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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan didalam laboratorium untuk mendapatkan 

suatu data hasil penelitian dengan melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari 

persiapan, pemeriksaan bahan / material yang berupa agregat halus dan agregat 

kasar, aspal dilanjutkan dengan perencanaan campuran, pembuatan benda uji 

sampai tahap pelaksanaan pengujian dengan menggunakan alat Indirect Tensile 

Strength. Material yang digunakan adalah jenis Hot Roller Sheet dengan aspal pen 

60/70. Alat pemadat yang digunakan adalah Marshall Hammer dengan jumlah 

tumbukan dalam pemadatan 75 kali dan 50 kali. 

A. Tahapan Penelitian 

 

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu : 

Tahap I : Pengujian bahan agregat dan aspal. 

Tahap II   : Perhitungan rencana campuran, pembuatan benda uji dan perawatan      

benda uji sampai benda uji siap untuk di uji. 

Tahap III  : Pengujian benda uji dengan ITS (Indirect Tensile Strength). 

Tahap IV  : Analisa data dan Kesimpulan. 

 

B. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, agregat kasar dan agregat halus 

berasal dari PT. Panca Darma yang berasal dari Wonogiri yang diperoleh dengan 

alat pemecah batu (Stone Crusher). Untuk aspal yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah jenis AC 60/70 hasil produksi PT.Pertamina Cilacap. Filler yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil gradasi yang lolos saringan No.200, 

jenis filler yang digunakan adalah abu batu, sedangkan variasi kadar aspal adalah 

5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%  terhadap total agregat.  
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D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Transportasi Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Adapun langkah penelitian sebagai berikut: 

Tahap I : Pengujian bahan dan aspal 

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang memenuhi 

spesifikasi meliputi : 

1. Pemeriksaan agregat kasar meliputi : 

a. Tes abrasi Los Angeles 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan 

agregat kasar terhadap keausan dengan mempergunakan mesin Los 

Angeles. Keausan tersebut dinyatakan dengan perbandingan antara 

berat bahan aus lewat saringan no. 12 (1,70 mm) terhadap berat 

semula dalam persen. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1). Menyediakan batu kerikil dengan berat 5000 gram. 

2). Memasukan bola-bola baja dan batu kerikil ke dalam mesin Los 

Angeles. 

3). Memutar mesin Los Angeles dengan kecepatan 30 – 35 rpm 

sebanyak 500 

  putaran, lalu benda uji dikeluarkan dan disaring dengan saringan 

no.12 (1,70 mm). 

4). Butiran yang tertahan ditimbang catat hasilnya. 

Adapun rumus-rumus yang dipakai untuk uji keausan agregat 

sebagai berikut: = − × 100% 

dengan : 

a = berat benda uji semula (gram) 

b = berat benda uji tertahan saringan (1,70 mm) no. 12 (gram) 

b. Pemeriksaan kelekatan pada agregat terhadap aspal 
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Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kelekatan 

agregat terhadap aspal. Kelekatan agregat terhadap aspal adalah 

presentasi luas permukaan batuan terhadap keseluruan luas 

permukaan. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Mengambil 100 gr agregat dan memasukkan ke dalam wadah isi 

aspal sebanyak (5,5  0,2) gram yang telah dipanaskan sampai 

pada suhu yang diperlukan. Mengaduk aspal dan agregat sampai 

merata dengan spatula selama 2 menit. 

2) Memindahkan adukan tersebut ke dalam gelas kimia, mengisi 

air suling ke dalam gelas kimia sebanyak 500 ml dan 

mendiamkan tabung berisi adukan pada suhu ruang selama 24 

jam. 

3) Amati campuran apakah ada agregat yang terlepas atau tidak. 

c. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis 

(specific gravity, berat jenis kering permukaan jenuh (saturated 

surface dry specific gravity), berat jenis semu (apparent specific 

gravity) dari agregat kasar. 

1) Berat jenis bulk (bulk specific gravity) adalah perbandingan 

antara agregat kering dan air suling yang isinya sama dengan isi 

agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

2) Berat jenis kering permukaan jenuh SSD (Satured Surface Dry) 

adalah perbandingan antara berat agregat kering permukaan 

jenuh dan air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam 

keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

3) Berat jenis semu (apparent specific gravity) adalah 

perbandingan antara berat agregat kering dan air suling yang 

isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan kering pada suhu 

tertentu. 
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4) Penyerapan adalah persentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap berat agregat kering. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau bahan-

bahan lain yang melekat pada permukaan. 

