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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. DATA 

3.1.1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat sendiri 

di lapangan, selain hasil perhitungan dan pengolahan data yang diperoleh di 

laboratorium juga merupakan data primer. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus – rumus dan 

teori – teori yang berhubungan dengan parameter stabilitas lapis pondasi atas 

jalan yang diperoleh dari instansi terkait dan studi literature. 

 

3.1.2. Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah untuk data primer diperoleh 

melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil perhitungan dan pengolahan data yang 

di laboratorium. Dan data sekunder diperoleh melalui buku referensi yang didapat dari 

instansi terkait. 

 

3.1.3. Cara Pengambilan Data 

Cara yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengambilan Sampel di Lapangan. 

Pengambilan data di lapangan menggunakan metode Sistematic Ramdom 

Sampling (di ambil pada setiap titik yang ditentukan secara merata pada semua 

bagian tumpukan), sehingga dapat mewakili keseluruhan material yang berbeda di 

quarry Nian dan Noemuti 

2. Pengujian Laboratorium. 

Untuk mendapatkan data tentang kualitas material agregat dan harus sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Pengujian gradasi atau analisa saringan SNI-03-1968-1990 

Pengujian gradasi atau analisa saringan dari agregat kasar maupun agregat 

halus kemudian dilanjutkan dengan gradasi gabungan dengan menggunakan 
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metode analisa dan grafis. Tujuan metode ini adalah membandingkan tingkat 

keakuratan data dalam mendapatkan suatu komposisi campuran material yang 

sesuai dengan spesifikasi teknik jalan raya. 

b. Pengujian Keausan dan Abrasi  SNI-03-2417-1991. 

c. Pengujian Berat Jenis Agregat Halus SNI-03-1970-1990 dan pengujian Berat 

Jenis Agregat Kasar SNI-03-1969-1990. 

d. Pengujian Pemadatan dan Kadar Air SNI-1743-1989 F. 

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan berat jenis paling normal dan 

percobaan kadar air untuk mendapatkan nilai kadar air optimum. 

e. Pengujian CBR (California Bearing Ratio) SNI-1744-1989. 

Dari data – data tersebut di atas dibuat dalam perhitungan tabel dan grafik serta 

analisis data dan bandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

 

3.1.4. Waktu Pengambilan Data 

Data yang digunakan diambil setiap hari kerja disesuaikan dengan jam kerja 

personil yang berkompeten dalam proses pengambilan data. 
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3.2. Proses Pengolahan Data 

3.2.1.  Diagram Alir Penelitian 

Gambar 3.1. diagram alir penelitian 
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3.2.2  Penjelasan Diagaram Alir 

3.2.2.1  Pengambilan Sampel 

Untuk penelitian ini, sampel agregat yang dipergunakan ialah material dari Quary 

Nian dan Noemuti Kabupaten TTU. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil 

sampel agregat dari timbunan hasil mesin pemecah (Stone Crusher). Sampel agregat 

diambil menggunakan sekop. Pengambilan sampel dilakukan dengan Metode RANDOM 

SAMPLING, pengambilan Material secara acak dari  material yang ingin digunakan 

sehingga mewakili keseluruhan Tumpukan material, Setelah pengambilan sampel agregat 

tesebut  selesai , sampel dibawa ke laboratorium, tahap selanjutnya Penyiapan Benda uji 

yang datang dari Lapangan Teknik pengambilan sampel di Laboratorium menggunakan 

Metode QUARTING dengan acuan SNI 13 -  6717 – 2002. Setelah pengambilan sampel 

dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu pengujian sifat material yang meliputi pengujian 

Abrasi, Berat jenis, dan Gradasi agregat. 

3.2.2.2. Pengujian Keausan Agregat/Abrasi (SNI 03-2417-1991) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui angka keausan pada agregat 

kasar, yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lolos saringan 

No.12 (1,7 mm) terhadap berat semula, dalam persen. Dalam penelitian ini apabila 

pengujian abrasi tidak memenuhi spesifikasi maka tidak dilakukan pengujian lanjutan. 

Namun jika percobaan nilai abrasinya memenuhi spesifikasi  yakni < 40%  maka 

percobaan selanjutnya dapat dilakukan yaitu pengujian Berat Jenis dan Penyerapan, 

serta pengujian Analisa Saringan/Gradasi. 

1. Peralatan : 

a. Mesin Los Angeles (abrasi) yang terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua 

sisinya dengan diameter  711 mm (28”), panjang dalamnya 508 mm (20”). 

