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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Klasifikasi Jalan 2.1

Klasifikasi jalan menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan  

dalam menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan sumbu terberat 

(MST) dalam satuan ton, dan kemampuan jalan tersebut dalam melayani lalu lintas 

kendaraan dengan dimensi tertentu. Klasifikasi kelas jalan, fungsi jalan, dan dimensi 

kendaraan maksimum kendaraan yang diijinkan melalui jalan tersebut, menurut 

Peraturan Pemerintah RI No.38/2004 dapat di lihat pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Jalan Menurut Kelas, Fungsi, Dimensi 

Kendaraan dan  Muatan Sumbu Terberat 

 
( Sumber: Peraturan Pemerintah RI No.38 tahun2004 ) 

 

Istilah - istilah dan definisi fungsi jalan yang mengacu pada Peraturan  Pemerintah 

RI No.34/2006 adalah sebagai berikut.  

 

1. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri  

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien (Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1980).  

2. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan 

pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi (Undang-Undang RI No. 

13 Tahun 1980).  

3. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi (Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1980).  
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4. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara efisien antar 

pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan wilayah.  

5. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara efisien antar 

pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah 

dengan pusat kegiatan local. 

 Fungsi dan Jenis Perkerasan  2.2

Tanah asli di alam jarang sekali dalam kondisi mampu mendukung beban 

berulang dari lalu lintas kendaraan tanpa mengalami deformasi yang besar. Karena 

itu, dibutuhkan suatu struktur yang dapat melindungi tanah dari beban roda 

kendaraan. Struktur ini disebut perkerasan (pavement). Tampang melintang struktur 

perkerasan dapat di lihat pada Gambar 2.1.  

 

 
Gambar 2. 1 Tampang Melintang Struktur Perkerasan 

(Sumber: Hardiyatmo, 2015) 

 

Fungsi utama perkerasan adalah menyebarkan beban roda ke area 

permukaan tanah dasar yang lebih luas dibandingkan luas kontak roda dengan 

perkerasan. Secara umum, fungsi perkerasan jalan adalah sebagai berikut. 

 

1. Untuk memberikan struktur yang kuat dalam mendukung beban lalu lintas. 

2. Untuk memberikan permukaan rata bagi pengendara. 

3. Untuk memberikan kekasatan atau tahanan gelincir (skid resistance) di 

permukaan perkerasan. 

4. Untuk mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar secara memadai,  

sehingga tanah dasar terlindung dari tekanan yang berlebihan. 
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Pemilihan tipe perkerasan yang akan dipilih terkait dengan danapembangunan 

yang tersedia, biaya pemeliharaan, volume lalu lintas yang dilayani,serta kecepatan 

pembangunan agar lalu lintas tidak terlalu lama terganggu oleh pelaksanaan proyek. 

2.2.1 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)  

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang umumnya 

menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan 

berbutir sebagai lapisan di bawahnya (Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017). 

Struktur perkerasan lentur dapat di lihat pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2. 2Struktur Perkerasan Lentur 

(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 

2.2.2 Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)  

Perkerasan jalan semen Portland atau lebih sering disebut perkerasan kaku 

atau juga disebut rigid pavement, terdiri dari dari pelat beton semen Portland dan 

lapisan pondasi (bisa juga tidak ada) diatas tanah dasar (Hardiyatmo, 2015).   

Hardiyatmo (2015) menguraikan bahwa perkerasan kaku memiliki modulus 

elastisitas yang cukup tinggi maka akan mendistribusikan beban terhadap bidang 

area tanah yang cukup luas, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur 

perkerasan diperoleh dari slab beton itu sendiri. Struktur perkerasan kaku secara 

umum ditunjukan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2. 3 Struktur Perkerasan Kaku 

(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 

 

Lapis perkerasan kaku memiliki fungsi yang sama dengan lapis perkerasan 

lentur yaitu untuk menerima dan menyebarkan beban lalu lintas yang berada 

diatasnya tanpa menyebabkan kerusakan konstruksi pada jalan sehingga dapat 

memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan. Mekanisme 

penyebaran beban pada lapis perkerasan lentur dapat di lihat pada Gambar 2.4.  

 

 
Gambar 2. 4 Penyebaran Beban pada Perkerasan Kaku 

(Sumber: Hardiyatmo, 2015) 

 Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku dengan Metode BM 2017 2.3

Bagian ini akan membahas mengenai parameter lalu lintas yang dibutuhkan 

dalam perancangan tebal perkerasan kaku metode Bina Marga 2017 adalah sebagai 

berikut. 

