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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Perkerasan Lentur 

Perkerasan lentur adalah salah satu teknologi perkerasan jalan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Perkerasan jalan terdiri dari 

beberapa lapisan yang dihamparkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. 

Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban kendaraan dan 

menyebarkannya ke lapisan yang ada di bawahnya. Beban kendaraan ini 

dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui roda yang berupa beban terbagi rata 

P0. Beban tersebut akan diterima oleh lapisan permukaan dan akan disebarkan 

ke tanah dasar menjadi P1 yang lebih kecil dan daya dukung tanah dasar, 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1 (Tenriajeng, 2000). 

 

Gambar 2.1. Penyebaran Beban Roda Melalui Lapisan Perkerasan Jalan 
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2.2.Kriteria Konstruksi Perkerasan Jalan 

Menurut Silvia Sukirman (1999) agar konstruksi perkerasan jalan 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan, maka 

perkerasan jalan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 

1. Syarat-Syarat Berlalu Lintas 

a. Permukaan perkerasan jalan yang rata, tidak bergelombang, tidak 

terdapat lendutan dan tidak berlubang, sehingga menjamin keamanan 

dan kenyamanan pengguna jalan. 

b. Permukaan perkerasan jalan yang cukup kaku, sehingga tidak mudah 

mengalami perubahan bentuk akibat beban yang bekerja di atasnya. 

c. Permukaan perkerasan jalan cukup kesat dan memberikan gesekan 

yang baik antara ban dan permukaan perkerasan jalan sehingga 

kendaraan tidak mudah mengalami selip. 

d. Permukaan perkerasan jalan tidak mengkilap dan sehingga tidak silau 

jika terkena sinar matahari. 

2. Syarat-syarat kekuatan/ struktural 

a. Ketebalan perkerasan yang cukup sehingga beban lalu lintas mampu 

disebarkan ke tanah dasar. 

b. Kedap terhadap air, sehingga air tidak meresap ke lapisan di 

bawahnya. 

c. Permukaan mampu mengalirkan air dengan mudah, sehingga air hujan 

yang jatuh di atasnya dapat dengan cepat dialirkan. 
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d. Kekakuan untuk memikul beban lalu lintas yang bekerja tanpa 

menimbulkan deformasi yang berarti pada perkerasan jalan. 

 

2.3.Struktur Perkerasan Lentur 

Struktur perkerasan lentur, umumnya terdiri dari: lapis pondasi bawah 

(sub base), lapis pondasi (base), dan lapis permukaan (surface). Susunan lapis 

perkerasan lentur dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2.2. Susunan Lapis Perkerasan Lentur Jalan Raya 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

1. Tanah Dasar 

Sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar sangat mempengaruhi 

kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan. Dalam Pedoman 

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pt T-0l-2002-B diperkenalkan 

modulus resilien (MR) sebagai parameter tanah dasar untuk perencanaan. 

Modulus resilien (MR) tanah dasar dapat ditentukan dan nilai CBR standar 

atau hasil tes soil index. MR dapat dihitung dengan rumus di bawah ini: 

MR (psi) = 1.500 x CBR…………………………………………… (2.1) 
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Keterangan: 

MR : Modulus Resilien tanah dasar 

CBR : Californian Bearing Ratio 

2. Lapis Pondasi Bawah 

Lapis pondasi bawah (base) merupakan bagian dari struktur 

perkerasan lentur yang terletak di atas tanah dasar dan di bawah lapis 

pondasi. Pada umumnya merupakan lapisan dan material berbutir 

(granular material) yang dipadatkan, distabilisasi atau lapisan tanah yang 

tidak distabilisasi. Fungsi lapis pondasi bawah adalah: 

a. Sebagai bagian dari perkerasan untuk mendukung lapisan di atasnya 

dan menyebar beban lalu lintas. 

b. Penggunaan material yang relatif murah sehingga lapisan di atasnya 

dapat dikurangi ketebalannya (penghematan biaya konstruksi). 

c. Mencegah masuknya tanah dasar ke dalam lapis pondasi. 

d. Sebagai lapisan pertama yang menunjang agar pelaksanaan konstruksi 

berjalan lancar. 

3. Lapis Pondasi 

Lapis pondasi (sub base) merupakan bagian dari struktur 

perkerasan lentur yang terletak di bawah lapis permukaan. Lapis pondasi 

dapat dihampar di atas lapis pondasi bawah atau dihampar langsung di atas 

tanah dasar. Fungsi lapis pondasi antara lain: 

a. Sebagai bagian konstruksi perkerasan jalan yang menahan dan 

menyalurkan beban lalu lintas. 
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b. Sebagai perletakan terhadap lapis permukaan. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk lapis pondasi harus memiliki kekuatan 

dan keawetan yang cukup sehingga dapat menahan beban lalu lintas. 

4. Lapis permukaan 

Lapis permukaan (surface) merupakan bagian struktur perkerasan 

lentur terdiri dari campuran agregat dan bahan pengikat (aspal) yang 

dihamparkan pada lapisan paling atas dan pada umumnya terletak di atas 

lapis pondasi. 

