
 

 
 

BAB 2  
KAJIAN PUSTAKA  

 
2.1 Peneletian Terdahulu 
 
 Yuswardi  Raml I 1, Muhammad Isya2,  Sofyan M. Saleh 3 Melakuan 
Penelitian Untuk Mengevaluasi Kondisi Perkerasan Jalan  Sesuai Dengan Jenis 
Dan Tingkat Kerusakan Dengan Menggunakan Metode Pci. Tujuanpenelitian Ini 
Adalah Untuk Mengetahui Kondisi Fungsional Perkerasan Pada Ruas Jalan 
Beureunuen – Batas Keumala. Penelitian Ini Mengambil Lokasi Di Ruas Jalan 
Beureunuen – Batas Keumala Yang Terbagi Atas 2 Segmen Dengan Segmen I 
(Km. 7+000 S/D Km. 9+000) Dan Segmen Ii (Km.13+000 S/D Km. 15+000). 
Jolis Nainggolan Telah Membuat  Penelitian Ini Bersifat Deskriptif Analisis, 
Yaitu Menggambarkan Fenomena Seperti Apa Yang Terjadi Di Jalintim 
Sumatera Selatan Tepatnya Di Ruas Jalan Batas Provinsi Jambi-Peninggalan. 
Penelitian Ini Diawali Dengan Menentukan Lima Segmen Jalan Yang Memiliki 
Kondisi Bervariasi Secara Visual. Kemudian Dilakukan Penilaian Kondisi 
Perkerasan Secara Detail Dengan Menggunakan Metode Pavement Condition 

Index (Pci) Pada Kelima Segmen Tersebut, Sedangkan Sisa Umur Layan 
Diprediksi Dengan Metode Lendutan Menggunakan Data Pengujian Alat Falling 

Weight Deflectometer (Fwd) Dan Beban Lalu Lintas Aktual. Nilai Pci Dan Sisa 
Umur Layan Yang Diperoleh Dari Kelima Segmen Ini, Dibuat Model 
Regresinya Untuk Mendapatkan Hubungan (Korelasi) Dan Koefisien 
Korelasinya. 

 Tatan Rustandi  Telah Melakukan Penelitian Ini Yaitu Mengidentifikasi 
Dan Menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Kerusakan Perkerasan Jalan, 
Mengidentifikasi Penyimpangan, Mengetahui Penyebab Penyimpangan Standar 
Mutu Perkerasan Jalan, Mengrekomendasikan Dan Memperbaiki Penyimpangan. 
Tahapan Penelitian Pada Tesis Ini Adalah Dengan Memetakan Permasalah 
Kerusakan Serta Identifikasi Jenis Kerusakan Jalan. 
Syahrul Menganalisis Kelayakan Pembangunan Jalan Penghubung Kabupaten 
Kaur-Provinsi Bengkulu Ruas Jalan Tanjung Kemuning. Metode Pengumpulan 
Data Menggunakan Metode Observasi Dan Dokumentasi. Metode Analisis Data 
Menggunakan Analisis Teknis Struktur Perkerasan Jalan Dan Evaluasi Manfaat 
Ekonomi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa (1) Hasil Analisis Teknis 
Struktur Perkerasan Jalan Meliputi (A) Jenis Konstruksi Perkerasan Jalan Terdiri 
Atas 4 (Empat) Susunan Lapisan, Yaitu 1) Lapisan Permukaan, Tebal 10 Cm, 
Bahan Pembentuk Lapisan Laston, 2) Lapisan Pondasi Atas, Tebal 21 Cm, 
Bahan Pembentuk Lapisan Kerikil Pecah Yang Disiram Dengan Aspal Cair, 3) 
Lapisan Pondasi Bawah, Tebal 23 Cm, Bahan Pembentuk Lapisan Campuran-
Campuran Tanah Setempat Dengan Kapur Atau Semen Portland, Dan 4) Lapisan 
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Tanah Dasar, Tebal 41 Cm, Bahan Pembentuk Lapisan Tanah Setempat Yang 
Ada Di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Yang Dipadatkan. 
 Achirul Aprisal Annas  Telah Kompleksitas Pada Pelaksanaan Proyek 
Jalan Nasional Di Provinsi Jawa Timur Seringkali Menyebabkan Perbedaan 
Pada Apa Yang Telah Direncanakan Dengan Pelaksanaan Dilapangan, Sehingga 
Selalu Menghadapi Masalah Yang Sama, Seperti Terjadinya Keterlambatan 
Pekerjaan Dan Pembengkakan Biaya (Cost Overrun). Berdasarkan Fakta 
Dilapangan Menunjukkan Bahwa Sekitar 20% Dari Total Pelaksanaan Proyek 
Jalan Nasional Yang Ada Di Kementerian Pekerjaan Umum Mengalami 
Pembengkakan Biaya (Http://Emonitoring.Pu.Go.Id), Oleh Karena Itu Perlu 
Dilakukan Evaluasi Cost Overrun Pada Pelaksanaan Proyek Jalan Nasional Di 
Provinsi Jawa Timur. Penelitian Ini Dilakukan Dengan Tujuan Untuk 
Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Cost Overrun Dengan Mengidentifikasi 
Peristiwa Resiko Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Proyek Jalan Nasional Di 
Provinsi Jawa Timur Dalam Periode Tahun 2011 S/D Tahun 2013. 
 Frisky Ridwan A.Melania Care, Bambang Sugeng Subagio, Harmein 
Rahman, Harmein Rahman, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi kinerja struktural dari perkerasan lentur yang terletak di  Jalan 
Nasional PANTURA ruas Ciasem-Pamanukan. 

 M. Yoga Mandala Putra, Bambang Sugeng Subagio, Eri Susanto Hariadi, 
Sri Hendarto, melakukan penelitian ini untuk evaluasi fungsional dan struktural 
pada perkerasan lentur di Jalan  Lintas Timur Sumatera Ruas Medan-Lubuk 
Pakam, serta memberi rekomendasi penanganan berdasarkan hasil 
evaluasi tersebut. Evaluasi fungsional perkerasan dilakukan berdasarkan metode 
Bina Marga yaitu mengkombinasikan nilai IRI (International Roughness Index) 
dan SDI (Surface Distress Index), sedangkan evaluasi struktural perkerasan 
dilakukan dengan menganalisa nilai lendutan dari pengukuran FWD (Falling 
Weight      Deflectometer) yang dianalisa menggunakan metode AASHTO 1993 
dengan outputnya adalah nilai SN (Structural Number), dimana perbandingan 
SN effective  /SN  menghasilkan nilai SCI (Structural Condition Index) yang 
menentukan apakah suatu perkerasan memerlukan overlay atau tidak. 
Berdasarkan hasil analisis fungsional dengan mengkombinasikan nilai IRI dan 
SDI menggunakan metode Bina Marga menghasilkan kondisi jalan 
masingmasing segmen antara lain sedang dan rusak ringan. Analisis struktural 
menunjukan hasil diseluruh segmen menghasilkan nilai SCI<1 yang berarti 
seluruh segmen telah membutuhkan lapis tambah (overlay).   

 Akhmad Haris Fahruddin Aji, Bambang Sugeng Subagio,Eri Susanto 
Hariyadi, Widyarini Weningtyas  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 

analisis struktural perkerasan lentur, dengan metode Bina Marga  2013 dan 
membandingkan dengan metode AASHTO 1993, dimana keduanya merupakan 
bagian dari evaluasi metode non-destructive. Evaluasi struktural perkerasan 
lentur dengan Metode AASHTO 1993 dilakukan berdasarkan nilai lendutan d1 



 

 
 

dan d6 dari survei FWD (Falling Weight Deflectometer) untuk menentukan nilai 
ModulusResilien tanah dasar (MR) dan Modulus Efektif Perkerasan (E) yang 
kemudian digunakan dalam menentukan nilai SN eff  (Structural Number 
Effective), nilai SNf P  (Structural Number in Future), serta tebal lapis tambah 
(overlay). Sedangkan untuk Metode Bina Marga 2013, langkah pertama dalam 
evaluasi adalah dengan melakukan analisis. 

 Wateno Oetomo Lalu lintas di kota – kota besar di di Indonesia pada 

umumnya dan di Jawa Timur khususnya, setiap tahun terus meningkat. Lalu 

lintas apa (kah) untuk angkutan orang dan barang sangat padat sehingga sejak 

dini perlu diketahui kebutuhan biaya konstruksi perkerasan jalan, dimaksudkan 

untuk memastikan berapa besar biaya yang harus disediakan untuk 

pembangunan. Untuk membangun jalan baru adalah berdasarkan perkembangan 

lalu lintas yang ada. Pembangunan jalan lingkar selatan Kota Pasuruan 

dimaksudkan agar kemacetan lalu lintas tidak semakin besar. Perencanaan 

perkerasan lentur jalan metode Bina Marga 1987 dan perencanaan perkerasan 

lentur jalan metode AASTHO 1986 dengan data yang sama dimaksudkan untuk 

mengetahui secara pasti perbedaan tebal perkerasan sekaligus perbedaan biaya. 

Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa dengan metode Bina Marga 1987 

diperoleh tebal lapis permukaan Laston 10 cm, tebal Lapis Pondasi Atas 25 cm, 

tebal Lapis Pondasi bawah 50 cm dengan total biaya Rp. 15.084.165.000, - 

sedangkan dengan metode AASTHO 1986 diperoleh tebal lapis permukaan 

Laston 10 cm, tebal Lapis Pondasi Atas 25 cm, tebal Lapis Pondasi bawah 45 cm 

dengan total biaya Rp. 14.443.765.000,- sehingga selisih biaya Rp. 

640.400.000,- atau biaya lebih ekonomis 4,25 % . 

 Abdulloh Farid Latar belakang penulisan " Analisa biaya ekonomis 

sistem perkerasan jalan  kaku  dengan perkerasan jalan  lentur ( ATB ) ditinjau 

dari umur rencana 20 tahun, ( Study kasus pada jalan Tol Mojokerto - Kertosono 

)", berangkat dari sebuah kajian untuk lebih meminimalisasikan anggaran biaya 

untuk penggunaan  struktur perkerasan jalan, dimana selama ini penggunaan 

jalan perkerasan lentur ATB lebih dominan digunakan dibandingkan dengan 

perkerasan kaku yang menggunakan beton bertulang, sedangkan kajian tentang 

efesiensi penggunaan biaya dari kedua struktur perkerasan jalan tersebut masih 

kurang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain    dari masing 

- masing  tipe perkerasan jalan  baik perkerasan kaku maupun perkerasan lentur, 

serta  biaya yang  dibutuhkan untuk jenis perkerasan kaku maupun 
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perkerasan lentur dan untuk mengetahui perbandunan biaya antara konstruksi 

perekerasan kaku dengan  perkerasan lentur. Perencanaan tebal perkerasan 

menggunakan analisis komponendari metode Bina  Marga 

untuk lapis pondasi agregat serta ketebalan perkerasan lentur dan perkerasan 

kakudigunakan metode AASHTO  1993 untuk menentukan ketebalan dan 

tulangan dari konstruksi jalan beton tersebut.   Data yang digunakan adalah 

rincian volume pekerjaan, daftar harga satuan, analisa harga satuan, analisa alat 

berat dan gambar pekerjaan. dari hasil  analisis tebal perkerasan  baik 

perekerasan lentur dengan menggunakan metode Bina Marga dan perkerasan 

kaku dengan menggunkan  metode AASHTO 1993  menghasilkan tebal 

perkerasan untuk perkerasan lentur (ATB ) LPA tebal 20 cmdan Asphal 

Concrete tebal 5 cm, sedangkan  untuk perkerasan kaku LPB tebal 30 cm,   

Beton Bo 10 cm dan perkerasan beton kaku tebal 20 cm dan biaya  untuk 

Perkerasan Lentur membutuhkan biaya sebesar Rp. 78.739.070.829,65 dan 

Perkerasan Kaku membutuhkan biaya sebesar Rp. 73.489.752.324,39 dengan 

pengehematan biaya sebesar Rp. 5.249.318.505,26 terhadap biaya perkerasan 

lentur yang ditinjau dengan  umur rencana 20 tahun. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabel 2.1 Matriks Penelitian 
 

No Nama Judul Metode variabel Hasil 
1 Yuswardi  Raml i 

1 

,Muhammad Isya 

2 , Sofyan M. 

