
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Vidya 

Annisah 

Putri  

 

2016  

 

Identifikasi jenis 

kerusakan pada 

perkerasan 

lentur (Studi 

kasus jalan 

Soekarno-Hatta 

Bandar 

Lampung)  

Terdapat 13 jenis kerusakan pada 

perkerasan lentur ruas jalan 

Soekarno-Hatta Bandar Lampung 

yaitu retak kulit buaya 

(12,64%),retak blok (4,66%), 

tonjolan (3,35%), amblas (2,96%), 

retak tepi (4,05%), penurunan 

bahu jalan (4,14%), retak 

memanjang(8,81%),tambalan 

(24,61%), pengausan (17,18%), 

lubang (3,35%), alur (8,76%), 

retak selip (2,58%) dan pelepasan 

butir (2,92%).  

2. Zainal, Arif 

Mudianto, 

dan Andi 

Rahman 

 

 

2015 

Analisa dampak 

beban 

kendaraan 

terhadap 

kerusakan jalan 

(Studi kasus : 

Ruas Jalan 

Pahlawan, Kec. 

Citeureup, Kab. 

Bogor ) 

Melihat umur rencana yang begitu 

singkat dan agar tidak menjadi 

pemborosan anggaran, disarankan 

menganti perkerasan lentur yang 

ada dengan perkerasan kaku yang 

sesuai dengan SNI ( yang nantinya 

analisa perkerasan kaku ini bisa 

dilanjutkan oleh mahasiswa yang 

lain untuk menjadi bahan tugas 

akhir  berikutnya ). 

3. Andris 

Wandi, 

Sofyan M. 

Saleh, dan 

M. Isya 

 

2016 

Analisis 

kerusakan jalan 

akibat beban 

berlebih (Studi 

kasus : Jalan 

Banda Aceh –

Meulaboh KM. 

69 S/D KM. 150 

) 

Berdasarkan analisis CESA, nilai 

CESA perkerasan didesain dengan 

beban standar umur rencana 20 

tahun dan menanggung bean 

standar. Jika dihitung dengan 

kondisi beban berlebih maka 

hanya mampu  bertahan (umur 

layanan) selama 11 tahun. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 
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2.2 Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara 

lapisan tanah dasar dan roda kendaraan, yang berfungsi memberikan pelayanan 

kepada sarana transportasi, dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak 

terjadi kerusakan yang berarti. Agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu 

yang diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan dan pengolahan 

dan bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan (Silvia Sukirman.2003). 

Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban lalu 

lintas tanpa menimbulkan kerusakan pada konstruksi jalan itu sendiri. Dengan 

demikian lapisan perkerasan ini memberikan kenyamanan kepada pengguna 

jalan selama masa pelayanan jalan tersebut. Dalam perencanaannya, perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan 

konstruksi perkerasan tersebut, diantaranya : 

1. Fungsi jalan 

2. Kinerja perkerasan (pavement performance) 

3. Umur rencana 

4. Lalu lintas 

5. Sifat tanah dasar 

6. Kondisi lingkungan 

7. Sifat dan banyaknya material tersedia di lokasi akan digunakan sebagai 

bahan lapisan perkerasan 

8. Bentuk geometrik lapisan perkerasa 

2.2.1. Konsep perkerasan jalan 

a Mempunyai tebal total yang cukup 

b Mampu mencegah masuknya air, baik dari luar maupun dari dalam 

c Mempunyai permukaan yang rata, tidak licin, awet terhadap distorsi oleh 

lalu lintas dan cuaca. 

2.2.2. Konsep Dasar Design Lapisan Perkerasan Jalan 

a Memperbaiki/meningkatkan harga CBR dari subbase ataupun base course, 

dengan bahan yang lebih baik. 

b Mempertebal lapisan subbasemaupun basse course 

c Dengan cara-cara modern, antara lain menambah lapisan penguat tipis 

antara tanah dasar (subgrade) dan lapisan pondasi (base/subbase). 

