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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Data  

3.1.1. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

yaitu : 

1. Data primer 

Data primer adalah data hasil penelitian di laboratorium yang meliputi seluruh hasil 

pemeriksaaan agregat kasar, agregat halus dan filler, yaitu data pemeriksaan 

berat jenis dan penyerapan air, gradasi, keauasan, kelekatan agregat terhadap 

aspal. 

2. Data sekunder  

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

teori- teori yang berhubungan dengan parameter pengujian Marshall diperoleh dari 

instansi terkait dan studi literatur. Jenis – jenis data sekunder : 

a. Data Pemeriksaan penetrasi aspal  

b. Data pemeriksaan titik lembek aspal 

c. Data pemeriksaan berat jenis aspal  

d. Data daktilitas aspal 

 

3.1.2. Sumber Data  

Sumber data sampel untuk penelitian ini diperoleh dari quarry, hasil penelitian di 

laboratorium, buku – buku dan jurnal yang barkaitan dengan tulisan ini, serta 

Spesifikasi Bina Marga 2010 Revisi II , SNI, AASTHO dan ASTM. 

 

3.1.3. Cara Pengambilan Data 

Sampel agregat kasar dan halus sebagai data primer diambil dari Quarry, 

pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Systimatic Random 

Sampling yaitu di ambil dari satu tumpukan material bagian atas, tengah dan bawah 

kemudian dimasukan kedalam karung, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diuji. 
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Data aspal sebagai data sekunder diperoleh langsung dari instansi terkait dan berupa 

buku-buku referensi.  

3.1.4. Proses Pengambilan Data 

Langkah-langkah pengambilan data untuk penelitian ini adalah :  

1. Memasukan surat izin penelitian yang ditujukan kepada kepala bidang Bina 

Program dan Teknik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Melakukan penelitian di Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan 

Umum yang dibantu oleh tenaga teknis yang diberi kuasa oleh pimpinan 

laboratorium .  

3. Mengolah data hasil pengujian Laboratorium sesuai dengan parameter yang 

disyaratkan.  

4. Menyusun data hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

dipertanggung jawabkan dalam seminar hasil.  

 

3.1.5. Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data dilapangan dan penelitian ini dilakukan dengan perencanaan 

sebagai berikut : 

1. Pengambilan Data Dilapangan 

Waktu  : Bulan April 2017 

Tempat  : Quarry Noemuti 

 

2. Pengambilan Data Dilaboratorium 

Waktu  : Bulan Mei 2017 

Tempat : Labratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

3.1.6. Proses Pengambilan Data  

Langkah – langkah pengambilan data untuk penelitian ini adalah : 

1. Memasukkan surat izin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Program 

dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT. 

2. Melakukan penelitian di laboratorium pengujian bahan dan alat Dinas Pekerjaan 

Umum yang dibantu oleh tenaga teknis yang diberi kuasa oleh pimpinan laboratorium. 
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3. Mengolah data hasil pengujian laboratorium sesuai dengan paramater yang 

diisyaratkan. 

4. Menyusun data hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil. 

 

3.2. Prosedur Pengolahan Data 

3.2.1. Diagram Alir 

Proses pengoolahan data mengenai perencanaan campuran laston AC-WC 

dengan melakukan penumbukan manual dan elektrik pada kadar aspal optimum 

digambarkan dengan diagram alir sebagai berikut : 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                           

 

 

  

 

 

 

Mulai 

Persiapan peralatan dan material 

Data primer 

Agregat kasar 

1 Berat jenis 

2 Penyerapan air 

3 Abrasi  

4 gradasi 

 

Data sekunder 

Agregat halus dan 

Filler 

1 Berat jenis 

2 Penyerapan air 

3 gradasi 

 

Aspal  

Pemeriksaan material 

LANJUTAN 

Rancangan proporsi campuran agregat 

Rancangan Benda Uji Untuk 6 Variasi Kadar Aspal Perkiraan (Pb)  

-1,0%; -0,5%;  Pb; +0,5%; +1,0%+1,5% 

 

 

Memenuhi standar 

Tidak  Ya  

Test Marshall  
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3.2.2. Penjelasan Diagram Alir. 

