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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Metode  

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya, Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Yogyakarta. Tujuan utama dilaksanakan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh penambahan styrofoam sebagai bahan tambah polymer 

terhadap karakteristik marshall campuran aspal porus.  

Dalam penelitian digunakan metode eksperimental, yaitu metode 

yang dilaksanakan dengan membuat benda uji sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang ada, serta penambahan styrofoam dengan variasi persentase 

yang ditentukan atas pertimbangan dari referensi penelitian lainnya.  

Pengujian dalam penelitian ini tidak dilakukan dalam waktu 

bersamaan atau dengan cara bertahap dan berurutan. Pengujian pertama 

yang dilaksanakan adalah pengujian terhadap karakteristik aspal meliputi 

pengujian penetrasi, titik lembek, titik nyala, dan berat jenis aspal. 

Kemudian setelah itu pengujian berikutnya adalah pengujian karakteristik 

agregat, yang meliputi pengujian berat pengujian gradasi agregat, dan 

pengujian keausan agregat kasar dengan mesin Los Angles Machine. 

Dilanjutkan dengan pengujian berat jenis material, yang meliputi pengujian 

berat jenis aspal, agregat halus, dan agregat kasar.  

Selanjutnya dengan sumber yang dijadikan acuan serta data hasil 

pengujian yang sudah dilaksanakan digunakan untuk merencanakan 
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kebutuhan serta rancangan untuk membuat benda uji campuran aspal porus 

sebagai pengujian KAO (Kadar Aspal Optimum). Pembuatan benda uji 

menggunakan metode basah sebagai metode pencampuran, metode basah 

merupakan metode pencampuran dengan cara memanaskan aspal dan 

agregat terlebih dahulu pada tempat yang berbeda. 

 Dalam pengujian KAO akan dibandingkan data hasil dari 

serangkaian pengujian untuk menentukan dan memutuskan pada persentase 

aspal berapakah titik yang dianggap paling optimum. Dari hasil pengujian 

KAO dengan hasil kadar aspal optimum serta standar yang dijadikan acuan 

dan data hasil pengujian lainnya yang sudah dilaksanakan digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan serta rancangan untuk membuat benda uji 

campuran aspal porus dengan penambahan styrofoam.  

Setiap benda uji akan diberikan nama atau kode tersendiri untuk 

memudahkan dalam pengidentifikasian serta pengelompokan, adapun 

susunan notasi kode sebagai berikut : 

Tabel.5 Notasi Benda Uji KAO 

  

  

  

  

  

  

 

Keterangan singkatan : 

KA.1 = Kadar Aspal 1 

 

 

 

Notasi Benda Uji Kadar Aspal Jumlah 

KA.1 5 % 1 

KA.2 5,5 % 1 

KA.3 6 % 1 

KA.4 6,5 % 1 

KA.5 7% 1 

KA.6 7,5 % 1 

KA.7 8% 1 

Total 7 
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Tabel.6 Notasi Benda Uji Aspal Porus dengan Penambahan Styrofoam 

Notasi 

Benda Uji 
Jumlah 

Styrofoam Aspal 

(gram) 

Krikil 

(gram) 

Pasir 

(gram) % gram 

APS0 
A 1 

0 
0 84 948,6 167,4 

B 1 0 84 948,6 167,4 

APS1 
A 1 

2  
24 84 948,6 167,4 

B 1 24 84 948,6 167,4 

APS2 
A 1 

4  
48 84 948,6 167,4 

B 1 48 84 948,6 167,4 

APS3 
A 1 

6  
72 84 948,6 167,4 

B 1 72 84 948,6 167,4 

APS4 
A 1 

8  
96 84 948,6 167,4 

B 1 96 84 948,6 167,4 

 

Keterangan singkatan: 

APS1.A = Aspal Porus Styrofoam benda uji 1.A 

 

B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang saling 

berpengaruh dan terpengaruh, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan 

kedalam 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel 

terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang akan mempengaruhi 

variabel terikat atas sifat dari variabel bebas yang dapat dimanipulasi atau 

dijadikan secara berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi variabel 

terikat sebagai efeknya.  

Adapun dalam penelitian yang termasuk dalam variabel bebas adalah 

persentase kadar styrofoam. Selanjutnya adalah variabel terikat merupakan 

variabel yang muncul dari pengaruh variabel bebas, sehingga hasil dari 

variabel terikat tergantung dan berhubungan dengan variabel bebes.  

Sedangkan yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah karakteristik marshall campuran, yang meliputi kepadatan, VIM, 
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VMA, VFA, flow, stabilitas. Yang terakhir adalah variabel terkontrol, yang 

merupakan variabel yang konstan dan tidak mempengaruhi variabel lainnya, 

dalam penelitian ini yang termasuk variabel terkontrol meliputi, kadar aspal, 

metode pencampuran, asal agregat, jenis aspal, suhu pencampuran, jenis 

styrofoam. 