Untuk mendapatkan perkerasan yang memiliki daya dukungyang baik dan 

memenuhi faktor keawetan      dan faktor ekonomis yang diharapkan maka 

perkerasan dibuat berlapis-lapis. Lapisan perkerasan yang paling atas disebut : 
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 2.3 Lapisan Permukaan (surface course) 

    lapisan permukaan adalah bagian perkerasan jalan yang paling atas. Lapisan 

tersebut berfungsi sebagai berikut : 

1. Lapisan Perkerasan penahan beban roda yang  mempunyai stabilitas tinggi 

untuk menahan roda selama masa pelayanan. 

2. Lapisan kedap air, air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan 

bawah dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. 

3. Lapisan, ulang yang lansung menderita gesekan akibatt roda kendaraan. 

4. Lapisan-lapisan yang menyebabkan beban ke lapisan di bawahnya sehingga 

dapat dipikul oleh lapisan lain dengan daya dukungyang lebih jelek. 

2.4 Lapisan Pondasi Atas (base coarse)   

Lapisan pondasi atas adalah bagian lapis perkerasan yang terletak antara lapis 

permukaan dengan lapis pondasi bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak 

menggunakan lapis pondasi bawah). Karena terletak tepat di bawah permukaan 

perkerasan, maka lapisan ini menerima pembebanan yang berat dan paling 

menderita akibat muatan, oleh karena itu material yang digunakan harus 

berkualitas sangat tinggi dan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan dengan 

cermat. 

Fungsi lapis pondasi atas adalah : 

 Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan 

menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. 

 Lapis peresapan untuk pondasi bawah. 

 Bantalan terhadap lapisan permukaan. 

Bahan untuk lapis pondasi atas cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan 

beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai 

bahan pondasi hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaik-

baiknya sehubungan dengan persyaratan teknis. Bermacam-macam bahan 

alam/bahan setempat (CBR > 50 %, PI < 4 %) dapat digunakan sebagai bahan 

lapisan pondasi atas, antara lain batu merah, kerikil dan stabilisasi tanah dengan 

semen atau kapur. 

 

 



8 

 

 
 

 

2.5 Lapisan Pondasi Bawah (sub-base course ) 

   Lapisan pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak antara lapis 

pondasi atas dan tanah dasar. Fungsi lapis ponasi bawah adalah : 

 Menyebarkan beban roda ke tanah dasar. 

 Efisieni penggunaan material. Material pondasi bawah lebih murah dari 

pada  lapisan di atasnya. 

 Lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

 Lapisan partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapisan pondasi atas. 

Bahanya dari bermacam-macam bahan setempat, ( CBR > 20 %, PI < 10 % ) 

yang relatif jauh lebih baik dengan tanah dasar dapat digunakan sebagai bahan 

pondasi bawah. Campuran-campuran tanah setempat dengan kapur atau semen 

Portland dalam beberapa hal sangat di anjurkan agar dapat bbantuan yang efektif 

terhadap kestabilan konstruksi perkerasan. 

2.6 Lapisan Tanah Dasar ( subgrade ) 

   Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan tanah galian 

atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan 

dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Kekuatan dan 

keawetan konstruksi perkerasan jalan tergantung dari sifat- sifat daya dukung 

tanah dasar. 

Persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah : 

 Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari macam tanah tertentu 

akibat beban lalu lintas. 

 Sifat kembang susut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air. 

 Daya dukung tanah yang tidak merata, sukar ditentukan secara pasti ragam 

tanah yang sangat berbeda sifat dan kelembabannya. 

