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Cara uji elastisitas aspal dengan alat daktilitas 
 
 
 
 
1 Ruang lingkup 

Cara uji elastisitas aspal dengan alat daktilitas secara khusus menguraikan alat dan bahan 
yang digunakan serta prosedur kerja untuk mendapatkan nilai hasil elastisitas aspal 
khususnya aspal yang dimodifikasi polimer jenis elastomer. Alat yang digunakan sama 
dengan alat pada pengujian daktilitas aspal kecuali bentuk cetakannya yang dimodifikasi 
sehingga sama dengan yang ditunjukkan pada Gambar 1 lampiran A. 

Cara uji ini dilakukan untuk menentukan persen elastisitas aspal polimer setelah ditarik 
dengan alat daktilitas dengan kecepatan 5 cm/menit ± 5% dan pada temperatur 25 oC ± 0,5 
oC sampai panjang yang ditentukan, kemudian dipotong pada bagian tengahnya dan 
dibiarkan mengalami elastisitas selama satu jam.  
 
 
2 Acuan normatif 

− SNI 06-2432-1991, Metode pengujian daktilitas bahan-bahan aspal 

− SNI 06-6399-2000, Tata cara pengambilan contoh aspal 

− SNI 16-6421-2000, Spesifikasi standar termometer 

− ASTM D 113-86, Test method for ductility of bituminuous materials 

− ASTM D 5892-96a, Standar specification for type IV polymer-modified asphalt cement 
for use in pavement construction part 6.2 summary of the elastic recovery test 

− ASTM D 5976-96, Standar specification for type I polymer-modified asphalt cement for 
use in pavement construction part 6.2 summary of the elastic recovery test 

 
 
3 Istilah  dan definisi 

Istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ini sebagai berikut : 
 
3.1  
alat daktilitas 
alat yang digunakan untuk melakukan pengujian daktilitas aspal 
 
3.2 
aspal polimer 
aspal yang dimodifikasi dengan menambahkan polimer 
 
3.3  
elastisitas 
perbandingan antara panjang aspal setelah mengalami elastisitas selama satu jam dengan 
panjang penarikannya yang dinyatakan dalam satuan persen 
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3.4 
polimer 
molekul hidrokarbon besar yang terbentuk dari unit-unit (monomer) berulang sederhana 
 
 
4 Ketentuan 

Standar ini tidak mencakup masalah keselamatan yang berhubungan dengan 
penggunaannya. Pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapannya menjadi 
tanggung jawab pengguna.  
 
 
5 Peralatan dan bahan 

5.1 Peralatan 
a) Cetakan (mold)  harus sama dengan desain yang ditunjukkan pada Gambar 1 lampiran A 

dimana penampang bagian a dan a’ harus memberikan luas penampang contoh 1 (satu) 
cm2. Cetakan harus dibuat dari bahan kuningan. Ukuran cetakan harus sesuai dengan 
ukuran yang ditentukan; 

b) Plat dasar harus dibuat dari bahan yang tidak menyerap benda uji dengan ketebalan 
yang cukup untuk mencegah terjadinya deformasi dan dengan ukuran yang cukup untuk 
meletakan satu sampai tiga cetakan; 

c) Bak perendam harus dapat diatur pada temperatur 25 oC atau pada temperatur 
pengujian yang dikehendaki dengan variasi tidak lebih dari ± 0,1 oC. Volume air tidak 
boleh kurang dari 10 liter ± 0,1 liter dan dapat merendam benda uji pada kedalaman tidak 
kurang dari 10 cm  ± 0,5 cm, serta memiliki penyangga yang dapat menyangga benda uji 
dengan ketinggian tidak kurang dari 5 cm  di atas dasar bak perendam; 

d) Mesin penguji untuk menarik benda uji yang sedemikian rupa sehingga dapat menjaga 
benda uji terendam dalam air sesuai ketentuan dan menarik benda uji tersebut dengan 
kecepatan tetap serta tidak menimbulkan getaran selama pengujian berlangsung; 

e) Termometer ASTM Nomor 63C yang mempunyai rentang temperatur dari –8 oC sampai 
32 oC; 

f) Gunting yang memadai untuk memotong benda uji aspal yang dimodifikasi polimer  pada 
temperatur pengujian. 

