
III-1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1Data 

3.1.1 Jenis Data

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

yaitu 

1. Data primer 

Data primer adalah hasil penelitian di laboratorium. 

Data-data primer dalam penelitian yaitu : 

a. Data pemeriksaan agregat kasar (Batu pecah ¾’)

b. Data pemeriksaan agregat sedang (Batu pecah ½;)

c. Data pemeriksaan agregat halus (Pasir dan abu batu)

d. Data pemeriksaan bahan pengisi (Filler)

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 literature. Data-data sekunder yang digunakan 

untuk penelitian yaitu : 

a. Data pemeriksaan penetrasi aspal

b. Data pemeriksaan titik lembek aspal

c. Data pemeriksaan berat jenis

d. Data daktilitas aspal

3.1.2 Sumber Data

a. Data primer

Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari Quarry Tavara milik PT. Castelo 

Fronteira.

b. Data sekunder 

Data sekunder untuk penelitian ini adalah data aspal dan bahan tambahan aditif 

jalan yang dari PT. Pundi Mas Bahagia, hasil penelitian di laboratorium, referensi 

yang terkait dengan penulisan ini, serta buku-buku Spesifikasi Teknik Bina Marga 

Edisi Tahun 2010 dan SNI. 
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3.1.3 Jumlah Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keseluruan material yang 

di Quarry Tavara milik PT. Castelo Fronteira. 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 diprediksi sebagai berikut : 

a. Jumlah sampel dari lapangan. 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel 

yang diambil menggunakan metode quartering atau perempat yaitu pengambilan 

secara acak dari tiap tumpukan agregat sehingga dapat mewakili keseluruan 

sampel agregat dilapangan. Jumlah masing-masing material yang diambil sebagai 

sampel adalah pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel dari Lapangan

Jenis Sampel Jumlah Keterangan (Berdasarkan Spesifiaksi  

Bina Marga)

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

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

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

Agregat Halus (Abu Batu) 60 kg Lolos saringan No. 4 (4.75 mm)

Filler (Semen Porland) 10 kg Lolos saringan No. 200 (0.075 mm)

Aspal (Jenis Pertamina) 10 kg Jenis Pertamina Penetrasi 60/70

Bahan aditif (wetfix-be) 50 gram 0.2%-0,4% dari berat aspal

b. Jumlah benda uji.

Benda uji merupakan bagian yang 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 diuji lagi untuk mencari 

atau sifat material tersebut antara lain : 

1. Sifat material dari Quarry Tavara.

2. Kadar aspal optimum dan parameter Marshall. 

Setelah diketahui kadar aspal optimum dari aspal tersebut, maka akan dicari 

nilai-nilai parameter Marshall. Penelitian ini dilakukan dengan membuat dua kelompok 
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pengujian yaitu kelompok pengujian tanpa menggunakan bahan anti Stripping agent 

(Wetfix-Be) dan kelompok campuran aspal menggunakan bahan anti stripping agent. 

Masing-masing kelompok pengujian akan menggunakan 5 (lima) kadar aspal yaitu dua 

dibawah kadar aspal perkiraan (Pb) dan 2 (tiga) diatas aspal perkiraan (Pb) sehingga 

jumlah benda uji berupa beton aspal padat untuk mencari niali parameter Marshall ini 

berjumlah 10 (sepuluh) buah. Jumlah benda uji untuk penelitian selanjutnya adalah 

seperti yang tertulis pada Tabel 3.2 berikut ini. 

Table 3.2 Pengujian Lapis Aspal Beton AC-CW

Jenis Pengujian Jumlah Benda Uji

Marshall 12 buah

Marshall Sisa (MQ) 6 buah

Jumlah 18 buah

Sumber : Laboratorium Jalan Raya PU, NTT

3.1.4 Cara Pengambilan Data

Sampel agregat kasar dan halus sebagai data primer diambil dari Quarry 

Tavara, pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakn sekop dan kemudian 

dimasukkan kedalam karung, selanjutnya dibawah ke laboratorium untuk diuji. Data 

aspal dan bahan aditif sebagai data sekunder diperoleh langsung dari instansi terkait 

yang berupa buku-buku dan tanya jawab dengan pembimbing. 