 Lendutan atau lendutan balik. 
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Gambar 2.1 Susunan lapisan perkerasan lentur 

 

Gambar 2.2 Penyebaran beban roda hingga lapisan subgrade 

Pada gambar 2.2 terlihat bahwa beban kendaraan dilimpahkan keperkerasan 

jalan melalui bidang kontak roda bberupa beban terbagi rata (w) beban tersebut 

di terima oleh lapisan permukaan ( surface course ) dan disebarkan hinggaa 

ketanah dasar (subgrade), dan menimbulkan gaya pada masing-masing lapisan 

sebagai akibat perlawanan dari tanah dasar terhadap beban lalu lintas yang 

diterimanya. Beban tersebut adalah : 

 Muatan atau berat kendaraan berupa gaya vertical 

 Gaya gesekan akibat rem berupa gaya horizontal 

 Pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran karena sifat dari beban 

tersebut semakin kebawah semakin menyebar, maka pengaruhnya semakin 

berkurang sehingga muatan yang diterima masing-masing lapisan berbeda. 
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 2.7 Lapis Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)  

Umumnya perkerasan lentur di tunjukan dalam gambar 2.3 ( Yoden dan 

witzack, 1975 ) 

Gambar 2.3. Perkerasan Lentur (Sumber : Hardiyatmo, 2015) 

Perancangan tebal perkerasan di pengaruhi oleh kekuatan tanah dasar. Jika 

perkerasan aspal mempunyai kekakuan tinggi, maka dapat berperilaku seperti 

perkerasan kaku, tetapi memungkinkan terjadi kelelahan (fatique) pada 

Permukaan Perkerasan. 

2.8 Identifikasi Tipe Kerusakan 

Nama-nama kerusakan akan menggambarkan kenampakan dari kerusakan. 

Kerusakan-kerusakan mungkin tidak menunjukan ke salah satu tipe kerusakan 

yang telah di definisikan. Karena itu, tipe kerusakan yang dicatat bisa 

disederhanakan ke dalam system kerusakan gabungan, misalnya satu area 

kerusakan merupakan gabungan dari retak, alur, dan sungkur. Pemberian nama 

kerusakan untuk memudahkan penyebutan contohnya : alur dengan retak buaya, 

alur dengan retak memanjang dan sebagainya  

2.9 Muatan Sumbu Terberat 

 

Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan 

terhadap jala. Jika dilihat pada PP nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan 

lalu lintas jalan dapat disimpulkan bahwa muatan sumbu terberat adalah beban 

sumbu salah satu terbesar dari beberapa beban sumbu kendaraan yang harus 

dipikul oleh jalan. Pada Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan, pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas : 
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a) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang 

tidak melebihii 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan 

sumbu terberat 10 ton. 

b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 

mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

c) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor,local dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm ukuran paling tinggi 3.500 mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

d) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang 

melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu 

terberat melebihi dari 10 ton. 

2.10 Penyebab Kerusakan 

Untuk mengetahui sebab-sebab kerusakan dengan pasti, maka perlu 

dilakukan pembuktian dari penilaian visual dengan penyelidikan yang lebih 

mendalam, misalnya ; pembuatan lubang uji, uji fisik dan lain-lain. 

Kerusakan dalam bentuk yang sederhana umumnya lebih mudah 

diidentifikasi sebab-sebabnya. Menurut Asphal Institute MS-16, kerusakan 

perkerasan jalan dapat disebabkan oleh : 

1 Beban lalulintas yang berlebihan  

2 Kondisi tanah dasar dan kondisi tanah pondasi yang tidak stabil, 

sebagai akibat dari system pelaksanaan yang kurang baik 

3 Material dari struktur perkerasan dan pengolahan yang kurang baik  

4 Drainase yang buruk, sehingga berakibat naiknya air ke lapisan 

perkerasan akibat isapan atau kapilaritas 

5 Kelelahan (fatique) dari perkerasan, pemadatan, atau gesernya yang 

berkembang pada tanah-dasar, lapis pondasi bawah (subbase), lapis 

pondasi (base) dan lapis permukaan. 
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2.11 Pengertian Beban Berlebih 

Beban berlebih (overloading) adalah suatu kondisi beban gandar (as) 

kendaraan melampaui batas beban maksimum yang diijinkan (hikmat iskandar, 

jurnal perencanaan volume lalu-lintas untu angkutan jalan, 2008).          