2.3.1 Umur Rancangan 

Umur rancangan merupakan waktu dimana perkerasan diharapkan 

mempunyai kemampuan pelayanan sebelum dilakukan pekerjaan rehabilitasi atau 

kemampuan pelayanannya berakhir. Pt.T-01-2002-B menyatakan umur rancangan 
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jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak perkerasan jalan mulai dibuka untuk 

lalu lintas sampai saat diperlukan perbaikan kerusakan berat atau dianggap perlu 

dilakukan lapis permukaan baru. Umumnya perkerasan beton semen dapat 

direncanakan dengan umur rencana 20 tahun sampai 40 tahun.  

2.3.2 Volume kelompok sumbu kendaraan niaga 

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 jam. 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 Panduan  Kapasitas 

Jalan Indonesia 2014 (PKJI). 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. 

2.3.3 Struktur fondasi jalan 

Hal 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 kaku, baik untuk kondisi tanah biasa maupun tanah lainnya yang lazim 

ditemui di Indonesia.   
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Tiga faktor terpenting di dalam desain perkerasan adalah lalu lintas, tanah 

dasar dan pengaruh air. Selain itu, pada kasus perkerasan yang harus dibangun di 

kawasan dengan tanah bermasalah seperti gambut dan tanah lunak, karakteristik 

tanah bersangkutan merupakan faktor yang sangat penting karena analisis tanah 

dasar biasa tidak dapat menghasilkan perkerasan dengan kinerja yang diharapkan.  

Bahan pondasi bawah dapat berupa :  

 

- Bahan berbutir. 

- Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (Lean Rolled Concrete) 

- Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete).  

 

Lapis pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi perkerasan 

beton semen.  Untuk tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus perihal jenis dan 

penentuan lebar lapisan pondasi dengan memperhitungkan tegangan pengembangan 

yang mungkin timbul. Pemasangan lapis pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar 

lebar jalan merupakan salah satu cara untuk mereduksi prilaku tanah ekspansif. 

Tebal lapisan pondasi minimum 10 cm yang paling sedikit mempunyai mutu 

sesuai dengan SNI No. 03-6388-2000 dan AASHTO M-155 serta SNI 03-1743-

1989. Bila direncanakan perkerasan beton semen bersambung tanpa ruji, pondasi 

bawah harus menggunakan campuran beton kurus (CBK). Tebal lapis pondasi 

bawah minimum yang disarankan dapat dilihat pada Gambar 2 dan CBR tanah dasar 

efektif didapat dari Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 2. 5Tebal pondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen. 

(Sumber: Pd-T-14-2003) 
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Gambar 2. 6 CBR tanah dasar efektif dan tebal pondasi bawah. 

(Sumber: Pd-T-14-2003) 

2.3.3.1 CBR desain tanah dasar Penentuan segmen tanah dasar yang seragam 

Ruas jalan yang didesain harus dikelompokkan berdasarkan kesamaan 

segmen yang mewakili kondisi tanah dasar yang dapat dianggap seragam (tanpa 

perbedaan yang signifikan). Pengelompokan awal dapat dilakukan berdasarkan hasil 

kajian meja dan penyelidikan lapangan atas dasar kesamaan geologi, pedologi, 

kondisi drainase dan topografi, serta karakteristik geoteknik (seperti gradasi dan 

plastisitas).  

Secara umum disarankan untuk menghindari pemilihan segmen seragam 

yang terlalu pendek. Jika nilai CBR yang diperoleh sangat bervariasi, pendesain 

harus membandingkan manfaat dan biaya antara pilihan membuat segmen seragam 

yang pendek berdasarkan variasi nilai CBR tersebut, atau membuat segmen yang 

lebih panjang berdasarkan nilai CBR yang lebih konservatif.  

