
INSTRUKSI KERJA LOSS ON HEATING

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Hidupkan oven dengan menekan saklar on-off
3. Atur suhu oven agar mencapai suhu 163°C dengan menekan saklar

pemanas
4. Atur waktu pengovenan agar mencapai lama waktu 5 jam dengan

menekan saklar indicator
5. Letakan thin box tang telah berisi benda uji pada meja putar
6. Setelah benda uji dipanaskan selama 5 jam, keluarkan benda uji
7. Matikan oven dengan menekan saklar on-off kembali
8. Cabut kembali steker dari stop kontak



INSTRUKSI KERJA SOFTENING POINT TEST

1. Sambungkan kabel regulator ke gas burner
2. Siapkan cincin kemudian letakan benda uji diatas plat kuning yang

telah dilapisi talk dan glyserin
3. Tuangkan benda uji kedalam cincin hingga mencapai suhu

pemanas tidak melebihi 56°C diatas titik lembeknya dan untuk
aspal tidak melebihi 111°C diatas titik lembeknya

4. Angkat benda uji dan dinginkan hingga mencapai suhu ruangan
selama 35 menit

5. Lepasakan sambungan kabel regulator dari gas burner



INSTRUKSI KERJA CORE DRILING TEST

1. Letakan mesin pada lokasi yang akan diambil sampel
2. Turunkan semua baut statis hingga mengikat kuat pada permukaan

jalan
3. Isi tangki bahan bakar
4. Periksa oli
5. Lumasi sekrup pengangkat dan as pelurus dengan gemuk
6. Pasang mata bor dengan kunci yang tersedia
7. Siapkan air, letakan pada tempat yang lebih tinggi dari mesin dan

alirkan melalui selang menuju mata bor
8. Nyalakan mesin dengan menarik handle starter dengan kuat
9. Atur gas agar mata bor dapat berputar dengan stabil
10. Putar handle pemutar dengan arah berlawanan jarum jam
11. Bila telah mencapai kedalaman yang diinginkan putar handle

engkol searah jarum jam untuk menaikan mata bor
12. Matikan mesin dengan menekan tombol
13. Naikan kembali baut pengunci statis
14. Lepas mata bor



INSTRUKSI KERJA SAYBOLT VISCOMETER

1. Pasang tutup telpon yang diberi tali dan ikatan pada tabung furol
2. Isikan oli pada tempat oli sampai batas atas tabung furol terendam
3. Sambungkan steker ke stop kontak
4. Tekan saklar power pada posisi ON
5. Tekan saklar pemanas
6. Periksa temperature yang diinginkan biasanya suhu yang digunakan

50°C dan 60°C
7. Letakan gelas ukur saybolt dibawah tabung furol
8. Tuangkan sampel aspal yang telah dipanaskan kedalam tabung

furol, control temperature sampai dengan temperature percobaan
9. Periksa letak picnometer saybolt apakah sudah tepat dibawah

tabung furol
10. Siapkan stopwatch
11. Jika percobaan sudah selesai, tekan saklar power hingga posisi OFF



INSTRUKSI KERJA FLASH AND FIRE POINT TEST

1. Sambungkan selang regulator ke gas burner
2. Isi cawan cleveland dengan aspal sampai garis dan hilangkan

gelembung udara yang ada dipermukaan
3. Letakan cawan diatas plat pemanas dan aturlah posisi gas burner

sehingga terletak dibawah titik tengah cawan
4. Letakan thermometer tegak lurus diatas benda uji dengan jarak 6,4

mm
5. Tempatkan penahan angin di depan nyala api
6. Nyalakan gas burner dan atur pemanas sehingga suhu teratur 15°C

per menit sampai suhu 56°C dibawah titik nyala perkiraan
7. Baca temperature dan catat
8. Lepaskan selang regulator dari gas burner



