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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Umum 

Jalan raya merupakan sarana yang tidak terlepas dari semua aspek kehidupan 

manusia. Struktur perkerasan sebagai pembentuk jalan raya harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat menerima beban lalu lintas dan menyebarkan kelapisan di 

bawahnya. Beban-beban lalu lintas yang bekerja di atas konstruksi perkerasan umumnya 

berupa gaya vertikal dan gaya horisontal. Gaya vertikal yang dimaksud adalah muatan 

kendaraan, sedangkan gaya horisontal yang dimaksud adalah gaya rem kendaraan. 

Namun perlu diketahui bahwa pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran juga 

merupakan beban lalu lintas yang harus diterima oleh struktur perkerasan jalan. 

Guna dapat memenuhi fungsi-fungsi di atas konstruksi perkerasan jalan haruslah 

memenuhi beberapa syarat kekuatan atau struktural yaitu : 

1. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu- 

lintas ke tanah dasar. 

2. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisan dibawahnya. 

3. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat 

cepat dialirkan. 

4. Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang 

berarti. 

Dalam konstruksi perkerasan jalan, selain struktur perkerasan jalan, faktor 

keamanan dan kenyamanan berlalu lintas juga harus diperhatikan. Oleh karena itu jika 

dipandang dari segi keamanan dan kenyamanan berlalu lintas haruslah memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut : 

1. Permukaan yang rata, tidak bergelombang dan tidak berlubang. 

2. Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban yang 

bekerja di atasnya. 

3. Permukaan cukup kuat, sehingga memberikan gesekan yang baik antara ban dan 

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip. 

Konstruksi perkerasan jalan mencakup perencanaan tebal masing-masing lapisan 

perkerasan dan analisa campuran bahan. Untuk dapat melakukan perencanaan dan 

analisa campuran yang mantap, yang harus diperhatikan adalah daya dukung tanah 
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dasar, beban lalu lintas yang akan dipikulnya, keadaan lingkungan, jenis lapisan yang 

akan dipilih, sehingga dapat ditentukan tebal masing-masing lapisan berdasarkan 

beberapa metode yang ada. Faktor pendukung lainnya yaitu mutu dan jumlah bahan 

setempat yang tersedia, pengaruh pada perencanaan susunan campuran tertentu 

sehingga terpenuhi spesifikasi dari jenis lapisan yang dipilih. 

Bahan perkerasan jalan merupakan salah satu faktor utama dari beberapa faktor 

lainya yang menentukan kestabilan perkerasan jalan. Bahan perkerasan jalan umumnya 

yang digunakan adalah agregat, dimana sebelum digunakan bahan berupa agregat harus 

melalui pemeriksaan terlebih dahulu di laboratorium. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi 

gradasi agregat, berat jenis, kekuatan atau ketahanan agregat, kadar air optimum yang 

dibutuhkan serta daya dukung tanah. Dengan melalui pemeriksaan tersebut diharapkan 

faktor kestabilan konstruksi perkerasan jalan dapat terpenuhi. 

 

2.2. Lapisan Perkerasan 

Perkerasan jalan adalah lapisan pembentuk jalan yang terdiri dari campuran 

agregat yang bisa berupa batu pecah, batu kali, pasir dan berfungsi untuk menahan 

beban kendaraan yang melewati jalan tersebut. Sedangkan bahan pengikatnya aspal dan 

semen.Lapisan perkerasan harus mampu dilewati kendaraan-kendaraan yang melintas di 

atas jalannya dengan tingkat kenyamanan tertentu dan harus anti selip. 

Untuk memenuhi syarat-syarat itu perkerasan harus mampu mendistribusikan 

beban hingga ke lapis tanah dasar. Lapisan perkerasan juga harus memiliki kekuatan 

yang dapat menahan gaya gesek antara roda kendaraan dengan permukaan perkerasan, 

dan juga gaya yang diakibatkan pengereman dan percepatan dari kendaraan. 

Bagian-bagian perkerasan jalan adalah lapis-lapis material yang dipilih dan 

dikerjakan menurut spesifikasi tertentu sesuai dengan macamnya dan berfungsi 

menyebarkan beban roda kendaraan sedemikian rupa, sehingga dapat ditahan oleh tanah 

dasar, dalam batas daya dukungnya (Sukirman, 1992). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Potongan Lapisan Perkersan Jalan Raya 

Sumber : Sukirman, 1992 

Lapisan pondasi  atas  

Lapisan pondasi bawah 

Tanah dasar 

Lapisan Permukaan 
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2.2.1. Lapisan Permukaan (surface course) 

Lapisan permukaan adalah bagian perkerasan terletak paling atas. Lapisan ini 

pada dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga menghasilkan lapisan 

kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan tahan lama (Sukirman, 1992).  

Lapisan permukaan ini berfungsi antara lain: 

a. sebagagai lapis perkerasan penahan beban roda, lapisan ini mempunyai stabilitas 

tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 

b. Sebagai lapis kedap air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca 

(air hujan). 

c. Sebagai lapis Aus (wearing course), lapisan yang lansung menerima gesekan 

akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus. 

d. Lapisan yang menyebarkan beban kebagian bawah, sehingga dapat dipikul oleh 

lapisan lain yang mempunyai daya dukung yang lebih jelek. 

 
2.2.2. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi 

bawah dan lapisan permukaan. Lapisan ini merupakan bagian yang lansung mendukung 

lapisan penutup atau aspalan diatasnya (Sukirman, 1992).  

Fungsi dari lapis pondasi atas antara lain yaitu: 

1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban 

roda. 

2. Sebagai lapisan peresapan untuk pondasi bawah. 

3. Memberikan bantalan terhadap lapisan permukaan. 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga (2010), macam-macam bahan alam yang 

mempunyai CBR minimum 90% dan indeks plastis (PI) ≤ 6 dapat digunakan untuk lapis 

pondasi atas, seperti : batu pecah, kerikil pecah dan tanah yang distabilisasi dengan 

bahan tertentu seperti semen atau kapur.Jenis lapisan pondasi atas yang umum 

digunakan di Indonesia antara lain agregat bergradasi baik yaitu agregat kelas A. 

