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Abstrak- Salah satu pengujian yang harus diuji untuk menentukan kualitas kinerja aspal adalah 

uji stabilitas dengan pengujian Marshall. Tujuan penelitian ini adalah merancang system fiber 

sensor sebagai sensor stabilitas, serta menganalisis sinyal output dari system tersebut. System 

sensor yang dikembangkan menggunakan prinsip modulasi intensitas macrobending loss. Output 

terbaca oleh system sensor dan ditampilkan oleh program yang telah dibuat menggunakan software 

LabView 2013. Pengujian fiber sensor telah dilakukan pada sampel aspal, intensitas berubah 

terhadap waktu. Pengambilan data dilakukan dengan melilitkan fiber optic dalam rubber silicon 

dengan diameter 0.5 cm. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada sensor stabilitas nilai rugi-

rugi akan bertambah terhadap waktu hingga mencapai suatu titik maksimum, kemudian nilai rugi-

rugi akan tetap karena tidak ada lagi penekanan.  

Kata Kunci: serat optik, sensor, Marshall, rugi-rugi, stabilitas. 

Abstract- One of the tests that must be tested to determine the quality of asphalt performance is 

stability test using Marshall test. The aims of this research is to design fiber sensor system as 

stability sensor, and analyze the output signal from the system. The sensor system was developed 

using the modulation principle of macrobending loss intensity. The output is read by the sensor 

system and displayed by programs that have been made using LabView 2013. Fiber sensor testing 

has been done on asphalt samples, the intensity changes with time. Data collection is done by 

wrapping fiber optic in rubber silicon with diameter 0.5 cm. From the results of this study obtained 

that the value of loss  from stability sensor will increase over time until reaching a maximum point, 

then the value of loss will remain because there is no more pressure. 
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1. Pendahuluan 

Serat optik atau yang biasa disebut dengan fiber optic merupakan salah satu sensor yang sedang 

banyak dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik fiber optic yang banyak 

menguntungkan, diantaranya yaitu berbahan ringan, ukurannya yang kecil, kuat pada suhu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tinggi, memiliki sensivitas tinggi, serta memiliki kekebalan interferensi elektromagnetikRugi-

rugi adalah melemahnya cahaya akibat adanya cahaya yang hilang. Besaran pelemahan daya 

pada serat optik dinyatakan sebagai perbandingan daya pancaran awal terhadap daya yang 

diterima dan dinyatakan dalam deci-Bell (dB). 

Aspal merupakan material yang sering digunakan dalam konstruksi jalan raya. Terdapat 

beberapa karakteristik aspal yang harus diuji untuk menentukan kualitas kinerja suatu aspal. 

Salah satunya adalah dengan pengujian Marshall, hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai 

kadar aspal optimum serta karakteristik campuran aspal. Sehingga perlu dilakukan pengukuran 

stabilitas untuk mengetahui kondisi saat aspal mencapai nilai maksimum menggunakan serat 

optik sebagai sensor stabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan bending pada serat optik untuk merancang desain 

fiber sensor berbasis bending untuk mengukur stabiltas. Selain itu dilakukan perbandingan hasil 

untuk mengetahui kesesuaian hasil antara sensor serat optik dan pembacaan pada dial. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Optik FMIPA UNS dan Laboratorium Jalan Raya FT 

UNS. Penelitian dimulai dengan pembuatan sumber cahaya dan detector. Pada sumber cahaya 

digunakan LED berwarna putih serta LDR sebagai sensor cahaya. Pada tahap selanjutnya 

dilakukan pembuatan pad sensor, sensor ini terdiri dari serat optik yang dililitkan secara 

melingkar dengan diameter 0,5 cm kemudian ditanam pada rubber silicone. Penggunaan rubber 

silicone digunakan untuk melindungi serat optik agar tidak mudah rusak, selain itu digunakan 

selonsong untuk melindungi serat optic sepanjang sensor. 

 

Gambar 2.1. Set up Pengujian Menggunakan Marshall Stability Testing 

Pengambilan data diawali dengan set up alat uji, kemudian aspal uji direndam pada suhu 

tertentu dan dikeringkan untuk diuji. Hasil yang diperoleh diolah pada PC dengan program 

akuisisi data yang telah dibuat, kemudian di export pd Ms.ExcelI. Data yang diperoleh dari 

sensor serat optic dapat ditentukan hubungan loss dan waktu, serta dibaningkan hasilnya dengan 

pembacaan pada alat uji. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pengukuran Stabilitas dari Pembacaan Dial 

Gambar 3.1. Grafik Nilai Dial Stabilitas dan Waktu 

Pada gambar 3.1 ditunjukkan grafik hasil pengujian stabilitas dengan uji Marshall melalui 

pembacaan dial secara langsung. Data diproses dengan menganalisis rekaman video pengambilan 

data. Proses pengujian dilakukan dengan menyalakan alat uji Marshall dan terjadi penekanan 

hingga mencapai nilai makimum. Pada gambar 3.1 menunjukkan nilai maksimuum pada detik 

kedua belas dengan pembacaan nilai dial sebesar 61. Nilai maksimum merupakan batas 

kemampuan aspal menahan deformasi. Setalah mencapai nilai maksimum, dial stabilitas 

berkurang. 

3.2. Pengukuran Stabilitas dari Fiber Sensor 

 

 

Gambar 3.2. Grafik Nilai Loss terhadap Waktu 
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Pada gambar 3.2 menunjukkan bahwa pada grafik terdapat suatu titik dimana nilai loss mencapai 

nilai tertinggi dan kemudian nilai loss tetap. Pada titik ini stabilitas dikatakan maksimum, hal ini 

disebabkan aspal mencapai kadar aspal optimum. Hasil menujukkan bahwa dengan bertambahnya 

waktu, semakin besar pula loss yang terjadi. Nilai loss setelah mencapai nilai stabilitas maksimum 

menunjukkan nilai yang tetap, hal ini dikarenakan tidak ada lagi penekanan pada fiber sensor. 

Tidak adanya penekanan dikarenakan aspal yang tidak kuat menahan deformasi. 

 

3.3. Perbandingan Hasil Pengujian 

 

Gambar 3.3. Grafik Hubungan antara Dial Stabilitas terhadap Waktu dan dibandingkan 

dengan loss fiber sensor hasil pengujian Marshall 

Pengujian fiber sensor pada pengujian Marshall memperlihatkan adanya hubungan antara 

pertambahan waktu dengan nilai loss. Seiring bertambahnya waktu, penekanan yang terjadi pada 

pengujiaan Marshall juga mempengaruhi bending yang dibuat pada pad sensor. Bending 

menyebabkan transmitansi menurun saat penekanan bertambah seiring dengan waktu, sehingga 

cahaya yang hilang atau loss semakin bertambah. 

 

4. Kesimpulan 

Sistem sensor serat optik dibuat dengan menggunakan metode lilitan berdiameter 0,5 cm. Hasil 

menunjukkan pengujian Marshall menggunakan fiber sensor mengalami kenaikan nilai loss yang 

diakibatkan penekanan saat pengujian. Fiber sensor menunjukkan setelah mencapai nilai stabilitas 

maksimum, kemudian nilai loss akan tetap karena tidak ada lagi penekanan. Sedangkan pada 

pembacaan dial, nilai stabilitas yang mengalami kenaikan terhadap waktu hingga mencapai nilai 

maksimum kemudian kembali menurun.  
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