu. Pemeriksaan mengikuti

prosedur PA-0306-76 atau AASHTO T51-81. Besarnya

daktilitas aspal yang disyaratkan adalah minimal

100 cm.

7) Berat jenis, adalah perbandingan antara berat

aspal dan berat air suling dengan isi yang sama

pada suhu tertentu. Prosedur pemeriksaan mengikuti

PA-0307-76 atau AASHTO T228-79 dengan nilai yang
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disyaratkan sebesar 1 gr/cc. Berat jenis aspal

diperlukan untuk perhitungan dalam analisis cam

puran .

5.1.3. Hasil pengujian bahan.

Hasil dari penelitian agregat dan aspal yang

dilakukan di laboratorium di atas dibandingkan dengan

persyaratan yang harus dipenuhi untuk masing-masing

nilai menurut ketentuan dari Bina Marga, seperti

terlihat pada tabel 5.2, 5.3 dan 5.4 berikut ini.

Tabel 5.2 Persyaratan agregat kasar dan hasil
ngujian laboratorium.

Jenis pemeriksaan

1. Keausan dengan me-
sin Los Angeles

2. Kelekatan terhadap
aspal

3. Peresapan terhadap
air

4. Berat jenis semu

S y a r a t

max 40%

>. 95%

max 3%

m in 2,5

Hasil

33,14%

1,2955%

2,7727

pe

Sumber : Laston No. 13/PT/PB/1983 dan hasil pene
litian di lab. Jalan Raya JTS-FTSP UII

Tabel 5.3 Persyaratan agregat halus dan hasil
pengujian laboratorium

Jenis pemeriksaan

1. Nilai "Sand Equiva
lent"

2. Peresapan terhadap
air

3. Berat jenis semu

Syarat

min 50%

max 3%

min 2,5

Hasil

68,52 %

i, o 2 o /.

2,6885

Sumber : Laston No. 13/PT/PB/1983 dan hasil pene
litian di lab. Jalan Raya JTS-FTSP UII
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Tabel 5.4 Persyaratan aspal AC 60-70 dan hasil pengujian
laboratorium

Jenis pemeriksaan

1. Penetrasi

2. Titik lembek
3. Titik nyala
4. Kehilangan berat
5. Kelarutan dalam

CCL4
6. Daktilitas
7. Penetrasi setelah

kehilangan berat
8. Berat jen is

Syarat

mm

60

48

99

100

75

1

max

79

58

0,4

Hasil

65,7

53,75
347

0,037

99,1573

> 100

73,60
1,02

Satuan

0,1 mm

° C
0 C
% berat

% berat

cm

%semula

gr/cc

Sumber : Laston No. 13/PT/PB/1983 dan hasil penelitian
di lab. Jalan Raya JTS-FTSP UII

Dari hasil pengujian bahan seperti tersebut di

atas bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian

ini telah memenuhi persyaratan sebagai bahan peneliti

an. Hasil penelitian selengkapnya dapat dilihat

lampiran 1 sampai dengan 8.

pad;

5.2. Pengujian Benda Uji Campuran "HRS"

5.2.1. Peralatan yang dipergunakan

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Jalan

Raya, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, dengan meng

gunakan alat-alat sebagai berikut:

1. Alat tekan Marshall yang terdiri dari :

a) kepala penekan yang berbentuk lengkung

b) cincin penguji berkapasitas 2500 kg (5000 lbs)

yang dilengkapi dengan arloji tekan dengan

ketelitian 0,0025
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c> anoji penunjuk keleiehan.

2. Cetakan benda uji berbentuk silinder diameter 10 cm,

tinggi 7,5 cm, lengkap dengan plat alas dan leher

sambung.

3. "Ejector" untuk melepas benda uji setelah dipadatkan

4. Oven untuk memanaskan bahan secara konstan.

5. Penumbuk berbentuk silinder, berat 4,536 kg (10 lbs)

dengan tinggi jatuh bebas 45,7 cm

6. Bak perendam ("water bath") dilengkapi pengatur suhu

7. Perlengkapan-perlengkapan lain seperti :

a) panci untuk memanaskan bahan dan campuran

b) kompor pemanas dengan kapasitas 1000 watt

c) pengangas untuk menstabilkan suhu campuran

d) Termometer

e) se-ndok pengaduk

f) spatula

g) timbangan berkapasitas 2 dan 5 kg dengan keteli-

tian 0,1 gram

5.2.2. Prosedur pengujian laboratorium

a. Persiaoan

Pada penelitian ini kadar filler yang dipakai

bervariasi, juga jenis filler yang dipergunakan ada

dua macam yaitu abu batu dan semen. Adapun kadar

filler yang dipakai mulai dari 3%, 4,5%, 6%, 7,5%,
dan 9%.