Fungsi lapis permukaan antara lain: 

a. Sebagai bagian konstruksi perkerasan jalan untuk menahan dan 

menyalurkan beban lalu lintas. 

b. Sebagai lapisan tidak yang tembus air untuk melindungi perkerasan 

jalan dan kerusakan akibat cuaca. 

c. Sebagai lapisan aus (wearing course). 

 

2.4.Kriteria Perencanaan Perkerasan Lentur 

Di dalam Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013, 

Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pt T-Ol-2002-B, 

dijelaskan tentang kriteria yang digunakan dalam penentuan tebal 

perkerasan lentur antara lain: 

1. Umur Rencana (UR) 

Umur Rencana merupakan umur perkerasan dalam tahun yang 

dihitung dari saat jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan 
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rekonstruksi atau dianggap membutuhkan lapis permukaan yang baru 

(Bina Marga, 2002). Umur Rencana untuk perkerasan jalan yang baru 

bisa dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Umur Rencana Perkerasan Baru 

Jenis Perkerasan Elemen Perkerasan UR 

(Tahun) 

Perkerasan Lentur 

Lapisan aspal dan lapisan berbutir dan 

Cement treated based 
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  Minimal 

10 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

2. Volume Lalu Lintas 

Perhitungan volume lalu lintas berdasarkan pada survey 

faktual. Untuk keperluan desain perkerasan jalan, volume lalu lintas 

bisa didapatkan dari: 

a. Survey lalu lintas, dilakukan dengan durasi minimal 7 x 24 jam. 

Survey mengacu pada Pedoman Survey Pencacahan Lalu Lintas 

dengan cara Manual Pd T-l9-2004-B atau menggunakan peralatan 

dengan pendekatan yang sama. 

b. Hasil survey lalu lintas sebelumnya. 

c. Untuk jalan yang memiliki lalu lintas rendah dapat menggunakan 

perkiraan volume lalu lintas dari Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Perkiraan Lalu Lintas untuk Jalan dengan Lalu Lintas Rendah 

 

Deskripsi Jalan 
LHRT 

Dua Arah 

Kend Berat (% 

dari lalu 

lintas) 

Umur 

rencana 

(th) 

Pertumbuhan 

Lalu Lintas 

(%) 

Pertumbuhan 

lalu lintas 

kuantitatif 

Kelompok 

Sumbu/ 

Kendaraan 

Berat 

Kumulatif 

HVAG 

ESA/HVAG 

(overloaded) 

Lalin Desain 

Indikatif 

(pangkat 4) 

overloaded 

Jalan desa minor dengan 

akses kendaraan berat 

terbatas 

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

Jalan kecil 2 arah 90 3 20 1 22 2 21.681 3,16 7 x 404 

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

Akses lokal daerah industri 

atau quality 

500 8 20 3.5 28,2 2,3 473,478 3,16 1,5 x 106 

Jalan kolektor 2000 7 20 3,5 28,2 2,2 1.585.122 3,16 5 x 106 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

  

1
3
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3. Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

Faktor pertumbuhan lalu lintas diperoleh dan data-data 

pertumbuhan lalu lintas sebelumnya atau formulasi korelasi dengan 

faktor pertumbuhan lalu lintas lain yang valid, bila tidak ada data 

pertumbuhan lalu lintas maka digunakan nilai minimum pada Tabel 

2.3. 

Tabel 2.3. Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (i) Minimum untuk Desain 

Jenis Jalan 2011 – 2020 > 2021 – 2030 

Arteri dan perkotaan (%) 5 4 

Kolektor rural (%) 3,5 2,5 

Jalan desa 1 1 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

 

Untuk menghitung faktor pengali pertumbuhan lalu lintas selama umur 

rencana digunakan rumus sebagai berikut: 

R = 
( 1+0,01i)

UR
-1

0,01i
 …………………………………………………….(2.2) 

Keterangan: 

R : faktor pengali pertumbuhan lalu lintas 

i : tingkat pertumbuhan tahunan (%) 

UR : umur rencana (tahun) 

4. Faktor Distribusi Lajur (DL) 

Beban lalu lintas rencana pada setiap lajur tidak boleh melebihi 

kapasitas lajur pada setiap tahun selama umur rencana. Kapasitas lajur 

berdasarkan kepada Permen PU No.1 9/PRTIM/20 11 tentang 

Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan 
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berkaitan Rasio Volume Kapasitas (RVK). Kapasitas lajur maksimum 

berdasarkan pada MKJI. Faktor Distribusi Lajur dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Faktor Distribusi Lajur 

Jumlah lajur per arah Kendaraan niaga pada lajur desain (% 

terhadap populasi kendaraan dan niaga) 

1 100 

2 80 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

5. Faktor Regional 

Kondisi lapangan mencakup permeabilitas tanah, drainase, 

kelandaian serta persentase kendaraan berat dan kendaraan yang 

berhenti, sedangkan kondisi iklim mencakup rata-rata curah hujan per 

tahun. Untuk melihat faktor regional dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Faktor Regional (FR) 

 
Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 

Catatan: 

Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, 

pemberhentian atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah 

dengan 0,5. Pada daerah rawa-rawa FR ditambah dengan 1,0. 
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6. Reabilitas 

Reliabilitas merupakan upaya untuk memperhitungkan derajat 

kepastian ke dalam perencanaan untuk mendapatkan bermacam-

macam alternatif perencanaan selama selang waktu yang direncanakan 

(umur rencana). Reliabilitas memperhitungkan kemungkinan-

kemungkinan adanya variasi perkiraan lalu-lintas (W18) dan 

memberikan tingkat reliabilitas (R) di mana perkerasan jalan akan 

bertahan selama umur rencana. Pada umumnya, meningkatnya volume 

lalu lintas dan kesulitan untuk mengalihkan lalu lintas, resiko kinerja 

yang tidak diharapkan harus ditekan. Masalah ini dapat di selesaikan 

dengan mengambil tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Tabel 2.6 

menunjukkan rekomendasi tingkat reliabiitas untuk beberapa 

klasifikasi jalan. 

Tabel 2.6. Rekomendasi Tingkat Reabilitas untuk Berbagai Klasifikasi 

Jalan 

Klasifikasi Jalan 
Rekomendasi Tingkat Reabilitas (%) 

Perkotaan Antar kota 

Bebas hambatan 85 – 99,9 80 – 99,9 

Arteri 80 – 99 75 – 95 

Kolektor 80 – 95 75 – 95 

Lokal 50 – 80 50 – 80 

Sumber : Pedoman Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Pt T-01-

2002-B 

 

Reabilitas perencanaan dikontrol dengan faktor reabilitas yang 

dikalikan dengan prediksi lalu lintas (W18) selama umur rencana untuk 

mendapatkan prediksi kinerja (Wt). dalam persamaan desain untuk 

perkerasan lentur, reliabilitas (R) dikonversikan menjadi parameter 
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penyimpangan normal standar (ZR). Tabel 2.7 memperlihatkan nilai 

ZR untuk reabilitas tertentu. 

Tabel 2.7. Nilai Penyimpangan Normal Standar (Standard Nornal 

Deviate) untuk Tingkat Reliabilitas Tertentu. 

Reabilitas, R (%) Standar normal deviate , ZR 

50 0,000 

60 - 0,253 

70 - 0,524 

75 - 0,674 

80 - 0,841 

85 - 1,037 

90 - 1,282 

91 - 1,340 

92 - 1,405 

93 - 1,476 

94 - 1,555 

95 - 1,645 

96 - 1,751 

97 - 1,881 

98 - 2,054 

99 - 2,327 

99,9 - 3,090 

99,99 - 3,750 

Sumber : Pedoman Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Pt T – 01-

2002-B 

 

Konsep reabilitas harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini: 

1. Mendefinisikan kelas fungsional jalan dan menentukan apakah 

merupakan jalan perkotaan atau jalan antar kota. 

2. Memilih tingkat reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 6. 

3. Standar deviasi (S0) harus dipilih berdasarkan kondisi setempat. 

Rentang nilai S0 adalah 0,40 — 0,50. 
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7. Faktor Ekivalen Beban 

Faktor ekivalen beban sumbu kendaraan menyatakan tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban kendaraan 

terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleb sam lintasan beban 

standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton. 

a. Bina Marga 1987 

Angka Ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu (setiap 

kendaraan) ditentukan menurut rumus dibawah ini: 

Sumbu single = (
 Beban satu sumbu

8,14
)

4

…………………………….(2.3) 

Sumbu ganda = 0,086(
 Beban satu sumbu

8,14
)

4

………………………(2.4) 

Sumbu triple = 0,053(
 Beban satu sumbu

8,14
)

4

……………………….(2.5) 

b. Bina Marga 2002 

Nilai Angka Ekivalen Beban Sumbu (E) yang digunakan oleh 

NAASRA, Australia, dengan formula berikut ini : 

Sumbu tunggal, roda tunggal = (
 Beban satu sumbu

5,40
)

4

……………...(2.6) 

Sumbu tunggal, roda ganda = (
 Beban satu sumbu

8,16
)

4

………….……(2.7) 

Sumbu ganda, roda ganda = (
 Beban satu sumbu

13,76
)

4

…………….…..(2.8) 

Sumbu triple, roda ganda = (
 Beban satu sumbu

18,45
)

4

…………..……..(2.9) 
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c. Bina Marga 2013 

Perhitungan beban lalu lintas sangatlah penting. Beban lalu lintas 

dapat diperoleh dari: 

1. Jembatan timbang khusus untuk ruas jalan yang didesain. 

2. Studi jembatan timbang yang telah pernah dilakukan 

sebelumnya. 

3. Data WIM Regional yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina 

Marga. 

4. Apabila tidak ada data Vehicle Damage Factor (VDF), maka 

dapat digunakan nilai VDF pada Tabel 2.8. 

