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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah latasir kelas b 

campuran panas, sedangkan sampel penelitian adalah benda uji latasir kelas b 

campuran panas. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Diagram alur tahapan penelitian penggunaan limbah abu marmer sebagai 

bahan pengisi (filler) untuk campuran latasir kelas b ditinjau dari karakteristik 

marshall disajikan pada Gambar 3.1. 

3.3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan ini dimulai dengan mengumpulkan informasi awal yang 

diperoleh secara langsung dengan melalui pemeriksaan awal di laboratorium 

dengan mengacu literatur yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang 

diketahui dari 500 gram abu marmer yang lolos pada saringan no.200 yakni 

93,6% lebih besar dari 75% sebagai syarat filler, dengan demikian abu marmer 

memenuhi syarat sebagai bahan pengisi (filler). 

3.3.2 Persiapan Peralatan dan Material 

 Alat- alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini antara lain: 

a. Saringan    h. Keranjang kawat  

b. Mesin pengguncang saringan i.  Alat penetrasi 

c. Timbangan    j.  Jangka sorong   

d. Oven     k. Marshall test  

e. Mesin Los Angeles   l.  Serta alat pendukung studi lainnya 

f. Picnomoter 

g. Termometer 
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 Bahan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Agregat kasar yang digunakan adalah pecahan batu pada tempat 

pemecah di Omah kampus, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

b. Agregat halus yang di gunakan 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. 

c. Aspal yang digunakan adalah aspal penetrasi 60/70. 

d. Portland Cement (PC) dengan merek Semen Gresik.  

e. Abu marmer, didapatkan dari Pabrik Pengolahan Marmer di Desa 

Besole Kecamatan Campurdarat-Tulungagung, Jawa Timur. 

 
3.3.3 Pemeriksaan Bahan 

Pemeriksaan bahan dianjurkan untuk mengetahui kualitas material yang 

dipakai sebagai bahan penyusun dan masuk dalam persyaratan sebagai bahan 

campuran latasir kelas B yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Bina 

Marga. Jika secara kualitas material tidak memenuhi spesifikasi, maka material 

tersebut harus diganti dengan material lain yang sesuai dengan spesifikasi. 

Pemeriksaan bahan meliputi: 

3.3.3.1 Pemeriksaan Agregat 

3.3.3.1.1 Pemeriksaan Analisa Saringan 

A. Maksud dan Tujuan  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butir (gradasi) 

agregat kasar dan halus yang akan digunakan untuk membuat komposisi 

campuran dengan menggunakan saringan.  

B. Peralatan Yang Dipakai 

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

2. Satu set saringan  

3. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 

suhu  

4. Alat pemisah contoh. 
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5. Mesin pengguncang saringan. 

6. Talam. 

7. Kuas, sikat kuningan, sendok dan alat-alat lainnya. 

C. Benda Uji Analisa Saringan 

Benda uji diperoleh dari alat pemisah sebanyak : 

1. Agregat Halus : 

a. Ukuran maksimum No. 4 : berat minimum 500 gr. 

b. Ukuran maksimum No. 8 : berat minimum 1000 gr. 

2. Agregat Kasar : 

a. Ukuran maksimum No. 3/5” : berat minimum 5 kg. 

b. Ukuran maksimum No. ½” : berat minimum 2,5 kg. 

c. Ukuran maksimum No. 3/8” : berat minimum 1 kg. 

Bila agregat berupa campuran dari agregat halus dan agregat kasar, agregat 

tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian dengan saringan No. 4. Selanjutnya agregat 

kasar disediakan sebanyak jumlah seperti tercantum di atas. Benda uji disiapkan 

sesuai dengan PB 0208-76 kecuali apabila butiran yang melalui saringan No. 200 

tidak perlu diketahui jumlahnya dan bila syarat-syarat ketelitian tidak 

menghendaki peuncucian. 

D. Pelaksanaan  

1. Benda uji dikeringkan di dalam oven dengan suhu (110±5)°C, sampai 

berat tetap. 

2. Saring benda uji lewat susunan saringan dengan ukuran saringan 

paling besar ditempatkan paling atas. Saringan diguncang dengan 

tangan atau mesin pengguncang selama 15 menit. 

 

3.3.3.1.2 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

1. Agregat Kasar (Batu Pecah) 

A. Maksud dan Tujuan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui berat jenis (bulk), berat 

jenis kering permukaan jenuh (Saturated Surface Dry = SSD) dan berat jenis 

semu (apparent) dari agregat halus serta tingkat penyerapan terhadap air. 
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1. jenis (bulk spesific gravity) ialah perbandingan berat kering dan berat 

air suling yang sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada 

suhu tertentu. 

