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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Studi Pustaka Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

( Tahun ) 

Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Dede Sabhana 

Hasibuan 

(2018) 

Analisa 

Kerusakan Pada 

Lapisan Jalan 

Perkerasan Rigid 

Dengan Metode 

Bina Marga Dan 

Metode PCI 

(Pavement 

Condition Index) 

 PCI 

(Pavement 

Condition 

Index) 

 Bina 

Marga 

 Hasil analisa kondisi 

ruas jalan 

Sisingamangaraja 

dengan metode Bina 

Marga jalan tersebut 

perlu dimasukkan ke 

dalam program 

peningkatan 

 kondisi ruas jalan 

tersebut masih 

dalam kondisi baik 

menurut metode PCI 

2. Muhammad 

Susanto  

(2016) 

Identifikasi Jenis 

Kerusakan Pada 

Perkerasan Kaku 

(Studi Kasus 

Ruas Jalan 

Soekarno-Hatta 

Bandar 

Lampung) 

PCI 

(Pavement 

Condition 

Index) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui 

kondisi perkerasan kaku 

pada ruas jalan 

Soekarno-Hatta Bandar 

Lampung masih dalam 

kondisi baik bahkan 

sempurna dengan 

perentase yaitu : 

sempurna 42,86 %; 

sangat baik 50 % dan 

baik 7,14 % 
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No. 

Nama 

Peneliti 

( Tahun ) 

Judul Metode Hasil Penelitian 

3. Tri Wahyu 

Pramono 

(2016) 

Analisis Kondisi 

Kerusakan Jalan 

Pada Lapis 

Permukaan 

Perkerasan 

Lentur 

Menggunakan 

Metode 

Pavement 

Condition Index 

PCI (Pavement 

Condition 

Index 

Nilai indeks kondisi 

perkerasan (PCI) rata-

rata ruas jalan Imogiri 

Timur,Bantul,Yogyakart

a adalah 48,25 % yang 

termasuk dalam kategori 

Sedang (fair) dan 

mengacu pada matriks 

PCI untuk jalan lokal, 

ruas jalan tersebut perlu 

dilakukan perbaikan 

4 Irzami (2010) Penilaian 

Kondisi 

Perkerasan 

Menggunakan 

Metode 

Pavement 

Condition Index 

Pada Ruas Jalan 

Simpang Kulim-

Simpang Batang 

PCI (Pavement 

Condition 

Index 

Survei dilakukan 

sepanjang 13,29 km 

yang dibagi dalam 

beberapa segmen 

dengan ukuran 100 x 6 

m. Dari hasil analisis 

diperoleh nilai indeks 

kondisi perkerasan (PCI) 

0-10 (gagal) sebesar 

3,76 %; 11-25(sangat 

buruk) sebesar 4,51 %; 

26-40 (buruk) sebesar 

5,26 %; 41-55 (sedang) 

sebesar 7,52 %; 56-70 

(baik) sebesar 9,77 %; 

71-85 (sangat baik) 

sebesar 8,27 %; 86-100 

(sempurna) sebesar 60,9 

%. Nilai PCI rata-rata 

ruas jalan Simpang 

kulim- Simpang batang 

sebesar 80,28 % (sangat 

baik). 
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2.2. Pengertian Jalan 

Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan 

jalan kabel ( Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 ). 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan 

penting dalam sektor perhubungan terutama untuk distribusi barang dan jasa. 

Dengan demikian perkembangan jalan saling berkaitan dengan perkembangan 

sumber daya manusia. Peranan jalan sangat penting dalam memfasilitasi besar 

kebutuhan pergerakan yang terjadi di jalan raya. Oleh karena itu agar jalan dapat 

tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu perlu 

dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas lapisan jalan, dan salah satu usaha 

tersebut adalah melakukan analisa pada kerusakan dan melakukan kegiatan 

pemeliharan. 

 

2.3. Klasifikasi Jalan Raya 

2.3.1. Umum 

Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam klasifikasi menurut 

fungsinya dimana peraturan ini mencakup tiga golongan penting yaitu  jalan 

utama, jalan sekunder, dan jalan penghubung. 

a. Jalan Utama 

Jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota – kota yang 

penting atau antara pusat – pusat produksi dan pusat – pusat eksport. Jalan 

raya dalam golongan ini harus direncanakan untuk dapat melayani lalu lintas 

yang cepat dan berat. 

b. Jalan Sekunder 

Jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antara kota – kota 

penting dan kota – kota kecil, serta melayani daerah – daerah di sekitarnya. 

c. Jalan Penghubun 

Jalan untuk keperluan aktivitas daerah yang juga dipakai sebagai jalan 

perhubung antara jalan – jalan dari golongan yang sama atau yang berlainan. 
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2.3.2. Klasifikasi Kelas Jalan 

Berdasarkan TPGJAK ( 1997 ), klasifikasi jalan terbagi menjadi : 

a. Klasifikasi menurut fungsi jalan yaitu terbagi atas : 

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

cirinya seperti perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. 