2) Keringkan benda uji dalam oven pada suhu 105 oC sampai 

berat tetap. 

3) Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama 1-3 jam, 

kemudian timbang dengan ketelitian 0,5 gr. (BK) 

4) Rendam benda uji dalam air pada suhu kamar selama 

(24±4) jam. 

5) Keluarkan benda uji dari air dan dilap dengan kain penyerap 

sampai selaput air pada permukaan hilang (SSD), untuk 

butiran yang besar pengeringan harus satu per satu. 

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

7) Letakkan benda uji dalam keranjang, goncangkan batunya 

untuk mengeluarkan udara yang tersekap dan tentukan 

beratnya di dalam air (BA). Ukur suhu air untuk 

penyesuaian perhitungan pada suhu standar (25) oC. 

Perhitungan. 	a.				Berat	jenis	bulk	( 	 	 ) = −  

  .				 	 	 	 	 ℎ				 = −  	.			 	 	 																																													 = −  									 .			 																																																						 = −  

  dengan :  

Bk =  berat benda uji kering oven , (gram). 
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Bj     = berat benda uji kering permukaan jenuh,   

(gram). 

Ba       = berat benda uji kering permukaan jenuh di 

dalam air, (gram). 

d. Pemeriksaan Analisa Saringan agregat kasar 

Pemerikasaan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian 

butir (gradasi) agregat kasar dengan menggunakan saringan. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1. Keringkan benda uji di dalam oven dengan suhu (100 5)˚C 

sampai beratnya 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. 

2. Pemeriksaan agregat halus meliputi : 

a. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus. 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis 

(specific gravity), berat jenis kering permukaan jenuh (saturated 

surface dry specific gravity), berat jenis semu (apparent specific 

gravity) dan penyerapan dari agregat halus. 

1) Berat jenis bulk (bulk specific gravity) adalah perbandingan 

antara agregat kering dengan air suling yang isinya sama dengan 

isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

2) Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD specific gravity) 

adalah perbandingan antara agregat kering permukaan jenuh 

dengan air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam 

keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

3) Berat jenis semu (apparent specific gravity) adalah 

perbandingan antara berat agregat kering dengan air suling yang 

isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan kering pada suhu 

tertentu. 
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4) Penyerapan adalah persentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap berat agregat kering. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110 5)˚C 

sampai berat tetap. Yang dimaksud dengan berat tetap 

adalah keadaan berat benda uji selama 3 kali proses 

penimbangan dan pemanasan dalam oven dengan selang 

waktu 2 jam berturut-turut, tidak akan mengalami 

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

Mendinginkan pada suhu ruang, kemudian rendam dalam 

air selama (24 4) jam. 

2) Buang air perendam dengan hati-hati, jangan ada butiran 

yang hilang, tebarkan agregat di atas talam, keringkan di 

udara panas dengan cara membalik-balikkan benda uji. 

Lakukan pengeringan sampai tercapai keadaan kering 

permukaan jenuh. 

3) Periksa keadaan kering permukaan jenuh dengan 

mengisikan benda uji ke dalam kerucut terpancung, 

padatkan dengan penumbuk sebanyak 25 kali, angkat 

kerucut terpancung. Keadaan kering udara permukaan jenuh 

tercapai bila benda uji runtuh akan tetapi masih dalam 

keadaan bentuk cetakan. 

4) Segera setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh 

masukkan 500 gr benda uji ke dalam picnometer. Masukkan 

air suling sampai mencapai 90 % isi picnometer, memutar 

sambil diguncangkan sampai tidak terlihat gelembung udara 

di dalamnya. Untuk mempercepat proses ini dapat 

digunakan pompa udara, tetapi harus diperhatikan jangan 

sampai ada air yang ikut terhisap, dapat juga dilakukan 

dengan merebus picnometer. 
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5) Rendam picnometer dalam air dan ukur suhu air untuk 

penyesuaian perhitungan pada suhu standar 25˚C. 

6) Tambahkan air sampai mencapai tanda batas. 

7) Timbang picnometer berisi air dan benda uji sampai 

ketelitian 0,1 gr (Bt). 

8) Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu 

(100 5)˚C sampai berat tetap, kemudian dinginkan benda 

uji desicator. 

9) Setelah benda uji dingin kemudian timbanglah (Bk). 

10) Tentukan berat picnometer berisi air penuh dan ukur suhu 

air guna penyesuaian dengan suhu standar 25˚C (B). 