2. Berat jenis kering permukaan (SSD), yaitu perbandingan antara berat 

agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya sama 

dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

3. Berat jenis semu (apparent spesific gravity) ialah perbandingan antara 

berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama denga 

agregat dalam keadaan pada suhu tertentu. 

4. Penyerapan ialah presentase berat air yang dapat diserap pori terhadap 

berat agregat kering. 

B. Peralatan Yang Dipakai  

1. Keranjang kawat ukuran 3,35 atau 2,36 mm (No.6 atau No.8) dengan 

kapasitas kira-kira 5 kg. 

2. Tempat air dengan kapasitas dan bentuk yang sesuai untuk 

pemeriksaan. Tempat ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga 

permukaan air selalu tetap. 

3. Timbangan dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1 % dari berat 

contoh yang ditimbang dan dilengkapi dengan penggantung 

keranjang.  

4. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 

suhu (110±5)°C. 

5. Saringan No. 4 dan alat pemisah contoh. 

C. Benda Uji Penyerapan Agregat Halus 

Benda uji adalah agregat yang tertahan saringan No.4 diperoleh dari alat 

pemisah contoh sebanyak ± 5 kg. 

D. Pelaksanaan  

1. Cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan lain yang 

melekat pada permukaan. 

2. Keringkan benda uji dalam oven sampai berat tetap. 
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3. Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama 1-3 jam, kemudian 

timbang dengan ketelitian 0,5 gr (A). 

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

5. Keluarkan benda uji dari air pada permukaan hilang (SSD), untuk 

butiran yang besar pengeringan harus satu persatu. 

6. Timbang benda uji kering permukaan jenuh (B). 

7. Letakkan benda uji di dalam keranjang, goncangkan batunya untuk 

mengeluarkan udara yang tersekap dan tentukan beratnya di dalam air 

(C). Ukur suhu air untuk penyesuaian perhitungan pada suhu standar 

(25°C). 

 

2. Agregat Halus (Pasir Alam dan Abu Batu) 

A. Maksud dan Tujuan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui berat jenis (bulk), berat 

jenis kering permukaan jenuh (Saturated Surface Dry = SSD) dan berat jenis 

semu (apparent) dari agregat halus serta tingkat penyerapan terhadap air. 

1. Berat jenis (bulk spesific gravity) ialah perbandingan berat kering dan 

berat air suling yang sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh 

pada suhu tertentu. 

2. Berat jenis kering permukaan (SSD), yaitu perbandingan antara berat 

agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya sama 

dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

3. Berat jenis semu (apparent spesific gravity) ialah perbandingan antara 

berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama denga 

agregat dalam keadaan pada suhu tertentu. 

4. Penyerapan ialah presentase berat air yang dapat diserap pori terhadap 

berat agregat kering. 

B. Peralatan Yang Dipakai  

1. Timbangan kapasitas 1 kg dengan ketelitian 0.1 gram. 

2. Piknometer dengan kapasitas 500 ml. 



 
 

30 
 

  

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

bagian bawah (90±3) mm dan tinggi (75±3) mm dibuat dari logam 

tebal dengan minimum 0,8 mm. 

4. Batang penumbuk yang mempunyai bidang penumbuk rerata, berat 

(340±15) gram dan diameter permukaan penumbuk (25±3) mm. 

5. Saringan No. 4. 

6. Oven yang dapat untuk memanasi sampai suhu (110±5)°C. 

7. Pengukur suhu dengan ketelitian pembacaan 1°C. 

8. Talam. 

9. Bejana tempat air. 

10. Pompa hampa udara (vacuum pump) atau tungku. 

11. Air suling. 

12. Desikator. 

C. Benda Uji Penyerapan Agregat Halus 

Benda uji adalah agregat halus (pasir alam dan abu batu) yang lolos 

saringan No. 4 diperoleh dari alat pemisah contoh sebanyak 1000 gram. 

D. Pelaksanaan  

1. Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110±5)°C, sampai 

mencapai berat tetap. Berat tetap benda uji adalah keadaan berat 

benda uji selama 3 kali proses penimbangan dan pemanasan dalam 

oven dengan selang waktu 2 jam berturut-turut, tidak mengalami 

perubahan kadar air lebih besar dari 0,1%. Dinginkan pada suhu 

ruang, kemudian rendam dalam air selama (24±4) jam. 

