
BAB V

CARA PENELITIAN

5.1. Unun

Tahap awal yang dilaksanakan pada penelitian ini

adalah menentukan kadar Asbuton Modifier optimum dengan

kadar bitumen dari Asbuton Mikro ditetapkan sebesar

± 3,25%. Dan untuk pelaksanaan diberikan banyaknya

Asbuton "Mikro B25" sebesar 13% dari campuran total.

Cara tersebut atas dasar petunjuk pelaksanaan dari

produsen (PT. Amerta Margayasa Aspal). Bagan 5.1.

menunjukkan cara penelitian pembuatan benda uji/briket

beton aspal dengan kondisi pencampuran dan penadatan pada

suhu 35°C, 50°C dan 160°C.

Dalam penelitian ini standar yang digunakan adalah

standar ASTM, AASHTO, Bina Marga dan Standar dari

produsen.
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5.2. Agregat

Untuk penelitian ini bahan konstruksi agregat yang

dipergunakan adalah hasil dari pemecah batu (Stone cru

sher) milik PT. PERWITA KARYA yang berasal dari Clereng,

Kulonprogo.

Agregat yang dipergunakan berupa fraksi butiran,

yang menurut fraksinya dapat dibagi menjadi fraksi kasar

fraksi sedang dan fraksi halus.

5.2.1. Fraksi Kasar Fl

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap fraksi kasar

yaitu :

- Abrasi ( PB-0206-76 )

- Analisa saringan agregat ( PB-0201-76 )

Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat

kasar ( PB-0202-76 )

Pemeriksaan kelekatan agregat terhadap aspal

( AASHTO-T-182-82 )

5.2.2. Fraksi Sedang F2

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap fraksi sedang

yaitu :

- Analisa saringan agregat ( PB-0201-76 )

Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat

kasar ( PB-0202-76 ).
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Hasil pengujian agregat dan persyaratan Bina Marga

LASBUTAG No.09/PT/B/1983, dapat dilihat pada tabel 5.1 dan

5.2. berikut ini :

Tabel 5.1. Hasil Pemeriksaan dan Persyaratan Bahan

Agregat kasar (Fl dan F2)

No. Jenis Pemeriksaan Syarat Hasil

Penelitian

1. Keausan dengan mesin
Los Angles max 40% 29,75%

2. Kelekatan agregat > 95% > 95%

3. Penyerapan agregat
terhadap air max , 3% 1,35

4. B.J. Semu (gr/cc) min 2,5 2,65

Tabel 5.2. Hasil Pemeriksaan dan Persyaratan Bahan

Agregat halus (F3)

No. Jenis Pemeriksaan Syarat Hasil

Penelitian

1.

2.

3.

BJ Semu (gr/cc)
Penyerapan agregat
terhadap air
Nilai Sand Equivalent

min 2,5

maks 3%

min 50%

2,75

2,67%

64%

5.2.3. Fraksi Halus F3

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap fraksi halus

yaitu :

- Analisa saringan agregat ( PB-0201-76 )

Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat

halus ( PB-0203-76 ).

- Pemeriksaan Sand Equivalent ( AASHTO-T-176 )
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5.3. Asbuton Mikro

Besar ukuran butir maksimum yang digunakan adalah

butir yang lolos saringan No. 30 (0,595 mm).

Pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap Asbuton Mikro

yaitu :

Penyaringan butiran dengan saringan No. 30

Pemeriksaan berat jenis Asbuton Mikro

(ASTM-D-854-58)

- Pemeriksaan kadar bitumen (ASTM-D-2172-81)

- Pemeriksaan kadar air (ASTM-D-95-76)

Pemeriksaan kadar bitumen dalam Asbuton Mikro digu

nakan bahan pelarut CCL4.

Hasil pengujian asbuton mikro dan persyaratan Bina

Marga LASBUTAG No.09/PT/B/1983, dapat dilihat pada tabel

5.3. berikut ini :

Tabel 5.3. Hasil Pemeriksaan dan Persyaratan

Asbuton Mikro

No. Jenis Pemeriksaan Syarat Hasil

Penelitian

1.

2.

3.

4.

