
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Keadaan Umum Proyek  

Proyek Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan 

Nasional Sp. Tanjung Karang-Batas Kota Sukamaju-Kalianda dan Sekitarnya, 

Paket : Bandar Lampung Bypass A (Soekarno-Hatta) ini berlokasi di Kota 

Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan panjang jalan 10,00 km.  

 

Gambar 1. Potongan Melintang Perkerasan Lentur 

 

Saat ini kerusakan jalan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta cukup parah dan 

mengkhawatirkan. Lubang-lubang besar yang menganga di badan jalan dapat 

ditemukan di ruas jalan depan cucian Gading Putih, Kedaton, depan Hotel 
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Nusantara, arah Rajabasa, arah Panjang, dan lainnya. Di ruas jalan depan 

cucian Gading Putih juga terdapat genangan air. 

Kerusakan jalan ini juga sudah beberapa kali menelan korban kecelakaan 

sepeda motor dan truk terbalik. Sementara kemacetan total, bahkan, 

kendaraan harus merayap juga menjadi makanan sehari-hari di kawasan ini. 

Kerusakan ini dinilai sudah tidak lagi memenuhi tuntutan lalu-lintas, 

khususnya untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, prkebunan, dsb.  

 

B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyimpangan Pada 

Perkerasan  

Suatu perkerasan dapat dikatakan baik jika perencanaan dan pelaksanaan di 

lapangan dilakukan sesuai ketentuan yang ada tanpa ada penyimpangan. 

Ukuran yang digunakan untuk menyatakan perkerasan itu baik antara lain 

DDT (daya dukung tanah) untuk lapisan tanah dasar, CBR (california bearing 

test) untuk lapisan pondasi atas dan bawah, Marshall Test untuk lapis 

permukaan, tebal perkerasan masing-masing lapisan perkerasan, serta 

parameter yang lain seperti : FR (faktor regional), IP (indeks perkerasan), 

serta Wt (beban lalu lintas). 

Penyimpangan mutu dan tebal perkerasan disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu : 

1. Faktor Perencanaan  

Penyebab kegagalan perencana umumnya disebabkan oleh : 
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a. Terjadinya penyimpangan dari prosedur baku, manual atau peraturan 

yang berlaku. 

b. Terjadi kesalahan dalam penulisan parameter di dalam spesifikasi. 

c. Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data yang cukup, akurat, dan 

terbaru. 

d. Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana 

(misalnya faktor regional/ faktor pertumbuhan) dalam perencanaan. 

2. Faktor Pelaksana dan Pengawas  

Penyebab kegagalan pelaksana umumnya disebabkan oleh : 

a. Salah mengartikan spesifikasi. 

b. Merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah. 

c. Salah membuat metode kerja. 

Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh : 

a. Menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungan 

teknis. 

b. Tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar. 

C. Studi Literatur 

Yang dimaksud dengan konstruksi jalan raya adalah suatu bagian jalur 

tertentu yang dilewati kendaraan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tertentu sangat erat hubungannya dengan keadaan daerah setempat dan 

keamanan serta kenyamanan yang dituntut dalam suatu perjalanan. Suatu 

kontruksi jalan yang baik adalah jalan yang dapat memenuhi kebutuhan 
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pelayanan lalu lintas dalam batas masa tertentu yang dikenal dengan rencana 

jalan.(Silvia Sukirman, 1992). 

 Jenis konstruksi perkerasan jalan pada umumnya ada dua jenis yaitu: 

1. Perkerasan lentur (Flexible pavement) dan 

2. Perkerasan kaku ( Rigid pavemen). 

Selain dari dua jenis tersebut banyak juga yang menggunakan jenis gabungan 

(komposit pavement) yaitu perpaduan antara perkerasan lentur dan kaku. 

Perencanaan konstruksi perkerasan dapat dibedakan juga antara perencanaan 

untuk jalan baru dan untuk peningkatan jalan. Perencanaan jalan baru 

dilakukan guna membuka jaringan transportasi baru, sedangkan perencanaan 

peningkatan dilakukan apabila kondisi jalan sudah tidak memenuhi standar 

pelayanan yang diharapkan baik itu sebelum maupun setelah umur rencana. 