2. Jalan Kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpul 

atau pembagi dengan ciri – ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata 

– rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

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. 

 

b. Klasifikasi menurut kelas jalan : 

Pada SNI tentang Teknik Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 1997, 

kelas jalan dijelaskan sebagai berikut : 

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan 

untuk menerima beban lalulintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat 

( MST ) dalam satuan ton. Klasifikasi menurut kelas jalan dapat dilihat 

dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.2. Klasifikasi menurut kelas jalan. 

Klasifikasi Fungsi Kelas 
Muatan Sumbu Terberat 

MST (ton) 

Arteri 

I > 10 

II 10 

III A 8 

Kolektor 
III A 

8 
III B 

( Sumber : Teknik Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 1997 ) 

c. Klasifikasi menurut medan jalan. 

Medan jalan di klasifikasikan berdasarkan kondisi jalan dengan 

sebagaian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus kontur. 

Perencanaan geometrik dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.3. Golongan Medan. 

Golongan Medan Notasi Kemiringan Medan (%) 

Datar D <3 

Perbukitan B 3 – 25 

Pegunungan G >25 

( Sumber : Teknik Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 1997 ) 

d. Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan. 

Klasifikasi jalan menurut wewenang pembinaanya sesuai 

PP.No.26/1985 adalah Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten 

atau Kotamadya, Jalan Desa, dan Jalan Khusus. 

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi 

dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 

2. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. 

3. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan 

serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah 

kabupaten. 

4. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang 

fungsinya menghubungkan pusat pelayanan kota, pusat pelayanan 

dengan persil serta antar pemukiman dalam kota. 

5. Jalan desa adalah jalan umum yang berfungsi menghubungkan wilayah 

pemukiman dalam desa. 

6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

 

2.4. Perkerasan Kaku Jalan Raya.  

2.4.1. Definisi Perkerasan Kaku Jalan Raya. 

Rigid pavement atau perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang 

menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasn tersebut, merupakan salah 

satu jenis perkerasan jalan yang digunakn selain dari perkerasan lentur (asphalt). 

Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas 

yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalan-

jalan lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan 

bersinyal. Jalan-jalan tersebut umumnya menggunakan beton sebagai bahan 
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perkerasannya, namun untuk meningkatkan kenyamanan biasanya diatas 

permukaan perkerasan dilapisi asphalt. 

Keunggulan dari perkerasan kaku sendiri dibanding perkerasan  lentur 

(asphalt) adalah bagaimana distribusi beban disalurkan ke subgrade. Perkerasan 

kaku karena mempunyai kekakuan dan stiffnes, akan mendistribusikan beban 

pada daerah yangg relatif luas pada subgrade, beton sendiri bagian utama yangg 

menanggung beban struktural. Sedangkan pada perkerasan lentur karena dibuat 

dari material yang kurang kaku, maka persebaran beban yang dilakukan tidak 

sebaik pada beton. Sehingga memerlukan ketebalan yang lebih besar.  

 

2.4.2. Kreteria Perkerasan Kaku Jalan Raya. 

a. Bersifat kaku karena yang digunakan sebagai perkerasan dari beton.  

b. Digunakan pada jalan yang mempunyai lalu lintas dan beban muatan tinggi.  

c. Kekuatan beton sebagai dasar perhitungan tebal perkerasan.  

d. Usia rencana bisa lebih 20 tahun.  

Syarat-syarat kekuatan / struktural   

1. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban/ muatan lalu 

lintas ke tanah dasar.  

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

bawahnya.  

3. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di 

atasnya dapat cepat dialirkan.   

4. Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan 

deformasi yang bearti.  

 

2.4.3. Standar Perkerasan Jalan Raya. 

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara 

lain adalah batu pecah, batu belah, batu kali dan hasil samping peleburan 

baja. Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen dan 

tanah liat.  

a. Konstruksi perkerasan kaku (Rigit Pavement).  