 

C. Diagram Alir Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap dan saling 

berurutan, sehingga tidak dilakukan secara bersamaan sekaligus. Adapun 

langkah-langkah serta proses dalam penelitian dapat disajikan dalam 

diagram alir sebagai berikut: 

 

Gambar.2 Diagram Alir  
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Gambar.2 Diagram Alir (Lanjutan) 



45 
 

 

Gambar.2 Diagram Alir (Lanjutan) 

 

D. Peralatan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian dengan metode 

eksperimental, sehingga akan dibuat benda uji untuk kemudian diuji dan 

diamati sehingga didapatkan data serta keterkaitan antar variabel. Dalam 

pembuatan benda uji diperlukan bahan serta alat sebagai penunjang dan 

memudahkan proses pelaksanaan pembuatan benda uji.  
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Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan benda uji campuran aspal 

porus dengan penambahan styrofoam dapat dikelompokan kedalam 

beberapa kelompok yaitu, penunjang pengujian karakteristik aspal yang 

meliputi (pengujian penetrasi, titik lembek, titik nyala dan bakar), alat 

penunjang pengujian berat jenis material, alat pengujian karakteristik 

agregat, alat pembuatan benda uji, alat penunjang pengujian karakteristik 

marshall, dan alat umum penunjang pengujian. 

1. Alat Penunjang Pengujian Karakteristik Aspal 

a. Alat Penunjang Pengujian Penetrasi 

Alat penunjang pengujian penetrasi merupakan semua alat yang 

dipakai untuk pengujian penetrasi. Adapun alat-alat tersebut meliputi: 

1) Penetrometer 

Penetrometer merupakan alat yang digunakan untuk 

pengujian penetrasi atau penusukan secara vertikal. Terdapat dua 

jenis penetrometer, yaitu manual dan otomatis. Satu hal yang 

membedakan antara kedua jenis penetrometer tersebut adalah pada 

penetrometer manual memerlukan stopwatch untuk pengukuran 

waktu, sedangkan penetrometer otomatis tidak memerlukan 

stopwatch karena sudah terdapat penghitung waktu otomatis yang 

terhubung dengan penetrometer.  

Penetrometer manual terdiri dari jarum dengan pemberat 

yang terhubung oleh arloji dan tertahan oleh tombol penahan, 

apabila tombol tersebut ditekan jarum penetrasi akan jatuh bebas. 
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Cara kerja dari alat penetrometer adalah jarum akan menusuk 

benda uji yang ada dibawahnya selama beberapa saat dan hasil 

kedalaman tusukan dari jarum tersebut dapat dibaca pada arloji 

sebagai nilai penetrasi aspal.  

Dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) 06-2456-1991, alat 

penetrometer yang dapat melepaskan pemegang jarum untuk 

bergerak secara vertikal tanpa gesekan dan dapat menunjukan 

kedalaman masuknya jarum ke dalam benda uji sampai 0,1 mm 

terdekat. Berat pemegang jarum 47.5 gram ±0,05 gram. Berat total 

pemegang jarum beserta jarum 50 gram ±0,05 gram. Pemegang 

jarum harus mudah dilepas dari penetrometer untuk keperluan 

pengecekan berat. Penetrometer harus dilengkapi dengan 

waterpass untuk memastikan posisi jarum dan pemegang jarum 

tegak 90o ke permukaan. Berat beban 50 gram ±0,05 gram dan 100 

gram ±0,05 gram sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

penetrasi dengan berat total 100 gram atau 200 gram sesuai dengan 

kondisi pengujian yang diinginkan. 

Menurut SNI 06-2456-1991, jarum penetrasi harus terbuat 

dari stainless stell dan dari bahan yang kuat, Grade 440-C atau 

yang setara, HRC 54 sampai 60. Memiliki berat 2,50 gram ±0,05 

gram serat panjang sekitar 50 mm sedangkan jarum panjang sekitar 

60 mm (2,4 inc) dengan bagian jarum standar yang tampak harus 

antara 40 mm sampai 45 mm sedangkan untuk jarum panjang 
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antara 50 mm-55 mm (1,97-2,17 inc), diameter 1,00 mm sampai 

1,02 mm dan diameter ujung kerucut 0,14 mm sampai 0,16 mm. 

Ujung jarum harus terletak satu garis dengan sumbu badan jarum 

dan berupa kerucut terpacung dengan sudut antara 8,7o dan 9,7o 

dan maksimal perbedaan tidak boleh melebihi 0,2 mm. Ujung 

jarum harus runcing, tajam, dan halus. 

