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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan lalu lintas yang sangat pesat saat ini, maka sangat perlu untuk 

diperhatikan mengenai kualitas jalan yang akan dilewati. Untuk membentuk jalan 

berkualitas baik,maka diperlukan bahan pekerasan yang memiliki kualitas yang 

baik juga, salah satu faktor yang menentukan adalah campuran bahan pekerasan 

jalan, seperti lapisan base pada jalan tipe perkerasan lentur ( flexible pavement). 

Pembangunan di wilayah pulau Bengkalis sering menggunakan agregat 

kelas B sebagai bahan pekerasan lapisan pondasi bawah. Dikarenakan agregat 

kelas B ini sering digunakan sebagai bahan pekerasan jalan di pulau Bengkalis, 

untuk  menunjang kualitas jalan yang baik, Perlu dilakukan penelitian tentang 

agregat kelas B ini, agar dapat mengetahui mutu yang baik dari agregat ini. 

Untuk mendapatkan mutu pekerjaan yang baik, biasanya agregat kelas B di 

lakukan serangkaian pengujian di laboratorium dengan pengujian- pengujian 

sebagai berikut: 

1. Analisa Saringan 

2. Pengujian Berat Jenis 

3. Pengujian Batas Cair (liquid limit) 

4. Pengujian Batas Plastis (plastis limit) 

5. Indeks Plastisitas 

6. Pengujian Pemadatan 

7. Keausan Agregat 

8. Pengujian California Bearing Ratio (CBR) kondisi soaked. 

Salah satu pengujian yang akan dilakukan adalah daya dukung dalam 

bentuk CBR yang dilakukan dalam kondisi terendam air (soaked). Sedangkan 

untuk kontrol mutu dilapangan salah satunya adalah daya dukungnya (CBR) 
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agregat kelas B ini dilakukan dalam kondisi tidak terendam air (unsoaked). Hal ini 

tentu berbeda dengan kontrol pertama yang dilakukan di Laboratorium dimana 

pengujian dilakukan dengan kondisi  terendam air (soaked). Oleh karena itu 

penelitian tugas akhir ini ingin membuat korelasi antara CBR agregat kelas B 

dalam kondisi terendam air (soaked) terhadap kondisi tidak terendam air 

(unsoaked). 

Pengujian CBR soaked dan unsoaked  ini mengacu pada peraturan dinas PU  

Spesifikasi Umum 2010 ( revisi 3) devisi 5 tentang Perkerasan Berbutir Dan 

Pekerasan Beton Semen. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain: 

1. Bagaimana Variasi Gradasi agregat kelas B kondisi soaked dan unsoaked di 

beberapa kuari di pulau Bengkalis. 

2. Bagaimana nilai CBR desain dengan kondisi soaked dan unsoaked agregat 

kelas B berdasarkan variasi gradasi  di berbagai kuari pulau Bengkalis. 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui variasi gradasi agregat kelas B kondisi soaked dan unsoaked di 

pulau Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui nilai kekuatan CBR agregat kelas B kondisi soaked dan 

unsoaked variasi gradasi pulau Bengkalis 

3. Untuk mengetahui korelasi nilai dari CBR agregat kelas B kondisi terendam 

air (soaked) terhadap CBR agregat kelas B kondisi tidak terendam air 

(unsoaked) 
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1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari pengujian ini melakukan pengujian soaked dan unsoked 

terhadap beberapa kuari atau sample sebagai perbandingan hasil dari pengujian 

yang dilakukan. Beberapa batasan masalah diterapkan dalam tugas akhir ini untuk 

mengetahui sejauh mana cakupan pengujian ini lakukan. 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah, yakni sebagai berikut : 

1. Sampel agregat A yang diuji diambil dari 3 quarri yaitu : UD. Andalas Karya, UD. 

Bahari Indah Jaya, dan UD. Gudang Ase 

2. Melakukan beberapa pengujian yaitu : Analisa saringan, Berat jenis, Batas cair, 

Batas plastis, Pengujian keausan agregat, Pengujian pemadatan (Proctor Modified), 

dan Pengujian california bearning ratio (CBR) Laboratorium. 

3. Melakukan pengolahan data hasil dari setiap sampel dan setiap pengujian. 

 

1.5. Manfaat penulisan 

Dari penulisan Tugas Akhir ini diperoleh beberapa manfaat diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Diketahui kondisi faktual variasi gradasi agregat kelas B kondisi soaked dan 

unsoaked di pulau Bengkalis. 

2. Didapatkan nilai kekuatan CBR agregat kelas B kondisi soaked dan 

unsoaked variasi gradasi pulau Bengkalis 

3. Dapat diketahui  korelasi nilai dari CBR agregat kelas B kondisi terendam 

air (soaked) terhadap CBR agregat kelas B kondisi tidak terendam air 

(unsoaked) 

 

 

 

  


