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METODE PENELITIAN

Tugas Akhir Penelitian Laboratorium ini dilakukan di Laboratorium Jalan Raya

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Metode perencanaan campuran yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Bina Marga. Benda uji di uji dengan

"Marshall Test" dan "Immersion Test". Bahan, peralatan, pelaksanaan penelitian dan

"Immersion Test" sesuai uraian berikut.

5.1 Bahan

5.1.1 Asal Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari:

1. Agregat kasar bempa batu pecah berasal dari Clereng Kulon Progo

2. Agregat sedang bempa batu pecah berasal dari PB. SURADI

3. Agregat halus (termasuk "filler") bempa batu pecah berasal dan Clereng Kulon

Progo

4. Agregat halus (termasuk "filler") bempa Pasir dari Pandansimping dan Muntilan



5. Aspal berasal dari Pertamina Cilacap

5.1.2 Persyaratan Bahan

Persyaratan bahan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan persyaratan

bahan yang ditetapkan Bina Marga.

Keausan agregat kasar bila diperiksa dengan mesin Los Angeles pada putaran 500

maksimum adalah 40 % dan kelekatan agregat kasar terhadap aspal hams lebih besar

dari 95 %. (Petunjuk Pelaksanaan Lataston, No. 12/PT/B/1983, Departemen

Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga).

GRAFIK SPESIFIKASI GRADASI CAMPURAN UNTUK HRS KELAS B
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Gambar 5.1 Grafik Spesifikasi Gradasi Campuran untuk HRS Kelas B
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Tabel 5.1 Spesifikasi gradasi campuran untuk HRS kelas B

No. Saringan Spesifikasi (% lolos)

mm inchi min max

19,10 3/4" 97 100

12,70 1/2" 60 100

9,52 3/8" 57 81

4,76 #4 50 60

2,38 #8 46 60

0,59 #30 14 58

0,279 #50 8 44

0,149 #100
->

27

0,074 #200 2 8

- PAN - -

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Lataston, No. 12/PT/B/1983, Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jendral Bina Marga.

Agregat halus hams memenuhi syarat "Sand Equivalent" minimum sebesar 50 %.

(Petunjuk Pelaksanaan Lataston, No. 12/PT/B/1983, Departemen Pekerjaan Umum

Direktorat Jendral Bina Marga).

Tabel 5.2 Persyaratan Aspal Keras

Persyaratan

Jenis Pemeriksaan Pen 60 Pen 80 Satuan

mm maks min maks

l.Penetrasi(25uC, 5 detik) 60 79 80 99 0,1 mm
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lanjutan

2. Titik Lembek ("Ring" & "Ball") 48 58 46 54 UC

3. Titik Nyala ("Cleveland Open Cup") 200 -
225 - °c

4. Kehilangan Berat (163°C, 5jam) - 0,4 - 0,6 % berat

5. Kelarutan (CC14 atau CS2) 99 - 99 -
% berat

6. Daktilitas (25UC, 5 cm/menit) 100 - 100 -
cm

lanjutan

7. Penetrasi setelah kehilangan berat 75 - 75 -
% semula

8. Berat Jenis (25UC) 1 - 1 -
gr/cc

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Lataston, No. 12/PT/B/1983, Departemen Pekerjaan
Umum Direktorat Jendral Bina Marga.

5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan untuk pengujian

bahan dan perlatan untuk pemeriksaan Marshall.

Peralatan untuk pengujian bahan adalah peralatan untuk pengujian aspal dan

agregat yaitu:

1. Peralatan Penguj ian Aspal

a. Peralatan Pemeriksaan Penetrasi Bitumen yaitu alat penetrasi, pemegang

jamm, pemberat jamm, cawan, bak perendam ("water bath"), "beker

glass", "stop watch", termometer.

b. Peralatan Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar Aspal yaitu

termometer, cawan "Cleveland open cup", plat pemanas, alat pemanas,



nyala penguji yang dapat di atur, "stop watch", penahan angin.

c. Peralatan Pemeriksaan Titik Lembek Aspal yaitu termometer, cincin

kuningan, bolabaja, "beker glass", alat pengarah bolabaja, dudukan benda

uji, penjepit, kompor pemanas dan perlengkapannya.

d. Peralatan Pemeriksaan Berat Jenis Bitumen Keras yaitu termometer,

neraca, bak perendam, picnometer, air suling sebanyak 1000 ml, bejana

gelas.

