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Abstrak 

Nilai California Bearing Ratio (CBR) rencana diperoleh dengan melakukan uji 

lapangan dan atau uji laboratorium. Kedua pengujian ini memerlukan waktu dan biaya 

yang relatif tinggi sehingga diperlukan suatu hal praktis atau rumusan tentang hubungan 

antar parameter tanah sehingga perencana tidak perlu melakukan uji parameter tanah 

secara keseluruhan. Untuk mendapatkan rumusan tersebut perlu dilakukan percobaan di 

laboratorium secara berulang kali sehingga menghasilkan hubungan grafis atau 

perbandingan di antara parameter-parameter tanah. Dari rumus perbandingan tersebut 

apabila ada salah satu parameter tanah nilainya diketahui maka parameter tanah yang lain 

akan bisa diketahui pula.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan grafik atau rumus perbandingan antara 

Indeks Plastisitas (PI) dengan California Bearing Ratio (CBR) untuk wilayah kecamatan 

Cempaka kota Banjarbaru. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni  dengan 

mengetahui harga PI tanah di kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka diperoleh nilai 

CBR. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Atterberg Limit, dan uji 

CBR.   

 

Kata kunci : Batas Atterberg, Indeks Plastisitas, CBR, Tanah 

 

Latar belakang 

Mendirikan sebuah konstruksi 

agar nyaman dan aman digunakan  

memerlukan data-data sampel tanah 

yang akurat. Data-data tersebut 

diperoleh dari percobaan di 

laboratorium. Namun dalam suatu 

perencanaan praktis, kadang tidak 

diperlukan percobaan tanah secara 

menyeluruh. Untuk itu diperlukan suatu 

pendekatan dari berbagai sifat-sifat 

tanah tersebut. Agar bisa diperoleh 

pendekatan-pendekatan tersebut, maka 

perlu adanya percobaan-percobaan di 

laboratorium, sehingga akan didapatkan 

suatu bentuk hubungan antara sifat-sifat 

tanah yang digambarkan secara grafis 

dan persamaan. Dari grafis dan 

persamaan tersebut, jika diketahui salah 

satu faktor/sifat tanah, maka sifat lainnya 

akan dapat diketahui pula. 

Dalam konstruksi bangunan, 

nilai daya dukung (CBR= California 

Bearing Ratio) memiliki pengaruh 

dalam perencanaan. Untuk mengetahui 

nilai CBR tentu harus dilakukan 

percobaan-percobaan di laboratorium 

maupun lapangan. Jika untuk setiap kali 

perencanaan harus dilakukan uji CBR, 

tentu akan memakan banyak waktu dan 

biaya. Oleh karena itu timbul keinginan 

untuk menyederhanakan parameter yang 

menyangkut CBR. Salah satu parameter 

tanah yang bisa digunakan untuk 

mendapatkan harga CBR adalah indeks 

plastisitas tanah (PI). Dengan data-data 

hasil pengujian laboratorium yang 

akurat, maka dengan bantuan 

perbandingan hubungan antara PI 

dengan CBR, maka bila nilai PI sudah 

bisa didapatkan, maka nilai dari CBR 

juga bisa didapatkan.  Penelitian Marwan 

dan Sundary (2012) menunjukkan 
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hubungan antara PI dan CBR sebagai 

berikut: 

1. CBR tidak terendam = - 0,990 PI + 

28,79;  R2 = 0,868 pada sampel 

tanah terganggu 

2. CBR tidak terendam  = - 0,464 PI + 

10,60; R2  = 0,728 pada sampel 

tanah tidak terganggu.  

3. CBR terendam  = - 0,673 PI + 15,88; 

R2 = 0,706 pada sampel tanah 

terganggu 

4. CBR terendam  = - 0,132 PI + 3,625; 

R2 = 0,887 pada sampel tanah tidak 

terganggu. 

Penelitian Mego Purnomo 

(2011) memperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan CBR dan PI adalah PI 

= 137,86 – 6,792 CBR dan PI 

=90,796 – 4,574 CBR.  