Perhitungan : a.		Berat	jenis	bulk	( 	 	 ) = BkB + 500 − Bt b.		Berat	jenis	kering	permukaan	jenuh								 = 	 500B + 500 − Bt c.		Berat	jenis	semu																																														 = BkB + Bk − Bt c.		Berat	jenis	semu																																									 = 500 − BkBk × 100% 

Dengan : 

               Bk   = berat jenis uji kering oven, (gram). 

               B   = berat picnometer berisi air, (gram). 

               Bt   = berat picnometer beisi benda uji dan air, (gram). 

               500 = berat benda uji dalam keadaan kering permukaan    

jenuh, (gram). 

b. Pemeriksaan Sand equivalent 

Pemerikasaan Sand equivalent ini untuk menentukan kadar debu 

yang menyerupai lempung pada agregat halus/ pasir. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Isikan larutan kerja Ca Cl2 ke dalam tabung sampai 4’.  

2) Sifon diletakkan dengan ketelitian 36’ 1’ (915  25mm). 



59 
 

3) Masukkan benda uji dengan corong ke dalam tabun, ketuk-ketuk 

supaya udara dalam tabung keluar. 

4) Biarkan benda uji dalam silinder selama 10 menit. 

5) Tutup tabung dan guncangkan secara horizontal sebanyak 90 

kali selama 30 detik. 

6) Letakkan tabung di meja, buka karet penutup, masukkan 

irrigator dan tekan sampai dasar tabung dan aduk pelan-pelan 

sampai butir-butir halus menjadi tersuspensi. 

7) Isikan  larutan Ca Cl2 sampai 15’ sambil diangkat irigatornya 

pelan-pelan dan diatur alirannya sehingga permukaan tetap 15’. 

8) Biarkan selama 20 menit   15 detik 

9) Segera baca garis batas suspensi lempung sebagai Clay Reading 

(pembacaan lempung). 

10) Kemudian diadakan pembacaan pasir (Sand Reading) yaitu 

dengan memasukkan kaki pemberat dalam tabung pelan-pelan 

(jangan sampai menyentuh mulut tabung) 

11) Setelah menyentuh permukaan pasir singgungkan indicator pada 

skala ukur, baca hasilnya dan kurangi 10’. 

Adapun rumus-rumus yang dipakai untuk uji Sand aquivalent 

sebagai berikut : =	 	 		 	  

c. Pemeriksaan Analisa Saringan agregat halus 

Pemerikasaan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian 

butir (gradasi) agregat halus dengan menggunakan saringan. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Keringkan benda uji di dalam oven dengan suhu (100 5)˚C 

sampai beratnya 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. 
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3. Pemeriksaan aspal meliputi : 

a. Penetrasi aspal 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi 

bitumen keras atau lembek dengan memasukkan jarum penetrasi 

ukuran tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen pada 

suhu tertentu. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Letakkan benda uji dalam tempat air yang kecil dan masukkan 

tempat air tersebut 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 1,5 jam 

untuk benda uji besar. 

2) Periksalah pemegang jarum agar dapat dipasang dengan baik 

dan bersihkan jarum penetrasi dengan pelarut lain kemudian 

keringkan jarum tersebut dengan lap bersih dan pasanglah jarum 

pada pemegang jarum. 

3) Letakkan pemberat 50 gr di atas jarum untuk memperoleh beban 

sebesar (100 0,1) gr. 

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 nol di 

arloji penetrometer, sehingga jarum penujuk berhimpit 

dengannya. 

6) Lepaskan pemegang jarum dan serentak jalankan stopwatch 

selama jangka waktu (5 0,1) detik. 

7) Putarlah arloji penetrometer dan bacalah angka penetrasi yang 

berhimpit dengan jarum penunjuk. Bulatkan hingga angka 0,1 

mm terdekat. 

8) Lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi 

untuk pekerjaan berikutnya. 
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9) Lakukan pekerjaan a sampai dengan g di atas kurang lebih 5 kali 

untuk benda uji yang sama dengan ketentuan setiap titik 

pemeriksaan berjarak satu sama lain dan dari tiap dinding lebih 

dari 1 cm. 

b. Titik lembek 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik lembek 

aspal dan ter 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 aspal atau ter 

tersebut menyentuh plat dasar yang terletak di bawah cincin pada 

tinggi tertentu, sebagai akibat kecepatan pemanasan tertentu. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

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 dengan pekerjaan ini 

di antara kedua benda uji (kurang lebih 12,7 mm) dari tiap 

cincin. 

