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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan raya merupakan prasarana yang sering digunakan masyarakat setiap 

melakukan aktivitas sehari-hari, tidak kecuali itu dari masyarakat desa ataupun 

kota. Karena pentingnya peranan jalan maka kondisi jalan yang baik akan sangat 

mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan pengguna. Kondisi jalan yang baik 

sangat dipengaruhi oleh lapisan-lapisan penyusun jalan itu sendiri, salah satu 

lapisan yang sangat penting dalam menentukan kualitas jalan adalah pondasi 

jalan. Semakin baik kualitas pondasi jalan maka semakin baik pula mutu jalan 

yang didapat. Salah satu fungsi dari pondasi jalan adalah untuk menjaga stabilitas 

jalan supaya kondisi jalan tidak mengalami perubahan atau kerusakan misalnya 

rutting dan bergelombang. Rutting disebabkan karena pondasi jalan tidak mampu 

menahan beban yang diterima oleh jalan, sehingga pondasi mengalami deformasi. 

Deformasi pada lapisan pondasi dapat menyebabkan kerusakan lapis beraspal 

diatasnya, salah satunya dalam bentuk cracking atau retak. Untuk mendapatkan 

pondasi jalan yang baik harus digunakan bahan atau material penyusun pondasi 

yang baik juga.  

Ada banyak jenis material yang digunakan untuk pondasi jalan, salah 

satunya dengan menggunakan lapis granular kelas A, yaitu lapis pondasi jalan 

yang berupa agregat dengan susunan ukuran butiran tertentu tanpa bahan ikat. 

Ukuran maksimal butiran untuk granular kelas A adalah 1½” dan mengandung 

filler ( lolos saringan no. 200 ) berkisar antara 2-8 %.  Sedangkan untuk ukuran 

saringan 1” agregat yang lolos berkisar antara 79-85 %, saringan 3/8” berkisar 

antara 44-58 %, saringan no. 4 berkisar antara 29-44 %, saringan no. 10 berkisar 

antara 17-30 %,  dan saringan no. 40 agregat yang lolos antara 7-17 %. Pada 

umumnya granular kelas A digunakan untuk lapisan pondasi atas ( Base Course ), 

tetapi tidak tertutup kemungkinan digunakan sebagai lapis pondasi bawah  ( Sub 

Base Course ).  
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Material untuk pondasi jalan harus  mempunyai kualitas yang baik, untuk 

itu berbagai pengujian dilakukan agar mendapatkan kualitas pondasi yang 

dikehendaki. Pengujian yang dapat dilakukan diantaranya pengujian 

menggunakan CBR ( California Bearing Ratio ) dan UTM ( Universal Testing 

Machine ), dengan tujuan untuk mengetahui nilai daya dukung pondasi dan 

mengetahui titik kritis yang mampu ditahan oleh material. Titik kritis adalah 

kondisi dimana material mengalamai perubahan karakteristik penurunan yang 

signifikan. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang karakteristik material pondasi agregat granular kelas A. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui daya dukung pondasi dengan uji CBR ( California Bearing 

Ratio ) dan uji UTM ( Universal Testing Machine ). 

2. Mempelajari karakteristik penurunan ( deformation ) menggunakan alat CBR                 

( California Bearing Ratio ) dan UTM ( Universal Testing Machine ) untuk 

mengetahui titik kritis ( perubahan karakteristik penurunan ). 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk membatasi pembahasan supaya tidak 

meluas, adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium Transportasi Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah agregat granular kelas A. 

3. Kadar air optimum yang digunakan adalah dari hasil uji modified Proctor. 

4. Agregat yang digunakan adalah bersumber dari CV. Panca Dharma. 

5. Lapis pondasi yang di bahas dalam penelitian ini adalah lapisan pondasi atas    

( Base Course ). 

6. Penentuan nilai CBR’ ( nilai CBR yang didapat dari pengujian menggunakan 

alat UTM ) menggunakan metode yang sama dengan cara CBR. 

7. Penentuan titik kritis menggunakan pendekatan grafis. 