 

Tabel 2.8. Nilai VDF Standar 

No Kelas Jenis Sumbu 

VDF 

Pangkat 

4 

VDF 

Pangkat 

5 

1 1 Sepeda motor 1,1 0,00 0,00 

2 2,3,4 Sedan/ angkot/ pickup / station wagon 1,1 0,00 0,00 

3 5.a Bus Kecil 1,2 0,30 0,20 

4 5.b Bus Besar 1,2 1,00 1,00 

5 6,1 Truk 2 Sumbu Carbon Ringan 1,1 0,30 0,20 

6 6,2 Truk 2 Sumbu Ringan 1,2 0,80 0,80 

7 7,1 Truk 2 Sumbu Cargo Sedang 1,2 0,70 0,70 

8 7,2 Truk 2 Sumbu Sedang 1,2 1,60 1,70 

9 8,1 Truk 2 Sumbu Berat 1,2 0,90 0,80 

10 8,2 Truk 2 Sumbu Berat 1,2 7,30 11,20 

11 9,1 Truk 3 Sumbu Ringan 1,22 7,60 11,20 

12 9,2 Truk 3 Sumbu Sedang 1,22 28,10 64,40 

13 9,3 Truk 3 Sumbu Berat 1.1.2 28,90 62,20 

14 10 
Truk 2 Sumbu dan Trailer Penarik 2 

Sumbu 
1.2 – 2.2 36,90 90,40 

15 11 Truk 4 Sumbu Trailer 1.2 – 2.2 13,60 24,00 

16 12 Truk 5 Sumbu Trailer 1.22 – 22 19,00 33,20 

17 13 Truk 5 Sumbu Trailer 1.2 – 222 30,30 69,70 

18 14 Truk 6 Sumbu Trailer 1.22 - 222 41,60 93,70 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 
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8. Lintas Ekivalen Rencana 

Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

LEP = ∑ LHRj 
n
j=1 x Cj x Ej……………………………………….(2.10) 

Keterangan: 

LEP : Lintas ekivalen permulaan umur rencana 

LHR : Lintas harian rata-rata dalam 1 tahun 

C : Koefisien distribusi kendaraan 

E : Angka ekivalen sumbu kendaraan 

Lintas Ekivalen Akhir (LEA) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

LEP = ∑ LHRj (1+i)
UR

 n
j=1 x Cj x Ej…………………………….(2.11) 

Keterangan: 

LEA : Lintas ekivalen akhir umur rencana 

LHR : Lintas harian rata-rata dalam 1 tahun 

C : Koefisien distribusi kendaraan 

E : Angka ekivalen sumbu kendaraan 

i : Perkembangan lalu lintas 

Lintas Ekivalen Tengah (LET) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

LET = 
LEP+LEA

2
 …………………………………………………..(2.12) 

Keterangan: 

LET : Lintas ekivalen tengah 

LEP : Lintas ekivalen permulaan umur rencana 

LEA : Lintas ekivalen akhir umur rencana 
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Lintas Ekivalen Rencana (LER) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

LER = LET x  
UR

10
 …………………….…………………………..(2.13) 

Keterangan: 

LEP : Lintas ekivalen rencana 

LET : Lintas ekivalen tengah 

UR : Umur rencana 

9. Lalu Lintas Pada Lajur Rencana 

Lalu lintas pada lajur rencana (W18) diberikan dalam bentuk 

kumulatif beban gandar standar. Untuk mendapatkan nilai lalu lintas 

pada lajur rencana dapat digunakan rumus berikut ini: 

ESAL = ∑LHRi x Ei……………………………………………..(2.14) 

W18 per tahun = ESAL x DD x DL x 365 ………………………(2.15) 

Keterangan: 

ESAL : Perhitungan Repetisi Beban Lalu Lintas 

E : Angka ekivalen beban kendaraan 

LHRi : Lalu Lintas Harlan Rata-rata 15 

DD : Faktor distribusi arah 

DL : Faktor distribusi lajur 

W18 : Beban gandar standar kumulatif untuk dua arah 

10. Beban Gandar Standar Kumulatif 

Lalu-lintas yang digunakan dalam perencanaan perkerasan 

lentur dalam pedoman ini adalah lalu-lintas kumulatif selama umur 



22 

rencana. Nilai ini dihasilkan dengan mengalikan beban gandar standar 

kumulatif selama setahun (W18) dengan faktor pertumbuhan lalu lintas 

(traffic growth). Beban Gandar Standar Kumulatif ini dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

Wt = W18 per tahun x R …………………………………………(2.16) 

Keterangan: 

W : Jumlah beban gandar standar kumulatif 

R : Faktor kenaikan lalu lintas 

W18 : Jumlah beban gandar standar selama satu tahun 

11. Cumulative Equivalent Standard Axles (CESA) 

Cumulative Equivalent Standard Axles (CESA) merupakan 

jumlah beban sumbu lalu lintas rencana pada lajur desain selama umur 

rencana. Cumulative Equivalent Standard Axles (CESA) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ESA4 = (∑ jenis kendaraan LHRT x VDF) x DD………………..(2.17) 

CESA4 = ESA x 365 x R…………………………………………(2.18) 

Keterangan: 

ESA4 : Lintasan sumbu standar ekivalen untuk 1 (satu) hail 

LHRT : Lintas harian rata - rata tahunan untuk jenis kendaraan  

  tertentu 

CESA4 : Kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur  

  rencana 

DD : Faktor distribusi arah 
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R : Faktor pertumbuhan lalu lintas 

12. Traffic Multiplier (TM) 

Traffic Multiplier (TM) lapisan aspal untuk kondisi 

pembebanan yang berlebih (overloaded) di Indonesia berkisar 1,8 - 2. 