e. Peralatan Pemeriksaan Kelekatan Aspal terhadap Batuan yaitu batu-batu

putih silikat (Si03), air suling dengan pH 6-7 kira-kira 2000 cm3, "beker

glass", "oven".

f. Peralatan Pemeriksaan Daktilitas yaitu termometer, cetakan daktilitas

kuningan, bak perendam, mesin uji.

g. Peralatan Pemeriksaan Kelarutan dalam CC14 yaitu alat dari asbes, cawan

porselin, labu erlenmeyer, tabung penyaring, labu penyaring, tabung karet,

"oven", pembakar gas, neraca analitik, pompa hampa udara, desikator,

karbon tetraklorida p.a (p.a = pro analisa), ammonium karbonat p.a (p.a =

pro analisa), batang pembersih.

2. Peralatan Pemeriksaan Agregat Kasar

a. Peralatan Pemeriksaan Analisa Saringan Agregat Kasar dan Halus yaitu

timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2 % dari benda uji, satu set

saringan: 3A", Vz\ 3/8", # 4, # 8, # 30, # 50, # 100, # 200, PAN, "oven",
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mesin penggoyang saringan, kuas, sikat kuningan, sendok, talam-talam,

dan alat lain.

b. Peralatan Pemeriksaan BeratJenis dan Penyerapan Agregat Kasar yaitu

keranjang kawat no. 6atau no. 8dengan kapasitas kira-kira 5kg, tempat air,

timbangan berkapasitas 5kg, "oven", alat pemisah contoh, saringan #4.

c. Peralatan Pemeriksaan Kelekatan Agregat terhadap Aspal yaitutimbangan,

pisau pengaduk (spatula), wajan untuk memanaskan, "beker glass", "oven",

saringan 6,3 mm (1/4") dan 9,5 mm (3/8"), termometer, aquades/air suling

dengan pH 6-7.

d. Peralatan Pemeriksaan Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles yaitu

mesin Los Angeles, saringan no. 12, dan saringan-saringan lainnya,

timbangan, bola-bola baja, "oven".

3. Peralatan Pemeriksaan Agregat Halus

a. Peralatan Pemeriksaan Berat Jenis danPenyerapan Agregat Halus yaitu

timbangan, piknometer, "cone'Vkerucut terpancung, batang penumbuk,

saringan no. 4, "oven", loyang seng dan loyang plastik (talam), kuas,

termometer, air suling, bejana tempat air, pompa hampa udara ("vacum

pump"), desikator.

b. Peralatan Pemeriksaan "SandEquivalent" yaitu silinder ukur plastik, tutup

karet, tabung irigator, kaki pemberat dan sifon, kaleng dengan diameter 57

mm dan isi 85 ml, corong dengan mulut yang luas, jam dengan pembacaan



sampai detik, pengguncang mekanis, lamtan CaCi2, tutup karet, glyserin

dan formal dehyde.

Peralatan untuk pemeriksaan campuran dengan metode Marshall yaitu cetakan

benda uji mold, ejektor hidrolik pump, dudukan mold dan batang penumbuk,

landasan pemadat dilapisi dengan plat baja, silinder cetakan uji, mesin tekan lengkap

dengan kepala penekan berbentuk lengkung ("breaking head"), cincin penguji yang

berkapasitas 2500 kg (5000 pound), arioji tekan, "oven", bak perendam ("water

bath"), panci-panci, pengatur suhu dan logam, timbangan, kompor, kaus tangan,

kaliper Sket Mat, termometer, loyang seng, loyang plastik, sendok pengaduk dan

perlengkapan lain.

5.3 Pelaksanaan Penelitian

Secara garis besar pelaksanaan penelitian ini bisa di lihat pada Gambar 5.2 "Flow

Chart" Penelitian Laboratorium (Perbandingan Karakteristik Marshall HRS

Campuran Pasir Pandansimping dengan HRS Campuran Pasir Muntilan).
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->i Persiapan baharVmateiial unM pengujian bbododum ~-

