
LABORATORIUM

Pada Penelitian ini ri,, . .
dilakukan serangkaian

Pengujian yang meliputi :

- PengUJian bahan yang terdiri dari. :
!• Pengujian agregat.

2- pengujian bitumen.

'' >'•»*""><• bende u.;U oampuran baton aSpal yar„,
dllSkUkan den8a" -»H,rsha„ teat Baperf;
— biasa drlakukan di Laboratory .lalan Kayo
lakultas Teknit. -•ellfak '^J-Pil dan Pereno;
tas Islam Indonesi,

-• a n a an Universi-

a. .

A. Bahan

i- Asal bahan.

-ban bahan yar,g diperg„„akan dala„ penelitian lni

lMe' KUl°" P™*°. diperoleh dari ha,i, aW
bar,, ,-e* U alat Pemecahb*tu (Mone Cru5Aer; milik PT P

mink l r. Perwita Karva Yr
ogyakarta

Sedangkan

yang terletak didesa
Piynngan Yogyakarta

;SPal.y"8 — adaia„,enis flC 30-ioO produk.i
""' V""S J"M di"»^<- dari PT. porMU. K„ryo

- Persyaratan dan pengujian bahan.
Bahan-bahan yang akan digunakan dal
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am penelitian,
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sebelurnnya diuji di laboratorium untuk mendapatkan

bahan penelitian yang berkualitas tinggi. Adapun pengu-

jian yang dilakukan sebelurnnya meliputi :

a. Peneriksaan agregat.

Agregat atau batuan merupakan komponen utama dari

lapis perkerasan jalan yang mengandung 90-95% agregat

berdasarkan persentase berat atau 75-35% agregat berda

sarkan persentase volume. Dengan demikian daya dukung,

keawetan dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari

sifat agregat dan hasil campuran agregat dengan bahan

lain. Adapun untuk mengetahui kualitas agregat dilaku

kan pemeriksaan sebagai berikut :

1) Tingkat keausan, ketahanan agregat terhadap-

penghancuran diperiksa dengan menggunakan percobaan

Abrasi Los Angeles berdasarkan PB-0206-76 atau AASTHO

T96-77. Nilai yang tinggi menunjukkan banyaknya bend

uji yang hancur akibat putaran alat yang mengakibatkan

tumbukan dan gesekan antar partikel dan dengan bola-

bola baja. Nilai Abrasi > 40% menunjukkan agregat tidak

mempunyai kekerasan cukup untuk digunakan sebagai bahan

1ap is p er ke ras an .

2) Daya Ie kat ter had ap aspal, diuji sesuai

dengan prosedur PB-0205-76 atau AASTHO T132-82. Keleka

tan agregat I.erhadap at.spa I dmyaU.kan da Jam po Kifiriltiuu

luas permukaan batuan yang tertufcup aspal terfiadap

seluruh luas permukaan dan besarnya minimal 95%.

a
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3) Peresapan agregat terhadap air, dilakukan untuk

mengetahui besamya air yang terserap oleh agregat.

Besarr.ya peresapan agregat yang diijinkan sebesar

maksimum 3%. Air yang telah diserap oleh agregat sukar

dihilangkan seluruhnya walaupun melalui proses penger-

ingan sehingga mempengaruhi daya lekat aspal dengan
agregat.

4) Berat jenis (spesific grafity), adalah perban

dingan antara berat volume agregat dan berat volume-

air. Adapun pemerikasaan berat jenis mengikuti prosedur

PB-0202-76 atau AASTHO T85-81 dengan persyaratan mini

mum 2,5. Besamya berat jenis agregat penting dalam

pereneanaan oampuran agregat dengan aspal karena umum-

nya direncanakan berdasarkan perbandingan berat dan

juga untuk in enontukan ba.nya. knya. pori.

5) Sand equivalent test, dilakukan untuk mengeta

hui kadar debu/bahan yang menyrupai lempung pada agre

gat halus /pasir pantai. Sand equivalent test dilakukan

untuk partikel agregat lolos saringan no.4 sesuai

prosedur AASTHO T176-73. Nilai yang disyaratkan sebesar

minimum 50%. Lempung dapat mempengaruhi mutu oampuran

agregat dengan aspal karena lempung membungkus parti

kel-partikel agregat sehingga ikatan antara agregat

dengan aspal berkurang. Juga adanya lempung mengakibat-

kan luas daerah yang harue diselimuti aspal b»rtambah.