Nilai ini berbeda-beda tergantung dari beban berlebih (overloaded) 

pada kendaraan niaga di dalam kelompok truk. Nilai CESA tertentu 

(pangkat 4) untuk perencanaan perkerasan lentur harus dikalikan 

dengan nilai Traffic Multiplier (TM) untuk mendapatkan nilai CESA5. 

CESA5 = (TM x CESA4)…………………………………………(2.19) 

Keterangan: 

CESA : Cumulative Equivalent Standard Axles 

TM : Traffic Multiplier 

Catatan: 

a. Pangkat 4 digunakan untuk bagan desain pelaburan tipis (Burda) 

dan perkerasan tanpa penutup. 

b. Pangkat 5 digunakan untuk perkerasan lentur. 

c. Desain perkerasan kaku membutuhkan jumlah kelompok sumbu 

kendaraan berat dan bukan nilai CESA. 

d. Nilai TM dibutuhkan hanya untuk desain dengan CIRCLY. 

13. Pemilihan Struktur Perkerasan 

Pemilihan jenis perkerasan yang akan digunakan harus 

didasarkan pada estimasi lalu lintas, umur rencana, dan kondisi 

pondasi jalan. Batasan yang ditunjukkan dalam Tabel 2.9 bukanlah 
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batasan yang absolut, desainer juga harus memperhitungkan biaya 

selama umur pelayanan, batasan dan kepraktisan konstruksi. Alternatif 

di luar solusi desain berdasarkan Manual Desain Perkerasan Jalan 

Nomor 02/M/BM/2013 harus didasarkan pada biaya umur pelayanan 

discounted terendah. 

Tabel 2.9. Pemilihan Jenis Perkerasan 

 Desain 

ESA 20 tahun (juta) (pangkat 4 kecuali 

disebutkan lain) 

0-0.5 0.1-4 4-10 10-30 > 30 

Perkerasan kaku dengan lalu lintas berat 4   2 2 2 

Perkerasan kaku dengan lalu lintas 

rendah (desa dan daerah perkotaan) 

4A 
 1.2    

AC WC modifikasi atau SMA modifikasi 

dengan CTB (pangkat 5) 

3 
   2  

AC dengan CTB (pangkat 5) 3   2   

AC tebal ≥ 100 mm dengan lapis pondasi 

berbutir (pangkat 5) 

3A 
  1.2   

AC atau HRS tipis di atas lapis pondasi 

berbutir 

3 
 1.2    

Burda atau burtu dengan LPA kelas A 

atau batuan asli 

Gambar 

6 
3 3    

Lapis Pondasi Soil Cement 6 1 1    

Perkerasan tanpa penutup Gambar 

6 
1     

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 

 Solusi yang diutamakan (lebih murah) 
 Alternatif (lihat catatan) 

 

Keterangan: 

1) Kontraktor kecil - medium 

2) Kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai 

3) Membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus - dibutuhkan 

kontraktor spesialis Burda 
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Tabel 2.10 Bagan Desain 3 (Desain Perkerasan Lentur Opsi Biaya Minimum Termasuk CTB) 

 
Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 

  

2
5
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Catatan : 

1. Ketentuan-ketentuan struktur Pondasi Bagan Desain 2 juga berlaku. 

2. Ukuran Gradasi LPA nominal maksimum harus 20 mm untuk tebal lapisan 

100 – 150 mm atau 25 mm untuk tebal lapisan 125 – 150 mm. 

3. Pilih Bagan 4 untuk solusi perkerasan kaku untuk life cycle cost yang rendah. 

4. Hanya kontraktor yang cukup berkualitas dan memiliki akses terhadap 

peralatan yang sesuai dan keahlian yang diijinkan 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. 

6. HRS tidak dapat digunakan pada daerah pemukiman dengan lalu lintas 1 juta 

ESA4. Lihat Bagan Desain 3A untuk alternatif. 

  



 

  

2
7
 

Tabel 2.11 



 

  

2
8
 

Tabel 2.12 
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Catatan: 

1) FF1 atau FF2 harus lebih diutamakan daripada solusi F1 dan F2 atau 

dalam situasi jika FIRS berpotensi rutting. 

2) FF3 akan lebih efektif biaya relatif terhadap solusi F4 pada kondisi 

tertentu. 

3) CTB dan pilihan perkerasan kaku dapat lebih efektif biaya tapi dapat 

menjadi tidak praktis jika sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia. 

