
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada industri paving block di way kandis Bandar

Lampung dan pengujian sampel dilaksanakan di laboratorium Analisis Bahan dan

Konstruksi dan di laboratorium tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung.

B. Bahan

Bahan-bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Semen Portland Tipe 1

Semen yang digunakan adalah semen Portland tipe 1 (merek Baturaja), dalam

kemasan 50 kg/zak yang diperoleh dari toko dalam keadaan baik dan tertutup

rapat.

2. Pasir

Pasir yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Gunung Sugih, Lampung

Tengah

3. Tanah Lempung

Tanah lempung ini digunakan dalam penelitian ini berasal dari Jatimulyo way

kandis tempat industry batu bata.
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4. Pecahan kaca

Pecahan kaca dalam penelitian ini berasal dari pecahan piring, gelas yang ada di

rumah tangga dan di tempat pembuangan sampah.

5. Air

Air yang digunakan berasal dari air sumur yang ada disekitar lokasi industri

paving block.

C. Alat

Alat yang digunakan untuk membuat paving block ini adalah:

1. Alat cetakan paving block

2. Mesin pengaduk bahan paving block (Concrete Mixer)

3. Tungku pembakaran untuk proses membakar paving block

4. Compression Testing Machine (CTM)

5. Peralatan perlengkapan seperti sarung tangan, alas kaki, dan sendok takaran.

D. Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dibagi dalam 6 tahapan penelitian yaitu:

1. Pengujian bahan-bahan dasar

2. Rencana campuran

3. Pembuatan benda uji

4. Pemeliharaan benda uji

5. Pengujian benda uji

6. Analisis hasil dan pembahasan
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E. Pengujian Bahan-bahan Dasar

Pengujian bahan-bahan dasar meliputi pengujian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kadar Air Agregat

Tujuan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan kadar air agregat dengan cara

pengeringan

Bahan

Bahan-bahan yang dipakai dalam pengujian ini adalah:

1. Pasir 1 Kg.

2. Pecahan kaca 1 Kg.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

2. Oven yang dilengkapi dengan pengatus suhu

3. kontainer/talam.

Prosedur kerja

Prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menimbang dan mencatat berat talam

2. Memasukkan benda uji kedalam talam, kemudian menimbang dan mencatat

beratnya



34

3. Menghitung berat benda uji

4. Mengeringkan benda uji beserta talam kedalam oven sampai beratnya tetap

5. Setelah kering menimbang dan mencatat berat benda uji beserat talam

6. Menghitung berat benda uji.

2. Analisis Saringan / Pengujian gradasi agregat

Tujuan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui distribusi ukuran atau susunan

pembagian butiran agregat halus (pasir dan pecahan kaca) dan menghitung

kehalusannya (fineness modulus) sesuai dengan ASTM C 136.

Bahan

Bahan-bahan yang dipakai dalam pengujian ini adalah:

1. Agregat pasir sebanyak 1000 gram.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram.

2. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu.

3. Satu set ayakan.

4. Kuas, sikat kuningan dan sendok.

5. Talam.

6. Mesin pengguncang saringan.
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Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memeriksa pasir yang akan diuji sebesar 1000 gram, lalu mengeringkan

nya dalam oven dengan temperatur 105º C – 110º C selama 24 jam.

2. Menyusun saringan menurut ukuran diameter dari yang terbesar berada

bagian atas dan diameter terkecil berada dibagian bawah, sebelumnya

membersihkan terlebih dahulu saringan yang akan digunakan.

3. Memasukkan sampel kedalam saringan yang paling atas.

4. Menyusun saringan dan memasangnya pada mesin pengguncang atau

mengayak dengan tangan selama 10-15 menit.

5. Menimbang contoh yang tertahan pada masing-masing saringan.

3. Pengujian kadar lumpur

Tujuan

Tujuan pengujian kadar lumpur yaitu untuk menentukan kadar persentase

lumpur dalam agregat halus (ASTM-C117).

Bahan

Bahan yang digunakan adalah agregat halus.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram.