Saleh 3 

 

Evaluasi 

Kondisi 

Perkerasan Jalan 

Dengan Menggu

nakan Metode 

Pavement   

Condition Index 

(Pci)   

Berdasarkan 

keadaan tersebut 

di atas, maka 

diperlukan 

penelitian untuk 

mengevaluasi 

kondisi 

perkerasan jalan  

sesuai dengan 

jenis dan tingkat 

kerusakan dengan 

menggunakan 

metode PCI 

dilakukan 

dengan 

Pavement 

Condition 

Index (PCI). 

memberikan hasil berupa nilai PCI rata-rata pada 

segmen I ruas jalan Beureunuen – Batas Keumala 

adalah 39,6 

2 Jolis 

Nainggolan 

Evaluasi 

Kondisi 

Perkerasan Jalan 

Lentur Predikasi 

Umur Layak 

Metode Pavement 

Condition Index ( 

PCI) 

Nilai PCI Dan 

Sisa Umur 

Layanan 

hasil penelitian menunjukan bawah segmen I 

memiliki nilai PCI sebesar 56,1 (Baik 

3 Tatan Rustandi   Evaluasi 

Pekerjaan Dan 

Pengendalian 

Mutu 

Perkerasan 

Lentur Pada 

Jalan Nasional 

Pantura Jawa 

metode Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP). 

material, 

.sumber daya 

manusia, 

metode 

pelaksanan 

dan peralatan, 

.manajerial 

Hasil dari analisis AHP bobot paling tinggi adalah 1. 

material 36,7%, 2.sumber daya manusia 23,8%, 

3.metode pelaksanaan dan peralatan 15,6% dan 

4.manajerial 14,4%. 
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4 Syahrul1),, 
Hari Nugraha 
Nurjaman2) , 

Fitri 
Suryani3) 

Analisis Teknis 

Dan Evaluasi 

Kelayakan 

Pembangunan 

Jalan 

Penghubung 

Kabupaten 

Kaur-Provinsi 

Bengkulu Ruas 

Jalan Tanjung 

Kemuning 

Metode analisis 

data 

menggunakan 

analisis teknis 

struktur 

perkerasan jalan 

dan evaluasi 

manfaat ekonomi. 

analisis data 

menggunakan 

analisis teknis 

struktur 

perkerasan 

jalan dan 

evaluasi 

manfaat 

ekonomi. 

(a) Jenis konstruksi perkerasan 
jalan terdiri atas 4 (empat) susunan lapisan, yaitu 1) 
lapisan permukaan, tebal 10 cm, bahan pembentuk 
lapisan Laston, 2) lapisan pondasi atas, tebal 21 cm, 
bahan pembentuk lapisan kerikil pecah yang disiram 
dengan aspal cair, 3) lapisan pondasi bawah, tebal 23 
cm, bahan pembentuk lapisan campuran-campuran 
tanah setempat dengan kapur atau semen portland, dan 
4) lapisan tanah dasar, tebal 41 cm, bahan pembentuk 
lapisan tanah setempat yang ada di lokasi proyek 
pembangunan jalan yang dipadatkan; (b) kondisi 
perkerasan jalan meliputi 1) lalu lintas rencana dan 
tingkat pertumbuhan lalu lintas, yaitu a) tingkat 
pertumbuhan rata-rata sebesar 4,5%, b) arus jam puncak 
sebesar 48 SMP/hari, c) nilai LHR0, yaitu LHR pada 
awal tahun rencana sebesar 1.200 SMP/hari, d) nilai 
LHRT, yaitu LHR pada akhir tahun rencana sebesar 
1.948 SMP/hari; 2) nilai CBR sebesar 2,423% dan E 
sebesar 36,345 Psi; 3) besaran-besaran fungsional dari 
sistem perkerasan jalan meliputi (a) nilai Po sebesar 4,0; 
(b) nilai Pt sebesar 1,5; dan (c) nilai Pf sebesar 2,0; 4) 
nilai kehandalan sebesar 95% dan So sebesar 0,35; dan 
5) nilai SN sebesar 3 cm, dan (c) kekuatan konstruksi 
jalan meliputi 1) nilai s sebesar 1.065, 2) nilai dR 
sebanyak 5 lendutan, dan 3) nilai FK sebesar 0,47% dan 
(2) Hasil evaluasi manfaat ekonomi meliputi (a) analisis 
biaya terdiri atas biaya proyek sebesar 
Rp.10.142.160.500,00, penghematan Biaya Operasi 
Kendaraan terhadap tiga jenis kendaraan, yaitu mobil 
penumpang, truk/bus sedang, dan truk/bus besar sebesar 
Rp.953.814.502,55 yang meliputi biaya tetap sebesar 
Rp.878.980.000,00 dan biaya tidak tetap sebesar 



 

 
 

Rp.74.834.502,55, dan penghematan waktu perjalanan 
sebesar 0,6 jam atau setara dengan Rp.572.288.701,53 
dan (b) evaluasi kelayakan ekonomi meliputi 1) analisa 
ekonomi, yaitu nilai BCR dengan suku bunga 10% 
sebesar 1,490, suku bunga 12% sebesar 1,487, dan suku 
bunga 15% sebesar 1,482. Semua nilai BCR tersebut 
besar dari 1, nilai NPV dengan suku bunga 10% sebesar 
Rp.5.068.189.644,36, 
suku bunga 12% sebesar Rp.4.570.421.018,57, dan suku 
bunga15% sebesar Rp.4.451.192.644,17, dan nilai EIRR 
sebesar 15,41% dan 2) analisa sensitivitas diperoleh 
nilai B-C (Benefit-Cost) tidak ada yang bernilai (-). 

5. Achirul 

Aprisal Annas 

Evaluasi Cost 

Overrun Pada 

Pelaksanaan 

Proyek Jalan 

Nasional Di 

Provinsi Jawa 

Timur Dengan 

Metode 

Statistical 

Process Control 

(Spc) 

metode Statistical 

Process 

Control (SPC) 

analisis akar 

permasalahan 

yang terjadi 

dengan 

fishbone 

diagram serta 

melakukan 

analisa besaran 

cost overrun 

dengan control 

chart dan 

selanjutnya 

dilakukan 

tindakan atas 

penanganan 

resiko dari 

akar 

permasalahan 

Hasil evaluasi cost overrun dari peristiwa resiko yang 

sudah terjadi pada pelaksanaan proyek jalan nasional 

Provinsi Jawa Timur, didapatkan 29 peristiwa resiko 

yang dikelompokkan dalam 5 faktor penyebab 

terjadinya cost overrun, yaitu : Faktor Perubahan 

Desain (42,11%), Faktor Koordinasi & Komunikasi 

yang buruk dalam organisasi (21,05%), Faktor 

Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan (17,54%), 

Faktor Keterlambatan dalam Penyerahan / 

Penggunaan Lahan (14,04%) dan Faktor 

Keterlambatan dalam Pembayaran Termin (5,26%). 
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yang didapat 

dengan 

melakukan 

wawancara 

kepada expert 

serta 

kajian literatur 

di lingkungan 

kementerian 

Pekerjaan 

Umum 

Provinsi Jawa 

Timur. 

6 Frisky Ridwan 

A.Melania 

Care, 

Bambang 

Sugeng 

Subagio, 

Harmein 

Rahman, 

Harmein 

Rahman 

Evaluasi 

Kondisi 

Struktural 

Perkerasan 

Lentur                        

Menggunakan 

Metoda 

AASHTO 1993                                           

Studi Kasus: 

Ruas Ciasem-

Pamanukan 

(Pantura) 

Menggunakan 

Metoda AASHTO 

1993          

Dalam analisis 

kondisi 

struktural data 

lendutan FWD 

(Falling 

Weight 

Deflectometer) 

digunakan 

untuk 

menghitung 

beberapa 

variabel dalam 

metoda 

AASHTO 

1993, 

Hasil Analisis Struktural memberikan nilai Umur 

Sisauntuk tiap segmen dan 

juga rekomendasi  penanganan yang diperlukan 

dengan menggunakan kriteria  penanganan menurut  

Bina Marga,yaitu SN 

eff/SN Evaluasi Kondisi Struktural Perkerasan Lentur                           

Men ggunakan Metoda AASHTO 1993                                        

Studi Kasus: Ruas Ciasem-Pamanukan (Pantura)  

> 0,70. Perhitungan beban sumbu untuk kendaraan 

berat yang menggunakan WIM (Weight 

-in-Motion) data menunjukkan nilai Truck Factor 

yang sangat besar, contohnya : 91,54 untuk Gol.7C-3. 

Analisis beban sumbu secara umum juga 

menunjukkan bahwa kendaraan berat lebih suka 

menggunakan jalur cepat untuk setiap arah. Secara 

umum penelitian ini membuktikan bahwa Jalan 

Nasional PANTURA membutuhkan program 

pemeliharaan yang sangat intensif setiap tahun karena 



 

 
 

volume lalu lintas yang tinggi dan nilai Truck Factor 

yang sangat besar pada beberapa kendaraan berat. 

7 M. Yoga 
Mandala 
Putra, 
Bambang 
Sugeng 
Subagio, 
Eri Susanto 
Hariadi, Sri 
Hendarto 
  
 

Evaluasi 
Kondisi 

Fungsional dan 
Struktural 

Menggunakan                   
Metode Bina 
Marga dan 

AASHTO 1993 
Sebagai Dasar 

dalam 
Penanganan  
Perkerasan 

Lentur Studi 
Kasus : Ruas 

Medan - Lubuk 
Pakam 

 

, metode Bina 

Marga.metode 
AASHTO 1993 

dianalisa 
menggunaka
n metode 
AASHTO 
1993 dengan 
outputnya 
adalah nilai 
SN 
(Structural 
Number), 
dimana 
perbandingan 
SN 
effective  
/SN 

  

nalisis struktural menunjukan hasil diseluruh 
segmen 
menghasilkan nilai SCI<1 yang berarti seluruh 
segmen telah membutuhkan lapis tambah 
(overlay).   

8 Akhmad Hari
s Fahruddin 
Aji, 
Bambang Sug
eng 
Subagio,Eri S
usanto 
Hariyadi, 
Widyarini We

Evaluasi 
Struktural 
Perkerasan Lentur 
Menggunakan   
Metode AASHTO 
1993 Dan Metode 
Bina Marga 2013     
Studi Kasus: 
Jalan Nasional 

metode Bina 
Marga  
2013 dan 
membandingkan 
dengan metode 
AASHTO 1993 

untuk 
menentukan 
nilai Modulus 
Resilien tanah 
dasar (MR) dan 
Modulus Efektif 
Perkerasan (E) 
yang kemudian 
digunakan 
dalam 

Perbandingan kedua metode menunjukkan 

bahwa tebal lapis tambah (overlay) perhitungan 

Bina Marga 2013, lebih tipis dibandingkan dengan 

perhitungan 

AASHTO 1993 untuk asumsi pemodelan yang 

sama, hal ini dikarenakan metode Bina Marga 

2013 menggunakan 

cara analitis dengan bantuan program CIRCLY 

sehingga analisa tegangan regangan sebagai 

respon struktural 
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ningtyas   Losari - Cirebon   menentukan 
nilai 
SNeff (Structural 
Number 
Effective), nilai 
SNfP 
 (Structural 
Number in 
Future), serta 
tebal lapis 
tambah 
(overlay). 

