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KATA PENGANTAR 
 

Sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan di Program studi teknik sipil 

Fakultas Teknik Universitas Medan Area melaksanakan Praktikum Bahan 

Perkerasan jalan merupakan penunjang mata kuliah Perkerasan Jalan Pedoman 

Praktikum ini diharapkan dapat memberikan standard tentang tujuan dan tata-cara 

dari setiap kegiatan praktikum yang akan dilakukan, sehingga akan didapat 

keseragaman dan kesamaan dalam melakukan pemeriksaan / pengujian Agregat 

maupun campuran Agregat. Buku Pedoman Praktikum Pemeriksaan Bahan mengacu 

pada metode SNI dan Standard AASHTO / ASTM yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pendidikan Sarjana jenjang Strata Satu dan peralatan yang tersedia di 

Laboratorium Bahan Perkerasan jalan Prodi Teknik Sipil UMA. Buku ini 

penyempurnaan dari Pedoman Praktikum Bahan Perkerasan jalan terdahulu. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

pembuatan buku ini. Merujuk pada kekurangan dari penulis dan buku ini, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan 

penyusunan selanjutnya. 

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya 

dan terkhusus bagi mahasiswa di kegiatan laboratorium maupun lapangan.  

 

. 

Medan, Februari 2023 

 

Tim Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

A. Umum 

1 .  Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar namanya pada 

Laboratorium Bahan Perkerasan jalan Program Studi Teknik Sipil. 

2. Peserta praktikum harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di 

Laboratorium Bahan Perkerasan jalan Program Studi Teknik Sipil. 

3. Praktikan wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum praktikum dimulai dan 

mempelajari modul praktikum.. 

4. Praktikan harus mengisi absen melalui platfrom amadi.uma.ac.id dan 

mengikuti selama kegiatan, berlangsungnya praktikum.  

5. Penggunaan alat harus selalu atas ijin dan pengawasan Laboran yang 

bertugas serta menggunakan surat peminjaman alat. Pemakaian alat harus 

sesuai cara dan kapasitas alat. 

6. Praktikan harus menjaga dengan sebaik-baiknya semua alat yang dipakai, 

kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dari praktikan adalah menjadi 

tanggung jawab praktikan. 

7. Alat-alat dan perlengkapannya yang dipergunakan harus kembali dalam 

keadaan baik, dan bersih.  

 

B. Pelaksanaan Praktikum 

1. Praktikan tidak diperkenankan meninggalkan praktikum, bila hal ini 

terjadi maka praktikan dinyatakan tidak mengikuti praktikum. 

2. Data-data hasil pemeriksaan harus diketahui oleh asisten/ pelaksana 

praktikum yang bersangkutan. 

3. Laporan praktikum yang diserahkan adalah laporan yang telah disetujui oleh 

asisten/pelaksana praktikum yang bersangkutan. 

4. Laporan praktikum dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

5. Bila praktikan tidak mengikuti praktikum pada jadwal yang telah 

ditentukan, maka praktikan harus mengikuti praktikum modul tersebut 

dengan kelompok lain, setelah memberitahukan kepada asisten yang 

bersangkutan. Praktikan juga harus membuat laporan 

 

C. Hal Yang Perlu Diperhatikan Di Laboratorium 

1. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menguji bahan atau 

campuran bahan, baik di Laboratorium maupun di lapangan, pada 

umumnya adalah alat mahal.  

2. Beberapa jenis bahan pencampur atau pelarut atau additive dalam uji aspal 

maupun campuran aspal juga relative mahal. Itulah sebabnya diperlukan 

kedisiplinan dan hati-hati dalam menggunakan peralatan Laboratorium.  
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3. Peralatan Laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal oleh 

karena kekurangan hati-hatian sehingga dapat mengakibatkan kesalahan 

fatal terhadap hasil uji dan analisis. 

4. Beberapa alat mempunyai tingkat ketelitian dan sensitifitas alat yang sangat 

tinggi. Timbangan adalah salah satu alat yang sensitive dan mudah rusak. 

Oleh sebab itu, sebaiknya tidak memindahkan peralatan Laboratorium 

tersebut yang pada umumnya ditempatkan secara tetap. Timbangan jenis 

triple beam harus selalu pada posisi terkunci, setiap kali timbangan akan di 

pakai, lakukan dulu pemeriksaan sehingga posisi awal terletak pada titik 

setimbang (zero reading).  

5. Gunakan satu timbangan yang sama untuk rangkaian uji yang dilakukan, 

untuk menghindari kesalahan akibat alat yang digunakan. 

6. Oven merupakan alat Laboratorium yang sangat dibutuhkan untuk 

pemanasan agregat. Pada umumnya, pemanasan dilakukan pada 

temperature tetap antara 105-120°C. Termostat tidak boleh diganggu atau 

diubah tanpa persetujuan pengawas Laboratorium. 

7. Khusus untuk bahan aspal, pemanasan yang dilakukan harus 

memperhatikan batas-batas temperatur yang diijinkan pada setiap 

pemeriksaan.Tingkat kehati-hatian dituntut lebih tinggi pada saat 

pemanasan aspal untuk bahan campuran, terutama bila digunakan kompor 

gas. Pengawas Laboratorium berhak untuk mematikan oven dan 

mengeluarkan benda uji yang disimpan dalam oven setelah melewati waktu 

24 jam. 

               Perlu juga memperhatikan suhu ruangan pada saat pemeriksaan karena 

pada beberapa percobaan hal ini akan mempengaruhi hasil dan analisis. 

Setelah pelaksanaan setiap jenis pemeriksaan, praktikan diwajibkan untuk 

membersihkan peralatan dan areal kerja, terutama alat yang digunakan 

untuk pemeriksaan aspal karena kelalaian membersihkan akan merugikan. 

Gunakan minyak solar atau minyak tanah sebagai pembersih bahan 

beraspal. 
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 1.2 DASAR-DASAR TEORI 

 
A. Umum 

Konstruksi Perkerasan Jalan Lentur (Flexible Pavement) terdiri dari 

lapisan-lapisan diatas tanah dasar, yaitu: Lapisan Tanah Dasar yang sudah stabil 

(Subgrade), Lapisan Pondasi Bawah (sub-base course), Lapisan Pondasi Atas 

(base course) dan Lapisan Permukaan (surface course). 

Buku pedoman Praktikum ini memberikan penjelasan secara rinci semua 

tahapan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan maupun 

campuran bahan pembentuk lapisan - lapisan tersebut di atas, kecuali Lapisan 

Tanah Dasar. Khusus untuk pengujian sifat-sifat fisik dan mekanis tanah dapat 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah. 

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis bahan 

dasar perkerasan jalan yaitu bahan aspal, bahan agregat dan campuran aspal-

agregat. 

Secara khusus buku pedoman ini disusun untuk dapat digunakan oleh 

mahasiswa/praktikan tingkat Sarjana jenjang Strata 1, yang melakukan 

praktikum maupun penelitian di Laboratorium Bahan Perkerasan, karena 

disesuaikan dengan ketersediaan peralatan dan penunjangnya. 

 

B. Satuan Unit 

 Pada umumnya, satuan yang digunakan untuk bahan adalah satuan metrik, 

misalnya dalam gram atau kilogram untuk satuan berat. Bila merujuk pada 

standar unit SI maka dapat menggunakan tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1. Standart Unit S1 

Kuantitas SI Unit Non SI Unit 

Panjang 
Milimeter (Mm) 
Meter (M) 

Centimeter (Cm) 

Volume Meter Kubik (M3) 
Centimeter Kubik (Cm3) 
Mililiter (Ml) 

Massa Kilogram (Kg) Gram (Gr) 
Gaya Newton (N) Kilogram-Force (Kgf) 
Unit Berat Kn/M Gr/Cm Ton/M 

Tekanan 
Pascal (Pa) 
Kilo-Pascal (Kpa) Kgf/Cm2 

 

C. Jenis Agregat 

Agregat pada awalnya (ASTM, C58-28 T) diartikan sebagai bahan untuk 

konstruksi yang keras bila dicampurkan dengan massa konglomer membentuk 

beton, mastic atau bahan adukan lain. Namun definisi ini dirasa kurang tepat 

karena banyak agregat yang tidak cukup keras, khususnya pada saat dicampur 

dengan semen (P.C). WOODS (1948) membuat definisi, agregat dari pasir, 
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gravel, batu pecah, slag atau material lain dari komposisi mineral, digunakan 

campuran dengan bahan pengikat untuk membentuk beton aspal dan beton 

semen atau digunakan secara khusus seperti bahan balas (ballast) jalan rel. 

Agregat dapat diperoleh secara alamiah ataupun secara masinal 

(menggunakan mesin) seperti batu pecah dengan berbagai ukuran. Untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi lapangan, cara pengambilan 

contoh dan jumlah pengujian perlu diperhatikan karena tingkat ketelitian sangat 

tergantung kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Pada umumnya yang 

perlu diperhatikan adalah komposisi atau gradasi butiran. Hal ini sangat 

berkaitan dengan pemanfaatan agregat tersebut. Agregat dapat dikelompokkan 

menjadi agregat kasar, halus dan bahan mengisi. 

 

a. Agregat Kasar 

Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang 

bersih, kering, kuat, awet dan bebas dari bahan lain yang mengganggu serta 

memenuhi persyaratan: 

1. Keausan pada 500 putaran maksimum 40% 

2. Kelekatan dengan aspal minimum 95% 

3. Jumlah berat butiran tertahan saringan no.4 yang mempunyai paling sedikit 

dua bidang pecah (visual) minimum 50% (untuk kerikil pecah) 

4. Indeks kepipihan/kelonjongan butiran tertahan 9,5 mm atau 3/8” 

maksimum 25% 

5. Penyerapan air maksimum 3% 

6. Berat jenis curah (Bulk) minimum 2,5 

7. Bagian lunak maksimum 5% 

 

b. Agregat Halus 

Agregat Halus harus terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, bersudut 

tajam dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat Halus 

harus terdiri dari pasir alam atau pasir buatan atau gabungan dari bahan- 

bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Agregat halus harus memenuhi 

persyaratan: 

1. Nilai Sand Equivalent Minimum 50 

2. Berat Jenis curah (bulk) minimum 2,5 

3. Peresapan agregat terhadap air maksimum 3% 

4. Pemeriksaan Atterberg limit harus menunjukkan bahan adalah non plastis. 

 

c. Bahan Pengisi 

Bahan pengisi terdiri dari abu batu, abu batu kapur, semen (PC) atau bahan 

non plastis lainnya. Bahan pengisi harus kering dan bebas dari bahan lain yang 

mengganggu dan apabila dilakukan pemeriksaan analisa saringan secara basah, 

harus memenuhi gradasi tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2 Ukuran dan gradasi butiran  

Ukuran Saringan Persen Lolos 

No. 30 100 

No. 50 95 – 100 

No. 100 90 - 100 

No. 200 65 - 100 

Sumber : Teknologi Bahan Bangunan  

 

d. Aspal 

  Aspal adalah bahan perekat yang berwarna coklat tua sampai hitam dengan 

kandungan utama hidro karbon; aspal dapat terjadi secara alamiah atau hasil 

dari penyulingan minyak bumi. Aspal semen adalah aspal yang khusus 

dipersiapkan dengan konsistensi dan kualitas tertentu. Bitumen merupakan 

sistem kolodial yang rumit dari material hidro karbon. Pada umumnya molekul 

bitumen terdiri dari: 

1. Asphaltenes 

2. Resins 

3. Oils 

  Asphaltenes mengandung ratio hidro karbon lebih besar dari 0,8. Antara Resins 

dan Oils sulit di bedakan, namun secara definitif Resins dapat dikatakan 

mengandung molekul hidrokarbon dengan rasio karbon hidrogen antara 0,6 

sampai 0,8. Sedangkan Oils adalah hidrokarbon dengan rasio karbon hidrogen 

lebih kecil dari 0,4. 

Definisi lain dari aspal atau bitumen adalah suspensi koloidal dari 

asphaltenes dalam media berminyak dengan resin berfungsi sebagai cairan 

untuk mencegah koagulasi dari asphaltenes. Asphaltenes mengandung bahan 

aspal, resin mempengaruhi sifat adhesive dan ketahanan bahan sedang oil 

mempengaruhi viskositas. 