Untuk memperoleh gradasi yang diinginkan

digunakan beberapa saringan. Saringan yang digunakan
adalah 3/4", l/?" 3/8" i--i" > n o 4 , n o no .30

no.50, no. 100, no.200 dan pan. Hasil penyarmgan ter

sebut dipisah-pisahkan sesuai dengan nomor saringan

dan dihitung kebutuhannya sesuai persen berat terta

han. Berat total campuran agregat dan aspal untuk

satu benda uji sebesar 1200 gram, yang terdiri dan

agregat kasar, agregat halus dan filler serta aspal.

Adapun spesifikasi gradasi agregat yang

digunakan pada penelitian ini seperti pada tabel 5.5
dibawah ini :

Tabel 5-5 3^s"fBkaS1 Gradasi Campuran Agregat

Ukuran

Saringan (inchi)

3/4

3,/8

1,''4
n 4

it 8

n 30

« 50

# 100

# 200

pan

Spesifikasi
% lolos

100

60 - 100

58 - 32

52 - 69

50 - 60

46 - 60

14 - 60

8 - 44

4 - 28

2

0

8

Sumb er : Central Quality Control
3ina Marga, 1938

Jumlah

%lolos %tertahan

100

80

70

61

55

53

37

0

20

30

39

4 5

47

63
26 74
16 84

5 95

0 100

I
Monitoring Unit,

Benda uji dibuat berdasarkan variasi kadar

filler dan jenis filler yang telah direncanakan.

Benda uji dibuat masing-masing 2 buah (duplo). Jadi

/•V-jiiiiiL^-^
gv ^S7-.//V *"
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untuk 5 macam kadar filler dan 2 jenis bahan filler

akan dibuat benda uji sebanyak 2 X 5 X 2 - 20 benda

uj i .

Besarnya kadar aspal ditentukan dengan cara

penentuan kadar aspal optimum untuk satu jenis

filler dengan kadar filler 6%. Dalam menentukan

kadar aspal optimum pada penelitian ini, digunakan

cara Marshall yang biasa digunakan di Laboratorium

Jalan Raya jurusan Teknik Sipil UII. Mula-mula

dibuat beberapa campuran dengan kadar aspal yang

bervariasi. Kemudian campuran tersebut dicetak dan

ditumbuk sebanyak 2 x 50 kali dan diuji dengan test

Marshall. Hasil pengujian ini dibandingkan dengan

persyaratan untuk "HRS" kelas B. Persyaratan itu

adalah sebagai berikut :

a) stabilitas

b) % rongga dalam campuran (VITM)

c) Hasil bagi Marshall (QM)

Kadar aspal yang memenuhi koridor persyaratan

diambil nilai tengahnya yang merupakan kadar aspal

optimum. Kadar aspal optimum tersebut yang digunakan

untuk membuat campuran untuk benda uji. Cara me

nentukan kadar aspal optimum selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran 11, 12 dan 13. Dari hasil

penelitian diperoleh nilai kadar aspal optimum untuk

pembuatan benda uji selanjutnya.

550 - 1250 kg

3 - 6 %

1.5-5 kN/mm



b . Pembiuatan. benda u.1 i

Cara pembuatan benda uji adalah sebagai beri

kut

a) Agregat sebanyak 1104 gram dipanaskan di

atas pemanas sampai mencapai suhu ±

170°C, demikian juga dengan aspalnya

hingga mencapai suhu ± 150°C.

b) Kemudian keduanya dipindahkan ke dalam

oven dengan suhu yang sama agar oanasnya

merata.

c) Setelah itu aspal dan agregat dicampur di

dalam pengangas dengan suhu pencampuran

± 160°C. Pada saat pencampuran diusahakan

campuran menjadi homogen.