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya membedakan 

daya dukung rendah yang bersifat lokal (setempat) dengan daya dukung tanah dasar 

yang lebih umum (mewakili suatu lokasi). Tanah dasar lokal dengan daya dukung 

rendah biasanya dibuang dan diganti dengan material yang lebih baik atau ditangani 

secara khusus.  
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Dua metode perhitungan CBR karakteristik diuraikan sebagai berikut. 

a) Metode distribusi normal standar 

Jika tersedia cukup data yang valid (minimum 10 titik data uji per segmen 

yang seragam)  rumus berikut ini dapat digunakan:  

 

CBR karakteristik = CBR rata-rata – f x deviasi standar .................................... (2.1) 

 

 f = 1,645 (probabilitas 95%), untuk jalan tol atau jalan  bebas hambatan.  

 f = 1,282 (probabilitas 90%) untuk jalan kolektor dan arteri.  

 f = 0.842 (probabilitas 80%), untuk jalan lokal dan jalan kecil. 

 Koefisien variasi (CV) maksimum dari data CBR untuk suatu segmen tidak lebih  

besar dari 25%. Koefisien variasi sampai dengan 30% masih boleh digunakan.  

 

Apabila jumlah data per segmen kurang dari 10 maka nilai CBR terkecil dapat 

mewakili sebagai CBR segmen.   

 

b) Metode persentil  

Metode persentil menggunakan distribusi data nilai CBR pada segmen 

seragam yang dianggap terdistribusi secara normal. Nilai persentil ke “x” dari suatu 

kumpulan data membagi kumpulan data tersebut dalam dua bagian, yaitu bagian 

yang mengandung “x” persen data dan bagian yang mengandung (100 – x) persen 

data. 

Nilai CBR yang dipilih adalah adalah nilai persentil ke 10 (10thpercentile) 

yang berarti 10%data segmen yang bersangkutan lebih kecil atau sama dengan nilai 

CBR pada persentil tersebut. Atau: 90% dari data CBR pada segmen seragam 

tersebut lebih besar atau sama dengan nilai CBR pada persentil tersebut.   

 

Prosedur perhitungan untuk presentil ke – 10 adalah sebagai berikut:  

i. Susun data CBR secara berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar. 

ii. Hitung jumlah total data nilai CBR (n).  

iii. Hitung 10% dari (n), nilai yang diperoleh disebut sebagai indeks. 

iv. Jika indeks yang diperoleh dari langkah (iii) merupakan bilangan pecahan, 

lakukan pembulatan ke bilangan terdekat dan lanjutkan ke langkah v(a). Jika 

indeks yang dihasilkan berupa bilangan bulat, lanjutkan ke langkah v(b).  

v. (a) Dari kumpulan data yang sudah diurutkan (langkah 1), hitung mulai dari 

data terkecil hingga mencapai data diurutan yang diperoleh dari langkah 3.  

Nilai CBR pada urutan tersebut adalah nilai CBR persentil ke – 10.  
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(b) Dari kumpulan data yang sudah diurutkan (langkah 1), hitung mulai dari 

data terkecil hingga mencapai data diurutan yang diperoleh dari langkah 3.  

Nilai CBR persentil ke – 10 adalah nilai rata-rata dari dua nilai CBR yaitu 

CBR pada urutan tersebut dan urutanberikutnya. 

2.3.3.2 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  ...................... (2.2) 

 

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 static 18 ton.  

2.3.3.3 Tanah Ekspansif 

Tanah ekspansif adalah tanah dengan potensi mengembang (swelling) lebih 

dari 5% (diukur dengan pengujian CBR rendaman SNI No. 03-1774-1989 pada 

kadar air optimum dan kepadatan kering 100%). Pada umumnya tanah dengan IP > 

70% bersifat ekspansif. 

Persyaratan tambahan untuk tanah ekspansif adalah sebagai berikut :    

 Tebal minimum timbunan pilihan seperti dinyatakan di dalam Bagan Desain - 2. 

Lapisan timbunan pilihan harus mempunyai permeabilitas rendah atau 

distabilisasi.   

 Variasi kadar air tanah dasar harus sekecil mungkin. Alterntaif pengendaliannya 

antara lain dengan menutup bahu jalan (sealed shoulder), saluran samping 

diperkeras, pembuatan saluran melintang (cut-off drain) dan pencegah aliran 

(flow inhibitors) seperti pemasangan lembar plastik secara vertikal pada tanah 

dasar.  

 Dipasang subdrain jika penggunaan dapat mengurangi variasi kadar air. 
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2.3.4 Daya dukung efektif tanah dasar menggunakan solusi tanah normal atau 

tanah lunak 

2.3.4.1 Tanah dasar normal  

Tanah dasar normal adalah tanah dasar yang secara umum 

mempunyai nilai CBR in-situ lebih besar dari 2,5%, termasuk pada daerah 

timbunan, galian dan permukaan tanah asli.   Pemilihan tebal perbaikan 

tanah dasar dapat dilihat pada Bagan Desain - 2. Pastikan bahwa ketentuan 

mengenai elevasi permukaan fondasi memenuhi persyaratan.  