 
Gambar.3 Penetrometer 

2) Cawan 

Cawan digunakan sebagai tempat menaruh aspal untuk 

pengujian penetrasi. Cawan yang digunakan untuk pengujian 

penetrasi dibagi menjadi tiga dan harus memiliki spesifikasi sesuai 

dengan SNI 06-2456-1991 yaitu untuk pengujian penetrasi di 

bawah 200 harus menggunakan cawan yang memiliki diameter 50 

mm dengan tinggi bagian 35 mm, untuk pengujian penetrasi antara 

200 hingga 300 harus memiliki diameter 55-75 mm da tinggi 45-70 

mm, untuk pengujian penetrasi antara 350 hingga 500 harus 

memiliki diameter 55 mm dan tinggi 70 mm. 
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Gambar 4. Cawan 

3) Stopwatch 

Dikarenakan penetrometer yang digunakan merupakan jenis 

penetrometer manual sehingga waktu dari penetrasi jarum tidak 

terhitung secara otomatis, sehingga diperlukan penghitung waktu 

yang efektif dan tepat untuk petunjuk kisaran waktu lamanya jarum 

penetrometer menusuk bebas sampel aspal. Dalam SNI 06-2456-

1991 syarat stopwatch haruslah terkalibrasi dan mempunyai skala 

terkecil 0,1 detik atau kurang dengan kesalahan tertinggi 0,1 detik 

untuk setiap 60 detik. 

 
Gambar 5. Stopwatch 
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b. Alat Penunjang Pengujian Titik Lembek 

Alat penunjang pengujian titik lembek merupakan semua alat 

yang dipakai untuk menunjang pengujian titik lembek aspal . Adapun 

alat-alat tersebut meliputi : 

1) Kawat Kasa 

Kawat kasa merupakan landasan sekaligus pembatas tabung 

ukur dengan kompor listrik agar tidak bersinggungan secara 

langsung. Selain sebagai penyekat, kawat kasa juga berfungsi 

sebagai perata panas pada dasar tabung ukur yang terbuat dari kaca, 

sehingga apabila panas yang mengenai dasar tabung ukur rata maka 

risiko pecah akibat kenaikan panas yang signifikan tidak akan 

terjadi. 

 
Gambar 6. Kawat Kasa 

2) Tabung Ukur 

Tabung ukur merupakan silinder berbahan kaca dengan 

petunjuk ukuran isi yang berfungsi sebagai wadah air untuk 

dipanaskan dalam pengujian titik lembek. Umumnya bahan yang 
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digunakan untuk tabung ukur adalah kaca pirex yang kuat dan tahan 

dalam suhu tinggi.  

 
Gambar 7. Tabung Ukur 

Di dalam tabung ukur digunakan landasan sebagai tempat 

untuk meletakkan benda uji aspal dalam pengujian titik leleh terdiri 

dari pelat berbentuk lingkaran dibagian atas dengan dua buah besi 

menggantung dengan pelat landasan peletakan cincin berisi sampel 

pengujian. Pada bagian tengah antara landasan meletakan cincin 

benda uji terdapat lubang kecil untuk meletakan thermometer. 

3) Cincin Kuningan 

Cincin kuningan merupakan benda bulat melingkar dengan 

lubang ditengahnya, untuk setiap set terdiri dari satu cincin dan satu 

cincin penggarah bola yang berada diatasnya. Kedua cincin tersebut 

merupakan satu pasangan yang dapat disatukan dan memiliki ukuran 

cincin menurut SNI2434-2011 dengan 19.8 mm untuk sisi bawah 

dan 15.9 mm untuk sisi bawah, serta cincin penggarah bola dengan 

ukuran diameter 23,0 mm dan lubang untuk bola 9,5 mm. 
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Gambar 8. Cincin Kuningan 

4) Bola Baja 

Bola baja merupakan bagian dari alat pengujian titik lembek 

yang akan membebani sampel aspal. Dengan ukuran diameter 

9,3mm dan berat 3,45 gram hingga 3,55 gram. Dalam sekali 

pengujian titik lembek dibutuhkan dua buah bola baja. 

 

 
Gambar 9. Bola Baja 

c.  Alat Pengujian Titik Nyala dan Bakar  

1) Cleveland Open Cup 

Cleveland open cup merupakan cawan untuk pengujian titik 

lembek dan titik nyala yang terbuat deri besi tebal dengan gagang 

yang memiliki ukuran standar dalam SNI 2433-2011 diameter dalam 

minimum 63 mm hingga 64 mm, tinggi 31 mm hingga 32.5 mm. 
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Cawan cleveland open cup dibuat dari besi tebal dengan tujuan agar 

tahan apabila dipanaskan dalam suhu yang tinggi. 

 
Gambar 10. Cleveland Open Cup 

2) Penjepit Thermometer 

Penjepit thermometer merupakan besi tegak dengan alas dan 

gagang penjepit thermometer. Penjepit thermometer digunakan untuk 

pengujian titik nyala dan bakar sebagai antisipasi keamanan pada 

saat mengukur suhu pada pengujian dikarenakan pengujian sampai 

pada suhu tinggi. 

 
Gambar 11. Penjepit Thermometer 

2. Alat Penunjang Pengujian Berat Jenis Material 

Alat penunjang pengujian berat jenis material terdiri dari beberapa 

alat meliputi : 
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a. Timbangan 

Timbangan merupakan alat untuk mengukur berat suatu benda. 

