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ABSTRAK
Perencanaan jalan memerlukan kriteria dari semua lapisan konstruksi yang memenuhi standar,
termasuk lapis pondasi bawah (sub base course). Sebelum menggunakan material lapis pondasi bawah di
lapangan, diharuskan untuk melakukan beberapa pengujian di laboratorium apakah material lapis pondasi
bawah yang akan digunakan memenuhi standar yang ada.
Pengujian material di laboratorium yang terdiri dari beberapa jenis pengujian yaitu berat jenis, batas
cair dan batas plastis (Atterberg Limit), abrasi, pemadatan, dan California Bearing Ratio (CBR). Pada
pengujian material dicoba dengan penambahan tanah pilihan dengan variasi 10%, 20% 30%. Dari hasil
pengujian CBR hanya satu variasi campuran yang memenuhi syarat sebagai material lapis pondasi bawah
yaitu dengan campuran tanah 20% yang nilai CBR minimumnya 60%.
Selanjutnya dilakukan pengujian dikombinasikan dengan agregat palu dengan komposisi (agregat
laterit 35%, agregat palu 50%, tanah 15%) diperoleh nilai CBR sebesar 78% dengan nilai Gs = 2,748
gr/cc, γd max = 1,667 gr/cm3, pada Wopt = 17,02%. Pada komposisi (agregat laterit 25%, agregat palu
50%, tanah 25%) diperoleh nilai CBR sebesar 96% dengan nilai Gs = 2,748 gr/cc, γd max = 1,702 gr/cm3,
pada Wopt = 18,02%. Sedangkan pada komposisi (agregat laterit 20%, agregat palu 60%, tanah 20%)
diperoleh nilai CBR sebesar 88% dengan nilai Gs = 2,748 gr/cc, γd max = 1,740 gr/cm3, pada Wopt =
16,02%. Sehingga nilai CBR memenuhi standar material lapis pondasi bawah, dimana standar CBR
minimumnya sebesar 60%.
Kata kunci : Lapis pondasi bawah, Agregat laterit, CBR
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Tabel 2. Sifat-Sifat Mutu Material Yang di
Syaratkan

Agregat Kasar (tertahan pada saringan 4,75
mm) harus terdiri dari partikel yang keras dan
awat. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir
yang beraneka ragam besarnya dan apabila
diayak dengan susunan besar butir mempunyai
modulus kehalusan antara 6,00 – 7,10. Agregat
halus (lolos saringan 4,75 mm) tidak boleh
mengandung lumpur lebih dari 5%. Harus
memenuhi ketentuan gradasi.

Metodologi Penelitian

Tabel 1. Gradasi Lapis Pondasi Agregat

Metode penelitian ini menggunakan uji
laboratorium, yaitu untuk mengetahui nilai CBR
agregat laterit dengan penambahan tanah pilihan
dengan persentase campuran sebagai material
lapis pondasi bawah.
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variasi campuran benda uji antara lain:

agregat dapat disebabkan oleh proses mekanis,
seperti gaya-gaya yang terjadi selama proses

1. Variasi agregat laterit tanpa bahan tambah.

pelaksanaan pekerjaan jalan seperti penimbunan,

2. Variasi agregat laterit dengan bahan tambah

penghamparan, pemadatan, pelayanan terhadap
beban lalu lintas, dan proses kimiawi seperti
pengaruh

kelembaban,

kepanasan,

dan

perubahan suhu sepanjang hari. Daya tahan

tanah berkerikil 10%, 20% dan 30%.
3. Variasi agregat laterit dengan bahan tambah
tanah sebesar 10%, 20% dan 30%.

4.

Variasi agregat laterit, agregat palu, dan

batasan antara keadaan plastis dan keadaan

tanah pilihan.

cair, mengetahui batas-batas konsistensi
tanah (batas cair, batas plastis, dan indeks

Pengujian CBR dilakukan tanpa perendaman.

plastisitas).
C. Pengujian Klasifikasi
1.

2.

Pengujian

kadar

air,

bertujuan

Keausan

agregat,

bertujuan

untuk

untuk

mengetahui ketahanan agregat terhadap

mengetahui kadar air pada material yaitu

beban, di uji dengan mesin Los Angeles

perbandingan

Machine.

antara

berat

air

yang

Keausan

dinyatakan

sebagai

terkandung dalam butiran tanah dengan

perbandingan antara berat bahan aus yang

butiran tanah kering yang dinyatakan dalam

lolos saringan No.12 terhadap berat semula

persen.

yang dinyatakan dalam persen.