2.3.4.2 Tanah lunak  

A. Tanah lunak 

Tanah lunak didefinisikan sebagai tanah terkonsolidasi normal 1 atau sedikit 

over konsolidasi (lightly over consolidated), biasanya berupa tanah lempung atau 

lempung kelanauan dengan CBR kurang dari 2,5% dan kekuatan geser (qc) lebih 

kecil dari 7,5 kPa, dan umumnya IP>25. Metode khusus diperlukan untuk 

mempersiapkan fondasi jalan yang memadai di atas tanah  terkonsolidasi normal. 

Metode pemadatan permukaan biasa dan penggunaan pengujian CBR 

laboratorium tidak valid karena:   

a) Umumnya dalam keadaan jenuh dan tidak dapat dipadatkan secara biasa; 

b) Dalam keadaan kering, hanya lapis permukaan yang dapat dipadatkan dengan 

alat  pemadat biasa, sedangkan kepadatan dan kekuatan geser lapisan di 

bawahnya akan tetap rendah pada kondisi jenuh; 

 

Tanah terkonsolidasi normal yang mendapat pembebanan statik dan dinamik akan 

mengalami pergerakan yang jauh lebih besar (akibat konsilidasi sekunder atau 

rangkak) dibandingkan tanah dasar normal yang dipadatkan secara mekanik. Oleh 

sebab itu penyebab kerusakan yang berbeda berlaku pada jalan yang dibangun di 

atas tanah lunak. Ketentuan yang dijelaskan dalam bagian berikut adalah ketentuan 

minimum.   

B. Pengujian lapangan 

Lakukan survei DCP atau survei resistivitas elektrikal dan karakteristik 

tanah untuk  mengidentifikasi sifat dasar dan kedalaman tanah lunak dan area 

yang memerlukan  perbaikan tambahan.  

C. Perbaikan  Tanah Lunak 

Pemilihan metode perbaikan berupa lapis penopang atau penggantian 

tanah harus  didasarkan pada biaya terendah.  Apabila kedalaman tanah lunak 

kurang dari 1 meter maka penggantian tanah seluruhnya perlu dipertimbangkan.  
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Jika kedalaman tanah lebih dari 1 meter perbaikan dengan lapis penopang perlu 

dipertimbangkan. Lihat pada Bagan desain–2 mengenai ketebalan lapis 

penopang.  Apabila kedalaman tanah lunak memerlukan waktu pra-pembebanan 

yang terlalu lama (Lihat Tabel 6.3), drainase vertikal atau pra-pembebanan atau 

kombinasi dari metode-metode tersebut  atau metode lainnya harus ditentukan 

dengan menggunakan analisa geoteknik. 

 

Apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan penggunaan lapis penopang, 

perlu dipertimbangkan penggunaan metode micro piling atau penanganan khusus 

lainnya.  Analisis geoteknik yang diperlukan untuk perbaikan tersebut di luar 

lingkup manual ini.  Apabila tidak ada contoh atau pengalaman yang mendukung 

kelayakan desain lapis penopang atau desain lain untuk kondisi yang serupa, 

lakukan timbunan percobaan (trial embankment) dan pengujian pembebanan harus 

dilakukan untuk memverifikasi. 

2.3.5 Struktur lapisan 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 factor 

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.  
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Tabel 2. 2Bagan Desain 4. Perkerasan Kaku untuk Jalan 

dengan Beban Lalu lintas Berat 

 
(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 

 

Perencana harus menerapkan kelompok sumbu kendaraan niaga dengan 

beban yang aktual. Bagan beban di dalam Pd T-14-2003 tidak boleh digunakan 

untuk desain perkerasan karena didasarkan pada ketentuan berat kelompok 

kendaraan yang tidak realistis dengan kondisi Indonesia. Konfigurasi kelompok 

beban sumbu memberikan pembebanan kelompok sumbu yang mewakili kondisi 

Nganjuk.   