Beban berlebih (overloading ) adalah beban lalu-lintas rencana (jumlah lintasan 

operasional rencana) tercapai sebelum umur rencana perkerasan , atau sering 

disebut dengan kerusakan dini (Hikmat Iskandar, Jurnal perencanaan volume 

lalu-lintas untuk angkatan jalan ,2008).Beban berlebih (overloading) adalah 

jumlah berat muatan kendaraan angkutan penumpang, mobil barang, kendaraan 

khusus, kerata gandengan dan kerata tempelan yang diangkut melebihi dari 

jumlah yang di ijinkan (JBI) atau muatan sumbu terberat (MST) melebihi 

kemampuan kelas jalan yang ditetapkan (Perda Prov. Kaltim N.09 thn 

2006)Muatan lebih adalah muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari 

ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku (PP 43 Tahun 

1993) (kampus Istilah Bidang pekerjaan Umum 2008, Hal 57). JBI (jumlah 

berat yang diijinkan) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut 

muatanya yang di ijinkan berdasarkan ketentuan. Muatan sumbu terberat 

(MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda kendaraan pada sumbu 

yang menekan jalan. 

2.12 Konsep Dasar Beban Berlebih (Overload) 

Muatan sumbu terberat (MST) dipakai sebagai dasar pengendalian dan 

pengawasan muatan kendaraan di jalan yang di tetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undagan. 

Kelas 

jalan 

Fungsi 

jalan 

Dimensi maksimum dan muatan sumbu terberat 

(MST) 

Lebar mm Panjang 

mm 

MST    ton Tinggi              

mm 

I Arteri 2500 18000 >10 4200 dan 

tidak lebih 

dari 1,7 X 

 

lebar 

II Arteri 

atau 

kolektor 

2500 18000 ≤10 

IIIA Kolektor 2500 18000 ≤8 

IIIB Kolektor 2500 12000 ≤8 

IIIC Lokal 2500 9000 ≤8  

Tabel 2.2 Sumber : PP No.43/1993 



13 

 

 

 

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) kategori 

kendaraan dengan izin beroperasi di jalan-jalan umum sebagai berikut : 

1) Kendaraan kecil dengan panjang dan lebar maksimum 9000 x 2100 

mm.dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) ≤ 8 ton, diizinkan mrnggunakan 

jalan pada semua kategori fungsi jalan yaitu jalan lingkuungan, jalan local, 

jalan kolektor, dan jalan arteri. 

2) Kendaaraan sedang dengan panajang dan lebar maximum 1800 x 2500 mm, 

serta MST ≤ 8 ton, diizinkan terbatas hanya beroperasi di jalan-jalan yang 

berfungsi kolektor dan arteri. Kendaran Sedang dilarang memasuki jalan 

lokal dan jalan lingkungan. 

3) Kendaraan besar dengan panjang dan lebar  maksimum 1800 x 2500 mm, 

serta MST ≤ 10 ton, diizinkan terbatas beroperasi di jalan-jalan yang 

berfungsi arteri. 

4) Kendaraan besar khusus dengan panjang dan lebar maksimum 18000 x 2500 

mm, serta MST > 10 ton, diizinkan sangat terbatas hanya beroperasi di 

jalan-jalan yang berfungsi arteri dan kelas 1 (satu) saja. Baik kendaraan 

besar maupun kendaraan besar khusus dilarang memasuki jalan lingkungan, 

jalan lokal, dan jalan kolektor. 

 Ketentuan tersebut menjadi dasar diwujudkanya prasarana transportasi jalan 

yang aman. Jalan pun diwujudkan mengikuti penggunanya, jalan arterial 

diwujudkan dalam ukuran geometrik dan kekuatan perkerasan yang sesuai 

dengan kategori kendaraan yang harus dipikulnya. Demikian juga jalan kolektor, 

lokal, dan linkungan, dimensi jalanya dan kekuatan perkerasanya disesuaikan 

dengan penggunanya. 