Data-data yang digunakan untuk perencanaan peningkatan ini pada umumnya 

sama dengan data-data yang digunakan untuk perencanaan jalan baru, namun 

perlu juga disurvey kembali terhadap kondisi perkerasan yang ada 

sebelumnya dan lebar pelebaran yang direncanakan, seperti penilaian terhadap 

bentuk dan jenis tanah pada daerah pelebaran, susunan material dan lapis 

perkerasan yang ada, serta penilaian terhadap lapis permukaan, lapis pondasi 

atas maupun lapis pondasi bawah, sehingga dapat diketahui kekuatan 

perkersan yang ada. Dengan adanya peningkatan jalan ini tingkat pelayanan 
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jalan dapat ditingkatkan kembali dan memenuhi syarat standar pelayanan 

yang direncanakan. Karakteristik desain meliputi : 

 Bersifat elastis jika menerima beban, sehingga dapat memberikan 

kenyamanan bagi pengguna jalan. 

 Menggunakan bahan pengikat dari aspal. 

 Seluruh lapisan ikut menahan beban. 

 Penyebaran tegangan ke lapisan tanah dasar sedemikian, sehingga tidak 

merusak lapisan tanah dasar (sub grade). 

 Umur pelayanan (rencana) adalah 10 tahun. 

 Selama umur pelayanan diperlukan pemeliharaan secara berkala. 

Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan – lapisan yang diletakkan 

diatas tanah dasar yang telah dipadatkan, lapisan-lapisan tersebut berfungsi 

untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan kelapisan bawahnya, guna 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada sipemakai jalan, maka 

konstruksi perkerasan jalan harus mempunyai syarat-syarat berlalu lintas dan 

syarat kekuatan struktural. 

Beban lalu lintas yang bekerja diatas konstruksi perkerasan dapat dibedakan 

atas : 

1. Muatan kendaraan berupa gaya vertikal 
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2. Gaya rem kendaraan berupa gaya horisontal 

3. Pukulan roda kendaraan berupa getaran – getaran. 

Pada Gambar 2. terlihat bahwa beban kendaraan diteruskan keperkerasan 

jalan melalui bidang kontak roda berupa beban terbagi rata, beban tersebut 

diterima oleh lapisan permukaan dan disebarkan ketanah dasar menjadi beban 

yang lebih kecil dari daya dukung tanah dasar. 

 

Gambar 2. Penyebaran beban roda melalui lapisan perkerasan jalan 

Karena sifat penyebaran gaya maka muatan yang diterima oleh masing-

masing lapisan berbeda dan semakin kebawah semakin kecil. Lapisan 

permukaan harus mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja, lapis 

pondasi atas menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan tanah dasar 

dianggap hanya menerima gaya vertikal saja. 
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D. Jenis Konstruksi Perkerasan dan Komponennya 

Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan 

tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada 

sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi 

kerusakan yang berarti.  

1. Perkerasan lentur 

Pada umumnya perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang 

melayani beban lalulintas ringan sampai dengan sedang, seperti jalan 

perkotaan, jalan dengan sistem utilitas terletak di bawah perkerasan jalan, 

perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi bertahap. 

Keuntungan menggunakan perkerasan lentur adalah: 

a. Dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan 

(differential settlement) terbatas; 

b. Mudah diperbaiki;  

c. Tambahan lapisan perkerasan dapat dirakukan kapan saja;  

d. Memiliki tahanan geser yang baik; 

e. Warna perkerasan memberikan kesan tidak silau bagi pemakai jalan;  

f. Dapat dilaksanakan bertahap, terutama pada kondisi biaya 

pembangunan terbatas atau kurangnya data untuk perencanaan. . 

Kerugian menggunakan perkerasan lentur adalah:  

a. Tebal total struktur perkerasan lebih tebal dari pada perkerasan kaku; 
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b. Kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan; 

c. Frekwensi pemeliharaan tebih sering daripada menggunakan 

perkerasan kaku; 

d. Tidak baik digunakan jika sering digenangi air; 

e. Membutuhkan agregat lebih banyak. 

Lapis Aus (wearing course)

Lapis Antara (Binder course)

Lapis Pondasi Atas (Base course)

Lapis Pondasi Bawah (Subbase course)

Lapis Dasar (subgrade)

 

Gambar 3. Struktur perkerasan lentur 

 

2. Perkerasan kaku 

Pekerjaan ini meliputi pembuatan Perkerasan Beton Semen (Perkerasan 

Kaku) dan Lapis Pondasi Bawah yang dilaksanakan sesuai dengan 

dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi 

Pekerjaan. 