2. Wadah pencuci benda uji berkapasitas penuh/cukup
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3. Saringan no. 16 (1,2 mm) dan no. 200 (0,0074 mm)

4. Kontainer

5. Oven dengan alat pengatus suhu.

Prosedur kerja

Prosedur kerja yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menimbang pasir sebanyak 1200 gram lalu mengoven pasir yang lolos

saringan diameter 4,75 mm selama 24 jam dengan temperatur 105º C –

110º C

2. Mendinginkan sampel dan mempersiapkan 100 gram, kemudian membagi

sampel menjadi dua bagian dengan masing-masing 500 gram untuk 2

kalipengujian (W1)

3. Memasukkan sampel satu kedalam kontainer dengan menuangkan air

secukupnya sampai pasir terendam

4. Mengaduk-ngaduk beberapa saat lalu menuangkannya keatas saringan no.

16 dan no. 200

5. Mengulang langkah (4) sehingga air tampak bersih

6. Memasukkan pasir yang telah bersih kedalam oven selama 24 jam.

Kemudian menimbang sampel setelah didinginkan (W2)

7. Melakukan hal serupa untuk sampel 2 seperti langkah diatas.

4. Pengujian Berat Jenis

Tujuan Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan berat jenis.
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Bahan

Bahan-bahan yang dipakai dalam pengujian ini adalah:

1. Agregat pasir sebanyak 1000 gr.

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram.

2. Picknometer dengan kapasitas 500 gram.

3. Cetakan kerucut pasir dan tongkat pemadat logam

4. Talam.

Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengeringkan agregat halus yang jenuh air sampai didapat keadaan

kering merata dan dapat tercurah

2. Memasukkan sebagian benda uji kedalam cetakan kerucut pasir menjadi

tiga lapis. Memadatkan tiap lapis dengan tongkat pemadat logam, dengan

jumlah total 25 kali pukulan. Kondisi jenuh kering permukaan untuk pasir

diperoleh jika cetakan diangkat, agregat halus runtuh atau longsor 1/3 dari

tinggi kerucut

3. Memasukkan benda uji pasir pada kondisi SSD sebanyak 500 gr (B)

kedalam piknometer dan menambah air sebanyak 500 cc

4. Mengeluarkan udara sedikit demi sedikit dengan cara piknometer diputar
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5. Merendam piknometer kedalam bak air pada temperature 20º C selama 1

jam

6. Menimbang picknometer + air + sampel (C)

7. Mengeluarkan contoh + air dari dalam piknometer kemudian

memasukkan kedalam kontainer dan dioven pada suhu 105º C – 110º C

selama 24 jam

8. Mencatat berat contoh setelah dioven (E)

9. Menimbang berat piknometer + air (D).

5. Uji Batas Atterberg

a. Batas Cair (Liquid Limit)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis

tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian ini

menggunakan standar ASTM D-4318.

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318, antara lain :

1. Mengayak sampel tanah yang sudah dihancurkan dengan

menggunakan saringan No.40

2. Mengatur tinggi jatuh mangkuk cassagrande setinggi 10 mm.

3. Mengambil sampel tanah yang lolos saringan No.40, kemudian

diberi air sedikit demi sedikit dan aduk hingga merata, kemudian

dimasukkan kedalam mangkuk cassagrande dan meratakan

permukaan adonan sehingga sejajar dengan alas.
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4. Membuat alur tepat ditengah-tengah dengan membagi benda uji

dalam mangkuk cassagrande tersebut dengan menggunakan

grooving tool.

5. Memutar tuas pemutar sampai kedua sisi tanah bertemu sepanjang

13 mm sambil menghitung jumlah ketukan dengan jumlah ketukan

harus berada diantara 10-40 kali.

6. Mengambil sebagian benda uji di bagian tengah mangkuk untuk

pemeriksaan kadar air dan melakukan langkah kerja yang sama

untuk benda uji dengan keadaan adonan benda uji yang berbeda

sehingga diperoleh 4 macam benda uji dengan jumlah ketukan yang

berbeda yaitu 2 buah dibawah 25 ketukan dan 2 buah di atas 25

ketukan.

Perhitungan :

1) Menghitung kadar air masing-masing sampel tanah sesuai jumlah

pukulan.

2) Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada

grafik semi logritma, yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan

sumbu y sebagai kadar air.

3) Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar.

4) Menentukan nilai batas cair pada jumlah pukulan ke 25.



40

b. Batas Plastis (Plastic limit)

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada

keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat. Nilai

batas plastis adalah nilai dari kadar air rata-rata sampel. Pengujian ini

menggunakan standar ASTM D-4318.

