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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Definisi Jalan  

Jalan adalah prasarana Transportasi Darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Srikandi 

Rahayu, 2013). Jalan Raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi 

yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran - ukuran dan jenis 

konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas 

orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke 

tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H. Oglesby, 1999).  

2.2 Karakteristik Jalan 

Karakteristik suatu  jalan akan mempengaruhi kinerja jalan tersebut. 

  Karakteristik jalan tersebut terdiri atas beberapa hal, yaitu : 

1. Geometrik. 

2. Komposisi arus dan pemisahan arah; volume lalu lintas dipengaruhi 

komposisi arus lalu lintas, setiap kendaraan yang ada harus 

dikonversikan menjadi suatu kendaraan standart. 

3. Pengaturan lalu lintas, pengendalian kecepatan, pergerakan kendaraan 

berat, parkir dan sebagainya yang akan mempengaruhi kapasitas jalan. 

4. Hambatan samping yaitu banyaknya kegiatan samping jalan di 

Indonesia seiring menimbulkan konflik , hingga menghambat arus lalu 

lintas. 

5. Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan; manusia sebagai 

pengemudi kendaraan merupakan bagian dari arus lalu lintas yaitu seb        

agai pemakai jalan. Faktor psikologis, fisik pengemudi sangat 

berpengaruh dalam menghadapi situasi arus lalu lintas. 

 

2.3 Klasifikasi Jalan 

Berkembangnya angkutan darat, terutama kendaraan bermotor yang 

meliputi jenis ukuran dan jumlah maka masalah kelancaran arus lalu lintas 

keamanan, kenyamanan, dan daya dukung jalan harus menjadi perhatian. 

Jalan-jalan dilingkungan kabupaten / kota terbagi dalam jaringan jalan 

http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/05/seputar-pengertian-transportasi-darat.html
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primer dan jaringan jalan sekunder. Jalan-jalan sekunder dimaksud untuk 

memberikan pelayanan kepada lalu lintas dalam kota, oleh karena itu 

perencanaan dari jalan sekunder hendaknya disesuaikan dengan rencana 

induk tata ruang kota yang bersangkutan. Dari sudut lain, seluruh jalan 

mempunyai kesamaan dalam satu hal, yaitu kurangnya lahan untuk 

pengembangan jalan tersebut. Dampak terhadap lingkungan disekitarnya 

harus diperhatikan dan diingat bahwa jalan itu sendiri melayani berbagai 

kepentingan umum. 

 

2.3.1 Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi  

 berdasarkan peraturan Dirjen. Bina Marga No. 13/1970 (Gunadarma, 2001 : 

02-03). Klasifikasi berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut : 

1. Jalan arteri 

Jalan arteri yaitu jalan umum yang fungsinya lebih pada pelayanan 

kendaraan dengan jarak tempuh jauh, oleh karenanya biasa 

berkecepatan tinggi.  

 

2. Jalan kolektor 

Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

 

3.  Jalan Lokal 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, 

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

 

4. Jalan Lingkungan 

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 

rata-rata rendah. 

 

 

 

2.4   Jenis-Jenis Perkerasan 

Berdasarkan bahan pengikatnya kontruksi perkerasan jalan dapat dibedakan 

menjadi : 
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2.4.1 Perkerasan Kaku ( Rigid Pavement ) 

Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen (Portland 

Cement) sebagai bahan pengikat berupa plat beton dengan atau tanpa 

tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawahnya, 

perkerasan kaku ini bersifat memikul beban sebagian beban lalu lintas yang 

ada di atasnya. 

 

2.4.2 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai 

pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan 

beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar. Umumnya perkerasan ini 

menggunakan campuran beraspal sebagai lapisan permukaan serta bahan 

berbutir sebagai lapisan bawahnya. 

 

2.4.3 Perkerasan Komposit (Composit Pavement) 

Perkerasan komposit adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan 

perkerasan lentur. Dapat berupa perkerasan lentur sebagai lapisan atas dan 

perkerasan kaku sebagai lapisan bawah, atau sebaliknya. 

 

2.5 Perencanaan Perkerasan Lentur   

 Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikat sehingga mempunyai sifat lentur (flexible) 

yang cukup besar sebagai lapisan permukaan serta berbutir sebagai lapisan 

dibawahnya. 

 Karakteristik kontruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang 

diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. 

Gambar 2.1  Struktur Perkerasan Lentur, (sumber : Bina Marga, 2002) 

 

Sifat-sifat perkerasan lentur : 

1. Adahnya perubahan temperatur mengakibatkan modulus kekakuan 

berubah dan timbul dalam yang relatif kecil. 
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2. Bila terjadi penurunan tanah dasar maka perkerasan jalan akan 

bergelombang mengikuti penurunan tanah dasar. 

3. Daya dukung kontruksi perkerasan lentur sangat tergantung pada 

kualitas material tiap-tiap lapisan pembentuknya, termasuk kekuatan 

dari tanah dasar yang mendukung kontruksi pekerasaan. 

 

2.5.1 Definisi Lapisan Perkerasan Jalan Raya  

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Perkerasan jalan raya dibuat 

berlapis-lapis bertujuan untuk menerima beban kendaraan yang melaluinya 

dan meneruskan kelapisan bawahnya. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari : 

 

1. Lapisan Permukaan (Surface Course) 

Lapisan permukaan terletak paling atas dari kontruksi perkerasan lentur 

jalan, fungsi dari lapisan permukaan adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai lapisan kedap air, untuk melindungi badan jalan dari 

kerusakan akibat cuaca, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya 

tidak meresap ke dalam lapisan dibawahnya dan bisa melemahkan 

lapisan-lapisan dibawahnya. 

b. Sebagai perkerasan untuk menahan beban roda, di mana lapisan ini 

mempunyai stabilitas yang tinggi untuk menahan beban roda selam 

masa pelayanan. 

c. Sebagai lapisan aus (Wearing Course), Yaitu lapisan yang langsung 

mendapat gaya gesekan  dari rem kendaraan dengan tekanan roda 

serta pengaruh cuaca dan iklim. 

d. Sebagai lapisan yang menyebabkan beban roda ke lapisan 

dibawahnya yang mempunyai daya dukung lebih kecil. 

Agar dapat memenuhi fungsi tersebut diatas pada umumnya lapisan 

dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga 

menghasilkan lapisan kedap air dengan stabilitas tinggi dan daya tahan 

yang lama. 

 

2. Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas adalah lapisan permukaan yang terletak diantara 

lapisan permukaan dan lapisan pondasi bawah. 

 

Fungsi dari lapisan pondasi atas antara lain : 
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a. Sebagai bagian perkerasan yang menahan beban dari roda dan 

menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. 

b. Lapisan penyerapan gaya untuk lapisan pondasi bawah. 

c. Bantalan terhadap lapisan permukaan. 

Material yang akan digunakan untuk lapisan  pondasi atas adalah 

material yang cukup awet sehingga mampu menahan beban roda, 

sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai bahan 

pondasi, hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaik-

baiknya sehubungan dengan spesifikasi teknik yang dibuat Bina Marga 

1987. Untuk pondasi atas tanpa bahan pengikat umumnya 

menggunakan material dengan CBR > 50% dan PI < 4 %.  

       

3. Lapisan pondasi bawah terletak di antara lapisan pondasi atas 

dengan tanah dasar. 

Fungsi lapisan pondasi bawah adalah: 

a. Sebagai lapisan pertama agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, 

hal ini sehubungan dengan kondisi lapangan yang memaksa harus 

segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca dan pengaruh roda-

roda alat berat yang mengakitkan melemahkannya daya dukung 

tanah. 

b. Sebagai lapisan peresapan untuk mencegah agar air tidak berkumpul 

di pondasi. 

c. Sebagai bagian dari perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan 

beban roda. 

d. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah yang naik 

ke lapisan pondasi atas. 

Jenis lapisan pondasi bawah yang umum dipergunakan dalam peraturan 

Bina Marga 1987 antara lain agregat kelas A dan agregat kelas B. 