Solusi dan FF5-FF9 dapat lebih praktis daripada solusi Bagan desain 3 

untuk situasi konstruksi tertentu. Contoh jika perkerasan kaku atau 

CTB bisa menjadi tidak praktis : pelebaran perkerasan lentur eksisting 

atau diatas tanah yang berpotensi konsolidasi atau pergerakan tidak 

seragam (pada perkerasan kaku) atau jika sumber daya kontraktor tidak 

tersedia. 

4) Faktor reliabilitas 80% digunakan untuk solusi ini. 

5) Bagan Desain 3A digunakan jika HRS atau CTB sulit untuk 

diimplementasikan. Untuk desain perkerasan lentur, lebih diutamakan 

menggunakan Bagan Desain 3. 

 

2.5.Kondisi Jalan dan Efek Pemeliharaan 

Kondisi ,jalan terbagi menjadi dua, yaitu kondisi fungsional dan kondisi 

struktural. Kondisi fungsional adalah ukuran kemampuan perkerasan jalan 

dalam melayani pengguna jalan pada suatu waktu tertentu, sedangkan kondisi 

struktural adalah ukuran kemampuan perkerasan untuk menanggung beban 

lalu lintas. Dalam mengukur kondisi fungsional jalan digunakan nilai Present 
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Serviceability Index (PSI) dan International Roughness Index (IRI). 

Sedangkan dalam mengukur kondisi struktural jalan digunakan nilai lendutan 

perkerasan dan alur atau retak. (Rachmayati, 2014) 

1. International Roughness Index (IRI) 

IRI adalah parameter kekasaran perkerasan jalan yang dihitung 

berdasarkan naik-turunnya permukaan jalan pada arah profil memanjang 

jalan dibagi dengan panjang permukaan jalan yang diukur (Paterson, 

1987). Prediksi kenaikan nilai IRI atau kekasaran permukaan jalan pada 

perkerasan lentur dapat dihitung dengan menggunakan rumus Paterson, 

yang diambil dan 

World Banks berikut ini: 

RIt = 1,04 emt (RI0+265 x (1+SNC)4,5xNEt)(2.23) (2.23) 

Keterangan: 

RIt  =  Kekasaran pada waktu t (m/km) 

RI0  =  Kekasaran awal (m/km) 

SNC  =  Struktur Number Capacity 

NE  =  Nilai ESAL path saat t (juta ESAL/lajur) 

m  =  koefisien iklim = 0,0235 (wet, nonfreeze) 

Untuk menghitung Struktur Number Capacity (SNC) digunakan rumus 

Paterson, yang diambil dan World Banks berikut mi: 

SNC =   + SGii SNha04,0 (2.24) 

Keterangan: 

SNC  =  Struktur Number Capacity 
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a1  =  koefisien kekuatan bahan 

 =  tebal lapisan perkerasan (mm)  

SNsg = Kekuatan tanah dasar 

 =  3,51 log CBR - 0,85 (Log CBR)2 + 1,43  (2.25) 

CBR =  Californis Bearing Ratio 

 

2. NiIai Sisa Perkerasan 

Nilai sisa perkerasan jalan adalah nilai struktur yang masih ada, dan sisa 

reneana umur perkerasan desain awal. Nilai sisa perkerasan mi tetap 

diperhitungkan, bila dilakukan pelapisan ulang (overlay) di atasnya. 

Metode yang banyak dipakai oleh Bina Marga pada pelaksanaan pelapisan 

ulang (overlay), adalah metode HRODI (Hot Rolled Overlay Design in 

Indonesia). Metode mi menambahkan tebal lapis ulang (overlay), dengan 

berdasarkan pada tujuan pavement strengthening dan pavement shaping. 

Pavement strengthening dimaksudkan untuk memberikan perkuatan baru, 

dan pavement shaping dimaksudkan untuk membentuk permukaan jalan 

yang rata sesuai syarat bentuk permukaan jalan dan kelandaian melintang 

jalan. (Saodang, 2005) 

Tebal pelapisan tambahan (overlay) untuk memberikan pavement 

strengthening dihitung dengan rumus : 

t = 
 WESALlog 013,008,0

ESAL) log - (1 0,408-D log 2,303

−
 (2.26) 
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Keterangan : 

t = Tebal perkerasan (cm) 

D = Lendutan rencana (mm), dari Benkelman Beam 

ESAL = Equivalent Single Axle Load 

 

Sedangkan tebal pelapisan tambahan (overlay) untuk memberikan 

pavement shaping dihitung dengan rumus: 

t = 0,001 (9-RCI)4,5 + Tmin + 
4

P. C
 (2.27) 

Keterangan : 

t = Tebal perkerasan (cm) 

Tmin = Lendutan rencana (mm), dari Benkelman Beam 

RCI = Equivalent Single Axle Load 

 = 
( )220326,10501,510 IRIe −  (2.27) 

IRI = International Roughness Index (m/km) 

P = Lebar Perkerasan (m) 

C = Perbedaan Crossfal/Camber 

 

2.6.Analisis Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost Analysis) 

Analisis biaya siklus hidup (Life Cycle Cost Analysis) merupakan teknik 

analisis yang dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi untuk 

mengevaluasi ekonomi jangka panjang yang efisien, yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Menggabungkan investasi 

awal dan investasi masa yang akan datang (agency cost), biaya yang 
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dikeluarkan oleh konsumen (user cost) dan biaya lainnya selama umur 

investasi. ICCA mencoba untuk mengidentifikasi nilai terbaik (biaya jangka 

panjang terendah yang memenuhi tujuan yang diinginkan) untuk pengeluaran 

investasi (FHWA, 1998). Skema biaya yang diperhitungkan di dalam biaya 

siklus hidup diperlihatkan dalam Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

2.7.Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 

2.7.1  Metode Perencanaan 

  Metode perencanaan yang digunakan untuk merencanakan tebal perkerasan 

lentur adalah Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013. 