Silinder bertumpu pada dua poros pendek yang tak menerus dan berputar 

pada poros mendatar. Silinder berlubang untuk memasukan benda uji. 

Penutup lubang terpasang rapat sehingga permukaan silinder tidak terganggu. 

Di bagian dalam silinder terdapat bilah baja melintang penuh setinggi 89 mm 

(3,5”). 

b. Saringan No. 12 (1.7 mm), dan saringan lainnya. 

c. Timbangan dengan ketelitian 5 gram. 

d. Bola-bola baja diameter rata-rata 4.68 cm (1 7/8”) dan berat masing-masing 

antara 400 gram sampai 440 gram. 

e. Oven dengan pengaturan suhu (110 ± 5)oC. 
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2. Langkah kerja : 

a. Benda uji dan bola-bola baja dimasukan kedalam mesin Abrasi Los Angeles. 

b. Putar mesin dengan kecepatan 30-33 rpm selama 500 putaran untuk agregat 

A, B, C, D, dan 1000 putaran untuk agregat ukuran gradasi E, F, G. 

c. Keluarkan benda uji dari mesin dan saring dengan saringan No.12. Untuk 

agregat yang tertahan dicuci dan dikeringkan dalam oven sampai beratnya 

tetap. 
 

3. Perhitungan : 

Persaman keausan, dapat dilihat pada persamaan........................................(2.10) 

 

3.2.2.3. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan 

3.2.2.3.1. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar (SNI 03-1969-1990) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan Berat Jenis Kering (BulkSpecific Gravity), 

Berat Jenis Permukaan Jenuh (Saturrated Surface Dry), Berat Jenis Semu 

(ApparrentSpecific Grafity) dan Penyerapan Air dari Agregat Kasar. 

1. Peralatan : 

a. Keranjang kawat ukuran 3.35 mm (No.6) atau 2,36 mm (No.8) dengan 

kapasitas 5 kg. 

b. Tempat air dengan kapasitas dan bentuk sesuai yang sesuai untuk 

pemeriksaan, tempat ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga permukaan air 

selalu tetap. 

c. Timbangan dengan kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0.1 % dari berat contoh 

yang ditimbang dan dilengkapi penggantung keranjang. 

d. Oven dengan pengaturan suhu (110 ± 5)oC. 

e. Alat pemisah contoh. 

f. Saringan No.4 (4,75 mm). 
 

2. Benda uji : 

Benda uji adalah agregat yang tertahan pada saringan No.4 (4,75 mm) yang 

diperoleh dari pemisah contoh atau cara perempat sebanyak kira-kira 5 kg. 
 

3. Langkah kerja : 

a. Cuci agregat kasar guna menghilangkan debu/kotoran yang melekat pada 

agregat. 

b. Keringkan benda uji tersebut dalam oven dengan pengaturan suhu (110 ± 5)oC 

sampai beratnya tetap. 
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c. Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama 1-3 jam, kemudian timbang 

dengan ketelitian 0,5 gram (Bk). 

d. Rendam benda uji dalam air pada suhu kamar selama 24 jam. 

e. Keluarkan benda uji dari air, lap dengan kain penyerap sampai selaput air 

pada permukaan hilang, untuk butiran yang besar pengeringan harus satu 

persatu. 

f. Timbang benda uji kering-permukaan jenuh (Bj). 

g. Letakan benda uji dalam keranjang, goncang agar mengeluarkan udara dan 

tentukan berat dalam air (Ba). 
 

4. Perhitungan : 

Rumus yang digunakan untuk masing-masing tipe berat jenis adalah : 

a. Berat jenis curah (BulkSpecific Gravity), dapat dilihat pada 

persamaan.................................................................................................(2.2) 

b. Berat kering permukaan jenuh (Saturated Surface Dry), dapat dilihat pada 

persamaan.................................................................................................(2.4) 

c. Berat jenis semu (Apparent Specific Grafity), dapat dilihat pada 

persamaan:................................................................................................(2.3) 

d. Penyerapan, dapat dilihat pada persamaan : .............................................(2.5) 

 

3.2.2.3.2. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus (SNI 03-1969-1990) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan berat jenis kering (bulk Specific 

Gravity), berat jenis permukaan jenuh (Saturrated Surface Dry), berat jenis semu 

(Apparrent Specific Grafity), dan penyerapan air dari agregat halus. 