2. Buang air perendam dengan hati-hati, jangan sampai ada butiran yang 

hilang, tebarkan agregat di atas talam, kerinkan di udara panas dengan 

cara membalik-balikkan benda uji. Lakukan pengeringan sampai 

tercapai keadaan kering permukaan jenuh. 

3. Periksa keadaan kering permukaan jenus (SSD) dengan mengisikan 

benda uji dalam kerucut terpancung, padatkan dengan batang 

penumbuk sebanyak 25 kali, angka kerucut terpancung. Keadaan 
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kering permukaan jenuh tercapai bila benda uji runtuh akan tetapi 

masih dalam keadaan tercetak. 

4. Segera setelah tercapai keadaan SSD masukkan 500 gram benda uji ke 

dalam piknometer. Masukkan air suling sampai mencapai 90% isi 

piknometer, putar sambil diguncang sampai tidak terlihat gelembung 

udara di dalamnya untuk mempercepat proses ini digunakan vacuum 

pump, tetapi harus diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut 

terhisap, dapat juga dilakukan  dengan merebus piknometer. 

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

perhitungan kepada suhu standard 25°C. 

6. Tambahkan air sampai tanda batas. 

7. Timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 

gram (C). 

8. Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu (110±5)°C 

sampai berat tetap, kemudian dinginkan benda uji dalam desikator. 

9. Keluarkan benda uji dingin, kemudian timbanglah (A). 

10. Tentukan berat piknometer berisi air penuh dan ukur suhu air guna 

penyesuaian dengan suhu standar 25±C (B). 

 

 Tabel 3.1. Persyaratan Agregat Halus Campuran Latasir Kelas B 

Jenis Pemeriksaan Syarat 

Nilai Sand Equivalent (SE) Min 50% 

Berat Jenis kering Oven Min 2.50% gr/cm3 

Berat Jenis kering permukaan Min 2.50% gr/cm3 

Berat jenis semu Min 2.50% gr/cm3 

Penyerapan air Max 3% 
Analisa saringan : 
Gradasi lolos 3/8 
Gradasi lolos #4 
Gradasi lolos #8 
Gradasi lolos #30 
Gradasi lolos #200 

100 
72-100 
72-100 
25-100 

0-8 

Sumber : Alamsyah (2004) 
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3.3.3.1.3 Pemeriksaan Sand Equivalent 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebersihan agregat 

halus atau pasir. 

B. Peralatan Yang Dipakai 

1. 2 buah tabung SE (Sand Equivalent). 

2. Beban Equivalent. 

3. Larutan standart (Stock solution). 

4. Selang, batang pengocok dan baion karet. 

5. Tin box. 

6. Saringan no.4  

7. Stopwatch. 

8. Sumbat karet. 

C. Benda Uji Sand Equivalent 

Benda uji adalah agregat halus atau pasir dan abu batu, lolos saringan no. 4 

secukupnya. 

D. Pelaksanaan 

1. Ambillah pasir/agregat halus lolos saringan no.4 secukupnya dan 

masukkan ke dalam tin box sampai penuh, ratakan dan tekan dengan 

tangan sehingga rata permukaan. 

2. Masukkan larutan standard ke dalam tabung SE skala 5. 

3. Masukkan contoh yang telah ditakar di atas ke dalam tabung SE dan 

biarkan selama 10 menit.  

4. Kocok tabung tersebut dengan arah mendatar sebanyak 90 kali. 

Perhitungan dilakukan 1 arah. 

5. Masukkan selang ke dalam tabung SE dan buka kran hingga larutan 

standard Equivalent masuk ke dalam tabung SE sampai setinggi skala 

15. 

6. Diamkan selama 20 menit, kemudian baca skala di atas permukaan 

lumpur (B). 
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7. Masukkan skala beban equivalent secara perlahan-lahan sampai beban 

tersebut berhenti. Baca skala setelah pembebanan (C). 

 

3.3.3.1.4 Pemeriksaan Keausan Agregat Dengan Mesin Los Angeles 

A. Maksud dan Tujuan  

Maksud pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui ketahanan agregat kasar 

terhadap keausan dengan menggunakan mesin Los Angeles. Keausan agregat 

dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lewat saringan No. 12 

terhadap berat semula dalam persen.  

B. Peralatan Yang Dipakai  

1. Mesin Los Angeles 

Mesin ini tediri dari silinder baja tertutup pada kedua sisinya dengan 

diameter t1 cm (28”) panjang dalam 50 cm (20”). Silinder bertumpu 

pada 2 poros pendek yang menerus dan berputar pada poros mendatar. 

Penutup lubang terpasang rapat sehingga permukaan dalam silinder 

tidak terganggu. Di bagian dalam silinder terdapat bilah baja 

melintang penuh setinggi 8,9 cm (3,56”). 