 
2.2.3. Lapis Pondasi bawah (sub base) 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga (2010), macam-macam bahan dengan 

CBR minimum 60% dan indeks plastisitas (PI) ≤ 10, yaitu material yang lebih baik dari 

tanah dasar, dapat digunakan sebagai bahan lapis pondasi bawah. Campuran-campuran 
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tanah dengan semen Portland atau kapur dalam beberapa hal juga dianjurkan, agar 

kestabilan struktur perkerasan maksimal. 

Lapisan pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis 

pondasi atas dan tanah dasar.  

Fungsi dari lapisan pondasi bawah ini antara lain : 

1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda. Beban 

ini harus cukup kuat, mempunyai CBR 60%. 

2. Mencapai effisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan 

selebihnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan biaya konstruksi). 

3. Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi atas. 

4. Sebagai lapisan peresapan agar air tanah tidak mengumpul dipondasi maupun di 

tanah dasar. 

5. Sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Hal ini 

sehubungan terlalu lemahnya daya dukung tanah dasar terhadap roda-roda alat 

berat atau karena kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah 

dasar dari pengaruh cuaca.  

Material yang umum digunakan untuk lapisan pondasi bawah adalah batu pecah 

dan pasir yang tergolong dalam agregat kelas B. Agregat kelas B adalah agregat yang 

material pembentuknya berupa batu pecah dan pasir. Batu pecah yang digunakan 

berukuran paling besar 2” (50mm) dan tertahan saringan no 4 (4,75 mm), sedangkan 

agregat halusnya berupa pasir yang lolos saringan No.4 (4,75 mm). Kedua material 

disaring untuk mendapatkan persentasi yang tertahan sehingga diperoleh komposisi yang 

memenuhi spesifikasi, ekonomis dan kuat. 

 
2.2.4. Lapisan Tanah Dasar (Sub Grade) 

Tanah dasar adalah permukaan tanah asli, permukaan galian atau permukaan 

tanah timbunan yang merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian 

perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan dari konstruksi perkerasan  jalan sangat 

tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar (Sukirman,1992).  

Masalah-masalah yang sering ditemui menyangkut tanah dasar adalah sebagaii 

berikut : 

1. Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari jenis tanah tertentu akibat 

beban lalu lintas. 

2. Sifat mengembang dari macam tanah tertentu akibat perubahan kadar air.  
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3. Daya dukung tanah yang tidak merata pada daerah dengan macam tanah yang 

sangat berbeda.  

4. Lendutan (defleksi) dan pengembangan kenyal yang besar selama dan sesudah 

pembebanan lalu lintas dan penurunan yang diakibatkannya yaitu pada tanah 

berbutir kasar (granular soils) yang tidak dipadatkan secara baik pada saat 

pelaksanaan.  

 

2.3. Agregat 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga (2010), Agregat adalah bahan berbutir 

yang mempunyai komposisi mineral seperti pasir, kerikil, batu kapur atau batu pecah. 

Agregat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan mutunya yakni agregat kelas A, kelas 

B, dan kelas S dimana yang membedakan antara ketiga kelas itu adalah gradasi dan sifat 

material. Agregat memberikan sifat struktural dan memberikan kontribusi terbesar dalam 

kontruksi perkerasan jalan raya yakni 90%-95% terhadap berat atau 75%-85% terhadap 

volume. Jenis-jenis agregat dapat dilihat berdasarkan pengolahan agregat, berdasarkan 

ukuran butirannya, berdasarkan kelasnya,berdasarkan bentuk dan teksturnya. 

 
2.3.1. Pengolahan agregat untuk konstruksi jalan terdiri dari dua macam yaitu : 

1. Asli (natural) dalam bentuk pasir, kerikil atau batu pecah alam adalah agregat yang 

dapat dipergunakan sebagaimana bentuknya di alam dengan sedikit proses 

pengolahan dinamakan agregat alam. 

2. Buatan pabrik meliputi batu yang dipecahkan dengan menggunakan alat (stone 

cruser) ataupun dengan cara manual atau dengan tenaga manusia. Agregat 

pengolahan digunakan sebagai bahan perkerasan terlebih dahulu harus melalui 

proses pemecahan supaya diperoleh: 

a. Bentuk partikel bersudut dan berbentuk kubus. 

b. Permukaan partikel kasar sehingga mempunyai gesekan yang baik. 

c. Gradasi yang diinginkan. 

 
2.3.2. Berdasarkan ukuran butiran agregat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Agregat kasar 

Agregat kasar adalah agregat yang tertahan pada ayakan 4,75 mm (saringan 

No.4) dan harus terdiri dari partikel yang keras dan awet. Bahan yang pecah bila 

berulang-ulang dibasahi dan dikeringkan tidak boleh digunakan. Agregat kasar 
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dapat berupa batu pecah, batu pipih, batu lonjong. Agregat kasar yang paling baik 

digunakan dalam struktur perkerasan jalan raya adalah batu pecah karena memiliki 

luas bidang kontak yang lebih besar dan daya saling ikat (interlocking) lebih baik. 

Pemecahan batu ini bertujuan untuk meningkatkan mutu agregat yang menyangkut 

ukuran  butiran, gradasi butiran, maupun bentuk atau susunan permukaan dari 

bulat ke bersudut. Bentuk butiran tersebut yang dianjurkan untuk dipakai dalam 

pelaksanaan konstruksi perkerasan dengan alasan memberikan ikatan 

(Interlocking) satu sama lain, juga permukaan yang kasar memberikan gesekan 

yang besar antar agregat, sehingga kestabilan konstruksi dapat dicapai. Selain itu 

agregat kasar perlu diuji kekuatan atau ketahanan agregat akibat beban yakni uji 

abrasi. 

2. Agregat halus 

Agregat halus biasanya terdiri atas pasir atau batu pecah halus. Menurut 

Spesifikasi Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3, agregat halus yang digunakan adalah 

yang lolos saringan No.4. Agregat halus yang digunakan harus bersih, awet, dan 

bebas dari kadar lempung. 

3. Sirtu kasar 

Sirtu kasar (batu bulat) adalah material agregat yang di hasilkan setelah 

penyaringan agregat halus (pasir). Sirtu kasar adalah sirtu yang tertahan saringan 

No.4 (4.75 mm).   