Berdasarkan penggunaannya, aspal dibagi dalam beberapa jenis, antara 

lain: Aspal keras (Asphalt Cement /AC) Aspal keras adalah suatu jenis aspal 

minyak yang merupakan residu hasil destilasi minyak bumi pada keadaan 

hampa udara, yang pada suhu normal dan tekanan atmosfir berbentuk padat, 

aspal keras biasa dikelompokkan berdasarkan kekerasan yang disebut 

penetrasi. Terdapat beberapa persyaratan aspal keras, antara lain:  

1. Persyaratan Umum 

2. Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 1 

3. Berasal dari hasil minyak bumi 

4. Mempunyai sifat sejenis 

5. Kadar parafin tidak melebihi 7% 

6. Tidak mengandung air dan tidak berbusa jika dipanaskan sampai 175º  
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e. Aspal Cair 

 Aspal cair adalah aspal minyak yang pada suhu normal dan tekanan 

atmosfir berbentuk cair, terdiri dari aspal keras yang diencerkan dengan bahan 

pelarut. Terdapat beberapa persyaratan aspal cair, antara lain: 

1. Kadar paraffin tidak lebih dari 2% 

2. Tidak mengandung air dan jika dipakai tidak menunjukkan pemisahan atau 

penggumpalan Aspal cair dikelompokkan berdasarkan pengencernya, 

yaitu: 

• Bila ditambahkan benzeen dinamakan Rapid Curing (RC) berdasarkan 

pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 2. 

• Bila ditambahkan kerosene dinamakan Medium Curing (MC) 

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 3. 

• Bila ditambahkan minyak berat dinamakan Slow Curing (SC) 

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 4. 

 

f. Aspal Emulsi 

 Aspal Emulsi adalah suatu jenis aspal yang terdiri dari aspal keras, air dan 

bahan pengemulsi dimana pada suhu normal dan tekanan atmosfir berbentuk 

cair. Aspal emulsi dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Emulsi Cathionic, terdiri dari aspal keras, air dan larutan basa sehingga 

akan bermuatan positif (+) 

2. Emulsi Anionic, terdiri dari Aspal keras, air, dan larutan asam, sehingga 

bermuatan negatif (-) 

 

         Tabel 3 Syarat Pemeriksaan Aspal Keras 

Jenis Pemeriksaan 
Pen 

40/50 
Pen 

60/70 
Pen 

80/100 Satuan 
Mi
n 

Ma
x 

Mi
n 

Ma
x 

Mi
n 

Ma
x Penetrasi 25°C, 100 gr, 5 detik 40 59 60 79 80 99 0,1 mm 

Titik Lembek 5°C (Ring and Ball) 51 63 48 58 46 54 Derajat Celcius 
Titik Nyala (Cleveland Open Cup) 23

2 
- 23

2 
- 23

2 
- Derajat Celcius 

Kehilangan Berat (Thick Film Oven 
Test) 

- 0,4 - 0,4 - 0,4 % Berat 
Kelarutan dalam CCl4 99 - 99 - 99 - % Berat 

Daktilitas 10
0 

- 10
0 

- 10
0 

- Cm 
Penetrasi setelah kehilangan berat 75 - 75 - 75 - % semula 

Berat jenis 25°C 1 - 1 - 1 - gr/cc 

           Sumber : DitJen Bina Marga (1983) 
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Tabel 4. Syarat Pemeriksaan Aspal Cair (RC) 

Pemeriksaan 
RC-70 RC-250 RC-800 

Satuan 
Min Max Min Max Min Max 

Viskositas kinematik pada 60°C 70 140 250 500 800 1600 centi 
stokes 

Titik nyala (tag open cup) - - 27 - 27 - °C 
Distilasi (terhadap isi distilat pada 
360°C) 
▪ sampai 190 °C 
 
▪ sampai 225 °C 
 
▪ sampai 260 °C 
 
▪ sampai 315 °C 
 
▪ sisa distilasi 350 °C 

 
 
10 
 
50 
 
70 
 
85 
 
55 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
35 
 
60 
 
80 
 
65 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
15 
 
45 
 
75 
 
75 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

% isi 
 
 
 
 
 
 

% isi 
semula 

Penetrasi residu 25°C, 100 gram, 5 det 80 120 80 120 80 120 0,1 mm 
Daktilitas residu 100 - 100 - 100 - Cm 
Kelarutan dalam CCl4 99 - 99 - 99 - % berat 
Kelekatan dalam Air 80 - 80 - 80 - % 
Kadar Air - 0,2 - 0,2 - 0,2 % 

Sumber : DitJen Bina Marga, 1983 

 

Tabel 5. Syarat Pemeriksaan Aspal Cair (MC) 

Pemeriksaan 
MC-70 MC-250 MC-800 

Satuan 
Min Max Min Max Min Max 

Viskositas kinematik 

pada 60°C 

70 140 250 500 800 1600 centi stokes 

Titik nyala (tag open 

cup) 

100 - 100 - 100 - °C 

Distilasi (terhadap isi 

distilat pada 360°C) 

▪ sampai 190 °C 

▪ sampai 225 °C 

▪ sampai 260 °C 

▪ sampai 315 °C 

▪ sisa distilasi 350 °C 

 

- 

- 

20 

65 

55 

 

- 

20 

60 

90 

- 

 

- 

- 

15 

60 

67 

 

- 

10 

55 

87 

- 

 

- 

- 

35 

45 

75 

 

- 

- 

- 

80 

- 

 

% isi 

 

 

% isi semula 

Penetrasi residu 25°C, 

100 gram, 5 det 

120 250 120 250 120 250 0,1 mm 

Daktilitas residu 100 - 100 - 100 - Cm 

Kelarutan dalam CCl4 99 - 99 - 99 - % berat 

Kelekatan dalam Air 80 - 80 - 80 - % 

Kadar Air - 0,2 - 0,2 - 0,2 % 
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Sumber : DitJen Bina Marga, 1983 

 

 

 

Tabel 6. Syarat Pemeriksaan Aspal Cair (SC) 

Pemeriksaan 
SC-

70 

SC-

25

0 

SC-

80

0 

Satuan 
M

i

n 

M

a

x 

M

i

n 

M

a

x 

M

i

n 

M

a

x 
Viskositas kinematik pada 

60°C 

7

0 

1

4

0 

2

5

0 

5

0

0 

8

0

0 

1

6

0

0 

centi stokes 
Titik nyala (tag open cup) 6

5 

- 8

0 

- 9

3 

- °C 
Distilasi 

(terhadap isi distilat pada 

360°C) 

 

1

0 

 

3

0 

 

4 

 

2

0 

 

2 

 

1

2 

 

% isi 

Viskositas kinematik 

residu 60°C 

4 7

0 

8 1

0

0 

2

0 

1

6

0 

Centi stokes 
Daktilitas residu 100 pen 1

0

0 

- 1

0

0 

- 1

0

0 

- Cm 
Kelarutan dalam CCl4 9

9 

- 9

9 

- 9

9 

- % berat 
Kelekatan dalam Air 7

0 

- 7

0 

- 7

0 

- % 
Kadar Air - 0

,

2 

- 0

,

2 

- 0

,

2 

% 

Sumber :, DitJen Bina Marga, 1983 
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1.3. TATA CARA                                                                        

PEMBUATAN LAPORAN AKHIR  
 

 Penulisan Laporan akhir praktikum menggunakan font Times New Roman dengan   

ukuran 12, dan spasi 1,5. Margin 4..3.3..3. 

 Sistematika Isi Laporan, terdiri dari  

1. Tujuan Percobaan 

2. Peralatan Percobaan  

3. Bahan Percobaan (Point a-c, dibuat sesuai yang tertera pada modul.) 

4. Prosedur Percobaan, merupakan tata cara percobaan yang dilakukan pada 

saat praktikum. Isi prosedur percobaan tidak perlu sama dengan yang tertera 

pada modul, namun harus dapat mewakili langkah percobaan yang dilakukan 

5. Pengolahan Data  

Percobaan Terdiri dari pengolahan kuantitatif terhadap data percobaan yang 

didapat. Pengolahan data percobaan harus menghasilkan nilai data yang 

dibutuhkan, sesuai dengan tujuan percobaan, serta yang tertera pada point 

perhitungan pada modul. 

6. Perhitungan dan Analisa, secara umum terdiri dari : 

-Analisa Percobaan       

Merupakan analisa yang dilakukan terhadap langkah-langkah percobaan; 

tujuan dilakukannya suatu langkah, serta analisa yang dilakukan bila terjadi 

prosedur yang berbeda dengan yang tertera pada modul. 

           -Analisa Hasil 

Merupakan analisa yang dilakukan terhadap hasil pengolahan data kuantitatif, 

untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan hasil data secara kualitatif. Analisa 

hasil dilakukan dengan membandingkan hasil data percobaan dengan standar 

yang ada. 

           -Analisa Kesalahan 

Merupakan analisa yang dilakukan, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan 

apa saja yang dilakukan, sehingga menyebabkan penyimpangan terhadap 

percobaan. Pada umumnya dibuat dalam point-point, yang terdiri dari : 

             -Kesalahan Alat 

             -Kesalahan Paralaks, merupakan kesalahan pembacaan yang tidak dapat 

dikatakan kesalahan alat ataupun praktikan 

             -Kesalahan Praktikan  

                         7. Kesimpulan Merupakan kesimpulan terhadap seluruh percobaan yang dilakukan.  

Mencakup tujuan, hasil pengolahan data, serta analisa secara keseluruhan. 

 8. Referensi, yang digunakan dalam pembuatan laporan.  

 9. Lampiran ( bila ada) 

 

**** 
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1.4. KESELAMATAN & KESEHATAN  KERJA (K3) 

LABORATORIUM   
  

 

                Keselamatan dan Keamanan Kerja atau laboratory safety (K3) memerlukan 

perhatian khusus , karena pada laboratorium bahan perkerasan jalan tidak 

mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, K3 seyogyanya melekat pada pelaksanaan 

praktikum dan penelitian di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat staf 

pengajar, mahasiswa melakukan eksprimen dengan aspal panas, agregat, dan alat 

khusus yang harus sangat diperhatikan tata cara penggunaannya. Penggunaan 

bahan-bahan dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada 

umumnya kecelakan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran (attitudes) akan pentingnya 

K3 di laboratorium. Keselamatan Kerja di Laboratorium, perlu diinformasikan 

secara cukup (tidak berlebihan) dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di 

laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal 

tersebut perlu dijelaskan berulang ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. 

Keselamatan yang dimaksut termasuk orang yang ada disekitarnya. Peraturan 

Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut :  

 1. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium. 

 2. Jangan melakukan eksprimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya 

alat alat dan cara pemakaiannya. 

                 3.Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk 

memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. 

                 4. Harus tau cara pemakaian alat emergensi : pemadam kebakaran, eye shower, 

respirator dan alat keselamatan kerja yang lain. 

5. Setiap laboran /Pekerja laboratorium harus tau memberi pertolongan darurat 

    (P3K). 

  6. Dilarang makan, minum, serta melamun di laboratorium selama proses pengujian.  

  7. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di 

       laboratorium  

8. Jauhkan alat alat yang tak digunakan, tas, hand phone dan benda lain. 

9. Dilarang memakai perhiasan berlebih, sepatu yang terbuka, sepatu licin, atau 

berhak tinggi.  

10. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat, rambut panjang  

      yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan, karena dapat tersangkut pada  

      alat yang berputar.  

11.Pakailah jas praktikum, sarung tangan dan pelindung yang lain dengan  baik 

      meskipun, penggunaan alat alat keselamatan menjadikan tidak nyama 

**** 
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BAB.II 

MODUL PRAKTIKUM 

 
MODUL. 1 

TATA CARA PENYIAPAN BENDA UJI DARI CONTOH 

AGREGAT SNI 13-6717-20202   (AASHTO T—248-98   

/ASTM C-702) 

 

1.1.Tujuan dan Sasaran Praktikum 

 Tata cara ini membahas ketentuan dan cara penyiapan benda uji 

agregat dari suatu contoh agregat benda uji yang dihasilkan 

mempunyai sifat sama dengan contohnya. 