6) Kadar organik, Pemeriksaan Ini dimakeudkan

untuk menentukan adanya bahan organik dalam pasir
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Pantai ya„g akan digunakan eebagai bahan oampuran beton
aspal. Kotoran organik adalah bahan-bahan organik yang
t-dapat didalam pa8ir dan menimbuikan efek merugikan
terhadap mutu oampuran beton „pal. Pemeriksaan kadar
organik me„gikuti prosedur PB-D207-76 atau AASHTO T21-
'4 • Kotoran organik HiUhor .1

UisH" aiat otandar warna

(organik plate) dan r! i*-v-< r-» t- i.r -di^yaratkan warnanya tidak melebihi
warna standar no.3.

b. 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 dipergunakan sebagai bahan
Pengikat perkerasan. Pernoriksaan yang dilakukan untuk
aspal keras adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan penetrasi, pemeriksaan ini bertu-
juan untuk memeriksa tina i- -. +• 1.^1tmgkcxt kekerasan aspal. Prosedur

Pemeriksaan mengikuti PA-0301-76 atau AASTHO T49-80.
Besamya angka penetrasi untuk aspal AC 80-100 adalah
antara 80 sampai dengan 99.

2) Titik lembek (softening point test), temperatur
Pada saat dimana aspal mulai menjadi lunak tidaklah
sana pada set i c(n i-, <->,-.a i 1 >octiap hasil produksi aspal walaupun mempnn-
y a 1 nilai penetrasi \rur,n ,,,„ ~ n.. n^ra.,1 yang sama, Pemeriksaan menggur.akan

oinoin yang terbuat dari kuningari dan boia baja. Titik
lembek ialah suhu dimana suatu lapisan aspal dal

am



39

oinein yang diletakkan horlsontal didalam larutan air
-an giiserine yang dipanaskan seeara teratur men.adi
1-bek karena beban boia baja dengan diameter S,53 mm
^erat 3,5 gram yang diletakkan diatasnya sehingga
iapisan aspa] tersehi-n- -*«-.(. i•ter._ebut jatuh melalui jarak 25,4 mm.

Prosedur Df>mpr>ii.r.^r
PMrU"a" -englkutl PA-0302-76 atau-STHO T53.8l dengar, „ilai yang disyaratkM ^^

sampai dengan 54°C.

3,' Titik nyala n^-m&>-•-; i.^la, pemeriksaan mi mengikuti prosedur
PA 0303-76 atau AASTHO T43-81 van* v

di yang berguna untuk menen
tukan suhu dimana aspal terlih^

P Uillhat menyala singkat pada
Permukaan aspal (titik nyala), suhu pada saat terlir
nyala sekurang-kurangnya 5detik. Besamya titik nyal
yang disya.ra.tkar. sebesar minimal 225»C.

4) Kehilarigan hprntear, berat, pemerikasaan ini dilakukar,
-ntuk mengetahui Pengurangan berat akibat penguapan
bahan-bahan yang Bud.h Mnguap daiM aspai pener.kEaan
mengikuti prosedur PA-mn,! ir-" PA 0304-76 atau AASTHO T47-82 dengan
nilai kehilangan berat maksimum sebesar 0,8%.

5) Kelarutar, dalam larutan CCI ,
1 ^^L4 > Pemeriksaan

lat

a

dilakukan

ialam carbon let,
' bitumen yang

-tul, menentukan .inmlah bitumen yang larut
•ra chlorid. Jika semna

«^t >™ dala„CCb4 Bakabi,UMn lersebut adaiah
murn i . Prosedur- >•• -„ •>

' dU1 lJe*mriksHari mengikuti PA-0305-76 atau
AASTHO T44-81 dengan persyaratan ..b«.t minimal „8X.

6) Daktilitas aspal, tujuan dari pemerikaaaan ini
untuk mengetahui sifat kohesi dalam aspal itu aendiri
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,81t° dengan "»«'*« «rak terpanjang yan(
ditarik antara 2oetakanyang berisi bitumen kera.
Bebelu. putus, pada .„„„ „„ ^^ ^ ^^^

P;""lkB"" "e"gik"« Prosedur PA-0306-76 atau AASTHO
Io1-81. Besarnva risn-,'Ki•«** daktiUtas aspal yang disyaratkan
adalah minimal 100 cm.

ig dapat

> Berat jenis, adalah perbandingan antara b
aspal dan berat ai

©rat

r suling dengan isi yang sama pad a

suhu tertentu. Prosedur pemerik*
76 atau AASTHO T223-79 dengan nilai

•aqan mengikuti PA-0307-

i yang disyaratkan
s e b e s a r minimal 1 gr/cm. Berat

3enis aspal diperlukan

-am analisis oampuran.