 

4. Lapisan Tanah Dasar (Sub Grade)  

Menurut Dirjen Bina Marga, (2002), kekuatan dan keawetan konstruksi 

perkerasan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat dan daya dukung 

tanah dasar. Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus resilien (MR) 

sebagai parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan 

modulus resilien (MR) tanah dasar juga dapat diperkirakan dari CBR 

standar dan hasil atau nilai tes soil index. Korelasi Modulus Resilien 

dengan nilai CBR (Heukelom & Klomp) berikut ini dapat digunakan 
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untuk tanah berbutir halus (fine-grained soil) dengan nilai CBR 

terendam 10 atau lebih kecil.(andik:2017) 

CBRsegmen = CBRrata-rata- (CBRmaks – CBRmin)/R ……....................( 2.1) 

MR (psi)  = 1.500 x CBR………………………………............... (2.2) 

Dimana: 

MR = Modulus Resilien 

CBR = daya dukung tanah 

R  = faktor pengali berdasarkan jumlah titik uji 

Nilai R didapat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 Nilai R (Faktor Pengali) 

Jumlah Titik Pengamatan Nilai R 

2 1.41 

3 1.91 

4 2.24 

5 2.48 

6 2.67 

7 2.83 

8 2.98 

9 3.08 

>10 3.18 

     (Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

 

2.5.2 Material Perkerasan 

Material yang digunakan dalam perkerasan lentur dalam metode Bina Marga, 

masing-masing mempunyai fungsi sesuai dengan penempatan dalam 

kontruksinya 

Material yang digunakan dipisahkan berdasarkan fungsi material itu sebagai 

lapisan, yaitu : 

a. Lapisan permukaan biasanya digunakan AC roadmix-lowStability Stand 

Asphalt. 

b. Lapisan pondasi atas biasanya digunakan Sand Gravel, Crushed Stone, 

Cement Treated, ATB, ATBL. 

c. Lapisan pondasi bawah biasanya digunakan Sand Gravel, Sand / Sand 

Clay. 

Semua bahan tersebut harus memenuhi spesifikasi dari Bina Marga, yang 

telah membuat spesifikasi setiap bahan untuk dijadikan sebagai lapisan 

perkerasan lentur. 
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2.5.3 Penyebaran Gaya  

Pada perkerasan lentur beban kendaraan dilimpahkan melalui bidang kontak 

roda berupa beban terbagi rata, beban tersebut diterima oleh lapisan 

permukaan dan disebarkan ke tanah dasar, sehingga beban yang diterima 

menjadi lebih kecil dari pada daya dukung tanah dasar. 

Beban yang bekerja dibawah kontruksi perkerasan terbagi menjadi : 

a. Muatan kendaraan berupa gaya vertikal 

b. Pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran. 

c. Gaya rem kendaraan berupa gaya horizontal. 

Karena sifat penyebaran gaya maka muatan yang diterima oleh masing-

masing lapisan berbeda dan semakin kebawah semakin kecil. Lapisan 

permukaan haruslah mampu menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan 

tanah dasar dianggap hanya menerima gaya vertikal saja. Oleh sebab itu 

terdapat syarat-syarat pembebanan yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

lapisan pada suatu perkerasan. 

 

2.5.4 Elemen-elemen Perkerasan Jalan Raya 

Elemen-elemen kontruksi perkerasan lentur jalan raya dalam Bina Marga 

terdiri atas beberapa lapisan yaitu :  

1. Lapisan permukaan (Surface couse) 

2. Lapisan pondasi atas (Base couse) 

3. Lapisan pondasi bawah (Sub base course) 

4. Lapisan tanah dasar (Sub grade) 

 

2.6  Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Bina Marga 2017 

Untuk mengacu perencanaan tebal perkerasan lentur pada metode Bina 

Marga ada hal yang perlu diperhatikan yakni komponen-komponen yang 

mendukung, berikut penjabarannya : 

 

2.6.1 Langkah Utama Dalam Perencanaan Jalan Aspal 

Tiga langkah utama yang harus diikuti dalam merencanakan ulang 

pembuatan jalan aspal, adalah sebagai berikut: 

1. Memperkirakan jumlah lalu lintas yang akan menggunakan jalan 

selama jangka waktu yang telah ditetapkan. 

2. Menganalisa kekuatan lapisan tanah dimana jalan akan dibangun. 
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3. Mempertimbangkan dengan masak point a dan b, kemudian memilih 

panduan bahan aspal yang paling ekonomis dan ketebalan lapisan yang 

cukup menunjang kepuasan jasa atas aspal yang dibuat untuk jangka 

waktu tertentu dengan perawatan. 

 

2.6.2 Umur Rencana  

 Umur rencana perkerasan baru seperti yang ditulis di dalam Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru (UR) 

Jenis 

Perkerasan 
Elemen Perkerasan 

Umur Rencana 

(tahun) 

Perkerasan 

lentur 

Lapisan aspal dan berbutir dan CTB 20 

Pondasi jalan 

40 

Semua lapisan perkerasan untuk area yang tidak 

diijinkan sering ditinggikan akibat pelapisan 

ulang, misal : jalan perkotaan, underpass, 

jembatan terowongan. 

Cement Treated Based 

Perkerasan 

kaku 

Lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, lapis 

beton semen, dan pondasi jalan. 

Jalan tanpa 

penutup 
Semua elemen Minimum 10 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

 

Catatan  

1. Jika dianggap sulit untuk menggunakan umur rencana diatas, maka dapat 

digunakan umur rencana berbeda, namun sebelumnya jika dilakukan analisis 

dengan discounted whole of  life cost, dimana ditunjukkan bahwa umur 

rencana tersebut dapat discounted whole of life cost terendah. Nilai bunga 

diambil dari nilai bunga rata-rata dari Bank Indonesia,yang dapat diperoleh 

dari http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/.  

2. Umur rencana tidak boleh diambil melampaui kapasitas jalan pada saat umur 

rencana.  

 

 

 

 

http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/
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2.6.3  Pemilihan Struktur Perkerasan  

Pemilihan jenis perkerasan akan bervariasi sesuai estimasi lalu lintas, umur 

rencana, dan kondisi pondasi jalan. Batasan di dalam Tabel 2.3 tidak absolut, 

desainer juga harus mempertimbangkan biaya selama umur pelayanan 

terendah, batasan dan kepraktisan kontruksi. Solusi alternatif diluar solusi 

desain awal berdasarkan manual ini harus didasarkan pada biaya-biaya umur 

pelayanan discounted terendah.  

 

Tabel 2.3 Pemilihan Jenis Perkerasan 

Struktur Perkerasan Desain 

ESA20 tahun (juta) 

(pangkat 4 kecuali disebutkan lain) 

0 – 0,5 0,1 – 4 >4 – 10 >10 – 30 > 30–200 

Perkeraan kaku dengan lali 

lintas berat (di atas tanah 

dengan CBR ≥ 2,5%) 

4 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

Perkerasan kaku dengan lalu 

lintas rendah (daerah perdesaan 

dan perkotaan) 

4A 

 

- 

 

1,2 

 

- 

 

- 

 

- 

AC WC modifikasi dengan 

SMA modifikasi dengan CTB 

(ESA pangkat 5)  

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

AC dengan CTB (ESA pangkat 

5) 
3 - - - 

 
2 

AC tebal ≥ 100 mm dengan 

lapis fondasi berbutir (ESA 

pangkat 5)  

3B 

 

- 

 

- 

 

1,2 

 

2 

 

2 

AC atau HRS tipis diatas lapis 

fondasi berbutir  
3A - 1,2 - - - 

Burda atau Burtu dengan LPA 

kelas A atau batuan asli 
5 3 3 - - - 

Lapis pondasi soil cement  6 1 1 - - - 

Perkerasan tanpa penutup 

(Japat, jalan kerikil) 
7 1 - - - - 

 

 

Catatan :  

Tingkat kesulitan :   

1.   Kontraktor kecil – Medium 

2.   Kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 
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3.  Membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus - kontraktor spesialis Burtu  

 

2.6.3.1  Perkerasan Aspal Beton dengan Cement Treated Base (CTB) 

Untuk jalan yang melayani lalu lintas sedang dan berat dapat dipilih lapis 

fondasi CTB karena dapat menghemat secara signifikan dibandingkan 

dengan lapis fondasi berbutir. Biaya perkerasan dengan lapis fondasi CTB 

pada umumnya lebih murah daripada perkerasan beraspal konvensional 

dengan lapis fondasi berbutir untuk beban sumbu antara 10 – 30 juta ESA, 

tergantung pada harga setempat dan kemampuan kontraktor. CTB dapat 

menghemat penggunaan aspal dan material berbutir, dan kurang sensitif 

terhadap air dibandingkan dengan lapis fondasi berbutir.  

LMC (Lean Mix Concrete) dapat digunakan sebagai pengganti CTB, dan 

akan memberikan kemudahan pelaksanaan di area kerja yang sempit 

misalnya pekerjaan pelebaran perkerasan atau pekerjaan pada daerah 

perkotaan. 