2. Perbandingan CBR dengan sudut 

geser tanah (Ф) yaitu : Ф = 18,379 + 

1,155 CBR dan Ф=10,496 + 

1,71CBR.  

3. Perbandingan CBR dan kohesi (C) 

yaitu : C = 0,165 CBR – 0,279 dan 

C = 0,174 CBR – 0,5996,  

4. Perbandingan PI dengan sudut geser 

tanah Ф = 49,916 – 0,4PI 

 

Tetapi perbandingan tersebut 

tidak berasal dari daerah Kecamatan 

Cempaka Kota Banjarbaru, yang tentu 

struktur dan sifat tanahnya kemungkinan 

besar berbeda. Sedangkan perbandingan 

antara PI dengan CBR untuk daerah 

Cempaka belum ada. Kondisi inilah yang 

melatar belakangi dilakukannya 

penelitian mengenai perbandingan nilai 

PI dengan CBR untuk kondisi tanah di 

kecamatan Cempaka kota Banjarbaru. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penyelidikan agar didapat suatu 

perbandingan antara nilai PI dengan 

CBR untuk tanah di kecamatan Cempaka 

kota Banjarbaru. Dari hasil penelitian 

ini, diharapkan nantinya bila diketahui 

nilai PI maka nilai CBR dapat diketahui 

tanpa melakukan pengujian lagi di 

laboratorium.   

Permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perbandingan antara nilai PI 

terhadap nilai CBR untuk tanah di 

Cempaka Kota Banjarbaru. 

Tujuan  penelitian ini yaitu 

menentukan sifat-sifat tanah asli pada 

pengujian distribusi ukuran butir, berat 

jenis, indeks plastisitas (PI), pemadatan 

standar, dan CBR. Serta menentukan 

perbandingan nilai PI dengan CBR untuk 

tanah di kecamatan Cempaka kota 

Banjarbaru. 

Tinjauan Pustaka 

Uji CBR berasal dari Departemen 

Transportasi California tahun 1929. Uji 

ini dimaksudkan untuk menentukan 

kelayakan suatu lapisan yanah yang akan 

digunakan sebagai subbase atau base 

course dalam konstruksi jalan raya 

maupun bandara. Sejak perang dunia 

kedua, U.S Army Corps of Engineers 

mengaplikasikani pengujian ini pada  

konstruksi bandara. 

Harga CBR adalah perbandingan antara 

beban penetrasi suatu bahan terhadap 

bahan standar dengan kedalaman dan 

kecepatan penetrasi yang sama. 

Dalam bentuk rumus: 

CBR = ( tegangan uji/tegangan baku ) x 

100%.     (1) 

Tabel harga dari tegangan baku adalah 

seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 1. Harga Tegangan Baku Untuk 

Setiap Penetrasi 

Penetrasi 
Satuan tegangan 

baku 

Mm inch Mpa Psi 

2.5 0.10 6.9 100 

5.0 0.20 10.3 1500 

7.5 0.30 13.0 1900 

10.0 0.40 16.0 2300 

12.7 0.50 18.0 2600 

                             Sumber : Bowles (1993) 
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Nilai CBR digunakan untuk 

menilai kemampuan tanah yang dapat 

digunakan sebagai base atau subbase 

bandara maupun tanah dasar pada 

perkerasan jalan. Tabel 2 di bawah ini 

merupakan tingkatan umum dari nilai 

CBR. 

Tabel 2.  Klasifikasi Ttanah 

Berdasarkan Harga CBR 

C

B

R 

N

o 

Tin

gkat

an 

Um

um 

Keg

una

an 

Klasifikasi 

Unified 
AAS

HTO 

0-

3 

San

gat 

bur

uk 

Sub

grad

e 

OH,CH,M

H,OL 

A5,A

6,A7 

3-

7 

Bur

uk 

hing

ga 

cuk

up 

bag

us 

Sub

grad

e 

OH,CH,M

H,OL 

A4,A

5,A6,

A7 

7-

2

0 

Cuk

up 

bag

us 

Sub

base 

OL,CL,M

L,SC,SM,

SP 

A2,A

4,A6,

A7 

2

0-

5

0 

Bag

us 

Bas

e or 

sub

base 

GM,GC,S

W,SM,SP,

GP 

Ab,A

2-

5,A3,

A2-6 

>

5

0 

San

gat 

Bag

us 

Bas

e 

 A1a,

A2-

4,A3 

Sumber : Bowles (1993) 
 