Dalam pengujian terdapat tiga jenis timbangan yang digunakan, yaitu 

neraca ohaus tiga lengan untuk menimbang sesuatu yang cukup berat, 

kemudian timbangan neraca ohaus kecil dengan ketelitian 0,01 gram 

untuk menimbang sesuatu ringan dan membutuhkan ketelitian lebih, dan 

yang terakhir adalah timbangan digital digunakan untuk menimbang 

sesuatu yang sedang dengan hasil cepat. 

 
Gambar 12. Timbangan Ohuse 

 

 

Gambar 13. Timbangan Tiga Lengan 
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b. Picnometer Labu 

Picnometer labu merupakan wadah berbentuk bulat lonjong dengan 

ujung atas mengerucut seperti labu dan berbahan kaca dengan penanda 

batas air yang digunakan untuk mengukur berat jenis material. 

 
Gambar 14. Picnometer Labu 

3. Alat Penunjang Pengujian Karakteristik Agregat 

Alat penunjang pengujian karakteristik agregat yang meliputi pengujian 

keausan agregat dengan los angles machine dan pengujian gradasi agregat, 

digunakan alat meliputi : 

a. Satu Set Ayakan Agregat 

Ayakan merupakan saringan untuk pengujian gradasi agregat yang 

disusun bertingkat dengan urutan peletakan sesuai dengan ukuran lubang 

mulai dari yang terkecil pada bagian bawah dan terbesar pada bagian 

atas. Adapun ukuran lubang pada setiap tingkatnya diatur dalam SNI 03-

1968-1990, yaitu 37,5 mm (3”); 63,5 mm (2½”); 50,8 mm (2”); 19,1 mm 

(¾”); 12,5 mm (½”); 9,5 mm (⅜”); No.4 (4.75 mm); No.8 (2,36 mm); 

No.16 (1,18 mm); No.30 (0,600 mm); No.50 (0,300 mm); No.100 (0,150 

mm); No.200 (0,075 mm). 
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Gambar 15. Ayakan 

b. Los Angles Machine 

Los angles machine merupakan mesin untuk pengujian keausan 

agregat kasar, dengan bentuk silinder besi dengan dengan ukuran 

diameter dalam 711 mm atau 28 inch dan panjang 508 mm atau 20 inch 

(SNI 2417-2008), mesin ini akan memutar agregat beserta beberapa bola 

baja didalamnya sebanyak 100 sampai 500 kali putaran. 

       
Gambar.18 Los Angle Machine 

4. Alat Penunjang Pembuatan Benda Uji 

Dalam pembuatan benda uji dari proses pencampuran hingga 

pencetakan benda uji dibutuhkan alat penunjang meliputi : 
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a. Mould 

Mould merupakan cetakan dari bahan besi yang memiliki ukuran 

4 inch atau sekitar 101.6 mm dan tinggi 76.2 mm (SNI 06-2489-1991). 

Mould digunakan untuk mencetak campuran aspal panas agar memiliki 

bentuk sesuai dengan standar. Untuk setiap satu set mould terdiri dari 

dua buah cetakan yang dapat dikaitkan dan satu alas cetakan berbentuk 

lingkaran dari besi tebal. 

 
Gambar 17. Mould 

b. Penumbuk 

Alat penumbuk merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk 

campuran aspal panas dalam mould agar padat. Terdapat dua jenis alat 

penumbuk yaitu alat penumbuk otomatis yang digerakan dengan mesin 

dan alat penumbuk manual.  Menurut SNI 06-2489-1991 alat penumbuk 

memiliki beban 4,356 kg dengan tinggi jatuh bebas setinggi 45,7 cm. 

Penumbukan dilakukan sebanyak 75 kali pada setiap sisinya, hal ini 

mengacu pada SNI 06-2489-1991 untuk pengambaran lalu lintas padat. 
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Gambar 18. Penumbuk 

c. Landasan Pemadat 

Landasan pemadat merupakan besi dengan tebal 1cm dengan lebar 

30cm x 30 cm. Fungsi dari besi landasan pemadat adalah untuk 

mengalasi mould ketika dipadatkan sehingga dasar mould dapat rata. 

Selain itu landasan pemadat juga berfungsi untuk meredam tekanan 

penumbuk agar tidak merusak lantai dibawahnya. 

 
Gambar  19. Landasan Pemadat 

d. Ejecktor 

Ejecktor merupakan alat untuk mengeluarkan benda uji dari dalam 

mould dengan sistem kerja dengan mendorong secara perlahan benda uji 

hingga keluar dari mould. 
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Gambar 20. Ejecktor 

e. Bak Pengaduk 

Bak pengaduk merupakan tempat untuk memanaskan agregat 

sekaligus untuk mencampur agregat dengan aspal. Bentuk bak yang 

digunakan adalah persegi dengan ukuran dasar sekitar 30 cm x 15 cm 

dan tinggi 10 cm dan berbahan pelat seng. 

