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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Tempat Studi 

Studi dilaksanakan di laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Tahapan Studi 

Gambar 3.1  Diagram Alir Tahapan Studi 

Perencanaan Campuran Lataston untuk mendapatkan kadar filler optimum 

Selesai 

Pengujian campuran lataston terhadap karakteristik Marshall untuk mendapatkan KAO 

Kesimpulan 

Perencanaan dan pembuatan campuran aspal lataston dengan variasi kadar aspal dari bahan filler 

abu Vulkanik Gunung Bromo dan semen. 
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3.3   Penyediaan Peralatan dan Bahan  

 Alat- alat yang digunakan untuk studi ini antara lain : 

a. Mesin Los Angeles. 

b. Saringan. 

c. Keranjang kawat 

d. Timbangan  

e. Oven. 

f. Picnomoter 

g. Mesin pengguncang saringan 

h. Termometer. 

i. Alat penetrasi 

j. Marshall test 

k. Serta alat pendukung studi lainnya. 

 Bahan bahan yang digunakan Studi ini terdiri dari: 

a. Agregat halus yang digunakan adalah pasir alam dan abu batu, pasir alam 

yang digunakan berasal dari pasir sungai brantas. Abu batu yang 

digunakan adalah pecahan batu pada tempat pemecah batu di Omah 

kampus, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

b. Agregat kasar yang digunakan adalah pecahan batu pada tempat pemecah 

di Omah kampus, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

c. Aspal yang digunakan aspal penetrasi 60/70 . 

d. Sement portland  

e. Abu vulkanik Gunung Bromo, diambil dari perumahan penduduk sekitar 

Gunung Bromo pasca erupsi pada tanggal 5 januari 2016. 

 

3.4   Pemeriksaan Bahan  

Pemeriksaan bahan untuk mengetahui kualitas material yang dipakai 

sebagai bahan penyusun dan masuk dalam persyaratan sebagai bahan campuran 

lataston yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Bina Marga. Jika secara 

kualitas material tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka material 



36 
 

 
 

tersebut harus diganti dengan material lain yang sesuai dengan spesifikasi. 

Pemeriksaan bahan sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan agregat  

b) Agregat kasar, pemeriksaan agregat kasar mengacu sesuai pada tabel 2.4 

c) Agregat Halus, pemeriksaan agregta halus mengacu sesuai pada tabel 2.5 

2) Pemeriksaan Filler ditentukan mengacu pada tabel 2.6. 

3) Pemeriksaan Aspal ditentukan mengacu pada tabel 2.7. 

 

3.5   Perencanaan dan pembuatan campuran lataston 

Perencanaan campuran menggunakan metode Bina Marga (Metode 

CQCMU), dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Pemilihan agregat dan penentuan sifat-sifat agregat yang harus sesuai dengan 

spesifikasi material yang sudah ditentukan. 

b. Penentuan campuran nominal berdasarkan sifat-sifat yang diperoleh pada 

langkah pertama dan dari kadar aspal efektif yang ditentukan dalam 

spesifikasi. Setelah itu proporsi campuran agregat ditentukan secara analitis, 

dimana proporsi campuran agregat tersebut dipilih dari gradasi agregat yang 

sesuai spesifikasi campuran lataston. 

c. Penentuan kadar aspal total, setelah penentuan campuran nominal dengan 

menggunakan kadar aspal efektif maka dilakukan penentuan kadar aspal total 

dengan memperkirakan absorbsi agregat yaitu kadar aspal efektif ditambah 

persen absorbsi aspal yang diperkirakan 40% . 

d. Setelah penentuan absorbsi air oleh agregat maka didapat kadar aspal 

campuran nominal terpilih.  

e. Berdasarkan kadar aspal campuran nominal terpilih maka selanjutnya 

direncanakan benda uji bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo dan semen 

dengan 7 variasi kadar aspal, yakni  -0.1%, +0.1%, +0.2%, +0.3%, +0.4%, dan 

0.5% terhadap kadar aspal campuran nominal terpilih, supaya campuran total 

tetap 100%, maka proporsi abu batu dan pasir disesuaikan sedangkan proporsi 

agregat batu pecah dan filler tetap. 
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f. Setelah direncanakan benda uji dengan 7 variasi kadar aspal maka selanjutnya 

penyesuaian proporsi campuran nominal disesuaikan. 

g. Setelah penyesuaian proporsi campuran nominal maka selanjutnya gradasi 

lengkap campuran nominal dapat ditentukan dalam persen terhadap agregat 

total, maka proporsi dihitung dengan mengalikan dengan suatu factor. 

h. Selanjutnya proporsi campuran agregat digunakan untuk memperhitungkan 

gradasi agregat campuran.  