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-4318 :

1. Mengayak sampel tanah yang telah dihancurkan dengan saringan

No. 40

2. Mengambil sampel tanah kira-kira sebesar ibu jari kemudian

digulung-gulung di atas plat kaca hingga mencapai diameter 3 mm

sampai retak-retak atau putus-putus.

3. Memasukkan benda uji ke dalam container kemudian ditimbang

4. Menentukan kadar air benda uji.

Perhitungan :

1) Nilai batas plastis (PL) adalah kadar air rata-rata dari ketiga benda

uji.

2) Indeks Plastisitas (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga sampel tanah

yang diuji, dengan rumus persamaan :

PI = LL – PL ……………………………………………… (7)

Dimana :

PI  = Indeks Plastisitas

LL = Nilai Batas Cair

PL = Nilai Batas Plastis
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F. Ketentuan Campuran Mortar

Ketentuan yang digunakan untuk mendapatkan adukan mortar dalam

penelitian ini adalah:

1. Perbandingan semen (PC) terhadap pecahan kaca adalah:

- Golongan I

PC : PS : FL = 1 : 4 : 0,05

PC : PS : FL = 1 : 4 : 0,1

PC : PS : FL = 1 : 4 : 0,15

- Golongan 2

PC : TL : FL = 1 : 4 : 0,05

PC : TL : FL = 1 : 4 : 0,1

PC : TL : FL = 1 : 4 : 0,15

2. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 14 hari

3. Jumlah sampel 160 buah dengan ketentuan sampel yang berbahan dasar

pasir 80 sampel dan yang berbahan dasar tanah 80 sampel .

Pengujian dilakukan dilaboratorium pada sampel paving block yang telah

dibuat adalah pengujian kuat tekan dengan menggunakan alat CTM

(compression Testing machine).
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G. Rencana Kebutuhan Campuran Mortar

Untuk membuat 1 m3 mortar dihitung berdasarkan volume absolut, yaitu berat

jenis semen dan agregat halus. Prinsip perhitungan ini adalah bahwa volume

mortar dapat sama dengan jumlah bahan-bahan dasarnya.

Rencana campuran mortar :+ . + .( ) (1 + ) = 1…………………………………… (8)

Dengan :

S = kebutuhan semen (kg)
P = kebutuhan pasir terhadap semen (kg)

= perbandingan berat air terhadap berat semen

= berat jenis semen (gram/cm3)

= berat jenis pasir (gram/cm3)
= berat jenis air (gram/cm3)
= persentase udara dalam mortar (3%)

H. Analisis Hasil

Tujuan

Tujuan dari analisa hasil data adalah untuk memudahkan pengolahan data

hasil pengujian, dan mendapatkan sampel yang representatif dari populasi.

Metode yang digunakan

Dalam menganalisa data digunakan metode statistic deskriptif dengan

pemusatan dan pemencaran (Mean dan Standar Deviasi).

Prosedur kerja

1. Mencatat data hasil pengujian, dan kemudian di tabelkan
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2. Mengurutkan nilai data dari sampel pertama sampai sampel terakhir

3. Mencari nilai rata-rata (mean), dengan menjumlahkan nilai hasil uji dan

membagi dengan jumlah benda uji. Bila nilai yang menyimpang jauh

sebaiknya tidak dimasukkan kedalam perhitungan karena akan merusak

nilai hasil analisa

4. Menghitung nilai besarnya penyebaran data hasil pengujian dengan

menggunakan metode simpangan baku

5. Menghitung nilai benda uji yang represenntatif, sehingga dapat mewakili

keseluruhan data (populasi).

I. Kekuatan Paving Block

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 dapat dilihat pada tabel 4, maka penelitian

paving block dengan bahan dasar tanah lempung ini hanya difokuskan pada

mutu D yaitu untuk tujuan pemakaian non struktural, seperti untuk taman dan

pengguna lainnya yang tidak diperlukan untuk menahan beban berat

diatasnya.

J. Spesifikasi Standar Acuan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan acuan standar sebagai berikut :

1. SK SNI T – 04 – 1990 – F : tata cara pemasangan block beton terkunci

untuk permukaan jalan.

2. Pengujian kuat tekan dan peresapan air (Penyerapan air) menggunakan

standar SK SNI-03-0691-1989 : bata beton untuk lantai
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