 Lingkup tata cara ini mencakup penyiapan benda uji dari contoh yang 

datang dari lapangan disesuaikan dengan kondisi agregat serta jumlah 

benda uji yang diperlukan. 

 

               Metode Penyiapan Benda Uji.   

   Penyiapan benda uji dari contoh agregat yang telah diambil dari 

lapangan dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 metode berikut : 

1. Metode spliter (gambar 1). 

2. Metode perempatan yang terdiri dari dua cara yaitu : 

i. Metode perempatan cara 1 (gambar 2) 

ii. Metode perempatan cara 2 (gambar 3) 

2. Metode pembentukan gundukan mini (gambar 4). 

 

1.2. Dasar Tiori 

Benda Bagian dari contoh agregat yang telah disiapkan dengan cara 

tertentu dan siap uji. Material yang diambil dari satu kelompok material 

dengan cara tertentu sehingga mewakili kelompok tersebut 

 Prinsip. 

1. Keharusan pengambilan contoh agregat yang mewakili kelompok 

agregat sama pentingnya dengan pengujian itu sendiri. 

2. Banyaknya contoh agregat yang diambil dari kelompok agregat di 

lapangan harus diprogramkan sesuai dengan jenis pengujian yang 

akan dilaksanakan. 

3. Benda uji harus disiapkan sehingga mempunyai sifat yang sama 

dengan contoh agregat. 

4. Sesuai dengan 3) bila contoh agregat terdiri dari satu wadah, maka 

benda uji harus disiapkan dari campuran seluruh contoh agregat yang 

ada.Bila dalam contoh agregat hanya mengandung beberapa butir fraksi 

tertentu sehingga kalau contoh dibagi bagian tersebut tidak dapat 
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terbagi rata, maka contoh harus diuji seluruhnya sebagai satu benda 

uji 

 

1.3.Peralatan Uji 

       A.Peralatan untuk Metode Spliter. 

Peralatan untuk metode spliter disajikan dalam gambar 1 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1) Spliter dengan syarat sebagai berikut  

a)  Mempunyai lubang pembagi berjumlah genap paling sedikit 8 

untuk agregat kasar dan paling sedikit 12 untuk agregat halus. 

b)  Lebar lubang-lubang tersebut harus sama dan setiap lubang 

yang berurutan, arah aliran pengeluarannya saling 

berlawanan. 

c) Lebar lubang tidak boleh kurang dari 1,5 kali ukuran agregat 

terbesar yang akan dibagi. 

d) Spliter harus dapat mengalirkan secara lancar agregat yang  

 dibaginya. 

2) Dua buah penampung. 

3)  Nampan yang digunakan sebagai alat untuk menuangkan contoh ke 

dalam spliter. 

4) Wadah-wadah untuk menampung hasil pembagian contoh. 

         B.Peralatan untuk Metode Perempatan. 

1) Peralatan untuk metode perempatan cara 1 adalah : 

a. Sekop 

b. Sapu dan sikat 

c. Mistar pelurus 

d. Lantai datar, rata, dan tidak mudah lepas untuk menempatkan 

agregat yang akan dibagi. 

e. Wadah-wadah untuk menampung hasil pembagian contoh. 

2) Peralatan untuk metode perempatan cara 2 adalah : 

a. Terpal atau lembaran plastik ukuran kira-kira 2 x 2,5 m 

untuk penempatan agregat yang akan dibagi. 

b. Tongkat pelurus.  

c. sikat. 

d. Wadah-wadah untuk menampung hasil pembagian. 

 

        C.Peralatan untuk Metode Gundukan Mini. 

         Peralatan untuk metode gundukan mini adalah : 

1. Sekop kecil atau sendok. 

2. Alas yang rata, keras, halus dan tidak mudah lepas untuk melatakan 

agregat. 

3. Wadah-wadah untuk menampung hasil pembagian. 
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1.4.Pemilihan Metode 

 Metode Spliter 

 Metode spliter digunakan untuk : 

       a. Agregat kasar. 

       b. Agregat halus yang lebih kering dari permukaan jenuhnya. 

pembagian pendahuluan agregat halus basah yang jumlahnya cukup banyak; 

pembagian dilakukan menggunakan spliteer yang mempunyai ukuran 

lubang besar yaitu 37,5 mm sampai mendapatkan contoh paling sedikit 5 

kg, selanjutnya contoh yang diperoleh dikeringkan dan dibagi menggunakan 

spliter yang berukuran sesuai dengan agregat halus. 

  

     Metode Perempatan. 

     Metode perempatan digunakan untuk : 

1. Agregat kasar. 

2. Agregat halus yang lebih basah dari keadaan kering permukaan jenuh. 

Metode spliter merupakan pilihan terbaik dalam penyiapan contoh benda uji,   

meskipun metode perempatan dapat juga digunakan. 

 

    Metode Gundukan Mini. 

    Metode gundukan mini digunakan untuk 

1. A gregat halus dalam kondisi basah. 

2. Sebagai lanjutan dari metode spliter atau perempatan untuk mendapatkan 

jumlah benda uji tertentu. 

Pemilihan metode penyiapan ini secara keseluruhan digambarkan dalam   

bentuk bagan alir yang dapat dilihat dalam lampiran. 

 1.5. Persiapan .Benda uji 

Sebagai pendekatan dalam memperkirakan keadaan kering permukaan jenuh 

dapat dilakukan dengan mengepal contoh agregat halus. Bila setelah kepalan 

dibuka masih menggumpal menandakan agregat halus tersebut dalam keadaan 

kering permukaan jenuh atau lebih basah. Penentuan Jumlah Benda Uji. 

1) Buat daftar pengujian-pengujian yang akan dilaksanakan pada contoh yang 

akan diuji. 

2) Tentukan daftar banyaknya bahan yang diperlukan untuk setiap benda uji 

 Penyiapan Bahan 

1) Siapkan wadah-wadah bahan benda uji serta label sesuai dengan daftar 

yang telah dibuat dalam 8.1 

2) Kumpulkan semua contoh agregat ditempat akan melakukan 

penyiapanbahan. 

3) Periksa apakah contoh tersebut termasuk agregat kasar atau agregat halus 

dan periksa ukuran butir terbesar. 

4) Bila material berupa agregat halus periksa kondisi kering permukaan jenuh 

seperti yang diuraikan diatas 
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1.6.Prosedur Percobaan 

      A).Metode Spliter 

 Metode spliter dikerjakan sebagai berikut: 

1)  Siapkan spliter yang mempunyai ukuran lubang kira-kira 1,5 kali 

ukuran butir agregat terbesar. 

2) Letakkan kedua penampung dibawah lubang pembagi. 

3) Isikan contoh agregat secukupnya ke dalam nampan pemasok. 

4)  Ratakan contoh agregat tersebut pada seluruh lebar nampan 

pemasok sehingga dapat terbagi rata masuk ke dalam spliter. 

5)  Tumpahkan contoh agregat tersebut ke dalam spliter dengan 

kecepatan tertentu sehingga terjadi aliran bebas melalui lubang 

persegi. 

6)  Teruskan kegiatan 1) sampai dengan 5) hingga semua contoh uji 

terbagi menjadi dua bagian. 

7)  Kerjakan kegiatan 1) sampai dengan 6) terhadap salah satu hasil 

pembagian sampai diperoleh jumlah benda uji yang direncakan. 

Simpan hasil pembagian yang lain dan gunakan untuk penyiapan 

benda uji bila hasil pembagian yang pertama tidak mencukupi. 

8)  Masukkan semua bahan hasil pembagian yang diperoleh ke dalam 

wadah-wadah seperti yang telah disiapkan  

 

    B) Metode Perempatan cara I 

(1)  Tumpahkan contoh dari semua wadah ke suatu permukaan lantai 

yang keras, halus, datar, rata dan tidak mudah terkelupas 

(2)  Aduk contoh agregat yang sudah terkumpul tersebut secara merata 

dengan membalik-balikkannya dengan menggunakan sekop 

(3)  Pada pembalikan yang terakhir bentuklah kerucut dengan 

menempatkan satu sekop contoh penuh ke atas sekopan 

sebelumnya. 

(4)  Tekan puncak kerucut tersebut dengan sekop secara hati-hati 

sehingga terbentuk kerucut terpancung dengan ketebalan dan 

diameter yang seragam. Usahakan diameter kerucut terpancung ini 

kira-kira 4 sampai 8 kali ketebalannya. 

(5)  Bagilah kerucut terpancung tersebut dengan sekop menjadi empat 

bagian yang sama. 

(6) Ambil 2 bagian yang bersilangan dengan sekop dan dengan kuwas 

sampai seluruh material terbawa seperti yang terlihat dalam gambar 

2. 

(7)  Teruskan pembagian seperti urutan (1) sampai dengan (6) terhadap 

bagian contoh yang telah dikerjakan pada (6) sampai mendapatkan 

jumlah bahan benda uji yang direncanakan. 
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(8) Masukkan semua bahan hasil pembagian yang telah didapat wadah-

wadah serta label seperti yang telah disiapkan dalam 8.2.2.) 

 

    B) Metode perempatan cara 2 

(1) Buka terpal atau lembaran plastik yang telah disediakan seperti 

diuraikan dalam 6.2.2)a.) 

(2)  Tumpahkan contoh dari semua wadah ke atas terpal atau lembaran 

plastik tersebut. 

(3) Aduk contoh agregat tersebut dan bentuklah menjadi menjadi kerucut 

dengan sekop seperti pada cara 1. Pengadukan serta pembentukan 

kerucut ini dapat juga dilakukan dengan jalan mengangkat ujung 

plastik secara bergantian sehingga contoh teraduk dengan sempurna 

dan membentuk kerucut (lihat gambar 3). 

(4)  Tekanlah puncak kerucut sehingga terbentuk kerucut terpancung 

seperti cara satu (8.4.2.1) (4)) 

(5)  Bagilah kerucut terpancung menjadi 4 bagian seperti cara 1 

(8.4.2.1) (5)). Bila lantai dasar tidak rata, masukkan tongkat ke 

bawah tepat dibawah pusat kerucut terpancung, kemudian angkat 

kedua ujungnya. Terpal akan terlipat dab membagi contoh menjadi 

2 bagian yang sama. 

(6) Tariku tongkat dari bawah terpal kemudian masukkan kembali 

dalam arah tegaklurus dengan pembagian yang pertama. Kemudian 

angkat tongkat tersebut sehingga contoh terbagi menjadi 4 bagian 

yang sama. 

(7)  Ambil 2 bagian seperempatan contoh yang bersilangan sampai 

tidak ada yang tersisa seperti cara (8.4.2.1) (6)). 

(8)  Teruskan pembagian seperti urutan (1) sampai (7) terhadap bagian 

contoh yang telah dikerjakan pada (7) sampai mendapatkan jumlah 

bahan benda uji yang direncakan. 

(9)  Masukkan semua bahan hasil pembagian yang telah didapat ke 

dalam wadah serta beri label seperti yangtelah disiapkan dalam 

8.2.1). 

    C) Metode Gundukan mini . 

 1.Tumpahkan contoh agregat yang akan diuji ke suatu permukaan lantai 

yang keras, halus, rata dan tidak mudah terkelupas. 

 2. Aduk contoh tersebut sampai rata dan bentuklah suatu gundukan mini 

menyerupai kerucut. 

 3. Ambil contoh agregat sampai mendapatkan jumlah yang diinginkan 

paling sedikit dari lima tempat secara acak dari gundukan mini 

tersebut dengan menggunakan sendok atau sekop kecil. 
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 1.6.GambarAlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 1. Penyiapan benda uji dengan metode spliter 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peniapan benda uji metode perempatan cara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyiapan benda uji metode perempatan cara 2 
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Gambar 4. Penyiapan benda uji metode gundukan mini. 

1.7.Catatan 
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MODUL 2 

 ANALISA SARINGAN AGREGAT HALUS DAN KASAR   (Sieve Analysis)  

AASHTO T - 27 - 82) 

 

 2.1.Tujuan dan Sasaran Praktikum 

 1. Praktikum ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

menentukan gradasi agregat dengan grafik semilogaritma. 

 2. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian butir (gradasi) 

agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan. 