 Pembuatan benda uji dengan bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo dan 

PC Setelah didapat perhitungan gradasi agregat campuran setiap variasi kadar 

aspal maka dapat dilakukan dengan masing-masing dibuat 3 benda uji.  

 

3.6 Pengujian Campuran lataston 

Pengujian campuran lataston dari bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo 

dan PC menggunakan alat marshall untuk mengetahui nilai karakteristik Marshall 

yang meliputi : Marshall stability, rongga udara (Volume air void), Marshall 

Quontient, dan film Thickness, kemudian hasil dari karakteristik marshall 

disesuaikan dengan parameter masing-masing pada campuran lataston, dalam 

pengujian nilai karakteristik marshall campuran lataston dengan bahan filler abu 

vulkanik Gunung Bromo harus memenuhi spesifikasi parameter marshall, 

walaupun nilai karakteristik marshall yang diperoleh campuran lataston dengan 

filler abu vulkanik Gunung Bromo lebih rendah dibandingkan dengan campuran 

lataston dengan bahan filler PC, setelah nilai karakteristik marshall yang 

dihasilkan memenuhi spesifikasi campuran lataston kemudian dibuat grafik 

hubungan yakni antara kadar aspal dengan Marshall stability, kadar aspal dengan 

Marshall Quontient, kadar aspal dengan Film Thickness, dan kadar aspal dengan 

Volume air void, setelah dibuat grafik maka didapat kadar aspal optimum 

campuran lataston dengan bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo, tetapi jika 

karakteristik marshall yang dihasilkan campuran lataston dengan filler abu 

vulkanik Gunung Bromo berada diluar spesifikasi campuran lataston maka 

campuran lataston dengan bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo tidak layak 

digunakan sebagai bahan filler untuk perkerasan. 
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3.7 Pembahasan 

Menjelaskan kualitas campuran lataston dengan menggunakan bahan filler 

abu vulkanik Gunung Bromo berdasarkan nilai karakterisik Marshall untuk 

mengetahui masuk dan tidaknya dari masing-masing parameter marshall 

campuran lataston. 

 Menjelaskan nilai karakteristik marshall pada campuran lataston dengan 

menggunakan bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo lebih rendah atau lebih 

tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan filler Portland Cemen, setelah 

membandingakan antara campuran lataston dengan bahan filler AVGB dan PC 

maka didapatkan nilai KAO dari bahan filler AVGB.  

 

3.8    Kadar Filler Optimum Campuran Lataston dengan Filler Abu 

Vulkanik Gunung Bromo 

Perencanaan campuran lataston dengan bahan filler abu vulkanik Gunung 

berdasarkan kadar aspal optimum untuk mengetahui kadar filler optimum, 

direncanakan campuran lataston dengan menggunakan kadar filler abu vulkanik 

Gunung Bromo yang diketahui batas filler campuran lataston yakni antara 5% 

sampai 9%, dan direncanakan 9 variasi kadar filler sebagai berikut : ±0.5%, 

±1.00%, ±1.5% dan ±2.00% dari kadar filler abu Vulkanik Gunung Bromo yang 

terpilih dan proporsi campuran yang sudah terbentuk. 

Pengujian campuran lataston dari bahan filler abu vulkanik Gunung Bromo 

menggunakan alat marshall untuk mengetahui nilai karakteristik Marshall yang 

meliputi : Marshall stability, rongga udara (Volume air void), Marshall Quontient, 

dan film Thickness, kemudian hasil dari karakteristik marshall disesuaikan dengan 

parameter masing-masing pada campuran lataston, dalam pengujian nilai 

karakteristik marshall campuran lataston dengan bahan filler abu vulkanik 

Gunung Bromo harus memenuhi spesifikasi parameter marshall, setelah nilai 

karakteristik marshall yang dihasilkan memenuhi spesifikasi campuran lataston 

kemudian dibuat grafik hubungan yakni antara kadar filler dengan Marshall 

stability, kadar filler  dengan Marshall Quontient, kadar filler dengan Film 

Thickness, dan kadar filler dengan Volume air void, setelah dibuat grafik maka 
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didapat nilai kadar filler optimum pada campuran lataston dari filler abu vulkanik 

Gunung Bromo. 

 

 


