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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Data  

3.1.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, 

yaitu data yang diambil berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang 

diperoleh dari pengujian laboratorium. Data yang merupakan data primer adalah 

pengujian agregat kasar, pengujian agregat halus dan filler,  serta menghitung Marshall 

test. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Data 

yang merupakan data sekunder adalah pengujian aspal yang diperoleh dari instansi 

terkait. 

3.1.2 Sumber Data 

Sumber data primer diperoleh dari material yang diambil berupa batu pecah, tanah 

kapur dan pasir dari stockpile Maubisse milik PT.cico companya. Semen yang digunakan 

adalah semen Tonasa dan kapur diperoleh dari lokasi tanah putih yang berada di sub-

distrik Maubisse. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data 

pengujian aspal yang diperoleh dari instansi terkait, serta rumus-rumus dan teori yang 

berhubungan dengan parameter pengujian Marshall yang diperoleh dari instansi terkait 

dan studi literatur. 

3.1.3 Jumlah Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan material 

yang berada di stockpile Maubisse milik PT.cico companya. Semen yang 

digunakan adalah semen Tonasa dan tanah kapur (yang diperjualbelikan 

penduduk disepanjang jalan Aituto, kecamatan Maubisse)  

Terdapat 2 (dua) data yang dibutuhkan agar analisa dapat memberikan 

hasil yang baik dan tepat yaitu data berupa sampel dari lapangan dan data berupa 

benda uji. Data tersebut diprediksikan sebagai berikut : 

1. Jumlah sampel dari lapangan. 
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Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Sampel yang diambil dari penelitian ini harus mewakili keseluruhan material 

yang ada stockpile Maubisse milik PT.cico companya. Jumlah masing-masing 

material yang diambil sebagai sampel adalah pada Tabel  3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel dari Lapangan 

Jenis Sampel Jumlah Keterangan 

Agregat Kasar (Batu Pecah ¾”) 40 kg Lolos saringan ¾” (19,00 mm) 

Agregat Kasar (Batu Pecah ½”) 40 kg Lolos saringan ½” (12,70 mm) 

Agregat Halus (Pasir) 40 kg Lolos saringan No. 8 (2,36 mm) 

Filler (Semen) 10 kg Lolos saringan No. 200 (0,075 mm) 

Aspal (Jenis Pertamina) 5 Liter Jenis Pertamina Penetrasi 60/70 

Tanah kapur 10 kg Lolos saringan No. 200 (0,075 mm) 

 

2. Jumlah benda uji   

Benda uji merupakan bagian yag diambil dari sampel dimana bagian-

bagian tersebut akan digabungkan dengan benda uji dari sampel lainnya  dan 

akhirnya membentuk lapis beton aspal padat. Dari sampel yang sudah diambil 

dari lapangan, akan dilakukan pengujian untuk mengetahui sifat material 

tersebut antara lain : 

a. Komposisi material dari stockpile Maubisse. 

b. Kadar aspal optimum dan parameter Marshall. 

Setelah diketahui sifat sifat dari material tersebut, maka akan dicari 

nilai-nilai parameter Marshall. Penelitian ini dilakukan dengan membuat 

kelompok pengujian yaitu pengujian menggunakan filler semen. Pada 

kelompok pertama pengujian menggunakan filler semen, untuk kadar aspal 

perkiraan (Pb) menggunakan 5 (Lima) variasi kadar aspal dimana dua di 

bawah kadar aspal dan tiga diatas kadar aspal. Masing-masing variasi terdiri 

dari 2 benda uji, sehingga jumlah benda uji berupa beton aspal padat untuk 

mencari nilai-nilai parameter Marshall dan kadar aspal optimumnya adalah 

berjumlah 10 buah. 
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Jumlah benda uji untuk penelitian adalah seperti yang tertulis pada Tabel 

3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Jumlah Benda Uji 

Jenis Pengujian Jumlah Benda Uji 

Marshall  Test  pada 5  variasi  Kadar Aspal Perkiraan  10 buah 

Marshall  Test  pada  variasi 1% dan  2% Filler semen 4 buah 

3.1.4 Cara Pengambilan Data 

Pengambilan data/sampel di lapangan atau stockpile menggunakan metode 

Systematic Random Sampling, untuk setiap tumpukan material, dengan maksud agar 

keseluruhan material yang ada ditumpukan terwakili oleh sampel yang diambil. 