4. Bahan pengisi (filler)  

Bahan pengisi bagian dari agregat halus yang minimum 75 % lolos saringan 

No. 200 (0.075 mm). 

 
2.3.3. Berdasarkan kelasnya agregat dibedakan menjadi tiga kelas, yakni: 

1. Agregat kelas A 

Agregat kelas A adalah agregat yang memiliki mutu paling baik dalam 

komposisi pembentukan struktur jalan raya. Tipe agregat ini biasanya dipakai 

untuk lapisan pondasi atas (base cource). 

Dalam spesifikasi Bina Marga 2010 Refisi 3 menyatakan bahwa suatu material 

dapat dikategorikan sebagai agregat A apabila : 

a. Tahan terhadap abrasi. Nilai abrasi yang disyaratkan untuk agregat kelas A 

yakni tidak boleh lebih dari 40%. 
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b. nilai CBR minimal 90%, harus terdiri dari partikel yang keras dan awet 

c. memiliki nilai angularitas 95/90. Artinya bahwa agregat kasar harus memiliki 

butiran pecah 95% bidang pecah satu atau lebih, dan 90% agregat kasar 

mempunyai muka bidang pecah dua atau lebih. 

d. Agregat kasar dalam agregat kelas A adalah yang tertahan pada ayakan No.4, 

sedangkan agregat halus yang digunakan adalah agregat yang lolos saringan 

No.4. 

e. Ukuran material pembentuk agregat kelas A adalah batu pecah 1 ½” dan 

agregat halus (tertahan saringan No.200). Batu pecah 1 ½” menunjukan bahwa 

ukuran terbesar material (maximum size) adalah 1 ½”, sedangkan agregat 

terkecil adalah yang tertahan saringan No.200. 

f. Harus bersih, keras/awet ( tidak lapuk), dan bebas dari kadar lempung. 

g. Permukaan partikel kasar sehingga mempunyai gesekan yang baik. 

2. Agregat kelas B 

Agregat kelas B adalah agregat yang biasanya digunakan pada lapisan 

pondasi bawah (Subbase Course). Suatu material dikatakan masuk dalam 

klasifikasi agregat B apabila saat dilakukan pengujian memenuhi spesifikasi. 

Spesifikasi yang umum digunakan di Indonesia sekarang adalah Spesifikasi Bina 

Marga Tahun 2010 Revisi 3. Dalam spesifikasi itu dinyatakan bahwa suatu material 

dapat dikategorikan sebagai agregat B apabila nilai CBR minimal 60%, harus 

terdiri dari partikel yang keras, awet/kuat. Agregat kasar dalam agregat kelas B 

adalah yang tertahan pada ayakan No.4, sedangkan agregat halus yang 

digunakan adalah agregat yang lolos saringan No.4. Ukuran material pembentuk 

agregat kelas B adalah batu pecah 2” dan agregat halus (pasir). Batu pecah 2” 

menunjukan bahwa ukuran terbesar material (maximum size) adalah 2”.  

3. Agregat kelas S 

Lapis pondasi agregat kelas S merupakan bagian dari konstruksi jalan yang 

digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup aspal dan pelebaran perkerasan jalan 

raya. Bahu jalan dan perkerasan jalan adalah bagian jalan yang berdampingan di 

tepi jalur lalu lintas, dapat diperkeras dan dapat juga tidak diperkeras. Fungsinya 

adalah untuk lajur lalu lintas darurat, ruang bebas samping, dan penyangga 

perkerasan terhadap beban lalu lintas. Material bahu jalan dan pelebaran jalan 

juga mempunyai sifat-sifat dasar kekuatan agregat dimana nilai abrasinya harus 

memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga yaitu 0-40%. Bahan-bahan yang 
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digunakan untuk lapis pondasi agregat kelas S yaitu bahan-bahan alam berupa 

batu pecah dan sirtu kali.   

 
2.3.4. Berdasarkan bentuk dan tekstur agregat: 

1. Bulat (rounded) 

Campuran perkerasan dari agregat bulat mudah berdeformasi dan tidak cocok 

untuk perkerasan dengan volume lalu lintas tinggi atau lalu lintas dengan beban 

berat.Namun sering dalam pelaksanaan proyek batu bulat tercampur dengan 

agregat yang digunakan.Adapun hal yang menyebabkan hal itu terjadi seperti : 

a. Jaring saringan robek/patah sehingga material bulat lolos dalam pencampuran. 

b. Mencampurkan agregat tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu. 

c. Penumpukan material berdampingan dengan sirtu kali sehingga saat 

pengambilan agregat secara tidak disengaja batu bulat ikut bersama 

campuran. 

Agregat yang dijumpai di sungai pada umumnya telah mengalami pengikisan 

oleh air sehingga umumnya berbentuk bulat. Batu bulat tanpa pengolahan terlebih 

dahulu sangat mempengaruhi struktur perkerasan.  

Hal ini disebakan karena : 

a. Partikel bulat cenderung memiliki permukaan lebih licin. 

b. Luas bidang kontak antar sesama agregat kecil. 

c. Daya saling mengunci (interlocking) kurang baik.  

d. Struktur perkerasan dengan menggunakan batu bulat menghasilkan rongga 

udara lebih besar. 

e. Lebih mudah tergelincir. 

 

 
Gambar 2.2 Susunan Partikel Agregat Berbentuk Bulat 

Sumber : Sukirman, 1999 
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Kepadatan maksimum adalah dimana rongga udara kecil atau bahkan tidak 

ada sama sekali rongga udara. Gambar 2.2 menunjukan bahwa material berbentuk 

bulat tidak saling mengunci rapat dan menghasilkan rongga udara yang lebih besar 

sehingga memungkinkan tidak stabilnya perkerasan jalan apabila ada beban yang 

bekerja di atasnya. Berbeda halnya dengan material bersudut dan memiliki bidang 

pecah. Material berbentuk pecah akan stabil apabila ada beban lalu lintas yang 

melintasinya. Alasannya bahwa batu pecah lebih cenderung kasar, dan dengan 

bentuk batu yang bersudut agregat bisa saling mengunci sama lain, sehingga 

rongga udara yang dihasilkan kecil.   