 

 2.2.Peralatan 

- Timbangan kapasitas 25 kg 

 

- Satu set saringan 

- Oven 

- Talam-talam 

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

- Mesin pengguncang saringan 
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 2.3.Sampel. 

Contoh agregat dikeringkan di udara, dicampur rata, kemudian contoh 

agregat diambil sebagian untuk diayak. 

a. Agregat Halus 

Sejumlah contoh agregat halus mula-mula diambil sebagian sebanding 

dengan angka kehalusannya. 

1. Angka kehalusan lebih dari 2,5 diambil contoh agregat 400-800 gram. 

2. Angka kehalusan di antara 1,5 - 2,5 diambil contoh agregat 200-400 gram. 

3. Angka kehalusan kurang dari 1,5 diambil contoh agregat 100-200 gram. 

b. Agregat Kasar 

Jumlah contoh agregat untuk diayak kurang dari 0,4 kali lebih besar butir 

terbesar dalam mm dijadikan kg. 

Misal : Besar butir maksimum = 50 mm (20kg) 

Jadi contoh agregat yang diambil = 0,4 x 20 = 5 kg 

 

 2.4.Prosedur Pengujian 

A. Analisa ayak agregat halus 

1. Agregat halus dikeringkan dalam oven dengan suhu (110 + 5)0C sampai 

berat tetap. 

2. Timbang agregat halus sebanyak 5000 gram. 

3. Saring benda uji sebanyak itu dengan menggunakan ayakan 4 mm ke atas. 

4. Dari benda uji yang tembus ayakan 4 mm, timbang sebanyak 500 gram. 

5. Ayak agregat 500 gram tersebut dengan ayakan lebih kecil 4 mm yang 

berkelipatan dua, sedangkan ayakan paling besar ditempatkan paling 

atas. Pengayakan ini dilakukan dengan meletakkan susunan ayakan 

pada mesin pengguncang dan agregat diguncang selama 15 menit. 

6. Bersihkan masing-masing ayakan, dimulai dari ayakan teratas dengan 

kuas cat yang lemas. Perhatian, penyikatan jangan terlalu keras, sekedar 

menurunkan debu yang mungkin masih melekat pada ayakan. 

7. Timbang berat total agregat yang tertahan di masing-masing ayakan 

terhadap berat total di mana 

 Prosentase total berat benda uji yang tertahan di atas ayakan 4 

mm ke atas dihitung berdasarkan berat 5000 gram. 

 Prosentase berat benda uji yang tertahan 2 mm ke bawah, dihitung 

berdasarkan berat 500 gram. 

 

B.Analisa ayak agregat kasar 

                1. Timbang benda uji seberat 0,4 x besar butir terbesar dijadikan kg.   

                2. Ayak benda uji tersebut dengan menggunakan susunan ayakan 4 mm ke atas. 

Pengayakan ini dilakukan dengan meletakkan susunan ayakan pada mesin 

pengguncang dan diguncang selama 15 menit dengan menggunakan tangan 

                3. Harus diperhatikan, jika yang tembus dari ayakan 4 mm lebih atau sama 
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dengan 500 gram, maka yang tembus harus diayak lagi yaitu dengan 

menggunakan ayakan agregat halus dari 4 mm ke bawah. 

                      4. Timbang berat agregat yang tertahan di atas masing-masing lubang 

ayakan. 

                      5. Hitung prosentase berat benda yang tertahan di atas masing-masing 

lubang ayakan terhadap berat total. 

 

 2.5. Perhitungan dan Pelaporan 

          Prosentase berat benda uji yang tertahan di atas saringan : 

          Di mana : A = berat benda uji yang tertahan di atas saringan a mm  

 B = berat benda uji total 

         Catatan : 

- Pemeriksaan analisa ayakan ini dapat dilakukan hanya 1 kali 

percobaan 

- Data hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah berat sampel 

tertahan di atas masing- masing saringan (ditulis dalam bilangan 

desimal satu angka di belakang koma). 

           Laporan meliputi: 

1. Prosentase lolos kumulatif pada masing-masing ukuran saringan 

2. Gambar grafik akumulatif 

 

 2.6. Catatan 
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MODUL.3 

 PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS                          

(Specific Gravity And Absorption Of Fine Aggregate)                                                         

(AASHTO T – 84 –88) 

 

    3.1. Tujuan dan Sasaran Praktikum 

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

jenis kering - permukaan jenuh (saturated surface dry = ssd ), berat jenis 

semu (apparent) dan penyerapan air dari agregat halus. 

 

    3.2. Dasar Tiori 

1. Berat jenis : bulk specific gravity adalah perbandingan antara berat agregat 

kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam 

keadaan jenuh pada suhu 250C. 

2 .  Berat jenis (SSD) : atau berat jenis kering permukaan jenuh yaitu 

Perbandingan antara berat agregat kering - permukaan jenuh dan berat air 

suling yang isinya sama dengan agregat dalam keadaan jenuh pada suhu 

250C. 

3. Berat jenis semu : apparent specific gravity ialah perbandingan antara berat 

agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat 

dalam keadaan kering pada suhu 250C. 

4. Penyerapan (absorption): ialah presentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap berat agregat kering. 

 

    3.3.Peralatan 

1. Timbangan, kapasitas 1 kg atau lebih dengan ketelitian 0,1 gram. 

2. Piknometer dengan kapasitas 500 ml. 

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

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

minimum 0,8 mm. 

 

4. Batang penumbuk yang mempunyai bidang penumbuk rata, berat (340 ± 

1) gram, diameter permukaan penumbuk (25 ± 3) mm. 
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4. Saringan No. 4 

5. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memasang sampai 

(110±5)o C. 

6. Pengukur suhu dengan ketelitian pembacaan 1oc 

7. Talam., Air Suling, Desikator 

8. Bejana tempat air. 

9. Pompa hampa udara (vacum pump) atau tungku 

 

 3.4.Sampel 

1. Pasir alam/buatan masing-masing seberat 500 gram dalam beberapa benda 

uji. 

2. Pasir lolos oleh saringan no.4 (4,75 mm) 

 

 3.5.Prosedur Pengujian 

1. Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110 ± 5)oC, sampai berat tetap. 

Yang dimaksud 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 %. 

2. Dinginkan pada suhu ruang, kemudiam rendam dalam air selama  

3. (24 ± 4)jam. 

4. Buang air perendam hati-hati, jangan ada butiran yang hilang, tebarkan agregat 

diatas talam, keringkan di udara panas dengan cara membalik-balikan benda 

uji. Lakukan pengeringan sampai terjadi keadaan kering permukaan jenuh 

(SSD). 

5. Periksa keadaan kering - permukaan jenuh (ssd) dengan mengisikan benda 

uji kedalam kerucut terpacung, padatkan dengan batang penumbuk selama 

25 kali angkat kerucut terpacung. Keadaan kering permukaan jenuh 

tercapai bila benda penguji runtuh akan tetapi masih dalam keadaan 

tercetak. 

6. Segera setelah tercapai keadaan kering - permukaan jenuh (ssd) masukan 

500 gram benda uji kedalam piknometer. 

7. Masukan air suling sampai mencapai 90 % isi piknometer, putar sambil 

diguncang sampai tidak terlihat gelembung udara di dalamnya. 

8. Untuk mempercepat proses ini dapat digunakan pompa hampa udara, tetapi 

harus diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut terisap dapat dilakukan 

dengan merebus piknometer. 

9. Rendam piknometer dalam air dan ukuran suhu air untuk perhitungan 

kepada suhu standar 25oC. 

10. Tambahkan air sampai tanda batas. 

11. Timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram 
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12. Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu ( 110 ± 5 )oC 

sampai berat tetap, kemudian dinginkan benda uji dalam desikator. 

13. Setelah benda uji dingin kemudian timbanglah (Bk) 

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

penyesuaian dengan suhu standar 25oC (B) 

 

 3.5.Perhitungan dan Pelaporan 

 Berat jenis curah (bulk specific gravity) 

 
 Berat jenis kering permukaan jenuh (saturated surface dry) 

 
 

 Berat jenis semu (apparent specific gravity) 

 Penyerapan (absorption) 

 (500 - Bk ) 
x 100%

 

 Bk 

       Keterangan: 

Bk = berat benda uji kering oven (gram)  

B = berat piknometer berisi air (gram) 

Bt = berat piknometer berisi benda uji dan air (gram) 

500 = berat benda uji dalam keadaan kering – permukaan jenuh (gram) 

  3.6.Catatan: 

Nilai berat jenis curah (bulk specific gravity), berat jenis kering permukaan 

jenuh (saturated surface dry), berat jenis semu (apparent specific gravity), dan 

penyerapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

26 
 

MODUL .4 

 BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR  

(Specific Gravity And Absorption Of Coarse Aggregate) 

(AASHTO T-84-88) 

 

 4.1. Tujuan dan Sasaran Praktikum 

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

jenis kering - permukaan jenuh (saturated surface dry = SSD), berat jenis 

semu (apparent) dan penyerapan air dari agregat kasar. 

 

 4.2. Dasar Teori 

Berat jenis : bulk specfic gravity adalah perbandingan antara berat 

agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam 

keadaan jenuh pada suhu 250C. 

Berat jenis (SSD) : atau berat jenis kering permukaan jenuh yaitu 

perbandinganantara berat agregat kering - permukaan jenuh dan berat air 

suling yang isinya sama dengan agregat dalam keadaan jenuh pada suhu 

250C. 

Berat jenis semu : apparent specific gravity ialah perbandingan antara 

berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat 

dalam keadaan kering pada suhu 250C. 

Penyerapan (absorption) : ialah presentase berat air yang dapat diserap 

pori terhadap berat agregat kering dinyatakan dalam persen. 

 

 4.3.Peralatan 

1. Keranjang kawat ukuran 3,35 mm 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% pori berat contoh 

yang ditimbang dan dilengkapi dengan alat penggantung keranjang. 
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           4. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 ± 5)oC. 

          5. Alat pemisah contoh 

          6. Saringan no. 4 (4,7 

 

4.4. Sampel 

 1. Kerikil/batu pecah seberat 5,0 kg untuk masing-masing benda uji. 

         2. Kerikil tertahan oleh saringan no.4 (4,75 mm) 

 

4.5.Prosedur Pengujian 

1. Cuci sampel untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan lain yang melekat 

pada permukaan. 

2. Keringkan sampel dalam oven pada suhu 110oC sampai berat tetap. 

3. Dinginkan sampel pada suhu kamar selama 1 sampai 3 jam, kemudian timbang 

dengan ketelitian 0,5 gram (Bk). 

4. Rendam sampel dalam air pada suhu kamar selama (24± 4) jam. 

5. Keluarkan sampel dari air, lap dengan kain penyerap sampai selaput air pada 

permukaan hilang (SSD), untuk butiran yang besar pengeringan harus satu 

persatu. 

6. Timbang sampel kering permukaan jenuh (Bj) 

7. Timbang sampel di dalam keranjang, goncangkan batunya untuk mengeluarkan 

udara yang tersekap dan tentukan beratnya di dalam air (Ba).  