Analisa saringan agregat kasar dan halus (
sieve analysis). Tujuan tes ini adalah untuk

D. Pengujian Sifat Mekanik Agregat

mengetahui perbandingan butir (gradasi)

1. Pengujian kepadatan laboratorium bertujuan

agregat

kasar

dan

halus

dengan

untuk menentukan hubungan antara kadar

saringan

dan

hasilnya

air dan dan berat isi agregat dengan

dinyatakan dalam persen (%) lolos dari

memadatkan di dalam cetakan silinder

masing-masing saringan.

berukuran tertentu dengan menggunakan

Berat jenis agregat kasar dan halus,

alat penumbuk 4,54 kg (10 lbs) dan tinggi

bertujuan untuk:

jatuh 45,7 cm (18”).

menggunakan

3.

5.

a.

b.

Berat jenis adalah perbandingan antara

2. Pengujian

CBR

laboratorium,

Untuk

berat agregat kering dengan berat air

menentukan perbandingan antara beban

suling yang isinya sama dengan isi

penetrasi suatu bahan terhadap bahan

agregat dalam keadaan jenuh pada suhu

standar dengan kedalaman dan kecepatan

tertentu.

penetrasi yang sama, kadar air optimum

Berat jenis kering permukaan adalah

pencampuran didapatkan dari kurva uji

perbandingan antara berat agregat kering

kepadatan.

permukaan jenuh dengan berat air suling
yang isinya sama dengan isi agregat

c.

dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu.

Hasil pengujian yang telah dilakukan di

Berat jenis semu adalah perbandingan

laboratorium terhadap sifat-sifat material lapis

antara berat agregat kering dengan berat

pondasi kelas B yang di syaratkan spesifikasi

air suling yang isinya sama dengan isi

Umumn 2010, dapat dilihat pada tabel dibawah

agregat dalam keadaan jenuh pada suhu

ini.

tertentu.
d.

Penyerapan adalah persentase berat air
yang dapat diserap pori terhadap berat
agregat kering.

4.

Hasil Dan Pembahasan

Atterberg

Limit

bertujuan

untuk

menentukan kadar air suatu jenis tanah pada

Tabel 3. Hasil Pengujian Sifat-Sifat Lapis
Pondasi Agregat Kelas B

Pengaruh

Penambahan

Tanah

Pilihan

Terhadap Nilai CBR
Grafik 2. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit

Dengan

Penambahan

10%

Tanah Berkerikil

Pengujian Sifat Mekanik Agregat
Pengujian sifat mekanik agregat terdiri dari
dua pengujian yaitu pengujian kepadatan dan
pengujian CBR. Nilai CBR desain didapatkan
berdasarkan nilai berat isi kering hasil uji

Dengan penambahan 10% tanah berkerikil pada

pemadatan yang dikorelasikan dengan ketiga

kondisi γd max = 1,667 gr/cm3 dan nilai Wopt. =

nilai CBR yang telah dilakukan.

17,02%, dari korelasi grafik menunjukan nilai

Berikut adalah hasil dari pengujian berbagai
variasi persentase bahan tambah.

CBR 95% =52%, CBR 100% tidak tercapai
karena berat isi keringnya tidak melebihi γd
max = 1,667 gr/cm3 kepadatan compec. Maka

Grafik 1. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit Tanpa Bahan Tambah

CBR desainya belum memenuhi standar CBR
minimum sebesar 60%.
Grafik 3. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit Dengan Penambahan 20%
Tanah Berkerikil

Pada

pengujian

agregat

laterit

tanpa

menggunakan bahan tambah, dari korelasi
menunjukan nilai CBR 95% =48%, CBR 100%
tidak tercapai karena tidak melebihi berat isi
kering (γd) maksimum kepadatan compec
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Dengan penambahan 20% tanah berkerikil pada

sebesar 1,633 gr/cm , dengan nilai Wopt

kondisi γd max = 1,702 gr/cm3 dan nilai Wopt. =
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CBR 95% =16%, CBR 100% = 31%. Dari hasil
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standar CBR minimum sebesar 60%.

kepadatan compec sebesar 1,699 gr/cm3. Maka

Grafik 4. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit Dengan Penambahan 30%
Tanah Berkerikil

CBR desain belum memenuhi standar CBR
minimum sebesar 60%.
Grafik 6. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit Dengan Penambahan 20%
Tanah

Dengan penambahan 30% tanah berkerikil pada
kondisi γd max = 1,740 gr/cm3 dan nilai Wopt. =
16,02%, dari korelasi grafik menunjukan nilai
CBR 95% =54%, CBR 100% tidak tercapai
karena tidak melebihi berat isi kering (γd)
maksimum kepadatan compec sebesar 1,740
gr/cm3. Maka CBR desain belum memenuhi
standar CBR minimum sebesar 60%.
Grafik 5. Korelasi Pemadatan dan CBR Agregat
Laterit Dengan Penambahan 10%
Tanah