2. Lonjong (elongated) 

Partikel agregat berbentuk lonjong dapat ditemui di sungai-sungai atau bekas 

endapan sungai. Agregat dikatakan lonjong jika ukuran terpanjangnya > 1,8 kali 

diameter rata-rata. Indeks kelonjongan adalah perbandingan dalam persen dari 

berat agregat lonjong terhadap berat total. Sifat interlockingnya hampir sama 

dengan yang berbentuk bulat. 

3. Kubus (cubical) 

Partikel berbentuk kubus merupakan bentuk agregat hasil dari mesin pemecah 

batu (stone crusher) yang mempuyai bidang kontak yang lebih luas, karena 

berbentuk bidang rata sehingga memberikan interlocking yang lebih besar. Dengan 

demikian kestabilan yang diperoleh lebih besar dan lebih tahan terhadap deformasi 

yang timbul. Agregat berbentuk kubus ini paling baik digunakan sebagai bahan 

konstruksi perkerasan jalan. 

 
Gambar 2.3 Susunan Partikel Agregat Berbentuk Kubikal 

Sumber : Sukirman, 1999 

 

Gambar 2.3 memperlihatkan daya saling ikat antar agregat sangat baik, 

sehingga rongga udara yang dihasislkan kecil. Dengan keadaan struktur 
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perkerasan jalan seperti ini material tidak akan berpindah apabila ada beban yang 

melintasi di atasnya. 

4. Pipih (flaky) 

Partikel agregat berbentuk pipih dapat merupakan hasil dari mesin pemecah 

ataupun memang merupakan sifat dari agregat tersebut yang jika dipecahkan 

cenderung berbentuk pipih. agregat model pipih mudah pecah pada waktu 

pencampuran, pemadatan ataupun akibat beban lalu lintas. Oleh karena itu 

banyaknya agregat pipih ini dibatasi dengan menggunakan nilai indeks kepipihan 

yang disyaratkan. 

5. Tak beraturan (irregular) 

Partikel agregat tidak beraturan, tidak mengikuti salah satu yang telah 

disebutkan di atas. Gesekan yang timbul antar partikel juga menentukan stabilitas 

dan daya dukung dari lapisan perkerasan. Besarnya gesekan dipengaruhi oleh 

jenis permukaan agregat yang dapat dibedakan atas agregat yang permukaan 

kasar, agregat yang permukaan halus atau licin, dan agregat yang permukaannya 

berpori. Gesekan utama timbul pada partikel yang berbentuk kasar, sudut geser 

dalam antar partikel bertambah besar dengan semakin bertambah kasarnya 

permukaan agregat. Di samping itu agregat yang lebih kasar lebih mampu 

menahan deformasi yang timbul dengan menghasilkan ikatan antar partikel yang 

lebih kuat. Gesekan antar partikel yang halus kurang baik karena mudah 

tergelincir. Sedangkan agregat berpori akan lebih mudah pecah atau hancur 

apabila terjadi gesekan.  

Pada dasarnya agregat terdapat 2 macam yakni agregat kasar dan halus. Dari 

penjelasan di atas dapat simpulkan sifat-sifat penting agregat secara umum yang 

mempengaruhi kinerja perkerasan jalan raya, antara lain: 

a. Gradasi dan bentuk partikel 

Hal ini sangat berpengaruh besar dalam pencampuran konstruksi jalan raya, 

karena akan memberikan kontribusi kinerja dari perkerasan jalan raya. Bentuk 

butiran mungkin kubikal, panjang, pipih, atau bulat. Gradasi yang baik dan bentuk 

butiran yang bergerigi atau tak beraturan, umumnya mempunyai tahanan geser 

yang tinggi. Material pembentuk perkerasan jalan raya dari agregat bulat mudah 

berdeformasi dan tidak cocok untuk perkerasan dengan volume lalu lintas tinggi 

atau lalu lintas dengan beban berat. 
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b. Kekerasan 

Artinya bahwa ketahanan terhadap abrasi dan degradasi. Degradasi dapat 

terjadi selama pengolahan dan pemadatan. Kekerasan agregat diukur dari persen 

kehilangan material selama dilakukan uji abrasi (uji Los Angeles Abrasion). Secara 

tipikal kehilangan material maksimum yang disyaratkan selama abrasi adalah 40% 

untuk lapis permukaan dan lapis pondasi. Lapis permukaan lebih berhubungan 

langsung dengan lalu lintas dari pada lapis pondasi. Uji abrasi Los Angeles 

mengukur tahanan agregat kasar terhadap degradasi akibat abrasi dan tumbukan. 

c. Keawetan 

Keawetan atau durabilitas adalah sama dengan kekerasan dengan 

ditambahkan syarat bahwa agregat harus tahan terhadap degradasi akibat 

perubahan cuaca atau semacamnya (aksi beku-cair atau yang lain). 

d. Tekstur permukaan 

Tekstur permukaan partikel agregat mempengaruhi kemudahan dikerjakan 

(workability) dan keawetan campuran perkerasan. Agregat halus akan lebih mudah 

diselimuti dengan aspal dan campuran menjadi lebih muda dikerjakan, tetapi 

tekstur agregat yang lebih kasar akan membentuk ikatan lebih kuat dengan aspal 

dan menambah kekuatan campuran. 

e. Kebersihan 

Kebersihan menunjukan istilah tidak adanya material merusak di dalam 

agregat. Material merusak tersebut termasuk vegetasi, gumpalan lempung lapisan 

lempung, serpih, dan material lain yang mengganggu kinerja perkerasan jalan 

raya. Kebersihan juga mencakup pembersihan debu yang mungkin timbul selama 

pemecahan agregat dalam mesin pemecah batu. 

f. Tahanan gelincir 

Tahanan gelincir atau kekesatan perkerasan sangat dipengaruhi oleh tekstur 

agregat, khususnya agregat kasar. Tekstur permukaan perkerasan sendiri 

menyokong secara signifikan pada tahanan gelincir perkerasan. Kekesatan 

agregat sebenarnya adalah tahanan agregat terhadap pengikisan permukaan. Lalu 

lintas dengan kecepatan dan volume tinggi dapat mengikis agregat, sehingga 

mengakibatkan reduksi tahanan gelincir jalan. 
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Secara umum sifat-sifat agregat lapis pondasi menurut Spesifikasi Bina Marga 

