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BAB IV 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Bahan Penelitian 

 Bahan RAP diperoleh dari jalan Pantura. Agregat  yang digunakan adalah 

dengan spesifikasi (AC-WC) dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Tabel Spesifikasi (AC-WC) 

Ukuran Saringan 

(mm) 
Persen berat yang lolos 

19 100 

12.5 90-100 

9.5 72-90 

4.75 54-69 

2.36 39.1-53 

1.18 31.6-40 

0.600 23.1-30 

0.300 15.5-22 

0.150 9-15 

0.075 4-10 

  

 Air yang digunakan diambil dari laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian tersedia di Laboratorium 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Secara garis besar peralatan yang digunakan untuk mengetahui daya dukung dan 

deformasi material RAP dan agregat baru adalah sebagai berikut : 

1. Mesin Los Angeles. 

2. Peralatan untuk uji Standard proctor. 

3. Alat Dynamic immersion test. 

4. Alat penggetar.            

5. Mesin CBR.  

6. Mesin UTM. 

7. Satu set ayakan. 

8. Timbangan.  

9. Gelas ukur. 

10.Oven. 

 

1. Pemeriksaan Abrasi 

1. Peralatan yang digunakan dengan mesin Losn Angeles dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Mesin Los Angeles 



16 
 

Peralatan untuk uji Standard Proctor. 

2. Peralatan yang digunakan untuk pengujian Standard Proctor dapat dilihat 

pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Alat pengujian Standard Proctor 

 

3. Alat Dynamic immersion test 

Peralatan yang digunakan untuk pengujian Dynamic immersion test dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

        

                             Gambar 4.3. Peralatan untuk uji Dynamic immersion test     

 

 

 

MOLD 
PENUMBUK 
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4. Alat penggetar     

Alat penggetar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

      

                                   

                                               Gambar 4.4. Alat penggetar     

 

5. Mesin CBR  

Mesin untuk CBR dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Mesin CBR untuk uji daya dukung dan deformasi 
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6. Mesin UTM  

Mesin untuk pengujian UTM dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6. Mesin UTM untuk uji daya dukung dan deformasi 

7. Satu set ayakan 

             Alat untuk pengujian analisa saringan dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7. Satu set ayakan 
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8. Timbangan 

Timbangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada  

Gambar 4.8. 

  

Gambar 4.8. Timbangan 

 

9. Gelas ukur. 

Gelas ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9. Gelas ukur 
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10. Oven 

Oven  yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Oven 

 

C. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Tranportasi Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan penelitian ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 

Tahap I : Persiapan alat dan penyediaan bahan 

Tahap II : Penyediaan benda uji 

Tahap III : Pengujian benda uji  

Tahap IV : Analisa data  

Tahap V  :    Kesimpulan dan saran 

E.  Bagan Alir Penelitian 

       Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan susunan atau rencana yang akan 

dilakukan pada saat penelitian, susunan atau rencana penelitian dapat dibuat 

bagan alir seperti pada Gambar 4.10. 
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                                                                                                                                  Tahap III 

                                                                                                                                  Tahap IV 

 

 

                                                                                                                                  Tahap V 

 

Gambar 4.10 Bagan Alir penelitian. 
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F.  Benda Uji 

Adapun  jumlah benda uji dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 

4.3: 

1. Benda uji untuk pengujian adhesi fisik 

Tabel 4.2 Jumlah benda uji untuk pengujian adhesi fisik 

No Pengujian 
Jumlah Benda Uji 

RAP Agregat baru 

1 SIT 3 3 

2 DIT 3 3 

 

Jumlah Benda Uji 6 6 

    

2. Benda Uji CRR dan UTM 

Tabel 4.3 Jumlah benda uji CBR dan UTM 

No Pengujian 
Jumlah Benda Uji  

RAP Agregat Baru 

1 CBR 3 3 

2 UTM 3 3 

 

Jumlah Benda Uji 6 6 
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G. Pelaksanaan penelitian 

 

1.  Static Immersion Test (Pengujian Perendaman) 

Pengujian perendaman bertujuan untuk mengetahui adhesi fisik aspal terhadap 

material RAP dan agregat baru mengenai kualitas material tersebut. 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah material RAP dan 

agregat baru dengan ukuran butiran 14 mm tertahan saringan, dengan 

jumlah sampel 3 buah, masing-masing berat sampel 1000 gram. 