Sedangkan untuk 
Metode Bina 
Marga 2013, 

perkerasan dapat diketahui lebih teliti dan 

mewakili kondisi yang sebenarnya dilapangan, 

dibandingkan cara analitis-empiris 

yang digunakan pada 

metode AASHT1993. 

9 Wateno 
Oetomo 

Alternatif Lain 
Analisis 
Struktur Jalan 
Perkerasan 
Lentur Pada  
Pembangunan 
jalan Lingkar 
Selatan Kota 
Pasuruan 

 

metode AASTHO 
1986, metode Bina 
Marga 1987 

Untuk 
mengetahui 
secara pasti 
perbedaan 
tebal 
perkerasan 
sekaligus 
perbedaan 
biaya. 

Berdasarkan  hasil analisa diketahui bahwa dengan 
metode Bina Marga 1987 diperoleh tebal lapis 
permukaan Laston 10 cm, tebal Lapis Pondasi Atas 25 
cm, tebal Lapis Pondasi bawah 50 cm dengan total 
biaya Rp. 15.084.165.000,  
Sedangkan dengan metode AASTHO 1986 diperoleh 
tebal lapis permukaan Laston 10 cm, tebal Lapis 
Pondasi Atas 25cm, tebal Lapis Pondasi bawah 45 cm 
dengan total biaya Rp.14.443.765.000, sehingga 
selisih biaya Rp. 640.400.000,- atau biaya lebih 
ekonomis 4,25 % . 

10  
Abdulloh 

Farid 

Analisis  
Perbedaan 
Biaya 
Konstruksi 
Jalan  Beton 

metode Bina  
Marga metode  
AASHTO  1993 

analisis tebal 
perkerasan  baik 
perekerasan lentur 
dengan 
menggunakan 
metode 

dari hasil  analisis tebal perkerasan  baik perekerasan 
lentur dengan menggunakan metode Bina Marga dan 
perkerasan kaku dengan menggunkan  metode 
AASHTO 1993  menghasilkan tebal 
perkerasan untuk perkerasan lentur (ATB ) LPA tebal 
20 cmdan Asphal Concrete tebal 5 cm, sedangkan      



 

 
 

Dan Jalan 
Aspal  Dengan  
Metode Bina 
Marga  Dan 
Aashto 1993 
Selama Umur 
Rencana 20 
Tahun  
(Studi Kasus 
Pada Proyek  
Jalan Tol 
Mojokerto 
Kertosono)Sta. 
0+000  - Sta 
5+000  

 

Bina Marga dan 
perkerasan kaku 
dengan 
menggunkan  
metode AASHTO 
1993 

untuk perkerasan kaku LPB tebal 30 cm,   Beton Bo 
10 cm dan perkerasan beton kaku tebal 20 cm dan 
biaya  
untuk Perkerasan Lentur membutuhkan biaya sebesar 
Rp. 78.739.070.829,65 dan Perkerasan Kaku 
membutuhkan biaya sebesar Rp. 73.489.752.324,39 
dengan pengehematan biaya sebesar Rp. 
5.249.318.505,26 terhadap biaya perkerasan lentur 
yang ditinjau dengan  umur rencana 20 tahun. 

 

 
Sumber: Hasil Rekapitulasi Peneletian 
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2.2 Kajian Teori 
Lapisan konstruksi perkerasan jalan mempunyai fungsi untuk menerima dan 

menyebarkan beban lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti terhadap 
konstruksi jalan, sehingga akan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan 
selama pelayanan jalan. Dalam melakukan dan membuat perencanaan perkerasan 
jalan perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pelayanan 
perkerasan jalan. (Wignall, 1999 

Dasar Teori Jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan air, 
dan jalan kabel.  

 
2.2.1 Fungsi Jalan 

 Sesuai peraturan UU tentang jalan, No.38 tahun 2004 Tentang: Jalan dan 
PPRI No. 34 tahun 2006 Tentang : Jalan maka sistem jaringan jalan yang ada di 

Indonesia,.Klasifikasi Jalan Klasifikasi jalan menurut sistem jaringan terdiri 
atas:   

• Sistem jaringan jalan primer 

• Sistem jaringan jalan sekunder 
Klasifikasi jalan menurut fungsinya terdiri atas:   

•  Jalan Arteri 

•  Jalan Kolektor 

•  Jalan Lokal 

•  Jalan Lingkungan 
Klasifikasi jalan menurut statusnya terdiri atas:   
Jalan nasional 

•  Jalan provinsi   

•  Jalan kabupaten   

•  Jalan kota   

•  Jalan desa 

 
2.2.2 Kinerja Perkerasan jalan 

 Kinerja perkerasan jalan akan menurun seiring dengan bertambahnya 

umur jalan. Bobot penurunan tingkat pelayanan perkerasan jalan dipengaruhi 

oleh faktor seperti kualitas konstruksi atau kualitas pekerjaan saat 

pembangunan. Dalam upaya mempertahankan tingkat kemantapan jalan 
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tentunya perlu dilakukan perawatan untuk tiap ruas jalan yang salah satunya 

melakukan pekerjaan tebal lapis tambah (Overlay).  

Hal tersebut dilakukan agar kondisi jalan bisa tetap berfungsi sesuai 

umur rencana yang telah ditentukan. Tetapi sebelum dilakukan penambahan 

tebal lapis tambah tentunya harus dilakukan monitoring dan evaluation 

terlebih dahulu agar kualitas konstruksi atau kualitas pekerjaan sesuai dengan 

yang direncanakan. Berdasarkan Road Deterioration in Developing Country 

(1988) Dalam survey penentuan kondisi perkerasan jalan secara umum 

dibedakan menjadi 3 yaitu :  

1. Baik (good) yaitu kondisi perkerasan jalan yang bebas dari kerusakan 

atau cacat dan hanya membutuhkan pemeliharaan rutin untuk 

mempertahankan kondisi jalan.  

2. Sedang (fair) yaitu kondisi perkerasan jalan yang mempunyai 

kerusakan yang cukup signifikan dan membutuhkan pelapisan ulang 

dan perkuatan.  

3. Buruk (poor) yaitu kondisi perkerasan jalan yang mempunyai 

kerusakan yang sudah meluas dan membutuhkan rehabilitasi dan 

pembangunan kembali dengan segera.  

  

2.2.3 Jenis Pemeliharaan Jalan 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum No.13/PRT/M/2011, 
pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan,  
perawatan  dan  perbaikan  yang  diperlukan untuk mempertahankan kondisi  
jalan. Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan periodik dan Peningkatan atau 
Rekonstruksi. 

  Dari data survey tersebut dapat dilakukan perawatan pada jalan sesuai 

dengan kondisi dari perkerasan jalan dan prasarana lainnya. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 (2011) terdapat 3 metode 

pemeliharaan jalan berdasarkan frekuensi pemeliharaannya, yaitu : 

1. Pemeliharaan rutin yaitu pemeliharaan dan perawatan yang rutin 

dilakukan pada setiap tahunnya. Pemeliharaan yang dilakukan 

diantaranya perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, 

pemburasan, saluran samping, trotoar, bangunan pelengkap, 

kerusakan tepi jalan, drainase dan bahu jalan. 

2. Pemeliharaan berkala merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara 

berkala dalam kurun waktu tertentu. Perbaikan yang dilakukan 
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diantaranya perencanaan tebal lapis tambah (overlay), pengaluran atau 

pengkasaran permukaan (regrooving), pemarkaan ulang (marking).  

3. Rehabilitasi merupakan pemeliharaan yang dilakukan karena sesuatu 

hal yang tidak direncanakan sebelumnya seperti karena bencana alam 

tanah longsor, banjir, gempa dan bencana bencana alam lainnya. 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu pengembalian fungsi 

jalan seperti semula agar segera dapat melayani lalu lintas dengan 

normal. 

 

2.2.4 Umur Rencana 

 Umur Rencana Kinerja perkerasan jalan akan menurun seiring 

bertambahnya umur jalan. Bobot penurunan tingkat pelayanan perkerasan 

jalan diperngaruhi oleh beberapa faktor, antara kualitas konstruksi atau 

kualitas pekerjaan pada saat membangun jalan. Pengaruh tersebut signifikan 

terhadap penurunan tingkat pelayanan jalan etelah jalan tersebut dibuka. 

Tingkat pelayanan jalan mempunyai kriteria yang menjadi ukuran penilaian 

hasil atau proses dalam tahapan penyelenggaraan jalan (Hardiani, 2008). 

Dalam menentukan kinerja perkerasan jalan, kita dapat melihat kinerja 

perkerasan secara strukural (structural performance) dan fungsional 

(functional performance). Adapun perbedaanya yaitu pada kinerja perkerasan 

secara struktural meliputi keamanan atau kekuatan perkerasan yang berasal 

dari penilaian kerusakan seperti rusaknya struktur perkerasan atau gangguan 

dari satu atau lebih komponen perkerasan yang sangat penting yang berakibat 

ketidakmampuan menopang beban diatas permukaan. Sedangakan kinerja 

perkerasan secara fungsional dinyatakan dengan Indeks Permukaan (IP) atau 

Present Serviceability Index (PSI) dan Indeks Kondisi Jalan atau Road 

Condition Index (RCI) yang berasal dari ketidakmampuan perkerasan 

berfungsi tanpa menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang atau tanpa 

menyebabkan tekanan tinggi didalam pesawat atau kendaraan yang melewati 

diatasnya, berhubungan dengan kekasaran. 
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Gambar 2.1 Hubungan antara Pelayanan dan Umur Perkerasan Sumber: 

Principle of Pavement Design, Yoder, 1959. 
 

Terdapat hubungan mendasar antara pelayanan (Serviceability) dan umur 
rencana (Age). Pada tahun ke-nol. Jalan yang baru dibangun akan mempunyai 
tingkat pelayanan yang optimal, meskipun jarang mencapai nilai PSI (Present 
Serviceability Index) mendekati 5.0, jalan tetap mampu memberi kinerjanya 
yang terbaik.Seiring dengan dibebaninya jalan dengan lalu lintas kendaraan, 
tingkat pelayanannya akan menurun. Tingkat penurunannya akan tergantung 
pada kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan. Seperti yang bisa dilihat pada 
Gambar 2.2, dimana pada tahun ke y-1, pada jalan dilakukan pelapisan ulang 
(resurfacing) sehingga jalan dapat kembali mencapai tingkat pelayanannya yang 
terbaik seperti semula. Akibat pembebanan kendaraan yang terjadi pada 

jalan,jalan kembali mengalami penurunan tingkat pelayanan. Hal ini 
berlangsung secara terus menerus selama umur jalan. 