Tabel 2. 3Bagan Desain-4A. Perkerasan Kaku untuk Jalan 

dengan Beban Lalu Lintas Rendah 

 
(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 
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2.3.6 Desain bahu jalan 

2.3.6.1 Tebal Lapis Berbutir 

Elevasi tanah dasar untuk bahu harus sama dengan elevasi tanah dasar 

perkerasan atau  setidaknya pelaksanaan tanah dasar badan jalan harus dapat 

mengalirkan air dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan, pada umumnya 

tebal lapis berbutir bahu dibuat sama dengan tebal lapis berbutir perkerasan. 

2.3.6.2 Bahu Tanpa Pengikat – Lapis Agregat Berbutir Kelas S 

Lapis permukaan harus berupa lapis fondasi agregat kelas S, atau kerikil 

alam yang  memenuhi ketentuan dengan Indeks Plastisitas (IP) antara 4% - 12%.  

Tebal lapis permukaan bahu LFA kelas S sama dengan tebal lapis beraspal tapi tidak 

lebih tebal dari 200 mm. Jika tebal lapis beraspal kurang dari 125 mm maka tebal 

minimum LFA kelas S 125 mm. 

2.3.6.3 Bahu Diperkeras  

Bahu diperkeras untuk kebutuhan berikut:  

a) Jika terdapat kerb (bahu harus ditutup sampai dengan garis kerb). 

b) Gradien jalan lebih dari 4%. 

c) Sisi yang lebih tinggi dari kurva superelevasi (superelevasi = 0%). Dalam kasus 

ini, bahu pada sisi superelevasi yang lebih tinggi harus sama dengan superelevasi 

badan jalan.  

d) Jalan dengan LHRT lebih dari 10.000 kendaraan. 

e) Jalan tol dan jalan bebas hambatan.  

 

Material bahu diperkeras dapat berupa:  

a) Penetrasi macadam. 

b) Burtu / Burda. 

c) Beton aspal (AC). 

d) Beton semen. 

e) Kombinasi  bahu beton 500 mm – 600 mm atau pelat beton dengan tied shoulder, 

atau bahu dengan aspal. 

2.3.6.4 Lalu Lintas untuk desain bahu   

Beban lalu lintas desain pada bahu jalan tidak boleh kurang dari 10% lalu 

lintas lajur  rencana,  atau sama dengan lalu lintas yang diperkirakan akan 

menggunakan bahu jalan (diambil yang terbesar).  Untuk bahu diperkeras dengan 

lapis penutup, pada umumnya, hal ini dapat dipenuhi dengan Burda atau penetrasi 

makadam yang dilaksanakan dengan baik. 
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2.3.7 Detail desain perkerasan 

2.3.7.1 Kuat Tekan  

Mmenguraikan bahwa kuat tekan beton merupakan kemampuan beton untuk 

menahan besarnya  beban  per  satuan  luas,  yang menyebabkan benda  uji  beton 

hancur  bila  dibebani dengan  gaya  tekan  tertentu yang  dihasilkan  oleh mesin  

tekan. Secara tipikal, kuat tekan beton umur 7 hari bisa mencapai 70% dan pada 

umur 14 hari mencapai 85-90% dari kuat tekan beton 28 hari. Kuat tekan beton 

umur 28 hari berkisar 10-65 Mpa. Kebanyakan struktur beton bertulang 

menggunakan kuat tekan  antara 17-30 Mpa. Uji tekan beton umumnya mempunyai 

kekuatan tekan beton maksimum pada regangan sekitar 0,002.   

2.3.7.2 Kuat Lentur 

Kuat lentur beton adalah kemampuan balok beton untuk menahan gaya 

dengan arah tegak lurus sumbu yang diberikan pada balok beton tesebut sampai 

balok beton patah (Hardiyatmo, 2015). Kuat lentur (flexural strength) beton umur 28 

hari disyaratkan tidak boleh lebih rendah dari 4 MPa (40 kg/cm²) sesuai PD.T05-

2004-B. 

Kuat lentur beton dengan agregat batu pecah menurut Pd.T-14-2003 dapat 

ditentukan dengan Persamaan 2.3 

 

          √    .............................................................................................. (2.3) 

 

Dengan: 

Sc' = Kuat lentur (MPa)  

fc’  = Kuat tekan beton 28 hari (MPa) 

 

Menghitung modulus keruntuhan (MR) dari beton tersebut ditentukan dengan 

Persamaan 2.4.  