Kendaraan bermuatan berlebihan merupakan kondisi nyata yang harus 

diantisipasi. Beban yang demikian dapat menyebabkan keretakan sangat dini 

pada lapis CTB. Oleh sebab itu desain CTB hanya didasarkan pada nilai 

modulus kekakuan CTB (stiffness modulus) pada tahap post fatigue cracking 

tanpa mempertimbangkan umur pre-fatigue cracking. 

Konstruksi CTB membutuhkan kontraktor yang kompeten dengan sumber 

daya peralatan yang memadai. Perkerasan CTB hanya dipilih jika sumber 

daya yang dibutuhkan tersedia.  

Ketebalan lapisan aspal dan CTB yang diuraikan pada Bagan Desain - 3 

ditetapkan untuk mengurangi retak reflektif dan untuk memudahkan 

konstruksi.  

 

CTB harus dilaksanakan dalam satu lapisan, tidak boleh dibuat dalam 

beberapa lapisan. 

 

2.6.3.2  Perkerasan Beton Aspal dengan Lapisan Pondasi Berbutir 
Perkerasan aspal beton dengan lapis fondasi CTB cenderung lebih murah 

daripada dengan lapis fondasi berbutir untuk beban sumbu antara 10 -- 30 

juta ESA, namun kontraktor yang memilki sumber daya untuk 

melaksanakan CTB adalah terbatas. Bagan Desain - 3B menunjukkan desain 

perkerasan aspal dengan lapis fondasi berbutir untuk beban hingga 200 juta 

ESA5. 

 

 

2.6.3.3   Perkerasan Beton Aspal dengan Aspal Modifikasi 

Aspal modifikasi (SBS) direkomendasikan digunakan untuk lapis aus 

(wearing course) pada jalan dengan repetisi lalu lintas selama 20 tahun >10 

juta ESA. Tujuan penggunaan aspalmodifikasi adalah untuk memperpanjang 
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umur pelayanan, umur fatigue dan ketahanan deformasi lapis permukaan 

akibat beban lalu lintas berat. 

Aspal modifikasi hanya boleh digunakan jika sumber daya untuk 

pencampuran dan penyimpanan secara benar tersedia. 

 

 

2.6.3.4 Lapis Aus Tipe SMA (Split Mastic Asphalt) 

Penggunaan lapis aus tipe SMA dengan aspal modifikasi hanya bisa 

dipertimbangkan jika agregat berbentuk kubikal dengan gradasi dan 

kualitas yang memenuhi persyaratan campuran SMA tersedia. 

 

2.6.3.5 Lapis Pondasi dengan Aspal Modifikasi  

Prosedur desain mekanistik dapat digunakan untuk menilai sifat lapis 

fondasi (AC-Base) yang menggunakan aspal modifikasi. Desain yang 

dihasilkan dapat digunakan apabila didukung oleh analisis discounted 

lifecycle cost. 

 

2.6.3.6  HRS-WC tebal ≤ 50 mm di atas Lapis Fondasi Berbutir 

HRS-WC tebal ≤ 50 mm diatas Lapis Fondasi Berbutir merupakan solusi 

yang tepat biaya untuk jalan baru atau rekonstruksi dengan beban lalu 

lintas sedang (<1 juta ESA) tetapi membutuhkan kualitas konstruksi yang 

tinggi khususnya untuk LFA Kelas A (Solusi ini kurang efektif dari segi 

biaya namun jumlah kontraktor yang kompeten melaksanakannya lebih 

banyak daripada pilihan sub-bab 3.12). 

 

2.6.3.7 Lapis Pondasi Soil Cement 

Soil cement dapat digunakan di daerah dengan keterbatasan material 

berbutir atau kerikil, atau jika biaya stabilisasi tanah lebih menguntungkan. 

Batasan tebal lapisan yang diuraikan di dalam bagan desain dan batasan 

kadar semen diperlukan untuk membatasi retak. 

 

2.6.4 Lalu Lintas  

Lalu lintas sangat berpengaruh pada suatu kegiatan perencanaan  teknik 

jalan, karena kepadatan lalu lintas tersebut mempengaruhi kapasitas dan 

struktur jalan. Oleh sebab itu dalam peraturan pedoman perencanaan tebal 

perkerasan lentur Pt T-01-2002-B, akan menjelaskan faktor lalu lintas 

yang mempengaruhi dalam perencanaan tebal perkerasan lentur. Berikut 

tahapan yang harus diperhatikan untuk merencanakan tebal perkerasan 

lentur  menurut acuan Pt T-01-2002-B : 

 

2.6.4.1 Analisis Volume Lalu Lintas  
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Parameter yang penting dalam analisis struktur perkerasan adalah data lalu 

lintas yang diperlukan untuk menghitung beban lalu lintas rencana yang 

dipikul oleh perkerasan selama umur rencana. Beban dihitung dari volume 

lalu lintas pada tahun survei yang selanjutnya diproyeksikan ke depan 

sepanjang umur rencana. Volume tahun pertama adalah volume lalu lintas 

sepanjang tahun pertama setelah perkerasan diperkirakan selesai dibangun 

atau direhabilitasi. 

 

Elemen utama beban lalu lintas dalam desain adalah:  

 Beban gandar kendaraan komersial; 

 Volume lalu lintas yang dinyatakan dalam beban sumbu standar. 

 

Analisis volume lalu lintas didasarkan pada survei yang diperoleh dari: 

1. Survei lalu lintas, dengan durasi minimal 7 x 24 jam1. Survei dapat 

dilakukan secara manual mengacu pada Pedoman Survei Pencacahan Lalu 

Lintas (Pd T-19-2004-B) atau menggunakan peralatan dengan pendekatan 

yang sama. 

2. Hasil – hasil survei lalu lintas sebelumnya. 

3. Nilai perkiraan dari butir 4.10 untuk jalan dengan lalu lintas rendah. 

 

Dalam analisis lalu lintas, penentuan volume lalu lintas pada jam sibuk dan 

lalu lintas harian rata – rata tahunan (LHRT) mengacu pada Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Penentuan nilai LHRT didasarkan pada 

data survei volume lalu lintas dengan mempertimbangkan faktor k. 

 

Perkiraan volume lalu lintas harus dilaksanakan secara realistis. Rekayasa 

data lalu lintas untuk meningkatkan justifikasi ekonomi tidak boleh 

dilakukan untuk kepentingan apapun. Jika terdapat keraguan terhadap data 

lalu lintas maka perencana harus membuat survai cepat secara independen 

untuk memverifikasi data tersebut. 

 

Untuk jalan tak-terbagi, semua analisis (kecuali analisis pada kelandaian 

khusus) dilakukan pada kedua arah, menggunakan satu set formulir. Untuk 

jalan terbagi, analisis dilakukan pada masing-masing arah dan seolah-olah 

masing-masing arah adalah jalan satu arah yang terpisah.  

Jika segmen adalah kelandaian khusus, lanjutkan langsung ke langkah C-6 

dan gunakan Formulir F3-JLK-KK dan bukan Formulir F3-JLK.  

Gunakan data masukan dari Formulir F1-JLK dan F2-JLK untuk 

menentukan kapasitas, dengan menggunakan Formulir F3-JLK.  

 

keterangan:  

C   :adalah kapasitas (skr/jam)  

C0   :adalah kapasitas dasar (skr/jam)  
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FCW   :adalah faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu lintas  

FCPA  :adalah faktor penyesuaian akibat pemisahan arah  

FCHS  :adalah faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

 

Tabel 2.4 Kapasitas dasar tipe jalan 4/2TT dan tipe jalan 2/2TT 

Tipe Jalan 
Tipe 

Alinemen 

Kapasitas Dasar  

(smp/jam/lajur) 

4/2TT 

- Datar 

- Bukit 

- Gunung 

1900 

1850 

1800 

- Datar 

- Bukit 

- Gunung 

1700 

1650 

1600 

2/2TT 

- Datar 

- Bukit 

- Gunung 

3100 

3000 

2900 

(Sumber: PKJI, 2014.) 

 

Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar lajur dapat kita tentukan dengan 

menggunakan Tabel 2.5 dibawah ini. 