3.1.5 Waktu Pengambilan Data

Pengambilan data di lapangan dan penelitian ini dilakukan dengan perencanaan 

sebagai berikut : 

1) Pengambilan data di lapangan 

a. Pengambila  Agregat 

Waktu : Bulan Juli 2017

Tempat : Quarry Tavara

b. Pengambilan Bahan Tambahan Aditif (Wetfix-Be)

Waktu : Bulan Juli 2017

Tempat : AMP Pundi Mas Bahagia
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2) Pengambilan data di Laboratorium 

Waktu :Bulan Juli 2017

Tempat :Laboratorium Jalan Raya Balai Pengujian dan Peralatan 

Kimpraswil    Propinsi NTT ( Nusa Tenggara Timur)

Adapun jadwal perencanaan kegiatan penelitian dimulai dari kegiatan 

pengajuan judul hingga pembuatan hasil penelitian dan kesimpulan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian

Sumber : Jadwal Penelitian Tugas Akhir

√ √

√

 Maret  s/d Mei 

20 Mei 2017

Juni

 Juli s/d Agustus 

 Agustus s/d 
Oktober

√
Pembuatan hasil 

penelitian dan 
Kesimpulan

4

5

6

Penelitian di Lab dan 
Pengolahan Data

√

√

SeptJulJun 

Februari s/d 
Maret 

√ √

No Kegiatan 

1

2

3

MeiApr

Pengajuan Judul

Pembuatan Proposal 
asistensi

√

Agus

Ujian Seminar 1

Pengambilan 
Material di Lapangan

√ √

MarFeb

3.1.6 Lokasi Pengambilan Data

Pengambilan material atau sampel penelitian di ambil di 2 (dua) lokasi yaitu : 

pengambilan material berupa agregat kasar (batu pecah ¾’ dan batu pecah ½’) dan 

agregat halus (pasir dan abu batu) di Timor Leste- Distric Covalima- subdistic Tilomar. 

Sedangkan pengambilan bahan tambahan aditif  Anti Stripping Agent (Wetfix-Be) di 

Kabupaten Belu- Kota Atambua, Desa Kota Foun. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 

3.1 dan 3.2 berikut ini. 
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Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel berupa Agregat

(Sumbe : Google Earth)

Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Bahan Aditif Wetfix-Be

(Sumber : Google Earth)

3.1.7 Proses Pengambilan Data 

Langkah-langkah pengambilan data untuk penelitian ini adalah : 

1. Memasukan surat izin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina 

Program dan Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum NTT

2. Melakukan penelitian di laboratorium pengujian bahan dan alat 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 

dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil. 
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3.2Prosese Pengelolahan Data

3.2.1 Diagram Alir 

Diagram alir dapat dilihat pada Gambar 3.3

A

Rancangan Proporsi Agregat Gabungan

1. Penetrasi

2. Titik Lembek

3. Berat Jenis

4. Daktilitas

Persiapan Peralatan dan Material

1. Berat jenis

2. Penyerapan air

3. Keausan

Pemakaian 

0,2% - 0,6% 

dari Berat 

Aspal

Rancangan  Benda Uji Marshall AC-WC  
dengan Kadar Aspal Perkiraan (Pb)  -1%; -

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

Test Marshall Untuk Menganalisa Karakteristik 
Marshall (Stabilitas, Flow, MQ, VMA, VIM, VFB,

Sesuai Spesifikasi

Rancangan Benda Uji Marshall  AC-WC  Penambahan ASA  0 
%, 0.2%,  0.4% 0.6% serta Durabilitas dengan Variasi Benda 

Uji Masa Perendaman  Selama 0.5,  24, dan 48.

Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO) 

Pemeriksaan  Material 

AspalAgregat  Kasar Agregat  Halus Wetfix-Be

1. Berat jenis

2. Penyerapan   

3. Gradasi

Tidak

Filler

Data Primer Data Sekunder

1.Berat jenis

2.Penyerapan   

3.Gradasi

Mulai

Ya

Memenuhi Spesifikasi
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Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

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 

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

mesin penumpuk, water bath, oven, alat pencampur dan alat bantu lainnya. 

Setiap alat yang digunakan harus dalam kondisi baik, untuk timbangan 

sebelum digunakan dalam penelitian harus dikalibrasi. Dimensi dari masing-

masing alat uji harus sesuai dengan persyaratan. 