Kadar bitumen

Kadar air

Ukuran butir

Berat jenis

min 20%

± 2%

0,5 mm

25%

0,595
1,62 gr/cc
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5.4. Asbuton Modifier

Bahan pelunak yang diperlukan oleh bitumen dari

Asbuton Mikro dalam penelitian ini, digunakan Asbuton

Modifier. Sebagai acuan standar Asbuton Modifier digunakan

persyaratan Flux Asbuton dari Bina Marga. Hal ini dilaku-

kan oleh peneliti karena hingga penelitian ini dilaksana

kan Bina Marga belum menerbitkan spesifikasi Bahan pelunak

dan Bahan penambah bitumen (Asbuton Modifier) untuk Asbu

ton Mikro.

Pemeriksaan yang dilaksanakan, terhadap Asbuton

Modifier :

- Pemeriksaan berat jenis (PA-0307-76)

- Pemeriksaan destilasi (PA-0310-76)

- Pemeriksaan viscositas (ASTM-D-88-56)

- Pemeriksaan titik nyala (PA-0303-76)

- Pemeriksaan kadar bitumen (ASTM-D-243-76)

- Pemeriksaan kadar air (PA-0311-76)

Untuk mendapatkan atau mengetahui besar kandungan

bitumen dari Asbuton Modifier secara pasti adalah sulit.

Dari referensi yang ada disebutkan bahwa sebagai

pendekatan untuk menetapkan besar kandungan bitumen dalam

Asbuton Modifier dapat dilaksanakan pemeriksaan kadar

bitumen ASTM-D-243-36 (Krebs RD and RD Walker) secara

garis besar dengan cara melakukan destilasi dan penguapan

terhadap benda uji sedemikian rupa hingga sisa destilasi

dan penguapan mempunyai Penetrasi ± 100. Hasil sisa

tersebut dianggap sebagai bitumen setara dengan bitumen



pada AC (Asphalt Cement). Pada penelitian ini didapatkan

kadar bitumen dalam Asbuton Modifier sebesar 75%.

Hasil pemeriksaan asbuton modifier dan persyaratan

flux oil dari Bina Marga LASBUTAG No.09/PT/B/1983, bisa

dilihat pada tabel 5.4. berikut ini :

Tabel 5.4. Persyaratan Flux oil dan Hasil

Pemeriksaan Asbuton Modifier

No. Jenis Pemeriksaan

Syarat
Hasil

PenelitianMin , Max

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Viskositas pada
25°C (Sayboltfurol/dt
Berat jenis pada 25°C
Destilasi pada 315°C
Sisa destilasi 360°C

Titik nyala
(elevelend cup)°C

Kadar bitumen

120

0,945
5,20
23,1

122

340

70

191

0,9705
36%

64%

123

75%35%

5.5. Perencanaan Campuran dan Kadar Asbuton Modifier

Optimum

5.5.1. Perencanaan gradasi agregat campuran

Gradasi dan distribusi butir agregat direncanakan

berdasarkan spesifikasi tipe B dari Bina Marga dalam

Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Buton Agregat (Lasbutag

No. 09/PT/B/1983) dan gradasi agregat tipe XI dari Petun

juk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (Laston No.l3/PT/B/

1983).



Gradasi campuran diperoleh dengan cara grafis yang

terdiri atas 3 (tiga) fraksi penyusun (Fl, F2 dan F3).

Sebagai' dasar untuk syarat campuran agregat dapat

dilihat spesifikasi pada tabel 5.5. berikut ini :

Tabel 5.5. Spesifikasi gradasi campuran agregat

Ukuran saringan % Berat lewat saringan Gradasi

(inch/mm) (syarat) Camp (%)

3/4" (19,0 ) 100 100

3/8" (9,51 ) 74 - 92 77,50

No. 4 ( 4,76 ) 48 - 70 69,77

No. 8 ( 2,38 ) 33 - 53 ( 33,21

No. 30 ( 0,595 ) 15 - 30 16,93

No. 50 ( 0,297 ) 10 - 20 13,32

No. 200 ( 0,074 ) 4-9 5,30

Dari hasil pemeriksaan analisa saringan Fl (Fraksi

kasar), F2 (Fraksi sedang) dan F3 (fraksi halus). Kemudian

dibuat rencana campuran agregat dengan cara grafis dengan

spesifikasi sesuai tabel di atas (Tabel 5.5), perhitungan

dan rencana analisa canpuran agregat terlampir dalam

lampiran nomor 1 B.

5.5.2. Kadar Bitumen Optinun

Upaya untuk mendapatkan kadar bitumen optimum adalah

tahapan yang sangat penting dalam serangkaian kegiatan

untuk merencanakan campuran yang baik. Dalam penelitian

ini untuk mendapatkan kadar bitumen optimum menggunakan

metode pengujian stabilitas dan Flow (Marshall Test)

terhadap briket beton aspal.