 
Gambar 21. Bak Pengaduk 

f. Spatula  

Spatula merupakan pelat besi tipis dengan gagang untuk 

mengengam yang berfungsi untuk menusuk campuran aspal panas dalam 

mould ketika akan dipadatkan serta sebagai pengaduk aspal ketika 

dipanaskan. 
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Gambar 22. Spatula 

5. Alat Penunjang Pengujian Karakteristik Marshall  

Serangkaian pengujian karakteristik marshall memerlukan beberapa 

alat penunjang meliputi dengan mesin-mesin tekan untuk melakukan 

penekanan pada benda uji, adapun mesing-mesin yang dimaksud sebagai 

berikut : 

a. Marshall Test Machine 76-B0038/CB 

Marshall test machine merupakan alat tekan dengan dilengkapi 

cincin penguji proving ring dengan kapasitas 2500 kg atau sekitar 5000 

pon, dimana dalam cincin penguji tersebut dilengkapi dengan arloji atau 

dial dengan ketelitian 0,0025 mm yang berfungsi untuk mengukur 

stabilitas benda uji. Kecepatan penekanan dari marshall test machine 

adalah 50 mm/menit. Dalam mesin marshall test machine terdapat 

kepala penekan dari besi tebal dengan bentuk sepasang setengah 

lingkaran dengan dua buah besi tegak sebagai penghubungnya. Kepala 

penekan digunakan untuk meletakkan benda uji untuk ditekan. 

Pembaccan arloji harus dilakukan untuk selanjutnya menjadi tolak ukur 

untuk dimasukkan pada tabel kalibrasi alat agar didapatkan nilai load.  
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Gambar 23. Marshall Test Machine 

b. UTM (Universal Testing Machine) 

UTM merupakan sebuah mesin untuk melakukan pengujian 

kekuatan tarik serta kuat tekan suatu material dengan kapasitas 100 KN. 

UTM terkoneksi dengan komputer sehingga hasil dari pengujian dapat 

termonitor dari komputer serta akan diproses lebih lanjut pada sistem 

komputer hingga hasil siap cetak sebagai laporan. UTM digunakan 

sebagai alat pengukur stabilitas campuran aspal apabila benda uji 

memiliki nilai stabilitas diatas kapasitas alat marshall test machine.  

Pengujian dilakukan dengan menekan benda uji yang diletakkan pada 

kepala penekan. 

 
Gambar 24. Universal Testing Machine 
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c. Mesin Uji Tekan Beton 

Mesin uji tekan beton merupakan mesin tekan dengan kapasitas 

100 ton, mesin tekan beton umumnya digunakan untuk melakukan 

pengujian kuat desak material dengan kekuatan tinggi. Dalam pengujian 

dikarenakan mesin marshall test machine 76-B0038/CB tidak mampu 

untuk menguji beberapa benda uji, sehingga dengan sedikit modifikasi 

mesin tekan beton digunakan sebagai penguji kekuatan stabilitas 

marshall. 

 
Gambar 25. Mesin Uji Tekan Beton 

6. Alat-Alat Umum Penunjang Pengujian : 

 Alat-alau umum penunjang pengujian merupakan semua alat yang 

sering dipakai dalam pengujian . Adapun alat-alat tersebut meliputi : 

a. Kompor Listrik 

Untuk memanaskan aspal dibutuhkan sumber panas, salah satu 

sumber panas yang digunakan adalah kompor listrik. Kompor listrik 

dipilih dengan asumsi keamanan terbaik, dimana risiko akan kebakaran 

akibat pemanasan aspal akan lebih kecil dikarenakan panas yang 

ditimbulkan dari kompor dengan api sebagai sumber panas.  
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Gambar 26. Kompor Listrik 

b. Thermometer 

Thermometer merupakan alat untuk mengukur suhu, untuk 

penelitian spesifikasi thermometer diatur dalam SNI 19-6421-2000. 

thermometer digunakan hampir dalam semua pengujian, mulai dari 

pengujian titik lembek, penetrasi, pencampuran agregat , pembuatan 

benda uji. 

 
Gambar 27. Thermometer 

E. Bahan Pengujian 

Bahan yang digunakan sebagai benda uji maupun penunjang pengujian 

meliputi : 
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1. Aspal  

Aspal yang dipakai dalam pengujian merupakan aspal Pertamina 

dengan penetrasi 60/70. 

 
 

Gambar 28. Aspal 

2. Agregat Kasar 

Agregat kasar yang digunakan merupakan agregat dari Gunung  

Merapi yang di dapat dari Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Agregat diambil pada stop pile dengan ukuran agregat maksimum 

berukuran 2 cm. 

 
Gambar 29. Agregat Kasar 
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3. Agregat Halus 

 Agregat halus yang dipakai merupakan agregat Kali Progo yang 

diambi dari stop pile di Kampus Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.  