3.2.2.1.Persiapan 

Pekerjaan persiapan dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pekerjaan 

persiapan meliputi : 

1. Persiapan peralatan 

Peralatan untuk perencanaan campuran di laboratorium meliputi antara lain alat 

untuk mengambil contoh bahan  timbangan, satu set saringan, cetakan benda uji, 

mesin penumbuk, water bath, oven, alat pencampur dan alat bantu lainnya. Setiap 

alat yang digunakan dalam penelitian harus dalam kondisi baik, untuk timbangan 

sebelum digunakan harus dikalibrasi. Dimensi dari masing-masing alat uji harus 

sesuai dengan persyaratan. 

2. Persiapan Material 

Cara pengambilan contoh agregat mengacu pada SNI 03-6889-2002. Material 

diambil pada Stok Pile dimana agregat tersebut diproduksi. Cara pengambilannya 

adalah menentukan tempat pegambilan contoh agregat pada tempat penimbunan. 

Setelah didapat ukuran panjang kemiringan timbunan agregat lalu dibagi menjadi 

Gambar 3.1 Diagram Alir 

Penelitian 

Penentuan Kadar Aspal Optimum ( KAO ) 

Pemadatan Elektrik pada 

Penumbukan Berat (2 x 75), untuk 

mengetahui nilai-nilai Parameter 

Marshall Pada Kadar Aspal 

Optimum sesuai spesifikasi 

 

Pemadatan Manual pada 

Penumbukan Berat (2 x 75), untuk 

mengetahui nilai-nilai Parameter 

Marshall Pada Kadar Aspal 

Optimum sesuai spesifikasi 

 

Selesai 

Kesimpulan  

Analisa dan pembahasan 

LANJUTAN 
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tiga (Systematic Random Sampling), untuk mendapatkan suatu sampel yang 

mewakili seluruh populasi agregat. Sampel yang diambil di lapangan selanjutnya 

dibawa ke laboratorium dipisahkan menjadi empat bagian yang sama banyak atau 

quartering.  

Pada campuran AC-WC, material yang diambil sebagai sampel adalah sebagai 

berikut : 

1. Agregat kasar (Course Agregat ) yaitu batu pecah yang lolos saringan 3/4 “. 

2. Agregat sedang (Medium agregate) yaitu batu pecah dengan ukuran 

maksimum butiran 12,74 mm atau lolos saringan 1/2 “.  

3. Agregat halus merupakan pasir alam dan abu batu ex-Noemuti 

4. Bahan pengisi ( Filler) yaitu semen kupang. 

5. Aspal dengan penetrasi 60/70 produk Pertamina. 

 

3.2.2.2. Pemeriksaan Material 

Pemeriksaan material dilakukan dengan tujuan mendapatkan material yang 

memenuhi Spesifkasi. Pemeriksaan material berupa : 

1) Data primer 

Data primer adalah hasil penelitian di Labolatorium yang meliputi penelitian terhadap 

agregat kasar, agregat halus dan filler. Pengujian agregat (kasar, halus dan filler) 

berupa : 

a Keausan 

Berdasarkan SNI 03-2417-1991 maka tujuan dari pemeriksaan abrasi adalah untuk 

melakukan tahanan agregat terhadap keausan dengan menggunakan mesin Los 

Angeles. 

b Berat jenis 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan berat jenis (bulk), berat jenis kering 

permukaan, berat jenis semu, dan penyerapan atau kemampuan agregat menyerap 

air (SNI 03-1969-1990). 

c Gradasi 

Pemeriksaan ini merupakan susunan butiran sesuai dengan ukurannya. Ukuran 

butir agregat didapat dari hasil analisa saringan. Gradasi agregat dinyatakan dalam 

prosentase lolos atau prosentase tertahan yang dihitung berdasarkan berat agregat. 

Gradasi agregat juga menentukan besarnya rongga atau pori yang mungkin terjadi 

dalam agregat campuran. 