Merupakan perkerasan yang menggunakan semen (Portland Cement) 

sebagai bahan pengikatnya. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan 
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diletakkan diatas tanah dasat dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. 

Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perkerasan Rigid 

(Sumber : Rezaslash.blogsport.com)  

b. Keuntungan dan kerugian perkerasan kaku 

Menurut Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 22.2/KPTS/Db/2013, 

beberapa keuntungan dari perkerasan kaku adalah sebagai berikut : 

1) Struktur perkerasan lebih tipis kecuali untuk area tanah lunak yang 

membutuhkan struktur pondasi jalan lebih besar dari pada 

perkerasan kaku. 

2) Pekerjaan konstruksi dan pengendalian mutu yang lebih mudah 

untuk daerah perkotaan yang tertutup termasuk jalan dengan lalu 

lintas rendah. 

3) Biaya pemeliharaan lebih rendah jika dilaksanakan dengan baik : 

keuntungan signifikan untuk area perkotaan dengan LHRT (lintas 

harian rata-rata tahunan) tinggi. 

4) Pembuatan campuran yang lebih mudah (contoh, tidak perlu 

pencucian pasir).  

Sedangkan kerugiannya antara lain sebagai berikut : 

a) Biaya lebih tinggi untuk jalan dengan lalu lintas rendah. 

b) Rentan terhadap retak jika dilaksanakan diatas tanah asli yang lunak. 

c) Umumnya memiliki kenyamanan berkendara yang lebih rendah. 

Oleh karena itu, perkerasan kaku seharusnya digunakan untuk jalan 

dengan beban lalu lintas tinggi. 
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2.5. Kerusakan Perkerasan Kaku dan Akibat Lanjutan. 

Tipe kerusakan yang umum terjadi pada perkerasan kaku dapat 

dikelompokkan dalam beberapa tipe kerusakan yang sejenis berdasarkan model 

kerusakan.   

Menurut Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (Rigid) 

No.10/T/BNKT/1991 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, 

jenis-jenis kerusakan pada perkerasan beton terdiri dari : 

 

2.5.1. Kerusakan disebabkan oleh karakteristik permukaan. 

1) Retak setempat, yaitu retak yang tidak mencapai bagian bawah dari slab. 

2) Patahan (faulting), Patahan adalah kerusakan yang disebabkan oleh tidak 

teraturnya susunan di sekitar atau di sepanjang lapisan bawah tanah dan 

patahan pada sambungan slab, atau retak-retak. 

3) Deformasi, yaitu ketidakrataan pada arah memanjang jalan. 

4) Abrasi, adalah kerusakan permukaan perkerasan beton yang dapat dibagi 

menjadi : 

a. Pelepasan Butir, yaitu keadaan dimana agregat lapis 

b. permukaan jalan terlepas dari campuran beton sehingga permukaan 

jalan menjadi kasar. 

c. Pelicinan (polishing), yaitu keadaan dimana campuran beton dan 

agregat pada permukaan menjadi amat licin disebabkan oleh 

gesekan-gesekan. 

d. Aus, yaitu terkikisnya permukaan jalan disebabkan oleh gesekan 

roda kendaraan. 
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2.5.2. Kerusakan Struktur. 

Tabel 2.4. Klasifikasi dan penyebab kerusakan perkerasan kaku (rigid pavement) 

Klasifikasi 

Penyebab Utama Kerusakan disebabkan 

karakteristik permukaan 

Retak 

setempat 

Retak yang tidak 

mencapai dasar slab 

 Retak awal 

 Retak sudut 

 Retak melintag 

 Retak di sekitar 

lapisan tanah 

dasar 

- Pengeringan berlebihan  

- Daya dukung tanah dasar dan lapis 

pondasi yang tidak cukup besar 

- Susunan sambungan dan fungsinya 

tidak sempurna 

- Ketebalan slab kurang memadai 

- Perbedaan penurunan tanah dasar 

- Mutu beton rendah 

- Penyusutan struktur dan lapis pondasi 

- Konsentrasi tegangan 

Patahan 

(faulting) 
 Tidak teraturnya 

susunan lapisan 

 Patahan slab 

- Pemadatan tanah dasar dan lapis 

pondasi kurang baik 

- Penyusutan tanah dasar yang tidak 

merata  

- Pemompaan (pumping) 