2. Saringan No.12 dan saringan-saringan lainnya seperti yang tercantum 

dalam tabel 3.2 

3. Timbangan dengan ketelitian 5 gram. 

4. Bola-bola baja dengan diameter rerata (4,68 cm (1 7/8”) dan berat 

masing-masing bola antara 390-450 gram. 

5. Oven yang dapat memanasi sampai suhu (100±5)°C. 

C. Benda Uji Keausan Agregat  

1. Berat dan gradasi benda uji sesuai dengan tabel 3.2 

2. Bersihkan benda uji dan keringkan dalam oven pada suhu (100±5)°C 

sampai suhu tetap. 
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Tabel 3.2. Berat dan Gradasi Benda Uji 

UKURAN SARINGAN BERAT DAN GRADASI BENDA UJI (GRAM) 

LEWAT TERTAHAN A B C D E F G 

76,20 (3”) 63,50 (2½”)     2500   
63,50 (2½”) 50,80 (2”)     2500   
50,80 (2”) 38,10 (1 ½”)     5000 5000  

38,10 (1 ½”) 25,40 (1”) 1250     5000 5000 
25,40 (1”) 19,05 3/8”) 1250      5000 

19,05 (3/8”) 12,70 (1/2”) 1250 2500      
12,70 (1/2”) 9,51 (3/8”) 1250 2500      
9,51 (3/8”) 6,35 (1/4”)   2500     
6,35 (1/4”) 4,75 (No.4)   2500     
4,75 (No.4) 2,36 (No.8)    5000    

JUMLAH BOLA 12 11 8 6 12 12 12 

BERAT BOLA (gr) 
5000 4584 3330 2500 5000 5000 5000 
±25 ±25 ±20 ±15 ±25 ±25 ±25 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

D. Pelaksanaan  

1. Benda uji dan bola baja dimasukkan dalam mesin Los Angeles. 

2. Putar mesin dengan kecepatan 30 sampai 33 RPM, 500 putaran untuk 

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

3. Selesai pemutaran, keluarkan benda uji dari mesin, saringlah dengan 

saringan No. 12. Butiran yang tertahan dicuci bersih dan keringkan 

dalam oven sampai suhu tetap. 

 

 Tabel 3.3. Pesyaratan Agregat Kasar Campuran Latasir Kelas B 

Jenis Pemeriksaan Syarat 

Keausan Agregat Kasar Max 40% 

Berat Jenis kering Oven Min 2.50% gr/cm3 

Berat Jenis kering permukaan Min 2.50% gr/cm3 

Berat jenis semu Min 2.50% gr/cm3 

Penyerapan air Max 3% 
Analisa saringan : 
Gradasi lolos no.3/4 
Gradasi lolos no. 1/2 
Gradasi lolos no. 3/8 
Gradasi lolos no. 4 
Gradasi lolos no.200 

100 
95-100 
50-100 
0-50 
0-5 

Sumber : Alamsyah (2004) 
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3.3.3.2 Pemeriksaan Bahan Bitumen 

3.3.3.2.1 Pemeriksaan Penetrasi Aspal 

A. Maksud dan Tujuan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi bitumen keras 

atau lembek (solid atau semi solid) dengan memasukkan jarum penetrasi ukuran 

tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen dengan suhu tertentu. 

B. Peralatan Yang Dipakai 

1. Alat penetrasi yang dapat menggerakkan pemegang jarum tanpa 

gesekan dan dapat mengukur penetrasi sampai 0,1 mm. 

2. Pemegang jarum seberat (47,5 ± 0,05) gram yang dapat dilepas 

dengan mudah dari alat penetrasi untuk peneraan. 

3. Pemberat dari (50 ± 0,05) gram dan (100 ± 0,05) gram masing-masing 

dipergunakan untuk pengukuran penetrasi dengan beban 100 gr dan 

200 gr. 

4. Jarum penetrasi dibuat dari stainless steel mutu 440 C, atau HRC 54 

sampai 60. Ujung jarum harus berbentuk kerucut terpancung. 

5. Cawan contoh terbuat dari logam atau gelas berbentuk silinder dengan 

dasar yang rata-rata berukuran seperti pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Ukuran Cawan Penetrasi 

Penetrasi Diameter Dalam 

Di bawah 200 55 mm 35 mm 

200 sampai 300 70 mm 45 mm 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

6. Bak perendam (waterbath). Terdiri dari bejana dengan isi tidak 

kurang 10 liter dan dapat menahan suhu tertentu dengan ketelitian 

lebih kurang 0,1°C. Bejana dilengkapi dengan pelat dasar berlubang-

lubang, terletak 50 mm di atas dasar bejana dan tidak kurang dari 100 

mm di bawah permukaan dalam bejana. 
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7. Tempat air untuk benda uji ditempatkan di bawah alat penetrasi. 