Tahun 2010 Revisi III sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sifat-Sifat Agregat Lapis Pondasi 

Sifat –sifat Kelas A Kelas B Kelas S 

Abrasi agregat kasar 0 - 40% 0 - 40% 0 - 40% 

Butiran pecah, tertahan ayakan 3/8” 95/90 55/50 55/50 

Indeks plastis 0 – 6 0 – 10 4 – 15 

Batas cair 0 – 25 0 – 35 0 – 35 

Hasil kali indeks plastisitas dengan % 

lolos saringan No.200 

 

Maks. 25 

 

- 

 

- 

Gumpalan lempung dan butiran-

butiran mudah pecah 

0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

CBR rendaman Min. 90% Min. 60% Min. 50% 

Perbandingan persen lolos No.200 

dan No.40 

 

Maks. 2/3 

 

Maks. 2/3 

 

- 

Sumber : Buku Spesifikasi Bina Marga, Tahun 2010 Revisi III. 

 

2.4. Pemadatan  

Pemadatan adalah suatu proses di mana butir-butir tanah dipaksa (biasanya 

dilakukan dengan peralatan mekanis) untuk merapat lebih dekat melalui pengurangan 

rongga udara.Kepadatan adalah ukuran padat suatu material dimana pori dan berat jenis 

material sangat berpengaruh terhadap besar kepadatan. Tingkat kepadatan sangat 

ditentukan oleh kadar air dan kadar udara yang terkandung di dalamnya, jenis material, 

kepadatan awal, dan cara ataubesarnya usaha pemadatan (compactive effort). Pekerjaan 

pemadatan sangat penting dilakukan dalam pekerjaan konstruksi jalan raya. Pemadatan 

yang kurang baik akan menimbulkan penurunan pada konstruksi yang berakibat pada 

kerusakan jalan raya. Untuk menghasilkan kepadatan maksimum kadar air yang 

digunakan adalah kadar air optimum. Kekuatan kepadatan diukur dengan uji CBR. 

Dengan melakukan uji ini  kekuatan kepadatan diukur dengan ketahanan agregat 

terhadap penetrasi yang bekerja di atasnya.   

Air yang digunakan untuk campuran harus bersih dan bebas dari minyak, garam, 

asam, bahan nabati, lanau atau bahan-bahan lain dalam jumlah tertentu yang 
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mengganggu kualitas perkerasan. Untuk menghasilkan struktur yang padat maksimum 

dengan kadar udara yang disyaratkan, maka kadar air yang digunakan adalah kadar air 

optimum. Hal ini disebabkan karena dengan kadar air optimum menghasilkan kepadatan 

maksimum. Air yang digunakan tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. 

Air yang berlebihan maka rongga yang sebenarnya diisi oleh agregat terisi oleh air 

sehingga kepadatan menurun, namun apabila air sedikit maka material susah bergerak 

untuk mengisi pori udara sehingga kepadatan yang dihasilkan tidak maksimum. Maka 

kadar air yang disarankan adalah kadar air yang optimum. 

 

2.5. Hubungan Kadar Air dengan Kepadatan 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga Kepadatan sangat ditentukan oleh kadar 

air (kelembapan). Fungsi air di sini untuk membantu butiran agregat bergerak mengisi 

rongga-rongga yang kosong. Namun kadar air yang digunakan tidak boleh terlalu banyak 

dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Maka dianjurkan untuk menggunakan kadar air 

optimum. 

Tanah/agregat yang mempunyai kadar air rendah berada dalam keadaan keras 

sehingga sulit dipadatkan. Oleh karena itu tanah/agregatmempunyai berat isi kering yang 

rendah dan kandungan udara yang tinggi. Apabila kandungan air makin tinggi, maka air 

akan berfungsi sebagai pelumas bagi butir-butir tanah sehingga tanah/agregat mudah 

dipadatkan. Hal tersebut menghasilkan berat isi kering yang tinggi dengan kandungan 

udara yang rendah. Pada tanah yang mempunyai kandungan udara yang rendah, 

kombinasi air dan udara cenderung menahan pergerakan lebih lanjut butir-butir tanah 

sehingga kandungan udara sulit berkurang lagi. Dengan penambahan air lebih lanjut, 

volume total rongga (volume udara dan volume air) akan meningkat sejalan dengan 

meningkatnya kandungan air sehingga berat isi kering tanah makin menurun. 

 

2.6. CBR (California Bearing Ratio) 

CBR (California Bearing Ratio) adalah percobaan daya dukung tanah yang 

diciptakan oleh O. J. Poter yang kemudian dikembangkan oleh California State Highway 

Departement. Prinsip pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukan piston 

ke dalam benda uji. Dengan cara ini dapat dinilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain 

yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. 
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Nilai CBR adalah perbandingan (dalam persen) antara tekanan yang diperlukan 

untuk menembus tanah dengan piston berpenampang bulat berdiameter 49,5 mm. Nilai 

CBR dihitung pada penetrasi sebesar 0,1 inch dan penetrasi sebesar 0,2 inch dan 

selanjutnya hasil kedua perhitungan tersebut dibandingkan. 

 

Metode-metode pengujian CBR: 

a. CBR Lapangan  

Metode ini digunakan untuk memperoleh nilai CBR asli lapangan sesuai 

dengan kondisi tanah pada saat itu. Umumnya digunakan untuk perencanaan tebal 

perkerasan yang lapisan tanah dasarnya tidak akan dipadatkan lagi. Pemeriksaan 

ini dilakukan pada kondisi kadar air tanah tinggi (musim penghujan), atau dalam 

kondisi terburuk yang mungkin terjadi.  

b. CBR Laboratorium 

Metode ini disebut CBR Laboratorium karena proses pengujian dilakukan di 

Laboratorium. Pengujian CBR Laboratorium perlu dilakukan pengujian pemadatan 

terlebih dahulu dengan menggunakan kadar air optimum. Material yang telah 

dipadatkan kemudian direndam dan selanjutnya dilakukan pengujian CBR. 