Deformasi  Ketidak rataan 

memanjang 

- Fungsi dowel tidak sempurna 

- Kurangnya daya dukung tanah dasar 

- Perbedaan penurunan tanah dasar 

Abrasi  Pelepasan butir 

 Pelicinan 

(hilangnya 

ketahanan gesek) 

 Pengelupasan 

(scaling) 

- Lapisan permukaan using 

- Lapisan permukaan aus 

- Penggunaan agregat lunak 

- Pelaksanaan yang kurang 

Kerusakan 

sambungan 
 Kerusakan pada 

bahan perekat 

sambungan 

 Kerusakan pada 

ujung sambungan 

- Bahan pengisi sambungan yang usang 

- Bahan pengisi yang usang, mengeras, 

melunak, menyusut 

- Kerusakan susunan dan fungsi 

sambungan 

Lain-lain  Berlubang - Campuran agregat yang kurang baik 

seperti kepingan kayu di dalam adukan  

- Mutu beton yang kurang baik 

Kerusakan struktur 
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Retak yang 

meluas 
 Retak yang 

mencapai dasar 

slab 

 Retak sudut 

 Retak 

melintang/meman

jang 

 Retak buaya 

- Kekuatan dukung tanah dasar dan lapis 

pondasi kurang memadai 

- Struktur sambungan dan fungsinya 

kurang tepat 

- Perbedaan letak permukaan tanah 

- Mutu beton yang kurang baik 

- Kelanjutan dari retak-retak yang 

tersebut di atas 

Melengkung  Jembul  

 Hancur 

- Susunan sambungan dan fungsinya 

kurang tepat 

- Jembul (Blow up), yaitu keadaan 

dimana slab menjadi tertekuk dan 

melengkung disebabkan tegangan dari 

dalam beton. 

- Hancur, yaitu keadaan dimana slab 

beton mengalami kehancuran akibat 

dari tegangan tekan dalam beton. Pada 

umumnya kehancuran ini cenderung 

terjadi di sekitar sambungan. 

(Sumber : Tata Cara Pemeliharaan Perkerasan Kaku (rigid) No.10/T/BNKT/1991) 

2.6. Penilaian Kondisi Kerusakan Jalan Raya. 

Direktorat penyelidikan masalah tanah dan jalan (1979), sekarang  Puslitbang 

jalan, telah mengembangkan metode penilaian kondisi permukaan jalan yang 

diperkenalkan didasarkan pada jenis dan besarnya kerusakan serta kenyamanan 

berlalu lintas. Jenis kerusakan yang ditinjau adalah retak, lepas, lubang, alur, 

gelombang, amblas dan belah. Besarnya kerusakan merupakan prosentase luar 

permukaan jalan yang rusak terhadap luas keseluruan jalan yang ditinjau. Menurut 

Tata Cara Pemeliharaan  Perkerasan Kaku ( Rigid ) No.10/T/BNKT/1991 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk mengetahui dengan 

seksama tentang keadaan permukaan jalan, perlu ditentukan terlebih dahulu sasaran 

- sasaran yang akan diteliti, kondisi permukaan pada saat penelitian dan membuat 

laporan mengenai tujuan penelitian. Pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif 

apabila sasaran penelitian sudah ditetapkan sesuai dengan klasifikasi jalan. Sasaran 

pemeriksaan ditentukan dengan pertimbangan organisasi Cabang Dinas PU yang 

menangani, keadaan daerah dan kondisi lalulintas. Salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam penilaian kondisi jalan adalah : 
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2.6.1. Pavement Condition Index ( PCI ) 

Penelitian kondisi kerusakan perkerasan ini dikembangkan oleh U.S. Army Corp 

of Engineer (Shahin, 1994), dinyatakan dalam indeks kondisi perkerasan (Pavement 

Condition Index, PCI). Penggunaan PCI (Pavement Condition Index) 19 untuk 

perkerasan jalan telah dipakai secara luas di Amerika. Metode survei dari PCI 

(Pavement Condition Index) mengacu pada ASTM D6433 (Standard Practice for 

Roads and Parking Lots Pavement Condition Surveys). Pavement Condition Index 

(PCI) adalah sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat dan 

luas kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha 

pemeliharaan. Nilai PCI ini memiliki rentang 0 sampai 100 dengan kriteria 

sempurna (excellent), sangat baik (very good), baik (good), sedang (fair), jelek 

(poor), sangat jelek (very poor) dan gagal (failed). (Suswandi, 2008). 

