
 

 

 

 BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2013 di Laboratorium 

Inti Jalan Raya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

B. Prosedur  Penelitian 

 

Dalam melakukan prosedur ini diharapkan dapat menjawab dari apa yang 

ingin dicapai. Secara garis besar, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

prosedur ini meliputi : 

1. Tujuan Penelitian 

2. Landasan Teori 

3. Hasil penelitian 

4. Analisis penelitian 

5. Pembahasan 

6. Kesimpulan 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan mulai dari awal sampai akhir seperti 

pada tertera pada gambar (diagram alir penelitian) dibawah yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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C. Persiapan Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1.  Alat uji Analisa Saringan (Sieve Analysis) 

Alat uji yang digunakan untuk pemeriksaan gradasi agregat yaitu Satu set 

saringan (Sieve Analysis) dengan bukaan saringan 25 mm, 19 mm, 12,5 

mm, 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,6 mm, 0,3 mm,0,15 mm, 

0,075 mm. 

2.  kontainer 

3.  Alat pengukur kepipihan (Thickness Gauge). 

4.  Alat uji karakteristik campuran beraspal 

Alat uji yang digunakan adalah seperangkat alat untuk metode Marshall, 

meliputi : 

a. Alat Marshall yang terdiri dari kepala penekan berbentuk lengkung, 

cincin penguji berkapasitas 22,2 KN (5000 lbs) yang dilengkapi 

dengan arloji flowmeter. 

b. Alat cetak benda uji berbentuk silinder dengan diameter 4 inchi (10,16 

cm) dan tinggi 2,5 inchi (6,35 cm). 

c. Alat penumbuk Marshall otomatis yang digunakan untuk pemadatan 

campuran. 

d. Ejektor untuk mengeluarkan benda uji dari cetakan setelah proses 

pemadatan. 

e. Bak perendam (water bath) yang dilengkapi pengatur suhu. 
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f. Alat-alat penunjang yang meliputi panci pencampur, kompor, 

thermometer, oven, sendok pengaduk, sarung tangan anti panas, kain 

lap, timbangan, dan  jangka sorong. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Agregat kasar  

Agregat kasar yang digunakan yaitu batu pecah yang tertahan diatas 

saringan no.8, berupa (agregat pipih dan kubikal) yang diambil langsung 

dari quarry PT. Syabangun Bumi Tirta, Tarahan, Lampung Selatan. 

2. Agregat halus 

Agregat halus yang digunakan yaitu batu pecah yang lolos saringan no.8 

sampai tertahan no.200. Merupakan hasil desintegrasi alami batuan atau 

pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Agregat halus yang 

digunakan pada penelitian ini diambil dari quarry yang berasal dari PT. 

Syabangun Bumi Tirta, Tarahan, Lampung Selatan. 

3. Filler 

Filler atau material lolos saringan No. 200 yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Portland Cement. 

4. Aspal  

Aspal yang digunakan pada penelitian ini adalah aspal keras produksi 

Shell pen 60/70. 
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D.   Menentukan Fraksi Agregat 

 

Persentase fraksi agregat yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah 

sesuai dengan spesifikasi yang digunakan yaitu AC-WC (Asphalt Concrete -

Wearing Course). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1.  Gradasi Agregat Untuk Campuran AC-WC Yang Digunakan 

ukuran ayakan 

%berat yang 

lolos 

gradasi halus 

(inch) (mm) AC-WC 

batas 

ideal 

11/2'' 37,5 - - 

1" 25 - - 

3/4'' 19 100 100 

1/2'' 12.5 90 – 100 95 

3/8'' 9.5 72 – 90 81 

No.4 4.75 54 – 69 61.5 

No.8 2.36 39,1 – 53 46.05 

No.16 1.18 31,6 – 40 35.8 

No.30 0.6 23,1 – 30 26.55 

No.50 0.3 15,5 – 22 18.75 

No.100 0.15  9 – 15 12 

No.200 0.075  4 – 10 7 

Sumber: Direktorat jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum 

            Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2010 Divisi 6 Tabel 6.2.2.3 

 

 

E.   Menentukan Variasi Kadar Agregat Pipih 

 

Memvariasikan kadar agregat pipih untuk melihat pengaruhnya terhadap 

karakteristik campuran Laston. Pada penelitian ini pemakaian agregat pipih di 

kombinasikan menjadi 4 campuran yaitu  0%, 10%, 30% dan 50% terhadap 

berat total agregat kasar. 
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F.   Pembuatan Benda Uji Campuran Beraspal 

 

Sebelum pembuatan benda uji, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan 

penggunaan aspal dan agregat yang akan digunakan dalam sebuah campuran 

beraspal. Perhitungan pekiraan awal kadar aspal menggunakan salah satu 

agregat yang memenuhi persyaratan hasil uji agregat. Kadar aspal tersebut 

yang akan digunakan untuk campuran beraspal ketiga jenis kualitas ageagat. 