 

2.7. Pengujian Agregat 

Material yang baik dan berkualitas adalah material yang telah melewati pegujian 

sifat-sifat fisik dan teknis yang biasanya dilakukan di Laboratorium. Dalam pelaksanaan 

proyek material perlu diuji kualitasnya apakah memenuhi spesifikasi ataukah sebaliknya. 

Secara umum pengujian Laboratorium meliputi pengujian Abrasi dengan menggunakan 

mesin Los Angeles, pengujian Berat Jenis, pengujian Analisa Saringan, percobaan 

Pemadatan sekaligus untuk mendapatkan Kadar Air Optimum, dan penujian CBR 

(California Bearing Ratio) untuk mendapatkan nilai CBR. Berikut adalah prosedur 

pengujian agregat laboratorium : 

 

2.7.1. Pengujian Gradasi Agregat Kasar dan Halus  

Gradasi atau distribusi partikel-partikel berdasarkan ukuran agregat merupakan hal 

yang sangat penting dalam menentukan stabilitas perkerasan. Gradasi yang baik 

berbentuk bergerigi/tak beraturan, umumnya mempunyai tahanan geser yang tinggi. 

Campuran perkerasan dari agregat bulat mudah berdeformasi dan tidak cocok untuk 

perkerasan dengan volume lalu lintas tinggi atau lalu lintas dengan beban berat. 
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Pengujian Gradasi biasanya mengunakan satu set saringan. Dalam ketentuan 

Spesifikasi Bina Marga Tahun 2010 Revisi III satu set saringan untuk pengujian agregat 

adalah 2”, 1 ½”, 1”, 3/8”, No.4, No.10, No.40, dan No.200. Agregat kasar adalah agregat 

yang tertahan saringan No.4, sedangkan agregat halus adalah agregat yang lolos 

saringan No.4. Pengujian analisa saringan bertujuan untuk mengetahui ukuran butiran 

berdasarkan saringan dan membandingkan dengan berat awal benda uji. 

Tiga kategori gradasi butiran : 

1. Gradasi baik (well graded) atau gradasi padat (dense graded) 

Gradasi butiran yang variasi ukuran butirannya mempunyai ukuran besar maupun 

kecil, sehingga menghasilkan campuran yang padat dan mempunyai stabilitas tinggi. 

Agregat dinamakan bergradasi baik jika persen yang lolos setiap lapis dari sebuah 

gradasi memenuhi : 
 

P = 100 (d/D)0,45  .................................................................................................(2.1) 

 

Dimana :   P  = persen lolos saringan dengan bukaan d mm 

d  = ukuran agregat yang sedang diperhitungkan 

D = ukuran maksimum partikel dalam gradasi tersebut 

2. Gradasi senjang (gap graded) atau gradasi terbuka (open graded) 

Gradasi butiran yang variasi ukuran butirannya tidak mempunyai satu atau lebih 

ukuran butiran tertentu. 

3. Gradasi seragam (uniform graded) 

 Gradasi butiran yang ukuran butirannya seragam atau hampir sama. Sifat-sifat 

agregat dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2 Sifat-Sifat Gradasi 

Gradasi seragam Gradasi baik Gradasi senjang 

Kontak antar butir baik Kontak antar butir baik Kontak antar butir baik 

Kepadatan bervariasi 
Seragam dan kepadatan 

tinggi 

Seragam tapi kepadatan 

jelek 

Stabilitas dalam keadaan 

terbatas 
Stabilitas tinggi Stabilitas sedang 

Stabilitas dalam keadaan 

lepas rendah 
Kuat menahan deformasi Stabilitas sangat rendah 
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Sukar dipadatkan 
Sukar sampai sedang 

untuk memadatkan 
Mudah dipadatkan 

Tidak dipengaruhi kadar 

air 

Tingkat permeabilitas 

cukup 

Tingkat permeabilitas 

rendah 

Mudah diresapi air 
Pengaruh variasi kadar air 

cukup 

Kurang dipengaruhi oleh 

variasi kadar air 

Sumber : Konstruksi Perkerasan Lentur, Sukirman 1999 

 

Tabel 2.3 Gradasi Agregat Lapis Pondasi 

Ukuran saringan ASTM Persen berat lolos saringan (%) 

Nomor 
Diameter 

butiran (mm) 
Kelas A Kelas B Kelas S 

2” 50  100  

1 1/2” 37.5 100 88 – 95 100 

1” 25.0 79– 85 70-85 77 –89 

3/8” 9.50 44-58 30-65 41 – 66 

No.4” 4.75 29– 44 25-55 26 – 54 

No.10” 2.0 17 – 30 15-40 15 – 42 

No.40” 0.425 7–17 8-20 7 – 26 

No.200” 0.075 2–8 2–8 4-16 

Sumber : Buku Spesifikasi, Bina Marga, Tahun 2010 Revisi III 

Gradasi gabungan yakni menggabungkan beberapa jenis agregat dengan gradasi 

yang memiliki sifat material yang berbeda menjadi suatu fraksi agregat dengan sifat lain 

dari aslinya. Analisa gradasi gabungan harus berada dalam rentang spesifikasi. Biasanya 

hasil analisa gradasi gabungan menggunakan cara perhitungan tabel analisa gabungan 

batu pecah dan pasir dan digambarkan dalam bentuk kurva. Untuk mendapatkan hasil 

yang pas dilakukan dengan cara coba-coba (Trial and Error) dengan ketentuan tidak boleh 

melampaui batas atas dan batas bawah dalam spesifikasi. 
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Ukuran dan gradasi agregat  

1. Agregat kasar (batu pecah) : agregat hasil mesin pemecah batu dan tertahan 

saringan No. 4 (4,75 mm). 

2. Sirtu kasar (batu bulat) : Sirtu kali yang tertahan saringan No. 4 (4,75 mm). 

3. Sirtu halus : Sirtu kali yang lolos saringan No.4 (4,75mm). 

4. Mineral pengisi : fraksi dari agregat halus yang lolos saringan no. 200 (2,36 mm) 

minimum 75% terhadap berat total agregat. 

5. Mineral abu : fraksi dari agregat halus yang 100% lolos saringan no. 200 (0,075 

mm). 
 