Pengujian CBR laboratorium 

menggunakan alat penetrasi dengan 

kapasitas sekurang-kurangnya 4,45 ton 

dengan kecepatan penetrasi sebesar 1,25 

mm per menit. Untuk uji CBR di 

laboratorium diperlukan uji pemadatan. 

Biasanya contoh tanah yang diambil 

untuk uji CBR di laboratorium adalah 

contoh tanah yang berada dalam kadar 

air optimum. Tetapi pemeriksaan CBR 

bisa saja dilakukan pada beberapa 

macam kadar air dan berat isi kering 

yang berbeda.  

Kerugian dari penggunaan uji CBR 

laboratorium adalah: 

➢ banyaknya waktu yang diperlukan 

dibanding dengan uji langsung di 

lapangan, karena harus melalui 

prosedur – prosedur pengujian antara 

lain : penyaringan, Atterberg limit 

test, dan pemadatan. 

➢ Tingginya biaya transportasi yaitu 

biaya pengambilan sampel tanah dan 

pemindahan tanah ke laboratorium. 

Contoh alat uji CBR 

laboratorium dapat dilihat pada Gambar 

1 berikut  

 
Gambar 1. Alat Uji CBR Laboratorium 

 

Dibanding dengan uji laboratorium, uji 

CBR langsung di lapangan lebih 

menguntungkan dari segi waktu ( data 

bisa didapat saat itu juga ), dan tidak 

memerlukan pengambilan sampel tanah. 

Beberapa uji CBR yang biasa dilakukan 

di lapangan antara lain uji piston.  

Uji ini antara lain menggunakan 

dongkrak CBR mekanis dengan 

kapasitas 10 ton, juga memerlukan 

sebuah truk atau kendaraan berat lainnya 

yang dibebani sesuai dengan kebutuhan 

dan dibawahnya dipasang sebuah 

dongkrak mekanis. Kerugian dari uji ini 

adalah penggunaan truk atau kendaraan 
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sejenis yang membuat uji ini jadi kurang 

efisien.  

 Sifat-sifat tanah sangat tergantung 

pada ukuran butirannya. Besarnya 

butiran dijadikan dasar untuk pemberian 

nama dan klasifikasi tanah. Oleh karena 

analisis ukuran butiran merupakan 

penentuan persentase berat butiran pada 

satu unit saringan dengan ukuran 

diameter lubang tertentu. Pada umumnya 

pengukuran analisis ukuran butiran 

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

analisis ayakan (sieve analysis) dan 

analisis pengendapan (hydrometer 

analysis). 

 Analisis ayakan (sieve analysis) 

digunakan untuk menyaring tanah 

berbutir kasar.yang tertahan saringan no. 

200 (lebih besar dari 0,075 mm). 

Caranya, diguncang dengan kecepatan 

tertentu dengan cara mekanis lewat satu 

unit saringan standar. Berat tanah yang 

tinggal pada masing-masing saringan 

ditimbang, lalu persentase terhadap berat 

kumulatif tanah dihitung kemudian 

digambar dalam satu grafik hubungan 

diameter butiran dengan prosentase 

lolos.  

 Kemudian analisis pengendapan 

(hidrometer analysis) digunakan untuk 

distribusi ukuran butir tanah berbutir 

halus yang lolos saringan no. 200 (lebih 

kecil dari 0,075 mm) dengan cara 

sedimentasi. Metode ini didasarkan pada 

hukum Stokes yang berkenaan dengan 

kecepatan mengendap butiran pada 

larutan suspensi. Biasanya butiran yang 

besar akan mengendap terlebih dahulu 

dan yang lebih kecil akan lebih lambat. 