2. Persiapan material

Material diambil pada Quarry dimana agregat tersebut diproduksi. Sampel 

yang ambil di lapangan selanjutnya dibawah ke laboratorium dipisahkan 

menjadi empat bagian yang sama banyak atau quartering. 

A

Test Marshall dan Pengujian Durabilitas Untuk Menganalisa 
Karakteristik Marshall (Stabilitas,Flow, MQ, VMA, VIM, VFB) 

dan Mengetahui Durabilitas Setelah Perendaman

Selesai

Analisis  dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran
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3.2.2.2 Pemeriksaan Material

Pemeriksaan material dilakukan dengan tujuan mendapatkan material yang 

memenuhi Spesifikasi Bina Marga 2010. Pemerikasaan material berupa : 

1) Data primer 

Data primer adalah hasil penelitian di laboratorium yang meliputi penelitian 

terhadap agregat kasar (batu pecah ¾’ dan batu pecah ½’), agregat halus (pasir 

dan abu batu) dan filler. 

a. Agregat (kasar , halus dan filler)

1. Keausan 

Berdasarkan SNI 03-2417-1991 maka tujuan dari pemerikasaan abrasi 

adalah untuk melakukan tahanan agregat terhadap keausan dengan 

menggunakan mesin Los Angeles. 

2. Berat jenis

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan berat jenis, berta jenis kering 

permukaan, berat jenis semu, dan penyerapan atau kemampuan agregat 

menyerap air. (SNI 03-2969-1990). 

3. Gradasi 

Pemerikasaan ini merupakan sususnan butir 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. 

4. Pemerikasaan kadar lumpur untuk mengetahui kadar lupur pada pasir. 

5. Bahan pengisi filler harus bebas dari semua bahan yang tidak diketahui. 

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. 
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a) Aspal 

Pengujian aspal meliputi : 

1. Pmeriksaan 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 bertahan dalam cincin ukuran 

tertentu sehingga sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu. 

Pemerikasaan dimaksud untuk menentukan titik lembek aspal yang berkisar 

30-2000C. 

3. Bert jenis aspal adalah perbandingan antar berat jenis aspal berat air suling 

dengan isi yang sama pada suhu tertentu. Pemerikasaan berat jenis aspal 

dimaksud untuk menentukan berat jenis aspal keras dengan piknometer. 

4. Daktilitas 

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sifat kohesif dalam aspal itu 

sendiri. 

b) Bahan aditif anti stripping agent (wetfix-Be)

Persiapan ini untuk menentukan sesuai dengan Bina Marga Tahun 2010 yaitu 

dengan batasan pemakaian 0,2%-0,4% terhadap berat aspal. Tetapi dalam 

penelitian ini melebihi batas Spesifikasi Bina Marga 2010 yakni pemakaian 

kadar  wetfix-be dengan 0,2 % sampai 0,6 %.

3.2.2.3 Rancangan Proporsi Agregat Gabungan

Setalah dilakukan persen lolos untuk setiap ukuran saringan, maka dibuat 

proporsi campuran untuk agregat kasar dan halus misalnya melakukan percobaan 

batu pecah ¾ = 5%, batu Pecah ½ = 32% abu batu 46%, pasir 15% dan filler 2% 

sehingga dalam prosentasenya mencapai 100%

3.2.2.4 Memenuhi Spesifikasi 

Dari hasil prosentase kombinasi campuran material seperti contoh diatas baru 

memenuhi batas Spesifikasi Bina Marga 2010 persyaratan campuran atau dalam 

batasan kurva gradasi halus lapis aspal beton khusunya Laston Aus AC-WC. 
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3.2.2.5 Rancangan benda uji Marshall AC-WC dengan Kadar Aspal 

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

Rancangan benda uji dengan metode Marshall dan durabilitas standar 

memakai variasi kadar aspal tanpa penambahan Anti Stripping Agent, dinyatakan dua

kadar aspal diatas dan dua kadar di bawah nilai Pb dengan perbedaan masing-masing 

0,5%. Jika hasil perhitungan Pb diperoleh 5,55% maka dibulatkan menjadi 5,5% dan 

buat contoh uji pada kadar aspal 4,5%, 5,0%, 5.0%, 5.5%, 6.5% tiap campuran kadar 

aspal terdiri dari 2 (dua) benda uji yaitu benda uji A dan benda uji B dan akan diambil 

nilai rata-rata kedua benda uji tersebut.   