Dengan demikian dalam penggunaan jalan sehari-hari, pelanggaran 

terhadap ketentuan tersebut akan meimbulkan dampak inefesiensi berupa 

penurunanya kinerja pelayanan jalan. Misalnya, kendaraan yang melakukan 

perjalanan arterial. dengan MST > 10 ton. Jika memasuki jalan arterial dengan 

MST ≤ 10 ton. Maka perlu menurunkan bebanya. Seandainya beban kendaraan 

tidak disesuaikan, maka perkerasan jalan akan mengalami overloading sehingga 

akan cepat rusak.  

Jalan yang rusak tidak dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan yang 

diharapkan, karena permukaan perkerasan yang tidak rata. Jalan yang tidak rata 

cenderung menyebabkan perjalanan kendaraan yang tidak stabil dan 

membahayakan. Contoh lain, jika kendaraan besar arterial masuk ke jalan lokal 
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yang berdimensi jalan lebih kecil dengan izin MST yang lebih rendah, maka 

perkerasan jalan akan rusak lebih awal dan dimensi kendaraan yang besar akan 

menghalangi pergerakan kendaraan lain yang sedang operasi di jalan lokal. 

Dengan demikian kinerja pelayanan jalan menjadi menurun, terjadi banyak 

konflik antar kendaraan dan perkerasan lebih cepat rusak. 

Menurut pedoman perencanaan tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan 

metode lendutan, Departemen Pekerjaan Umum (Pd. T-05-2005-B) ketentuan 

beban sumbu standar (standard axle load) kendaraan adalah sebagai berikut :  

 Single axle, single wheel = 5,4 ton 

 Single axle, dual wheel = 8,16 ton 

 Double axle, dual wheel = 13,76 ton 

 Triple axle, dual wheel = 18,45 ton 

 

Angka ekivalen roda tunggal = (beban gandar satu sumbu tunggal, kN/ 53 Kn)
4
 

Semua beban kendaraan dengan gandar yang berbeda diekivalenkan ke dalam 

beban standar gandar dengan menggunakan angka ekivalen beban sumbu 

tersebut sehingga diperoleh beban kendaraan yang ada dalam sumbu standar 

(Equivalen Single Axle Load) 18 kip Esal.  

Penambahan beban melebihi beban melebihi beban sumbu standar pada sumbu 

kendaraan akan mengakibatkan penambahan daya rusak yang cukup signifiikan. 

Kerusakan terjadi lebih cepat karena konsentrasi beban pada setiap roda 

kendaraan sangat tinggi akibat jumlah axle yang terbatas apalagi dengan adanya 

beban berlebih, karena pada perencanaan perkerasan jalan masih mengacu 

kepada desain kendaraan untuk muatan normal. Mekanisme beban kendaraan 

dalam mempengaruhi perkerasan jalanya tergantung dari bentuk konfigurasi 

sumbu kendaraan dan luas bidang kontak ban dengan perkerasan jalan. 

2.13 Umur Rencana 

Umur rencana (UR) yang akan digunakan dalam traffic design disesuaikan 

dengan jenis atau fungsi jalan sebagai berikut : 

 Perkerasan kaku, traffic design-nya untuk : 20 tahun  

 Perkerasan lentur, traffic design-nya untuk : 5-10 tahun, kecuali 

untuk kajian secara khusus.  
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2.14 Tipe-Tipe Kerusakan Perkerasan Lentur 

 Tipe-tipe kerusakan menurut Bina Marga (1995), Lavin (2003), 

Shahin (1994), Yoder dan Witzccak (1975), RRL (1968), dan buku-buku 

katalog tentang kerusakan perkerasan, yang diterbitkan oleh AUSTROADS 

(1987), FHWA (2003) dan Asphalt Institute MS-16. Dari berbagai acuan 

tersebut, pembagian tipe-tipe kerusakan umumnya berbeda-beda. Jenis-

jenis kerusakan perkerasan lentur diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. deformasi meliputi bergelombang, alur, amblas, sungkur, mengembang, 

benjol dan turun, (Gambar 2.4) 