 

  

 

Tipe Jalan 

Lebar Efektif Jalur 

Lalu Lintas (LLj-E), 

m FCLj 

4/2T & 6/2T 

 

 

 

 

Per lajur 

 3,00 0,91 

3,25 0,96 

3,50 1,00 

3,75 1,03 

4/2TT 

3,00 0,91 

3,25 0,96 

3,50 1,00 

3,75 1,03 

2/2TT 

 

 

Total dua Arah 

 5,00 0,69 

6,00 0,91 

Tabel 2.5 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas (FCLj) 

 

(Sumber: PKJI, 2014) 
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Tipe Jalan 

Lebar Efektif Jalur 

Lalu Lintas (LLj-E), 

m FCLj 

 

 
7,00 1,00 

8,00 1,08 

9,00 1,15 

10,00 1,21 

11,00 1,27 

(Sumber: PKJI, 2014) 
 

Hanya untuk jalan tak-terbagi, tentukan faktor penyesuaian kapasitas akibat 

pemisahan arah dari Tabel 28 di bawah berdasar pada data masukan untuk 

kondisi lalu lintas dari Formulir F2-JLK, Kolom 13, dan masukkan nilainya 

ke dalam Kolom 13 Formulir F3-JLK.  

Tabel 2.6 memberikan faktor penyesuaian pemisahan arah untuk jalan dua-

lajur dua-arah (2/2) dan empat-lajur dua-arah (4/2) yang tak terbagi. 

 

Tabel 2.6 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisahan Arah (FCpa) 

Pemisahan Arah SP %-% 50 - 50 55 - 45 60 - 40 65 - 35 30 - 70 

FCsp 
Dua Lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

Empat Lajur 4/2 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 

(Sumber: PKJI, 2014.) 
 

Tentukan faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping dari Tabel 

2.7 berdasar pada lebar efektif bahu LBE dari Formulir F1-JLK dan kelas 

hambatan samping (KHS) dari Formulir F2-JLK , dan masukkan hasilnya ke 

dalam Formulir F3-JLK, Kolom 14. 

 

Tabel 2.7 Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FChs) 

Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan 

Samping (FChs) 

Lebar Bahu Efektif LBE, m 

< 0,5 1,0 1,5 > 2,0 

4/2 T 

 

Sangat 

Rendah 
0,99 1,00 1,01 1,03 

Rendah 0,96 0,97 0,99 1,01 

Sedang 0,93 0,95 0,96 0,99 

Tinggi 0,90 0,92 0,95 0,97 
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Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan 

Samping (FChs) 

Lebar Bahu Efektif LBE, m 

< 0,5 1,0 1,5 > 2,0 

Sangat 

Tinggi 
0,88 0,90 0,93 0,96 

Sangat 

Rendah 
0,97 0,99 1,00 1,02 

2/2TT & 

4/2TT 

Rendah 0,93 0,95 0,97 1,00 

Sedang 0,88 0,91 0,94 0,98 

Tinggi 0,84 0,87 0,91 0,95 

Sangat 

Tinggi 
0,80 0,83 0,88 0,93 

 

Kondisi khas pada kelas hambatan samping dapat ditentukan pada Tabel 

2.8 di bawah ini. 

 

Tabel 2.8 Kelas Hambatan Samping 

Frekuensi 

Berbobot Dari 

Kejadian (ke dua 

sisi jalan) 

Kondisi Khas 
Kelas Hambatan 

Samping 

< 50 
Pedalaman, pertanian, atau tidak 

berkembang tanpa kegiatan 

Sangat 

Rendah 
SR 

50 – 149 
Pedalaman, beberapa bangunan dan 

kegiatan disamping jalan 
Rendah 

 

R 

150 – 249 Desa, kegiatan dan angkutan lokal Sedang S 

250 – 350 Desa, beberapa kegiatan pasar Tinggi T 

> 350 
Hampir perkotaan, pasar/kegiatan 

perdagangan 

Sangat 

Tinggi 
ST 

(Sumber: PKJI, 2104.) 
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Untuk mengkonversi jumlah (kend/jam) menjadi satuan mobil penumpang 

(smp/jam), ditunjukkan pada Tabel 2.9 dibawah ini. 

 

Tabel 2.9 Konversi Arus Kendaraan Setiap Jam (smp/jam) 

Konversi arus 

kendaraan 

Tipe kendaraan Berdasarkan Golongan 

I II III IV V Vb VI 
VII 

a 

VII

b 

VII 

c 
VIII 

Ekivalensi mobil 

penumpang (smp) 
0,7 1 1 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 0.5 

 

 

Adapun pembagian / pengklasifikasian jenis moda didasarkan pada metode 

Bina Marga, yang terdiri dari: 

Golongan I :  sepeda motor dan roda tiga   

Golongan II :  sedan, jeep 

Golongan III :  oplet, pick up 

Golongan IV :  mikro truck 

Golongan Va :  bus kecil 

Golongan Vb :  bus besar 

Golongan VI :  truk 2 sumbu 

Golongan VIIa :  truk 3 sumbu 

Golongan VIIb :  truk gandengan 

Golongan VIIc :  truk semi trailer 

Golongan VIII :  kendaraan tak bermotor 

 

2.6.4.2 Jenis Kendaraan  

Sistem klasifikasi kendaraan dinyatakan dalam Pedoman Survei Pencacahan 

Lalu Lintas (Pd T-19-2004-B). Beban gandar kendaraan penumpang dan 

kendaraan ringan sampai sedang cukup kecil sehingga tidak berpotensi 

menimbulkan kerusakan struktural pada perkerasan. Hanya kendaraan niaga 

dengan jumlah roda enam atau lebih yang perlu diperhitungkan dalam 

analisis. 

 

2.6.4.3 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas  

Faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan data–data pertumbuhan series 

(historical growth data) atau formulasi korelasi dengan faktor pertumbuhan 

lain yang berlaku. Jika tidak tersedia data maka Tabel 4.1. dapat digunakan 

(2015 – 2035). 

 

(Sumber: PKJI, 2014.) 
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Tabel 2.10 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) (%) 

Kelas Jawa Sumatera Kalimantan Rata-rata 

Indonesia 

Arteri dan 

perkotaan 
4,80 4,83 5,14 4,75 

Kolektor 

rural 
3,50 3,50 3,50 3,50 

Jalan desa 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

 

2.6.4.4 Pengaruh Alihan Lalu Lintas ( Traffic Diversion) 

Analisis lalu lintas harus memperhatikan faktor pengalihan lalu lintas yang 

didasarkan pada jaringan jalan dan harus memperhitungkan proyeksi 

peningkatan kapasitas ruas jalan eksisting dan pembangunan ruas jalan baru. 

 

2.6.4.5 Lalu Lintas pada lajur rencana 

Lajur rencana adalah salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan yang 

menampung lalu lintas kendaraan niaga (truk dan bus) paling besar. Beban 

lalu lintas pada lajur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban gandar 

standar (ESA) dengan memperhitungkan faktor distribusi arah (DD) dan 

faktor distribusi lajur kendaraan niaga (DL). 

 

Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya diambil 0,50 

kecuali pada lokasilokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih 

tinggi pada satu arah tertentu. 

 

Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya diambil 0,50   

kecuali pada lokasilokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih 

tinggi pada satu arah tertentu. 

 

Faktor distribusi lajur digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif 

(ESA) pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Pada jalan 

yang demikian, walaupun sebagian besar kendaraan niaga akan 

menggunakan lajur luar, sebagian lainnya akan menggunakan lajur-lajur 

dalam. Faktor distribusi jalan yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 

Beban desain pada setiap lajur tidak boleh melampaui kapasitas lajur selama 

umur rencana. Kapasitas lajur mengacu Permen PU No.19/PRT/M/2011 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor   04/SE/Db/2017) 
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tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan 

berkaitan rasio antara volume dan kapasitas jalan yang harus dipenuhi. 

Tabel 2.11 Faktor Distribusi Lajur (DL) 

Jumlah Lajur 

setiap arah 

Kendaraan niaga pada Lajur desain 

(% terhadap populasi kendaraan niaga) 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

 

 

 

2.6.4.6 Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Demage Faktor) 

Dalam desain perkerasan, beban lalu lintas dikonversi ke beban standar 

(ESA) dengan menggunakan Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Damage 

Factor). Analisis struktur perkerasan dilakukan berdasarkan jumlah 

kumulatif ESA pada lajur rencana sepanjang umur rencana. Desain yang 

akurat memerlukan perhitungan beban lalu lintas yang akurat pula. Studi 

atau survei beban gandar yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik 

merupakan dasar perhitungan ESA yang andal. Oleh sebab itu, survei beban 

gandar harus dilakukan apabila dimungkinkan. Ketentuan pengumpulan data 

beban gandar ditunjukkan pada tabel 4.3. 