3- Hasil pengujian bahan.

Tabel 5.1. Persyaratan

untuk Perhitungan dali

agregat kasar

pem°riks^" 1aborat,jriu»

Jenis pemeriksaan

dan hasil

Hasil

38,45%

im .

Syarat

max 40%

> 95%

max 3%

1. Keausan dengan mesin~Los
Angeles

2. Kelekatan terhadap aspal
3. Peresapan terhadap air
'*• Berat jenis semu

m i n ,5%

> 95%

1 .2%

2,74

Sumber :MSIOH No 13/pWi9^7^
di Lab. Jalan Ray;aya JTS-FT UII. il penelitian

Tabel 5.2. Persy
Par,BuaLa„aiaboa?:t?rL„.halUS «"' ""»

J en i s pe me r i ks aan

1- Nilai Sand Equivalent
-- peresapan terhadap air
4. Berat jenis semu

Syarat

max 50%

max 3%

min 2,5%

H asil

92
1
2

7%

,S33X
01%

Sumber : LASTOH Ho 13/PT/U/1 qfiT TJ7~v '-T ""* ~"
i- t . •! 7 ' yt J cjan hasil peneli I- \ «n
di Lab. Jalan Raya JTS-FT UII.
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Tabel 5.3. Persyaratan aspal AC 80 - 100 dan hasil
pengujian laboratorium.

Jenis pemeriksaan

1. Penetrasi
2. Titik lembek
3 . T itik nya. 1a.
4 . Kehi1a.ngan berat
5. Kelarutan
8. Daktilita.s

7. Penetrasi setelah
kehilangan berat

8, Borat jeni s

syarat

mm

80

46

99

100

max

99

54

0,6

hasil

80, 1
46,5

I 342,5
0,085
99,44 3
> 100

95,630
1,1775J.

Sumber : LASTOH Ho. 12/PT/B/1983 dan hasi]
di Lab. Jalan Raya JTS-FT UII.

;atuan

0, 1 mm
°C

°C

% berat

% berat
cm

% semu la

gr/cc

penelitian

Dari hasil pengujian bahan seperti tersebut dia

tas, bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam peneli
tian ini telah memenuhi persyaratan

penelitian.

sebagai bahan

B. Pengujian benda uji campuran Beton Aspal.

a. Peralatan yang dipergunakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Jalan

Raya, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan

Pereneanaan Universitas Islam Indonesia, dengan menggu-
nakan aiat-alat sebagai berikut :

1. Alat tokan Marshall yang terdiri dari :

a. kepala penekan yang berbentuk lengkung.

b. cincin penguji berkapasitas 2500 kg (5000 lbs)
yang dilengkapi dengan arloji tekan dengan kete-

litian 0,0025 em.

o . arIoj i permnju k ke1e1e\ian .

2. Cetakan benda uji berbentuk silinder diameter 10 cm,

- 3

5<?



tinggi 7,5 cm, lengkap dengan plat al
sambung.

3- Ejector untuk melepas benda uj isetelah dipadatk
4- Oven untuk memanaskan bahan seoara konstan.

5- Penumbuk berbentuk silinder, berat 4,536 kg (10 lbs
dengan tinggi jatuh 45,7 cm.

6. Bak perendam (water bath) dilengkapi pengatur suhu.
7. Perlengkapan-perlengkapan lain seperti :

a. wajan untuk memanaskan bahan dan oampuran.

b. kompor pemanas dengan kapasitas 1000 watt,
o. termometer.

d. sendok pengaduk.

e. spatula.

f. aIat penimbang.

b. Prosedur pengujian laboratorium .