2.7.2  Umur Desain Jalan 

  Umur desain jalan biasanya di ambil selama 20 tahun, ini merupakan 

standar biaya yang dapat di terima yang dipakai untuk pekerjaan rekonstruksi 

jalan yang didasarkan pada keperluan untuk pemeliharaan yang sesuai yang harus 
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dilaksanakan. Juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi praktis bahwa 

kebanyakan pekerjaan jalan saat ini umur pakainya sangat pendek yang 

mengakibatkan kebutuhan untuk rehabilitasi besar secara berulang-ulang dengan 

biaya yang relatif tinggi. Untuk perencanaan frontage road digunakan umur 

rencana 20 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3  Kriteria Struktur Perkerasan Lentur 

  Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan, maka 

konstruksi perkerasan jalan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1.  Syarat-syarat berlalu lintas 

 Dipandang dari sudut keamanan dan kenyamanan lalu lintas, maka maksud 

tersebut akan dapat terpenuhi jika adanya suatu kondisi perkerasan jalan yang 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
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a) Permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melendut, dan tidak 

berlubang;  

b) Permukaan yang cukup kaku sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat 

beban yang berada diatasnya 

c) Permukaan yang kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan 

permukaan jalan sehingga tak mudah selip 

d) Permukaan yang tidak mengkilap, tidak silau jika kena matahari 

2.  Syarat-syarat kekuatan/ struktural 

 Konstruksi perkerasan lentur dipandang dari kemampuan memikul beban dan 

menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

 a.  Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban muatan lalu 

lintas ke tanah dasar 

 b.  Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan 

dibawahnya 

 c.  Permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya 

cepat mengalir 

 d.  Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan 

deformasi yang berarti 

3. Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan 

konstruksi perkerasan lentur haruslah mencakup 

 a)  Perencanaan tebal masing-masing perkerasan 

  Dengan memperhatikan daya dukung tanah dasar, beban lalu lintas yang 

dipikulnya, keadaan lingkungan, jenis lapisan yang dipilih, dapatlah 
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ditentukan tebal masing-masing lapisan berdasarkan beberapa metode .yang 

ada. 

 b)  Analisa campuran bahan 

  Dengan memperhatikan mutu dan jumlah bahan setempat yang tersedia, 

direncanakan suatu susunan campuran tertentu sehingga terpenuhi 

spesifikasi dari jenis lapisan yang dipilih 

 c)  Pengawasan pelaksanaan pekerjaan 

  Perencanaan tebal perkerasan yang baik, susunan campuran yang memenuhi 

syarat, belumlah menjamin dihasilkannya lapisan perkerasan yang 

memenuhi sesuai yang diinginkan jika tidak dilakukan pengawasan yang 

cermat mulai dari tahap penyiapan lokasi dan material sampai pada 

pencampuran atau pada tahap pemadatan dan pemeliharaan. 
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2.7.4  Lapisan Perkerasan Lentur 

  Perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang terletak diatas tanah dasar 

yang dipadatkan. Lapisan tersebut berfungsi menerima beban lalu lintas dan 

menyebarkan ke lapisan dibawahnya. Pada perkerasan ini menggunakan bahan 

campuran aspal sebagai lapisan permukaan dan bagian berbutir sebagai lapisan 

dibawahnya. 

Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari:  

1. Tanah Dasar (Sub Grade) 

 Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan galian atau 

permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar 
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untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Tanah dasar yang baik 

untuk konstruksi perkerasan jalan adalah dasar yang berasal dari lokasi itu 

sendiri atau didekatnya, yang telah dipadatkan tertentu sehingga mempunyai 

daya dukung yang baik serta berkemampuan mempertahankan perubahan 

volume selama masa pelayanannya walaupun terdapat perbedaan kondisi 

lingkungan dan jenis tanah setempat. Sifat masing-masing jenis tanah 

tergantung dari tekstur, kepadatan, dan kadar air. 

2.  Lapisan Pondasi Bawah (Sub base Course) 

 Adalah perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar. 