 

Tabel 2.12 Pengumpulan Data Beban Gandar 

Spesifikasi Penyajian 

Prasarana Jalan 
Sumber Data Beban Gandar 

Jalan Bebas Hambatan 1 atau 2 

Jalan Raya 1 atau 2 atau 3 

Jalan Sedang 2 atau 3 

Jalan Kecil 2 atau 3 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

 

*Data beban gandar dapat diperoleh dari: 

1. Jembatan timbang, timbangan statis atau WIM (survei langsung). 

2. Survei beban gandar pada jembatan timbang atau WIM yang pernah 

dilakukan dan dianggap cukup representatif. 

3. Data WIM Regional yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga. 

 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 
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Timbangan survei beban gandar yang menggunakan sistem statis harus 

mempunyai kapasitas beban roda (tunggal atau ganda) minimum 18 ton atau 

kapasitas beban sumbu tunggal minimum 35 ton. 

 

 

2.6.4.7 Pengendalian Beban Sumbu  

Tingkat pembebanan faktual berlebih diasumsikan berlangsung sampai 

tahun 2020. Setelah tahun 2020, diasumsikan beban kendaraan sudah 

terkendali dengan beban sumbu nominal terberat (MST) 12 ton. Namun 

demikian, untuk keperluan desain, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat 

menentukan waktu penerapan efektif beban terkendali tersebut setiap waktu. 

 

2.6.4.8 Sebaran Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga 

Berdasarkan pedoman desain perkerasan kaku (Pd T-14-2003), beban lalu 

lintas desain didasarkan pada distribusi kelompok sumbu kendaraan niaga 

(heavy vehicle axle group, HVAG) dan bukan pada nilai ESA. Karakteristik 

proporsi sumbu dan proporsi beban setiap kelompok sumbu dapat 

menggunakan data hasil survey jembatan timbang atau mengacu pada 

Lampiran D. 

 

2.6.4.9 Beban Sumbu Standar Kumulatif  

Beban sumbu standart kumulatif atau Cumulative Equivalent Single Axle 

Load (CESA)  merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain 

pada lajur desain selama umur rencana, yang ditentukan sebagai : 

ESATH-1      : ( ƩLHRJK x VDFJK ) x 365 x DD x DL x R.............(2.5) 

Dengan  

ESATH-1 : kumulatif lintasan sumbu standar ekivalen (equivalent   

standard axle) pada tahun pertama. 

LHRJK       : lintas harian rata – rata tiap jenis kendaraan niaga (satuan 

kendaraan per hari). 

VDFJK     : Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Damage Factor) tiap jenis 

kendaraan niaga Tabel 4.4. dan Tabel 4.5. 

DD              : Faktor distribusi arah. 

DL               : Faktor distribusi lajur (Tabel 4.2). 

CESAL     : Kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana. 

R               : Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif (subbab 4.4) 

 

 

2.6.4.10 Perkiraan Lalu Lintas untuk Jalan dengan Lalu Lintas Rendah  

Pada daerah dengan lalu lintas rendah, jika data lalu lintas tidak tersedia atau 

diperkirakan terlalu rendah maka Tabel 4.6. dapat digunakan: 
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 Tabel 2.13 Perkiraan Lalu Lintas Untuk Jalan dengan Lalu lintas Rendah  

 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

 

Deskripsi 

Jalan  

LHRT 

dua arah 

Kend. Berat 

(% dari lalu 

lintas) 

Umur 

Rencana 

(th) 

Pertumbuhan 

lalu lintas (%) 

Pertumbuhan 

lalu lintas 

kumulatif 

Kelompok 

Sumbu/Kend. 

Berat 

Kumulatif 

HVAG 

ESA/HVAG 

(overloaded) 

Beban Lalu 

Lintas 

Desain 

(aktual) 

(ESA4) 

Jalan desa 

minor 

dengan akses 

kendaraan 

berat 

terbatas  

30 3 20 1 22 2 14.454 3,16 4,5 x 104 

Jalan kecil 

dua arah 
90 3 20 1 22 2 21.681 3,16 7 x 104 

Jalan Lokal 500 6 20 1 22 2,1 252.945 3,16 8 x 105 

Akses Lokal 

daerah 

industri atau 

quarry  

500 8 20 3,5 28,2 2,3 473.478 3,16 1,5 x 105 

Jalan 

Kolektor 
2000 7 20 3,5 28,2 2,2 1.585.122 3,16 5 x 105 
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Tabel 2.14 Nilai VDf masing – masing jenis kendaraan niaga 

 

Jenis Kendaraan 

Uraian 
Konfiguras

i Sumbu 

Muatan-muatan yang 

diangkut 

 

Kelomp

ok 

Sumbu 

Distribusi tipikal (%) 
Faktor Ekivalen 

Beban (VDF) 

 

Klasifikasi 

Lama 

Alter

natif 

Semua 

Kendaraan 

Bermotor 

Semua 

Kendaraan 

Bermotor 

kecuali 

Sepeda 

Motor 

VDF4  

Pangka

t4 

VDF5  

Pangka

t5 

 

1 1 Sepeda Motor  1.1 2 30,4 

   

 

2,3,4 2,3,4 

Sedan/Angkot/Pickup/St

ation Wagon 1.1 2 51,7 74,3 

  

K
E

N
D

A
R

A
A

N
 N

IA
G

A
 

5a 5a Bus Kecil 1.2 2 3,5 5 0,3 0,2 

5b 5b Bus Besar 1.2 2 0,1 0,2 1,0 1,0 

6a.1 6.1 

Truk 2 Sumbu-Cargo 

Ringan  1.1 Muatan umum 2 4,6 6,60 0,3 0,2 

6a.2 6.2 Truk 2 Sumbu-Ringan  1.2 Tanah,pasir,besi,semen 2 0,8 0,8 

6b1.1 7.1 

Truk 2 Sumbu-Cargo 

Sedang 1.2 Muatan umum 2 

- - 

0,7 0,7 

6b1.2 7.2 Truk 2 Sumbu-Sedang 1.2 Tanah,pasir,besi,semen 2 1,6 1,7 

6b2.1 8.1 Truk 2 Sumbu-Berat 1.2 Muatan umum 2 
3,8 5,50 

0,9 0,8 

6b2.2 8.2 Truk 2 Sumbu-Berat 1.2 Tanah,pasir,besi,semen 2 7,3 11,2 

7a1 9.1 Truk 3 Sumbu-Ringan  1.22 Muatan umum 3 

3,9 
5,60 

7,6 11,2 

7a2 9.2 Truk 3 Sumbu-Sedang 1.22 Tanah,pasir,besi,semen 3 28,1 64,4 

 

 

7a3 9.3 Truk 3 Sumbu-Berat 1.1.2 

  

  

  3 0,1 0,10 28,9 62,2 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 
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7b 10 

Truk 2 Sumbu dan 

Trailer penarik 2 sumbu 1.2-22 

  

  

  

4 0,5 0,70 36,9 90,4 

7c1 11 Truk 4 Sumbu-Trailer 1.2-22 4 0,3 0,50 13,6 24,0 

7c2.1 12 Truk 5 Sumbu-Trailer 1.22-22 5 0,7 1,00 19,0 33,2 

7c2.2 13 Truk 5 Sumbu-Trailer 1.2-222 5   30,3 69,7 

7c3 
14 Truk 6 Sumbu-Trailer 1.22-222 6 0,3 0,50 41,6 93,7 

   (Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

 

Tabel 2.14 Lanjutan Nilai VDf masing – masing jenis kendaraan niaga 

 

  



27 
 

 

2.6.5 Desain Pondasi Jalan   

Bab ini membahas desain perbaikan tanah dasar, lapis penopang, micro 

piling (cerucuk), drainase vertikal, pra-pembebanan dan berbagai 

penanganan lain yang diperlukan untuk membentuk perletakkan (platform) 

pendukung struktur perkerasan lentur dan kaku, baik untuk kondisi tanah 

biasa maupun tanah lainnya yang lazim ditemui di Indonesia. 

 

Pada perkerasan dengan lapisan beraspal tipis, kesalahan kecil dalam 

evaluasi tanah dasar dapat menyebabkan pengurangan masa pelayanan 

menjadi hanya satu per sepuluh masa pelayanan yang direncanakan. Untuk 

perkerasan dengan lapis beraspal tebal, walaupun jumlah pengurangan masa 

pelayanan tidak sebesar itu tetapi pengurangan yang terjadi masih cukup 

berarti. Oleh sebab itu, penentuan daya dukung tanah dasar secara akurat 

dan desain fondasi perkerasan merupakan syarat penting untuk 

menghasilkan perkerasan berkinerja baik. Dari segi pelaksanaan, persiapan 

tanah dasar yang benar mutlak dilakukan dan dengan demikian harus 

menjadi perhatian kontraktor pelaksanan dan pengawas lapangan. 