Tempat tersebut mempunyai isi tidak kurang dari 350 ml dan tinggi 

yang cukup untuk meredam benda uji tanpa bergerak. 

8. Pengukuran waktu. Untuk pengukuran penetrasi dengan tangan 

diperlukan stopwatch dengan skala pembagian terkecil 0,1 detik atau 

kurang dan kesalahan tertinggi 0,1 detik per 60 detik. Untuk 

pengukuran penetrasi dengan alat otomatis kesalahan alat tersebut 

tidak boleh melebihi 0,1 detik. 

9. Termometer. 

 

C. Benda Uji Penetrasi Aspal 

Panaskan contoh berlahan-lahan serta aduklah hingga cukup cair untuk 

dapat dituangkan. Pemanasan contoh untuk ter tidak lebih dari 60°C di atas titik 

lembek, dan untuk bitumen tidak lebih dari 90°C di atas titik lembek. Waktu 

pemanasan tidak boleh melebihi 30 menit. Aduklah belahan-lahan agar udara 

tidak masuk ke dalam contoh. Setelah contoh cair merata tuangkan ke dalam 

tempat contoh dan diamkan hingga dingin. Tinggi contoh dalam tempat tersebut 

tidak kurang dari angka penetrasi ditambah 10 mm. Buatlah dua benda uji 

(duplo). Tutuplah benda uji agar bebas dari debu dan diamkan pada suhu ruang 

selama 1 jam sampai 1,5 jam untuk benda uji kecil dan 1,5 jam sampai 2 jam 

untuk benda uji yang besar. 

D. Pelaksanaan 

1. Letakkan benda uji dalam tempat air yang kecil dan masukkan tampat air 

tersebut ke dalam bak perendam yang telah berada pada suhu yang 

ditentukan. Diamkan dalam bak tersebut selama 1 sampai 1,5 jam untuk 

benda uji kecil dan 0,5 sampai 2 jam untuk benda uji besar. 

2. Periksalah pemegang jarum agar jarum dapat dipasang dengan baik dan 

bersihkan jarum penetrasi dengan toluene atau pelarut lain kemudian 

keringkan jarum tersebut dengan lap bersih dan pasanglah jarum pada 

pemegang jarum. 
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3. Letakkan pemberat 50 gram di atas jarum untuk memperoleh beban sebesar 

(100±0,1) gram. 

4. Pindahkan tempat air dari bak perendam ke bawah alat penetrasi. 

5. Turunkan jarum perlahan-lahan sehingga jarum tersebut menyentuh 

permukaan benda uji. Kemudian aturlah angka 0 di arloji penetrometer, 

sehingga jarum penunjuk berimpit dengannya. 

6. Lepaskan pemegang dan serentak jalankan stopwatch selama waktu (5±0,1) 

detik. 

7. Putarlah arloji penetrometer dan bacalah angka penetrasi yang berimpit 

dengan jarum penunjuk. Bulatkan hingga angka 0,1 mm terdekat. 

8. Lakukan pekerjaan 1 sampai 7 di atas tidak kurang dari 3 kali untuk benda 

uji yang sama. Titik-titik pemeriksaan berjarak satu sama lain dan dari tepi 

dinding lebih dari 1 cm. 

3.3.3.2.2 Pemeriksaan Daktilitas Aspal  

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud pemeriksaan ini adalah untuk mengukur jarak terpanjang yang 

dapat ditarik dua cetakan yang berisi bitumen keras sebelum putus, pada suhu dan 

kecepatan tarik tertentu. 

B. Peralatan Yang Dipakai 

1. Cetakan daktilitas kuningan. 

2. Bak perendam isi 10 liter yang dapat menjaga suhu tertentu selama 

pengujian dengan ketelitian 0,1°C, dan benda uji dapat direndam 

sekurang-kurangnya 10 cm i bawah permukaan air. Bak tersebut 

diperlengkapi dengan pelat dasar yang berlubang diletakkan 5 cm dari 

dasar bak perendam untuk meletakkan benda uji. 

3. Mesin uji dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dapat menarik benda uji dengan kecepatan yang tetap. 

b. Dapat menjaga benda uji tetap terendam dan tidak menimbulkan 

getaran selama pemeriksaan. 