III-6 
 

d Bahan pengisi filler harus bebas dari semua bahan yang tidak dikehendaki. bahan  

pengisi yang ditambah harus kering dan bebas dari gumpalan-gumpalan dan lolos 

saringan No. 200 (0,075 mm) 

2) Data Sekunder 

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

teori yang berhubungan dengan parameter pengujian Marshall diperoleh dari instansi 

terkait dan studi literatur. 

a)  Aspal 

Pengujian aspal meliputi : 

1. Pemeriksaan penetrasi aspal adalah untuk memeriksa tingkat kekerasan aspal. 

2. Titik lembek adalah suhu pada saat bola baja dengan berat tertentu mendesak 

turun suatu lapisan aspal yang tertahan dalam cincin berukuran tertentu sehingga 

aspal tersebut menyentuh pelat dasar yang terletak di bawah cincin pada tinggi 

tertentu, sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu. Pemeriksaan dimaksud 

untuk menentukan titik lembek aspal yang berkisar 30-200 ºC. 

3. Berat jenis aspal adalah perbandingan antara berat jenis aspal berat air suling 

dengan isi yang sama pada suhu tertentu. Pemeriksaan berat jenis aspal dimaksud 

untuk menentukan berat jenis aspal keras dengan piknometer. 

4. Daktilitas 

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sifat kohesif dalam aspal itu sendiri. 

3.2.2.3.  Rancangan Proporsi Agregat Gabungan 

Setelah diketahui persen lolos untuk setiap ukuran saringan, maka dibuat proporsi 

campuran untuk agregat kasar dan halus misalnya melakukan percobaan batu pecah 

¾”=19%,  batu pecah ½” = 26%,  abu batu 43%, pasir 10% dan filler 2% sehingga dalam 

prosentasenya mencapai 100%. 

3.2.2.4. Memenuhi Spesifikasi  

Dari hasil prosentase kombinasi campuran material seperti contoh diatas harus 

memenuhi batas spesifikasi persyaratan campuran atau berada dalam batasan kurva 

gradasi halus lapis aspal beton khususnya Laston lapis aus AC-WC. 
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3.2.2.5. Rancangan Benda Uji Marshall AC-WC dengan Kadar Aspal 

Perkiraan (Pb:-1,0%;-0,5%; Pb; +0,5%; +1,0%; 1,5%) 

Rancangan benda uji dengan  metode Marshall dan durabilitas standar memakai 

variasi kadar aspal diantaranya tiga kadar aspal di atas dan dua kadar di bawah nilai Pb 

dengan perbedaan masing-masing 0,5 %. Jika hasil perhitungan Pb diperoleh 5,7 % 

maka dibulatkan menjadi 5,5% dan buat contoh uji pada kadar aspal 4,5%, 5,0%,  5,5%, 

6%, 6,5%, 7% tiap campuran kadar aspal terdiri dari  2 (tiga) benda uji yaitu benda uji A 

dan benda uji B akan diambiil nilai rata-rata kedua benda uji tersebut.  

3.2.2.6. Test Marshall  Untuk Menganalisa Karakteristik Marshall   

Pemeriksaan dimaksudkan untuk menganalisa stabilitas, Flow, VMA, VIM, VFA, 

MQ, dari hubungan antara kadar aspal dan parameter Marshall dan tentukan setiap nilai 

setiap kadar aspal yang memenuhi parameter Marshall maka didapatkan kadar aspal 

optimum. 

3.2.2.7. Penentuan Kadar Aspal Optimum 

Melalui volumetrik Marshall di atas maka dari grafik hubungan antara kadar aspal 

dengan parameter Marshall dapat ditentukan kadar aspal optimum melalui balok chart, 

dimana kadar aspal tersebut adalah nilai tengah dari rentang kadar aspal. 

3.2.2.8. Test Marshall dengan Pemadatan Secara Manual dan Elektrik untuk 

Pemadatan Berat 2 x 75 untuk mengetahui Perbedaan Nilai-nilai  

Marshall (Stabilitas, Flow, MQ, VMA, VFB, VIM) sesuai Spesifikasi. 

Pengujian Marshall yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui hasil bagi 

parameter Marshall pada kadar aspal optimum.  

3.2.2.9. Analisis dan Pembahasan  

Analisis dan pembahasan ini akan dilakukan setelah pengujian Marshall selesai 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik Marshall.  

3.2.2.10. Kesimpulan  

Kesimpulan dan saran akan diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.                                                                                    


