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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian perkerasan aspal porus disajikan pada Gambar 3.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2013 sampai dengan selesai yang 

dilaksanakan di Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya Jurusan Sipil Universitas 

Brawijaya, Malang. Baik untuk pembuatan benda uji dan pengujian marshallnya. 

 

3.3 Persiapan Penyediaan Material 

Material yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Aspal  : Aspal yang digunakan adalah aspal yang mempunyai penetrasi 

  60/70. 

2. Batu Pecah : Batu pecah yang digunakan adalah batu pecah yang berasal dari 

daerah Malang dan sekitarnya. 

3. Piropilit  : Piropilit yang digunakan berasal dari desa Agrotirto, Kecamatan 

Sumbermanjing, Kabupaten Malang. 

4. Zat Aditif  : Wetfix-Be yang berasal dari PT. Enceha Pasific, Jakarta 

 

3.4 Pengujian Material 

Adapun pengujian bahan dasar yang akan dilakukan adalah : 

1. Aspal 

Pada bahan dasar aspal dilakukan pengujian : 

a. Pengujan penetrasi aspal 

b. Percobaan pemeriksaan titik lembek aspal 

b. Percobaan pemeriksaan titik nyala dan titik bakar aspal  

c. Pemeriksaan daktilitas aspal  

d. Pemeriksaan berat jenis aspal  

Peralatan yang digunakan untuk pengujian aspal : 

1. Seperangkat alat uji penetrasi 

2. Seperangkat alat uji titik nyala dan titik bakar 

3. Seperangkat alat uji titik lembek 

4. Seperangkat alat uji berat jenis aspal (piknometer dan timbangan) 

5. Stopwatch 
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2. Agregat 

Pada bahan dasar agregrat dilakukan pengujian : 

a. Percobaan analisa saringan agregat 

b. Pengujian keausan agregat menggunakan alat abrasi Los Angeles (Los 

Angeles Abrassion Test) 

c. Pemeriksaan uji kekuatan terhadap tumbukan 

d. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat 

e. Pemeriksanaan indeks kepipihan dan kelonjongan 

Peralatan yang digunakan untuk pengujian aspal : 

1. Saringan standart dengan ukuran ¾” , ½” , 3/8” , no.4 , no.8 , no.16, no.30, 

no.50, no.100, no.200 dan PAN. 

2. Mesin Los Angeles (tes abrasi) 

3. Aggregate Impact Machine 

4. Seperangkat alat pemeriksaan berat jenis agregat kasar dan agregat halus 

(piknometer, timbangan dan pemanas) 

5. Bak perendam 

6. Tabung sand equivalent. 

7. Kuas, wadah, alat pengering (oven) 

 

3.5 Pembuatan Benda Uji 

Sebelum melakukan pencampuran, dilakukan pengujian bahan yang akan 

digunakan apakah memenuhi spesifikasi apa tidak. Setelah itu dilanjutkan dengan 

membuat benda uji untuk setiap campuran. Penentuan gradasi agregat di lakukan 

berdasarkan standart Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) ukuran agregat 

maksimum 14 mm. Gradasi agregat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. serta 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

%
 K

u
m

u
la

ti
f 

L
o
lo

s

Diameter Butiran (mm)

Gradasi Agregat Aspal Porus

AAPA

batas bawah

batas atas

rancangan

Tabel 3.1. Rancangan Gradasi Aspal Porus Agregat Standart AAPA 

Ukuran 

Ayakan 

Batas 

Atas 

Batas 

Bawah Rancangan 

Berat 

Agregat 

(mm) (%) (%) (%) (gr) 

19,1 (3/4”) 100 100 100 0 

12,7 (1/2”) 100 85 93 63 

9,6 (3/8”) 70 45 58 315 

6,35 (1/4”) 45 25 35 207 

4,75 (No. 4) 25 10 18 153 

2,38 (No. 8) 15 7 11 63 

1,19 (No. 16) 12 6 9 18 

0,59 (No. 30) 10 5 8 9 

0,279 (No. 50) 8 4 6 18 

0,15 (No. 100) 7 3 5 9 

0,075 (No. 200) 5 2 4 9 

PAN   0 36 

TOTAL    900 

Sumber : AAPA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.2 Grafik spesifikasi gradasi agregat aspal porus standar Australian Asphalt 

Pavement Association (AAPA). 
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3.5.1 Penentuan Kadar Aspal Rencana 

Berdasarkan rumusan dari Departemen Pekerjaan Umum Kadar Aspal Ideal yang 

digunakan dapat diperoleh dari Persamaan (3-1) : 

   

Pb = 0,035(%CA) + 0,045 (%FA) + 0,18 (%FF) + konstanta   (3-1) 