Dari pengujian ini akan diketahui 

prosentase masing-masing range ukuran 

butir (Hardiyatmo, 2006). 

 Apabila tanah lolos saringan No. 

200 > 50% maka diklasifikasi tanah 

berbutir halus (USCS). Sedangkan 

menurut AASHTO, bahwa tanah yang 

lolos saringan No. 200 > 36%, maka 

diklasifikasi jenis lanau atau lempung 

dalam kelompok A-4, A-5, A-6, A-7-5 

atau A-7-6. Kemudian menurut 

Masschusetts Institute of Technology 

(MIT) bahwa setiap tanah yang lolos 

saringan No. 200 maka termasuk jenis 

lempung. Jika dominan berat butiran 

ukuran lolos 0,002 – 0,0006 mm 

termasuk lempung kasar, jika lolos 

0,0006 – 0,0002 termasuk lempung 

sedang dan jika dominan berat butiran 

ukuran lebih kecil 0,0002 mm termasuk 

lempung halus (Hardiyatmo, 2006).  

Umumnya tanah berbutir halus 

secara alamiah berada pada dalam 

kondisi plastis. Batas atas dan bawah 

dari rentang kadar air dimana tanah 

masih bersifat plastis berturut-turut 

disebut batas cair (LL) dan batas plastis 

(PL). Rentang kadar air itu sendiri 

didefenisikan sebagai indeks plastisitas 

(PI), seperti pada persamaan  
PLLLPI −=       (2) 

Indeks plastisitas (PI) adalah selisih 

batas cair (LL) dan batas plastis (PL) dan 

tanah masih bersifat plastis.  

Berdasarkan Unified Soil 

Classification System (USCS) salah satu 

sampel tanah butir halus adalah tanah ini 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

tanah butir halus bersifat plastis rendah 

(LL < 50%) dan sifat plastisnya tinggi 

(LL > 50%). Kemudian, simbol tanah 

butir halus ditetapkan dengan 

menggunakan plastisitas Casagrande 

didapat CH, MH, OH, CL, ML dan OL. 

Dengan data LL dan PI diplotkan dalam 

diagram, lalu dilihat secara analisis LL < 

50% atau LL > 50% selanjutnya dihitung 

PI batas = 0,73 (LL-20), jika PI > PI 

batas berarti di atas garis A dan 

sebaliknya. Selain garis A, terdapat pula 

garis U yang merupakan batas dari 

hubungan antara indek plastisitas dan 

batas cair untuk suatu tanah. Garis U 

mengikuti persamaan garis lurus PI = 0,9 

(LL-8) seperti Gambar 2 berikut 
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Gambar 2. Grafik Plastisitas untuk 

Klasifikasi Tanah USCS 

(Sumber Hardiyatmo 2010) 

 

 Berdasarkan AASHTO (American 

Association of State Highway for 

Transportation Official bahwa  tanah 

yang memiliki batas cair (PL) > 41% dan 

indeks plastisitas (PI) > 11% termasuk 

kelompok A-7-5/A-7-6. Kemudian, pada 

Gambar 2 dapat digunakan untuk 

memperoleh batas-batas antara batas cair 

(LL) dan plastisitas (PI) untuk kelompok 

A-4 sampai A-7 dan untuk sub kelompok 

dalam A-2. Dari Gambar tersebut, garis 

A dari Casagrande digambarkan 

bersama-sama dengan garis U yang 

dinyatakan oleh persamaan PI= 0,9 (PI-

8). Garis U ini adalah garis batas atas 

dari hubungan LL dan PI untuk tanah-

tanah di alam pada umumnya, Holtz dan 

Kovaes, 1981, (dalam Hardiyatmo, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Plastisitas Untuk 

Klasifikasi Tanah AASHTO 
(Sumber Hardiyatmo 2010) 

 

Karena itu, Indeks Plastisistas 

menunjukkan sifat keplastisan tanah. 