1. Peralatan : 

a. Timbangan, kapasitas 1 kg  atau lebih dengan ketelitian 0,1 gram. 

b. Piknometer dengan kapasitas 500 ml. 

c. Kerucut terpancung, diameter bagian atas (40±3) mm, diameter bagian bawah 

(90±3) mm dan tinggi (75±3) mm dibuat dari logam tebal minimum 0,8 mm. 

d. Batang penumbuk yang mempunyai bidang penumbuk rata, berat (340±15) 

gram, diameter permukaan penumbuk(25±3) mm. 

e. Saringan no. 4 (4,75 mm). 

f. Oven, yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 

(110±5)oC. 

g. Talam. 

h. Bejana tempat air. 
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i. Pompa hampa udara atau tungku. 

j. Desikator. 
 

2. Benda uji : 

Benda uji yang digunakan adalah agregat yang lolos saringan no. 4 (4,75 mm) 

diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara perempat (quartering) sebanyak 100 

gram. 
 

3. Langkah kerja : 

a. Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110±5)oC, kemudian rendam 

dalam air selama (24±4) jam. 

b. Buang air rendaman dengan hati-hati agar tidak ada butiran yang hilang, 

tebarkan agregat di atas talam, keringkan di udara panas dengan cara 

membalik-balikan benda uji, lakukan pengeringan sampai tercapai keadaan 

kering permukaan jenuh. 

c. Periksa keadaan kering permukaan jenuh dengan mengisikan benda uji ke 

dalam kerucut terpancung, padatkan dengan batang penumbuk sebanyak 25 

kali, angkat kerucung terpancung. Keadaan kering permukaan jenuh tercapai 

bila benda uji runtuh akan tetapi masih dalam keadaan tercetak. 

d. Setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh masukan 500 gram benda 

uji dalam piknometer, masukan air suling sampai mencapai 90% isi 

piknometer, putar sambil diguncang sampai tidak terlihat gelembung udara di 

dalamnya. Untuk mempercepat proses ini dapat dipergunakan pompa hampa 

udara, tetapi harus diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut terhisap, 

dapat juga dilakukan dengan merebus piknometer. 

e. Rendam piknometer dalam air dan ukur suhu air untuk penyesuaian 

perhitungan kepada suhu standar 25oC. 

f. Tambahkan air sampai mencapai tanda batas. 

g. Timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram (Bt). 

h. Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu (110±5)oC sampai 

berat tetap, kemudian dinginkan benda uji dalam desikator. 

i. Setelah benda uji dingin kemudian timbanglah (Bk). 

j. Tentukan berat piknometer berisi air penuh dan ukur suhu air gunakan 

penyesuaian dengan suhu standar 25oC (B).  
 

4. Perhitungan : 

Rumus yang digunakan untuk masing-masing tipe berat jenis adalah : 
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a. Berat Jenis Curah (Bulk Specific Gravity), dapat dilihat pada 

persamaan.................................................................................................(2.6)  

b. Berat Kering Permukaan Jenuh (Saturated Surface Dry), dapat dilihat pada 

persamaan.................................................................................................(2.8) 

c. Berat Jenis Semu (Apparent Specific Grafity), dapat dilihat pada 

persamaan:................................................................................................(2.7) 

d. Penyerapan, dapat dilihat pada persamaan : .............................................(2.9) 

 

3.2.2.4. Pengujian Analisa Saringan/Gradasi (Sumber SNI 03-1968-1990) 

Tujuan adalah untuk mengetahui susunan butir material/agregat kasar (batu 

pecah) dan sirtu halus (pasir). 

1. Peralatan : 

a. Timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2% dari berat benda uji. 

b. Satu set saringan : 2”, 1 ½’, 1”, 3/8”, No.4, No.10, No.40,No.200. 

c. Oven dengan pengaturan suhu (110 + 5)oC. 

d. Alat pemisah contoh. 

e. Mesin pengguncang saringan (sieve shaker). 

f. Talam-talam. 

g. Kuas, sikat kuningan, sendok, dan alat lainnya. 

 

2. Benda uji : 

Benda uji diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara perempat banyak,  benda 

uji disiapkan berdasarkan standar yang berlaku dan terkait kecuali apabila butiran 

yang mulai saringan No.200 tidak perlu diketahui jumlahnya dan bila syarat-syarat 

ketelitian tidak menghendaki pencucian. 