A. Tingkat kerusakan (severity level)  

Severity level adalah tingkat kerusakan pada tiap-tiap jenis kerusakan. Tingkat 

kerusakan yang digunakan dalam perhitungan PCI adalah low severity level (L), 

medium severity level (M) dan high severity level (H).  

 

 Jembul / Tekuk (Blow Up)  

Blow Up adalah rusaknya perkerasan beton akibat tekuk (buckling) 

lokal dari perkerasan beton. Biasanya terjadi pada retakan atau sambungan 

melintang yang mengalami tegangan tekan yang tinggi, yaitu jika material 

keras mengisi sambungan sehingga menghambat pemuaian plat beton 

akibatnya ujung pelat beton terangkat secara lokal dan tekuk terjadi di dekat 

sambungannya. 

 

Tabel 2.5. Tingkat kerusakan tekuk ( blow up ) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 
Tekuk atau pecah menyebabkan tingkat kerusakan 

rendah. 

Medium 
Tekuk atau pecah menyebabkan tingkat kerusakan 

sedang. 

High Tekuk atau pecah menyebabkan tingkat kerusakan 

tinggi. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 
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 Retak Blok (block crack)  

Retak blok adalah retak saling berhubungan yang membentuk 

rangkaian blok berbentuk segiempat dan umumnya ukuran blok > 1m.  

 

Tabel 2.6. Tingkat kerusakan retak blok (block crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 
Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan 

rendah 

Medium 
Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan 

sedang 

High Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan 

tinggi. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Retak Sudut ( Corner Crack ) 

Pecah atau retak sudut adalah retak atau pecahan yang terjadi di sudut 

pelat beton, dengan bentuk pecahan berupa segitiga. 

 

Tabel 2.7. Tingkat kerusakan retak sudut (corner crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 

Pecah dianggap sebagai keretakan tingkat rendah bila 

daerah antara bagian yang pecah dengan sambungan 

tidak retak atau mungkin retak ringan. Tingkat 

keretakan rendah bila < 13 mm. 

Medium 

m Pecah dianggap sebagai keretakan tingkat sedang bila 

area antara yang pecah dengan sambungan mengalami 

retak sedang. Tingkat keretakan sedang bila antara 13 – 

50 mm. 

High Pecah dianggap sebagai keretakan tingkat tinggi bila 

area antara yang pecah dengan sambungan mengalami 

retak parah. Tingkat keretakan tinggi bila > 50 mm. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 
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 Retak Diagonal (diagonal crack)  

Retak diagonal adalah retak yang tidak berhubungan dan garis retaknya 

memotong slab. Penyebab kegagalan struktur semacam ini adalah akibat 

dari memadatnya tanah dasar pasir halus, sehingga mengurangi kekuatanya 

dalam mendukung pelat. Kondisi ini mengakibatkan pecahnya pelat beton 

oleh akibat tegangan yang berlebihan dalam pelat. 

 

Tabel 2.8. Tingkat kerusakan retak diagonal (diagonal crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 
Retak diagonal didefinisikan oleh retak dengan tingkat 

kerusakan rendah. 

Medium 
Retak diagonal didefinisikan oleh retak dengan tingkat 

kerusakan sedang. 

High Retak diagonal didefinisikan oleh retak dengan tingkat 

kerusakan sedang. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Retak Memanjang (longitudinal crack)  

Retak memanjang adalah retak yang tidak berhubungan dan merambat 

ke arah memanjang slab, dimulai sebagai retak tunggal atau serangkaian 

retak yang mendekati sejajar. 

 

Tabel 2.9. Tingkat kerusakan retak memanjang (longitudinal crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi : 

1. Retak tak terisi, lebar <3/8 in (10 mm) 

2. Retak terisi, sembarang lebar. 

Medium 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi :  

1. Retak tak terisi, lebar  <3/8 – 3 in (10-76 mm) 

2. Retak tak terisi, sembarang lebar 3 in (76 mm) 

dikelilingi retak acak ringan. 

3. Retak terisi, sembarang lebar yang dikelilingi 

retak acak ringan. 

High Satu dari kondisi berikut yang terjadi :  

1. Sembarang retak terisi atau retak tak terisi 
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dikelilingi dengan retak acak. 

2. Retak tak terisi lebih dari 3 in (76 mm) 

3. Retak sembarang lebar dengan beberapa inci 

disekitar retakan, pecah (retak perat menjadi 

pecahan). 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Retak tidak beraturan (meandering crack)  

Retak tidak beraturan adalah retak yang tidak berhubungan, polanya 

tidak beraturan, dan umumnya merupakan retak tunggal. 