8. Ukur suhu air untuk penyesuaian perhitungan kepada suhu standar (25oC). 

 

 

4.6.Perhitungan dan Pelaporan 

        Berat jenis curah (bulk specific gravity) 

 
       Berat jenis kering permukaan jenuh (saturated surface dry) 

 

 

        Berat jenis semu (apparent specific gravity) 

 
        Penyerapan (absorption) 
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Keterangan: 

Bk = berat benda uji kering oven (gram) 

Bj = berat benda uji jenuh kering permukaan (gram) 

Bt = berat benda uji jenuh kering permukaan dalam air (gram) 

Catatan: 

Nilai berat jenis curah (bulk specific gravity), berat jenis kering 

permukaan jenuh (saturated surface dry), berat jenis semu (apparent 

specific gravity), dan penyerapan (absorption) dilaporkan dalam bilangan 

desimal dua angka di belakang koma. 
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN      

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL      

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR 

 

Kelompok : 

Jurusan : 

Universitas : 

 

Tanggal : 

Asisten : 

 

 

No. Kegiata

n 

Sampel 1 Sampel 2 

1 Mengukur berat sampel kering oven (Bk)   

2 Mengukur berat sampel kering permukaan jenuh 

(Bj) 

  

3 Mengukur berat sampel dalam air (Ba)   

 

 

 

No. Perhitungan Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

1 BJ Bulk    

2 BJ SSD    

3 
BJ Semu  

   

4 
Penyerapan  

   

 

 

 

                                                                      Disetujui, 

  Dosen pengampu praktikum  
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN                                                                                  

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL                                                                                          

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS 

 

Kelompok : 

Jurusan : 

Universitas : 

 

Tanggal : 

Asisten : 

 

 

No. Kegiata

n 

Sampel 1 Sampel 2 

1 Mengukur berat sampel kering oven (Bk)   

2 Mengukur berat sampel kering permukaan jenuh 

(Bj) 

  

3 Mengukur berat pikno diisi air (B)   

4 Mengukur berat pikno + benda uji ssd + air (Bt)   

 

 

 

No. Perhitungan Sampel 1 Sampel 2 Rata-rata 

1 BJ Bulk     

2 BJ SSD    

3 
BJ Semu  

   

4  (500 Bk ) 

Penyerapan 
B 

x100% 

k 

   

 

 

 

                                                             Disetujui 

Dosen pengampu praktikum 
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MODUL 5 

 INDEKS KEPIPIHAN DAN KELONJONGAN   

(Flakiness and Elongation Index) 

(BS 812: Part 3 : 1975) 

 

5.1 Tujuan dan Sasaran Praktikum 

 Setelah melaksanakan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu : 

 1. Menentukan indeks kepipihan secara manual dari suatu contoh agregat 

 2. Menentukan indeks kelonjongan secara manual dari suatu contoh agregat 

 

5.2. Peralatan 

1. Alat pengukur kepipihan yang sesuai dengan standar BS 812 (1975). 
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2.Alat pengukur kelonjongan yang sesuai dengan standar BS 812 (1975). 

 

 

 

3.Saringan dengan urutan diameter saringan 63,0 mm, 50,0 mm, 37,5 mm, 

28,0 mm, 20,0 mm, 14,0 mm, 10,0 mm, dan 6,3 mm.  

4.Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr 

 

5.Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan mampu memanasi sampai 

110 ±5)º C 
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         6.Wadah agregat sebanyak saringan yang ada. Wadah ini sebaiknya terbuat dari 

besi, seng atau alumunium atau material lain yang cukup kuat untuk dimasukkan 

dalam oven sampai 110 ±5)º C 

 

5.3.Penyiapan Sampel 

[1] Saring sebanyak kurang lebih 5000 gr sampel dalam urutan saringan yang 

telah disediakan. 

[2] Pisahkan atau singkirkan sampel yang tertahan pada saringan 63,0 mm dan 

yang lolos saringan 6,3 mm. Berat sisa sampel yang digunakan dinyatakan 

sebagai M1 gram. 

[3] Sampel yang tertahan pada setiap saringan dimasukkan dalam masing-

masing wadah yang di tandai sesuai dengan diametar masing-masing 

saringan 

[4] Cuci masing-masing sampel dan keringkan dengan oven hingga beratnya 

tetap. Yakinkan bahwa tidak ada agregat yang hilang. 

[5] Kemudian timbang sampel yang tertahan di tiap saringan dan hitung 

persentasenya terhadap M1. 

[6] Pengukuran kepipihan dan kelonjongan dilakukan per fraksi dan hanya 

fraksi yang memiliki persentase berat lebih besar atau sama dengan 5%. 

Jumlah berat total fraksi yang memiliki persentase berat lebih besar atau 

sama dengan 5% dinyatakan sebagai M2. 

[7]  

5.4.Posedur Pengujian 

      A.Pengujian Kepipihan 

a. Ambil salah satu fraksi yang telah memenuhi syarat, yaitu persentase 

tertahan lebih besar atau sama dengan 5%. 

b. Lewatkan dengan tangan setiap butir agregat pada Alat Penguji Kepipihan 

sesuai dengan ukurannya 

c. Butir agregat yang agak sulit lewat dapat dicoba dengan sisi lain, diputar 

atau dengan sedikit paksaan 

d. Pisahkan butiran yang dapat lewat dengan yang tidak dapat lewat dan 

masing-masing ditimbang 

e. Lakukan hal yang sama untuk fraksi lainnya yang memiliki persentase berat 

lebih besar atau sama dengan 5% 

f. Total jumlah sampel yang LEWAT dinyatakan sebagai M3F 
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  B.Pengujian Kelonjongan 

 Secara umum prosedur pengerjaannya sama dengan untuk uji kepipihan, yaitu : 

1. Ambil salah satu fraksi yang telah memenuhi syarat, yaitu persentase  

2. tertahan lebih besar atau sama dengan 5%. 

3. 2.Lewatkan dengan tangan setiap butir agregat pada Alat Penguji  

4. Kelonjongan sesuai dengan ukurannya 

5. Butir agregat yang agak sulit lewat dapat dicoba dengan sisi lain, diputar 

atau dengan sedikit paksaan 

6. Pisahkan butiran yang dapat lewat dengan yang tidak dapat lewat dan 

masing-masing ditimbang 

7. Lakukan hal yang sama untuk fraksi lainnya yang memiliki persentase berat 

lebih besar atau sama dengan 5% 

8. Total jumlah sampel yang tertahan dinyatakan sebagai M3E 

 

5.5. Perhitungan dan Pelaporan 

 Indeks Kepipihan dihitung dengan rumus : 

 

 Indeks Kepipihan (%)  
M3F 

 

 M2 

 Indeks Kelonjongan dihitung dengan rumus :  

  Indeks Kelonjongan 
M3E 

 

M2 

           dimana : 

                    M2 = Total berat sampel yang memiliki persentase lebih besar  

 atau sama dengan 5%    M3F = Total berat sampel yang lolos alat 

pengujian kepipihan 

                    M3E = Total berat sampel yang tertahan alat pengujian kelonjongan 

5.6.Catatan: 

Batas maksimal penggunaan agregat yang pipih dan lonjong sebagai material 

perkerasan jalan adalah sebagai berikut: 

 

Karakteristik Batas Maksimal 

Kepipihan 25 % 

Kelonjongan 40 % 

 

***** 
 

 

 

 



 

35 
 

 

 

LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN      

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL      

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDEKS KEPIPIHAN DAN KELONJONGAN 

 

 

Kelompok :                                                 Tanggal: 

Asisten : 

         Jurusan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Disetujui  

Dosen pengampu praktikum 
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MODUL 6  

PEMERIKSAAN BERAT ISI AGREGAT    

 (AASHTO T-19-74) (ASTM C-29-71) 

 

6.1. Tujuan dan Sasaran Praktikum 

1, Agar seluruh praktikan dapat mengetahui perbandingan antra berat isi 

agregat dengan volumenya. 

            2. Pemeriksaan berat isi agregat ini adalah untuk mengetahui berat isi agregat 

yang diuji serta mengetahui dengan metode apa berat isi tanah dapat 

menghasilkan berat isi yang paling besar. 

 

6.2. Dasar Teori 

Berat volume agregat ditinjau dalam dua keadaan, yaitu berat volume 

gembur dan berat volume padat. Berat volume gembur merupakan 

perbandingan berat agregat dengan volume literan, sedangkan berat volume 

padat adalah perbandingan berat agregat dalam keadaan padat dengan volume 

literan. Berat agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran aspal, 

apabila jumlah bahan ditakar dengan volume ukuran volume. 

Metode yang dipilih dalam pengujian ini adalah dengan cara manual 

menggunakan metode penusukan (padat dan lepas). Metode ini digunakan 

untuk menentukan berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat, 

pengertian dari berat satuan sendiri yaitu rasio antara berat agregat dengan 

isi/volume. Berat isi agregat diperlukan dalam bahan campuran beton apabila 

jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. 

Pengukuran berat jenis agregat diperlukan untuk perencanaan campuran 

aspal dengan agregat,campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena 

lebih teliti dibandingkan dengan perbandingan volume dan juga untuk 

menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai 

volume yang besar sehingga dengan berat sama akan dibutuhkan aspal yang 

banyak dan sebaliknya. 

Agregat dengan kadar pori besar akan membutuhkan jumlah aspal 

yang lebih banyak karena banyak aspal yang terserap akan mengakibatkan 

aspal menjadi lebih tipis. Penentuan banyak pori ditentukan berdasarkan air 

yang dapat terarbsorbsi oleh agregat. 

 

6.3. Peralatan Uji 

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah : 

 1.Wadah berbentuk silinder (Mould) dengan diameter masing-masing 25 cm 

tinggi  29,7 cm dan diameter 26,6 cm dan tinggi 28,7 cm 

 

 



 

37 
 

 

 

 

 

  

 2..Sekop / sendok semen 

 3.Penggaris/ mistar 

 4.Timbangan digital 

 

 5.Batang penusuk 

6.4. Benda Uji 

 Benda uji yang digunakan adalah :  

1. Agregat kasar 
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2. Agregat halus 

 

 

6.5.Prosedur Praktikum 

1. Siapkan alat-alat praktikum 

2. Ukur diameter dan tinggi wadah (w1) menggunakan penggaris lalu catat 

3. Lakukan percobaan pada agregat halus dan agregat kasar 

 Agregat Kasar 

         1.Berat isi lepas 

- Timbang berat wadah lalu catat 

- Masukan agregat kasar kedalam wadah sampai penuh lalu 

ratakan dengan batang penusuk , lalu timbang dan catat 

        2.Berat benda tusuk 

- Masukan agregat kasar kedalam wadah hanya 1/3 dari 

wadah 

- Tusuk menggunakan batang sebanyak 25 kali 

- Lalu masukan lagi agregat kasar untuk lapisan ke-2 dan ke-3 

sebanyak 1/3 sama banyak seperti lapisan pertama serta 

tusuk 25 kali per lapis. 

- Lalu timbang dan catat. 

         3.Berat benda ketuk/goyang 

- Masukan agregat kasar kedalam wadah hanya 1/3 dari 

wadah 

- Goyang wadah sebanyak 25 kali 

- Lalu masukan lagi agregat kasar untuk lapisan ke-2 dan ke-3 

sebanyak 1/3 sama banyak seperti lapisan pertama serta 

goyang 25 kali per lapis. 

- Lalu timbang dan catat 

 Agregat Halus 

 1. Berat isi lepas 

- Timbang berat wadah (w1) lalu catat 

- Masukan agregat halus kedalam wadah sampai penuh lalu 

ratakan dengan batang penusuk , lalu timbang dan catat 

 2.Berat benda tusuk 
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- Masukan agregat halus kedalam wadah hanya 1/3 dari 

wadah 

- Tusuk menggunakan batang sebanyak 25 kali 

- Lalu masukan lagi agregat kasar untuk lapisan ke-2 dan ke-3 

sebanyak 1/3 sama banyak seperti lapisan pertama serta 

tusuk 25 kali per lapis. 

- Lalu timbang dan catat. 

 3. Berat benda ketuk/goyang 

- Masukan agregat halus kedalam wadah hanya 1/3 dari 

wadah 

- Goyang wadah sebanyak 25 kali 

- Lalu masukan lagi agregat halus untuk lapisan ke-2 dan ke-3 

sebanyak 1/3 sama banyak seperti lapisan pertama serta 

goyang 25 kali per lapis. 

- Lalu timbang dan catat 

 6.6. PelaporanPerhitungan. 

        - Hitung berat isi Agregat Kasar dan aregat halus  

        - Ukur Diameter Wadah , Tinggi Wadah , dan Volume Wadah 

6.7. Kesimpulan  

6.8. Catatan 

 

 

 

 

***** 
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN      

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL      

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PEMERIKSAAN BERAT ISI AGREGAT  

 

Kelompok :                                       Tanggal : 

Jurusan :                                            Asisten :  

 

BERAT ISI AGREGAT 

 

 

 

 

Uraian 

Berat (Gram) 

Agregat Kasar Agregat Halus 

- Berat Wadah   

- Metode Dilepas   

Berat Wadah + Agregat (W2)   

Berat Agregat (W3)   

- Metode Di tusuk   

Berat wadah + Agregat (W2)   

Berat Agregat (W3)   

- Metode Digoyang   

Berat wadah + Agregat (W2)   

Berat Agregat (W3)   

 

 

 

                                                                Disetujui , 

Dosen pengampu praktikum 
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MODUL. 7 

BERAT JENIS BITUMEN KERAS DAN TER     

(PA – 0307 – 76) (AASHTO T – 228 – 79) (ASTM D – 70 – 03) 

 

 7.1 .Tujuan dan sasaran praktikum 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis bitumen keras dan 

ter dengan piknometer. Berat jenis bitumen atau ter adalah perbandingan antara 

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

tertentu. 