 

3. Langkah kerja : 

a. Benda uji dikeringkan dalam oven sampai (110 ± 5)oC sampai beratnya tetap. 

b. Saringkan benda uji lewat susunan saringan dengan ukuran saringan paling 

besar ditempatkan paling atas. Saringan diguncang dengan tangan manusia 

atau mesin penguncang selama 15 menit. 

c. Hitung presentase berat benda uji yang tertahan di atas masing-masing 

saringan terhadap berat total benda uji setelah disaring. 

 
3.2.2.5. Gradasi Gabungan Agregat 

Setelah didapat gradasi individu dari masing-masing agregat maka selanjutnya 

menggabungkan kedua gradasi material tersebut menjadi satu gradasi baru yang 

PDF Compressor Free Version 



III-9 

 

memenuhi spesifikasi. Gradasi gabungan yakni menggabungkan beberapa jenis agregat 

dengan gradasi yang memiliki sifat material yang berbeda menjadi suatu butiran lain 

dengan sifat lain dari aslinya. Digunakan cara perhitungan tabel analisa gabungan batu 

pecah dan pasir. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dibuat grafik hubungan antara 

batu pecah dan sirtu sehingga memperoleh proporsi yang memenuhi spesifikasi untuk 

lapis pondasi. Analisa gradasi gabungan harus berada dalam rentang antara batas atas 

dan batas bawah yang ada pada Spesifikasi Bina Marga (2010). Biasanya hasil analisa 

gradasi gabungan digambarkan dalam kurva. Untuk mendapatkan hasil yang pas 

dilakukan dengan cara coba-coba (Trial and Error).  

 
3.2.2.6. Pengujian Pemadatan Standar Agregat (SNI 03-1743-1989) 

Berdasarkan komposisi yang didapat maka selanjutnya dilakukan pengujian 

pemadatan standar yakni 56 tumbukan pemadatan untuk kedua quarry tersebut. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan antara kadar air dan berat isi tanah/agregat 

dari masing-masing quarry. Pemadatan dilakukan didalam cetakan silinder berukuran 

tertentu dengan menggunakan alat penumbuk 4,54 kg dan tinggi jatuh 45,7 cm. 

Untuk variasi tumbukan, dipilih range 10 tumbukan ke bawah (46) dan 10 

tumbukan keatas (66). Variasi tersebut hanya berlaku untuk jumlah tumbukan saja. 

Sedangkan alat penumbuk kadar air omptimum dan tinggi jatuh tetap sama. 

1. Peralatan : 

a. Cetakan silinder. 

b. Alat penumbuk tangan dari logam yang mempunyai permukaan yang rata 

dengan tinggi jatuh 45.7 cm. 

c. Alat pengeluar benda uji. 

d. Dua buah timbangan masing-masing berkapasitas 11,5 kg dengan ketelitian 5 

gram dan kapasitas 1 kg dengan ketelitian 0,1 gram. 

e. Oven dengan pengaturan suhu (110 ± 5)oC. 

f. Alat untuk meratakan permukaan benda uji (strike edge) dengan panjang 25 

cm. 

g. Saringan 50 mm(2”), 19 mm(¾”)dan 4,75mm (No.4). 

h. Tabung takaran air bersih. 

i. Talam, alat pengaduk dan sendok. 

 

2. Benda uji : 

a. Benda contoh terdiri dari agregat kasar dan halus dengan komposisi campuran 

berdasarkan nilai gradasi gabungan, benda uji disaring dengan saringan No. ¾ 
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dan metode yang digunakan untuk pemadatan adalah Metode D (Modifield 

Proctor). 

b. Benda uji dibagi  dalam 2 bagian dan tiap-tiap bagian dicampur dengan air 

dengan kadar yang sama dan diaduk sampai merata. 

c. Masing-masing benda uji dimasukan dalam kantong plastik dan diperam 

selama satu hari dengan tujuan agar kadar air yang ditambahkan dapat 

menyerap dan merata sempurna. 

 

3. Langkah kerja : 

a. Material yang telah diperam, dipadatkan dalam cetakan dengan cara ditumbuk 

(Compaction) dan digunakan metode D (Modifield Proctor). 

b. Timbang berat cetakan (B1). 

c. Setelah pemadatan dilakukan dengan jumlah pukulan seperti yang 

disyaratkan, material yang melebihi mulut silinder diratakan kemudian silinder 

yang berisi material ditimbang (B2). 

d. Material yang melebihi silinder diisi dalam cawan yang sudah tersedia dan 

ditimbang sesuai dengan komposisi material yang ada. Setelah itu material 

dan cawan itu dimasukan dalam oven sampai kering dan ditimbang kembali 

untuk mencari presentase kadar air.  