Batasan mengenai indeks plastisitas, 

sifat, macam tanah dan kohesi seperti 

pada Tabel 3 berikut ini 

 

Tabel 3.  Nilai Indeks Plastistas dan 

Macam Tanah 

PI Sifat 
Macam 

tanah 
Kohesi 

0 
Non 

plastis 
Pasir 

Non 

kohesif 

<7 
Plastis 

rendah 
Lanau 

Kohesif 

sebagian 

7-

17 

Plastis 

sedang 

Lempung 

berlanau 
Kohesif 

>17 
Plastis 

tinggi 
Lempung Kohesif 

Sumber : Hardiyatmo (2006) 

  

Evaluasi tanah dalam 

kelompoknya menggunakan indeks 

kelompok yang perhitungannya 

menggunakan rumus empiris seperti 

pada persamaan berikut dan pengujian 

yang digunakan adalah analisis saringan 

dan plastisitas. 

GI = (F-35)[0,2+0,005(LL-

40)]+0,01(F-15)(PI-10)  (3) 

Dimana : 

GI = Indeks kelompok (group indeks) 

F = Persen butiran lolos saringan no. 

200 

LL = Batas cair 

PI = Indeks plastisitas 

 

Pengujian Berat jenis (Gs) untuk 

menentukan berat jenis tanah yang 

mempunyai butiran lolos saringan no.4, 

no.10 dan no.40 dengan piknometer, 

yang mana hasil perbandingan antara 

berat butiran padat (γs) dengan berat 

volume air suling (γw) dengan isi yang 

sama pada temperatur 25 0C seperti pada 

persamaan Gs = 
w

s




p   (4) 

 Berat jenis (Gs) tidak mempunyai 

satuan. Berat jenis berbagai tanah antara 

2,65 sampai 2,75. Berat jenis Gs = 2,67 

biasanya digunakan untuk tanah-tanah 

tidak berkohesi atau tanah granular, 

sedangkan untuk tanah-tanah tidak 
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kohesif tidak mengandung bahan 

organik Gs berkisar diantara 2,68 sampai 

2,72.  Nilai-nilai berat jenis dari berbagai 

jenis tanah diberikan dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Berat Jenis Tanah (Specific 

Gravity) 

Macam tanah Berat jenis (Gs) 

Kerikil 2,65 – 2,68 

Pasir 2,65 – 2,68 

Lanau organik 2,62 – 2,68 

Lempung 

organik 
2,58 – 2,65 

Lempung 

anorganik 
2,68 – 2,75 

Humus 1,37 

Gambut 1,25 – 1,28 

Sumber : Hardiyatmo (2006) 
 

Untuk menentukan hubungan kadar air 

dengan berat volume, dan untuk 

mengevaluasi tanah agar memenuhi 

persyaratan kepadatan, maka umumnya 

dilakukan uji pemadatan. Menurut 

Proctor (1933) (dalam Hardiyatmo, 

2006), telah mengamati bahwa ada 

hubungan yang pasti antara kadar air dan 

berat volume kering tanah padat. Untuk 

berbagai jenis tanah pada umumnya, 

terdapat satu nilai kadar air optimum 

tertentu untuk mencapai berat volume 

kering maksimumnya. Hubungan berat 

volume kering (γd) dengan berat volume 

basah (γb) dan kadar air (w) dinyatakan 

dalam persamaan  

w

b
d

+
=

1


      (5) 

 Karateristik kepadatan tanah dapat 

di nilai dari pengujian standar di 

laboratorium yang disebut standar 

Proctor. Prinsip pengujiaan 

menggunakan pemadat berupa silinder 

mould yang mempunyai volume 9,44 x 

10-4 m3. Tanah di dalam mould 

dipadatkan dengan penumbuk yang 

beratnya 2,5 kg dengan tinggi jatuh 

30,50 cm. Tanah dipadatkan dalam tiga 

lapisan dengan tiap lapisan ditumbuk 25 

kali.  

 Dalam uji pemadatan, percobaan 

diulang paling sedikit 5 kali dengan 

kadar air tiap percobaan divariasikan. 