 

 7.2 Peralatan 

        a. Bak Perendam yang dilengkapi pengatur suhu dengan ketelitian 0,1 °C.  

        b.Piknometer, sesuai gambar 13 

        c. Thermometer, sesuai gambar 14 d. Air suling sebanyak 1000 cm3 

        d. Bejana gelas 

 

 7.3.Benda Uji 

Panaskan contoh bitumen keras atau ter sejumlah 50 gram sampai menjadi cair dan 

aduklah untuk mencegah pemanasan setempat. 

 

 7.4.Prosedur Permeriksaan  

1. Isilah bejana dengan air suling sehingga diperkirakan bagian atas piknometer yang 

tidak terendam setinggi 40 mm. Kemudian rendam dan jepitlah bejana tersebut 

dalam bak perendam sekurang-kurangnya 100 mm aturlah suhu bak perendam pada 

suhu 25 °C. 

2. b.Bersihkan, keringkan dan timbanglah piknometer dengan ketilitian 1 mg (A) 

3. c.Angkatlah bejana dari bak perendam dan isilah piknometer dengan air suling  

4. kemudian tutuplah piknometer tanpa ditekan. 

5. d.Letakkan piknometer kedalam bejana dan tekanlah penutup sehingga rapat, 

kembalikan bejana berisi piknometer kedalam bak perendam. Diamkan bejana 

tersebut didalam bak perendam selama sekurang-kurangnya 30 menit, kemudian 

angkatlah piknometer dan keringkan dengan lap (kain pel). Timbanglah piknometer 

dengan ketelitian 1 mg (B) 

6. Tuanglah benda uji tersebut kedalam piknometer yang telah kering hingga terisi 

7. ¾ bagian. 

8. Biarkan piknometer sampai dingin, waktu tidak kurang dari 40 menit dan  

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

10. Isilah piknometer yang berisi benda uji dengan air dan tutuplah tanpa di tekan, 

diamkan agar gelembung-gelembung udara keluar. 

11. h.Angkatlah bejana dari bak perendam dan letakkan piknometer di dalamnya dan  

12. kemudian tekanlah penutup hingga rapat. 

13. i.Masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak perendam selama sekurang-  
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14. kurangnya 30 menit. Angkat, keringkan dan timbanglah piknometer (D) 

 

 7.5.Perhitungan 

Hitunglah berat jenis dengan rumus : 

                                               
    

    )     
 ( gr/cm3) 

Dimana : 

A = Berat piknometer (dengan penutup) (gram) 

B = Berat piknometer berisi air  (gram)  

C = Berat piknometer berisi aspal  (gram) 

D = Berat piknometer berisi aspal dan air (gram) 

 

 7.6. Pelaporan 

Laporkan berat jenis bitumen keras atau ter sampai tigak angka dibelakang koma. 

 

 7.7. Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN      

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL      

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BERAT JENIS BITUMEN 

Pengirim :                                                 Jenis Contoh :  

Proyek :                                                     Sumber Contoh :  

Lokasi : 

 

 

Proses 

Wakt

u 

 

Suhu Mula

i 

Selesa

i Pemanasan    
Pendinginan    
Perendaman    
Pemeriksaan    

 

   PEMERIKSAAN 

BERAT PIKNOMETER A  
BERAT PIKNOMETER + AIR B  
BERAT PIKNOMETER + ASPAL C  
BERAT PIKNOMETER + ASPAL + AIR D  
BERAT JENIS BITUMEN  

 

 

:                                                                                 Disetujui 

   Dosen pengampu praktikum 
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MODUL. 8 

 PEMERIKSAAN DAKTILITAS BAHAN-BAHAN BITUMEN  

(DUCTILITY OF BITUMINOUS MATERIALS)  (AASHTO T 51 – 89) 

 

8.1. Tujuan dan Sasaran Praktikum 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik 

antara dua cetakan yang berisi bitumen keras sebelum putus pada suhu dan 

kecepatan tarik tertentu. 

 

8.2. Dasar Tiori 

        a.Kekuatan tarik : salah satu sifat bahan yang menyatakan besarnya kekuatan bahan 

tersebut dalam menahan gaya tarik (tensile stress). Biasanya dinyatakan dalam kN 

atau kg. 

       b.Bitumen keras : bitumen yang berbentuk padat pada saat keadaan penyimpanan 

(suhu ruang) 

 

   8.3.Peralatan 

      Peralatan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut : 

      1. Cetakan kuningan. Cetakan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang disebut clip 

dengan sebuah lubang pada bagian belakang dan bagian samping cetakan yang 

berfungsi sebagai pengunci clip sebelum cetakan ini diuji. Pada saat pengujian, 

bagian samping ini harus dilepas; 

 
 

     2. Pelat alas cetakan; 

      3.Bak perendam, isi 10 liter yang dapat mempertahankan suhu pemeriksaan dengan 

toleransi yang tidak lebih dari 0.5° C dari suhu pemeriksaan. Kedalaman air pada 

bak ini tidak boleh kurang dari 50 mm di bawah permukaan air. Air di dalam bak 

perendam harus bebas dari oli dan kotoran lain serta bebas dari bahan organik 

lain yang mungkin tumbuh di dalam bak; 

     4 .Termometer; 

     5. Mesin uji yang dapat menjaga sampel tetap terendam dan tidak menimbulkan  
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        getaran selama pemeriksaan serta dapat menarik benda uji dengan kecepatan  

        tetap; 

 

    6.Alat pemanas, untuk mencairkan aspal keras; 

    7. Methyl alkohol teknik dan sodium klorida teknik (gliserin dan talk). 

 

 8.4. Sampel 

    Susun bagian-bagian cetakan kuningan; 

a. Lapisi bagian atas dan bawah cetakan serta seluruh permukaan pelat alas cetakan 

dengan bahan campuran dextrin dan glicerin atau amalgam; 

b. Pasang cetakan daktilitas di atas pelat dasar; 

c. Panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram sehingga cair dan dapat dituang. 

Untuk menghindarkan pemanasan setempat, lakukan dengan hati-hati. 

Pemanasan dilakukan sampai suhu antara 80 sampai 100° C di atas titik 

lembek; 

d. 4.Saring contoh dengan saringan no.50 dan aduk serta tuangkan dalam cetakan; 

e. 5.Tuangkan contoh bitumen dengan hati-hati ke dalam cetakan daktilitas dari 

ujung ke ujung hingga penuh berlebihan; 

f. 6.Dinginkan cetakan pada suhu ruang 30 sampai 40 menit lalu pindahkan 

seluruhnya ke dalam bak perendam yang telah disiapkan pada suhu 

pemeriksaan (sesuai dengan spesifikasi) selama 30 menit; 

g. Ratakan contoh yang berlebihan dengan pisau atau spatula yang panas 

sehingga cetakan terisi penuh dan rata. 

 

 8.5. Prosedur Pengujian 

a. Sampel didiamkan pada suhu 25° C dalam bak perendam selama 30 menit, 

kemudian lepaskan cetakan sampel dari alasnya dan lepaskan bagian samping 

dari cetakan; 

b. Pasang cetakan daktilitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji dan 

jalankan mesin uji sehingga akan menarik sampel secara teratur dengan 

kecepatan 5 cm/menit sampai sampel putus.  

diijinkan; 
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c. Bacalah jarak antara pemegang cetakan, pada saat sampel putus (dalam cm). 

Selama percobaan berlangsung sampel harus terendam sekurang-kurangnya 

2.5 cm di bawah permukaan air dan suhu harus dipertahankan tetap (25 

0.5)° C. 

 

 8.6.Perhitungan dan Pelaporan 

        Laporkan hasil rata-rata dari tiga sampel normal. 

 

8.7. Catatan : 

        Apabila benda uji menyentuh dasar mesin uji atau terapung pada permukaan air 

maka pengujian dianggap tidak normal, untk menghindari hal semacam itu maka 

BJ air harus disesuaikan dengan BJ benda uji dengan menambahkan gliserin. 

Apabila pemeriksaan normal tidak berhasil setelah dilakukan 3 kali maka 

dilaporkan bahwa daktilitas bitumen tersebut gagal. 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN      

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL      

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PEMERIKSAAN DAKTILITAS BAHAN-BAHAN BITUMEN 

 

Kelompok : 

Jurusan : 

Universitas : 

 

Tanggal : 

Asisten : 

Kegiatan Uraia

n 

 

Pembukaan contoh 

Contoh dipanaskan 

Mulai jam = …………… 

Selesai jam = …………… 

Pembacaan suhu pemanasan 

 

= ............................................... oC 

 

Mendinginkan contoh 

Didiamkan di suhu ruangan 

Mulai jam = …………… 

Selesai jam = …………… 

Pembacaan suhu ruang 

 

= ............................................... oC 

Mencapai 

suhu 

pemeriksaan 

Direndam pada suhu 25 0C 

Mulai jam = …………… 

Selesai jam = …………… 

Pembacaan suhu waterbath 

 

= ............................................... oC 

 

Pemeriksaan 

Pengujian pada suhu 25 0C 

Mulai jam = …………… 

Selesai jam = …………… 

Pembacaan suhu alat 

 

= ............................................... oC 

 

Daktilitas pada 250C, 5 cm per menit Pembacaan pengukuran 

pada alat 

Pengamatan I …………………………… cm 

Pengamatan II …………………………… cm 

Pengamatan III …………………………… cm 

Rata-rata …………………………… cm 

 

 

                                                                                  Disetujui 

Dosen pengampu praktikum 
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MODUL.9                                                                                                                                                         

PENGUJIAN KEAUSAN AGREGAT MENGGUNAKAN                                                                                         

ALAT ABRASI LOS- ANGELES     

AASHTO T 96 - 77 (1982)) 

 

 9.1.Tujuan dan Sasaran Praktikum 

       1. Memahami salah satu bentuk tes durabilitas agregat dengan cara mekanis yakni 

dengan alat Los Angeles Abrasion Test 

              2. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan agregat kasar yang 

lebih kecil dari 37,5 mm (1 1/2") terhadap keausan yang diakibatkan oleh 

kombinasi penggerusan, pukulan dan penggilingan dalam drum baja yang 

berputar. 

 

 9.2. Dasar Tiori 

         - Abrasi : proses pengausan/perusakan akibat dari terjadinya proses  

                                   pelemahan agregat akibat waktu dan proses alam, merupakan salah  

                                   satu aspek durabilitas dari agregat. 

 - Durabilitas : Sifat keawetan/ketahanan material terhadap faktor waktu dan 

lingkungan (cuaca). 

 - Tes mekanis : tes durabilitas yang menggunakan cara mekanis dengan diputar 

(aggregate attrition value), ditumbuk (los angeles abrasion value), 

digesek (polished stone value), 

 9.3. Peralatan 

a. Mesin abrasi Los Angeles, yaitu mesin yang terdiri dari silinder baja tertutup 

pada kedua sisinya dengan diameter 71 cm (28") dan panjang 50 cm (20"). 

Silinder ini bertumpu pada poros pendek tidak menerus yang berputar pada 

poros mendatar. Silinder berlubang untuk memasukan sampel. 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 "). 

b. Bola-bola baja mempunyai diameter rata-rata 4,68 cm ( 1 7/8") dan berat 

masing-masing antara 400 gram sampai 440 gram. 

c. Saringan mulai ukuran 37,5 mm (1 1/2") sampai 2,38 mm (No. 8) 

d. Timbangan dengan kapasitas 5000 gram dan ketelitian 1 gram 

e. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 ± 5)o C 

f. Keranjang kawat , sekop kecil dll 
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Gambar Mesin Los-Angales 

 

 9.4. Sampel 

 Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyiapan sampel adalah sebagai berikut: 

- Sampel harus bersih. Bila sampel masih mengandung kotoran, debu, bahan 

organik atau terselimuti oleh bahan lain, maka sampel harus dicuci sampai 

bersih kemudian dikeringkan dalam suhu (110 ± 5) o C. 