 

b. Prosedure pelaksanaan 

 Mengambil benda uji material RAP  

  Agregat diayak sesuai spesifikasi sebanyak 1000 gram 

 Menimbang cawan dan agregat sebelum pengujian 

 Campurkan aspal sebanyak 10 %  dengan agregat secara homogen  

 Kemudian rendam dengan air suling suhu 25
 o
C selama 48 jam 

 Amati secara visual (ikatan antara agregat dengan aspal)  

 Mengambil campuran agregat dan keringkan udara 

 Kemudian timbang campuran agregat setelah dikeringkan udara 

 Didapat presentase nilai adhesi fisik.  

                                                                                             (Read dan Whiteoak, 2009) 

Perhitungan dalam pengujian :   

1. %100
) C (  ) B (

 )A  (



SIT                                                                                            (4.1) 

Kelekatan agregat terhadap aspal : SNI 03-2439-1991  

dengan :  

A   : Berat agregat  RAP setelah di uji (gram) 

B   : Berat agregat  RAP sebelum di uji (gram) 

C   : Berat aspal (gram) 
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2. Dari hasil semua percobaan dibuat analisis/kesimpulan tentang pengujian  

perendaman tersebut. 

2. Dynamic Immersion Test (Perendaman dan Getaran) 

Pengujian perendaman dan getaran bertujuan untuk mengetahui adhesi fisik 

aspal terhadap material RAP dan agregat baru mengenai kualitas material 

tersebut. 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah material RAP dan 

agregat baru dengan ukuran butiran 14 mm tertahan saringan, dengan 

jumlah sampel 3 buah, masing-masing berat sampel 1000 gram. 

b. Prosedure pelaksanaan : 

 Mengambil benda uji material RAP 

 Agregat diayak sesuai spesifikasi sebanyak 1000 gram. 

 Menimbang cawan dan agregat sebelum pengujian 

 Campurkan aspal sebanyak 10% dengan agregat secara homogen 

 Masukkan air suling 50%  ke dalam tabung  dengan suhu 25
 o
C   

 Masukan agregat dengan corong ke dalam tabung. 

 Tutup tabung dan guncang secara horizontal dengan durasi waktu 20 menit 

dengan mesin penggetar 

 Letakan tabung dimeja, buka karet penutup. 

 Kemudian campuran agregat diambil dan keringkan udara 

 Ditimbang setelah kering udara dan didapat hasil berat campuran agregat 

 Hitung presentase nilai adhesi fisiknya.  

                                                                          (Read dan Whiteoak, 2009) 
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Perhitungan dalam pengujian :  

1. %100
) C (  ) B (

 )A  (



DIT                                                                                        (4.2) 

Kelekatan agregat terhadap aspal : SNI 03-2439-1991   

dengan : 

A   : Berat agregat  RAP setelah di uji (gram) 

B   : Berat agregat  RAP sebelum di uji (gram) 

C   : Berat aspal (gram)  

2. Dari hasil semua percobaan dibuat analisis / kesimpulan tentang pengujian 

perendaman dan getaran tersebut. 

 

3. Standard Compaction Test (Pengujian Pemadatan) 

Pengujian pemadatan modifikasi bertujuan untuk menentukan kadar air 

optimum   Wopt  yang akan digunakan untuk pengujian CBR dan UTM. 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah material bahan RAP 

dan agregat baru dengan jumlah sampel sebanyak 3 buah, masing-masing 

sampel dengan berat 3000 gr. Penambahan air sebanyak 100 ml sampai 

300 ml  

b. Prosedur pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan dengan variasi penambahan sebanyak 50 ml. 

c. Alat 

Dalam pengujian digunakan beberapa alat yaitu : 

1). Mold, cetakan berbentuk silinder dari logam dengan diameter 4”  (101,6 

mm) dan   tinggi 7” (177,8 mm) dilengkapi dngan cetakan tambahan 

setinggi 2”   (51 mm). 

2). Rammer / (penumbuk) 

3). Timbangan 

4). Cawan 
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5). oven 

6). Gelas ukur. 

7). Straightedge ( penggaris besi). 

Alat pencampur dalam pengujian ini adalah : 

8). Siapkan 3 sampel dengan berat masing-masing sampel 3000 gr. 

9). Siapkan air dengan variasi penambahan 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 

ml, 300ml. 

10). Campur sampel dan air di pan hingga merata. 

11). Masukkan campuran ke dalam mold dan padatkan dengan jumlah 

pukulan 25 kali tiap lapis sebanyak 3 lapis. 

12). Setelah selesai pemadatan, sampel diratakan dengan mold 

menggunakan straightedge, kemudian timbang sampel beserta mold. 