 

2.6.5.1 Pengujian daya dukung dan asumsi - asumsi 

 

Spesifikasi umum pelaksanaan menetapkan bahwa lapisan tanah yang lebih 

dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95% 

kepadatan kering maksimum. Hingga kedalaman 30 cm dari elevasi tanah 

dasar tanah dipadatkan hingga 100% kepadatan kering maksimum (SNI 03-

1742-1989). 

Untuk desain, daya dukung rencana tanah dasar diperoleh dari nilai CBR 

rendaman 4 hari pada 95% kepadatan standar kering maksimum. Bagan 

desain - 1 menunjukkan indikasi daya dukung berbagai jenis tanah. Nilai 

yang disajikan hanya digunakan sebagai acuan awal. Pengujian daya dukung 

harus dilakukan untuk mendapatkan nilai CBR yang sebenarnya. Bagan 

tersebut mengindikasikan bahwa kondisi setempat mempengaruhi daya 

dukung tanah dasar. Fakta tersebut harus dipertimbangkan apabila kondisi 

yang tidak mendukung tersebut ditemui di lapangan. 

Berdasarkan kriteria-kriteria pada bagan tersebut, tanah dasar yang lazim 

ditemui di Indonesia mempunyai nilai CBR sekitar 4% bahkan dapat 

serendah 2%.  

Prosedur pengambilan contoh dan pengujian yang sesuai dengan kondisi 

lapangan harus diperhatikan. Dalam hal tanah lunak kepadatan berdasarkan 

standar pengujian laboratorium tidak mungkin dicapai di lapangan. Dengan 

demikian nilai CBR laboratorium untuk tanah lunak menjadi tidak relevan. 
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2.6.5.2 Pengukuran Daya Dukung dengan DCP (Dynamic Cone Penetration 

Test) 

Pengujian daya dukung dengan DCP tidak memberikan hasil dengan tingkat 

ketelitian yang sama dengan pengujian di laboratorium. Pengujian DCP 

hanya dilakukan pada kondisi berikut: 

6-2 

a. Tanah rawa jenuh air sehingga tidak mungkin dapat dipadatkan sehingga 

pengujian CBR laboratorium menjadi tidak relevan. Dalam hal ini nilai CBR 

yang diperoleh dari pengujian DCP memberikan nilai yang lebih dapat 

diandalkan. Pengujian DCP juga digunakan untuk menentukan kedalaman 

tanah lunak (Lampiran H). Pengujian penetrometer atau piezometer juga 

dapat digunakan. 

b. Pada kawasan tanah aluvial kering, khususnya daerah persawahan, 

kemungkinan terdapat lapisan dengan kepadatan rendah (antara 1200 – 1500 

kg/m3) di bawah permukaan tanah yang kering. Pengujian DCP harus 

dilakukan untuk memastikan kondisi faktual terbasah di lapangan dan harus 

diperhitungkan dalam desain. Untuk keamanan, dalam proses desain harus 

diasumsikan bahwa lapisan tersebut jenuh selama musim penghujan.
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Tabel 2.15 Bagian Desain -1. Indikasi Perkiraan Nilai CBR  

(tidak berlaku untuk tanah aluvial jenuh atau tanah gambut) 

 

 

 

 

 

Posisi muka air 

Dibawah standar minimum 

(tidak dianjurkan) 
Sesuai desain standar 

≥ 1200 mm dibawah 

tanah dasar 

 
Implementasi 

Semua galian kecuali seperti ditunjukkan untuk kasus – 3 

dan timbunan tanpa drainase yang baik dan LAP* < 

1000 mm diatas muka tanah asli 

Galian di zona iklim 1 

dan semua timbunan 

berdrainase baik (m ≥ 1) 

dan FSL > 1000 mm 

diatas muka tanah asli 

Jenis tanah  
P1                     kasus 1 2 3 

Lempung 50 - 70 2 2 2,5 

Lempung kelanauan  
40 2,5 3 3,5 

30 3 4 4 

Lempung kepasiran 
20 4 4 5 

10 4 4 5 

Lanau  1 1 2 
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Tabel 2.16 Bagian Desain -2. Desain Pondasi Jalan Minimum 

CBR Tanah 

Dasar (%) 

Kelas 

Kekuatan 

Tanah Dasar 

Uraian Struktur Pondasi   

Perkerasan Lentur  
Perkerasan 

Kaku 

Beban lalu lintas pada lajur rencana 

dengan umur rencana 40 tahun (juta 

ESA5) Stabilisasi 

Semen < 2 2 – 4 > 4 

Tebal minimumn peningkatan tanah 

dasar 

≥ 6 SG6 Perbaikan tanah dasar dapat berupa 

stabilassi semen atau material 

timbunan pilihan (sesuai 

persyaratan 

Spesifikasi Umum, Devisi 3 – 

Pekerjaan Tanah) 

(pemadatan lapisan ≤ 200 mm tebal 

gembur) 

Tidak perlu peningkatan  

5 SG5 - - 100 

4 SG4 100 150 200 

3 SG3 150 200 300 

2,5 SG2,5 175 250 350 

Tanah Ekspansif (potensi 

pemuaian > 5%) 
400 500 600 

Berlaku 

ketentuan 

yang sama 

dengan 

pondasi jalan 

perkerasan 

lentur  

Perkerasan 

Lentur diatas 

tanah lunak(2) 

SG1(3) 

Lapis penopang (4)(5) 1000 1100 1200 

-atau-lapis penopang dan geogrid(4) 650 750 850 

Tanah gambut dengan  HRS 

atau DBST untuk perkerasan 
Lapis penopang berbutir(4)(5) 1000 1250 1500 
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(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

jalan raya minor (nilai 

minimum-ketentuan lain 

berlaku) 

 

 

 

(1) Desain harus mempertimbangkan semua hal yang kritikal; syarat tambahan mungkin berlaku. 

(2) Ditandai dengan kepadatan dan CBR lapangan yang rendah. 

(3) Menggunakan nilai CBR insitu, karena nilai CBR rendaman tidak relevan. 

(4) Permukaan lapis penopang di atas tanah SG1 dan gambut diasumsikan mempunyai daya dukung setara nilai CBR 2.5%, 

dengan  demikian ketentuan perbaikan tanah SG2.5 berlaku. Contoh: untuk lalu lintas rencana > 4 jt ESA, tanah SG1 

memerlukan lapis penopang setebal 1200 mm untuk mencapai daya dukung setara SG2.5 dan selanjutnya perlu ditambah lagi 

setebal 350 mm untuk meningkatkan menjadi setara SG6. 

(5) Tebal lapis penopang dapat dikurangi 300 mm jika tanah asal dipadatkan pada kondisi kering. 

(6) Untuk perkerasan kaku, material perbaikan tanah dasar berbutir halus (klasifikasi A4 sampai dengan A6) harus berupa 

stabilisasi semen. 

 

 

 



 
 

 

2.6.5.3 CBR Rencana untuk stabilisasi tanah dasar 

Perbaikan tanah dasar dapat berupa material timbunan pilihan, stabilisasi 

kapur, atau stabilisasi semen. Pelebaran perkerasan pada galian biasanya 

meliputi pembentukan tanah dasar yang sempit atau tidak teratur sehingga 

menyulitkan pelaksanaan stabilisasi. Dalam kasus yang demikian 

sebaiknya digunakan perbaikan dengan material timbunan pilihan. Dalam 

perencanaan jika dipilih stabilisasi kapur atau semen maka nilai daya 

dukung material (CBR) dipilih nilai terkecil dari tiga nilai berikut:  

a. daya dukung rendaman 4 hari dari material yang distabilisasi; 

b. empat kali daya dukung tanah asal sebelum distabilisasi; 

c. daya dukung yang diperoleh dari formula berikut: 

 

CBRstabilisasi= CBRtanah asal x 2(tebal lapis stabilisasi dalam mm)/150 

 

Tebal total tanah dasar stabilisasi adalah 150 mm untuk pemadatan biasa 

atau sampai dengan 300 mm apabila disyaratkan dan digunakan alat 

pemadat pad foot dengan berat statik 18 ton. 

 

Contoh: 

Dari pengujian di laboratorium, suatu jenis tanah dengan CBR 4% yang 

distabilisasi dengan semen menghasilkan kenaikan CBR menjadi 15%. 