Berikut ini adalah urutan pekerjaannya : 

1.   Menghitung perkiraan awal kadar aspal  (Pb)  sebagai  berikut :          

Pb = 0,035 (%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (% FF) + Konstanta  

Keterangan: 

Nilai konstanta kira-kira 0,5 sampai 1,0 untuk Laston dan 2,0 sampai 3,0 

untuk Lataston. Untuk jenis campuran lain gunakan nilai 1,0 sampai 2,5. 

Pb : Kadar aspal tengah/ideal, persen terhadap berat campuran 

CA : Persen agregat tertahan saringan No.8 

FA : Persen agregat lolos saringan No.8 dan tertahan saringan No.200 

Filler  : Persen agregat minimal 75% lolos No.200 

K  : Konstanta 0,5 – 1,0 untuk laston. 

2.  Setelah didapat nilai kadar aspal, selanjutnya berat jenis maksimum (BJ 

Max) didapat dari data sekunder,  dengan mengambil data dari percobaan 

berat jenis agregat halus dan agregat kasar yang telah ada. 

a. Jika semua data telah didapatkan, yang dilakukan berikutnya adalah 

menghitung berat sampel, berat aspal, berat agregat dan menghitung 

kebutuhan agregat tiap sampel berdasarkan persentase tertahan. 
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b. Mencampur agregat dengan aspal pada suhu dibawah 150 
0
C.  

c. Melakukan pemadatan terhadap sampel sebanyak 75 kali tumbukan 

tiap sisi (atas dan bawah) dengan menggunakan alat Marshall 

Compactor.  

d. Mendiamkan benda uji terlebih dulu agar  mulai mengeras sebelum 

mengeluarkannya dari cetakan, dan kemudian mendiamkannya 

selama kurang lebih 24 jam. 

e. Mengukur ketebalan, menimbang, dan kemudian merendam benda 

uji dalam air pada suhu normal selama 24 jam.  

f. Menimbang kembali benda uji untuk mendapatkan berat jenuh 

(SSD).  

g. Sebelum menguji benda uji dengan alat Marshall, merendam benda 

uji terlebih dahulu dalam waterbath pada suhu 60 
0
C selama 30 

menit. 

Benda uji dibuat sebanyak 3 buah pada masing-masing variasi kadar 

aspal sehingga jumlah benda uji yang dibuat sebanyak 15 buah untuk 

satu jenis kualitas agregat pipih. Jadi total keseluruhan benda uji pada 

penelitian ini sebanyak 60 buah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabel 3.2. Ketentuan Pembuatan Benda Uji Campuran AC-WC Tiap Variasi (0%, 

10%, 30% dan 50%) Agregat Pipih 

Kadar 

Aspal 

(%) 

Jumlah Benda Uji per 

Kadar Agregat Pipih Keterangan 

0% 10% 30% 50% 

Pb – 1,0 3 bh 3 bh 3 bh 3 bh 

Campuran agregat 

dengan spesifikasi AC 

WC + kadar aspal minyak 

Pb – 1,0  (%) 

Pb – 0,5 3 bh 3 bh 3 bh 3 bh 

Campuran agregat 

dengan spesifikasi AC 

WC + kadar aspal minyak 

Pb – 0,5  (%) 

Pb 3 bh 3 bh 3 bh 3 bh 

Campuran agregat 

dengan spesifikasi AC 

WC + kadar aspal minyak 

Pb  (%) 

Pb + 0,5 3 bh 3 bh 3 bh 3 bh 

Campuran agregat 

dengan spesifikasi AC 

WC + kadar aspal minyak 

Pb + 0,5  (%) 

Pb + 1,0 3 bh 3 bh 3 bh 3 bh 

Campuran agregat 

dengan spesifikasi AC 

WC + kadar aspal minyak 

Pb +1,0  (%) 

 15 bh 15 bh 15 bh 15 bh Total = 60 bh benda uji 

 

 

G.  Uji Marshall 

 

Pengujian dengan alat Marshall sesuai dengan prosedur SNI 06-2489-1991 

atau AASHTO T245-90 yaitu dengan meletakkan benda uji kedalam segmen 

bawah, waktu yang diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari bak 

perendaman maksimum tidak boleh melebihi 30 detik. Kemudian benda uji 

dibebani dengan kecepatan sekitar 50 mm per menit sampai pembebanan 

maksimum tercapai atau pembebanan menurun seperti yang ditunjukkan oleh 

alat pencatat. Kemudian mencatat nilai stabilitas dan flow yang tertera pada 

alat pencatat. 
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H.  Analisa Data Hasil Penelitian 

 

Dari hasil penelitian di laboratorium akan diperoleh nilai  parameter 

Marshall, Stability, Flow, Void in Mineral Agregat (VMA), Void in The Mix 

(VIM), Void Filled with Asphalt (VFA) dan Marshall Quotient. Dari 

campuran perkerasan Laston (AC-WC) bergradasi halus pada batas tengah 

dari masing-masing kombinasi agregat pipih.  