 

2.2.5 Volume Lalulintas 
 Tebal lapis perkerasan jalan ditentukan dari beban lalu lintas yang 
akan di pikul, yang berasal dari arus lalu lintas yang akan menggunakan jalan 
tersebut (Tanriajeng, 2002). Terdapat beberapa jenis data apa aja yang 
diperoleh, diantaranya sebagai berikut :  

1. Analisa lalu lintas saat ini, sehingga diperoleh data mengenai :  
a. Jumlah kendaraan yang hendak menggunakan jalan tersebut,  
b. Jumlah kendaraan beserta jumlah tiap jenisnya,  
c. Beban masing masing sumbu kendaraannya  
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2. Perkiaraan faktor pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana, 
antara lain berdasarkan anlisa faktor ekonomi dan sosial budaya daerah 
tersebut. 

 Volume lalulintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati 
satu titik pengamatan selama satu satuan waktu (hari, jam, atau menit). 
Lalulintas harian rata-rata adalah volume lalulintas rata-rata dalam satu hari. Dari 
lama waktu  pengamatan untuk mendapatkan nilai lalulintas harian rata-rata, dikenal 
2 jenis lalulintas harian rata-rata yaitu: 

a. Lalulintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), yaitu volume lalulintas harian 
yang diperoleh dari nilai rata-rata jumlah kendaraan selama satu tahun penuh.    

   LHRT = ���	
�	���
�

�	�
	
�	�	�
���
���    ……………………......................( 2.1)  

                                                    
LHRT dinyatakan dalam kendaraan / hari / 2 arah untuk jalan 2 arah tanpa 
median atau kendaraan/hari/arah untuk jalan 2 jalur dengan median. 
b. Lalulintas Harian Rata-Rata (LHR), yaitu volume lalulintas harian yang 

diperoleh dari nilai rata-rata jumlah kendaraan selama beberapa				 
c. 	LHR = ���	
�	���
�

�	��	
�
		����
�
�
�

���	
�	�
��	����
�
�
� 	hari pengamata.......................(2.2)           

LHR dinyatakan dalam kendaraan /hari/2 arah untuk jalan 2 arah tanpa median 
atau kendaraan /hari/arah untuk jalan 2 jalur dengan median. 
Data LHR cukup akurat jika: 
 
a. Pengamatan dilakukan pada interval waktu yang dapat menggambarkan 

fluktuasi arus lalulintas selama 1 tahun: 
b. Hasil LHR yang dipergunakan dalam perencanaan adalah harga rata-rata dari 

beberapa kali pengamatan atau telah melalui kajian lalulintas. 
 

2.2.6 Kondisi Lingkungan 

 Kondisi lingkungan adalah keadaan lingkungan dimana lokasi/tempat 
jalan tersebut berada yang akan mempengaruhi lapisan perkerasan jalan dan 
tanah dasar antara lain : 

1. Berpengaruh terhadap sifat teknis konstruksi perkerasan jalan dan sifat 
dari komponen bahan lapisan perke- rasan jalan. 

2. Pelapukan bahan yang merupakan keawetan bahan yang digunakan untuk 
konstruksi perkerasan jalan. 

3. Mempengaruhi penurunan tingkat kenyamanan dari perkerasan jalan 
setelah jalan dioperasikan. 

Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan konstruksi perkerasan 
jalan adalah adanya pengaruh air baik yang berasal dari air hujan dan pengaruh 
perubahan temperatur akibat perubahan cuaca. 
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2.2.7 Faktor Lingkungan  

Persamaan – persamaan yang digunakan untuk perencanaan AASHTO 
didasarkan atas hasil pengujian dan pengamatan pada jalan percobaan selama 
kurang lebih dua tahun. Pengaruh jangka panjang dari temperature dan 
kelembaban pada penurunan daya layan (Serviceability) belum di 
bertimgbankan. Satu hal yang menarik dari factor lingkungan adalah pengaruh 
dari kondisi swell dan frost heave dipertimbangkan maka penurunan daya layan 
(Serviceability) diperhitungan selama masa analisis yang kemudian berpengaruh 
pada umur rencana perkerasan. 

Metode dan tata cara perhitungan penurunan Serviceability ini dibuat pada 
metode AASHTO 1993 untuk perkerasan yang sudah rusak dan tidak bisa 
dilewati, nilai serviceability diberikan sebesar 1,5 dan nilai daya layan rusak 
(failure serviceability,Pt). 

 
 

 
Gambar 2.2 Ketentuan perencanaan menurut AASHTO 1993 

Sumber : Highway Pavement Design, AASHTO 1993 
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2.3 Survei Kondisi Perkersan Jalan 
 survei Kondisi Struktur perkerasan jalan terdiri dar: 

1. Survei Kondisi permukaan jalan 
2. survei kondisi struktur  perkersan  jalan  

 

Survei kondisi permukaan jalan bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kenyamanan (rideability) permukaan  jalan . Survei dibedakan atas survei 
kenyanaman  berkendaraan dan survei kerusakan permukaan jalan.  

survei kenyamanan  berkendaraan  dapat dilakukan dengan menggunakan 
alat roughormeter atau melakukan survei perjalanan dengan mengendarai mobil 
berkecepatan tetap. kenyaman di kelompokan menjadi nyaman, kurang nyaman, 
dan tidak nyaman. 

Survei kerusakan meliputi peniliaian terhadap jenis, kualitas, dan kuantitas 
kerusakan yang terjadi pada muka jalan. kerusakan yang mungkin terjadi antara 
yang terjadi antara lain retak (cracking ),distorsi ,cacat  prmukaan ,pengausan 
,kegemukan ( bleeding), dan tau penurunan pada bekas penanaman utilitas  

2.3.1  Kerusakan Jalan  
 Sesuai Manual Pemeliharan Jalan No:03/MN/B/1983 

1. kerusakan dikelompokan menjadi: 

a. Retak ( cracking  

b. distrosi  

c. cacat permukaan 

d. pengausan  

e. kegemukan  

f. penurunan pada bekas penanaman  

1. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Jalan  
 Menurut Sukirman (1991), kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban;  

b. Air, yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak 

baik serta naiknya air akibat sifat kapilaritas;  

c.  Material konstruksi perkerasan, faktor ini 

d. dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula 

disebabkan oleh sistem pengolahan yang tidak baik;  

e.  Iklim, Timor Leste  beriklim tropis dimana suhu udara dan curah hujan 

umumnya tinggi yang merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan;  
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f.  Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, faktor  ini kemungkinan 

disebabkan oleh sistem pelaksanaan kurang baik atau dapat juga 

disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang tidak bagus;  

g. Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik. 

 

2. Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur 
 Hardiatmo (2007) menyatakan bahwa jenis- jenis kerusakan perkerasan 

jalan lentur dapat diklasifikasikan: deformasi, retak (crack), kerusakan di 

pinggir perkerasan, kerusakan tekstur permukaan jalan, lubang (potholes), 

tambalan dan tambalan galian utilitas (patching dan utility cut patching). 

  Deformasi adalah perubahan permukaan jalan  dari profil aslinya 

(sesudah    pembangunan). Mengacu pada AUSTROADS (1987) dan Shahin 
(1994), beberapa tipe deformasi perkerasan lentur  adalah: 

a. Bergelombang (Corrugation) 
Bergelombang atau keriting adalah kerusakan akibat terjadinya 

deformasi plastis yang menghasilkan gelombang-gelombang melintang 

atau tegak lurus perkerasan aspal (Hardiatmo, 2007).   

b. Alur (Rutting) 

Alur adalah deformasi permukaan perkerasan aspal dalam bentuk 

turunnya perkerasan ke arah memanjang pada lintasan roda kendaraan. 

Distorsi permukaan jalan yang membentuk alur-alur terjadi oleh akibat 

beban lalu lintas yang berulang-ulang pada lintasan roda sejajar dengan 

as jalan.  

c.  Ambles (Depression)  

Ambles adalah penurunan perkerasan yang terjadi pada area terbatas 

yang mungkin dapat diikuti dengan retakan. Penurunan ditandai dengan 

adanya genangan air pada permukaan perkerasan yang membahayakan 

lalu lintas yang lewat.    

d.  Sungkur (Shoving) 

Sungkur adalah perpindahan permanen secara lokal dan memanjang dari 

permukaan perkerasan yang disebabkan oleh beban lalu lintas. Ketika 

lalu lintas mendorong perkerasan, maka mendadak timbul gelombang 

pendek di permukaannya.   

e. Mengembang (Swell)  
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Mengembang adalah gerakan ke atas lokal dari perkerasan akibat 

pengembangan (atau pembekuan air) dari tanah dasar atau dari bagian 

struktur perkerasan.   

f. Benjol dan penurunan (Bump and sags) 

 Benjol adalah gerakan atau perpindahan ke  atas, bersifat lokal dan kecil, 

 dari permukaan perkerasan aspal. Sedangkan penurunan (sags) yang juga 

 berukuran kecil, merupakan gerakan ke bawah dari permukaan 

 perkerasan (Shahin,1994). 

 Retak (crack)  Menurut Hardiatmo (2007), retak dapat terjadi  dalam 

berbagai bentuk. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan 

melibatkan mekanisme yang kompleks. Mengacu pada AUSTROADS 
(1987), retak pada perkerasan lentur dapat dibedakan menurut bentuknya, 

yaitu: 
a. Retak memanjang (longitudinal crack) 

b. Retak berbentuk memanjang pada perkerasan  jalan dapat terjadi dalam 

bentuk tunggal atau berderet yang sejajar dan kadang-kadanhsedikit 

bercabang.  

c. Retak melintang (transverse crack) 

d. Retak melintang merupakan retak tunggal  (tidak bersambungan satu 

sama lain) yang melintang perkerasan.   

e. Retak diagonal (diagonal crack) 

f. Retak diagonal adalah retak yang tidak  bersambungan satu sama lain 

yang arahnya diagonal terhadap perkerasan.   

g.  Retak berkelok-kelok (meandering) 

h.  Retak berkelok-kelok adalah retak yang tidak  saling berhubungan, 

polanya tidak teratur dan arahnya bervariasi biasanya sendiri-sendiri.   

i. Retak reflektif sambungan (joint reflective crack)  

j.  Kerusakan ini umumnya terjadi pada permukaan perkerasan aspal yang 

telah dihamparkan di atas perkerasan beton semen Portland (Portland 

Cement Concrete, PCC).  

k.  Retak blok (block crack) 

l. Retak blok ini berbentuk blok-blok besar yang  saling bersambungan 

dengan ukuran sisi blok 0,2 – 3 meter dan dapat membentuk sudut atau 

pojok yang tajam.   

m. Retak kulit buaya (alligator crack) 
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n. Retak kulit buaya adalah retak yang berbentuk  sebuah jaringan dari 

bidang bersegi menyerupai kulit buaya, dengan lebar celah lebih besar 

atau sama dengan 3 mm.   

o. Retak slip (slippage crack) atau retak bentuk bulan sabit (crescent shape 

crack)  

p. Retak slip atau retak berbentuk bulan sabit diakibatkan oleh gaya 

horizontal yang berasal dari kendaraan. Retakan ini sering terjadi pada 

tempat kendaraan mengerem yaitu pada saat turun dari bukit.  

 

 Kerusakan di pinggir perkerasan adalah retak  yang terjadi di sepanjang 

pertemuan antara permukaan perkerasan aspal dan bahu jalan, lebihlebih bila 

bahu jalan tertutup (unsealed). Kerusakan ini terjadi secara lokal atau bahkan 

bisa memanjang di sepanjang jalan, dan sering terjadi di salah satu bagian 

jalan atau sudut. Mengacu pada AUSTROADS (1987), kerusakan di pinggir 

perkerasan aspal dapat dibedakan menjadi:  

a. Retak pinggir (edge eracking) pinggir pecah  (edge breaks). Retak 

pinggir biasanya terjadi sejajar dengan pinggir perkerasan dan berjarak 

0,3 – 0,6 m dari pinggir.   

b. Pinggir turun (edge drop-off). Merupakan beda evalasi antara pinggir 

perkerasan dan bahu jalan. 