4. Methyl alkohol teknik dan sodium klorida teknik. 

5. Termometer. 
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C. Benda Uji Daktilitas Aspal 

1. Lapisan semua bagian dalam cetakan daktilitas dan bagian atas pelat 

dasar dengan campuran glycerin dan dextrin atau glycerin dan talk 

atau glycerin dan kaolin atau amalgam. 

2. Panaskan contoh aspal kira-kira 100 gram sehingga cair dan dapat 

dituang. Untuk menghindarkan pemanasan setempat, lakukan dengan 

hati-hati. Pemansan dilakukan sampai suhu 80°C sampai 100°C di 

atas titik lembek. Kemudain contoh disaring dengan saringan No. 50 

dan setelah diaduk, dituang dalam cetakan. 

3. Pada waktu mengisi cetakan, contoh dituang dengan hati-hati dari 

ujung ke ujung hingga penuh berlebihan. 

4. Dinginkan cetakan pada suhu ruang selama 30 sampai 40 menit, lalu 

pindahkan seluruhnya ke dalam bak perendam yang telah disiapkan 

pada suhu pemeriksaan (sesuai dengan spesifikasi) selama 30 menit, 

kemudian ratakan contoh yang berlebihan dengan pisau atau spatula 

yang panas sehingga cetakan terisi penuh dan rata. 

D. Pelaksanaan  

1. Bedan uji didiamkan pada uhu 25°C dalam bak perendam selama 85 

sampai 95 menit, kemudian lepaskan benda uji dan plat dasar dan sisi-

sisi cetakan. 

2. Pasanglah benda uji pada alat mesin uji dan tariklah benda uji secara 

teratur dengan kecepatan 5cm/menit sampai benda uji putus. 

Perbedaan kecepatan 5% masih diijinkan. Bacalah jarak antara 

pemegang cetakan, pada saat benda uji putus (dalam cm). Selama 

percobaan berlangsung benda uji harus selalu terendam sekurang-

kurangnya 2,5 cm dari air dan suhu dipertahankan tetap (25±0,5)°C. 

3. Apabila benda uji menyentuh dsar mesin uji atau terapung pada 

permukaan air maka pengujian dianggap tidak normal. Untuk 

menghindari hal semacam ini maka BJ air harus disesuaikan dengan 

Bj benda uji dengan menambah methyl alkohol atau sodium klorida. 
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3.3.3.2.3 Pemeriksaan Titik Lembek Aspal 

A. Maksud dan Tujuan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik lembek aspal yang 

berkisar antara 30°C sampai 200°C. Yang dimaksud dengan titik lembek adalah 

suhu pada saat bola baja, dengan berat tertentu, mendesak turun suatu lapisan 

aspla dan ter yang terdapat dalam cincin berukuran tertentu, sehingga aspal atau 

ter tersebut menyentuh pelat dsar yang terletak di bawah cincin pada tinggi 

tertentu, sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu. 

B. Peralatan Yang Dipakai 

1. Termometer. 

2. Cincin kuningan. 

3. Bola baja diameter 9,53 mm berat 3,45 sampai 3,55 gram. 

4. Alat pengarah bola. 

5. Bejana gelas, tahan pemanasan mendadak dengan diameter dalam 8,5 

cm dan tinggi sekurang-kurangnya 12 cm. 

6. Dudukan benda uji. 

C. Benda Uji Titik Lembek Aspal 

1. Panaskan contoh berlahan-lahan sambil diaduk terus-menerus hingga 

cair. Pemanasan dan pengadukan dilakukan berlahan agar gelembung 

udara tidak masuk. Setelah cair merata tuanglah contoh ke dalam dau 

buah cincin. Suhu pemanasan ter tidak melebihi 56°C di atas titik 

lembeknya dan untuk aspal tidak elebihi 111°C di atas titik 

lembeknya. Waktu untuk pemanasan untuk ter tidak melebihi 30 

menit sedangkan untuk aspal tidak melebih 2 jam. 

2. Panaskan 2 buah cincin sampai mencapai suhu tuang contoh, dan 

letakkan kedua cincin di atas pelat kuningan yang telah diberi lapisan 

dari campuran talk dan sabun. 

3. Tuangkan contoh kedalam 2 buah cincin. Diadakan pada suhu 

sekurang-kurangnya 8°C di bawah titik lembeknya sekurang-

kurangnya selama 30 menit. 
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4. Setelah dingin, ratakan permukaan contoh dalam cincin dengan pisau 

yang telah dipanaskan. 