 
Gambar 30. Agregat Halus 

4. Styrofoam 

Styrofoam yang dipakai sebagai campuran aspal adalah styrofoam 

limbah dari kemasan packing buah dengan lambang recycle 6  yang 

diambil dari Super Indo Jalan Kaliurang Km.6, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 
Gambar 31. Styrofoam 
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5. Kerosine 

 Kerosin atau yang umum disebut minyak tanah adalah bahan 

hidrokarbon yang dapat melarutkan aspal. Karena sifatnya dapat 

melarutkan aspal maka kerosine digunakan untuk membersihkan peralatan 

yang bersinggungan dengan aspal secara langsung. Kerosine yang 

digunakan merupakan kerosine produk dari Pertamina. 

 
Gambar 32.Kerosine 

6. Pelumas 

Pelumas digunakan untuk melumasi mould ketika benda uji akan 

dicetak, dengan tujuan agar benda uji tidak merekat dengan permukaan 

mould dan agar dapat mudah ketika dilepas. 

 
Gambar 33. Pelumas 
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7. Kertas Pelapis 

 Kertas pelapis digunakan untuk melapisi bagian dasar mould agar 

campuran aspal tidak langsung bersinggungan dengan mould, kertas yang 

digunakan adalah kertas kalkir. 

 
Gambar 34. Kertas Pelapis 

8. Air dan Es Batu 

 Air dan es batu digunakan sebagai penurun suhu aspal pada 

pengujian penetrasi. Selain itu, air juga digunakan untuk merendam benda 

uji selama ±24 jam dan menimbang benda uji di dalam air untuk 

mengambarkan kondidi ekstrim . 

                  
Gambar 35. Air dan Es Batu 
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F. Langkah-Langkah Pengujian 

Pengujian dilaksanakan secara berurutan dengan urutan pengujian 

karakteristik aspal, pengujian berat jenis material, pengujian karakteristik 

agregat, pembuatan benda uji, pengujian karakteristik marshall.  

1. Pengujian Karakteristik Aspal 

Pengujian karakteristik aspal meliputi pengujian penetrasi, titi 

lembek, titik nyala dan bakar. Adapun standar yang dijadikan sebagai 

acuan adalah SNI meliputi : 

Tabel.7 Acuan Pengujian Karakteristik Aspal 

No Jenis Pengujian Acuan 
Persyaratan 

Satuan 
Min Maks 

1 Penetrasi SNI 06-2456-1991 50 - mm 

2 Titik Lembek SNI 06-2434-1991 53 - ℃ 

3 
Titik Nyala dan 

Bakar 
SNI 06-2433-1991 232 - ℃ 

  

a. Pengujian Penetrasi 

Pengujian penetrasi dilakukan dengan acuan SNI 06-2456-1991 , 

dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

1) Menuangkan sampel aspal ke cawan pengujian hingga batas yang 

ditentukan. 

2) Merendam cawan dalam air es hingga suhu aspal menjadi 25 ℃. 

3) Menaruh cawan pada dasar alat penetrometer sesuai dengan posisi. 

4) Mengatur jarum penetrasi agar tepat diatas permukaan aspal ± 0,1 

mm dan mengatur posisi jarum arloji. 

5) Menyiapkan stopwatch. 

6) Menekan tombol penetrasi hingga lima detik. 
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7) Membaca angka yang diunjukan oleh arloji. 

b. Pengujian Titik Lembek  

Pengujian penetrasi dilakukan dengan mengacu SNI 06-2434-

1991, dengan urutan dan langkah-langkah proses pengujian berikut : 

1) Menyiapkan sampel aspal ke dalam cincin pengujian dan meletakkan 

kedalam landasan pelat. 

2) Menyiapkan kompor dan kasa kawat. 

3) Mengisi air ke dalam tabung kaca sesuai dengan batas yang 

ditentukan. 

4) Meletakkan landasan ke dalam tabung kaca. 

5) Meletakkan termometer ke dalam tabung. 

6) Meletakan bola baja di atas cincin. 

7) Mengamati waktu setiap kenaikan suhu sebesar 5℃. 

8) Menghitung waktu pada saat bola baja jatuh hingga menyentuh dasar 

landasan. 

c. Pengujian Titik Nyala dan Bakar 

Pengujian penetrasi dilakukan dengan mengacu SNI 06-2433-

1991, dengan urutan langkah-langkah proses pengujian berikut : 

1) Menyiapkan sampel aspal dan memasukan ke dalam cawan 

cleveland open cup hingga batas yang ditentukan. 

2) Menjepit thermometer ke penjepit serta mengatur posisinya. 

3) Menyiapkan kompor untuk pemanasan. 

4) Memulai stopwatch bersamaan dengan menyalakan kompor. 
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5) Menyalakan sumber api serta menyiapkan tongkat penyulut. 

6) Mengamati pergerakan suhu aspal ketika dipanaskan. 

7) Mencoba menyulut api setiap kenaikan suhu 2℃. 

8) Mengamati setiap nyala api akibat sulutan. 

9) Mencatat titi nyala dan bakar aspal. 