d) Cetakan benda uji disiapkan, dibersihkan,

diberi vaselin dan dipanaskan.

e) Campuran dituang ke dalam cetakan setelah

bagian bawahnya diberi selembar kertas,

sambil ditusuk-tusuk dengan spatula seba

nyak 15 kali pada bagian tepi dan 10 kali

pada bagian tengah agar benda uji tidak

terlalu berongga.

f) Kemudian benda uji didiamkan hingga menca

pai suhu pemadattan ± 140°C dan bagian

atasnya diberi kertas juga.
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g) Selanjutnya dilakukan pemadatan dengan

alat penumbuk sebanyak 50 kali, kemudian

posisi benda uji dibalik dan ditumbuk pula

sebanyak 50 kali, sehingga satu benda uji

dilakukan penumbukan sebanyak 2 x 50 kali.̂ 2-1 't^-

h) Setelah selesai penumbukan benda uji

didinginkan, untuk selanjutnya dikeluarkan

dari cetakan dengan bantuan ejector,

c . Cara penguj ian. benda u.i i .

Benda uji yang telah dibuat, diuji dengan

test Marshall. Langkah-langkah pengujian adalah

sebagai berikut :

a) benda uji dibersihkan dari kotoran yang

menempe1

b) benda uji diberi tanda pengenal

c) setiap benda uji diukur tingginya 3 kali

pada tempat yang berbeda kemudian dirata-

rata dengan ketelitian 0,1 mm

d) benda uji ditimbang dalam keadaan kering

e) benda uji direndatn ± 16 - 24 jam agar

menjadi jenuh

f) setelah jenuh, ditimbang dalam air guna

mendapatkan volume / isi benda uji

g) benda uji dikeluarkan dari bak perendam,

dikeringkan dengan kain hingga menjadi

kering permukaan (SSD), lalu ditimbang

0/ Jftl-g.
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h) benda uji direndam dalam "water bath"

selama 30 menit, dengan suhu perendaman
60 °C

i) kepala penekan alat Marshall dibersihkan

dan permukaannya diiumasi dengan vaselin/

oil agar benda uji mudah dilepas

j) setelah benda uji dikeluarkan dari "water

bath", segera diletakkan pada alat uji

Marshall yang dilengkapi dengan arioji

kelelehan ("flow meter") dan arioji pern-
beban an/ stab i1itas

k) pembebanan dimulai dengan kecepatan 50

mm/menit hingga mencapai maksimum, yaitu

saat arioji pembebanan berhenti dan berba-

lik arah, saat itu pula dibaca "flow
meter"

1) setelah pembebanan selesai, benda uji

dikeluarkan dari alat uji Marshall

m) benda uji berikutnya siap diuji seperti
diatas

5.3. Anggapan Dasar

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penga
ruh variasi kadar dan jenis filler pada campuran "HRS'

terhadap perilakunya. Yangdimaksud i-.erh*H«n „_^.,

"HRS" disini adalah pengaruh terhadap nilai-nilai "den-
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sity", VFWA, VITM, stabilitas, "flow", "Marshall Quo

tient", modulus kekakuan (E) dan koefisien kekuatan

relatif (a).

Dalam pelaksanaan penelitian ini dianggap bahwa

peralatan yang digunakan selama berlangsungnya

penelitian ini dalam keadaan standar. Selain itu

variasi clidalam pengerjaan pembuatan benda uji (sampel)

dianggap relatif kecil atau dapat diabaikan. Sedangkan

bahan-bahan untuk penelitian seperti agregat dan aspal

dalam keadaan yang sama, maksudnya bahwa kualitas bahan

dianggap sama seperti pada hasil pengujian bahan-bahan.

5.4. Cara Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan di laborato

rium, diperoleh data antara lain sebagai berikut:

1. Person aspal terhadap batuan (a)

2. Persen aspa.1 terhadap campuran (b)

3. Berat benda uji sebelum direndam air <,gram)

4. Berat benda uji di dalam air (gram)

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

6. Tebal benda uji (mm)

7. Pembacaan arioji stabilitas (kg)

8. Pembacaan arioji "flow" (mm)

Dari data di atas dapat dihitung nilai-nilai dari

"density", VITM, VFWA, "flow", stabilitas dan "marshal!

quotient". Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :
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1. Berat jenis maksimum teoritis (h.