4 2

-as dan leher

tan

1• Persiapan

Pada penelitian ini temperatur pemadatan di buat
bervariasi, sedangkan persentase oampuran dan kadar
aspal dibuat sama. Temperatur pemadatan dipakai mulai
dari 70-C. 80'C, 90°C, ioO'C, HO'C, 120°C, 130°C.
Untuk memperoleh gradasi yang diinginkan digunakan
beberapa saringan. Saringan yang di gunakan adalah 3/4,
W2 ' 3/S" "° 4- ri" 8' "° ;)(l- no 50. no 100, r,o 200 dan
pan. Hasil ponyariugar, torwobut dtpisuh plsuhkan seauai

dengan nomer saringan dan dihitung kebutuhannya sesuai
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dengan persentase her-nf <- -. u-->c berat tertahan. Berat total campuran
a^egat untuk satu benda uji sebesar 1200 gram, y
terdiri dari agregat kasar,

yang

agregat halus dan filler

Benda uji dibuat berdasark;
tan variasi t

emperatur

pemadatan. Bend a uji dibuat masing-masing 3 buah

<triPlo>. Jadi untuk 7macam temper.tur pemadatan dl
boat benda uji sebanyak 7x3=2! benda uji.

Besamya kadar aspal ditentukan dengan oara penen-
tuan kadar aspal optimum. Dal„ mene„tuka„ kadar aspsl
optimum Pada penelitian ini. digunakan oara
yang biasa digunakan di Laboratorium Jala„ Raya Juruson
Taknlk Sipii Fakultaa Tekn.k s.pil dan perencanMn uji
Hula-mula dibuat beberapa oampuran dengan kadar „pa]
yang bervariasi. Kemudian oampuran tersebut dioetak dan
ditumbuk sebanyak ? v 7s ?..i- ^

" * X U kaU Csesuai dengan kepadatan

^^ UntaS bWat pada LAS™ HC.13/PT/B/1983) dan
diuji dengan test Marshall. Hasil

ingkan dengan persyaratan pada LASTOH Ho.13/PT/B/1933
untuk 1a1u1i. ntas berat. P

berikut :

pengujian ini diband-

STOH Ho. 13/PT/B/1933

'ersyaratan itu adalah sebagai

a- Stabilitas (kg)

b. Kelelehan (mm)

e- %rongga dalam oampuran

d. % rongga terisi aspal

e. Jumlah tumbukan

Kadar aspal yang memenuhi koridor persyaratan
diambi 1 nilai tengahnya yang merupakan kadar aspal

750

2-4

3-5

75-82

2%'7b
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dal
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-Pal optimum tersebut yangdipakai
am membuat oampuran untuk benda uji Tar-

kad_ , naa UJ1- Cara menentukan
aSpal °Ptimum selengkapnya

-ampiran Ho.]] n9rl hr •,•- Bar. hasrl Penelitian diperoleh nilai
" aSPaJ °Ptl"U- "«"" —-.an benda uji Be

la^,-^_ „ . '^ dSpat dilihat pada

n y a
'lanjut-

2. Pembuatan benda. uji

Cara pembuatan benda oii adala„ sebagai ^^
A^egat Seba,lyak 1200 gram dipariaf,kan diata. ,.r '

uxaLas komporPemanas saropai nen ±
- 1/0 C, demikian jnga

n8M 8SPal"ya hl"«" «~ -u ±1S0.O. Kemudi.n
«»«-t da„ aspal dioampur didaiam „aJar, dengan suhu
Penoampuran 160°C P«Hr

-• Pada saat penoampuran diusahak.r,
campuran menjadi homogen. Cetak«

ian benda u^i disiapkan,
d^bersihkan, diberi vaseline dan dir^ ,

-nc dan dipanaskan. Campuran
dituang kedalam oetakan .Pt.M- v- •-telah bagian bawahnya diberi
s e Iem ba r k e r-1 •-, c r- i_ • -,

"' SUBbl1 d"«-k-t»»„k dengan spatula
sebanyak 15 keli Pada bagia
,. .. ' ™ 10 kaU pada
O'J.iiian tenpah v.c*.,^ ^ ,

8 " a8ar ber'da uji tidak terlalu ho'-enaiu berongga.
Kemudian benda u-; i i-,•

IJJ u-(1 didiamkan ninee*nmgga menoapai suhu
Pemadatan yanp" di-; r<* • i>••'•£ dtrng.nkan dan bagian atasnya diberi
K e r tas in a r, '• i

— - -lan.utnya diiakukan pemadatan dengan
MnU"bUk Seba"-k " *•»- kemudian posisi benda

»» dlbalik dan ditumbuk pula sebanyak 75 kall, ..„,„,_
ga satu benda uji dilakukan penumbukan ..ba<llrak 2, .),
kali, seteleh selesai penumbuken benda nj'i didinginkan



untuk selanjutnya dikelu

bantuan ejector.
"kan dari °etakan dengan

3. Cara pengujian benda uji
Benda uji yarig telan dibuat> ^ ^^ ^

Marshall. Langkah-la„gkah ^^ ^^
berikut .-

a- benda uji dibersihkan dari kotoran yan
Pel .