 

       
  

     .............................................................................................. (2.4) 

 

Dengan:  

MR  = Modulus keruntuhan 

P    = Beban maksimum (lb) 

L  = Panjang balok (inchi) 

b   = Lebar rata-rata balok (inchi) 

d   =  Tebal balok (inchi)  
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2.3.7.3 Modulus Elastisitas  

Modulus elastisitas adalah ukuran kekerasan (stiffness) dari suatu bahan 

tertentu. Modulus ini dalam aplikasi rekayasa didefinisikan sebagai perbandingan 

tegangan yang bekerja pada sebuah benda dengan regangan yang dihasilkan. 

Menentukan modulus elastisitas beton dapat ditentukan dengan persamaan menurut 

SNI 03-2491-1991 dan persamaan menurut ACI-89. 

  

1. Persamaan - persamaan menurut SNI 03-2491-1991  

Modulus elastisitas beton dengan berat volume beton antara 1500-2500 kN/  

ditentukan dengan Persamaan 2.5. Modulus elastisitas beton dengan berat 

volume sekitar 2300 kg/  ditentukan dengan Persamaan 2.6.  

 

                   √      ............................................................................. (2.5) 

 

          √      ........................................................................................... (2.6) 

 

Dengan: 

Ec  = Modulus elastisitas beton (MPa) 

Wc   = Berat volume beton (kg/ )  

fc’  = Kuat tekan beton 28 hari (MPa) 

 

2. Persamaan - persamaan menurut ACI-89   

Modulus elastisitas beton dengan berat volume beton antara 14-24 kg/  

ditentukan dengan Persamaan 2.7. Modulus elastisitas beton dengan berat volume 

sekitar 22 - 24 kg/  ditentukan dengan Persamaan 2.8.  

 

                √     ................................................................................... (2.7) 

 

          √       .......................................................................................... (2.8) 

 

Dengan: 

Ec  = Modulus elastisitas beton (psi) 

Wc   = Berat volume beton (pcf)  

fc’  = Kuat tekan beton uji silinder 28 hari (psi) 
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2.3.7.4 Kuat Tarik 

Kuat tarik beton adalah tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh  

sebuah balok beton ketika diregangkan atau ditarik, sebelum balok beton tersebut 

patah (Hardiyatmo, 2015).   

Tegangan tarik pada saat benda uji terbelah disebut kuat silinder belah (split 

cilinder strength), yang nilainya dapat ditentukan dengan Persamaan 2.9 dan nilai  

yang diperoleh pada beberapa benda uji, secara tipikal berkisar antara 0,5-0,6  

sehingga untuk beton normal sering digunakan 0,57 . Nilai kuat tarik belah dapat 

ditentukan dengan Persamaan 2.9. 

 

 

   
   

     
    ......................................................................................................... (2.9) 

 

Dengan: 

ft   = Kuat tarik belah  (N/ )  

P   = Beban pada saat runtuh (N) 

L  = Panjang benda uji (m) 

d  = Diameter benda uji (m) 

Beberapa hal mengenai sambungan yang digunakan dalam perkerasan jalan akan 

dijelaskan pada subbab berikut ini. 

2.3.7.5 Jarak Sambungan  

Jarak sambungan kontraksi memanjang dan melintang bergantung pada 

kondisi lokal material dan lingkungan. Jarak sambungan dipengaruhi oleh tebal pelat 

beton dan kemampuan pengisi sambungan. (AASHTO, 1993).   AASHTO (1993) 

memberikan petunjuk sebagai pendekatan kasar bahwa jarak sambungan pelat atau 

panjang pelat beton perkerasan sebagaimana dalam persamaan 2.10. 

 

S = 2 D   ........................................................................................................... (2.10) 

 

Dengan: 

S  = Jarak sambungan atau panjang pelat (ft) 

D  = Tebal pelat beton bertulang (in) 

2.3.7.6 Dowel  

Ruji (dowel) merupakan sepotong baja polos lurus yang dipasang pada 

setiap sambungan melintang dengan maksud sebagai sistem penyalur beban, 

sehingga pelat yang berdampingan dapat bekerja sama tanpa terjadinya perbedaan  
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penurunan yang berarti (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2002).  

Dowel pada sambungan melintang harus dipasang lurus dan sejajar sumbu jalan. 

AASHTO (1993) merekomendasikan batang dowel berdiameter 1/8 dari tebal pelat 

beton atau diameter dowel sama dengan D/8 dengan panjang 46 cm  (18 in) dan 

jarak 30 cm (12 in).  