 
5.2 Bahan 
Cairan yang digunakan pada waktu pengujian adalah aquadest yang ditambah gliserin atau 
bahan lain sedemikian rupa sehingga cairan tersebut memiliki berat jenis yang sama dengan 
benda uji. 

Sedangkan untuk mencegah melekatnya benda uji pada pelat dasar dan cetakan digunakan 
campuran gliserin dengan salah satu bahan dekstrin, talek atau kaolin. 
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6  Persiapan benda uji 

Lakukan persiapan benda uji dengan cara sebagai berikut: 

a) pasang cetakan dan letakkan pada pelat dasar yang mendatar dan permukaannya rata 
sehingga permukaan pelat dasar dapat bersentuhan (rapat) dengan seluruh bagian 
bawah cetakan; 

b) lapisi permukaan pelat dasar dan bagian dalam cetakan a dan a’ (lihat Gambar 1 
lampiran A) dengan campuran gliserin dengan dekstrin, talek atau kaolin untuk 
mencegah melekatnya benda uji; 

c) panaskan contoh uji dengan hati-hati agar tidak terjadi pemanasan setempat yang 
berlebih. Setelah contoh uji cukup cair untuk dituangkan, saring contoh uji dengan 
saringan Nomor 50 (300-µm); 

d) setelah diaduk merata, tuangkan contoh uji kedalam cetakan secara hati-hati agar tidak 
merusak posisi cetakan. Cetakan diisi dari ujung ke ujung sampai penuh dan sedikit 
berlebih; 

e) biarkan cetakan yang berisi benda uji pada temperatur ruang sampai dingin atau selama 
30 - 40 menit. Kemudian rendam plat dasar dan cetakan yang berisi benda uji dalam bak 
perendam dengan temperatur 25 ± 0,5 oC atau sesuai temperatur pengujian yang 
diinginkan selama 30 menit; 

f) potong bagian permuikaan benda uji yang berlebih dengan pisau atau spatula panas 
hingga permukaan benda uji rata dengan cetakan; 

g) rendam kembali plat dasar dan cetakan yang berisi benda uji dalam bak perendam pada 
temperatur 25 ± 0,5 oC atau sesuai temperatur pengujian yang diinginkan selama 85 - 95  
menit; 

h) lepaskan cetakan dan benda uji dari pelat dasar dan lepaskan cetakan bagian a dan a’ 
dari benda uji. Kemudian segera lakukan pengujian. 

 
 
7 Prosedur pengujian 

a) Pasang benda uji pada mesin penguji dengan cara mengaitkan masing-masing lubang di 
kedua ujung benda uji pada masing-masing pengait di mesin penguji; 

b) Atur kedudukan benda uji sedemikian rupa sehingga jarum penunjuk jarak berada pada 
posisi 0 (nol) cm; 

c) Selama pengujian, benda uji harus berada dalam cairan sedikitnya 2,5 cm di bawah 
permukaan cairan dan 2,5 cm di atas dasar bak perendam. Selain itu, selama pengujian 
temperatur cairan harus selalu pada temperatur 25 ± 0,5 oC atau pada temperatur 
pengujian yang diinginkan;  

d) Tarik benda uji dengan kecepatan yang konstan 5 cm/menit ± 5% hingga menunjukkan 
perpanjangan 10 cm; 

e) Matikan mesin penarik dan segera potong benda uji pada bagian tengahnya hingga 
menjadi dua bagian dengan menggunakan gunting; 

f) Biarkan selama satu jam untuk memberi kesempatan elastisitas pada benda uji yang 
sudah dipotong tersebut; 

g) Setelah dibiarkan satu jam kemudian geserkan kembali kedua sisi benda uji sehingga 
kedua ujung benda uji yang telah dipotong dan mengalami elastisitas bersentuhan 
kembali; 
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h) Ukur perpanjangan benda uji pada butir f) dan nyatakan sebagai X; 

i) Lakukan pengujian secara triplo; 

j) Apabila saat pengujian, benda uji berada di permukaan cairan atau menyentuh dasar 
maka pengujian dianggap tidak normal dan gagal. Bila terjadi demikian maka sesuaikan 
kembali berat jenis cairan dengan berat jenis benda uji dengan menambahkan air atau 
gliserin. 