 Kerusakan Tekstur Permukaan Jalan Beberapa kerusakan yang tidak di 

perbaiki  dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas sruktur perkerasan. 

Kerusakan tektur permukaan aspal dapat di bedakan menjadi: 

a. Butiran lepas (raveling)  Butiran lepas adalah disintegrasi permukaan 

perkerasan aspal melalui pelepasan partikel agregrat yang berkelanjutan, 

berawal dari permukaan perkerasan menuju ke bawah atau dari pinggir 

ke dalam.   

b. Kegemukan (bleeding) Kegemukan adalah hasil dari aspal pengikat yang 

berlebihan, yang bermigrasi ke atas permukaan perkerasan. Kelebihan 

kadar aspal atau terlalu rendahnya kadar udara dalam campuran dapat 

mengakibatkan kegemukan.   

c. Agregrat licin (polished aggregate)  Agregat licin adalah licinnya 

permukaan pada bagian atas perkerasan akibat ausnya agregat di 

  permukaan.   

d. Terkelupas (delamination) Kerusakan permukaan terjadi akibat 

terkelupasnya lapisan aus dari permukaan perkerasan. Adapun cara 
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perbaikan kerusakan ini adalah dengan penghamparan lapis tambahan 

(overlay).   

e.  Stripping  Stipping adalah suatu kondisi hilangnya agregat kasar dari 

bahan penutup yang disemprotkan, yang menyebabkan bahan pengikat 

dalam  kontak lansung dengan ban. Perbaikan  kerusakan jenis ini dapat 

dilakukan dengan cara penghamparan lapis tambahan (overlay) tipis. 

(Hardiatmo, 2007)  

 Lubang (potholes) Menurut Hardiatmo (2007). Lubang adalah  lekukan 

permukaan perkerasan akibat hilangnya lapisan aus dan material lapis pondasi 

(base). Shahin (1994). Pertumbuhan kerusakan lubang. 

 Tambal an dan Tambal an Gal i an Ul t i l i t as (patching dan utility 

cut patching) Menurut Hardiatmo (2007) tambalan  (patching) yaitu penutupan 

bagian perkerasan yang mengalami perbaikan. Tambalan kerusakan dapat 
tidak/diikuti oleh hilangnya kenyamanan kendaraan (kegagalan fungsional) atau 

rusaknya sruktur perkerasan 
 

2.3.2 Penentuan Unit Sampel 
 Panjang luas jalan yang akan disurvei  dibagi menjadi beberapa unit 
sampel (N).Selanjutnya panjang ruas jalan yang akan disurvei diplotkan pada 
grafik dan diperoleh jumlah unit sampel minimum yang diperiksa (n). Setelah 
jumlah sampel unit didapatkan, kemudian langkah selanjutnya adalah membagi 
jumlah unit sampel dengan jumlah  unit sampel minimum untuk menentukan 
interval unit sampel. Adapun persamaan yang digunakan untuk menentukan 
interval unit 
sampel adalah sebagai berikut:  

i=
�
�....................................................................................................................(2.3) 

Dimana:  
i = Interval unit sampel yang ditinjau; 
N = Jumlah unit sampel; 
n = Jumlah unit sampel minimum. 
 

2.3.3 Sistem Penilaian Kondisi Perkerasan 
 Menurut Hardiatmo (2007), hal penting  dalam pengelolaan sistem 
perkerasan jalan adalah kemampuan dalam menentukan gambaran kondisinya 
saat sekarang dari suatu jaringan jalan, dan memperkirakan kondisinya  dimasa 
datang. 
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2.3.4 Metode PCI (Pavement Condition Index)  
 Menurut Shahin (1994) dalam Hardiatmo (2007), indeks kondisi 
perkerasan adalah tingkatan dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang 
ditinjau mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang 
terjadi. Untuk nilai PCI (Pavement Condition Index) selengkapnya 
 

dapat dilihat pada Tabel 2.2  berikut ini. 

Nilai PCI Kondisi 

0 – 10 Gagal (failed) 

11 – 25 Sangat buruk (very poor) 

25 – 40 Buruk (poor) 

41 – 55 Sedang (fair) 

56 – 70 Baik (good) 

71 – 85 Sangat Baik (very good) 

86 – 100 Sempurna 
(excellent) 

sumber : silvia sukirman 2010 

 

1. Tingkat kerusakan (Severity Level) 
 Menurut Hardiatmo (2007), 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). 
2. Kerapatan (Density) 

Menurut Hardiatmo (2007), kerapatan adalah prosentase luas atau 
panjang total dari satu jenis kerusakan terhadap luas atau panjang total 
bagian jalan yang diukur untuk dijadikan sampel. Kerapatan dapat 
dinyatakan dengan persamaan berikut: 

 

Density=	����  	100%.......................................................................(.2.4) 

Atau 

Density=	$��� 	100%.......................................................................(.2.5) 

 

Dimana: 

Ad = Luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m2); 

Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m); 

As = Luas total unit segmen (m2). 
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3. Nilai pengurangan (deduct value) 

Menurut Hardiatmo  (2007), nilai pengurangan DV (deduct value) 

adalah suatu nilai pengurang untuk setiap jenis kerusakan yang diperoleh 

dari kurva hubungan kerapatan (density) dan tingkat keparahan kerusakan 

(severity level). Deduct value juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk 

tiap-tiap jenis kerusakan. 

4. Total Deduct Value (TDV) 

Menurut Hardiatmo (2007), nilai pengurangan total adalah jumlah total 

dari nilai – pengurangan pada masing-masing unit sampel atau nilai total 

dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat 

kerusakan yang ada pada suatu unit segmen 

5. Corrected Deduct Value (CDV) 

Menurut Hardiatmo (2007), 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  

 

2.4 Lapisan Perkersan jalan  
Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu 

pecah, batu kali dll. Sedangkan bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen, dll. 
Pada umumnya perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan 

perkerasan   yang tersusun dari bawah ke atas, yaitu : 

1. Lapisan permukaan / penutup (surface course) (D1) 

2. Lapisan pondasi atas (base course)  (D2) 

3. Lapisan pondasi bawah ( subbase course)  (D2) 

4. Lapisan tanah dasar (sub grade) 

Prinsip perkerasan, pada saat tanah dibebani maka beban tersebut akan 

menyebar ke dalam tanah bentuk tegangan tanah. Tegangan ini menyebar 

sedemikian sehingga dapat menyebabkan lendutan dan akhirnya terjadi 

keruntuhan tanah.  
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Gambar 2. 3 Ilustrasi penetuan tebal miminum setiap lapis perkerasan 

 
1. merupakan lapis penutup yang memiliki nilai structural, terdiri dari:  

2.4.1 Laburan Aspa Lapisan Permukaan  (Surface Course) 
Lapisan permukaan  merupakan lapis paling atas dari struktur perkerasan 

jalan, yang fungsi utamanya sebagai : 

1. Lapis penahan beban vertikal dari kendaraan, oleh karena itu lapisan 

harus memiliki stabilitas tinggi selama masa pelayanan. 

2. Lapis aus (wearing course) karena menerima geserkan dan getaran roda 

dari kendaraan yang mengerem. Lapis penahan beban vertikal dari 

kendaraan, oleh karena itu lapisan harus memiliki stabilitas tinggi 

selama masa pelayanan 
3. Lapis aus (wearing course) karena menerima geserkan dan getaran roda 

dari kendaraan yang mengerem. 
4. Lapis kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atas lapis permukaan 

tidak meresap ke lapis di bawahnya yang berakibat rusaknya struktur 

perkerasan jalan. 
5. Lapis yang menyebarkan beban ke lapis pondasi. 

Lapis permukaan perkerasan lentur menggunakan bahan pengikat aspal, 

sehingga menghasilkan lapis yang kedap air, berstabilitas tinggi, dan memiliki 

daya tahan selama masa pelayanan. Namun demikian, akibat kontak langsung 

dengan roda kendaran, hujan, dinding, dan panas, lapis paling atas cepat mejadi 

aus dan rusak, sehingga disebut lapis aus. 
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Lapisan di bawah lapis aus yang menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikat, disebut lapis permukaan antara (binder course), berfungsi memikul 

beban lalulintas dan mendistribusikannya ke lapis pondasi. Dengan demikian 

lapis permukaan dapat dibedakan menjadi: 
1. Lapis aus (wearing course), merupakan lapis permukaan yang kontak 

dengan roda    kendaran dan perbahan cuaca. 
2. Lapis permukaan antara (binder course), merupakan lapis permukaan 

yang terletak di bawah lapis aus dan di atas lapis pondasi.Berbagai jenis 

lapis permukaan yang umum digunakan adalah: 
a.  Laburan aspal, l Satu Lapis (burtu = surface dressing), terdiri dari lapis 

aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat bergradasi seragam 

dengan ukuran maksimum 13 mm . Burtu memiliki ketebalan 

maksimum 2 cm. 
b. Laburan Aspal Dua Lapis (burda = surface dressing), terdiri dari lapis 

aspal ditaburi agregat, dikerjekan dua kali secara berurutan, dengan 

tebal padat maksimum 3,5 cm. Lapis pertama burda adalah lapis burtu 
dan lapis keduanya menggunakan agregat penutup dengan ukuran 

maksimum 9,5 mm ( 3/8 inci) 
2. Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir = Sand Sheet = SS), merupakan lapis 

penutup permukaan jalan yang menggunakan agregat halus atau pasir atau 

campuran keduanya, dicampur dengan aspal, dihampir dan dipadatkan 

pada suhu tretentu. Ada dua jenis latasir yaiti latasir kelas A dan latasir 

kelas B. Latasir kelas A dengan tebal nominal minimum 15 mm, 

menggunakan agregat dengan ukuran maksimum No.4, sedangkan latasir 

kelas B dengan tebal nominal minimum 20 mm, menggunakan agregat 

ukuran maksimum 9,5 mm (3/8 inci). Latasir digunakan untuk lalulintas 

ringan yaitu kurang dari 0,5 juta lintas sumbu standar  (lss). Ketentuan 

sifat campur latasir seperti pada tabel 2.2. 
3. Lapis Tipis Beton Aspal ( Lataston = Hot Rolled Sheet = HRS), 

merupakan lapis permukaan yang mengunakan agregat bergradasi senjang 

dengan ukuran agregat maksimum 19 mm (3/4 inci). Ada dua jenis 

lataston yang digunakan yaitu: 
a. Lataston Lapis Aus,atau Hot Rolled Sheet Wearing Course = HRS-

WC, tebal nominal minimum 30 mm dengan tebal toleransi ±4 mm. 
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b. Lataston Lapis permukaan Antara, atau Hot Rolled Sheet Base 

Course = HRS-BC, tebal nominal minimum 35 mm dengan tebal 

toleransi  ±4 mm. 

Tabel 2. 3.Ketentuan Sifat Campuran Latasir 

 
Indikator Sifat Campuran 

Latasir 

Kelas A & B 

Jumlah tumbukan per bidang  50 

 
Rongga dalam campuran (VIM) (%) 

Min 3,0 

Mak 6,0 

Rongga antara agregat (VMA) (%) Min 20 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) Min 75 

Stabilitas Marshall ( kg) Min 200 

 
Kelelehan ( mm) 

Min 2 

Mak 3 

Marshall Quotient ( kg/mm) Min 80 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60 ℃	pada VIM ± 7% 

 
Min 

 

 
80 

Sumber: (Silvia Sukirman ,2010:17).  