Untuk pelaksanaan diberikan banyaknya "Asbuton Mikro

B-25" sebesar 13% dari campuran total, sehingga kadar

bitumen dari Asbuton Mikro sebesar :

13% x 25% x 100% = 3,25%

Keterangan:

13 % = banyaknya asbuton mikro dalam campuran

total

25 % = kadar bitumen asbuton mikro

100% = Jumlah campuran total

3,25%= kadar bitumen asbuton mikro dalam

campuran total.

Dengan demikian langkah penelitian penentuan kadar

bitumen optimum ini adalah penentuan kadar Asbuton

Modifier optimum. Dari pedoman/acuan dari Bina Marga beton

aspal dengan bahan ikat dari Asbuton Mikro dan Asbuton

Modifier (LASBUTAG) penentuan kadar aspal ditentukan

dan dipertimbangkan atas hasil test terhadap Stabilitas

dan Flow.

Pemadatan dilaksanakan pada suhu campuran 50°C,

dengan cara memanaskan campuran diatas hot plate sampai

temperatur 50°C merata. Hal ini mengacu terhadap suhu

pemadatan untuk menentukan kadar modifier optimum yang

dilaksanakan oleh Produsen (PT. AMA). Disamping itu dalam

menentukan kadar modifier optimum peneliti juga memakai

suhu pemadatan 160°C, dengan memanaskan campuran sampai

suhu 160°C.

34



Sedangkan pemadatan dilakukan dengan alat penumbuk

sebanyak 75 kali, dan bagian atas ditutup kertas seperti

bagian dasarnya, benda uji dibalik dan ditumbuk 75 kali.

Jumlah tumbukan yang diberikan adalah jumlah tumbukan

optimum untuk jalur lalulintas berat.

Hasil pemeriksaan Marshall (penentuan kadar modifier

optimum) dapat dilihat pada lampiran nomor 2 A.

Dari hasil Marshall tersebut dapat ditetapkan jumlah

atau banyaknya asbuton modifier sebesar 3,5 % dari cam

puran beton aspal, sehingga diperoleh ,kadar bitumen opti

mum dari asbuton modifier : 3,5% x 75% x 100% = 2,63%.

Keterangan:

3,5% = banyaknya asbuton modifier dalam campu

ran total

75 % = kadar bitumen asbuton modifier

100% = Jumlah campuran total

2,63%= kadar bitumen asbuton modifier dalam

campuran total.

Jadi kadar total bitumen dalam campuran = kadar

bitumen asbuton mikro dalam campuran total

ditambah kadar bitumen asbuton modifier dalam

campuran total = 3,25% + 2,63 % = 5,88%
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5.6. Pencanpuran Cara Dingin dan Cara Panas

5.6.1. Pencanpuran Cara Dingin

Yang dimaksud pencampuran cara dingin adalah mencam-

pur beberapa bahan konstruksi untuk bahan campuran beton

aspal pada suhu ruang hingga bahan-bahan tersebut tercam-

pur sempurna dan homogen dan sedemikian hingga bahan-bahan

yang digunakan dapat saling bekerja dan berfungsi sebagai-

mana mestinya, seperti yang telah tersebut dalam tinjauan

pustaka dan landasan teori.

Dalam penelitian ini dilaksanakan penelitian penda-

huluan untuk mendapatkan campuran yang seoptimal mungkin

akan kerataan (homogenitas) campuran tersebut. Dengan

jalan melaksanakan beberapa variasi cara pencampuran bahan

(material) penyusun beton aspal dengan bahan pengikat

Asbuton-Mikro dan Asbuton-Modifier.

Ternyata setelah dilakukan percobaan pendahuluan

didapatkan cara pencampuran yang menghasilkan campuran

yang rata dan homogen. Yaitu dengan prosedur sebagai

berikut :

1. Agregat fraksi kasar + 100% Modifier (campur

hingga semua agregat terselimuti modifier)

2. Hasil No.l + Agregat fraksi sedang (campur hingga

campuran benar-benar rata dan seluruh agregat

telah terselimuti modifier).

3. Hasil No.2 + Agregat fraksi halus (campur hingga

campuran benar-benar rata dan seluruh agregat

telah terselimuti modifier).