Ukuran butir atau Gradasi memiliki dua istilah yang digunakan  yaitu : 

a. Ukuran maksimum, yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terkecil yang 

meloloskan 100 % agregat. 

b. Ukuran nominal maksimum, yang didefinisikan sebagai ukuran saringan terbesar 

yang masih menahan maksimum dari 10 % agregat. Ukuran maksimum agregat 

adalah saringan atau ayakan yang lebih besar dari ukuran nominal maksimum. 

Ukuran maksimum agregat ikut menentukan tebal minimum sama dengan dua kali 

ukuran maksimum. Penggunaan agregat berukuran besar akan membutuhkan 

butir-butir agregat yang terdistribusi dalam rentang yang lebih lebar mendapatkan 

agregat bergradasi baik. Disamping itu kemungkinan terjadinya segregasi yaitu 

pemisahan butir-butir berukuran kecil dan besar semakin mudah. 

 

2.7.2. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Berat jenis agregat adalah perbandingan antara berat volume agregat dan berat 

volume air. Agregat dengan berat jenis yang kecil mempunyai volume yang besar 

sehingga dengan berat yang sama membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak. Di 

samping itu agregat dengan kadar pori besar membutuhkan jumlah aspal yang banyak. 

 

1. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat kasar : 

a. Bulk spesific gravity (berat jenis curah) 

Berat jenis bulk adalah berat jenis dimana volume yang diperhitungkan adalah 

seluruh volume pori yang ada (volume pori yang dapat diresapi air dan volume pori 

yang tidak dapat diresapi air). 

..................................................................................................(2.2) 
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b. Apparent specific gravity (berat jenis semu) 

Berat jenis semu adalah perbandingn antara berat material kering dengan 

berat air yang isinya sama dengan isi material dalam keadaan kering 

............................................................................................(2.3) 

 

c. Berat jenis kering-permukaan jenuh (saturated surface dry) 

Berat kering-permukaan jenuh adalah perbandingan antara berat material 

kering permukaan jenuh dengan berat air yang isinya sama dengan material dalam 

keadaan jenuh. 

 ........................................................................................................(2.4) 

d. Penyerapan : 

  x 100%  ............................................................................(2.5) 

 

Dimana : Bj  = berat benda uji kering permukaan jenuh 

Ba  = berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air 

Bk  = berat benda uji kering oven 

 

2. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat halus 

a. Bulk spesific gravity (berat jenis curah) 

 ........................................................................................... (2.6) 

 

b. Apparent specific gravity (berat jenis semu) 

 .......................................................................................(2.7) 

 

c. Berat jenis kering-permukaan jenuh (saturated surface dry) 

.....................................................................................................(2.8) 

 

d. Penyerapan 

 x 100%...............................................................................(2.9) 

 

Dimana :  Bk = berat benda uji kering oven 

Ba = berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air 

Bt  = berat piknometer berisi benda uji dan air 

Bj = berat benda uji dalam keadaan kering permukaan jenuh 

 

PDF Compressor Free Version 



 

II-19 

 

Pengujian berat jenis agregat kasar dan halus bertujuan untuk mendapatkan berat 

jenis efektif. Berat jenis efektif yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai Zero 

AirVoid (ZAI). ZAI adalah keadaan dimana rongga udara pada keadaan nol. Nilai ZAI 

kemudian diplot pada grafik percobaan pemadatan. 

 
2.7.3. Abrasi 

Abrasi atau daya tahan agregat adalah ketahanan agregat untuk tidak 

hancur/pecah oleh pengaruh mekanis ataupun hujan. Degradasi didefenisikan sebagai 

kehancuran agregat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat gaya yang diberikan 

pada waktu penimbunan, pemadatan, ataupun oleh beban lalu lintas. Sedangkan 

disintegrasi didefenisikan sebagai pelapukan pada agregat menjadi-butir-butir halus akibat 

pengaruh kimiawi seperti kelembapan,panas ataupun perbedaan temperatur sehari-hari. 

Agregat yang digunakan untuk lapisan perkerasan haruslah mempunyai daya tahan 

terhadap degradasi (pemecahan) yang mungkin timbul selama proses pencampuran, 

pemadatan, repetisi beban lalu lintas dan disintegrasi (penghancuran) yang terjadi selama 

masa pelayanan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat degradasi adalah: 

 
1. Jenis agregat 

Jenis agregat yang lunak mengalami degradasi yang lebih besar dari agregat yang 

lebih keras. 

2. Gradasi 

Gradasi terbuka mempunyai tingkat degradasi yang lebih besar dibandingkan 

dengan gradasi rapat. 

3. Bentuk partikel 

Bentuk partikel bulat mengalami degradasi yang lebih besar dari yang berbentuk 

kubus/bersudut. 

4. Ukuran partikel 

Partikel yang lebih kecil mempunyai tingkat degradasi yang lebih kecil dari pada 

partikel besar. 

5. Energi pemadatan 

Degradasi akan terjadi lebih besar pada pemadatan dengan menggunakan energi 

pemadatan yang lebih besar. 
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Pengujian abrasi dimaksudkan untuk menentukan ketahanan agregat kasar 

terhadap keausan dengan menggunakan mesin Abrasi Los Angeles yang dinyatakan 

dengan perbandingan antara berat bahan aus lolos saringan No.12 (1,7 mm) terhadap 

berat semula, dalam persentase. Nilai abrasi untuk agregat kelas A, B dan S adalah 0-

40%. 

Pemeriksaan untuk menentukan keausan material: 

 x 100%........................................................................................(2.10) 

 

Dimana :   a  = berat benda uji semula (gram) 

 b = berat benda uji tertahan saringan No.12 (gram) 

 

2.7.4. Uji Kepadatan 

Pekerjaan pemadatan merupakan bagian pekerjaan yang sangat penting dalam 

pembuatan suatu konstruksi jalan raya. Pemadatan harus dilakukan dengan baik 

sehingga memperkecil kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada konstruksi jalan 

raya, seperti terjadinya penurunan pada konstruksi dan akhirnya dapat mengurangi 

kekuatan konstruksi jalan tersebut. Pemadatan bertujuan untuk dapat memperkecil 

rongga-rongga antara butiran bahan yang terlalu besar yang terisi dengan air dan udara,  

sehingga butiran-butiran tersebut tersusun rapat dan saling mengunci satu sama lainnya 

dalam satu satuan volume yang lebih padat. Pemadatan juga dilakukan untuk dapat 

menentukan hubungan kadar air dan kepadatan campuran agregat. 