 

Gambar 2.4 Tipe Deformasi pada Permukaan Aspal 

(Sumber : Austroads, 1987) 

2.  retak meliputi memanjang, melintang, diagonal, reflektif, blok, kulit 

buaya,   dan bentuk bulan sabit, 

Gambar 2.5 Tipe-Tipe Retakan pada Perkerasan Lentur 

(Sumber : Hardiyatmo, 2015) 
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3.  Kerusakan di pinggir perkerasan meliputi pinggir retak/pecah dan bahu 

turun 

 

Gambar 2.6 Tipe-Tipe Retakan pada Perkerasan Lentur 

(Sumber : Hardiyatmo, 2015) 

2.15 Metode PCI   

Inspeksi visual permukaan perkerasan merupakan informasi yang 

sangat berguna, karena menurut (Broten dan Sombre, 2001) dapat 

digunakan untuk: 

1. mengevaluasi kondisi perkerasan saat dilakukan inspeksi, 

2. menentukan prioritas pemeliharaan perkerasan dan kebutuhan rehabilitasi, 

3. mengestimasi kuantitas pemeliharaan, dan 

4. mengevaluasi kinerja cara pemeliharaan dan rehabilitasi yang berbeda. 

Metode PCI memberikan informasi kondisi perkerasan hanya pada 

saat survei dilakukan, tapi tidak dapat memberikan gambaran prediksi masa 

datang, sehingga perlu dilakukan survei kondisi secara periodik agar 

informasi kondisi perkerasan dapat berguna untuk prediksi kinerja 

perkerasan di masa datang. 
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2.16 Index Kondisi Perkerasan (PCI)  

Indeks Kondisi Perkerasan atau PCI adalah tingkatan dari kondisi 

permukaan perkerasan dan ukurannya yang ditinjau dari fungsi daya guna 

yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang 

terjadi. PCI ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar antara 0 

sampai 100. Nilai 0 meunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak, 

dan nilai 100 menunjukan perkerasan perkerasan masih sempurna. PCI ini 

didasarkan pada hasil survei kondisi visual. Tipe kerusakan, tingkat 

keparahan kerusakan, dan ukurannya diidentifikasikan saat survei kondisi 

tersebut. PCI dikembangkan untuk memberikan indeks dari integritas 

struktur perkerasan dan kondisi operasional permukaannya. Dalam metode 

PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 

faktor utama yaitu; 

1. tipe kerusakan, 

2. tingkat keparahan kerusakan, dan 

3. jumlah atau kerapatan kerusakan. 

2.17 Perencanaan Perkerasan Lentur Jalan 

Perencanaan desain suatu struktur perkerasan lentur dipengaruhi oleh 6 

faktor, anatra lain (Standar konstruksi bangunan Indonesia-SKBI, 1987) : 

 Lalu lintas rencana. 

 Daya dukung tanah dasar 

 Faktor regional 

 Indeks permukaan 

 Koefisien kekuatan relative 

 Indeks tebal perkerasan 
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2.18 Hitungan PCI  

Dalam hitungan PCI, terdapat istilah-istilah sebagai berikut ini. 

1. Nilai pengurang (Deduct Value,DV) 

Nilai pengurang (deduct value) adalah suatu nilai pengurang untuk 

setiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan kerapatan 

(density) dan tingkat keparahan (severity level) kerusakan. Nilai 

pengurang pada grafik dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut. 