 

Tabel 2.10. Tingkat kerusakan retak tidak beraturan (meandering crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 
Retak tidak beraturan didefinisikan oleh retak dengan 

tingkat kerusakan rendah. 

Medium 
Retak tidak beraturan didefinisikan oleh retak dengan 

tingkat kerusakan sedang. 

High Retak tidak beraturan didefinisikan oleh retak dengan 

tingkat kerusakan sedang. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Retak Melintang (transverse crack)  

Retak melintang adalah retak yang tidak berhubungan dan retaknya 

merambat kearah melintang slab. Perkerasan beton semen Portland yang 

tidak dilengkapi dengan tulangan baja untuk perubahan temperatur, akan 

lebih beresiko mempunyai retak melintang yang lebar. 

 

Tabel 2.11. Tingkat kerusakan retak melintang (transverse crack) 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan 

Low 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi : 

1. Retak tak terisi, lebar <3/8 in (10 mm) 

2. Retak terisi, sembarang lebar. 

Medium 
Satu dari kondisi berikut yang terjadi :  

1. Retak tak terisi, lebar <3/8 – 3 in (10 – 76 mm) 
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2. Retak tak terisi, sembarang lebar 3 in (76 mm) 

dikelilingi retak acak ringan. 

3. Retak terisi, sembarang lebar yang dikelilingi 

retak acak ringan. 

High Satu dari kondisi berikut yang terjadi : 

1. Sembarang retak terisi atau retak tak terisi 

dikelilingi dengan retak acak 

2. Retak tak terisi lebih dari 3 in (76 mm) 

3. Retak sembarang lebar dengan beberapa inci 

disekitar retakan, pecah (retak perat menjadi 

pecahan). 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Patahan (Faulting) 

Patahan adalah beda elevasi dua pelat beton pada sambungan atau 

retakan. Patahan biasanya terjadi akibat adanya transfer beban di antara dua 

pelat, yang diikuti dengan pemadatan atau penyusutan volume lapisan tanah 

di bawah pelat tersebut. 

 

Tabel 2.12. Tingkat kerusakan Patahan (faulting) 

Tingkat 

Kerusakan 
Perbedaan Elevasi 

Low 
>3 dan <10mm 

(>18 dan <3/8 in.) 

Medium 
>10 dan <20mm 

(>3/8 dan <3/4 in.) 

High >20 mm 

(>3/4 in) 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and  Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

  

 Kerusakan pengisi sambungan (Joint seal damage) 

Kerusakan pengisi sambungan dapat menyebabkan masuknya bahan 

lain yang keras ke dalam sambungan, bahan tersebut dapat menghalangi 

pemuaian horizontal slab yang mengakibatkan tegangan sehingga dapat 

menimbulkan gompal dan retak, serta masuknya air permukaan dapat 

mengakibatkan pumping dan rocking. Hilangnya penutup sambungan 



20 
 

menimbulkan tanggul-tanggul kecil pada sambungan. Kerusakan bahan 

pengisi sambungan juga dapat menyebabkan masuknya material keras ke 

dalamnya, sehingga dapat menghalangi pemuaian arah horizontal. 

 

Tabel 2.13. Tingkat kerusakan pengisi sambungan. 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan  

Low 
Umumnya dalam kondisi baik di seluruh bagian, hanya 

terdapat kerusakan kecil. 

Medium 
Umumnya dalam kondisi sedang, dengan terdapat satu atau 

lebih kerusakan , butuh peletakan ulang dalam 2 tahun. 

High Umumnya dalam kondisi buruk, dan Terdapat 1 atau lebih 

kerusakan, dibutuhkan peletakan ulang saat itu juga. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Penurunan bagian bahu jalan (shoulder drop off) 

Kerusakan berupa bagian bahu turun relatif terhadap perrkerasan adalah 

akibat penurunan bahu jalan terhadap permukaan perkerasan, atau akibat 

erosi bahu. 

 

Tabel 2.14. Tingkat kerusakan penurunan bagian bahu jalan. 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan  

Low Perbedaan tepi jalan dan bahu jalan adalah 25 - 51 mm. 

Medium 
Perbedaan tepi jalan dan bahu jalan adalah 51 - 102 

mm. 