Agregat Halus pasir Ck**ng: \ j**<*& fasot ^P^9]
! - Pemeriksaan Analisa Samgan

- Pemeriks. BJ Agr. Halus &PenyAirl

I- Pemeriksaan AnalisoSaringan
!- Pemeriks. BJ Agi. Kasar &Peny. Air

Pemeriksaan Bahan I

Aspal AC 60-70:
- Pemeriksaan Penetrasi Bitumen

- Pemeriksaan Titik Nyala & TitkBakar
- Pemeriksaan TitikLembek

• Pemeriksaan BJ Bitumen

- Pemeriksaan Kelekatan Aspal terhadap BatuanI
• Pemeriksaan Daktilitas

- Pemeriksaan Kelarutan Aspal dakim CcH

!Agregat Halus pasir Muntilan: I i Agregat Halus pasir Pandansimping:
I. Pemeriksaan Analisa Saringan j j•Pemeriksaan Analisa Saringan
| . Pefneriks. BJ Agr. Halus &Peny. Air! I•Pemeriks. BJ Agr. Halus &Peny. Air
j-Pemenlcsaan "Sand Equivaksnr i i-Pemeriksaan 'Sand Equivalenr

Peranaangan campuran beton aspal dengan pas,, Ctereng | jPerancangan campuran beton aspal dengan pasir Munaenj iPerancangan campuran beton aspal dengan pasir PandansimprngJ

Campurcn beton aspal dengan pasir Clereng |
(kadar aspci 4.5%, 5%, 5,5%. 6%, 6,5%. 7%) j
masing-masing 3 buah I

| Campuranbetonaspaldengan pasirMuntiOn i
i [kadar ospai 1,5%. 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%) j

masing-masing 3buah !

; Pemeriksaan Mctshaii •

IKAO (tadar aspal optimum);

SCampuran betonaspal pada KAO 6 buah)

"Immersran TesT 13buah] &-Marshall TesT (3 buah) j

Kesimpulan 1

Campuran beton aspal dengan pasirPandansimprig ••
, (kadar aspat 4,5%. 5%. 5,5%. 6%. 6.5%. 7%) j

masing-masing 3 buah I

Gambar 5.2 'Flow Chart" Penelitian taboratonum
Ferocndingcn Karakten* Marshall HRS Bmot Rolled Sheer B) Campuran Pasir Pandansimping dengan HRS 3;/Hot Rolled Sheer B) Campuran Pas,. Munnian
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5.3.1 Persiapan Bahan

Bahan yang hams dipersiapkan dalam penelitian kali ini adalah:

1. Agregat kasar (dari Clereng Kulon Progo)

2. AgTegat sedang (dari PB. SURADI)

3. Agregat halus termasuk "filler" (dari Clereng Kulon Progo)

4. Aspal (dari Pertamina Cilacap)

5. Pasir (termasuk "filler") Pandansimping (dari Pandansimping)

6. Pasir (termasuk "filler") Muntilan (dari Muntilan).

5.3.2 Persiapan Alat

Peralatan yang akan digunakan untuk penelitian temtama untuk pemeriksaan

bahan dan pemeriksaan campuran dengan metode Marshall semuanya dipersiapkan

dalam keadaan baik dan bersih.

5.3.3 Pembuatan Benda Uji

Pada penelitian ini digunakan tiga jenis pasir yaitu pasir Pandansimping, pasir

Muntilan dan pasir (agregat halus) standar dari Clereng. Pada HRS campuran pasir

Muntilan, HRS campuran pasir Pandansimping, karakteristik Marshall keduanya

dibandingkan dengan karakteristik Marshall campuran beton aspal standar (HRS

campuran agregat batu pecah Clereng). Untuk masing-masing campuran beton aspal
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kadar aspal yang digunakan adalah 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5% dan 7%. Jumlah

benda uji untuk satu kadar aspal adalah 3buah. Total jumlah benda uji dari tiga jenis

pasir (pasir Pandansimping, pasir Muntilan dan pasir (agregat halus) standar dari

Clereng) adalah (6x3)x3=54 buah benda uji. Pada kadar aspal optimum di buat lagi 6

buah benda uji untuk masing-masing campuran beton aspal dengan jenis pasir yang

berbeda. Dari masing-masing 6 buah benda uji tersebut, tiga buah benda uji untuk

pemeriksaan Marshall dan 3 buah benda uji untuk "Immersion Test". Jadi, jumlah

benda uji untuk pemeriksaan Marshall serta "Immersion Test" adalah 54+(6x3)=72

buah benda uji.