HRS-WC memiliki agregat halus dan bahan pengisi (filler) lebih banyak 

dari HRS-BC. 
Lataston sebaiknya digunakan untuk lalulintas kurang dari selama umur 

rencana. Ketentuan sifat campuran lataston seperti pada Tabel 2.4 
4. Lapis Beton Aspal (Laston = Asphalt Concrete = AC), merupakan lapis 

permukaan yang menggunakan agregat bergradasi Laston sesuai 

digunakan untuk lalulintas berat. 
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Tabel 2. 4 Ketentuan Sifat Campuran Lataston 

 
Sifat-Sifat Campuran 

Lataston 

 
WC 

 
BC 

Jumlah tumbukan per bidang   75 

 
Rongga dalam campuran (VIM) (%) 

Min 3,0 

Mak 6,0 

Rongga antara agregat (VMA) (%) Min 18 17 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) Min 68 

Stabilitas Marshall (kg) Min 800 

Kelelehan ( mm) Min 3 

Marshall Quotient (kg/mm) Min 250 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam,60 ℃ pada 

VIM ±7% 

 
Min 

 
80 

Rongga dalam campuran (%) pada 
kepadatan membal ( refusal) 

 
Min 

 
2 

Sumber (Silivia Sukirman, 2010:18). 

 
Ada dua jenis Laston yang sebagai lapis permukaan, yaitu: 
a. Laston Lapis Aus, atau Asphalt Concrete Wearing Course = AC-WC, 

agrega dengan urukan maksimum 19 mm (3/4 inci). Lapis AC-WC 

bertebal nominal minimum 40 mm dengan tebal toleransi ± 3 mm. 
b. Laston Lapis Permukaan Antara, atau Asphalt Concrete Binder Course 

= AC-BC, menggunakan agregat dengan ukuran maksimum 25 mm 

(1inci). Lapis AC-BC bertebal nominal minimum 50 mm dengan tebal 

toleransi±4 mm. 

Jika aspal yang digunakan untuk membuat AC menggunakan behan aspal 

polimer, aspal dimodifikasi dengan asbutan, aspal multigrade atau aspal padat 

pen 60 atau pen 40 yang dicampur dengan asbutan butir maka lapis tersebut 

dinamakan Laston Modifikasi. 
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Ketentuan sifat campuran laston seperti pada tabel 2.5 dan untuk campuran 

laston modifikasi seperti pada tabel 2.6. 

Tabel 2. 5. Ketentuan Sifat Campuran Laston 
Sifat-Safit Campuran Laston 

WC BC Base 

 
Jumlah tumbukan pen bidang 

  
75 

 
112 

 
Rongga dalam campuran  (VIM) (%) 

Min 3,5 

Mak 5,5 

Rongga antara agregat  (VMA) (%) Min 15 14 13 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) Min 65 63 60 

 
Stabilitas Marshall  (kg) 

Min 800 1500 

Mak - - 

Kelelehan (mm) Min 3 5 

Marshall Quotient  (kg/ mm)  Min 250 300 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perandaman selama 24 jam, 60 ℃ pada 
VIM 7% 

 
Min 

  
80 

Rongga dalam campuran (%) pada 
kepadatan membal ( refusal) 

 
Min 

 
2,5 

Sumber: (Silvia Sukirman, 2010:19) 

 
Tabel 2. 6 Ketentuan Sifat Campuran Laston Modifikasi 

 
Sifat-Sifat Campuran 

Laston 

WC 
Mod 

BC 
Mod 

Base 
Mod 

Jumlah tumbukan per bidang   
75 

 
112 

 
Rongga dalam campuran (VIM) (%) 

Min 3,5 

Mak 5,5 

Rongga antara agregat (VMA) (%) Min 15 14 13 

Rongga terisi aspal (VFA) (%) Min 65 63 60 
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Stabilitas Marshall ( kg) 

Min 1000 1800 

Mak - - 

 
Kelelehan  (mm) 

Min 3 5 

Mak - - 

Marshall Quotient (kg/ mm) Min 300 350 

Stabilitas Marshall sisa (%) setelah 

perendaman selama 24 jam, 60 ℃ pada 
VIM + 7% 

 
Min 

 
80 

Rongga dalam campuran (%) pada 
kepadat membal ( refusal) 

 
Min 

 
2,5 

Stabilitas Dinamis, lintasan / mm Min 2500 

Sumber: (Sivia Sukirman, 2010:20) 
5. Lapis Penetrasi Macadam  (Lapen) adalah lapis perkerasan yang terdiri 

dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam. Setelah 

agregat pengunci dipadatan disemprotkan aspal kemudian diberi 

agregat penutup dan dipadatan. Lapen sesuai digunakan untuk lalulintas 

ringan sampai dengan sedang. 

Ukuran maksimum agregat pokok membedakan ketebahan yang dapat 

dipilih, yaitu: 
a. Tebal 7-10 cm, jika digunakan agregat pokok dengan ukuran 

maksimum 75 mm  (3 inci). 

b. Tebal 5 – 8 cm, jika digunakan agregat pokok dengan ukuran 

maksimum 62,5 mm  (2,5 inci). 

c. Tebal 4 -5 cm, jika digunakan agregat pokok dengan ukuran 

maksimum 50 mm (2 inci). 

6. Lapis Asbutan Agregat  (Lasbutag)  adalah campuran antara agregat 

asbuton dan peremaja yang dicampur, dihampar dsan dipadatkan secara 

dinding. Lapis Lasbutag bertebal nominal minimum 40 mm dengan 

ukuran agregat maksimum adalah 19 mm (3/4 inci). Ketentuan sifat 

campuran lasbutag seperti pada tebal 2.7. 

 

 

 



36 
 

 
 

Tabel 2. 7 Ketentuan Sifat Campuran Lasbutag 

Sifat Campuran  Persyaratan 

Derajat penguapan fraksi ringan 
- Campuran untuk pemeliharaan, % 
- Campuran untuk pelapis, %  

 
25 
50 

Jumlah tumbukan 2 x 75 

Rongga dalam campuran (VIM),% 3,0 – 6,0 

Rongga antara agregat (VMA ), % Min. 16 

Stabilitas pada temperature ruang 25 ℃, kg Min. 15 

Kelelehan, mm 2- 4 

Stabilitas sisa, setelah 4 hari direndam dalam air 25 ℃,% Min. 75 

Sumber : (Silvia Sukirman, 2010:21). 

Ketika menentukan tebal setiap lapisan, perencanaan perlu memperhatikan 

tebal nominal minimum dari jenis lapis permukaan yang dipilih. Tabel 2.8 

menunjukkan tebal nominal minimum dari berbagai jenis lapis permukaan 

 

Tabel 2. 8 Tebal Nominal Minimum Lapis Permukaan 

 
Jenis Campuran 

 
Simbol 

Tebal 
Nominal 
Minimum 
(mm) 

Toleransi 
Tebal 
(mm) 

Latasir Kales A SS-A 15 - 

Latasir Kelas B SS-B 20 

 
Lataston 

Lapis Aus HRS – WC 30  

Lapis Permukaan Antara HRS- BC 35 ±4 

Laston Lapis Aus AC- WC 40 ± 3 

Lapis Permukaan Antara AC-BC 50 ±4 

Lapis Pondasi AC-Base 60 ±5 

Sumber : (Silvia Sukirman, 2010:22) 
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2.4.2 Lapisan Pondasi (Base Course) 
 Lapis perkerasan yang terletak di antara lapis pondasi bawah dan lapis 
permukaan dinamakan lapis pondasi (base course). Jika tidak digunakan lapis 
pondasi bawah, maka lapis pondasi diletakkan langsung di atas permukaan tanah 
dasar. Lapis pondasi berfungsi sebagai: 

a. Bagai struktur perkerasan yang menahan gaya vertical dari beban 
kendaran dan disebarkan ke lapis dibawahnya: 

b. Lapis peresap untuk lapis pondasi bawah: 
c. Bantalan atau perletakkan lapis permukaan. 

Material yang digunakan untuk lapis pondasi adalah material yang cukup 
kuat dan awet sesuai syarat teknik dalam spesifikasi pekerjaan. Lapis pondasi 
dapat dipilih lapis berbutir tanpa pengikat atau lapis dengan aspal sebagai 
pengikat. 

Berbagai jenis lapis pondasi yang umum digunakan adalah : 
1. Laston Lapis Pondasi (Asphalt Concrete Base = AC – Base), adalah 

laston yang digunakan untuk lapisan pondasi, tebal nominal minimum 
60 mm dengan tebal toleransi + 5 mm. Agregat yang digunakan 
berukuran maksimum 37,5 mm (1,5inci).  Ketentuan sifat campuran 
AC-Base modifikasi seperti pada tabel 2.4. 

2. Lasbutag Lapis Pondasi adalah Campuran antara agregat asbuton dan 
peremaja yang dicampur, dihampar dan dipadatkan secara dinding. 
Lapis Lasbutan Lapis Pondasi nominal minimum 50 mm dengan 
ukuran agregat maksimum adalah 25,4 mm (1 inci). Ketentuan sifat 
campuran Lasbutag seperti pada Tabel 2.7. 

3. Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) dapat pula digunakan sebagai lapis 
pondasi, hanya saja tidak menggunakan agregat penutup. 

4. Lapis Pondasi Agregat adalah Lapis pondasi dari butir agregat. 
Berdasarkan gradasinya lapis pondasi agregat dibedakan atas agregat 
kelas A dan agregat kales B. Tebal minimum setiap lapis minimal 2 
kali ukuran agregat maksimum. Gradasi yang digunakan untuk lapis 
pondasi kelas A dan B dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan ketentuan sifat 
lapis pondasi agregat dilihat pada Tabel 2.10. 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

Tabel 2. 9 Gradasi Lapis Pondasi Agregat 

Ukuran saringan Persen berat yang lolos, % lolos 

ASTM (mm) Kelas A Kelas B 

3” 75   

2” 50  100 

1½” 37,5 100 88 – 100 

1” 25,0 77-100 70 – 85 

3/8” 9,50 44 – 60 40 – 65 

No.4 4,75 27- 44 25 – 52 

No.10 20 17 – 30 15 – 40 

No.40 0,425 7 – 17 8 – 20 

No.200 0,075 2 – 8 2 – 8 

Sumber : (Silvia Sukirman, 2010:24) 

1. Lapis Pondasi Tanah Semen adalah lapisan yang dibuat dengan 
menggunakan tanah pilih yang diperoleh dari daerah setempat, yaitu 
tanah lempung dan tanah berbutir seperti pasir dan kerikil kepasiran 
dengan plastisitas rendah. Bahan dicampur dengan perbandingan semen 
dan air tertentu di lokasi atau terpusat hingga merata dan memiliki daya 
dukung yang cukup sebagai lapis pondasi.  

Tabel 2. 10 Ketentuan Sifat Lapis Pondasi Agregat 

Sifat Kelas A Kelas B 

Abrasi dari agregat kasar 
 ( SNI 03-2417-1990) 

Mak.40% Mak.40% 

Indek plastis  
(SNI- 03-1966-1990 dan SNI-03-1967-
1990) 

Mak.6 Mak.6 
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Hasil kali indek plastisitas dengan % lolos 
saringan No.200 

Mak.25 -- 

Batas cair ( SNI 03-1967-1990) Mak.25 Mak.25 

Gumpalan lempung dan butir-butir mudah 
pecah dalam agregat ( SNI-03-4141-199)  

0% Mak. 1% 

CBR ( SNI 03- 1744-1989) Min. 90% Min. 65% 

Perbandingan persen lolos # 200 dan # 40 Mak. 2/3 Mak. 2/3 

Sumber : (Silvia Sukirman,2010:25).  