2.

100

Dipakai rumus, h =

agregat % aspal

BJ agregat BJ aspal

BJ agregat merupakan gabungan antara BJ agregat

kasar dan BJ agregat halus yang dicari dengan rumus:

BJ agregat

dengan, X

Y

Fl

F2

"Dens ity"

Nilai "densitv'

x Fl) + (Y x F2)

100

% agregat kasar

% agregat halus

BJ agregat kasar

BJ agregat halus

(BD) dihitung dengan rumus:

BD - g = c/f

f = d - e

dengan, c : berat benda uji sebelum direndam (gr)

d : berat benda uji jenuh air (gr)

e : berat benda uji dalam air (gr)

f : isi benda uj i (ml)

g : berat isi benda uji (gr/ml)

3. VFWA ("Void Filld With Asphalt")

Untuk memperoleh VFWA (% rongga terisi aspal),

dihitung dahulu nilai-nilai dari:



1 =

b x g

BJ aspal

(100 - b) x g

BJ agregat

100 - j

dengan, b : persentase aspal terhadap campuran (%)

g : berat isi benda uji (gr/ml)

i & j : rumus substitusi

1 : persen rongga terhadap agregat (%)

Dari data diatas maka dapat dihitung nilai VFWA

sebagai berikut :

VFWA = 100 x i/1

4. VITM ("Void in The Mix")

Untuk mendapatkan nilai VITM (% rongga dalam campuran)

digunakan rumus :

VITM = 100 - i - j

dengan, i & j : rumus substitusi

5. Stabilitas

Angka stabilitas benda uji didapat dari pemba

caan arioji stabilitas alat tekan "Marshall". Angka

stabilitas ini masih harus dirubah ke dalam satuan

kg. dan kemudian dikalikan dengan angka koreksi

ketebalan benda uji (tabel 5.6)

Untuk merubah dari angka yang terbaca dalam

arioji stabilitas ke dalam satuan kg dapat dilihat

dalam lampiran 9 dan 10.
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7. "Marshall Quotient" (QM)

Nilai "Marshall Qoutient" diperoleh dengan

rumus:

QM = S/r

dengan, S : nilai stabilitas teroakai (kg)

r : nilai kelelehan (mm)

QM : nilai "Marshall Quotient" (kN/mm)

5.5. Kesulitan-Kesulitan Dan Penyelesaiannya

Pada penelitian di laboratorium, banyak terjadi

kesu1itan-kesuIitan yang menghambat jaiannya peneliti

an. Kesu1itan-kesulitan tersebut terutama disebabkan

karena keterbatasan alat. Sebagai contoh, timbangan yang

terdapat di laboratorium kebanyakan sudah tidak tepat,

sehingga peneliti mendapat kesuiitan untuk mendapatkan

hasil timbangan yang betul-betul baik. Hal tersebut bisa

teratasi dengan mengadakan pengecekan setiap kali mela-

kukan penimbangan, meskipun akan menyita waktu yang

cukup banyak. Setelah dilakukan pengecekan dianggap

timbangan telah dalam kondisi baik.

Kesuiitan lain adalah alat pemadat ("compactor")

yang masih manual, belum elektris. Hal ini cukup

menyulitkan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian

yang lebih akurat. Karena penumbukan semua dilakukan

dengan tenaga manusia, maka faktor kelelahan akan berpe

ngaruh disini, sehingga menyebabkan tinggi jatuh bet



dari alat penumbuk akan berlainan. Akibat dari tinggi

jatuh bebas yang berbeda-beda, menyebabkan kekuatan

tumbukan akan berbeda-beda pula. Namun hal ini dapat

diatasi dengan cara menumbuk bergantian, sehingga kele

lahan dapat dihindarkan.

Selain itu peneliti juga masih harus menghitung

jumlah tumbukan agar tidak melebihi dari jumlah yang

telah ditentukan. Oleh karena itu dituntut sikap extra

hati-hati dalam setiap melaksanakan penelitian.

Walaupun begitu kesulitan-kesulitan di atas dapat

diatasi meskipun waktu pelaksanaan penelitian menjadi

semakin lama dan kurang efisien.