INSTRUKSI KERJA PENETRATION TEST

1. Pasang Jarum pada pemegang jarum
2. Letakkan pemberat 50 gram diatas jarum untuk memperoleh beban

100 gram
3. Pindahkan tempat air dari water bath ke bawah alat penetrasi
4. Turunkan badan penetrometer dengan cara mengendurkan mur

tiang perlahan-lahan sehingga jarum tersebut menyentuh
permukaan benda uji, kemudian aturlah dial penetrasi agar jarum
penunjuk tepat menunjukan angka 0 (nol), jarum penunjuk berimpit
diangka 0 (nol)

5. Aturlah timer sampai menunjukan angka 5 detik pada timer
6. Tekan saklar power sampai menyala
7. Setelah terjadi penetrasi selama 5 detik, catat posisi jarum penunjuk

pada awal dan akhir percobaan menunjukan nilai penetrasinya
8. Lepaskan jarum dari pemegang jarum dan siapkan alat penetrasi

untuk pekerjaan berikutnya



INSTRUKSI KERJA LA. ABRASSION MACHINE

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Tekan saklar power ON dan indicator akan menyala
3. Putar drum abrasi dengan menekan tombol JOG sehingga tutupnya

mengarah keatas
4. Buka tutup drum lalu masukan agregat yang telah dipersiapkan
5. Masukan bola baja sebanyak yang disyaratkan
6. Tutup kembali drum tersebut
7. Tekan tombol 500 pada counter, indicator 500 akan menyala
8. Tekan tombol START sehingga drum berputar
9. Drum akan berhenti berputar secara otomatis pada jumlah putaran

500
10. Pasang catching pan dibawah drum untuk untuk menampung hasil

benda uji
11. Buka tutup drum lalu tekan tombol JOG sehingga drum berputar

dan agregat serta bola baja tertampung pada catching pan
12. Tekan saklar power OFF dan indicator akan mati
13. Lepaskan steker dari stop kontak



INSTRUKSI KERJA CENTRIFUGE
EXTRACTOR TEST

1. Tempatkan mesin extractor pada tempat yang aman dan
berventilasi baik

2. Lepaskan lem pengencang dan buka tutup container dengan hati-
hati

3. Buka mur penjepit tutup mangkok dan bersihkan mangkok dari
kotoran yang menempel

4. Siapkan benda uji
5. Pasang mangkok berisi benda uji tadi kedalam container keringkan

dan timbanglah kertas saringnya lalu pasang diatas mangkok,
kemudian pasang tutup mangkok lalu kencangkan mur pengunci,
pasang tutup container dan siapkan penampung dibawah lobang
pengeluaran

6. Putar engkol perlahan-lahan makin lama makin cepat sampai
kecepatan 3600 RPM atau sampai bahan pelarut keluar melalui
lubang pengeluaran.

7. Buka klem pengencang lalu buka tutup container kemudian buka
mur pengunci dan angkat tutup mangkok, lepaskan kertas saringan
dari mangkok.

8. Bersihkan sisa mineral yang menempel pada saringan dan mesin
extractor



INSTRUKSI KERJA DUCTILITY OF BITOMINOUS

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Tekan saklar power ON sampai lampu merah menyala
3. Pasang benda uji pada mesin
4. Tekan saklar Start sampai lampu kuning menyala
5. Atur suhu agar tetap berada pada suhu 25°C
6. Atur kecepatan 5 cm permenit sampai benda uji terputus
7. Baca jarak antara pemegang cetakan pada saat benda uji terputus
8. Tekan tombol OFF untuk berhenti dan
9. Tekan Tombol Return untuk mengembalikan cetakan (mold) ke

posisi semula
10. Lepaskan steker dari stop kontak



INSTRUKSI KERJA MACHINE COMPRESSION

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Letakan benda uji tepat ditengah meja penekan
3. Periksa jarum manometer sehingga jarum merahnya berhimpit

dengan jarum hitam pada skala 0
4. Atur kecepatan handel
5. Atur saklar pada posisi ON (menekan)
6. Amati pergerakan jarum manometer, catat nilai maksimum beban

yang ditahan oleh benda uji (sampai benda uji pecah)
7. Matikan saklar sehingga posisi OFF
8. Bersihkan sisa benda uji
9. Lepaskan steker dari stop kontak