Pengambilan sampel untuk penelitian di Laboraturium menggunakan metode Quartering 

atau dibagi menjadi empat bagian dengan maksud agar mewakili seluruh sampel yang 

diambil di lapangan atau Stockpile. 

3.1.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap 

sebagai berikut : 

1. Pengambilan data dilapangan 

 Waktu : bulan November  2017 

 Tempat : Maubisse Timor Leste 

2. Pengambilan data di laboratorium 

 Waktu   : bulan Januari  2018 

Tempat : Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi NTT 
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3.2 Proses Pengolahan Data 

3.2.1 Diagram Alir 
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                                                  Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2.2 Penjelasan Diagram Alir 

3.2.2.1 Persiapan Peralatan dan Material 

Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum melakukan  

penelitian. Secara keseluruhan pekerjaan persiapan meliputi : 

A. Persiapan Alat 

Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah alat-alat yang 

nantinya akan digunakan dalam pengujian, antara lain : 

1. 1 set saringan 

2. Timbangan 

3. Mesin Los Angeles 

4. Cetakan Benda Uji (Mold) 

5. Mesin Penumbuk 

6. Extruder 

7. Water Bath 

8. Alat Marshall 

9. Oven dll. 

Sebelum alat-alat tersebut digunakan, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu jika alat 

yang membutuhkan ketelitian dalam pemakaian maupun pembacaan hasil sebaiknya 

dilakukan kalibrasi ulang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

B. Persiapan Material 

Persiapan material yang diambil dari stockpile  harus berdasarkan cara 

pengambilan sampel sehingga contoh material yang diambil tersebut dapat mewakili 

keseluruhan material di lokasi atau stockpile. 

3.2.2.2 Pemeriksaan Material 

Pemeriksaan material dimaksudkan untuk mendapatkan material yang memenuhi 

standar spesifikasi, pemeriksaan dan pengujian material meliputi : 

A. Agregat Kasar, Agregat Halus dan Filler 

1. Analisis Saringan 

Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah 

persentase butiran agregat. Analisis saringan ialah penentuan persentase berat butiran 

agregat yang lolos dari satu set saringan kemudian angka-angka persentase 

digambarkan pada grafik pembagian butir. 

2. Berat Jenis dan Penyerapan Air 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh angka berat jenis (bulk), berat jenis 

kering permukaan, berat jenis semu dan besarnya penyerapan dari agregat. 

3. Abrasi. 

Pengujian abrasi bertujuan untuk mengetahui angka keausan tersebut, yang 

dinyatakan dengan perbandingan berat bahan aus lolos saringan No. 12 (1,7 mm), 

terhadap berat semula dalam persen. Maksud dari pengujian ini adalah untuk 

menentukan ketahanan agregat kasar terhadap keausan dengan mempergunakan mesin 

Abrasi Los Angeles. 

B. Data Sekunder Aspal Pen 60/70 

1. Penetrasi 

Pengujian penetrasi bertujuan untuk menentukan tingkat kekerasan aspal. 

2. Titik Lembek 

Pengujian titik lembek bertujuan untuk menentukan angka titik lembek aspal yang 

berkisar 30°C sampai 200°C. 