D. Peralatan 

1. Pasang dan aturlah kedua benda uji di atas dudukannya dan letakkan 

pengarah bola di atasnya. Kemudian masukkan seluruh peralatan 

tersebut ke dalam bejana gelas. Isilah bejana dengan air suling baru, 

dengan suhu (5±1)°C sehingga tinggi permukaan air berkisar antara 

101,6 mm sampai 108 mm. Letakkan termometer yang sesuai untuk 

pekerjaan ini antara kedua benda uji (kurang lebih 12,7 mm dari tiap 

cincin). Periksa dan aturlah jarak antara permukaan plat dasar dengan 

benda uji sehingga menjadi 25,4 mm. 

2. Letakkan bola-bola baja yang bersuhu 5°C di atas dan di tengah 

permukaan masing-masing benda uji yang bersuhu 5°C menggunakan 

penjepit dengan memasang kembali pengarah bola. 

3. Panaskan bejana hingga kenaikan suhu menjadi 5°C per-menit. 

Kecepatan pemanasan ini tidak boleh diambil dari kecepatan rata-rata 

dari awal dan akhir pekerjaan ini. Untuk 3 menit yang pertama 

perbedaan kecepatan pemanasan tidak boleh melebih 0,5°C. 

3.3.3.2.4 Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar 

A. Maksud dan Tujuan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik nyala dan titik bakar 

dari semua hasil minyak bumi kecuali minyak bakar dan bahan lainnya yang 

mempunyai titik nyala open cup kurang dari 79°C. Titik nyala adalah suhu pada 

saat terlihat nyala singkat pada suatu titik di atas permukaan aspal. Titik bakar 

adalah suhu pada saat terlihat nyala sekurang-kurangnya 5 detik pada suatu titik di 

atas permukaan aspal. 

B. Peralatan Yang Dipakai 

1. Cleveland open cup, berupa cawan kuningan. 

2. Pelat pemanas. Tediri dari logam, untuk meletakkan cawan cleveland. 

Bagian atas dilapisi seluruhnya oleh asbes setebal 0,6 cm (1/4). 
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3. Sumber pemanas. Pembakaran gas atau tungku listrik, atau pembakar 

alkohol yang tidak meinmbulkan asap atau nyala di sekitar bagian atas 

cawan. 

4. Penahan angin. Alat yang menahan angin apabila digunakan nyala 

sebagai pemanasan. 

5. Nyala penguji. Yang dapat diatur dan memberikan nyala dengan 

diameter 3,2 sampai 4,8 mm dengan panjang tabung 7,5 cm. 

6. Termometer. 

C. Benda Uji Titik Nyala dan Titik Bakar Aspal 

1. Panaskan contoh aspal antara 148,9°C dan 176°C, sampai cukup cair. 

2. Kemudian isilah cawan cleveland sampai garis dan hilangkan 

(pecahkan) gelembung udara yang ada pada permukaan cairan. 

D. Pelaksanaan 

1. Letakkan cawan di atas pelat pemanas dan aturlah sumber pemanas 

sehingga terletak di bawah titik tengah cawan. 

2. Letakkan nyala penguji dengan poros pada jarak 7,5 cm dari titik 

tengah cawan. 

3. Tempatkan termometer tegak lurus di dalam benda uji dengan jarak 

6,4 mm di atas dasar cawan, dan terletak pada satu garis yang 

menghubungkan titik tengah cawan dan titik poros nyala penguji. 

Kemudian aturlah sehingga poros termometer terletak pada jarak ¼ 

diameter cawan dari tepi. 

4. Tempatkan penahan angin di depan nyala penguji. 

5. Nyalakan sumber pemanas dan aturlah pemanasan sehingga kenaikan 

suhu menjadi (15 ± 1)°C per menit sampai benda uji mencapai suhu 

56°C di bawah titik nyala perkiraan. 

6. Kemudian aturlah kecepatan pemanasan 5°C permenit pada suhu 

antara 56°C dan 28°C di bawah titik nyala perkiraan. 

7. Nyalakan nyala penguji sehingga melalui permukaan cawan (dari tepi 

ke tepi cawan) dalam waktu satu detik. Ulangi pekerjaan tersebut 

setiap kenaikan suhu 2°C. 
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8. Lanjutkan pekerjaan 6 dan 7 sampai terlihat nyala singkat pada suatu 

titik di atas permukaan benda uji. Bacalah suhu pada termometer dan 

catat. 

9. Lanjutkan pekerjaan 8 sampai terlihat nyala yang agak lama sekurang-

kurangnya 5 detik di atas permukaan benda uji. Bacalah suhu pada 

termometer dan catat. 