High Perbedaan tepi jalan dan bahu jalan adalah > 102 mm. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Keausan agregat (Polished aggregate)  

Tidak ada derajat keparahan didefinisikan. Namun, tingkat polishing 

harus signifikan sebelum dimasukkan dalam survei kondisi dan dinilai 

sebagai cacat. 
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 Pelepasan (Popouts)  

 

Tidak ada tingkat keparahan yang ditetapkan untuk lepas (copot). 

Namun, pelepasan harus ekstensif sebelum dihitung sebagai distress. 

kepadatan rata-ratanya harus melebihi sekitar tiga pelepasan (copot) per 

yard persegi di seluruh area slab. 

 

 Tambalan kecil (Patching small). 

 

Tabel 2.15. Tingkat kerusakan tambalan kecil (patching small). 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan  

Low 
Tambalan berfungsi dengan baik dengan sedikit atau 

tidak ada kerusakan. 

Medium 
Tambalan adalah cukup memburuk. Bahan tambalan 

bisa copot dengan usaha yang cukup. 

High Tambalan parah memburuk. Luasnya pengganti waran 

kerusakan. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Tambalan besar (Patching large) – Lebih besar dari 0,5 . 

 

Tabel 2.16. Tingkat kerusakan tambalan besar (patching large). 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan  

Low tambalan berfungsi baik 

Medium 

tambalan cukup memburuk dan kerusakan bisa dilihat 

di sekitar tepi. Bahan tambalan bisa dilepas dengan 

usaha yang cukup 

High Tambalan sangat buruk. Tingkat perbaikan harus 

peletakan ulang. 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 
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 Remuk (Punch-out) 

Ponch-out adalah kerusakan lokal pada perkerasan beton yang pecah 

menjadi bagian yang relatif kecil, sering diikuti dengan tenggelamnya 

pecahan pelat. 

 

Tabel 2.17. Tingkat kerusakan remuk (punch-out) 

Tingkat  

Kerusakan  

Jumlah bagian 

2 sampai 3 3 sampai 5 >5 

L L L M 

M L M H 

H M H H 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Pemompaan (pumping)  

Pemompaan adalah peristiwa terpompanya butiran halus pasir, lempung 

dan lanau bersama air di sepanjang celah sambungan transversal atau 

longitudinal, dan pinggir perkerasan oleh akibat gerakan naik-turun 

berulang-ulang pelat beton akibat beban lalu-lintas. Tidak ada derajat 

keparahan yang di definisikan. Ini cukup untuk menunjukkan adanya 

pumping. 

 

 Keausan akibat lepasnya mortar dan agregat (Scalling) 

Scalling menunjukan suatu bentuk jaringan retak dangkal, alus atau 

retak rambut yang berkembang hanya di permukaan perkerasan beton. 

 

Tabel 2.18. Tingkat kerusakan scalling. 

Tingkat 

Kerusakan 
Keterangan  

Low 

Krasing atau retak muncul di sebagian besar daerah 

lempengan (slab). permukaan dalam kondisi baik, 

dengan sedikit terkelupas 

Medium terkelupas namun kurang dari 15% slab yg terpengaruh 

High  terkelupas namun lebih dari 15% slab yg terpengaruh 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 
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 Keausan akibat lepasnya agregat di sudut (spalling corner). 

 

Tabel 2.19. Tingkat kerusakan spalling corner. 

Kedalaman 

Gompal 

Dimensi sisi gompal 

5 x 5 in sampai 12 x 12 in. 

(125 x 127 mm sampai 305 x 

305 mm) 

>12 x 12 in. 

(305 x 305 mm) 

>1 in. (25 mm) L L 

>1-2 in 

(>25 sampai 50 mm) 
L M 

2 in 

(>50 mm) 
M H 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 

 

 Keausan atau lepasnya agregat sambungan (spalling joint) 

 

Tabel 2.20. Tingkat kerusakan spalling joint 

Pecah gompal Lebar  Panjang gompal  

  < 2 ft (0,6 mm) >2 ft (0,6 mm 

Terikat, tidak dapat 

dengan mudah 

dibongkar (sedikit 

pecahan hilang). 

>4 in. 