Kemudian, digambarkan sebuah grafik 

hubungan kadar air dan berat volume 

keringnya. Kurva yang dihasilkan pada 

Gambar 7 dari pengujian 

memperlihatkan nilai kadar air terbaik 

(wopt) untuk mencapai berat volume 

kering terbesar atau kepadatan kering 

maksimum (γdmaks).  Parameter 

kepadatan ini berguna untuk bahan 

sampel pengujian California Bearing 

Ratio (CBR) dan Unconfined 

Compressive Strength (UCS). 

 Berat volume kering maksimum 

dinyatakan sebagai berat volume kering 

dengan tanpa rongga udara (zero air 

void) atau berat volume kering saat tanah 

menjadi jenuh (γzav) dapat dihitung pada 

persamaan. 

Gsw

wGs
zav

.1

.

+
=


    (6) 

Metodologi Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel 

tanah di kecamatan Cempaka kota 

Banjarbaru. 

Adapun proses penelitian ini dilakukan 

dengan tahapan – tahapan sebagai 

berikut : 

1. Pengambilan contoh tanah  

Contoh tanah diambil di 3 (tiga) titik di 

kecamatan Cempaka kota Banjarbaru.  

2. Pengujian contoh tanah yang sudah 

diambil Selanjutnya sampel tanah yang 

sudah mengalami proses akan menjalani 

serangkaian uji. Uji-uji tersebut adalah 

pengujian distribusi ukuran butir, berat 

jenis, batas cair dan batas plastis, 

pemadatan standar, CBR, swelling dan 

UCS.  Jumlah sampel tanah asli yang 

diperlukan untuk setiap uji adalah seperti 

pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Jumlah Sampel Tanah Asli 

 
Bagan alir penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 4 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian 

Sumber : Analisis Pribadi 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian di 

Laboratorium, diperoleh karakteristik 

tanah di kecamatan Cempaka 

berdasarkan masing-masing 

pengambilan sampel  dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Karakteristik Tanah Lempung 

Cempaka 

 
Berat jenis (Specific Gravity) 

Pengujian berat jenis dilakukan 

sebagai perbandingan berat volume 

butiran padat dengan volume air. 

Menurut Hary Christiady (1992) berat 

jenis tanah organik dengan Humus, maka 

tanah Gambut yang diambil termasuk 

jenis tanah Humus organik. 

 

Tabel 7.  Hasil Pengujian Berat Jenis 

Tanah Cempaka 

 
Batas-batas Atterberg 

Hasil dari pengujian batas-batas 

atterberg yaitu mencari nilai indeks 

plastisitas (PI) yang diperoleh dari 

pengujian selisih batas cair (LL) dan 

batas plastis (PL). Adapula hasil dari 

pengujian tersebut diantaranya sebagai 

berikut.. Pada Tabel 8 akan menunjukan 

hasil pengujian sebagai berikut. 
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Tabel 8. Hasil Pengujian Atterber Limit 

Cempaka 

N

o 

Jenis 

Tana

h 

Atterberg Limits 

LL PL PI 

1. Titik 

1 
36,40

0 

25,21

0 

11,19

0 

2. Titik 

2 
38,00

0 

26,29

0 

11,71

0 

3. Titik 

3 
46,00

0 

31,93

0 

14,07

0 

 

 Pemadatan Standar Proctor 

Pemadatan yang dilakukan adalah 

pemadatan tanah asli. Parameter yang 

diperoleh  dari pengujian menggunakan 

standar proctor adalah nilai berat isi 

kering maksimum  (γdmaks) dan kadar air 

optimum (wopt) seperti pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Pemadatan Tanah Asli 

Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 

Parameter 

Pemadatan 

Berat Isi 

Kering 

Maks. 