Tentukan nilai CBR yang akan digunakan untuk desain jika tebal total 

stabilisasi adalah 200 mm. 

a. Berdasarkan uji CBR laboratorium rendaman 4 hari, nilai stabilisasi 

tanah semen CBR 15%. 

b. Berdasarkan nilai CBR tanah asal (tidak distabilisasi): 4 x 4% = 16%. 

c. Berdasarkan formula (6.2): 4 + 2(200/150) = 10%. 

 

Dipilih nilai terkecil dari ketiga nilai di atas yaitu 10%. 

Jika tebal total ditingkatkan menjadi 300 mm, maka nilai CBR berdasarkan 

kriteria c) menjadi 4 + 2(300/150) = 16%. Dalam hal ini, CBR terendah 

adalah CBR berdasarkan kriteria a) sehingga CBR perencanaan menjadi 

15%. 
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2.6.6   Struktur Perkerasan 

Desain tebal perkerasan didasarkan pada nilai ESA pangkat 4 dan pangkat 5 

tergantung pada model kerusakan (deterioration model) dan pendekatan 

desain yang digunakan. 

Gunakan nilai ESA yang sesuai sebagai input dalam proses perencanaan. 

 Pangkat 4 digunakan pada desain perkerasan lentur berdasarkan 

Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pt T-01-2002-B 

atau metode AASHTO 1993 (pendekatan statistik empirik). 

 Pangkat 4 digunakan untuk bagan desain pelaburan tipis (seperti 

Burtu atau Burda), perkerasan tanpa penutup (Unsealed granular 

pavement) dan perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik 

lendutan untuk kriteria alur (rutting). 

 Pangkat 5 digunakan untuk desain perkerasan lentur (kaitannya 

dengan faktor kelelahan aspal beton dalam desain dengan 

pendekatan Mekanistik Empiris) termasuk perencanaan tebal 

overlay berdasarkan grafik lengkung lendutan (curvature curve) 

untuk kriteria retak lelah (fatigue). 

 Desain perkerasan kaku menggunakan jumlah kelompok sumbu 

kendaraan berat (Heavy Vehicle Axle Group, HVAG) dan bukan 

nilai ESA sebagai satuan beban lalu lintas untuk perkerasan beton. 

 

 

 

2.6.7   Metode desain perkerasan lentur dengan lapis beraspal 

Basis dari prosedur desain perkerasan lentur dengan campuran beraspal 

yang digunakan pada manual ini adalah karakteristik mekanik material dan 

analisis struktur perkerasan secara mekanistik. Metode ini menghubungkan 

masukan berupa beban roda, struktur perkerasan dan sifat mekanik material, 

dengan keluaran berupa respons perkerasan terhadap beban roda 

seperti tegangan, regangan atau lendutan. 

Respons struktural tersebut digunakan untuk memprediksi kinerja struktur 

perkerasan dalam hal deformasi permanen dan retak lelah. Karena prediksi 

tersebut didasarkan pada kinerja material di laboratorium dan pengamatan di 

lapangan, pendekatan ini disebut juga sebagai metode mekanistik empiris.  

 

Keunggulan utama metode desain mekanistik adalah dimungkinkannya 

analisis pengaruh perubahan masukan desain, seperti perubahan material 

dan beban lalu lintas, secara cepat dan rasional. Sejumlah kelebihan metode 

ini dibandingkan dengan metode empiris murni antara lain adalah: 

1. Dapat digunakan secara analitis untuk mengevaluasi perubahan atau 

variasi beban kenderaan terhadap kinerja perkerasan. 

2. Kinerja perkerasan dengan bahan-bahan baru dapat dievaluasi 

berdasarkan sifat-sifat mekanik bahan bersangkutan. 
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3. Dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh perubahan sifat 

material akibat lingkungan dan iklim terhadap kinerja perkerasan. 

4. Mengevaluasi respons perkerasan terkait dengan moda kerusakan 

perkerasan secara spesifik (retak lelah dan deformasi permanen). 

Secara umum, model struktur perkerasan yang digunakan dalam 

manual ini adalah struktur multi lapisan yang bersifat elastik linier, 

isotropik (untuk material berpengikat, bounded material) dan 

anisotropik untuk material tanpa pengikat (unbounded material), 

lapis CTB dianggap telah mengalami retak (kondisi post cracking). 

 

2.6.7.1 Material berpengikat 

Karakteristik modulus bahan berpengikat (bounded materials) dan tanah 

dasar yang digunakan pada manual ini ditunjukkan pada Tabel 7.3. 

 

Tabel 2.17 Karakteristik modulus   bahan berpengikat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.7.2 Koreksi Temperatur 

tahunan (weighted mean asphalt pavement temperature, WAMPT). Untuk 

iklim Indonesia, WMAPT berkisar di antara 380 C (daerah pegunungan) 

hingga 420 C (untuk daerah pesisir). Nilai modulus campuran beraspal yang 

digunakan pada bagan desain ditetapkan berdasarkan asumsi WMAPT 410C. 

Efek perbedaan modulus pada rentang temperatur tersebut di atas terhadap 

ketebalan rencana lapisan beraspal tidak signifikan. Namun demikian, dalam 

hal pendesain akan melakukan analisis mekanistik tersendiri, faktor koreksi 

temperatur di bawah ini dapat digunakan: 

 
 

Jenis Bahan Modulus Tipikal Poisson’s 

Ratio 

Koefisien 

Relatif (a) 

HRS WC 800 MPa 

0,40 

Sesuai PdT-

01-2002-B 

HRS BC 900 MPa 

AC WC 1100 MPa 

AC BC (lapis atas) 1200 MPa 

AC Base atau AC BC 

(sebagai base) 

1600 MPa 

Bahan bersemen (CTB) 
500 Mpa retak 

(post cracking) 

0,2 (mulus) 

0,35 (retak) 

Tanah Dasar (disesuaikan 

musim) 

10 x CBR (Mpa) 0,45 (tanah 

kohesif) 

0,35 (tanah 

non kohesif) 

34 



 

 
 

Tabel 2.18. Faktor koreksi modulus campuran beraspal 

 
Temperatur perkerasan 

aspal (WMAPT) 

Faktor koreksi 

modulus 

42 0.923 

41 1.000 

40 1.083 

39 1.174 

38 1.271 

 

2.6.7.3 Material berbutir 

Modulus lapisan berbutir (unbounded granular material) tidak hanya 

tergantung pada nilai modulus intrinsik bahan bersangkutan tetapi juga 

ditentukan oleh tegangan (stress) yang bekerja pada lapisan tersebut 

dan kekakuan lapis-lapis di bawahnya. Semakin tinggi tegangan 

semakin tinggi modulus bahan berbutir. Dengan demikian, semakin 

tebal dan kaku lapis di atasnya, semakin rendah tegangan yang bekerja 

pada permukaan lapis berbutir dan semakin rendah modulus. 

Selanjutnya, semakin dalam, nilai modulus tersebut semakin 

rendah. Tingkat penurunan nilai modulus lapis berbutir tersebut 

dipengaruhi pula oleh modulus kekakuan tanah dasar. 

Dalam analisis struktur perkerasan, lapisan berbutir dibagi dalam lima 

sub-lapisan dengan ketebalan yang sama dan nilai modulus yang 

semakin ke bawah semakin kecil. Tabel 7.5. menunjukkan modulus 

karakteristik permukaan sub-lapisan teratas yang digunakan untuk 

pengembangan bagan desain dan analisis mekanistik. Prosedur 

penentuan modulus sublapisan di bawahnya dijelaskan pada lampiran  

 

Tabel 2.19. Karakteristik modulus lapisan teratas bahan berbutir 

Tebal lapisan aspal 

diatas lapisan berbuir 

Modulus bahan berbutir (Mpa) 

(Langsung dibawah 

lapis HRS) 

(Langsung dibawah 

lapis AC: 

WC/BC/Base) 

40 mm 350 350 

75 mm 350 350 

100 mm 350 350 

125 mm 320 300 

150 mm 280 250 

175 mm 250 250 

200 mm 220 210 

225 mm 180 150 

≥ 250 mm 150 150 
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2.6.7.4 Parahmeter kelelahan lapisan beraspal 

Tipikal volume bitumen dalam campuran berasapal dan parameter kelelahan 

yang digunakan dalam fungsi transfer untuk kriteria retak lelah lapis 

beraspal ditunjukkan pada Tabel 7.6. 