- Pisahkan sampel kedalam masing-masing fraksi kemudian digabungkan 

sesuai pada Tabel 6 sebagai berikut . 
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Tabel 7 Daftar Berat dan Gradasi Sampel 

 

Ukuran saringan Berat dan gradasi sampel (gram) 

Lewat 

(mm) 

Tertaha

n 

(mm) 

A B C D 

37,5 (1 

1/2") 

25,0 (1") 1250±2

5 

....... ....... ....... 

25,0 (1") 19,0 (3/4") 1250 

±25 

....... ....... ....... 

19,0 (3/4") 12,5 (1/2") 1250 ± 

25 

2500 ± 

10 

....... ....... 

12,5 (1/2") 9,5 (3/8") 1250 ± 

25 

2500 ± 

10 

....... ....... 

9,5 (3/8") 6,3 (1/4") ....... ....... 2500 ± 

10 

....... 

6,3 (1/4") 4,75 (No. 4) ....... ....... 2500 ± 

10 

....... 

4,75 (No. 4) 2,36 (No. 8) ....... ....... ....... 5000 ± 

10 

Total 5000 

±10 

5000 

±10 

5000 

±10 

5000 

±10 

Jumlah Bola 12 11 8 6 

Berat Bola (gram) 5000 ± 

25 

4584 ± 

25 

3330 ± 

25 

2500 ± 

25 

 

 9.5. Prosedur Pengujian 

 A. Langkah-langkah kerja dalam pengujian ini adalah: 

a. Hidupkan lampu power. 

b. Putar drum abrasi dengan menekan tombol inching sehingga tutupnya mengarah 

ke atas. 

                c. Buka tutup drum kemudian masukkan agregat yang telah disiapkan sebelumnya. 

                d, Masukkan sampel dan bola baja sesuai dengan yang disyaratkan. 

                e. Tutup kembali drum tersebut. 

              f.  Buka tutup counter lalu atur angkanya menjadi 500 kemudian tutup lagi. 

 g . Tekan tombol start sehingga drum berputar dan agregat serta bola baja 

tertampung pada talang tersebut. 

              h. Pasang talanm di bawah drum. 

  i. Buka tutup drum lalu tekan tombol inching sehingga drum berputar dan 

agregat serta bola baja tertampung pada talam tersebut. 
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J .Saring agregat tersebut dengan saringan no.12 lalu agregat yang  

 tertahan dicuci sampai bersih. 

       k .Keringkan lagi dalam oven selama 24 jam pada suhu 110 ± 5 0C. 

          I .Timbang berat keringnya, hitung kehilangan beratnya lalu bagi dengan berat kering 

semula sehingga didapatkan prosentase keausan agregat 

 

 9.6. Perhitungan dan Pelaporan 

 Dalam menghitung nilai keausannya digunakan rumus sebagai berikut: 

a + b
 x100% 

a
 

Nilai keausan Los Angeles = 

 dimana: 

a = berat sampel semula (gram) 

            b = berat sampel tertahan saringan no. 12 (dan No.4) (gram) Nilai keausan  

                    dilaporkan sebagai bilangan bulat dalam persen. 

 

 9.7. Catatan. 

 

 

 

 

 

***** 
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LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN                                                                         

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL                                                                                                   

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      KEAUSAN AGREGAT 

(Los Angeles Abrassion Test)

 

Kelompok : 

Jurusan : 

Universitas :  

 

Tanggal : 

Asisten : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat sampel 

semula 

a   

Berat sampel 

tertahan 

saringan No.12 

b   

 a – b   

Keausan A + b
 100% 

A 

  

Keausan rata-rata  

 

Desetujui                            

Dosen pengampu 

praktikum 

Gradasi Pemeriksaan FRAKSI B (10 -20 mm) 

Ukuran Saringan  
Berat Sampel 1 

 
Berat Sampel 2 Lolos 

(mm) 
Tertahan 

(mm) 
Lolos 
(inch) 

Tertahan 
(inch) 

76,2 63,5 3" 2,5" 

63,5 50,8 2,5" 2"   

50,8 38,1 2" 1,5"   

38,1 25,4 1,5" 1"   

25,4 19,1 1" 3/4"   

19,1 13,2 3/4" 1/2" 2500 2500 

13,2 9,6 1/2" 3/8" 2500 2500 

9,6 6,35 3/8" No. 4   

6,35 4.75 No. 4 No. 6   

4.75 2.38 No. 6 No. 8   
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MODUL 10 

KARATERISTIK CAMPURAN ASPAL DAN AGREGAT                                                                            

DENGAN ALAT MARSHALL                                                                                                                                      

(SNI 06-2489) 

 

 10.1. Tujuan dan Sasaran Praktikum 

           Praktikum ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa untuk dapat 

menentukan komposisi yang tepat antara aspal, agregat dan material pengisi 

(filler) dalam campuran aspal dan agregat. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk 

menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan plastis (flow) dari 

campuran aspal. 

 

 10.2. Dasar Tiori 

         - Stabilitas : Kemampuan suatu campuran aspal untuk menerima beban sampai 

terjadi kelelehan plastis yang dinyatakan dalam kilogram atau 

pound. 

   - Flow : (Kelelehan); Perubahan bentuk plastis suatu campuran aspal yang terjadi 

akibat beban sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam mm atau 

0,01”. 

           - VIM : Voids in Mixture (Rongga didalam Campuran); Volume rongga yang berisi  

 udara di dalam campuran aspal, dinyatakan dalam % volume. 

   - VMA: Voids in Mineral Aggregate (Rongga didalam Agregat); Volume rongga yang 

terdapat diantara butir-butir agregat dari suatu campuran aspal yang telah 

dipadatkan, termasuk didalamnya adalah rongga udara dan rongga yang 

terisi aspal efektif, dinyatakan dalam % volume. 

 - VFB : Voids Filled with Bitumen (Rongga terisi Aspal); Bagian dari volume 

rongga didalam agregat (VMA) yang terisi aspal efektif, dinyatakan dalam 

% VMA. 

                 - Aspal Efektif : Total kandungan aspal dari suatu campuran dikurangi bagian 

aspal yang hilang karena penyerapan oleh agregat, dinyatakan 

dalam %. 
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Aspal 

Kriteria 

Perencanaa

n 
Penentuan 

Optimum 

Kadar Aspal 

Analisis Rongga dan Berat 

Isi Campuran 

 

 

 10.3. Prosedur Perencanaan dan Pengujian Campuran Aspal dan Agregat dengan 

Metode Marshall 

              Secara umum, prosedur perencanaan dan pengujian campuran aspal dan agregat 

dengan menggunakan Metoda Marshall dapat dilihat pada bagan alir berikut ini. 

 

 

 

   

 

 Pengujia Berat agrega J Campuran 

 

 

Gambar1. Bagan alir pemeriksaan marshall 

 

 

                Proses perencanaan dimulai dengan memilih spesifikasi (spek) campuran 

tertentu. Dari spek ini akan diperoleh keterangan mengenai komposisi 

campuran, yaitu gradasi agregat yang harus digunakan serta jenis aspal yang 

boleh digunakan. 

         Proses selanjutnya adalah pembuatan benda uji campuran yang diikuti 

oleh pemadatan. Disarankan paling sedikit dibuat 5 variasi kadar aspal, dan 

untuk setiap kadar aspal tersebut dibuat 3 benda uji. Pemadatan benda uji, 

dalam hal ini menggunakan Metoda Marshall, dinyatakan dalam jumlah 

tumbukan yang dikenakan pada benda uji tersebut. Jumlah tumbukan ini 

didasarkan pada jenis lalu lintas rencana (dapat dilihat pada Kriteria 

Perencanaan, Tabel 2 dan Tabel 3). 

                     Sebelum melakukan uji Marshall terlebih dahulu dilakukan pengujian 

berat isi dan berat jenis untuk dapat menghitung kandungan rongga didalam 

campuran. Setelah semua perhitungan selesai dilakukan, dapat ditentukan 

kadar aspal optimum berdasarkan kriteria perencanaan yang diambil. 

Spek Campuran 

Agregat 

Pembuatan Benda Uji 

Uji Marshall 

Pemadatan 



 

55 
 

 

    10.4. Peralatan 

      Peralatan yang digunakan terdiri dari : 

1. Tiga buah cetakan benda uji dari logam yang berdiameter 10,16 cm dan tinggi 

7,62 cm, lengkap dengan pelat alas dan leher sambung. 

2. Mesin penumbuk manual atau otomatis lengkap dengan : 

                       a. Penumbuk yang mempunyai permukaan tumbuk rata yang berbentuk   

silinder, dengan berat 4,536 kg dan tinggi jatuh bebas 45,7 cm 

                          b. Landasan pemadat terdiri dari balok kayu (jati atau yang sejenis)  

berukuran 20,32 ,20,32 , 45,72 cm dilapisi dengan pelat baja berukuran 

30,48 , 30,48 2,54 cm dan dijangkarkan pada lantai beton di keempat 

bagian sudutnya 

                      c.  Pemegang cetakan benda uji 

 3.Alat pengeluar benda uji Untuk mengeluarkan benda uji yang sudah dipadatkan dari 

      dalam cetakan benda uji dipakai sebuah alat ekstruder yang berdiameter 10 cm. 

4. Alat Marshall lengkap dengan : 

                  - Kepala penekan (breaking head) berbentuk lengkung 

                  - Cincin penguji (proving ring) kapasitas 2500 kg dan atau 5000 kg, dilengkapi  

                    arloji (dial) tekan dengan ketelitian 0,0025 mm 

-  Arloji pengukur pelelehan (flow) dengan ketelitian 0,25 mm beserta 

         perlengkapannya 

 

 5. Oven, yang dilengkapi dengan pengatur suhu yang mampu memanasi sampai 

200oC 3oC). 
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                 6. Bak perendam (water bath) dilengkapi dengan pengatur suhu mulai 20 – 60o  

1oC). 

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

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

ketelitian 1 gram. 

8. Pengukur suhu dari logam (metal thermometer) berkapasitas 250oC dan 

100oC dengan ketelitian 1% dari kapasitas. 

9. Perlengkapan lain : 

- panci-panci untuk memanaskan agregat, aspal dan campuran aspal 

- sendok pengaduk dan spatula 

- kompor dan pemanas (hot plate) 

                        - sarung tangan dari asbes, sarung tangan dari karet dan pelindung 

pernapasan atau masker 

- kantong plastik kapasitas 2 kg 

- kompor gas elpiji atau minyak tanah 

 

       10.5. Pembuatan Benda Uji 

 1.  Persiapan benda uji 

      Keringkan agregat sampai beratnya tetap pada suhu (105 + 5)0C, pisah-

pisahkan agregat dengan cara penyaringan kering ke dalam fraksi-fraksi 

yang dikehendaki atau sebagai berikut : 

         1” sampai ¾” 

         ¾” sampai 3/8” 

3/8” sampai no.4 

(4,76 mm) No.4 (4,76 mm) 

sampai no.8 (2,36 mm) 

Lewat no.8 

                    2. Penentuan suhu pencampuran dan pemadatan Suhu pencampuran dan pemadatan  

                           harus ditentukan sehingga bahan pengikat yang dipakai menghasilkan viskositas yang  

                            disyaratkan yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

 Tabel 8. Tingkat Kekentalan (Viskositas) Aspal Untuk Aspal Padat Dan Aspal Cair 

A

l

a

t 

Kinematik 

Viscosimeter 

Viskositas Pencampuran (C.ST) Viskositas Pemadatan (C.ST) 

Aspal 

Padat 

Aspal Cair Aspal 

Padat 

Aspal Cair 

    

Saybolt Furol 

Viscometer 
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3. Persiapan pencampuran 

a. Untuk tiap benda uji diperlukan agregat sebanyak 1200 gram sehingga 

menghasilkan tinggi benda uji kira-kira 6,25 + 0,125 cm (2,5” + 0,05”) 

b. Panaskan panci pencampur beserta agregat kira-kira 280C di atas suhu 

pencampur untuk aspal panas dan ter, lalu aduk sampai merata. Untuk 

aspal dingin panaskan sampai 140C di atas suhu pencampuran. 

c. Sementara itu panaskan aspal sampai suhu pencampuran. 

d. Tuangkan aspal sebanyak yang dibutuhkan ke dalam agregat yang sudah 

dipanaskan tersebut. 

e. Aduklah dengan cepat sesuai butir sebelumnya sampai agregat terlapis merata. 