Perkerasan kaku cocok digunakan untuk jaran dengan vorume rarurintas 

tinggi yang didominasi oleh kendaraan berat, di sekitar pintu tol, jalan 

yang melayani kendaraan berat yang melintas dengan kecepatan rendah, 
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atau di daerah jalan keluar atau jalan masuk ke jalan berkecepatan tinggi 

yang didominasi oleh kendaraan berat. 

Lapis Perkersan beton PC (concrete slab)

Lantai Kerja (Lean Concrete)

Lapis Dasar (subgrade)

 

Gambar 4. Struktur perkerasan kaku 

Keuntungan menggunakan perkerasan kaku adalah : 

a. umur pelayanan panjang dengan pemeliharaan yang sederhana; 

b. durabilitas baik; 

c. mampu beftahan pada banjir yang berulang, atau genangan air tanpa 

terjadinya kerusakan yang berarti. 

Kerugian menggunakan perkerasan kaku adalah: 

a. Kekesatan jalan kurang baik dan sifat kekasaran permukaan 

dipengaruhi oleh proses pelaksanaan; 

b. Memberikan kesan silau bagi pemakaijalan; 

Membutuhkan lapisan tanah dasar yang memiriki penurunan (settlement 

yang homogen agar pelat beton tidak retak. Untuk mengatasi hal ini 

seringkali di atas permukaan tanah dasar diberi lapis pondasi bawah 

sebagai pembentuk lapisan homogen. 



14 
 

3. Konstruksi Perkerasan Komposit (Composite Pavement) 

a. Kombinasi antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. 

b. Perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau sebaliknya. 

Lapis Permukaan Aspal (bituminous surfacing)

Lapis Dasar (subgrade)

Lapis Perkersan beton PC (concrete slab)

Lantai Kerja (Lean Concrete)

 

Gambar 5. Komponen Perkerasan Komposit 

 

E. Fungsi Lapis Perkerasan 

Adapun fungsi dari perkerasan yang berlapis–lapis agar perkerasan 

mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai, tetapi tetap ekonomis. 

Lapis paling atas disebut sebagai lapis permukaan, merupakan lapisan yang 

paling baik mutunya. Di bawahnya terdapat lapis pondasi, yang diletakkan di 

atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Adapun penjelasan tentang lapisan-

lapisan tersebut adalah : 

1. Lapis Permukaan 

Lapis permukaan struktur perkerasan lentur terdiri atas campuran mineral 

agregat dan bahan pengikat yang ditempatkan sebagai lapisan paling atas 
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dan biasanya terletak di atas lapis pondasi. Fungsi lapis permukaan dapat 

meliputi : 

a. Struktural 

Ikut mendukung dan menyebarkan beban kendaraan yang diterima oleh 

perkerasan, baik beban vertikal maupun beban horizontal (gaya geser). 

Untuk hal ini persyaratan yang dituntut adalah kuat, kokoh, dan stabil. 

b. Non Struktural 

1) Lapis kedap air, mencegah masuknya air ke dalam lapisan perkerasan 

yang ada di bawahnya. 

2) Menyediakan permukaan yang tetap rata, agar kendaraan dapat 

berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup. 

3) Membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefisien 

gerak (skid resistance) yang cukup untuk menjamin tersedianya 

keamanan lalu lintas. 

4) Sebagai lapisan aus, yaitu lapis yang dapat aus yang selanjutnya 

dapat diganti lagi dengan yang baru. 

Lapis permukaan itu sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi dua lapisan 

lagi, yaitu : 

1) Lapis Aus (Wearing Course) 

Lapis aus (wearing course) merupakan bagian dari lapis permukaan 

yang terletak di atas lapis antara (binder course). Fungsi dari lapis 

aus adalah : 
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a) Mengamankan perkerasan dari pengaruh air. 

b) Menyediakan permukaan yang halus. 

c) Menyediakan permukaan yang kesat. 

2) Lapis Antara (Binder Course) 

Lapis antara (binder course) merupakan bagian dari lapis 

permukaan yang terletak di antara lapis pondasi atas (base course) 

dengan lapis aus  (wearing course). Fungsi dari lapis antara adalah : 

a) Mengurangi tegangan. 

b) Menahan beban paling tinggi akibat beban lalu lintas sehingga 

harus mempunyai kekuatan yang cukup.  

Bahan untuk lapis permukaan biasanya sama dengan bahan untuk 

lapis pondasi dengan persyaratan lebih tinggi. Penggunaan bahan 

aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, disamping 

itu bahan aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik, yang 

berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda.  