Periksa dan aturlah jarak antar 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 sehingga kenaikan suhu menjadi 5˚C per menit. 

Kecepatan pemanasan ini tidak boleh diambil dari kecepatan 

pemanasan rata-rata  dari awal dan akhir pekerjaan ini. 

Untuk 3 menit yang pertama perbedaan kecepatan pemanasan 

tidak boleh melebihi 0,5˚C. 



62 
 

c. Daktilitas 

Maksud pemeriksaan daktilitas ini adalah mengukur jarak 

terpanjang yang dapat ditarik antara dua cetakan yang berisi bitumen 

keras sebelum putus, pada suhu dan kecepatan tarik tertentu. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Benda uji didiamkan pada suhu 25 oC dalam bak perendam 

selama 85 sampai 95 menit, kemudian lepaskan benda uji dari 

plat dasar dan sisi-sisi cetakannya. 

2) Pasanglah benda uji pada alat mesin uji dan tariklah benda uji 

secara teratur dengan kecepatan 5 cm/menit sampai benda uji 

putus. Perbedaan kecepatan lebih kurang 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 harus dipertahankan tetap (25 0,5) oC. 

d. Berat jenis 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis 

bitumen atau ter dengan picnometer.  

Berat jenis bitumen atau ter adalah perbandingan antara berat 

bitumen atau ter dan air suling dengan isi yang sama pada suhu 

tertentu. 

Langkah- langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a. Isilah bejana dengan air suling sehingga diperkirakan bagian 

atas picnometer yang tidak terendam 40 mm. kemudian rendam 

dan jepitlah bejana tersebut dalam bak perendam sehingga 

terendam sekurang-kurangnya 100 mm. Aturlah suhu bak 

perendam pada suhu 25 oC.  

b. Bersihkan, keringkan dan timbang picnometer dengan ketelitian 

sampai 1 mg. (A) 

c. Angkatlah bejana dari bak perendam dan isilah picnometer 

dengan air suling kemudian tutuplah picnometer tanpa ditekan. 
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d. Letakkan picnometer ke dalam bejana dan tekanlah penutup 

sehingga rapat, kembalikan bejana berisi picnometer ke dalam 

bak perendam. Diamkan bejana tersebut di dalam bak perendam 

selama sekurang-kurangnya 30 menit, kemudian angkatlah 

picnometer dan keringkan dengan lap. Timbanglah picnometer 

dengan ketelitian 1 mg. (B) 

e. Tuangkan benda uji tersebut ke dalam picnometer yang telah 

kering hingga terisi ¾ bagian. 

f. Biarkan picnometer sampai dingin, tidak kurang dari 40 menit 

dan timbanglah dengan penutupnya dengan ketelitian 1 mg. (C) 

g. Isilah picnometer yang terisi benda uji dengan air suling dan 

tutuplah tanpa ditekan, diamkan agar gelembung-gelembung 

udara keluar. 

h. Angkatlah bejana dari bak perendam dan letakkan picnometer di 

dalamnya dan kemudian tekanlah penutup hingga rapat. 

i. Masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak perendam selama 

sekurang-kurangnya 30 menit. Angkat, keringkan dan 

timbanglah picnometer. (D)  

Hitunglah berat jenis dengan rumus : = ( − )( − ) − ( − ) 
Dengan :  

A  = Berat picnometer (dengan penutup) (gr) 

B  = Berat picnometer berisi air (gr) 

C  = Berat picnometer berisi aspal (gr) 

D  = Berat picnometer berisi aspal dan air (gr) 
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Tahap II :Perhitungan rencana campuran, pembuatan benda uji dan 

perawatan      benda uji sampai benda uji siap untuk di uji. 

Dalam pembuatan benda uji yang digunakan adalah agregat dan aspal 

yang memenuhi spesifikasi.  

Tahap ini merupakan tahap pencampuran dan pemadatan benda uji antara 

agregat dan aspal. Agar proses pencampuran dapat homogin dan sesuai prosedur 

yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang baik, maka dilakukan 

beberapa metode sebagai berikut: 

1. Komposisi campuran agregat 

Perencanaan campuran (mix design) ini dilakukan untuk mendapatkan 

suatu perbandingan yang tepat antara agregat halus, sedang, dan kasar sehingga 

diperoleh suatu campuran yang memenuhi suatu persyaratan tertentu. 