INSTRUKSI KERJA MARSHALL TEST

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Masukan benda uji yang telah disiapkan ke stability mold dengan

dilapisi plastik bagian atas dan bawah
3. Letakan stability mold diatas plat penekan
4. Pasang dial stability
5. Atur jarum dial tekan pada angka 0
6. Tekan saklar UP untuk menekan benda uji/sampel
7. Atur penekanan benda uji pada kecepatan 50 mm/menit
8. Saat pembebanan mencapai maksimum catat nilai kelelahan yang

ditunjukan oleh jarum dial
9. Untuk menghentikan penekanan tekan saklar STOP
10. Lepaskan steker dari benda uji



INSTRUKSI KERJA ASPHALT EMULTION TEST

1. Masukan benda uji kedalam labu
2. Kocok labu hingga benda uji menjadi homogeny
3. Tutup labu dengan tutup gabus yang telah dilubangi untuk

memasukan thermometer
4. Alirkan air kedalam tabung pendingin
5. Sambungkan selang regulator ke gas burner
6. Nyalakan pembakar gelang ditengah-tengah antara labu dan cabang

labu dengan jarak 1,5 cm
7. Atur suhu pemanas benda uji tidak melebihi 100°C, sampai air

didalam benda uji habis/ tidak menetes lagi
8. Besarkan api pemanas sampai mencapai suhu 260°C, api segera

matikan
9. Timbang hasil penyulingan dan catat hasilnya
10. Bersihkan sisa hasil penyulingan aspal
11. Lepaskan selang regulator dari gas burner



INSTRUKSI KERJA SHIEVE SHAKER ELECTRIC

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Susun saringan sesuai petunjuk percobaan
3. Masukan benda uji kedalam saringan
4. Letakan susunan saringan beserta tutup saringan diatas mesin

shieve shaker
5. Kencangkan susunan saringan dengan baut penjepit
6. Tekan saklar ON
7. Biarkan mesin shieve shaker selama 10 menit
8. Tekan saklar OFF
9. Lepaskan sambungan steker dari stop kontak



INSTRUKSI KERJA WATER BATH

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Tuangkan air sampai benda uji terendam
3. Atur suhu/ temperature sesuai dengan prosedur pengujian
4. Tekan saklar ON hingga tombol indicator menyala merah
5. Masukan benda uji
6. Setelah selesai digunakan, lepaskan steker dari stop kontak
7. Jika suhu air mulai turun, bersihkan air dengan membuka kran

disamping alat water bath.
8. Bersihkan alat  dengan lap bersih agar tidak terjadi korosi (karat)



INSTRUKSI KERJA HEAVY DUTY MIXER

1. Pastikan posisi saklar pemilih kecepatan pada posisi “0”
2. Sambungkan steker ke stop kontak
3. Masukan benda uji sesuai prosedur percobaan
4. Atur posisi saklar pemilih kecepatan sesuai prosedur percobaan
5. Jika benda uji telah tercampur rata, atur posisi saklar kecepatan

pada posisi “0”
6. Lepaskan steker dari stop kontak
7. Bersihkan tangkai pengaduk dan mangkok adonan dari sisa-sisa

bahan uji



INSTRUKSI KERJA OVEN LISTRIK

1. Sambungkan steker ke stop kontak
2. Masukan benda uji yang akan dikeringkan
3. Tekan saklar ON
4. Atur suhu/ temperature pemanasan
5. Atur lama waktu pengeringan
6. Jika telah mencapai batas waktu yang telah diatur, matikan oven

dengan menekan saklar OFF
7. Keluarkan benda uji
8. Lepaskan steker dari stop kontak