   

Dimana :  

CA = Agregat Kasar (tertahan saringan No. 8)    

FA = Agregat Halus (lolos No. 8 dan tertahan saringan No. 200) 

FF = Bahan Pengisi (lolos No. 200) 

Nilai konstanta 0,5 – 1 untuk laston dan 2 – 3 untuk HRS 

Jadi : 

  Pb = 0,035 (87) + 0,045 (9,5) + 0,18 (3,5) + 1 

  = 1,4 + 2,295 + 1,62 + 1 

  = 5,1025 % ≈ 5,5% 

Dari perhitungan kadar aspal ideal adalah 5,5%, kemudian dibuat variasi kadar 

aspal 4%, 5%, 6%, 7% untuk memperoleh Kadar Aspal Optimum (KAO). 

 

3.5.2 Pembuatan Benda Uji 

Sebelum melakukan pencampuran, dilakukan pengujian bahan yang akan 

digunakan apakah memenuhi spesifikasi atau tidak. Setelah itu dilanjutkan dengan 

membuat benda uji untuk setiap campuran. Dalam Suharto (2004), banyaknya benda uji 

yang dibuat dapat ditentukan dengan rumus pendekatan sebagai berikut : 

(r – 1) . (t – 1) ≈ 15        (3-2) 

 Dimana :  

r = Replikasi atau perulangan 

t = Treatment atau perlakuan 

Dalam penelitian ini digunakan 5 jenis variasi komposisi agregat kasar dengan 5 

variasi kadar aspal. Sehingga jumlah treatment adalah 25, maka : 

    (r – 1) . (t – 1)  ≈ 15 

    (r – 1) . (25 – 1) = 15 

    25r – 1r – 25 + 1  = 15 

     24r – 24  = 15 

      r  = 1,625 ≈ 2 buah 
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Dari perhitungan tersebut maka untuk masing-masing perlakuan dibuat minimal 2 

benda uji. Agar diperoleh data yang lebih akurat, dalam penelitian ini direncanakan 3 

benda uji setiap perlakuan. Untuk rancangan pembuatan benda ujji dapat dilihat pada 

Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Rancangan Pembuatan Benda Uji 

No. Proporsi Agregat 

Kasar (%) 

Variasi Kadar Aspal (%) 

Batu 

Pecah 

Piropilit 4 5 6 7 
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3 bu 
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3 bu 

3 bu 

3 bu 

3 bu 

3 bu 

3 bu 

3 bu 

 Jumlah Benda Uji 60 

 Sumber : Hasil Perhitungan  

 

Untuk pengujian  marshall digunakan 3 buah benda uji untuk setiap kadar aspal 

dalam campuran aspal porus yang totalnya berjumlah 60. Setelah diketahui Kadar Aspal 

Optimum (KAO), dibuat lagi benda uji sejumlah 12 buah sesuai KAO dengan variasi 

kadar Wetfix-Be. Jadi benda uji keseluruhan berjumlah 72 buah. Untuk rancangan 

pembuatan benda uji dengan menggunakan zat aditif dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Rancangan Pembuatan Benda Uji 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

 

Standart 

Perencanaan 

Jumlah benda uji untuk setiap % kadar aspal dalam campuran 

4% 5% 6% 7% KAO 

Kadar Wetfix-

Be 

- - - - 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 

AAPA 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Dalam pembuatan benda uji diperlukan peralatan – peralatan sebagai berikut: 

1. Tiga buah cetakan benda uji yang berdiameter 10,16 cm dan tinggi 7,62 cm 

lengkap dengan pelat atas dan leher sambung.Mesin Los Angeles (tes abrasi) 

2. Alat pengeluar benda uji (ejector). Untuk benda uji yang sudah dipadatkan dalam 

cetakan benda uji dipakai sebuah alat ejector. 

3. Mesin penumbuk manual atau otomatis lengkap dengan penumbuk yang 

mempunyai permukaan tumbuk rata yang berbentuk silinder, dengan berat 4,536 

kg dan tinggi jatuh bebas 45,7 cm, seperti pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3 Automatic Asphalt Compactor. 

 

4. Alat Pengujian Marshall lengkap dengan dial, seperti pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.4 Alat Uji Marshall. 
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5. Oven yang dilengkapi dengan pengatur yang mampu memanas sampai suhu 200̊ 

C (± 3 ̊ C) 

6. Bak perendam (waterbath) , seperti pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Bak Perendam (Waterbath). 

 

7. Timbangan yang dilengkapi dengan penggantung benda uji berkapasitas 2 kg 

dengan ketelitian 0,1 gram dan timbangan 5 kg dengan ketelitian 1 gram 

8. Pengukur suhu (thermometer) 

9. Jangka Sorong 

10. Perlengkapan lain : 

a. Panci-panci untuk memanaskan agregat 

b. Sendok pengaduk dan perlengkapan lain 

c. Kompor dan alat pemanas 

d. Sarung tangan dari asbes dan sarung tangan dari karet dan pelindung 

pernafasan atau masker. 

e. Kompor gas elpiji atau listrik. 