6 menem-

b. benda uji diberi tanda pengenal.

o. setiap be„da uji diukur tingginya 3kali pada
tempat yang berbeda kemudian dirata^r.ta dengan
keteliti 0,1 mm.

<*• benda uji ditimbang dalam keadaan kering.
e. benda uji direndam ± i6 _ 24

jenuh.
jam agar menjadi

f- setelah jenuh, ditimbang dalam air gun
patkan volume/isi benda uji.

g. benda uji dikeluarkan dari y*i
dan bak perendam,

dikeri„gka„ dengan kain hingga menjadi kering
permnkaannya, la]u ditimbang.

h- ^«'» u.ii direndam <„,,, *»£er 6atA selMa 3„
men it. dengan suhu perendam 60"C.

i,lePalape"eta 8lat »«*» dibersihkan dan
PC-rmukaannya dilumasr dengan «„, agar hjond„
uji mudah lopas.

j. setelah benda uji dikeluarkan dari water bath,

a menda-
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segera diletakkan pada alat uji Marshall, yang

dilengkapi dengan arloji kelelehan (flow

meter), dan arloji pembebanan/stabilitas.

k. pembebanan dimulai dengan kecepatan tetap 50

mm/men it hingga mencapai maksimum, yaitu saat

arloji pembebanan berhenti dan berbalik arah,

saat itu pula dibaca flow meter.

1. setelah pembebanan selesai, benda uji dikeluar-

kan dari alat uji Marshall.

m . benda uj i. ber iku tnya s iap d iuj i seperti d iatas .

4. A riggapan Dasar.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh

variasi temperatur pemadatan terhadap campuran beton

aspal yang menggunakan pasir pantai terhadap perilaku-

nya. Yang dimaksud terhadap perilaku campuran beton

aspal disini adalah pengaruh terhadap nilai-nilai

stabilitas, flow, VFWA, VITM dan modulus kekakuan (E).

Dalam pelaksanaan penelitian ini dianggap bahwa

peralatan yang digunakan selam berlangsungnya peneli

tian ini dalam keadaan standar. Selain itu variasi di

dalam pengerjaan pembuatan benda uji (sample) dianggap

relatif kecil atau dapat diabaikan. Sedangkan bahan-

baban untuk penelitian seperti agregat dan aspal dalam

kead aan y an g sam a, m aks udnya bahwa ku a 1i tas b a han

dianggap sama seperti pada basil, pcngujian bahan,
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Dari hasil per
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nelitian yang dilakukan di Laborato
rium, diperoleh data antara lain :

CD Person aspal terhadap batuan (a).
(2) berat benda uji sebelu

(3) berat benda uji didalam air (g3,a
(4) berat benda .,-;•; i.,- -

8 UJ1 k6ring Permukaan/SSD (gram)
(5) tebal benda uji (mm}

(6) Pembaoaan arloji stabilitas (lbs).
(7) pembaoaan arloji flow (mm).

°ari data-data diatas dapat dihitung harga-harga
stabilitas, fiow, VFWA, dan VITM. C

tungannya adalah sebagai berikut

im direndam air (gram),

•am) .

-ara perhi-

1) berat jenis maksimu
» teoritis (h), digunakan rumus

h =
100

<'•> agregat /• aspal

:J ^regat BJ aspal"
dengan :

BJ agregat merupakan gabungar, antara BJ agregat
ar dan BJ agregat h»i„r,aregat. halus yang dioari dengan

ka

rumus

BJ agregat

dengan. X
Y

Fl

(X x Fi ) -)- (Y x F2)

1(in

>« agregat kasar
% agregat halus
BJ agregat kasar

F2: BJ agregat halus
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2) VFWA/ % rongga terisi aspal (m)

Didapat dengan terlebih dahulu menghitung nilai-

nilai dari :

b = ( a/b + a ) x 100

i= ( b x g )/ BJ. agregat

( 100 - b ) x g

3 -

BJ. agregat

k = 100 - j

dengan : a = persentase aspal terhadap batuan (%)
b - persentase aspal terhadap campuran (%)
g r. berat isi benda uji

i & j = rumus substitusi
K = % rongga terhadap aspal

Dari data tersebut diatas dapat dihitung nilai

VFWA sebagai berikut :

VFWA = 100 x ( i/k )

3) Flow (kelelehan)

Nilai flow dibaca dari arloji 'flow' yang menyata-

kan besarnya deformasi benda uji dalam satuan 0,01 mm.