(g/cm3) 

Wopt 

(%) 

1. Titik 1 1,635 20,800 

2. Titik 2 1,580 22,400 

3. Titik 3 1,352 32,600 

 

California Bearing Ratio (CBR) 

Pengujian CBR laboratorium yang 

dilakukan adalah pengujian CBR yang 

bersifat rendaman (soaked.) Adapun 

sampel uji CBR kondisi harus direndam 

peram selama 1 hari dan dilakukan 

perendaman selama 5 hari.  Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil Pengujian CBR Tanah 

Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 

CBR Tanah (%) 

100 % 90% 

1. Titik 1 10,000 9,000 

2. Titik 2 6,500 5,850 

3. Titik 3 4,100 3,690 

 

Hubungan Nilai Plasitisitas Indeks (PI) 

dan  California Bearing Ratio (CBR) 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah diperoleh dapat dilakukan 

pengelompokan nilai CBR dan PI 

berdasarkan lokasi pengambilan sampel 

dilapangan. Dalam melakukan 

perbandingan kedua nilai, untuk nilai 

CBR yang digunakan adalah nilai CBR 

Desain atau CBR 90%. Hasil pengujian 

dituangkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 11. Perbandingan Nilai PI dan 

CBR Tanah Cempaka 

No 
Jenis 

Tanah 
PI (%) CBR(%) 

1. Titik 1 11,190 9,000 

2. Titik 2 11,710 5,850 

3. Titik 3 14,070 3,690 

 

Berdasarkan nilai pada tabel 

perbandingan nilai PI dan CBR diatas 

dapat dituangkan dalam gambar kurva 

dibawah ini. 

 

 
Gambar 5. Diagram Nilai Hasil 

Pengujian PI dan CBR 

 

Dari hasil pengujian pada 

Gambar 5 menunjukan bahwa nilai PI 
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tanah berbanding terbalik dengan nilai 

CBR tanah. Secara umum sampel nilai 

PI tanah yang disusun mengalami 

peningkatan. Sedangkan untuk nilai 

CBR dari masing-masing sampel yang 

disusun mengalami penurunan. 

Sebagaimana sebelumnya maka 

perbandingan antara nilai Plastisitas 

Indeks (PI) dan CBR dapat dibuat dalam 

suatu hubungan yang dimuat dalam 

persamaan Y = a+bX. Dalam 

pelaksanaannya hubungan perbandingan 

ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode grafik linear dan 

analitis persamaan linear. Pada gambar 

dibawah akan dilakukan perbandingan 

nilai  PI terhadap CBR dengan cara 

grafis. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai PI 

terhadap CBR 

 

Pada Gambar 6 grafik menunjukkan 

hasil perbandingan hubungan nilai PI 

(Plastisitas Indeks) terhadap CBR 

(California Bearing Ratio) dari tiga buah 

sampel tanah yang dibandingkan 

menggunakan regresi linier. Dari hasil 

persaman linear nilai PI adalah X dan 

nilai CBR sebagai Y sehingga 

menghasilkan persamaan linier y = -

1,5585 x + 25,386.  

Penjabaran persamaan regresi linear 

menjadi CBR = -1,5585 PI + 25,386. 

Penggunaan persamaan tersebut apabila 

diketahui nilai PI hasil pengujian 

diperoleh sebesar 15% maka nilai CBR 

tanah dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan,  CBR = -

1,5585 (15) + 25,386 sehingga diperoleh 

nilai CBR sebesar 48,7635 %. Sesuai 

dengan hasil pengujian yang dilakukan 

memperlihatkan bahwa nilai 

perbandingan PI dan CBR menunujukan 

semakin kecil nilai PI tanah maka nilai 

CBR tanah semakin besar. 

Kesimpulan 

Kesimpulan dalam pengujian ini 

menyatakan bahwa ketiga tanah sampel 

di kecamatan Cempaka Banjarbaru nilai 

CBR 4,10, 6,50, dan 10,00 termasuk 

dalam klasifikasi tanah cukup bagus 

untuk subgrade jalan raya. Nilai 

perbandingan PI dan CBR  memiliki 

hubungan sangat erat yaitu semakin kecil 

nilai PI tanah maka nilai CBR tanah 

semakin besar. Sesuai dengan ketentuan 

hasil perhitungan perbandingan R = 

0,80-1,00, pengujian  sampel  tanah  di 

wilayah  kecamatan  Cempaka  

didapatkan  hasil  akhir nilai CBR = -

1,5585 PI + 25,386 serta nilai R = 0,895.  
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