3. Berat Jenis 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis aspal. 

4. Daktilitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan nilai keelastisitasan aspal. 

3.2.2.3 Penentuan Gradasi Agregat Gabungan 

Setelah diketahui persen lolos untuk setiap ukuran saringan dari pengujian analisis 

saringan, maka dilakukan penentuan gradasi agregat gabungan pada masing-masing 

kelompok agregat. Penentuan gradasi tersebut dilakukan pada  kelompok hasil pengujian 

agregat yaitu pengujian pertama terdiri dari % agregat kasar (batu pecah ¾” dan batu 

pecah ½”), % agregat halus (tanah kapur  pasir) dan % filler (semen).  

3.2.2.4 Memenuhi Spesifikasi 

Hasil persentase gradasi agregat gabungan dari masing-masing kelompok 

pengujian harus memenuhi batas spesifikasi campuran atau berada dalam batasan kurva 

gradasi Laston AC-WC. Apabila memenuhi spesifikasi maka dilanjutkan pada tahap 

selanjutnya yaitu penentuan kadar aspal rencana. Namun bila tidak memenuhi spesifikasi 

maka kembali pada persiapan peralatan dan material. 
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3.2.2.5 Penentuan Kadar Aspal Rencana 

Setelah memperoleh gradasi agregat gabungan yang memenuhi spesifikasi, maka 

dilakukan penentuan kadar aspal rencana atau perkiraan kadar aspal dengan 

menggunakan rumus, yaitu : 

Spesifikasi Depkimpraswil 2002 

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

Dimana : 

Pb = kadar aspal rencana, persen terhadap berat campuran 

CA = persen agregat tertahan saringan No. 8  

FA = persen agregat lolos saringan No. 8 dan tertahan saringan No. 200 

FF = persen agregat lolos saringan No. 200 

K = konstanta = 0,5 – 1,0 (Laston) 

   = 1,0 – 2,0 (Lataston) 

3.2.2.6 Rancangan Campuran Menggunakan 5 Variasi Kadar Aspal 

Untuk mendapatkan kadar aspal optimum, terlebih dahulu dibuat benda uji dengan 

5 variasi kadar aspal yang masing-masing berbeda 0,5. Kadar aspal yang dipilih 

merupakan hasil perhitungan dari nilai Pb, kemudian diambil dua kadar aspal kurang dari 

nilai kadar aspal tengah dan tiga kadar aspal lebih besar dari nilai kadar aspal tengah. 

Kadar aspal rencana adalah Pb%, maka dibuat rancangan campuran untuk benda uji 

pada kadar aspal (Pb-1)%, (Pb-0,5)%, Pb%, (Pb+0,5)%, (Pb+1)%. Masing-masing variasi 

menggunakan 2 benda uji. Rancangan campuran yaitu rancangan menggunakan filler 

semen. 

3.2.2.7  Pengujian Marshall 

 Setelah diperoleh rancangan campuran maka dilakukan pengujian Marshall untuk 

memperoleh nilai stabilitas dan flow yang terdapat pada campuran menggunakan filler 

semen. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung parameter Marshall lainnya yaitu : 

Volume Pori dalam benda uji (VIM), Volume antara agregat dalam benda uji (VMA), 

Volume antara agregat yang terisi oleh aspal (VFA), dan Rasio pertikel bahan lolos #200 

dengan kadar aspal efektif. Pengujian Marshall yaitu pengujian menggunakan filler 

semen. 

 



III-9 
 

3.2.2.8  Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO) 

Kadar aspal optimum (KAO) adalah nilai tengah dari rentang kadar aspal yang 

memenuhi semua spesifikasi campuran. Penentuan KAO pada campuran filler semen 

yaitu dengan mengevaluasi nilai parameter Marshall (stabilitas, flow, VIM, VMA, VFA,) 

pada 5 variasi perkiraan kadar aspal. Kadar aspal yang sesuai spesifikasi adalah kadar 

aspal yang memenuhi semua sifat campuran yang diinginkan dalam rentang kadar aspal 

optimum ±0,5%. Penentuan KAO yaitu KAO menggunakan filler semen. 

 