4) Stabilitas

Nilai stabilitas diperoleh dari hasil pembacaan

arloji stabilitas alat tekan Marshall. Nilai ini masih

harus dikoreksi dengan kalibrasi alat (lampiran no.12 )

dan angka koreksi ketebalan benda uji (lampiran no. 13).

5 ) Has i1 p enguj ian bend a uj i

t) ari hi as i'.!. peneIitian yang d i. 1a. kukan d i 1aborato-

rium, diperoleh nilai-n i]ai St abi 1itas, "Flow" (ke1e1e-

nan), VITM ("Void in The Mix"- % rongga dalam campuran)

dan VFWA ("Void Filled with Aeiph&U"= %roritfga teriBi

aspa'.1), seperti terdapat pada tabel 5.4 dibawah ini
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Tabel 5.4. Hasil test Mar-hall •
_tur Pemadatan'11 dengan vari«i tempe

Karakteristik

ra-

Stabilitas (kg) 37]
t low

VITM (%)
VFWA (%)

Tabel 5:4. LanjuU

Karakterist ik

Stabilitas (kg)
Flow

VITM (%)
VFWA (%)

Sumber : Hasil
JTS FT *™eliti™ di Laboratorium Jalan Raya.

Has,! penelitian di Laberaterium diatas dibandln(f.
;" de"gan P"8,""an »"« — "-uM u„t„k nila^

aS' F1°"- VI™ d"" ™* — Bine „ar?a
LASTON No. 33/PT/RMqq^ -< ,J- ->, '• i- / B/ 1983 ( ta.be I 2.2).

C. Kesulitan-kes„lita„ dan Pe„»elosalannya.

^ada peneHtian di laberatcrium, ba„yak terjadi
kesulitan-kesuutan yar,g „enghambat ^^ ^^
tx-n. Kesulitan-kesuUtan t„..but t.rot„. „,..„.„„.„
karena keterbatasan alat yang dimilikl oleh Laberato,

>rl-

urn Jalan Rj -ya JTS UII, seperti alat untuk uji test



'sand equivalent •• i.r- italent , kadar organik, daktilits- . •>, vua«.oii.itas, kelaru-
tan, alat untuk •»-<=. c+- ]., u••>test kehilangan berat, sehin,
Pengujian tersebut dilakukan d:
UGM.

igga untuk
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Alat pemadat (compactor) yang diflllrjll
>a"e digunakan raasih™, sehi„gga sulit BendapaU;an MrBukMn

b-da uji yang benar-benar rata. „al tersebut ^
--ratasi denge, mengeoek kemiringan alat pemadat serara
berkala sola,

tma Pemadatan untuk

benda uji yang rata_

Timbangan yang terdaDaf h•; i u
Pat dl laboratorium kebanyakan

-dah tidak tepat, sehingga peneliti mendapatkan kesu-
J-an untuk mendapatkan hasil timbangan yang betul-
-tul baik. Hal tersebut bisa teratasi dengan mengada-

mendapatkan permukaa an

kan Pengeoekan setiap kal

meskipun akar
i melakukan Penimbangan,

-n menyita waktu yang eukup banyak. Setelah
d^akukan pengeoekan dianggap timbangan dalam kondisi
baik.

K..»lita„ lain adalah eara pengukuran suhu d
-aha menstabilkanny. baik Pada pe„oa„pura„
pemadatan. Setel^v-, v- r v

"*' beb"aPa k«» d^akan pereobaan
dltemukar, eara-eara untuk mengurangi ke.- ,y

ufouiangi kesalahan pada
Pelaksanaan perr-oba»n rr -»

a"' antara iain der'gan mencoba-ooba
alat pengatur panas pad

"ajan, pemanasan oetakan
-hmgga diperoleh suhu oampuran yang „„„.»„, ...^
reneana. Pengukuran suhu saat pemanasan bahan, oampuran
dan pemadatan harus sering kali dilakukan.
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