2.4.3 Lapisan Pondasi Bawah  (Subbase Course) 
Lapis perkerasan yang terletak di antara lapis pondasi dan tanah dasar 

dinamakan lapis pondasi bawah (subbase). 
Lapis pondasi bawah berfungsi sebagai: 
1. Bagai dari struktur perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan 

beban kendaraan ke lapis tanah dasar. Lapis ini harus cukup stabil dan 
mempunyai CBR sama atau lebih besar dari 20% serta Indeks Plastis 
(IP) sama atau lebih kecil dari 10%   

2. Effisiensi penggunaan material yang relatif murah, agar lapis diatasnya 
dapat dikurangi tebalnya 

3. Lapis peresap, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi 
4. Lapis pertama, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalam lancer, 

sehubungan dengan kondisi lapangan yamg memaksa harus segera 
menutup, tanah dasar dari pengaruh cuaca, atau lemahnya daya dukung 
tanah dasar menahan roda alat berat; 

5. Lapis filter untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar 
naik ke lapis pondasi. Untuk itu lapis pondasi bawah harusah 
memenuhi syarat:  

D15 Pondasi

D15 tanah dasar

 ≥ 5……………………..……………………………….…(2.6) 

D15 Pondasi

D85 tanah dasar

 < 5……………………..……………………………..……(2.7) 

Keterangan :  
D15 = diameter butir pada persen lolos = 15 %  
D85 = diameter butir pada persen lolos = 85 % 

2.4.4 Daya Dukung Tanah (DDT) (sub grade) 

       Tanah dasar dapat terdiri dari tanah dasar tanah asli, tanah dasar tanah 
galian, atau tanah dasar tanah urug yang disiapkan dengan cara dipadatkan. Di 
atas lapisan tanah dasar diletakkan lapisan struktur perkerasan lainnya, oleh 
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karena itu mutu daya dukung tanah dasar ikut mempengaruhi mutu jalan secara 
keluruhan. 
 Data penyelidikan tanah Data penyelidikan tanah didapat dengan cara 
melakukan penyelidikan tanah dilapangan, meliputi pekerjaan: 1) Penelitian 
terhadap semua data tanah yang ada, selanjutnya diadakan penyelidikan 
proyek jalan tersebut, dilakukan berdasarkan survey langsung dilapangan 
maupun dengan pemeriksaan dilaboratorium. Pengambilan data CBR 
(California Bearing Ratio) dilapangan dilakukan sepanjang ruas rencana, 
dengan interval 100 m dengan menggunakan DCP (Dynamic Cone 
Penetrometer). Hasil tes Dynamic Cone Penetrometer ini dievaluasi melalui 
penampilan grafik yang ada, sehingga menampakkan hasil nilai CBR di 
setiap titik lokasi. Penentuan nilai CBR dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 
analitis dan grafis.  

1. Cara Analitis 

Adapun nilai CBR yang ditentukan dengan cara analitis  yaitu 
menggunakan persamaan berikut : 

  

CBR segmen = 
()*+	�
�
	–	)*+	-��)

/ ................................................(2.8) 

Dimana nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam satu 
segmen. Besarnya nilai R dapat dilihat pada Table 2.10 yang ditentukan 
berdasarkan  jumlah titik pengamatan. 

 
Tabel 2. 11 Nilai R untuk perhitungan CBR Segmen 

Jumlah Titik Pengamatan 
Nilai R 

2 1,41 

3 1,91 

4 2,24 

5 2,48 

6 2,67 

7 2,83 

8 2,96 

9 3,08 

> 10 3,18 

(Sumber : Silvia Sukirman  (1999) 
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2. Cara Grafis 
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukang 

nilai CBR dengan cara Grafis yaitu antara lain : 
a. Menentukan besarnya nilai CBR lapangan. 
b. Dengan memperhatikan nilai CBR yang memperoleh, keadaan 

lingkungan, jenis dan kondisi tanah dasar sepanjang 
tentukanlah CBR segmen. 

c. Dari nilai CBR segmen yang diperoleh tentukan nilai CBR 
yang terendah. 

d. Menentukan berapa banyak nilai CBR yang sama atau lebih 
besar dari masing – masing nilai CBR dan kemudian disusun 
secara tabelaris mulai dari nilai CBR terkecil sampai terbesar. 

e. Angka terbanyak diberi nilai 100% angka yang lain 
merupakan persentase dari 100%.  

f. Dibuat grafik hubungan antara harga dan persentase jumlah 
tadi. 

g. Nilai CBR segmen adalah nilai pada keadaan 90%. Dari hasil 
nilai CBR di atas, tentukan nilai daya dukung tanah dasar 

2.4.5 Daya Dukung Tanah Dasar Berdasarkan SNI 1732-1989-F 
 Daya dukkung tanah dasar dinyatakan dengan parameter daya dukung 

tanah dasar (DDT) yang merupakan korelasi dari nilai CBR. Nilai CBR yang 
dipergunkan untuk pergunakan untuk menentukan DDT adalah CBR uyang 
merupakan nilai wakil untuk satu segmen jalan.   
Rumus kolerasi antara nilai CBR dengan DDT adalah :  

DDT = 4,3 log CBR +1,………………………………........….....(2.9) 
Keterangan : 

DDT = Daya Dukung Tanah Dasar  CBR = CBR segmen,  
Skala DDT pada  
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gambar 2.4 adalah skala linier, sedangkan skala CBR menggunakan skala 
logaritm 

 

CBR DDT 

 3 3,75 

4 4,28 

5 4,71 

6 5,05 

7 5,33 

8 5,58 

9 5,80 

10 6,00 

20 7,29 

30 8,05 

40 8,59 

50 9,01 

60 9,35 

70 9,63 

80 9,88 

90 10,10 

100 10,30 

 

  Gambar 2. 4  Korelasi Nilai DDT dan CBR 

Sumber :  Silvia Sukirman                                              
 
2.4.6 Korelasi nilai DCP dengan CBR 

Daya dukung tanah berbanding terbalik dengan kecepatan penetrasi yang 
ditunjukkan dengan nilai mm/tumbuka. Rumus  2.6 dan 2.7 digunakan untuk 
korelasi antara nilai CBR dengan DN hasil uji dengan alat DCP. 
DCP kerucut 600: 
Log10  (CBR) = 2,8135 – 1,313 Log10 DN …………………….......……......(2.10) 
DN dalam mm/tumbukan 
DCP kerucut 300 : 
Log10  (CBR) = 1,352 – 1,125 Log10 DN …………...…………………........(2.11) 
DN dalam cm/tumbukan 
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Dengan menggunakan  maka hasil uji dengan alat DCP dari satu titik 
pengamatan diperoleh sebagai berikut: 
1. Jika yang dig unakan adalah alat DCP dengan konus 600 , maka dengan 

menggunakan Rumus 2.8 diperoleh:  
a. Lapis ketebalan  0 – 210 mm, CBR = 39,8% 
b. Lapis ketebalan  210 – 610 mm, CBR = 24,7% 
c. Lapis ketebalan  600 – 990 mm, CBR = 47,9%  

CBR	titik pengamat 	= 021	139,8
3 	+	40	124,7

3 	+	39	147,9
3

90
2

3

 

CBRtitik pengamatan = 34,7% 
2. Jika yang digunakan adalah alat DCP dengan konus 300, maka dengan 

menggunakan Rumus 2.9 diperoleh:  
a. Lapis ketebalan  0 – 210 mm, CBR = 27,4% 
b. Lapis ketebalan  210 – 610 mm, CBR = 18,2% 
c. Lapis ketebalan  600 – 990 mm, CBR = 32,1%  

CBR	titik pengamat 	= 021	127,4
3 	+	40	118,2

3 	+	39	132,1
3

90
2

3

 

CBRtitik pengamatan = 24,2% 
CBR yang diperoleh dengan menggunakan alat DCP ini adalah CBR 

lapangan 

2.5 Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode Analisa Kompomen 
2.5.1 Beban Lalulintas Berdasarkan SNI 

Beban lalu lintas beredasarkan SNI 1732-1989-F dinyatakan dalam Lintas 
Ekivalen Rencana  (LER) yang langkah-langkah perhitungann adalah sebagai 
berikut: 

1.  Angka Ekivalen 
Angka ekivalen dihitung untuk setiap jenis kendaraan dengan terlebih 

dahulu dihitung angka ekivalen masing-masing sumbu. Rumus untuk 
menghitung angka ekivalen sumbu tunggal dan sumbu ganda seperti pada 
Rumus 2.8 dan Rumus 2.9  

 

ESumbu tunggal = 3 
beban sumbu tunggal, kg

8,160
 44

……….……………………....(2.12) 

ESumbu ganda=0,086 3 
beban sumbu tunggal, kg

8,160
 44

………………………..,,,.(2.13) 
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Tabel 2.12 Ketentuan Dan Nilai Parameter SNI 1732-1989-F 

NO SNI 1732-1989-F 

1 Indeks Permukaan Akhir terdiri dan 1; 1,5; 2,0; dan 2,5. 

2 Indeks Permukaan Awah terdiri dan ≤ 2,4; 2,5-2,9; 3,0-3,4; 3,5-3,9; dan 
≥ 4,0; akibat berbagai jenis lapis permukaan yang dapat dipilih. 

3 Angka ekivalen ditentukan berdasarkan variavel dalam beban dan 
konfigurasi sumbu. 

3  
ITP dinyatakan dalam cm 

4 Nomogram ada Sembilan dan disiapkan untuk umur rencana 10 tahun, 
walaupun disediakan Faktor Penyesualan ( FP) 

Sumber:Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur (Silvia Sukirman. 2010: 142) 

Metode SNI 1732- 1989-F tidak membedakan angka ekivalen sumbu 
tunggal roda tunggal dengan sumbu tunggal roda ganda. Di samping itu pada 
Metode SNI 1732-1989-F tidak terdapat rumus untuk menentukan angka 
ekivalen sumbu tripel. Penetuan  angka ekivalen untuk sumbu tunggal roda 
tunggal dan sumbu tripel dapat digunakan rumus yang ada pada Pedoman 
Perencanaan Tebal Lapis Tambal Perkerasan Lentur No.Pd.T-05-2005-B.E 
setiap jenis kendaraan merupakan jumlah dari nilai E untuk setiap sumbu yang 
dimilikinya. E kendaraan dihitung dengan memperhatiakan fluktuasi beban 
kendaraan. 

2. Lalulintas Harian Rata-Rata (LHR) 
LHR dihitung di awal umur rencana dengan menggunakan Rumus 2.14 

untuk masing-masing kelompak jenis kendaraan.  
 
LHR awal umur rencana = ( 1+ a)n. LHRS …………….............(2.14) 

Keterangan : 
LHRS =  LHR hasil pengumpulan data 
a =  faktor pertumbukan lalu lintas dari saat pengumpulan data 
             sampai awal   umur rencana, persen/tahun             
n = lama waktu dari saat penhumpulan data sampai awal umur 
                  rencana, tahun 
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3. Faktor Distribusi Kendaraan              
Faktor distribusi kendaraan pada lajur rencana ditentukan berdasarkan 

jumlah lajur perkerasan jalan. Jika ruas jalan tidak memiliki batas lajur, atau 

hanya diketahui lebar jalur saja, maka Tabel 2.13 dapat dipergunakan sebagai 

acuan. 