13). Keluarkan sampel dari mold dan ambil beberapa gram, letakkan di 

cawan dan masukkan dalam oven dengan suhu 100
o
 C selama 24 jam 

untuk pemeriksaaan kadar air dan berat volume kering. 

14). Ulangi langkah (8) sampai (13) sebanyak 3 sampel dengan variasi 

penambahan air yang berbeda. 

d. Perhitungan 

Perhitungan dalam pengujian adalah : 

1). Hitung kadar air dan berat isi kering dari setiap percobaan dengan 

rumus sebagai berikut : 

 Kadar Air        =           Berat Air                                                               (4.3)    

Berat Tanah Kering Oven 

Berat Isi Kering =       Berat Isi Basah             x 100                                          (4.4)                             

                                    (Kadar Air + 100)                                             

Berat Isi Basah  =      Berat Tanah Basah                                                           (4.5) 

                                        Isi Cetakan 
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dengan : 

A : Berat cawan (gram) 

B : Berat cawan + tanah basah (gram) 

C : Berat cawan + tanah keringn (gram) 

D : Berat tanah basah + mold (gram) 

E : Berat mold (gram) 

F : Volume mold (cm
3
) 

2).  Dari hasil semua percobaan buat grafik hubungan antara kadar air (w) dan 

berat volume kering  d  dengan absis adalah kadar air dan ordinat adalah 

berat volume kering  d . 

3).  Dari grafik yang dibuat tentukan nilai kadar air optimum. 

 

4. Pengujian mengunakan CBR (California Bearing Ratio) 

Pemeriksaan CBR dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai daya 

dukung material jika dipadatkan di laboratorium dengan kadar air optimum. 

Pengujian ini juga untuk mencari hubungan antara beban dan deformasi untuk 

mengetahui titik keruntuhan (Shake Down Point). 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian adalah material bahan RAP dan 

agregat baru dengan jumlah sampel sebanyak 3 buah, masing-masing 

sampel dengan berat 5000 gr. 

b. Alat 

Dalam pengujian ini digunakan beberapa alat, yaitu : 

1). Mold, cetakan berbentuk silinder dari logam dengan diameter 4”  (101,6 

mm) dan tinggi 7” (177,8 mm) dilengkapi dngan cetakan tambahan 

setinggi 2” (51 mm ). 

2). Rammer / ( penumbuk). 

3). Timbangan. 
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4). Straightedge (penggaris besi). 

5). Alat pencampur: pan, cetok, spatula. 

c. Prosedur pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan dalam pengujian ini adalah : 

1). Siapkan 3 sampel dengan berat masing-masing sampel 5000 gr. 

2). Siapkan air sesuai kadar air optimum. 

3). Campur sampel dan air di pan hingga merata. 

4). Masukkan campuran ke dalam mold dan padatkan dengan jumlah 

pukulan tiap sampel 10, 35, 65 kali tiap lapis sebanyak 5 lapis. 

5). Setelah selesai pemadatan, sampel diratakan dengan mold 

menggunakan straightedge, kemudian timbang sampel beserta mold. 

6). Sampel di balik dan diletakkan pada alat CBR. 

7). Pengujian dilakukan dengan variasi waktu (0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 

8, 10) menit dengan penurunan (0,0125, 0,0250,  0,05, 0,075, 0,1, 0,15, 

0,2, 0,3, 0,4, 0,5) inch. 

8). Ulangi langkah (2) sampai (7) sebanyak 3 kali.   

 

d. Perhitungan 

d.1). Menentukan nilai daya dukung  

Perhitugan dalam menetukan nilai daya dukung adalah : 

1). Hitung nilai berat yang didapat dengan cara mengalikan nilai 

pembacaan yang didapat dari pengujian dengan nilai kalibrasi alat  

(=33,15214 lb). 

2). Buat grafik hubungan antara penurunan (sumbu X) dengan berat  

(sumbu Y). 

3). Nilai CBR ditetapkan pada penetrasi 0,1”dan 0,2”. 

4). Nilai CBR didapat dengan rumus :  

%100
Ps

Pt
CBR                                                                         (4.6) 
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dengan : 

Pt = Beban Percobaan (Test load) 

Ps = Beban Standar (Standard load)  

Beban percobaan (test load) adalah beban yang didapat pada penetrasi 

0,1” dan 0,2”. Sedangkan beban standar (standard load) sebesar  3000 lb dan 

4500 lb. 

d.2). Menentukan nilai titik keruntuhan 

Perhitugan dalam menetukan titik keruntuhan adalah : 

1). Hitung nilai berat yang didpat dengan cara mengalikan nilai pembacaan 

yang didapat dari pengujian dengan nilai kalibrasi alat  (= 33,15214 lb). 