                4. Pemadatan benda uji 

1. Bersihkan perlengkapan cetakan benda uji serta bagian muka penumbuk 

dengan seksama dan panaskan sampai suhu antara 93,30C dan 148,90C. 

2. Letakkan selembar kertas saring atau kertas penghisap yang sudah 

digunting menurut ukuran cetakan ke dalam dasar cetakan. 

3. Masukkan seluruh campuran dalam cetakan dan tusuk-tusuk campuran 

keras-keras dengan spatula yang dipanaskan atau aduklah dengan sendok 

semen 15 kali keliling pinggirannya dan 10 kali di bagian dalamnya. 

4. Lepaskan lehernya dan ratakan permukaan campuran dengan 

mempergunakan sendok semen menjadi bentuk yang sedikit cembung. 

Waktu akan dipadatkan, suhu campuran berada dalam batas-batas suhu 

pemadatan yang disebutkan dalam butir sebelumnya. 

5. Letakkan cetakan di atas landasan pemadat. 

6. Lakukan pemadatan dengan alat penumbuk sebanyak 75 atau 35 sesuai 

kebutuhan (kriteria perencanaan, lihat Tabel 2 dan Tabel 3) dengan tinggi 

jatuh 45 cm selama pemadatan, tahanlah agar palu pemadat selalu tegak 

lurus pada alat cetakan. Lepaskan keping alas dan lehernya, baikkan alat 

cetak berisi benda uji dan pasanglah yang sudah dibalik ini, tumbuklah 

dengan jumlah tumbukan yang sama. 

                   7. Sesudah pemadatan lepaskan keping alas dan pasanglah alat pengeluar benda  

                        uji. 

8. Lepaskan benda uji pada tempat yang rata dan biarkan selama kira-kira 24 

jam pada suhu ruang. 
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Tabel 9 Kriteria Perencanaan Campuran Aspal Beton (Bina Marga) 

Sifat Campuran Lalulintas Berat 

(2x75 tumb.) 

Lalulintas Sedang 

(2x50 tumb.) 

Lalulintas Ringan 

(2x35 tumb.) 

Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. 

Stabilitas (kg) 550 - 450 - 350 - 

Kelelehan (mm) 2,0 4,0 2,0 4,5 2,0 5,0 

Stabilitas/Kelelehan 

(kg/mm) 

200 350 200 350 200 350 

Rongga dalam Campuran 

(%) 

3 5 3 5 3 5 

Indeks Perendaman (%) 75 - 75 - 75 - 

Persentase Minimum Rongga Dalam Agregat 

Ukuran Maksimum Nominal Agregat Persentase Minimum Rongga dalam Agregat 

No. 16 (1,18 

mm) 

23,5 

No. 8 (2,36 

mm) 

21,0 

No. 4 (4,75 

mm) 

18,0 

3/8 inch (9,50 

mm) 

16,0 

1/2 inch (12,50 mm) 15,0 

3/4 inch (19,00 mm) 14,0 

1 inch (25,00 

mm) 

13,0 

1½ inch (37,50 mm) 12,0 

2 inch (50,00 

mm) 

11,5 

2 ½ inch (63,00 mm) 11,0 
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             Tabel 10 Kriteria Perencanaan Campuran Aspal Beton (Asphalt Institute) 

Sifat Campuran Lalulintas Berat 

(2x75 tumb.) 

Lalulintas 

Sedang 

(2x50 tumb.) 

Lalulintas 

Ringan 

(2x35 tumb.) 

Min. Maks

. 

Min. Maks. Min. Maks. 

Stabilitas (lb.) 

Stabilitas (N) 

Kelelehan, 0,25 mm (0,01 in) 

Rongga dalam Campuran (%) 

Rongga Terisi Aspal (%) 

1800 

3336 

8 

3 

75 

- 

 

18 

5 

- 

1200 

5338 

8 

3 

75 

- 

 

16 

5 

- 

750 

8006 

8 

3 

75 

- 

 

14 

5 

- 

Persentase Minimum Rongga Dalam Agregat 

Ukuran Maksimum 

Nominal 

Agregat 

VIM Desain 

3% 

VIM Desain 

4% 

VIM Desain 

5% 

No. 16 (1,18 mm) 

No. 8 (2,36 mm) 

No. 4 (4,75 mm) 

3/8 inch (9,50 

mm) 1/2 inch 

(12,50 mm) 3/4 

inch (19,00 

mm) 1 inch 

(25,00 mm) 1½ 

inch (37,50 

mm) 2 inch 

(50,00 mm) 

2 ½ inch (63,00 mm) 

21,5 

19 

16 

14 

13 

12 

11 

10 

9,5 

9 

22,5 

20,0 

17,0 

15,0 

14,0 

13,0 

12,0 

11,0 

10,5 

10 

23,5 

21 

18 

16 

15 

14 

13 

12 

11,5 

11 

 

 

 

 10.6. Prosedur Pengujian 

    Cara pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Bersihkan benda uji dari kotoran yang melekat. 

2. Berikan tanda pengenal pada masing-masing benda uji 

3. Ukurlah tinggi/tebal benda uji dengan ketelitian 0,1 mm. 

4.Timbang masing-masing benda uji. 

5. Rendamlah benda uji dalam bak perendam selama 30-40 menit dengan suhu 

tetap 60o oC) untuk benda uji yang menggunakan aspal padat, untuk 

benda uji yang menggunakan aspal cair masukkan benda uji ke dalam oven 

selama minimum 2 jam dengan suhu tetap 250  10C). 

6. Keluarkan benda uji dari bak perendam atau dari oven dan letakkan ke dalam 

segmen bawah kepala penekan dengan catatan bahwa waktu yang 

diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari bak perendaman atau oven 

sampai tercapainya beban maksimum tidak boleh melebihi 30 detik. 

7. Pasang segmen atas di atas benda uji dan letakkan keseluruhannya dalam mesin 

penguji. 
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8. Pasang arloji pengukur pelelehan (flow) pada kedudukannya di atas salah 

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

sementara selubung tangkai arloji (sleeve) dpegang teguh terhadap segmen 

atas kepala penekan. 

9. Pasang arloji pengukur pelelehan (flow) pada kedudukannya di 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. Atur jarum arloji tekan pada kedudukan angka nol. 

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

per menit sampai pembebanan maksimum tercapai, atau pembebanan 

menurun seperti yang ditunjukkan oleh jarum arloji tekan dan catat 

pembebanan maksimum atau stabilitas (stability) yang dicapai, koreksilah 

bebannya dengan menggunakan faktor perkalian yang bersangkutan dari 

Tabel 4 bila benda uji tebalnya kurang atau lebih besar dari 63,5 mm. 

            11, Catat nilai pelelehan (flow) yang ditunjukkan oleh jarum arloji pengukur 

pelelehan pada saat pembebanan maksimum tercapai 

 

Tabel 11Faktor Korelasi Stabilitas 

Volume 

Benda Uji, 

cm3 

Tinggi 

Benda 

Uji, 

mm 

Faktor 

Korelasi 

Volume 

Benda 

Uji, 

cm3 

Tinggi 

Benda Uji, 

mm 

Faktor 

Korelasi 

200-213 25.4 5.56 421-431 52.4 1.39 

214-225 27.0 5.00 432-443 54.0 1.32 

226-237 28.6 4.55 444-456 55.6 1.25 

238-250 30.2 4.17 457-470 57.2 1.19 

251-264 31.8 3.85 471-482 58.7 1.14 

265-276 33.3 3.57 483-495 60.3 1.09 

277-289 34.9 3.33 496-508 61.9 1.04 

290-301 36.5 3.03 509-522 63.5 1.00 

302-316 38.1 2.78 523-535 65.1 0.96 

317-328 39.7 2.50 536-546 66.7 0.93 

329-340 41.3 2.27 547-559 68.3 0.89 

341-353 42.9 2.08 560-573 69.8 0.86 

354-367 44.4 1.92 574-585 71.4 0.83 

368-379 46.0 1.79 586-598 73.0 0.81 

380-392 47.6 1.67 599-610 74.6 0.78 

393-405 49.2 1.56 611-625 76.2 0.76 

406-420 50.8 1.47    

 

 

 

 10.7.Analisis Data dan Pelaporan 

 Data hasil perhitungan dan pengujian dicatat dalam formulir (Tabel ). 
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 10.8. Pelaporan 

a. Laporkan kondisi pengukuran dalam Form Hasil Pengujian Campuran 

dengan alat Marshall: 

b. Kadar aspal dilaporkan dalam bilangan desimal satu angka di belakang koma 

c. Berat isi dilaporkan dalam ton/m3 dua angka di belakang koma 

d. Persentase rongga terhadap agregat dilaporkan dalam bilangan desimal satu 

angka di belakang koma 

e. Persentase rongga terisi aspal dilaporkan dalam bilangan bulat 

f. Stabilitas dilaporkan dalam bilangan bulat 

  A. Laporkan hasil-hasil percobaan dalam bentuk grafis untuk: 

a. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan VIM (%) 

b. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan VMA (%)  

c. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan VFB (%) 

d. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan Berat Isi 

e. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan Stabilitas 

f. Hubungan antara kadar aspal terhadap campuran (%) dengan Flow 

          B. Laporkan nilai kadar aspal optimum 

 

10.9.Catatan  

     1. Stabilitas benda uji yang diukur dikalikan dengan angka perbandingan tebal 

sama dengan stabilitas setelah dikoreksi untuk benda uji tebal 63,5 mm. 

          2. Hubungan isi/tebal, didasarkan pada benda uji yang berdiameter 101,6 mm. 

 

 

 

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

LABORATORIUM BAHAN PERKERASAN JALAN 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FT 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

 
Tanggal pemeriksaan : 

Mix Design   : 

Jenis pekerjaan  : 

Spesifikasi   : 

Untuk proyek   : 

Diperiksa oleh   : 

DENSITY VMA VFWA VITM   Stabilitas flow 
Sample t (mm) a B c d e f g h i j k l m n o P (kg) q R (mm) QM 

1                     
2                     
3                     
…                     

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
t = tebal benda uji 

a = % aspal terhadap batuan 

b = % aspal terhadap campuran 

c = berat kering (sebelum direndam) (gr) 

d = berat basah jenuh (SSD)(gr) 

e = berat didalam air (gr) 

f = volume (isi) d-e 

g = berat isi c/f 

h = BJ Maksimum {100 : (% Agr/Bj Agr + % Asp/Bj.Asp)} 

i =(b x g): Bj Asp 

j = (100 – b) x g : Bj Agregat 

k = Jumlah kandungan rongga (100-i-j) 

l = rongga terhadap agregat (100 – j) 

m = rongga yang terisi aspal (VFWA) 100 x (i/I) (%) 

n = rongga yang terisi campuran 100 – {100 x (g/h)} (%) 

o = pembacaan arloji stabilitas 

p = o x kalibrasi proving ring (kg) 

q = p x koreksi tebal benda uji (stabilitas) (kg) 

r = flow (kelelehan plastis) (mm) 

QM = Quontient Marshall (kg/mm) 

Suhu pencampuran  =  

Suhu pemadatan  =  

Suhu waterbath  =  

BJ Aspal   =  

BJ Agregat   = 

Kalibrasi proving ring = 

 

Mengetahui,                    Medan, Februari 2023 

Kepala Lab.                    Peneliti, 

 

_____________                    ______________
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PENUTUP. 

 

 
 

Demikian buku pedoman disusun semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa/ dosen 

peneliti yang akan melakukan praktikum/ penelitian ,  terimakasih pada pihak yang 

membantu dalam penyusunannya . 
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