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Pd.T-14-2003) 

mensyaratkan batang dowel harus terbuat dari batang baja polos dan memenuhi 

spesifikasi untuk batang polos AASHTO M31-81, AASHTO M42-81. Letak dari 

tulangan dowel seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 
 

Gambar 2. 7 Sambungan Dowel Pada Lajur Lalu Lintas 

(Sumber: Fwa, 2006) 

2.3.8 Kebutuhan daya dukung tepi perkerasan 

Struktur perkerasan memerlukan daya dukung tepi yang cukup, terutama 

bila terletak pada tanah lunak atau tanah gambut. Ketentuan daya dukung tepi harus 

dinyatakan secara detil dalam gambar-gambar kontrak (drawings). Ketentuan 

minimum adalah:  

 Setiap lapis pekerasan harus dipasang sampai lebar yang sama atau lebih dari 

nilaiminimum yang dinyatakan pada  manual perkerasan jalan binamarga 2017 

tabel 8.1. Dukungan Tepi Perkerasan.  

 Timbunan tanpa penahan pada tanah lunak (CBR < 2.5%) atau tanah gambut 

harus dipasang pada kemiringan tidak lebih curam dari 1V : 3H. 
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Gambar 2. 8 Dukungan Tepi Perkerasan. 

(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 

 

 
Gambar 2. 9 Dukungan Median Perkerasan. 

(Sumber: Manual perkerasan jalan Bina Marga 2017) 

 

Lapis penopang dan perbaikan tanah dasar harus diperlebar sampai ke 

bawah median seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6. Dukungan Median Perkerasan. 

Area median harus dapat mengalirkan air dengan baik atau diisi dengan lean mix 

concerete atau dengan bahan pengisi yang kedap untuk menghindari pengumpulan 

air dan kerusakan tepi perkerasan.  
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 Dasar Perencanaan RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) 2.4

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) artinya membuat perkiraan biaya 

yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan proyek. Dalam 

sebuah  tender pengadaan barang/jasa, RAB salah satu bagian dari dokumen yang 

harus dipersiapkan. Nantinya RAB tersebut dijadikan sebagai dasar bagaimana 

kontraktor memberikan nilai penawarannya. RAB yang disajikan dalam sebuah 

tender pengadaan barang/jasa sudah termasuk pajak, iuran BPJS Ketenaga Kerjaaan, 

provit dan over head. 

Sebelum pelaksanaan proyek, penyusunan RAB merupakan hal yang paling 

penting. Sesuai dengan istilahnya, RAB memiliki fungsi sebagai acuan dasar 

perencanaan pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan Penyedia, pemilihan bahan 

material, sampai pengawasan tender agar berjalan sesuai dengan rancangan dan 

kesepakatan awal/kontrak. 

Pelaksanaan proyek tanpa menggunakan RAB akan mengakibatkan 

pembengkakan biaya dikarenakan pembelian bahan material bangunan yang tidak 

sesuai dengan volume pekerjaan, upah pekerja yang tidak terkontrol, pengadaan 

peralatan/barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan berbagai dampak lainnya. 

Maka membuat RAB merupakan hal yang wajib di dalam perencanaan/persiapan 

proyek dan Metode satuan menggunakan analisa harga Kab. Nganjuk. 

2.4.1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi - AHS SNI 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHS-SNI) adalah pedoman baku alat 

untuk menghitung harga standard satuan pekerjaan konstruksi. AHS-SNI diterbitkan 

oleh setiap instansi terkait di setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya 

di seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kodya. 

Yang dimaksud harga satuan pekerjaan adalah harga satuan setiap pekerjaan dalam 

pekerjaan konstruksi. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan 

bangunan gedung, bangunan air, jalan, jembatan, galangan kapal, bandara, bangunan 

konstruksi baja, ternasuk bangunan rumah tinggal. 

2.4.2 Komponen Penyusun RAB 

Seperti yang telah disinggung pada bagian diatas, maka jika dirumuskan 

secara umum Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek merupakan total penjumlahan 

dari hasil perkalian antara volume suatu item pekerjaan  dengan harga satuannya. 