4.   Perhitungan : 

a. Berat isi basah, dapat dilihat pada persamaan...........................................(2.12) 

b. Berat isi kering, dapat dilihat pada persamaan………................................(2.13) 

 
3.2.2.7. Pengujian California Bearing Ratio/CBR(SNI 03-1744-1989) 

CBR laboratorium adalah CBR yang diperoleh dari hasil pengujian material yang 

didapatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. CBR laboratorium adalah 

perbandingan beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman 

dan penetrasi kecepatan yang sama. Sebelum pengujian CBR laboratorium terlebih 

dahulu dilakukan pemadatan untuk masing-masing quarry dengan maksud untuk 

mendapatkan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. 

1. Peralatan : 

a. Mesin penetrasi (loading machine) kapasitas 4.45 ton dengan kecepatan 

penetrasi 1.27 mm. 

b. Cetakan berbentuk silinder dilengkapi dengan leher penyambung. 

c. Piringan dari logam (spacer disk) berdiameter 150.5 mm, dan tebal 61,4 mm. 
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d. Alat penumbuk sesuai dengan cara pengujian pemadatan ringan untuk tanah 

atau pengujian pemadatan berat untuk tanah. 

e. Alat pengukur pengembangan (swell). 

f. Kepingan beban dengan berat 2.27 kg dengan lubang di tengah, diameter 

194,2 mm dengan lubang tengah berdiameter 54,0 mm. 

g. Torak penetrasi dari logam berdiameter 49.5 mm dan panjang tidak kurang 

dari 101,6 mm. 

h. Dua buah arloji pengukur bahan penetrasi, dengan ketelitian 0,01 mm. 

i. Alat timbang sesuai cara pengujian pemadatan ringan untuk tanah atau 

pengujian pemadatan berat untuk tanah. 

 

2. Benda uji : 

Benda uji dipersiapkan menurut pemeriksaan pemadatan namun kadar air 

yang digunakan adalah kadar optimum yang dilihat dari pemadatan. 

 

3. Langkah kerja : 

a. Benda uji dipersiapkan tiap contoh 5 kg. 

b. Campur bahan tersebut dengan air sampai kadar air optimum. 

c. Pasang cetakan pada keeping alas, dipasang kertas dan saring di atasnya. 

Padatkan bahan atau mineral agregat itu dengan alat penumbuk, untuk benda 

uji satu (1) jumlah tumbukan sebanyak 10 kali, untuk benda uji dua (2) jumlah 

tumbukan sebanyak 35 kali, untuk benda uji tiga (3) jumlah tumbukan 

sebanyak 65 kali, kemudian direndam dalam air selama empat hari. 

d. Buka leher penyambung dan ratakan dengan pisau perata, keluarkan piring 

pemisah/dibalik dan pasang kembali dengan keeping alas lalu ditimbang. 

e. Rendam kembali selama empat hari, kemudian siap diuji dengan alat profing 

ring. 

f. Letakan keping pemberat di atas permukaan benda uji seberat 4.5 kg dengan 

perkerasan. 

g. Torak penetrasi diatur pada permukaan benda uji sehingga arloji beban 

menunjukan beban permukaan harus sama dengan nol atau dinolkan. 

h. Pembebanan diatur sehingga kecepatan penetrasi mendekati kecepatan 

standar = 1.27 mm/menit. 

i. Catat beban maksimum dan penetrasinya. 

j. Keluarkan benda uji dari cetakan. 

k. Pengambilan sampel untuk kadar air dari tiap contoh benda uji minimal 100 gr. 
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l. Catat beberapa pengembangan benda uji yang direndam itu. 

 

4. Perhitungan : 

a. Hitung nilai CBR dapat dilihat dari persamaan...........................................(2.14) 

b. Rekap perbandingan nilai CBR masing-masing quarry. 

 
3.2.2.8. Kesimpulan dan Saran 

Setelah hasil analisa dan pembahasan selesai dilakukan, maka dibuat suatu 

kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini dan saran yang berguna sebagai 

bahan informasi bagi masyarakat dan bahan masukan kepada instansi yang terkait untuk 

merealisasikannya. 
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