 
 
8 Cara perhitungan 

Hitung persen elastisitas dari benda uji dengan menggunakan persamaan berikut: 

                                                                         10 - X 
                                 % elastisitas       =                            x 100 
                                                                           10 

Keterangan: X adalah perpanjangan benda uji dalam satuan centi meter (cm) setelah 
mengalami elastisitas. 

Nilai elastisitas adalah hasil dari rata-rata tiga benda uji (triplo) yang berjalan normal. 
 
 
9 Pelaporan 

Laporkan nilai elastisitas dalam satuan persen sampai satu desimal. 
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Lampiran A 

(normatif) 

 

 
Keterangan: 

A : 111,5 sampai 113,5 mm 
B : 74,5 sampai 75,5 mm 
C : 30 ± 0,1 mm 
D : 6,8 sampai 7,2 mm 
E : Jari-jari 15,75 sampai 16,25 mm 
F : 17 ± 0,1 mm 
G : 19,8 sampai 20,2 mm 
H : 42,9 sampai 43,1 mm 
I : Diameter 6,5 sampai 6,7 mm 
J : Tebal cetakan 9,9 sampai 10,1 mm 
K : 10 ± 0,1 mm 
L   :   36,5 ± 0,1 mm 

 

 
Gambar 1   Cetakan benda uji pada pengujian elastisitas aspal 
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Lampiran B 

(normatif) 

 
 

 

Gambar 2  Skema proses pengujian elastisitas aspal 

 

 

Gambar 2a.  Keadaan benda uji dalam cetakan siap ditarik 

Gambar 2b.  Keadaan benda uji setelah ditarik 10 cm 

Gambar 2c. Keadaan benda uji setelah dipotong dan dibiarkan satu jam 

Gambar 2d.  Keadaan benda uji setelah kedua ujung potongan disentuhkan 

Cetakan Benda Uji aspal Batang penarik 
Mistar 

pengukur 

Jarum pada posisi 10 cm 

X 
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Lampiran C 

(informatif) 
 
 
 

Formulir Pengujian Elastisitas Aspal dengan Alat Daktilitas 

Perintah No  :.......................................... 
Aspal dari  : .......................................... 
Jenis contoh  : .......................................... 
Tanggal diterima : .......................................... 
Tanggal diuji  : .......................................... 
Tanggal selesai  : .......................................... 

 

Contoh dipanaskan Mulai : pk. ……… Temperatur oven : ……….oC 

 Selesai : pk. ………   

Contoh dituangkan  : pk ……….   

Didiamkan pada temperatur ruang Mulai : pk. ………   

 Selesai : pk. ………   

Direndam pada temperatur pengujian Mulai : pk. ……… Temperatur bak perendam: 

 Selesai : pk. ……… ……………. oC 

Pemeriksaan elastisitas Mulai 

Selesai 

: pk. ……… 

: pk. ………  

Temperatur pengujian : 

………..….. oC 

     
 

Jenis Pengukuran Benda Uji 1 Benda Uji 2 Benda Uji 3 
Panjang Awal 10 cm 10 cm 10 cm 

Panjang setelah elastisitas (X) ……..…  cm …….…..  cm …….…..  cm 
                                10 - X 
% Elastisitas      =                  x 100 
                                  10 

 
………… % 

 
….………. % 

 
….….… % 

Rata-rata % elastisitas  ………………………% 
 

……….., …………………….200….. 
 

Dikerjakan oleh  : Diperiksa oleh  : 
  
Tanggal              : Tanggal            :                         
  
Tanda Tangan   : Tanda Tangan : 
  
Nama                 : Nama               : 
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Lampiran D 
(Informatif) 

 
Daftar nama dan lembaga 

 
 

1)  Pemrakarsa  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi, Badan Penelitian dan 
Pengembangan ex. Departemen Kimpraswil. 

 
2)  Penyusun 
 

Nama Instansi 

Dr. Ir. Furqon Affandi, MSc. Pusat Litbang Prasarana Transportasi 

Drs. Madi Hermadi Pusat Litbang Prasarana Transportasi 
 

 