 

2. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

Lapis pondasi atas adalah bagian dari perkerasan yang terletak antara lapis 

permukaan dan lapis pondasi bawah atau dengan tanah apabila tidak 

menggunakan lapis pondasi bawah. Fungsi lapis ini adalah : 

a) Lapis pendukung bagi lapis permukaan. 

b) Pemikul beban horizontal dan vertikal. 
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c) Lapis perkerasan bagi pondasi bawah. 

3. CTB (Cement Treated Base) 

Cement Treated Base adalah base atau perkerasan yang mempergunakan 

PC sebagai filler. Karena semen PC bisa mengeras seperti batu maka pada 

base biasa dengan filler debu atau tanah liat, sehingga CTB diberi nilai 

struktur lebih tinggi dibandingkan base dari bahan batu pecah. CTB 

merupakan dasaran yang berada di lapisan base atau subbase yang tidak 

langsung menerima beban. Untuk base dianjurkan mempergunakan agregat 

dengan batu pecah semua, paling tidak batu pecah dengan pasir sedangkan 

untuk subbase bisa dipergunakan agregat dari krikil dan pasir yang setelah 

diberi filler.  

Selama proses penghamparan Cement Treated Base (CTB), percobaan 

silinder harus 

dilakukan berpasangan. Silinder dari setiap pasangan harus dilakukan 

percobaan kuat 

tekan pada umur 7 hari dan pada umur 21 hari. 

CTB (Cement Treated Base) adalah campuran dari agregat halus dan kasar, 

semen, dan air. Bahan-bahan tersebut dicampur dengan alat khusus 

sehingga dapat menghasilkan campuran beton setengah basah dengan kadar 

air minimum (Slump Nol). Keuntungan menggunakan metode CTB ini 

antara lain : 
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 Lapis konstruksi CTB tidak peka akan air , hal ini sangat membantu 

untuk struktur dengan muka air tinggi 

 Masa pelaksanaan yang relative cepat 

 CTB hanya memerlukan waktu curing 3 hari untuk dilalui kendaraan 

atau melajutkan konstruksi di atasnya setelah pemadatan 

 Untuk kuat tekan yang sama dengan campuran beton, CTB 

memerlukan sedikit semen 

 CTB tidak memerlukan bekisting atau cetakan tulangan 

 CTB tidak memerlukan sir distalasi maupun konstruksi joint 

(sambungan konstruksi) 

Pada pelaksanaan pekerjaan CTB agregat yang dipakai adalah fresh agregat 

atau agregat baru. Metode CTB diterapkan untuk pembuatan jalan baru 

atau pelebaran jalan. 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pekerjaan 

CTB ini sesuai dengan spesifikasi yang digunakan antara lain : 

a. Agregat yang digunakan pada pembuatan lapis pondasi untuk metode 

CTB dan CTRB berbeda. Agregat yang dipakai untuk metode CTB 

adalah agregat yang masih baru atau fresh agregat. Perbedaan metode 

CTB dan CTRB adalah dari segi material yang digunakan pembuatan 

lapis pondasi. CTB tidak menggunakan material daur ulang dari lapis 

perkerasan yang sudah ada tetapi memakai material baru untuk 
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pembuatannya. CTB menggunakan fresh agregat atau agregat baru 

yang memenuhi standar untuk pembuatan lapis pondasi.  

b. Pada proyek pelebaran jalan baypass Soekarno Hatta ini jenis semen 

yang dipakai adalah semen Portland. Selain karena mudah didapat 

semen ini juga harganya tidak terlalu mahal. Untuk pekerjaan CTB dan 

CTRB persentase semen yang digunakan berbeda dikarenakan jenis 

material yang digunakan. Penggunaan semen untuk CTB yang 

menggunakan material baru persentase semen yang dipakai adalah 

sekitar 7 %.  

c. Pada proyek pelebaran jalan Baypass Seokarno Hatta ini dilakukan uji 

CBR. Nilai CBR untuk jalan dengan kualitas tanah dasar yang baik 

adalah 6 % yang berarti tanah dasar tidak perlu dilakukan beberapa 

langkah perbaikan tanah. Pada proyek pelebaran jalan Baypass 

Seokarno Hatta ini nilai CBR yang didapat adalah sekitar mencapai 

90% sampai 100%. 

d. Untuk uji UCS sampel CTB nilai kuat tekan yang diperoleh 

disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Spesification 2011. Uji kuat 

tekan yang dianjurkan adalah kurang dari 40 kg/m2. 

4. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapis Pondasi Bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapisan 

pondasi dan tanah dasar. Biasanya  terdiri atas lapisan dari material berbutir 
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yang dipadatkan, distabilisasi ataupun tidak, atau lapisan tanah yang 

distabilisasi.  

Fungsi lapis ini adalah : 

a. Penyebar beban roda.  

b. Lapis peresapan. 

c.  Lapis pencegah masuknya tanah dasar ke lapis pondasi. 

d. Lapis pertama pada pembuatan perkerasan.  

Lapisan pondasi bawah diperlukan sehubungan dengan terlalu lemahnya 

daya dukung tanah dasar terhadap roda-roda alat berat atau karena kondisi 

lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh 

cuaca.  

Lapisan ini adalah  lapisan  pondasi  bawah  yang  dipadatkan berupa 

material yang dipasang dibawah base diatas subgrade. Pada proyek ini, 

ketebalan subbase yang dipakai adalah 20 cm. Material yang dipakai 

adalah batu pecah klass B.  

Fungsi dari lapis lapis pondasi bawah ini adalah : 

a. Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke 

tanah dasar, dimana lapisan ini harus kuat mempunyai CBR ≥ 60 % 

dan Plastisitas Indeks (PI) ≤ 10 %. 

b. Efisiensi penggunaan material, dimana material pondasi bawah relative 

murah dibandingkan dengan lapisan perkerasan diatasnya. 
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c. Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi di atasnya 

akibat beban atau rembesan air. 

d. Sebagai lantai kerja lapisan perkerasan diatasnya. 

Tabel 1. Gradasi Lapis Pondasi Agregat 

Ukuran Ayakan Persen Berat Yang Lolos 

ASTM (mm) Kelas A Kelas B Kelas S 

2” 50  100  

1 ½” 37,5 100 88 - 95  

1“ 25,0 79 - 85 70 - 85 89 - 100 

3/8” 9,50 44 - 58 30 - 65 55 - 90 

No.4 4,75 29 - 44 25 - 55 40 - 75 

No.10 2,0 17 - 30 15 - 40 26 - 59 

No.40 0,425 7 - 17 8 - 20 12 - 33 

No.200 0,075 2-8 2-8 4 - 22 

Sumber : Spesifikasi Umum, 2010 

5. Tanah Dasar (Subgrade) 

Tanah dasar (subgrade) adalah permukaan tanah semula, permukaan tanah 

galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan 

permukaan tanah dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. 

Lapisan tanah dasar adalah lapis terbawah dari struktur perkerasan, tanah 

dasar bisa terdiri dari tanah asli, tanah galian dan tanah yang distabilisasi 

(perbaikan). lapisan  tanah  dasar   dipadatkan untuk mendapatkan CBR 

sesuai dengan rencana. CBR rencana subgrade adalah 8%. Setiap tanah 

dasar pada pelebaran, dengan CBR < 8% harus diganti.  Fungsi dari lapis 

tanah dasar ini adalah : 

a. Sebagai lantai kerja struktur perkerasan diatasnya. 
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b. Pondasi struktur perkerasan secara keseluruhan. 

 

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Tebal Perkerasan 

Dalam proses perencanaan tebal perkerasan lentur terdapat beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan dan ikut mempengaruhi hasil perencanaan, yaitu: 

1. Beban Lalu lintas 

Beban lalu lintas adalah beban kendaraan yang dilimpahkan ke 

perkerasan jalan melalui kontak antara ban dan muka jalan. Beban lalu 

lintas merupakan beban dinamis yang terjadi secara berulang selama 

masa pelayanan jalan. Besarnya beban lalu lintas dipengaruhi oleh 

berbagai faktor kendaraan seperti : 

a. Konfigurasi sumbu dan roda kendaraan 

b. Beban sumbu dan roda kendaraan 

c. Tekanan ban 

d. Volume lalu lintas 

e. Repetisi sumbu 

f. Distribusi arus lalu lintas pada perkerasan jalan 

g. Kecepatan kendaraan 

Pemahaman komprehensif tentang beban kendaraan yang beban dinamis 

pada perkerasan jalan, sangat mempengaruhi perencanaan tebal 

perkerasan jalan dan kekokohan struktur jalan selama masa pelayanan. 
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2. Konfigurasi Sumbu Dan Roda Kendaraan 

Setiap kendaraan memiliki minimal dua sumbu, yaitu sumbu disebut juga 

sumbu kendali, dan sumbu belakang atau sumbu beban. Masing-masing 

ujung sumbu dilengkapi dengan satu atau dua roda. Saat ini terdapat 

berbagai jenis kendaraan berat yang memiliki sumbu lebih dari dua. 

