
ABSTRAK 

Komposisi Batu Lokal Kabupaten Malinau dan Tanah Singai Terang sebagai Lapis 

Perkerasan Atas (LPA) dan Lapis Perkerasan Bawah (LPB) untuk Jalan di Kabupaten 

Malinau, Kalimantan Timur 
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Invensi ini adalah  material untuk konstruksi jalan dan komposisi material tanah dan batu 

pecah dari bahan lokal. Invensi ini memanfaatkan bahan lokal untuk konstruksi jalan khususnya 

di Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan timur. 

Pemanfaatan material batu pecah dan tanah setempat ini berkaitan dengan hasil temuan 

secara fisik yaitu baik jumlah dan kualitas batuan dan tanah cukup untuk mendukung 

pembangunan jalan khususnya di Kab. Malinau. Material batu yang berasal dari bukit dan sungai 

berdasarkan uji laboratorium dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai material pembangunan 

jalan. Model uji yang dilakukan di laboratorium antara lain untuk material batu pecah adalah 

harus lolos uji kekerasan, ketahanan keausan, penyerapan air. Sedangkan untuk material tanah  

adalah harus lolos uji kadar air, berat jenis, kadar air optimum, gradasi butir, CBR. Adapun batu 

pecah yang diuji dan akan dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yaitu batu dari dari Setaban, 

Setulang, Sembuak, Gunung Salap,  Luba Selidung, Jalan Inhutani II dan tanahnya dari Singai 

Terang Kec. Mentarang, Kab. Malinau. Komposisi material batu dan tanah jugadilakukan untuk 

konstruksi Lapis Perkerasan Atas (LPA) dan Lapis Perkerasan Bawah (LPB) pada lapis base dan 

sub-base jalan. 

Hasil dari uji laboratorium Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakulatas 

Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Sekolah Menengah Kejuruan 2 Tarakan adalah 

sebagai berikut : Batu yang berasal dari ( Setaban, Setulang, Sembuak, Gunung Salap,  Luba 

Selidung, Jalan Inhutani II) dengan Tanah Singai di Kab. Malinau, Kalimantan Timur seperti 

Lampiran 2 memenuhi persyaratan teknis, yaitu uji kekerasan dengan model Rudellof  rata-rata 

82% telah melebihi 60% bangunan ringan, bangunan sedang 70% dan bangunan berat 80%. Uji 

keausan model Los Engeles rata-rata 23% telah melebihi 40%-50% bangunan ringan, bangunan 

sedang 27%-30% dan bangunan berat 27%. Uji serap air maksimum 3% hasil, sedangkan batu 

yang disebut di atas mempunyai daya serap 2,57%.  Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa material batu berkualitas baik dan memenuhi persyaratan teknis untuk jalan. Tanah yang 

diuji batas cair  rata-rata 25,5% telah melebihi 0-35% untuk LPB, untuk LPA 0-25%. Indek 

plastisitas  rata-rata 6,35%, batasan untuk LPB 0-10% dan LPA 0-6%. Uji CBR rata-rata 36% - 

44,23% telah melebihi batas persyaratan mutu 20% untuk LPB dan CBR rata-rata 36% - 44,23% 

kurang dari batas persyaratan mutu 50% untuk LPA . Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa material tanah berkualitas baik dan memenuhi persyaratan teknis untuk jalan di konstruksi 

LPB sedangkan untuk LPA perlu perlakuan dengan mencampur batu pecah agar mendapat CBR 

yang cukup. Namun pada kenyataan di lapangan untuk LPA penggunaan tanah selalu di campur 

dengan batu pecah. Material batu campur tanah dengan komposisi 65% tanah dan batu pecah 

35% setelah diuji CBR rata-rata 44,23% telah melebihi batas persyaratan mutu 20% untuk LPB 

dan komposisi 60% tanah dan batu pecah 40% setelah diuji CBR rata-rata 51,14% telah melebihi 

batas persyaratan mutu 50% untuk LPA.  Dengan komposisi 80% tanah dan 20% batu pecah S. 

Setaban hasil uji CBR sebesar 60%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa material 

batu berkualitas baik dan memenuhi persyaratan teknis untuk jalan. 

 