3.2.2.6 Test Marshall Untuk Menganalisa Karakteristik Marshall

Pemeriksaan dimaksud untuk menganalisa parameter Marshall seperti 

Stabilitas, Flow, VMA, VIM, VFA, dari hubungan antara kadar aspal dan parameter 

Marshall dan tentukan setiap nilai kadar aspal yang memenuhi parameter Marshall

maka didapat kadar aspal optimum.  

3.2.2.7 Penentuan Kadar Optimum

Melalui volumetrik Marshall di atas maka dari grafik hubungan antar kadar 

aspal dengan parameter Marshall dapat ditentukan Kadar Aspal Optimum (KAO)

melalui balok chat, dimana kadar aspal tersebut adalah nilai tengah dari rentang kadar 

aspal. 

3.2.2.8 Rancangan Benda Uji Marshall AC-WC dengan Penambahan Anti 

Stripping Agent  0 %, 0.2 %, 0.4 %, 0.6 % dan Durabilitas Variasi 

Benda Masa Peredaman 0.5, 24 dan 48 Jam 

Rancangan campuran benda uji memakai Kadar Aspal Optimum tanpa dan 

dengan penambahan Anti Stripping Agent (Wetfix-Be) sebesar 0%, 0.2%, 0.4%, 0.6 %

dari berat aspal. Proses penambahan aditif terlebih dahulu harus mengetahui 

komposisi berat total campuran agregat dan aspal. Contoh kapasitas silinder lapis 

beton aspal padat di laboratorium 1200 gram, maka dari kadar aspal 5.50 % didapat 

batu pecah ¾”  4,725 % , batu pecah ½”  30,240, abu batu 43,470 %, pasir 14,175 %, 

Filler 1,890% dan bahan aditif 0,2% samapi 0,6% sebelum ditimbang secara komulatif 

dalam sebuah wadah, kadar aspal optimum dan kadar wetfix-be dicampur dalam 
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keadan panas pada wadah (periuk) selama ± 1 jam stelah itu dicampur bersama 

agregat dalam keadaan panas mencapai  suhu 140-1500C lalu dipadatkan dan 

dilakukan durasi perendaman 0.5, 24 dan 48 jam dengan kadar wetfix-be yang 

berbeda.

3.2.2.9 Test Marshall Unutk Menganalisa Karakteristik Marhsall dan 

Analisa Durabilitas

Pengujian campuran dengan metode Marshall yang kedua ini dengan 

pengujian durabilitas standar dan durabilitas modifikasi untuk menetukan indeks 

Marshall sisa, nilai indeks durabilitas pertama (r) dan nilai indeks durabilitas kedua 

(a,Sa) dan untuk mendapatkan besaran volumetrik dari campuran yaitu, Stabilitas, 

Flow, MQ, VMA, VIM, RS dengan penambahan bahan anti stripping agent (wetfix-Be)

kemudian bandingkan dengan Spesifikasi Bina Marga, 2010. Dilihat pada Tabel 3.4

berikut ini.

Tabel 3.4 Jumlah Sampel Direncanakan

TAHAP 

PENGUJIA
N

SUB 
JUMLAH

JUMLAH

Contoh Benda Uij  Wetfix-Be

VARIASI

A B A B A B A B

-1.0 1 1 2

-0.5 1 1 2

Pb 1 1 2

0.5 1 1 2

1 1 1 2

5.55 1 1 2

5.55 1 1 2

0 1 1 1 1 1 1 1 1 8

24 1 1 1 1 1 1 1 1 8

48 1 1 1 1 1 1 1 1 8

34

Sumber : Laboratorium PU Propinsi Nusa Tenggara Timur 
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3.2.2.10 Analisis dan Pembahasan

Analisa Pengujian Marshall dan Durabilitas. 

Volumetrik campuran sangat berpengaruh terhadap sifat campuran 

beraspal. Analisisa volumetrik yang dilakukan meliputi, VMA, VIM dan VFB. 

Sedangkan nilai empiris Marshall ditunjukann dengan nilai stabilitas, kelelehan dan 

MQ. Nilai tersebut merupakan besar yang diukur langsung dari pengujian pada saat 

benda uji dibebani dengan alat uji Marshall.

3.2.2.11 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran akan diambil berdasarkan hasil pembahasan. 