2). Buat grafik hubungan antara beban (sumbu X) dengan penurunan 

(sumbu Y). 

3). Tarik garis vertical dan horizontal dari grafik, maka akan berpotongan 

di suatu titik. 

4). Buat garis diagonal dari titik perpotongan (langkah 3) menuju grafik 

hingga berpotongan, nilai titik keruntuhan adalah titik perpotongan 

antara garis diagonal dengan grafik. 

 

5. Pengujian menggunakan UTM (Universal Testing Machine) 

Pemeriksaan UTM (Universal Testing Machine) dimaksudkan untuk 

mengetahui titik keruntuhan (Shake Down Point) dengan membuat grafik 

hubungan antara beban dan penurunan (deformasi). Pengujian ini juga untuk 

mencari nilai daya dukung material. 

a. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pengujian adalah bahan RAP dan agregat 

baru dengan jumlah sampel sebanyak 3 buah, masing-masing sampel 

dengan berat 5000 gr. 

b. Alat 

Pralatan yang digunakan dalam pengujian adalah : 
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1). Mold, cetakan berbentuk silinder dari logam dengan diameter 4”  

(101,6 mm) dan tinggi 7” (177,8 mm) dilengkapi dngan cetakan 

tambahan setinggi 2”  (51 mm). 

2). Ramme /  (penumbuk) 

3). Timbangan 

4). Straightedge (penggaris besi). 

5). Alat pencampur: pan, cetok, spatula. 

 

c. Prosedur pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan dalam pengujian ini adalah : 

1). Siapkan 3 sampel dengan berat masing-masing sampel 5000 gr. 

2). Siapkan air sesuai kadar air optimum. 

3). Campur sampel dan air di pan hingga merata. 

4). Masukkan campuran ke dalam mold dan padatkan dengan jumlah 

pukulan tiap sampel 10, 35, 65 kali tiap lapis sebanyak 5 lapis. 

5). Setelah selesai pemadatan, sampel diratakan dengan mold 

menggunakan straightedge, kemudian timbang sampel beserta mold. 

6). Letakkan sampel pada mesin UTM dan pasang piston pengujinya. 

7). Untuk menentukan nilai daya dukung pondasi, catat penurunan serta 

waktu yang terjadi sesuai dengan beban yang telah ditetapkan. 

8). Beban untuk pengujian ini dimulai dari 225 lb (= 1 kN) hingga 8550 lb 

(= 38 kN) dengan selang beban 225 lb. 

9). Untuk menentukan titik keruntuhan, catat beban serta waktu yang 

terjadi sesuai dengan penurunan yang telah ditetapkan. 

10). Dalam pengujian  ini nilai penurunan dibatasi mulai 0,0125” ( = 0,3175 

mm) hingga 1,5” (= 38 mm). Hal ini dilakukan mengingat batas 

maksimal penurunan yang dapat diterima oleh alat hanya sebesar 

1,968” (= 50 mm). 

d. Perhitungan 

Perhitungan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 
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d.1). Menentukan nilai daya dukung 

1). Catat penurunan yang terjadi dari setiap perubahan beban yang telah 

ditetapkan. 

2). Buat grafik hubungan antara penurunan (sumbu X) dengan beban      

(sumbu Y). 

3). Nilai daya dukung pondasi ditetapkan pada penetrasi 0,1”dan 0,2”. 

4). Nilai daya dukung pondasi didapat dengan rumus :  

%100
Ps

Pt
                                                                                   (4.7) 

dengan : 

Pt = Beban Percobaan (Test load) 

Ps = Beban Standar (Standard load)  

Beban percobaan (test load) adalah beban yang didapat pada penetrasi 

0,1”dan 0,2”, sedangkan beban standar (standard load) sebesar  3000 lb dan 4500 

lb. 

d.2). Menentukan nilai titik keruntuhan 

1). Catat beban yang terjadi dari setiap perubahan penurunan yang telah 

ditetapkan. 

2). Buat grafik hubungan antara nilai beban (sumbu X) dan penurunan 

(sumbu Y). 

3). Tarik garis vertical dan horizontal dari grafik, maka akan berpotongan 

di suatu titik. 

4). Buat garis diagonal dari titik perpotongan (langkah 3) menuju grafik 

hingga berpotongan, nilai titik keruntuhan adalah titik perpotongan 

antara garis diagonal dengan grafik. 

 

 