 Gambar 2.7 Nilai Pengurang (Deduct Value)                     (Sumber: 

Shahin dalam  

 Gambar 2.7 Nilai Pengurang (Deduct Value)  Sumber: Shahin 

dalam Hardiyatmo, 2015) 

1.  Kerapatan (density) 

        Perbedaan dalam menghitung PCI untuk unit sampel perkerasan 

aspal dan perkerasan beton adalah cara dalam menghitung kerapatan 

kerusakan. Kerapatan adalah persentase luas atau panjang total dari satu 

jenis kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang dikur, 

bisa dalam ft
2
 atau m

2
. Dengan demikian, kerapatan kerusakan pada 
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perkerasan aspal dinyatakan dalam persamaan:  

                                          

2. Nilai Pengurang Total (Total Deduct Value, TDV) 

Nilai pengurang total atau TDV adalah jumlah total dari nilai-nilai pengurang 

(Deduct Value) pada masing-masing unit sampel. 

3. Nilai pengurang terkoreksi (Corrected Deducted Value, CDV) 

Nilai pengurang terkoreksi diperoleh dari kurva hubungan antara nilai 

pengurang total (TDV) dan nilai pengurang (DV) dengan memilih kurva 

yang sesuai. Jika nilai CDV yang diperoleh lebih kecil dari nilai pengurang 

tertinggi (Highest Deduct Value, HDV) maka CDV yang digunakan adalah 

nilai pengurang individual yang tertinggi. 

Nilai maksimum CDV ditentukan secara iterasi sebagai berikut: 

Gambar 2.8 Koreksi Kurva untuk Jalan dengan Permukaan Aspal 

(Sumber: Hardiyatmo, 2015) 

2. Nilai PCI 

Setelah CDV diperoleh, maka PCI untuk setiap unit sampel dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

PCIs=100 

CDV……………………………………………………………………(3.4) 
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Dengan  PCIs= PCI  untuk setiap unit  sampel  atau unit  penelitian, dan  

CDV 

adalah CDV dari setiap unit sampel. 

    Nilai PCI perkerasan secara keseluruhan pada ruas jalan tertentu adalah : 

      PCIf = ∑ 
𝑃𝐶𝐼𝑠

𝑁……………………………………………………………..(3.5) 

dengan, 

PCIf =  nilai PCI rata-rata dari seluruh area penelitian, 

PCIs = nilai PCI untuk setiap unit sampel, dan 

N  = jumlah unit sampel 
 2.19 Penilaian Kondisi Perkerasan PCI 

Hitungan PCI didasarkan pada nilai pengurangan DV (Deduct Value) yang 

berat nilai 0 sampai 100. Nilai penguramg ini menunjukan pengaruh setiap 

kerusakan pada kondisi atau kinerja perkerasan. Nilai pengurang 0 

mengindikasikan bahwa kerusakan tidak mempunyai pengaruh buruk pada 

kinerja perkerasan, sebaliknya nilai 100 menunjukan kerusakan serius pada 

perkerasan. Kondisi PCI yang diperoleh kemudian digunakan untuk 

penilaian kondisi perkerasan. Pembagian nilai kondisi perkerasan yang 

disarankan oleh FAA (1982) dan Shanin (1994), di tunjukan dalam table 

berikut  

 Tabel 2.3 PCI dan Nilai Kondisi 

  

 

 

 

 

 

                      Sumber : FAA dan Shahin dalam Hardiyatmo (2015) 

Nilai PCI Kondisi 

0-10 

11-25 

26-40 

41-55 

56-70 

71-85 

86-100 

Gagal (failed) 

Sangat buruk (very poor) 

Buruk (poor) 

Sedang (fair) 

Baik (good) 

Sangat baik (very good) 

Sempurna (excellent) 
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2.20  Menghitung nilai kondisi perkerasan (PCI) 

Nilai kondisi perkerasan dengan mengurangi seratus dengan nilai CDV  

yang diperoleh. Rumus lengkapnya adalah sebagai berikut : 

PCI = 100 – CDV……………………………………..(2.3) 

Dimana :  

PCI   = nilai kondisi perkerasan  

CDV = Corrected Deduct Value  

Nilai yang diperoleh tersebut dapat menunjukan kondisi perkerasan pada 

segmen yang ditinjau apakah buruk, baik, atau sangat baik.  
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