Lapis pondasi bawah ini berfungsi sebagai: 

a.  Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah 

dasar. Lapisan ini harus cukup mempunyai CBR 20% dan plastisitas 

Indeks (IP) 10%. 

b. Efisiensi menggunakan material. Material pondasi bawah relatif murah 

dibandingkan dengan lapisan perkerasan diatasnya. 

c. Mengurangi tebal lapisan diatasnya yang lebih mahal. 

d. Lapis pertama, agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Hal ini 

berhubungandengan kondisi lapangan yang memaksa hares segera 

menutup tanah dasardari pengaruh cuaca atau lemahnya daya dukung 

tanah dasar menahanroda-roda alat besar. 

e. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke 

lapis pondasi atas. 
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3.  Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

 Adalah lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi bawah dan lapisan 

permukaan. Fungsi pondasi atas ini antara lain: 

a. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan 

menyebarkan beban ke lapisan dibawahnya. 

b. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 

c. Bantal terhadap lapisan permukaan. 

  Material yang digunakan untuk lapis pondasi atas adalah material yang 

cukup kuat. Jenis lapisan pondasi atas yang umum dipergunakan di Indonesia 

antara lain: 

a)  Agregat bergradasi baik dapat dibagi atas 

1. Batu pecah A 

2. Batu pecah B 

3. Batu pecah C 

b)  Pondasi Macadam  

c) Pondasi Telford 

d)  Penetrasi Macadam (Lapen) 

e)  Aspal Beton Pondasi (Asphalat Conctete Base/ Asphlat Treated Base) 

f. Stabilisasi yang terdiri dari: 

1.  Stabilisasi agregat dengan semen (Cement Treated base) 

2.  Stabilisasi agregat dengan kapur (Lime Treated Base) 

3.  Stabilisasi agregat dengan aspal (Asphalt Treated Base)  
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4.  Lapisan Permukaan (Surface Course) 

  Adalah lapisan yang terletak paling atas dari pekerjaan jalan. Lapisan ini 

berfungsi sebagai: 

a)  Lapis perkerasan penahan beban roda, lapisan mempunyai stabilitas tinggi 

untuk menahan beban roda selama masa pelayanannya. 

b) Lapis kedap air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya tidak meresap 

kelapisan dibawahnya dan melemahkan lapisan-lapisan tersebut. 

c)  Lapis aus (wearing course), lapisan yang langsung menerima gesekan akibat 

rem kendaraan sehingga mudah terjadi aus. 

d)  Lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah, sehingga dapat dipikul 

oleh lapisan lain yang mempunyai daya dukung tanah jelek. 

  Guna dapat memenuhi fungsi tersebut diatas, pada umumnya lapisan 

permukaan dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga 

menghasilkan lapisan kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang 

lama. Jenis lapisan permukaan yang umumnya dipergunakan di Indonesia: 

a) Lapisan bersifat nonstruktural, berfungsi sebagai lapisan aus dan kedap air 

antara lain: 

1. Burtu (Laburan Aspal Satu Lapis), merupakan lapis tertutup yang terdiri dari 

lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapisan agregat bergradasi seragam, 

dengan tebal maksimum 2 cm. 

2. Burda (Laburan Aspal Dua Lapis), merupakan lapis penutup yang terdiri 

dari lapisan aspal ditaburi agregat yang dikerjakan dua kali secara berurutan 

dengan tebal maksimum 3.5 cm 
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3. Latasir (Lapisan Tipis Aspal pasir), merupakan lapis penutup yang terdiri 

dari lapisan aspal dan pasir alam bergradasi menerus dicampur, dihampar 

dan dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal pada 1-2 cm. 

4. Buras (laburan Aspal), merupakan lapis penutup terdiri dari lapisan aspal 

taburan pasir dengan ukuran butir maksimum 3 / 8 inch. 

5. Latasbum (Lapis Tipis asbuton Murni), merupakan lapis penutup yang 

terdiri dari campuran asbuton dan bahan pelunak dengan perbandingan 

tertentu dicampur secara dingin dengan tebal padat maksimum 1 cm. 

6. Lataston (Lapis Tipis Aspal Beton), dikenal dengan nama Hot Roll Sheet 

(HRS), merupakan jenis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat 

timpang, mineral pengisi (filter) dan aspal keras dengan perbandingan 

tertentu, yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas. Tebal padat 

antara 2,5 - 3 cm. 

  Jenis lapisan permukaan tersebut diatas walaupun bersifat nonstruktural, 

dapat menambah daya tahan perkerasan terhadap penurunan mutu, sehingga 

secara keseluruhan menambah masa pelayanan dari konstruksi perkerasan. Jenis 

perkerasan ini terutama digunakan untuk pemeliharaan jalan. 

b) Lapisan bersifat struktural, berfungsi sebagai lapisan yang menahan dan 

menyebarkan beban roda. 

1.Penetrasi Macadam (Lapen), merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari 

agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang 

diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan diatasnya dipadatkan lapis demi 

lapis. Diatas lapen ini biasanya diberi laburan aspal dengan agregat penutup. 
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Tebal lapisan satu lapis bervariasi dari 4-10 cm. 

2.Lasbutang, merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari 

campuran antara agregat, asbuton, dan bahan pelunak yang diaduk, 

dihambur, dan dipadatkan secara dingin. Tebal tiap lapisan 3-5 cm. 

3.Laston (Lapis Aspal Beton), merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan 

yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang mempunyai gradasi 

menerus dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu. 
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