 

Langkah - langkah pembuatan benda uji meliputi : 

1. Mempersiapkan agregat sesuai dengan komposisi campuran yang akan 

digunakan. Ukuran saringan yang digunakan yaitu : 

3/4" (19,000  mm) 

1/2" (12,700 mm) 

3/8" ( 9,530 mm) 

No.4 ( 4.760 mm) 

No.8 ( 2,380 mm) 
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No. 16 ( 1,190 mm) 

No.30 ( 0,595 mm) 

No.50 ( 0,297 mm) 

No.100 ( 0,149 mm) 

No.200 ( 0,074 mm) 

2.   Memanasakan agregat dan aspal sampai suhu tertentu untuk aspal 140°C - 

160°C sedangkan untuk pemanasan agregat maksimal 15° diatasnya. Sehingga 

ditentukan suhu pemanasan aspalnya adalah 140°C dan suhu pemanasan 

agregatnya adalah 155°C. 

3.  Pada suhu yang telah ditentukan, agregat yang telah  dipanasakan dicampur 

dengan aspal dengan komposisi tertentu sampai rata. 

4.  Campuran dipadatkan dengan Marshall Compaction pada suhu 120°C, dengan 

jumlah pukulan sebanyaj 2 × 75 pukulan. 

5. Setelah didinginkan, benda uji dikeluarkan dengan alat extruder. Benda uji 

diperam (curing) selama 24 jam. 

 

3.6 Pengujian Benda Uji 

a. Pengujian Permeabilitas 

Berbagai persiapan benda uji, peralatan dan langkah percobaan falling head 

mengacu pada bab tinjauan pustaka tentang pengujian permeabilitas. Skema percoabaan 

falling head ditunjukan pada Gambar 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Skema percobaan falling head. 
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Variabel yang mempengaruhi kecepatan permeabilitas antara lain tinggi benda uji, 

beda tekan aliran air, dan luas penampang. Perhitungan nilai permeabilitas pada 

percobaan falling head dapat dituliskan pada Persamaan 3.3. 

 𝑘 = 2,3
𝑎𝐿

𝐴𝑡
× [log(

ℎ1

ℎ2
)]       (3-3) 

dimana, 

k  = Koefisien permeabilitas air (cm/s), 

a = Luas potongan melintang tabung (cm2) 

L  = Tebal spesimen (cm), 

A  = Luas potongan specimen (cm2) 

t  = Waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dari h1 ke h2 (s) 

h1  = Tinggi batas air paling atas pada tabung (cm) 

h2  = Tinggi batas air paling bawah pada tabung (cm) 

 

b. Pengujian Marshall 

Salah satu metode untuk menghasilkan design yang baik adalah Marshall  Test. 

Dengan membuat beberapa benda uji dengan kadar aspal yang berbeda kemudian di test 

kadar udara (porosity), stability dan flow. Hasil test diplot terhadap kadar bitumen, 

kemudian kadar optimum bitumen dipilih, proses ini mengukur secara teliti: porosity, 

stability, flow, sehingga didapatkan sifat aspal yang awet dan tahan terhadap rutting 

(penurunan)  serta fatigue (retak karena lelah).  

Cara pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Membersihkan benda uji dari kotoran atau debu yang melekat. 

2. Memberikan tanda pada masing-masing benda uji 

3. Mengukur tinggi dan tebal benda uji dengan ketelitian 0,1 mm. 

4. Menimbang masing-masing benda uji. 

5. Merendam benda uji dalam bak perendam atau waterbath selama ± 30-40  menit 

dengan suhu tetap 60 ̊ C (± 1 ̊ C). 

6. Mengeluarkan benda uji dari bak perendam atau waterbath dan meletakkannya ke 

dalam segmen bawah kepala penekan dengan catatan waktu yang diperlukan dari 

saat diangkatnya benda uji dari bak perendam sampai beban makasimum tidak 

boleh melebihi 30 detik. 

7. Memasang segmen atas di atas dan meletakan keseluruhan dalam mesin penguji. 
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8. Memasang arloji pengukur pelelehan (flow) pada kedudukannyadi atas salah satu 

batang penuntun dan atur kedudukan jarum penunjuk pada angka nol, sementara 

selubung tangkai arloji (sleeve) dipegang teguh terhadap segmen atas kepala 

penekan. 