Dengan penambahan 20% tanah pada kondisi γd
max = 1,720 gr/cm3 dan nilai Wopt. = 15,06%,
dari korelasi grafik menunjukan nilai CBR 95%
=61%, CBR 100% hampir tercapai dengan berat
isi kering (γd)= 1,715 gr/cm3 terhadap (γd)
maksimum kepadatan compec 1,720 gr/cm3
sebesar 1,740 gr/cm3. Maka CBR desain
memenuhi standar CBR minimum sebesar 60%.
Grafik 7. Korelasi Pemadatan dan CBR
Agregat Laterit Dengan Penambahan
30% Tanah

Dengan penambahan 10% tanah pada kondisi γd
max = 1,699 gr/cm3 dan nilai Wopt. = 17,04%,
dari korelasi grafik menunjukan nilai CBR 95%
=55%, CBR 100% tidak tercapai karena tidak

Dengan penambahan 30% tanah pada kondisi γd
max = 1,740 gr/cm3 dan nilai Wopt. = 16,04%,
dari korelasi grafik menunjukan nilai CBR 95%

=55%, CBR 100% tidak tercapai karena tidak
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melebihi berat isi kering (γd) maksimum

50%, dan tanah 15% didapatkan nilai CBR 95%

kepadatan compec sebesar 1,740 gr/cm . Maka

=54% dan CBR 100% = 78% pada kondisi γd

CBR desain belum memenuhi standar CBR

max = 1,667 gr/cm3 dan nilai Wopt. = 17,02%.
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minimum sebesar 60%.

Dari korelasi menunjukan nilai CBR melebihi

Nilai CBR kombinasi agregat laterit, agregat

standar CBR minimum 60%, memenuhi syarat

palu dan tanah

lapis pondasi bawah kelas B.

Tabel 4. Hasil Pengujian Gradasi Campuran

Pada komposisi agregat laterit 25%, agregat palu
50%, dan tanah 25%.
Tabel 5. Hasil Pengujian Gradasi Campuran

Grafik 8. Grafik Gradasi Campuran

Grafik 10. Grafik Gradasi Campuran
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beberapa

komposisi

yang

dilakukan

diperoleh komposisi agregat laterit 35%, agregat
palu 50%, dan tanah 15%.

Dari komposisi tersebut dilakuakan pengujian

Grafik 9. Grafik Korelasi Pemadatan dan CBR

pemadatan dan CBR , dan diperoleh hasil yang

Agregat Laterit 35%, agregat palu 50%
, Tanah 15%

di tunjukan pada korelasi grafik berikut ini.

Grafik 11. Grafik Korelasi Pemadatan dan CBR
Agregat Laterit 25%, agregat palu 50%
, Tanah 25%

yang hasilnya ditunjukan pada korelasi grafik
berikut ini.
Grafik 13. Grafik Korelasi Pemadatan dan CBR
Agregat Laterit 20%, agregat palu 60%
, Tanah 20%

Diperoleh nilai CBR 95% =64% dan CBR 100%
= 96% pada kondisi γd max = 1,702 gr/cm3 dan
nilai Wopt. = 18,02%. Dari korelasi menunjukan

Diperoleh nilai CBR 95% =60% dan CBR 100%

nilai CBR melebihi standar CBR minimum

= 88% pada kondisi γd max = 1,740 gr/cm3 dan

60%, memenuhi syarat lapis pondasi bawah

nilai Wopt. = 16,02%. Dari korelasi menunjukan

kelas B.

nilai CBR melebihi standar CBR minimum
60%, memenuhi syarat lapis pondasi bawah

Pada komposisi agregat laterit 20%, agregat palu

kelas B.

60%, dan tanah 20%.
Kesimpulan
Tabel 6. Hasil Pengujian Gradasi Campuran
1.

Besar nilai CBR tanpa bahan tambah
diperoleh 48%, sehingga belum memenuhi
syarat untuk lapis pondasi bawah yang nilai
CBR desainnya 60%.

2.

Dengan penambahan tanah pilihan, hanya
pada campuran tanah 20% yang nilai
CBRnya memenuhi syarat minimum CBR

Grafik 12. Grafik Gradasi Campuran

desain 60% yaitu sebesar 61%.
3.

Dengan kombinasi agregat laterit, agregat
palu dan tanah, dari ketiga percobaan, hasil
CBRnya melebihi syarat minimum CBR
desain 60% sebagai material lapis pondasi
bawah.

Setelah diperoleh komposisi gradasi campuran
selanjutnya dilakukan uji pemadatan dan CBR
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harus diperhatikan dengan baik agar tidak
terjadi

kesalahan
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material.
3.

Pada saat pembacaan dial untuk pengujian
CBR harus dibaca dengan teliti agar tidak

pemerintah dalam hal ekspoitasi.
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