                       Tabel 2. 13  Jumlah Lajur  Berdasarkan  Lebar Jalur 

Lebar Jalur ( L), m Jumlah lajur 

L < 5,5 m 1 lajur 

5,5 m < L < 8.25 m 2 lajur 

8,25m < L< 11,25 m 3 lajur 

11,25 < L < 15,00 m 4 lajur 

15,00 m < L < 8.25 m 5 lajur 

18,75 m < L < 22,00 m 6 lajur 
Sumber :Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur (Silvia Sukirman, (2010:144) 

Faktor distribusi kendaraan ke lajur rencana dapat ditentukan melalui 
analisis hasil pengumpulan data volume lalulintas. Jika tak dimiliki data tentang 
distribusi kendaraan ke lajur rencana dari hasil pengumpulan data, maka 
koefisien distribusi kendaraan (C) dapat digunakan sebagai acuan. Namun 
demikian, tidak sesuai jika dipergunakan untuk jalan tol. Distribusi kendaraan 
pada jalan tol antar kota berbeda dengan jalan tol dalam kota, karena kendaraan 
di jalan tol  kota pada umumnya menggunakan lajur kiri, kecuali untuk posisi 
menyalip kendaraan lain. Oleh karena itu khusus untuk jalan tol sebaiknya 
menggunakan data yang diperoleh dari survey di jalan tol sejenis 

4. Lintas Ekivalen Permukaan (LEP) 
Lintas Ekivalen Permukaan  (LEP) sebagai lintas ekivalen di awal umur 

rencana dihitung dengan menggunakan Rumus 2.14. 
Tabel 2.14  Koefisien Distribusi Ke Lajur Rencana 

Jumlah lajur Kendaraan ringan* Kendaraan berat** 

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 lajur 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 lajur 0,60 0,50 0,70 0,50 

3 lajur 0,40 0,40 0,50 0,475 

4 lajur  0,30  0,45 

5 lajur  0,25  0,425 

6 lajur  0,20  0,40 
*berat total < 5 ton,misalnya sadan, pickup 
**berat total > 5 ton, misalnya bus, truk, traktor, trailer, dan alin-lain 

Sumber:Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentu (Silvia Sukirman, 2010 
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.5.  Lintas Ekivalen Akhir (LEA) 
Lintas Ekivalen Akhir (LEA) sebagai lintas ekivalen di akhir umur rencana 

dihitung dengan menggunakan rumus 2.13 

LEA = LEP (1 + i)UR………………………………......….............. (2.15) 

Keterangan : 

LEA = Lintas ekivalen di akhir umur rencana  Iss/hari/lajur rencana 

LEP = Lintas Ekivalen Di awal rencana  

I  = factor pertumbuhan lalulintas,1 % tahun  

UR = Umur Rencana, tahun 

2.5.2 Kondisi Lingkungan sesaui SNI 1732-1989-F 
Kondisi lingkungan di lokasi ruas jalan menpengaruhui kinerja struktur 

perkerasan selama penlayana jalan. Parameter penunjuk kondisi lingkungan 
sesaui metode SNI 1732-1989-F adalah Faktor Regional (FR). Kondisi 
lingkungan yang menpengaruhui kinerja perkerasan jalan seperti curah hujan dan 
iklim tropis, elevasi muka air tanah, kelandalan muka jalan, fasilitas dan kondisi 
drainase, dan banyaknya kendaraan berat. Nilai  FR memiliki rentang antara 0,5 
dan 4 seperti pada tabel 2.14. Berdasarkan pertimbangan teknis perencana dapat 
menambah nilai FR, sesuai catatan kaki Tabel 2.15 

Tabel 2.15 Faktor Regional 

Curah 
hujan 

Kelandalan I 
( < 6 %) 

Kelandalan II               
( 6 -10%) 

Kelandalan III 
( >10 %) 

kendaraan berat %  kendaraan berat %  kendaraan berat 

≤ 30 % > 30 % ≤ 30 

% 

>30 % ≤ 30 % > 30 % 

Iklim I 
< 900 
mm/thn 

 
0,5 

 
1,0 – 1,5 

 
1,0 

 
1,5 – 2,0 

 
1,5 

 
2,0 – 
2,5 

Iklim II 
< 900 
mm/thn 

 
1,5 

 
2,0 – 2,5 

 
2,0 

 
2,5 – 3,0 

 
2,5 

 
3,0 – 
3,5 

Catatan: pada bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pemberhentikan atau     
              tikungan tanjam ( jari-jari 30 m), 
              FR ditambah dengan 0,5. 
              Pada daerah rawa, FR ditambah 1,0              

Sumber:Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur (Silvia Sukirman, 2010: 148) 
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2.5.3 Indeks Permukaan Sesuai SNI 1732-1989-F 
 Tebal perkerasan dibutuhkan dipengaruhui oleh nilai kinerja struktur 

perkerasan yang diharapan pada saat jalan dibuka untuk melayani arus lalu lintas 

selama umur renacana, dan kondisi kinerja perkerasan diakhir umur rencana. 

Kinerja struktur perkerasan dinyatakan dengan indeks permukaan (IP) yang 

memiliki pengertian sama dengan serviceability indeks. 

IP di awal umur rencana atau masa pelayanan jalan (IP0) ditentukan dari 

jenis perkerasan yang dipergunakan untuk lapis permukaan seperti pada Tabel 

2.16. 

Tabel 2.16 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IP0) 

Jenis Lapis Permukaan IP0 Roughness*(Mm/Km) 

Laston ≥ 4 ≥ 1000 

 3,9 – 3,5 > 1000 

Lasbutag 3,9 – 3,5 ≤ 2000 

 3,4 - 3,0 > 2000 

HRA 3,9 – 3,5 ≤ 2000 

 3,4 - 3,0 > 2000 

Burda 3,9 -3,5 < 2000 

Burtu 3,4 – 3.0 < 2000 

Lapen 3,4 – 3,0 ≤ 3000 

 2,9 – 2,5 > 3000 

Latasbum 2,9 – 2, 5  

Buras 2,9 – 2, 5  

Latasir 2,9 – 2, 5  

Jalan tanah ≤ 24  

Jalan kerikil ≤ 24  

*Alat roughmeter yang digunakan adalah roughmeter NAASRA, yang dipasang 
pada kendaraan standar Datsun 1500 Station Wagen, dengan kecepatan 
kendaraan±32	km/jm 

Sumber: Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur (Silvia Sukirman, 

2010: 149). 
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IP di akhir umur rencana yang diharapan (IP0) ditentukan berdasarkan 
fungsi jalan dan LER seperti pada Tabel 2.16.  

Kinerja perkerasan jalan diakhir umur rencana seperti pada Tabel 2.17 
digambarkan sebagai kondisi seperti pada Tabel 2.18. 
 

               Tabel 2.17 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IP0) 

LER 

Lss/hari/lajur 

rencana 

Fungsi jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 

< 10 1,0 -1,5 1,5 1,5 – 2,0 - 

10 – 100 1,5 1,5 -2,0 2,0 - 

100 – 1000 1,5 -2,0 2,0 2,0 -2,5 - 

> 1000 - 2,0 -2,5 2,5 2,5 

Sumber: Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentu (Silvia Sukirman, 

2010:150 

           Tabel 2.18 Kinerja Struktur Perkerasan Jalan Di Akhir Umur Rencana 

IPt Kinerja struktur petkerasan 

 

1,0 

Permukaan jalan dalam keadaan rusak berat, sehingga sangat 

menggangu lalu lintas kendaraan 

1,5 Tingkat penlayanan terendah yang masih mugkin ( jalan tidak 

putus) 

2,0 Tingkat penlayana rendah bagi jalan yang masih mantap 

2,5 Permukaan jalan masih cukup stabil dan baik 

> 2,5 Pemukaan jalan masih stabil dan baik 

Sumber : Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur (Silvia Sukirman, 

2010:150) 
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2.6 Panjang Jalan Terhadap Konsumsi Bbm 
 Sistem jaringan jalan merupakan suatu konsep matematis yang dapat 

memberikan informasi secara kuantitatif mengenai hubungan antara sistem 

transportasi dengan sistem lainnya. Menurut Stead dan Marshall (2001), jaringan 

jalan berpengaruh dan mempunyai peranan penting terhadap pola perjalanan 

dalam menentukan karakteristik panjang perjalanan dan kerusakan jalan  

besarnya konsumsi BBM. Sistem jaringan jalan yang terpencar, konsumsi BBM 

lebih tinggi dibandingkan dengan sistem jaringan jalan yang. Untuk mengetahui 

kebutuhan konsumsi BBM perlu diketahui rata-rata panjang perjalanan penduduk 

dan hampir tiap tahunnya jarak perjalanan penduduk semakin bertambah. 

 
2. 6.1 Memperkecil Biaya Operasi Kendaraan 
Besarnya biaya operasi kendaraan tergantung pada jenis kendaraan , geometric 

dan kondisi jalan. Apabila jalan dalam kondisi baik maka Biaya Operasi 

Kendaraan (BOK) tidak meningkat, sedangkan yang sangat berkepentingan 

dengan BOK adalah para pengguna jalan. 

 

2.7 Biaya Struktur Jalan Perkerasan Lentur 
 Untuk perhitungan struktur jalan perkerasan lentur meliputi bahan, 

peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Adapun yang akan dianalisis adalah 

harga lapis pondasi bawah (subbase), lapis pondasi atas (base) dan lapis 

permukaan Laston (Asphalt Treated Base ) dengan mutu dan bahan yang sama 

tetapi dengan ketebalan masing – masing berbeda. Analisis harga satuan 

pekerjaan yang digunakan sebagai acuan perhitungan biaya adalah 

menggunakan Standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, 

cq. Direktoral Jenderal Bina Marga. 

 
2. 7.1. Estimasi Biaya Perkerasan  
 Estimasi biaya merupakan suatu kegiatan memperkirakan jumlah biaya 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Proses estimasi biaya 

terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perhitungan kuantitas pekerjaan, analisa harga 

satuan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya. Perhitungan kuantitas pekerjaan 

dibutuhkan agar dapat memperoleh daftar jumlah material, alat, dan pekerja 

yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Setelah dilakukan perhitungan 

kuantitas setiap pekerjaan, selanjutnya dilakukan analisis harga satuan bahan, 

pekerja, dan alat. Analisa harga satuan pekerjaan 3 berpedoman pada Standar 

Satuan Harga Dasar Konstruksi dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tahun 
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Anggaran 2015 yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum ADN Agencia 

Desenvolvimento Nasional Timor Leste. Biaya perkerasan adalah kuantitas 

pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Selain itu, terdapat 3 

komponen utama dari estimasi biaya perkerasan yaitu material, pekerja, dan 

peralatan. Penggunaan material disesuaikan dengan desain perkerasan yang 

digunakan dan data yang tercantum dalam spesifikasi teknis baik mengenai jenis, 

kuantitas, kualitas, maupun komposisinya. Adapun untuk lapis pondasi bawah 

dan atas digunakan material yaitu agregat kelas A dan B, sedangkan untuk lapis 

permukaan digunakan agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal. Untuk 

tenaga kerja dibayar menggunakan sistem hari orang atau jam orang. Besarnya 

biaya tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis perkerasan yang akan dikerjakan dan 

lokasi pekerjaan, termasuk juga dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja. 

Sedangkan penggunaan alat berkaitan dengan spesifikasi teknis, jenis perkerasan 

jalan, dan metode pelaksanaan konstruksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