4. Hasil No.3 + 100 % Asbuton-Mikro (campur hingga

benar-benar rata dan warna menjadi homogen)

Pada pengamatan percobaan pendahuluan diperoleh data

bahwa :

1. Pencampuran harus dilaksanakan secara bertahap,

cermat dan teliti. Bila pada salah satu tahap

pencampurannya kurang sempurna (penyelimutan oleh
modifier tidak rata) akan didapatkan hasil

campuran yang tidak homogen dan banyak agregat

yang tidak terselimuti aspal (belang-belang).

2. Bila dilaksanakan pencampuran Modifier dilakukan

2 (dua) kali yaitu pada tahap pertama dan tahap

terakhir sering terjadi gumpalan-gumpalan mortar

("Mortar Ball"), sehingga distribusi aspal/bitu-

men dalam campuran tersebut tidak merata.

3. Dengan memberikan Asbuton-Modifier sekaligus pada

tahap pertama memberikan beberapa keuntungan,

yaitu

- Waktu pencampuran lebih cepat.

- Pencampuran lebih praktis.

- Didapatkan campuran homogen, tidak terjadi

mortar ball.

Untuk campuran dingin ini digunakan suhu pemadatan

35°C, 50°C dan suhu 160°C dengan memanaskan campuran

diatas hot plate sampai suhu merata.
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5.6.2. Pencampuran Cara Panas

Maksud pencampuran cara panas ialah mencampur be

berapa bahan konstruksi pada suhu ± 163°C tidak boleh

lebih dari 325°C.

Pada pencampuran panas Asbuton Mikro dicampur dulu

dengan Modifier kemudian dipanaskan diatas hot plate
sampai suhu 160°C, bersamaan dengan itu batuan (Agregat)
juga dipanaskan diatas hot plate sampai suhu 160°C, agar

selama dicampur temperatur tidak turun.

Setelah proses pencampuran selesai masing-masing

campuran segera dituang dalam cetakan (mold) untuk dipa

datkan dengan hamer dan pedestal dengan tumbukan sebanyak

75 kali dan bagian atas serta dasarnya ditutup kertas.

Benda uji dibalik dan ditumbuk lagi 75 kali, kemudian

briket dilepas dari mold dengan alat ejector dan kemudian

diukur tebalnya, lalu ditimbang beratnya. Setelah itu

briket direndam dalam air pada suhu kamar selama ± 20 jam.

Setelah ± 20 jam benda uji ditimbang dalam air, dilanjut-

kan dengan menimbang berat SSD. Selanjutnya benda uji

direndam dalam "Water Bath" pada suhu 60°C selama 30

menit. Baru dilaksanakan uji tekan dengan alat Marshall,

hingga diketahui besar flow dan stabilitas serta VITM dan

VMA.
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5.7. Tahap Analisis

5.7.1. Anggapan dasar

Untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian yang

benar-benar akurat dan obyektif, idealnya harus memperhi-

tungkan semua faktor yang terkait. Tetapi hal tersebut

sering mengakibatkan kerumitan dan kesulitan dalam menga-

nalisa hasilnya sehingga justru akan mengabaikan persoalan

utama.

Untuk menyederhanakan masalah agar tujuan utama dan

penelitian ini tercapai perlu membuat batasan lingkup

penelitian dengan anggapan-anggapan sebagai berikut :

a. Dari hasil yang terjadi tiap 2 benda uji diambil

rata-rata .

b. Jumlah tumbukan yang diberikan pada beton aspal

sebanyak 2 x 75 kali, adalah jumlah tumbukan

optimum untuk jalur lalulintas berat.

5.7.2. Analisis hasil.

Data yang diperoleh dari pemeriksaan Marshall di

laboratorium adalah :

1. Berat benda uji sebelum direndam (gram)

2. Berat benda uji dalam air (gram)

3. Berat benda uji SSD (gram)

4. Berat jenis benda uji (T/m )

5. Stabilitas (kg)

6. Flow (0,01 mm)

7. VITM (%)

8. VMA (%)



Hasil pembacaan angka stabilitas pada arloji tekan

perlu dikoreksi dengan kalibrasi alat. Adapun alat tekan

Marshall yang ada di laboratorium Jalan Raya, JTS, FT, UII

memiliki angka koreksi sebagai berikut :

x(kg) = 3,5069642507 * y (Divisions) + 23,0518752899

y = hasil pembacaan dari arloji stabilitas.

Contoh Hitungan :

x(kg) = 3,5069642507 * (450) + 23,0518752899

x = 1601,1858 Kg
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