9. Mengatur jarum arloji tekan pada kedudukan angka nol. 

10. Memberikan pembebanan pada benda uji dengan kecepatan tetap sekitar 50 mm 

per menit sampai pembebanan maksimum tercapai, atai pembebanan menurun 

seperti yang ditunjukkan oleh jarum arloji tekan dan catat pembebanan maksimum 

atau stabilitas (stability) yang dicapai, koreksi bebannya dengan menggunakan 

factor perkalian yang bersangkutan. Mencatat nilai pelelehan (flow) yang 

ditunjukkan oleh jarum arloji pengukur pelelehan pada saat pembebanan 

maksimum tercapai. 

 

3.7 Metode Analisis 

Setelah data-data yang diperlukan sudah diperoleh, maka dilanjutkan dengan 

analisa secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kadar 

aspal terhadap campuran aspal porus yang diuji menggunakan uji marshall. Adapun 

proses analisanya adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Regresi 

  Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, yaitu untuk 

mengetahui hubungan diantara dua variabel numerik atau lebih. Dalam analisis regresi 

akan dikembangkan suatu persamaan regresi dengan mencari nilai variabel terikat dari 

variabel bebas yang diketahui. Dalam penelitian ini, variabel-variabel penyusun 

persamaan regresi terdiri atas satu variabel terikat dan dua variabel bebas sehingga 

dipilih persamaan regresi berganda dengan Persamaan 3-4 berikut : 

 

  Zi= b0 + b1Xi + b2Yi + b2Yi + b3(Xi)
2 + b4XiYi +b5(Yi)

2   (3-4) 

  Dimana : 

  Z = nilai – nilai yang diukur (variabel terikat) 

  X = variasi kadar aspal (variabel bebas) 

 Y = variasi komposisi agregat batu pecah dan piropilit (variabel bebas) 

  b0, b1, b2, b3, b4, dan b5 = parameter yang dicari 



44 
 

  i = 1, 2, 3, ....n  koefisien-koefisien b0 sampai bn diperoleh dari perhitungan 

program komputer. 

 

b.  Analisis ragam (ANOVA dua arah) 

ANOVA dua arah dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

 

H0 = Tidak ada pengaruh antara variasi suhu dan variasi kadar zeolit dalam 

karakteristik marshall. 

H1 = Ada pengaruh antara variasi suhu dan variasi kadar zeolit dalam 

karakteristik marshall. 

 

Untuk mendapatkan hasil yang optimum, analisis statistik dibantu dengan menggunakan 

program komputer dengan tahapan sebagai berikut : 

 

1) Dalam proses olah data program komputer tidak dapat membaca data dengan 

karakterisktik non homogen, data harus melalui uji homogen atau non homogen. 

Hipotesis awal dalam tahapan ini yaitu : 

H0 = Data Homogen 

H1 = Data Non Homogen  

 

Dalam pengujian ini, program komputer tidak dapat membaca format tabel seperti 

yang terdapat pada Tabel 3.4 berikut 

Tabel 3.4. Contoh Tabel Hasil Stabilitas  

No 
Variasi Kadar Aspal (%) Variasi Agregat Kasar 

(ag. kasar/piropilit) 4 5 6 7 

1 a1,2,3 b1,2,3 c1,2,3 d1,2,3 100/0 

2 e1,2,3 f1,2,3 g1,2,3 h1,2,3 80/20 

3 i1,2,3 j1,2,3 k1,2,3 l1,2,3 60/40 

4 m1,2,3 n1,2,3 o1,2,3 p1,2,3 40/60 

5 q1,2,3 r1,2,3 s1,2,3 t1,2,3 20/80 
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Semua data diproses dalam program komputer dan akan dihasilkan output data 

berupa kesimpulan bahwa data termasuk homogen atau tidak homogen. Jika H0 > 

0,05 ; H0 diterima, maka data tersebut homogen. Jika H0 < 0,05; H0 ditolak, maka 

data tersebut non Homogen. 

2) Dilanjutkan dengan Uji hipotesis akhir yaitu : 

H0 = Tidak ada pengaruh antara variasi kadar aspal dan variasi agregat kasar 

dalam karakteristik marshall. 

H1 = Ada pengaruh antara variasi kadar aspal dan variasi agregat kasar dalam 

karakteristik marshall. 

Jika output menunjukan nilai Probabilitas > 0,05 ; H0 diterima, maka tidak 

ada pengaruh antara variasi kadar aspal dan variasi agregat kasar dalam 

karakteristik marshall. Jika nilai Probabilitas < 0,05 ; H0 ditolak, maka ada 

pengaruh antara variasi kadar aspal dan variasi agregat kasar dalam karakteristik 

marshall 