2. Pengujian Berat Jenis Material 

Pengujian berat jenis material bertujuan mengetahui berat jenis serta 

sifat material dengan acuan yang digunakan dalam pengujian meliputi : 

Tabel.8 Acuan Pengujian Berat Jenis 

No 
Jenis 

Pengujian 
Acuan 

Persyaratan 
Satuan 

Min Maks 

1 
Berat Jenis 

Agregat Kasar 
SNI 03-1969-1990 2,5 -  gr/cc   

2 
Berat Jenis 

Agregat Halus 
SNI 03-1970-1990 2,5 - gr/cc 

3 
Berat Jenis 

Aspal 
SNI 2441:2011 1 - gr/cc 

4 
Penyerapan 

Agregat Kasar 
SNI 03-1969-1990 - 3 % 

5 
Penyerapan 

Agregat Halus  
SNI 03-1970-1990 - 3 % 

 

a. Berat Jenis Agregat Kasar 

Pengujian berat jenis agregat kasar dilakukan dengan mengacu 

SNI 03-1969-1990, dengan langkah-langkah serta urutan pengujian 

berikut : 

1) Menyiapkan kerikil sebagai benda uji sebanyak 2 kali 2,5 kg. 

2) Merendam kerikil selama 24 jam ± 4 jam. 

3) Mengangkat dan meniriskan kerikil hingga SSD. 

4) Menimbang kerikil SSD sebanyak 2,5 kg. 
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5) Menyiapkan ember berisi air. 

6) Memasukkan kerikil seberat 2,5 kg kedalam keranjang. 

7) Memasukkan keranjang berisi kerikil kedalam ember berisi air 

8) Menimbang kerikil dala air. 

9) Mengangkat kerikil dari air dan meniriskan. 

10) Mengoven kerikil selama 24 jam ± 4 jam. 

11) Mengangkat kerikil dari oven. 

12) Menimbang kerikil kering oven. 

b. Berat Jenis Agregat Halu 

Pengujian berat jenis agregat kasar dilakukan dengan mengacu 

pada SNI 03-1970-1990, dengan langkah-langkah proses pengujian 

berikut : 

1) Menyiapkan pasir sebagai sampel benda uji sebanyak 2 kali 500 

gram. 

2) Merendam pasir selama 24 jam ± 4 jam. 

3) Meniriskan dan menghamparkan pasir. 

4) Memeriksa SSD pasir dengan kerucut kuningan. 

5) Menimbang pasir SSD sebanyak 500 gram. 

6) Menimbang picnometer kosong. 

7) Memasukkan air dan menimbang picnometer. 

8) Memasukkan 500 gram pasir kedalam picnometer berisi air. 

9) Menimbang kembali picnometer berisi air dan pasir. 

10) Mengisi kembali air hingga batas yang ditentukan. 
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11) Menimbang kembali picnometer. 

12) Mengeluarkan pasir di dalam picnometer. 

13) Mengoven pasir selama selama 24 jam ± 4 jam. 

14) Mengangkat pasir dari oven dan menimbang. 

c. Berat Jenis Aspal 

Pengujian berat jenis agregat kasar dilakukan dengan acuan SNI 

2441:2011, dengan langkah-langkah proses pengujian berikut : 

1) Menyiapkan aspal dan membentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. 

2) Menimbang picnometer kosong. 

3) Mengisi picnometer dengan air. 

4) Menimbang picnometer dengan air. 

5) Memasukkan aspal kedalam picnometer. 

6) Menimbang kembali picnometer yang berisi air dan aspal. 

7) Mengisi picnometer dengan air hingga batas yang di tentukan. 

8) Menimbang kembali picnometer. 

3. Pengujian Karakteristik Agregat 

Pengujian karakteristik agregat bertujuan untuk mengetahui sifat 

material, adapun acuan yang digunakan dalam pengujian tersebut meliputi: 

Tabel.9 Acuan Pengujian Karakteristik Agregat 

No Jenis Pengujian Acuan 
Persyaratan 

Satuan 
Min Maks 

1 

Pengujian Keausan 

Agregat dengan Los 

Angles Machine 

SNI 2417-2008 - 50% % 
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Tabel.9 Acuan Pengujian Karakteristik Agregat (Lanjutan) 

No Jenis Pengujian Acuan 
Persyaratan Satuan 

Min Maks 

2 

Pengujian 

Gradasi Agregat 

Kasar 

SNI 03-1968-1990 - - % 

3 

Pengujian 

Gradasi Agregat 

Halus 

SNI 03-1968-1990 - - % 

 

a. Pengujian Keausan Agregat  

Pengujian keausan agregat dengan los angles machine dilakukan 

dengan acuan SNI 2417-2008, dengan langkah-langkah proses 

pengujian berikut : 

1) Mengoven kerikil selama 24 jam ± 4 jam. 

2) Menimbang kerikil sebanyak 5 kg. 

3) Menyiapkan  los angles machine. 

4) Memasukkan kerikil kedalam los angles machine. 

5) Mengoperasikan los angles machine sebanyak 500 putaran. 

6) Mengeluarkan kerikil dari los angles machine. 