            Sebelum melakukan pembuatan benda uji maka ada hal-hal yang perlu 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Menentukan spesifikasi yang akan dicapai. Spesifikasi adalah harga-harga 

batas yang harus dipenuhi oleh campuran. 

b. Menentukan kombinasi atau perbandingan dari bahan-bahan sehingga gradasi 

kombinasi campuran memenuhi spesifikasi gradasi yang telah ditentukan. 

Dengan cara diatas maka didapat hasil perbandingan agregat sebagai berikut : 

Tabel IV. 1 Perbandingan agregat. 

Fraksi I Fraksi II Fraksi III Filler  

CA : 26 % FA : 6% MA : 66 % 2 % 

(Sumber : Hasil Penelitian) 

2. Perencanaan benda uji. 

a. Komposisi agregat 

1) Fraksi I (kasar)  = 26 % 

2) Fraksi II ( Sedang) = 6 % 

3) Fraksi III ( Halus)  = 66 % 

4) Filler   = 2 % 

b. Variasi kadar aspal dan jumlah benda uji  
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Perhitungan kekuatan tarik adalah sebagai berikut: = 2 ×. .  

Dengan pengertian: 

St  : adalah kekuatan tarik, kPa 

P  : adalah beban maksimum, N 

t   : adalah tebal benda uji, mm 

D  : adalah diameter benda uji, mm 

Setelah pengujian ITS (Indirect Tensile Strength) di atas maka dicari kadar aspal 

optimum 

a. VFWA (Void Filled With Asphalt) 

Langkah-langkah untuk menentukan VFWA sebagai berikut : 

1. Menimbang sampel setelah dipadatkan dengan Marshall Hammer. 

2. Menimbang sampel dalam air untuk mendapatkan isi. 

3. Menimbang benda uji dalam kering permukaan jenuh (SSD). 

4. Menentukan nilai density. 

5. Menentukan besarnya nilai berat jenis aspal. 

6. Menentukan besarnya nilai berat jenis agregat. 

7. Menghitumg nilai VFWA dengan rumus yaitu : 

(i)    Volume %total binder = 
bindergs

bxg

.
 

(j)    Volume total agregat = 
agggs

xgb

.

)100( 
 

(k)    Volume %total voids = 100-i-j 

(l)    Voids % agregat = 100-j 

(m)    Voids %field with binder = (i/l)x100 

Dengan : 

b) : % binder by weight of mix 

c) : Density bulk c/f (gr/cc 

8. Didapatkan nilai VFWA. 

b. VITM (Void In The Mix). 
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Langkah-langkah menentukan VITM sebagai berikut : 

1. Menimbang sampel setelah dipadatkan dengan Marshall Hammer. 

2. Menimbang sampel dalam air untuk mendapatkan isi. 

3. Menimbang benda uji dalam kering permukaan jenuh (SSD). 

4. Menentukan nilai density. 

5. Menentukan besarnya nilai berat jenis aspal. 

6. Menentukan besarnya nilai berat jenis agregat. 

7. Menghitung nilai VITM dengan rumus (3.9) yaitu : 

h)  = 

bindergs
binder

agggs
agg

.
%

.
%

100


 

Voids in total mix =(100-100x(g/h)) 

Dengan : 

b) : Density bulk c/f (gr/cc) 

h) : Density max teoritis 

c. Didapatkan nilai VITM. 
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Persiapan Alat dan 
material 

Pengujian material 

Pengujian Aspal
 1. Penetrasi 
 2. Titik Lembek
 3. Titik Nyala 
     Dan  Bakar 
 4. Daktalitas
 5. Berat Jenis 

Pemeriksaan
Agregat Kasar 

 1. Gradasi
 2. Abrasi 
 3. Berat Jenis
 4. Kelekatan terhadap 

Aspal
5. Analisa saringan 

Pemeriksaan
Agregat Halus 

 1. Gradasi
 2. Berat Jenis
 3. Sand Equivalent

 

Filler 

 1. Gradasi
 2. Berat Jenis

 

Mulai 

Spesifikasi HRS-B 
Tahun 1987

Perencanaan Campuran 
Agregat 

Membuat benda uji sebanyak 36 buah dengan 
6 variasi kadar aspal 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 

10% dengan masing-masing variasi 3 sampel 
dan lakukan pemadatan 50 x dan 75 x

Pengujian 
ITS (Indirect Tensile Strength) 

Pada suhu 60°C

Pengujian 
Nilai Density
Nilai VFWA
Nilai VIM
Nilai ITS

Analisa Data 

Selesai

Tidak 

ya 

Gambar IV.32.  Bagan alir tahap IV penelitian 
dilaboratorium

 

 

 

 

 

 

 