Bahasa matematis yang dapat dituliskan adalah sebagai beriku 

 

RAB = ∑ [(volume) x Harga Satuan Pekerjaan] .............................................. (2.11) 

 

https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/lelang-dan-tender.html
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Jika merujuk pada sebuah item pekerjaan, maka pada dasarnya untuk melaksanakan 

sebuah item pekerjaan membutuhkan upah, material, peralatan yang digunakan 

(sebagai biaya langsung) dan overhead, profit dan tax (sebagai biaya tidak 

langsung). 

Adapun penjelasan secara rinci mengenai komponen-komponen  penyusun 

dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek adalah sebagai berikut : 

 

1. Komponen biaya langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung atau direct cost merupakan seluruh biaya permanen yang melekat 

pada hasil akhir konstruksi sebuah proyek. Biaya langsung terdiri dari, 

a) Biaya bahan/material 

Merupakan harga bahan atau material  yang digunakan untuk proses 

pelaksanaan konstruksi, yang sudah memasukan biaya angkutan, biaya 

loading dan unloading, biaya pengepakkan, penyimpanan sementara di 

gudang, pemeriksaan kualitas dan asuransi. 

b) Upah Tenaga Kerja 

Biaya yang dibayarkan kepada pekerja/buruh dalam menyelesaikan suatu 

jenis pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. 

c) Biaya Peralatan 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, pengangkutan, pemasangan alat, 

memindahkan, membongkar dan biaya operasi, juga dapat dimasukkan upah 

dari operator mesin dan pembantunya. 

 

2. Komponen biaya tidak langsung (Indirect Cost) 

Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak melekat pada 

hasil akhir konstruksi sebuah proyek tapi merupakan nilai yang dipungut karena 

proses pelaksanaan konstruksi proyek. Biaya tidak langsung terdiri dari : 

a. Overhead umum 

Overhead umum biasanya tidak dapat segera dimasukkan ke suatu jenis 

pekerjaan dalam proyek itu, misalnya sewa kantor, peralatan kantor dan alat 

tulis menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga uang, biaya-biaya 

notaris, biaya perjalanan dan pembelian berbagai macam barang-barang kecil. 

b. Overhead proyek 

Overhead proyek ialah biaya yang dapat dibebankan kepada proyek tetapi 

tidak dapat dibebankan kepada biaya bahan-bahan, upah tenaga kerja atau 

biaya alat-alat seperti misalnya; asuransi, telepon yang dipasang di proyek, 

pembelian tambahan dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat-
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surat ijin dan lain sebagainya. Jumlah overhead dapat berkisar antara 12 

sampai 30 %. 

c) Profit 

Merupakan keuntungan yang didapat oleh pelaksana kegiatan proyek 

(kontraktor) sebagai nilai imbal jasa dalam proses pengadaan proyek yang 

sudah dikerjakan. Secara umum keuntungan yang yang diset oleh kontraktor 

dalam penawarannya berkisar antara 10 % sampai 12 % atau bahkan lebih, 

tergantung dari keinginan kontrakor. 

d) Pajak 

Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh dan lainnya atas hasil operasi 

perusahaan. 

2.4.3 Item Rincian yang Wajib Ada di dalam RAB 

RAB memiliki beberapa komponen di dalamnya. Berikut di bawah ini item 

rincian yang harus ada dalam RAB: 

1. Uraian pekerjaan. Jika pekerjaan konstruksi biasanya terdapat sub jenis pekerjaan 

misalnya pekerjaan persiapan, galian, urugan dan pekerjaan pondasi beton. 

2. Volume pekerjaan (Unit). Jika di dalam pengadaan barang biasanya digunakan 

satuan unit. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi kebanyakan dihitung dalam 

satuan meter persegi (m2), meter kubik (m3), atau unit. 

3. Harga satuan. Jika pengadaan barang cukup mengalikan harga satuan dengan unit 

barang sehingga ditemukan biaya belanja modal. Sedangkan untuk pekerjaan 

konstruksi dipisah menjadi dua bagian, yaitu harga jasa atau harga jasa berikut 

materialnya. Kemudian, kalikan volume pekerjaan dengan harga satuan 

pekerjaan. 

4. Total upah pekerja. Upah pekerja ini umumnya hanya untuk pekerjaan jasa 

konstruksi saja, yaitu didapatkan dari biaya per jam x estimasi waktu pekerjaan x 

total pekerja. 

5. Total material bahan bangunan. 

6. Grand Total, yaitu jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah 

dengan total material atau perkalian volume dengan total upah. 
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*Halaman ini sengaja dikosongkan* 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