7) Mengayak kerikil dengan ayakan no.4. 

8) Memisahkan kerikil yang tertahan pada ayakan no.4. 

9) Menimbang kerikil yang tertahan pada ayakan no.4. 

b. Pengujian Gradasi Agregat Kasar 

Pengujian Gradasi Agregat Kasar dilakukan dengan acuan SNI 

03-1968-1990, dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

1) Mengoven kerikil selama 24 jam ±4 jam. 

2) Menimbang kerikil sebanyak 5 kg. 
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3) Menyiapkan saringan dan menyusun sesuai dengan urutan. 

4) Menuangkan kerikil ke dalam saringan dari urutan teratas. 

5) Mengoyangkan/menggetarkan susunan saringan selama 15 menit. 

6) Melepas susunan saringan satu persatu. 

7) Menaruh agregat yang tertinggal pada setiap saringan pada wadah 

sesuai dengan fraksinya masing-masing. 

8) Menimbang berat agregat masing-masing fraksi. 

c. Pengujian Gradasi Agregat Halus 

Pengujian Gradasi Agregat Halus dilakukan dengan acuan SNI 

03-1968-1990, berikut langkah-langkah pengujian gradasi agregat : 

1) Menoven pasir selama 24 jam ± 4 jam. 

2) Menimbang pasir sebanyak 5 kg. 

3) Menyiapkan saringan dan menyusun sesuai dengan urutan. 

4) Menuangkan pasir kedalam saringan dari urutan teratas. 

5) Mengoyang/menggetarkan susunan saringan selama 15 menit. 

6) Melepas susunan saringan satu persatu. 

7) Menaruh agregat yang tertinggal pada setiap saringan pada wadah 

sesuai dengan fraksinya masing-masing. 

8 ) Menimbang berat agregat masing-masing fraksi. 

4. Pembuatan Benda uji 

 Pembuatan benda uji dilakukan dengan mengacu pada SNI, dengan 

langkah-langkah berikut : 

a. Mengoven agregat halus dan agregat kasar selama 24 jam. 
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b. Mengangkat agregat dari oven. 

c. Menimbang agregat kasar dan agregat halus sesuai dengan kebutuhan 

dan menaruh pada plastik sesuai dengan kode. 

d. Menyiapkan styrofoam dan memotong menjadi kecil-kecil. 

e. Menimbang styrofoam sesuai dengan kebutuhan. 

f. Menimbang aspal sesuai dengan kebutuhan. 

g. Menyiapkan kompor dan tempat pengadukan. 

h. Memanaskan agregat hingga suhu 100℃ pada wadah. 

i. Memanaskan aspal hingga suhu 110℃. 

j. Memasukan styrofoam kedalam aspal secara perlahan dan mengaduk 

hingga tidak ada gumpalan atau hingga suhu 230℃. 

k. Menuangkan aspal ke dalam wadah berisi agregat secara perlahan. 

l. Mengaduk campuran aspal hingga campuran homogen. 

m. Memanaskan mould di atas kompor hingga mencapai suhu 110℃. 

n. Menyiapkan penumbuk beserta landasan besi. 

o. Mengangkat mould dan memposisikan mould diatas landasan. 

p. Mengolesi mould dengan oli dan menaruh kertas pelapis. 

q. Menuangkan campuran aspal panas ke dalam mould. 

r. Menusuk campuran aspal sebanyak 8 tusukan pada bagian samping dan 

5 tusukan pada bagian tengah. 

s. Menumbuk menggunakan penumbuk sebanyak 75 tumbukan. 

t. Membalik mould. 

u. Menumbuk dengan 75 tumbukan. 
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v. Menunggu mould hingga dingin. 

w. Mengeluarkan benda uji dengan ejector. 

x. Mengangkat benda uji dan memindahkan ke wadah.  

5. Pengujian Karakteristik Marshall  

Serangkaian pengujian karakteristik marshall dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai karakteristik marshall meliputi nilai VIM, 

VMA, VFA, stabilitas, flow. Adapun langkah-langkah pengujian meliputi : 

a. Menimbang berat benda uji dalam udara. 

b. Merendam benda uji selama 24 jam dalam air. 

c. Meniriskan benda uji.  

d. Menimbang benda uji dalam keadaan jenuh.  

e. Menyiapkan ember berisi air untuk menimbang benda uji dalam air. 

f.  Meniriskan benda uji. 

g. Mengukur diameter dan tinggi benda uji. 

h. Menyiapkan alat marshall test, UTM, dan mesin tekan beton. 

i. Menyiapkan kepala penekan dan mengolesi dengan pelumas. 

j. Menaruh benda uji sesuai dengan posisi pada kepala penekan dan 

meletakkan pada posisi. 

k. Menseting arloji hingga titik nol. 

l. Mengoperasikan alat marshall test. 

m. Membaca hasil stabilitas pada arloji. 

n.  Melepas benda uji dari kepala penekan. 

o.  Mengukur diameter benda uji. 