 Tabel 3.5. Toleransi Pemeriksaan Titik Nyala dan Titik Bakar 

Titik nyala dan 

titik bakar 

Ulangi dengan satu alat 

Oleh satu orang Oleh beberapa orang 

Titik nyala : 
175°C sampai 550°F 5°F (2°C) 10°F (5,5°C) 

Titik bakar : 
Lebih dari 10°F (5,5°C) 15°F (8°C) 

Sumber : Alamsyah (2004 : 39) 

3.3.3.2.5 Pemeriksaan Filler Abu Marmer dan Semen 

Tabel 3.6. Persyaratan Filler  

Sifat-sifat Metode Pengujian Persyaratan 

Berat butiran yang lolos ayakan 
>75 mikron SNI.03-4142-1996 > 75 % 

Sumber : Alamsyah (2004) 

 

3.3.4 Perencanaan dan Pembuatan Campuran Aspal 

Rancangan campuran untuk mendapatkan jenis campuran aspal Latasir 

kelas B dari material yang terdapat dilokasi sehingga dihasilkan campuran yang 

memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam 

perencanaan campuran pada studi ini adalah Metode Bina Marga (Metode 

CQCMU). Pada tahap awal dilakukan perencanaan campuran Latasir kelas B 

sebagai berikut :  

a. Perencanaan benda uji menggunakan filler yang berasal dari abu marmer 

dengan variasi kadar aspal yang dicoba ±0,25, ±0,5.  

b. Perencanaan benda uji menggunakan filler yang berasal dari Portland 

Cement (PC) dengan variasi kadar aspal yang dicoba ±0,25, ±0,5. 
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c. Hasil perencanaan dibuat benda uji dan masing – masing variasi dibuat 3 

buah benda uji, dengan berat masing – masing benda uji adalah 1200 gram.  

 

3.3.5 Pengujian Campuran Latasir Kelas B 

Pengujian Marshall dilakukan untuk mengetahui nilai stabilitas dan flow. 

Data yang diperoleh dari masing-masing filler yakni abu marmer dan Portland 

Cement (PC) selanjutnya diolah untuk mendapatkan nilai Marshall Stability, 

Marshall Quotient, Air Void, dan Film Thikness. Setelah itu dibuat dalam grafik 

hubungan antara kadar aspal dengan Marshall Stability, kadar aspal dengan 

Marshal Quotient, kadar aspal dengan Film Thikness, dan kadar aspal dengan 

Volume Air Void. Dimana dari pengujian ini dapat disimpulkan berapa kadar aspal 

optimum (KAO) yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan benda 

uji selanjutnya. 

Setelah mendapatkan KAO dari semen dan abu marmer pada tahap pertama 

maka langkah selanjutnya yaitu, pembuatan perencanaan mix desain dengan 

mengunakan kadar aspal optimum dari percobaan pertama. Dimana setelah 

mendapatkan KAO dari abu marmer setelah itu dibuat benda uji dengan filler dari 

abu marmer dan semen. Pada KAO dari semen juga diperlakukan sama yaitu 

dengan membuat benda uji dengan filler semen dan filler abu marmer. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7. Presentase Benda Uji Berdasarkan KAO Abu Marmer dan KAO PC 

Semen 
 

No. 

Benda 

Uji 

Presentase Penggantian Filler 

Filler Benda Uji Pertama Filler Benda Uji Kedua 

PC dan Abu Marmer Jumlah PC dan Abu Marmer Jumlah 

1 100% 6 20% 12 
2 100% 6 40% 12 
3 100% 6 60% 12 
4 100% 6 80% 12 
5 100% 6 100% 12 
    30   60 

Sumber : Hasil Perhitungan  
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3.3.5.1 Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian Marshall pada campuran Latasir kelas B yang 

menggunakan filler abu marmer dan Semen, kemudian dibuat grafik untuk 

mengetahui prosentase kadar aspal yang masuk dalam kriteria campuran Latasir 

kelas B dan untuk mendapatkan kadar aspal optimum dari masing – masing bahan 

filler. Selanjutnya pembuatan campuran Latasir kelas B dengan kadar aspal 

optimum, dimana masing – masing dari kadar aspal yang diperoleh dibuat benda 

uji dengan bahan filler menggunakan abu marmer dan Semen. 

3.3.5.2 Kesimpulan 

Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan untuk membandingkan kualitas 

campuran Latasir kelas B yang menggunakan filler abu marmer dan semen untuk 

setiap kadar aspal optimum dengan melakukan uji-t statistik independent guna 

mendapatkan informasi, apakah ada perbedaan dari kedua bahan filler yang 

digunakan tersebut. 
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