Pada dasarnya pemadatan diukur berdasarkan berat volume kering dari material 

yang dipadatkan. Air dapat berfungsi sebagai unsur pembasah atau pelumas pada 

partikel-partikel material atau tanah. Karena adanya air, partikel-partikelakan lebih mudah 

bergerak dan bergeseran sehingga kedudukan antara partikel-partikel menjadi rapat atau 

padat. Setelah mencapai kadar air tertentu, adanya penambahan kadar air justru 

cenderung akan menurunkan berat volume kering dari tanah. Hal ini disebabkan karena 

air tersebut menempati ruang-ruang pori dalam tanah yang seharusnya dapat ditempati 

oleh partikel-partikel padat dari tanah/agregat. 

Pemadatan dilakukan agar material merapat atau mengikat dan mengunci satu 

sama lainnya dalam satu satuan volume yang lebih padat. Besarnya kepadatan 

merupakan berat butiran sirtu kali dan batu pecah persatuan volume yang dapat diukur 

atau dinyatakan dalam satuan berat kering (Dry density) 

PDF Compressor Free Version 



 

II-21 

 

Metode pengujian pemadatan di laboratorium yang telah ditetapkan oleh standar 

Spesifikasi Bina Marga adalah Metode D/Modified (SNI 03-1743-1989). Peralatan yang 

dipakai yaitu cetakan selinder berukuran 152 mm (6”). Material yang digunakan adalah 

material yang lolos saringan 37,50 mm (1 ½”) dengan alat penumbuk yang beratnya  4,54 

Kg (10 lbs) dan tinggi jatuh 45,75 cm (18”). Material yang dipakai berdasarkan komposisi 

campuran dari agregat gabungan yang dibagi menjadi 5 bagian, sehingga terdapat 5 lapis 

pemadatan dalam satu silinder dan tiap lapisan terdiri dari 56 kali tumbukan. 

 

Faktor yang menentukan kapadatan : 

1. Kadar air yang terkandung dalam agregat.  

Rumus kadar air dapat dijabarkan sebagai berikut : 

  x 100 .................................................................(2.11) 

2. Jenis Material. 

3. Cara dan besar usaha pemadatan. 

Pada dasarnya pemadatan diukur berdasarkan berat volume kering dari material (ʏ 

dry) dan berat volume kering material (ʏ dry) tersebutditentukan oleh berat volume 

basah (ʏ wet) dan kadar air. Berat volume basah (ʏ wet)  didapat dari perbandingan 

antara berat material dan volume mol.  

Rumus berat isi basah dan berat isi kering dapat dijabarkan dengan rumus sebagai 

berikut : 

....................................................................................................(2.12) 

 ..............................................................................................(2.13) 

Dimana : = berat volume basah (gr/cm3) 

= berat volume kering (gr/cm3) 

B1 = berat cetakan dan keping alas (gram) 

B2 = berat cetakan, keping alas dan benda uji (gram) 

V   = volume mol 

W  = kadar air (%) 
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2.7.5. Uji CBR (California Bearing Ratio) 

Uji CBR dilakukan untuk mengukur tahanan penetrasi material atau tanah dan 

membandingkannya dengan nilai standar yang diperoleh dari pengujian CBR pada batu 

pecah.CBR adalah perbandingan antara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi contoh 

tanah sebesar 0,1’’ atau 0,2’’ dengan beban yang ditahan batu pecah standar pada 

penetrasi 0,1’’ dan 0,2’’. Jadi  nilai CBR  adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah atau 

agregat dibandingakan dengan beban standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai 

CBR sebesar 100% dalam memikul beban lalulintas.   

Untuk dapat menentukan ketebalan suatu struktur perkerasan jalan digunakan nilai 

CBR. Harga nilai CBR ini sangat bergantung pada perbandingan material kasar (material 

tertahan saringan No.4) dengan material halus butiran (material lolos saringan No.4), jenis 

gradasi butiran, serta tingkat kepadatan suatu formasi agregat. CBR sendiri merupakan 

nilai kekuatan formulasi (campuran) agregat pada tingkat kepadatan maksimum , yang 

mana angka tersebut menunjukan daya dukung suatu lapisan material terhadap beban di 

atasnya. 

Alat percobaan untuk menentukan besarnya CBR berupa alat yang mempunyai 

piston dengan luas 3 inch. Piston digerakan dengan kecepatan 0,05 inch/menit, vertikal ke 

bawah. Proving ring digunakan untuk mengukur beban yang dibutuhkan pada penetrasi 

tertentu yang diukur dengan arloji pengukur (dial). 

Beban yang digunakan untuk melakukan penetrasi bahan standar adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.4 Nilai Tekanan atau Beban dan Penetrasi Material Standar Batu Pecah 

Penetrasi (inch) Beban standar (lbs) Tekanan standar (lbs/inch2) 

0,1 3000 1000 

0,2 4500 1500 

0,3 5700 1900 

0,4 6900 2300 

0,5 7800 6000 

Sumber : ASTM (Standard Test Method For CBR ),1883 
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Nilai CBR untuk untuk tiap penetrasi adalah sebagai berikut : 

.................................................................................(2.14) 

Misalkan untuk Penetrasi 0,1” dan 0,2” : 

………………………………………………………………………………………  .   

………………………………………………………………………………………..  .   

 

2.7.6. Hubungan Kadar Air dan Nilai CBR (California Bearing Ratio) 

Pada saat kadar air optimum yang dipakai pada pengujian CBR maka akan 

menghasilkan kepadatan maksimum. Dengan kepadatan maksimum tersebut maka nilai 

CBR yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tetapi apabila kadar air yang ditambahkan 

melebihi kadar air optimum maka akan menyebabkan kepadatan akan semakin menurun, 

hal ini berpengaruh terhadap nilai CBR yang di hasilkan akan mengalami penurunan. Hal 

ini disebabkan karena pada saat pemadatan, agregat yang sebelumnya mengisi rongga-

rongga pori terganti oleh air. 
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