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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat  Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Inti Jalan  Raya Fakultas Teknik 

Universitas Lampung meliputi pengujian material dan pembuatan sampel 

Marshall, sedangkan pengujian Marshall dilakukan di Laboratorium PT. Tri 

Bhakti. 

B. Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental, artinya pengujian ini 

akan dilakukan secara eksperimen di laboratorium. 

 
C. Jenis Data dan Sumber 

 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode eksperimen terhadap 

beberapa benda uji yang diuji di laboratorium. Untuk beberapa hal pada pengujian 

bahan aspal dan agregat, digunakan data sekunder, dikarenakan penggunaan bahan 

dari sumber yang sama. Jenis data pada penelitian ini di kelompokan menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui 

serangkaian kegiatan percobaan yang dilakukan sendiri dengan mengacu 

kepada petunjuk manual yang ada, yaitu meliputi: 

a. Pengujian aspal Penetrasi 60/70 yang berupa uji penetrasi, titik lembek, berat 

jenis, kehilangan berat dan daktilitas. 

b. Berat jenis agregat 

c. Marshall test 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, pada 

penelitian ini data sekunder tersebut meliputi hasil uji propertis aspal Retona 

Blend 55 dan data job mix formula yang digunakan pada pelaksanaan 

peningkatan struktur jalan yang terletak di ruas jalan Ketapang – Labuan Ratu.  

 
D. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Agregat kasar dan agregat halus quarry Sumber Batu Berkah Tanjungan 

Lampung Selatan 

2. Aspal minyak Penetrasi 60/70 

3. Asbuton modifikasi (Retona Blend 55) 
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E. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan mulai dari awal sampai akhir adalah: 

1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan yaitu persiapan pustaka, bahan, dan alat-alat yang 

digunakan. Persiapan bahan (Retona Blend 55, aspal Penetrasi 60/70, dan 

agregat) yaitu mendatangkan bahan dari sumbernya ke Laboratorium Inti Jalan 

Raya Fakultas Teknik Universitas Lampung dan menyiapkan bahan-bahan 

tersebut untuk digunakan dalam campuran beraspal. 

2. Pengumpulan data – data sekunder 

Data sekunder meliputi data-data yang digunakan pada pelaksanaan 

peningkatan struktur jalan ruas jalan Ketapang - Labuan Ratu. Yaitu meliputi 

uji propertis aspal dan data-data penunjang lainya untuk mendukung penelitian.  

3. Pembuatan benda uji 

Pembuatan benda uji dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan gradasi 

terpakai untuk pelaksanaan peningkatan struktur jalan pada ruas jalan 

Ketapang-Labuan Ratu dengan variasi kadar aspal 5%, 5.5%, 6%, 6.5% dan 

7%. Seperti Tabel 3.1. berikut ini : 

Tabel 3.1. Jumlah Benda Uji Per Kadar Aspal  

Kadar Aspal Retona blend 55 Pen 60/70 Jumlah 

5% 3 buah 3 buah 6 buah 

5,5% 3 buah 3 buah 6 buah 

6% 3 buah 3 buah 6 buah 

6,5% 3 buah 3 buah 6 buah 

7% 3 buah 3 buah 6 buah 

Total 30 buah 
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a. menghitung berat jenis maksimum dengan mengambil data dari 

percobaan berat jenis agregat. 

b. Jika semua data telah diperoleh, yang dilakukan berikutnya adalah 

menghitung berat benda uji, berat aspal, berat agregat dan menghitung 

kebutuhan agregat tiap benda uji berdasarkan persentase tertahan nomor 

saringan. 

c. Dengan gradasi terpakai di lapangan masing-masing variasi kadar aspal 

akan di buat tiga sampel sehingga total benda uji berjumlah lima belas 

buah. Dengan perlakuan yang sama pada kelompok benda uji 

menggunakan aspal Retona Blend 55 dan Aspal Penetrasi 60/70 maka 

jumlah seluruh benda uji yang dibuat adalah tiga puluh buah. 

Pencampuran dilakukan secara manual. Material tersebut diaduk di atas 

wajan yang dipanaskan. Benda uji yang dibuat berbentuk silinder dengan 

tinggi standar 6,35 cm dan diameter 10,16 cm. Pemadatan dilakukan dengan 

tumbukan tiap sisi (atas dan bawah) dengan menggunakan alat Marshall 

automatic compactor sebanyak 2x75 kali tumbukan.  

4. Pemeriksaan dengan Alat Marshall 

a. Pemeriksaan berat jenis campuran 

Setelah dilakukan pencampuran material, pembuatan benda uji, dan 

pemadatan kedua sisi dilaksanakan, benda uji dikeluarkan dari cetakan 

kemudian diukur pada empat sisi setiap benda uji dengan menggunakan 
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jangka sorong dan ditimbang untuk mendapatkan berat benda uji kering. 

Kemudian merendam benda uji di dalam bak selama 24 jam dan setelah 

itu menimbang benda uji dalam air untuk mendapatkan berat benda uji 

dalam air. Kemudian benda uji diangkat dan dilap sehingga kering 

permukaan dan didapatkan berat benda uji kering permukaan jenuh 

(SSD). 

b. Pengujian 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) 

terhadap (flow) dari campuran aspal sesuai dengan prosedur SNI 06-

2489-1991. Benda uji direndam di dalam water bath selama 30 menit 

dengan suhu tetap 60oC (± 1oC). Setelah itu benda uji diletakkan ke 

dalam segmen bawah kepala penekan dengan catatan bahwa waktu yang 

diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari bak perendam (water 

bath) maksimum tidak boleh melebihi 30 detik. Kemudian benda uji 

dibebani dengan kecepatan tetap sekitar 50 mm per menit sampai 

pembebanan maksimum tercapai atau pembebanan menurun seperti 

yang ditunjukkan oleh jarum arloji tekan. Mencatat nilai stabilitas dan 

flow yang ditunjukkan oleh dial pengukur pada saat pembebanan 

mencapai maksimum. 

5. Menghitung Parameter Marshall 

Setelah pengujian Marshall selesai serta nilai stabilitas dan flow diperoleh, 

selanjutnya menghitung parameter Marshall yaitu VIM, VMA, VFA, 
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Marshall Quotient (MQ), dan paremeter lainnya sesuai parameter yang ada 

pada spesifikasi campuran. Kemudian menggambarkan hubungan antara 

kadar aspal dan parameter Marshall, yaitu grafik hubungan antara: 

a. Kadar aspal dengan VMA. 

b. Kadar aspal dengan VIM. 

c. Kadar aspal dengan VFA. 

d. Kadar aspal dengan stabilitas. 

e. Kadar aspal dengan flow. 

f. Kadar aspal dengan Marshall Quotient (MQ). 

 
6. Pengolahan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari data hasil penelitian di Laboratorium akan dibandingkan nilai parameter 

Marshall (stabilitas, flow, VIM, VMA, VFA, MQ) pada campuran Retona 

Blend 55 dengan aspal Penetrasi 60/70. Serta hasil pengolahan akan 

diuraikan dalam bentuk tabel dan grafik. 
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F. Diagram Alur Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1. Diagram alur penelitian 
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