Untuk membuat benda uji Marshall pertama-tama agregat dikeringkan sampai

beratnya tetap pada suhu 110°C. Kebutuhan agregat untuk satu benda uji Marshall

bisa di lihat pada tabel 5.3. Aspal dipanaskan pada suhu 155°C-160°C sebanyak

kebutuhan, kemudian di tuang dalam agregat yang sudah dipanaskan dan diaduk-aduk

hingga semua agregat terselimuti oleh aspal. Setelah itu, campuran tersebut

dipadatkan. Pemadatan dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing 75 pukulan.

Benda uji di balik setelah tumbukan pertama selesai dan di tumbuk lagi sebanyak 75

pukulan. Sesudah pemadatan selesai, benda uji didiamkam sampai mencapai suhu

mang, kemudian dikeluarkan dari cetakan dan didiamkan sampai mencapai suhu

ruang. Cara tersebut berlaku untuk semua jenis pasir yang berbeda dan pada kadar

aspal yang bervariasi juga.



Tabel 5.3 Kebutuhan agregat untuk satu benda uji

No. Saringan Spesifikasi (% lolos) Gradasi Ideal

mm inchi max min % lolos % tertahan

19,10 %" 100 97 98,5 1,5

12,70 l/2" 100 60 80 20

9,52 3/8" 81 57 69 31

4,76 #4 60 50 55 45

2,38 #8 60 46 53 47

0,59 #30 58 14 36 64

0,279 #50 44 8 26 74

0,149 # 100 27 15 85

0,074 #200 8 2 5 95

- PAN - - - -

5.3.4 Pemeriksaan Campuran Beton Aspal dengan Metode Marshall

Kinerja campuran beton aspal diperiksa dengan alat pemeriksaan Marshall. Dari

pemeriksaan tersebut akan diperoleh hasil pemeriksaan bempa nilai stabilitas, "flow",

"Marshall Quotient", VITM, VFWA dan "density". Dari hasil pemeriksaan tersebut

selanjutnyadi buat grafik seperti gambar5.3.

Untuk melakukan pemeriksaan Marshall, benda uji yang telah disiapkan diukur

tingginya dengan kaliper sebanyak 3 kali dan di cari angka rata-ratanya, lalu di

timbang dan di catat beratnya sehingga didapatkan berat sebelum di rendam. Benda

uji kemudian di rendam dan di timbang dalam air sehingga didapatkan berat isi.
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Benda uji kemudian dikeluarkan dari rendaman dan di lap bagian permukaannya

hingga mencapai kering permukaan jenuh (SSD) lalu di timbang dan didapatkan berat

jenuh. Setelah itu dimasukkan dalam "water bath" selama 30-40 menit atau di

"oven" selama 2jam dengan suhu (60 ± 1)°C. Setelah itu, benda uji di ambil dari

"water bath" dan dipindahkan ke "test head". Pada pengetesan ini, di catat

pembacaan "dial" stabilitas dan "dial flow"-nya. Pengetesan benda uji seperti yang

telah diuraikan di atas diulangi sebanyak jumlah benda uji yangdi buat.

Gambar 5.3 Grafik Hasil Pemeriksaan Marshall
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Sumber: Silvia Sukirman, 1992.
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5.3.5 "Immersion Test"

Setelah dilakukan pemeriksaan Marshall seianjutnya di cari nilai stabilitas, "flow",

VITM, VFWA, "Marshall Quotient" dan kadar aspal optimumnya. Pada kadar aspal

optimum di buat lagi campuran beton aspal sebanyak 6 buah untuk masing-masing

campuran beton aspal dengan jenis pasir yang berbeda tersebut. Tiga buah benda uji

di uji dengan pemeriksaan Marshall untuk mengetahui karakteristik Marshall pada

kadar aspal optimum dan 3 buah benda uji digunakan untuk "Immersion Test". Pada

pemeriksaan Marshall perendaman dalam "water bath" dilakukan selama 30 menit

sedangkan pada "Immersion Test" perendaman dalam "water bath" dilakukan selama

24 jam. Pada "Immersion Test" perendaman benda uji lebih lama di banding

"Marshall Test". Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pengamh air terhadap

ikatan aspal dengan agregat. Jadi, "Immersion Test" (uji perendaman Marshall)

bertujuan untuk mengetahui pembahan karakteristik campuran beton aspal akibat

pengamh air setelah direndam 24 jam pada suhu konstan yaitu 60 C.

- ''a