(102 mm) 

 

>4 in 

L 

 

 

L 

L 

 

 

L 

Longgar, dapat 

dibongkar dan beberapa 

pecahan hilang; jika 

banyak pecahan hilang, 

gompal dangkal kurang 

dari 1 in. (25 mm) 

<4 in 

 

 

 

>4 in 

L 

 

 

 

L 

M 

 

 

 

M 

Hilang, banyak pecahan 

terbongkar 

<4 in 

>4 in 

L 

M 

M 

H 

(Sumber : ASTM D6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots 

Pavement Condition Surveys) 
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B. Kadar kerusakan (density)  

Density atau kadar kerusakan adalah persentase luasan dari suatu jenis 

kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen yang diukur dalam meter persegi 

atau meter panjang. Nilai density suatu jenis kerusakan dibedakan juga 

berdasarkan tingkat kerusakannya. Rumus mencari nilai density :  

Rumus mencari nilai density : 

Density = 
𝐴𝑑

𝐴𝑠
 x 100 %  atau Density = 

𝐿𝑑

𝐴𝑠
 x 100 %  

Untuk jenis kerusakan lubang, density dihitung dengan rumus : 

Density = 
𝑛

𝐴𝑠
 x 100 %  

 

Keterangan:  

Ad : total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m²) 

As : luas total unit segmen (m²). 

Ld : panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m²)  

n   : jumlah lubang untuk tiap tingkat kerusakan 

 

C. Nilai pengurangan (deduct value)  

Deduct value adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang 

diperoleh dari kurva hubungan antara density  dan deduct value. Deduct value 

juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakan. 

 
 

Grafik 2.1. Grafik Deduct value 
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D. Total deduct value (TDV)  

Total deduct value adalah nilai total dari individual deduct value untuk 

tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit 

penelitian. Setelah didapat nilai deduct value dari tiap – tiap jenis kerusakan 

dan tingkat kerusakannya maka akan didapatkan nilai total deduct untuk tiap 

jenis kerusakan dan tingkat kerusakan pada suatu unit penelitian. Total deduct 

value ini didapatkan dengan menjumlahkan seluruh nilai deduct value tiap 

kerusakan jalan pada tiap segmen jalan. 

 

E. Nilai Alowable Maximum Deduct Value (m)  

Sebelum ditentukan nilai TDV dan CDV nilai deduct value perlu di cek 

apakah nilai deduct value individual dapat digunakan dalam perhitungan 

selanjutnya atau tidak dengan melakukan perhitungan nilai alowable 

maximum deduct value (m), setelah didapat nilai m kemudian setiap deduct 

value dikurangkan terhadap m, jika terdapat nilai (DV - m) < m maka semua 

data dapat digunakan dengan rumus :  

 

m= 1+ 9/98 (100 – HDVi) 

Keterangan : 

m : nilai koreksi untuk deduct value 

HDVi : nilai terbesar deduct value dalam satu sampel unit 

F. Nilai pengurang terkoreksi (Corrected Deduct Value )  

 

Corrected deduct value (CDV) diperoleh dari kurva hubungan antara nilai 

TDV dengan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan 

jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih besar dari 2 

(dua) yang disebut juga dengan nilai (q).  

Menurut (Shahin, 1994) sebelum ditentukan nilai CDV harus ditentukan 

terlebih dahulu nilai CDV maksimum yang telah terkoreksi dapat diperoleh 

dari hasil pendekatan deduct value dari yang terkecil nilainya dijadikan = 2 

sehingga nilai q akan berkurang sampai diperoleh nilai q= 1 setelah itu nilai 

deduct value di totalkan (TDV) kemudian hubungkan TDV dengan nilai q. 

Grafik 2.2. Grafik hubungan CDV dan TDV untuk perkerasan kaku 
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(Sumber : Pavement Maintenance Management for Roads and Streets) 

 

Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit dapat 

diketahui dengan rumus :  

PCI(s) = 100 – CDV 

 Keterangan : PCI(s) : nilai PCI untuk tiap unit  

CDV : nilai CDV untuk tiap unit 

 

Untuk nilai PCI secara keseluruhan : 

 

 

𝑃𝐶𝐼 =
∑ 𝑃𝐶𝐼 (𝑠)

N
 

 

Keterangan : 

PCI : nilai PCI perkerasan keseluruhan  

PCI(s) : nilai PCI untuk tiap unit  

N : jumlah unit 
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Dari nilai PCI untuk masing-masing unit penelitian dapat diketahui 

kualitas lapis perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu 

sempurna (Good), sangat baik (Satisfactory), baik (Fair), sedang (Poor), 

jelek (Very Poor), sangat jelek (Serious) dan gagal (Failed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Ratting kondisi jalan berdasarkan metode PCI 
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