 

Tabel 2.20. Parameter Kelelahan 
Bahan lapisan aspal Volume aspal (Vb) 

% 

Parameter K untuk kondisi iklim 

Indonesia 

HRS WC 16,4 0,009427 

HRS BC 14,8 0,008217 

AC WC 12,2 0,006370 

AC BC 11,5 0,005880 

AC Base atau AC BC 

sebagai  lapis pondasi 
11,5 0,005355 

36 36 



37 
 

 

 

 

     

  

F12 F2 F3 F4 F5 

  

Untuk lalu lintas di bawah 
10 juta ESA5 lihat bagan 
desain 3A – 3B dan 3 C 

Lihat bagian desain 4 untuk alternatif perkerasan kaku3 

 

Repetisi beban sumbu 

kumulatif 20 tahun pada lajur 

rencana 

 (106 CESA6) 

> 10 - 30 > 30 - 50 > 50 - 100 > 100 – 200 > 200 – 500  

 

Jenis permukaan berpengikat AC AC 

 

Jenis lapis Pondasi  Cement Treated Base (CTB) 

 

 

AC WC 40 40 40 50 50 

 

AC BC5 60 60 60 60 60 

AC BC atau AC Base  75 100 125 160 220  

CTB3 150 150 150 150 150  

Pondasi Agregat Kelas A 150 150 150 150 150  

Tabel 2.21 Desain Perkerasan Lentur Opsi  Biaya Minimum Termasuk CTB1 

 



 
 

 

Catatan : 

1. Ketentuan-ketentuan struktur Fondasi Bagan Desain - 2 berlaku. 

2. CTB mungkin tidak ekonomis untuk jalan dengan beban lalu lintas < 10 juta  

ESA5. Rujuk Bagan Desain - 3A, 3B dan 3C sebagai alternatif. 

3. Pilih Bagan Desain - 4 untuk solusi perkerasan kaku dengan pertimbangan life 

cycle cost yang lebih rendah untuk kondisi tanah dasar biasa (bukan tanah lunak). 

4. Hanya kontraktor yang cukup berkualitas dan memiliki akses terhadap peralatan 

yang sesuai dan keahlian yang diizinkan melaksanakan pekerjaan CTB. LMC dapat 

digunakan sebagai pengganti CTB untuk pekerjaan di area sempit atau jika 

disebabkan oleh ketersediaan alat. 

5. AC BC harus dihampar dengan tebal padat minimum 50 mm dan maksimum 80 

mm. 

 

Tabel 2.22: Desain Perkerasan Lentur Dengan HRS1 

 
KPumulatif beban sumbu 20 tahun 

pada lajur 

rencana (106 CESA5) 

FF1 < 0,5 0,5 ≤ FF2 ≤ 4,0 

Jenis Permukaan 
HRS atau Penetrasi 

Makadam 
 

Struktur perkerasan Tebal lapisan (mm) 

HRS WC 50 30 

HRS Base - 35 

LFA Kelas A 150 250 

LFA Kelas A atau LFA Kelas B atau 

kerikil alam atau lapis distabilisasi 

dengan CBR >10%3 

150 125 

(Sumber: Manual Desain Perkerasan Nomor  04/SE/Db/2017) 

Catatan : Desain 3A hanya digunakan jika HRS atau CTB sulit untuk dilaksanakan, 

namun untuk desain perkerasan lentur tetap lebih mengutamakan desain 

menggunakan desain perkerasan lentur opsi biaya minimum termasuk CTB

38 
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2.7 Prosedur Desain  

Prosedur dalam menggunakan bagan desain untuk mencapai hasil yang 

maksimal secara teknis dan optimal secara ekonomis adalah sebagai berikut: 

 

1. Tentukan umur rencana (Tabel 2.1 Umur Rencana Perkerasan) (Sesuai 

peraturan Bina Marga;Bab 2) 

2. Tentukan nilai-nilai ESA4 dan atau ESA5 sesuai umur rencana yang dipilih 

(Sesuai peraturan Bina Marga;Bab 4) 

3. Tentukan tipe perkerasan berdasarkan Tabel 3.1 atau pertimbangan biaya 

(analisis discounted life-cycle cost). (Sesuai peraturan Bina Marga;Bab 3) 

4. Tentukan segmen tanah dasar dengan daya dukung yang seragam. (Sesuai 

peraturan Bina Marga;Bab 6) 

5. Tentukan struktur fondasi perkerasan. (Sesuai peraturan Bina Marga;Bab 6) 

6. Tentukan struktur perkerasan yang memenuhi syarat dari Bagan Desain 3 

atau Bagan Desain lainnya yang sesuai (Sesuai peraturan Bina Marga Bab;7) 

7. Tentukan standar drainase bawah permukaan yang dibutuhkan (Sesuai 

peraturan Bina Marga;Bab 5) 

8. Tetapkan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan (Sesuai peraturan Bina 

Marga;Bab 8) 

9. Tentukan kebutuhan pelapisan (sealing) bahu jalan (Sesuai peraturan Bina 

Marga;Lampiran F) 

10. Ulangi langkah 5 sampai 9 untuk setiap segmen yang seragam. (Sesuai 

peraturan Bina Marga;1.1.1) 
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 2.9  Penelitihan Terdahulu 

 

Tabel 2.23 Penelitihan Terdahulu 

No Judul Nama Tahun Hasil 

1 Analisis Perancangan Tebal 

Perkerasan Lentur 

Menggunakan Metode 

Manual Desain Perkerasan 

(MDP) Pada Ruas Jalan I 

Gusti Ngurah Rai Palu 

Muhammad 

Sadli 

2016 Dari hasil perencanaan 

dengan menggunakan 

perkerasan lentur 

diperoleh sebagai berikut 

: 

# Peningkatan jalan 

menggunakan perkerasan 

lentur dengan tebal 

masing-masing sebagai 

berikut : Lapisan pondasi 

atas = 15cm, Lapisan 

pondasi bawah = 15 cm 

# Lapisan Permukaan 

(AC-WC) = 5cm, (BC-

WC) = 28 cm. 

# Tahun Perencanaan 20 

Tahun dengan nilai LHR 

(CESA) = Rp. 

231.301.030,144 

2 Studi Perencanaan 

Perkerasan Lentur Jalan 

Raya Dengan Standar Bina 

Marga Ruas Jalan Sentani-

Warumbain KM 41+000-

KM 61+000 (20 KM) 

Roy Laban 

P. Mamari 

2017 Dari hasil perencanaan 

perkerasan lentur ruas 

jalan Sentani-Warumbain 

dengan panjang 20 KM, 

dari KM 41+000-61+000 

diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

Dari analisa dengan 

metode Bina Marga, pada 

proyek ini jalan semula 8 

m dilebarkan menjadi 10 

m karena tuntutan 

klasifikasi dari jalan kelas 

III menjadi jalan kelas II 

dengan status jalan 

kolektor, yang bertujuan 
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No Judul Nama Tahun Hasil 

untuk memperoleh 

keamanan dan 

kenyamanan dalam 

berlalu lintas. Kebutuhan 

pelebaran 1 m pada sisi 

kanan dan kiri dari 

kondisi existing 5 m 

menjadi 7 m. 

3 Perencanan Ulang Tebal 

Perkerasan Lentur Ruas 

Jalan Raya Lingkar Timur 

STA 4+660 – STA 8+660 

Sidoarjo 

Mukhlis 

Dwi 

Kurniawan 

2019 Dari hasil analisa data 

dan perhitungan tebal 

perkerasan lentur pada 

Bab 4 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai 

berikut : Hasil 

perhitungan perencanaan 

ulang tebal perkerasan 

lentur Jalan Raya Lingkar 

Timur STA 0+000 – STA 

4+040 Sidoarjo dengan 

metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan 2013 

mendapatkan ketebalan 

setiap lapisannya yaitu: 

ketebalan lapis beraspal 

AC WC  adalah 50 mm. 

ketebalan lapis beraspal 

AC BC adalah 280 mm. 

CTB adalah 150 mm. 

LPA kelas A  adalah 150 

mm. Jadi tebal 

keseluruhan yang 

digunakan adalah 630 

mm / 63 cm. 

 

 


	e6e58b8c592a3b9d321e83b2617bee452df8e4401a1184ad5dc16cad26491bf7.pdf
	e6e58b8c592a3b9d321e83b2617bee452df8e4401a1184ad5dc16cad26491bf7.pdf
	e6e58b8c592a3b9d321e83b2617bee452df8e4401a1184ad5dc16cad26491bf7.pdf
	e6e58b8c592a3b9d321e83b2617bee452df8e4401a1184ad5dc16cad26491bf7.pdf