Berdasarkan konfigurasi sumbu dan jumlah yang dimiliki di ujung-ujung 

sumbu, maka sumbu kendaraan atas: 

a. Sumbu tunggal roda tunggal 

b. Sumbu tunggal roda ganda 

c. Sumbu ganda atau sumbu tandem roda tunggal 

d. Sumbu ganda atau sumbu tandem roda ganda 

e. Sumbu tripel roda ganda. 

3. Beban Roda Kendaraan 

Beban kendaraan dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui bidang kontak 

antara ban dan muka jalan. Untuk keperluan perencanaan tebal perkerasan 

jalan, bidang kontak antara roda kendaraan dan perkerasan jalan 

diasumsikan berbentuk lingkaran dengan radius sama dengan lebar ban. 

Radius bidang kontak ditentukan oleh ukuran dan tekanan ban. 

       .............................................................. (2.1) 

Dengan : 

a = radius bidang kontak 
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P = beban roda 

p = tekanan ban 

Dapat dilihat bahwa ukuran ban dan tekanan ban mempengaruhi besarnya 

beban roda yang akan dilimpahkan ke  perkerasan jalan. 

 

4. Beban Sumbu 

Beban kendaraan dilimpahkan melalui roda kendaraan yang terjadi 

berulang kali selama masa pelayanan jalan akibat repetisi kendaraan yang 

melintasi jalan tersebut. Repetisi beban yang diakibatkan oleh satu 

kendaraan sama dengan jumlah sumbunya. Oleh karena itu repetisi beban 

pada perencanaan tebal perkerasan dinyatakan dengan repetisi lintasan 

sumbu, bukan lintasan roda ataupun lintasan kendaraan. Setiap kendaraan 

memiliki letak titik berat sesuai dengan desain kendaraannya. Besarnya 

beban kendaraan yang didistribusikan pada sumbu-sumbunya dipengaruhi 

oleh letak titik berat kendaraan tersebut. Dengan demikian setiap jenis 

kendaraan mempunyai distribusi beban yang berbeda-beda. 

 

Gambar 6.  Distribusi beban kendaraan ke setiap sumbu 
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Gambar 7. Konfigurasi tekanan sumbu roda kendaraan menurut 

klasifikasi MST 

 

5. Survei beban kendaraan 

Survei beban kendaraan adalah survei yang diperlukan sehubungan 

dengan kebutuhan data tentang berat kendaraan dan distribusi beban ke 

sumbunya. Hasil survei beban kendaraan berguna untuk mendapatkan 

data tentang : 

a. Berat setiap jenis kendaraan 

b. Fluktuasi beban sumbu setiap jenis kendaraan 

c. Distribusi beban sumbu setiap jenis kendaraan 

d. Mengawasi beban sumbu maksimum 
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Alat timbang yang digunakan pada survei beban kendaraan biasanya 

timbangan portable yang dapat dipindah-pindah sesuai lokasi yang 

diinginkan. Jenis alat timbang ada dua, yaitu: 

a. Static weighing, penimbangan dilakukan dengan kendaraandi atas 

alat timbang 

b. Weight-in-Motion (WIM), penimbangan dilakukan denganmelintasi 

alat timbang dengan kecepatan tertentu 

 

Gambar 8.  Contoh alat timbang statis 

6. Volume Lalu lintas 

Volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melalui 

satu titik pengamatan selama satu satuan waktu (hari, jam, atau menit). 

Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas dalam satu hari. Dari 

lama waktu pengamatan untuk mendapatkan nilai lalu lintas harian rata-

rata, dikenal 2 jenis lalu lintas harian rata-rata yaitu:  

a. Laru lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), yaitu volume lalu 

lintas harian yang diperoreh dari nilai rata-rata jumlah kendaraan 

selama satu tahun penuh. 
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 ........................... (2.2) 

LHRT dinyatakan dalam kendaraan/ hari /2 arah untuk jalan 2 arah 

tanpa median atau kendaraan/hari/arah untuk  jalan 2 jalur dengan 

median. 

b. Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR), yaitu volume lalu lintas harian 

yang diperoleh dari nilai rata-rata jumlah kendaraan selama beberapa 

hari pengamatan. 

     
                                

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

LHR dinyatakan dalam kendaraan/hari/arah untuk jalan 2 arah tanpa 

median atau kendaraan/hari/arah untuk jalan 2 jalur dengan median. 

Data LHR cukup akurat jika: 

1) Pengamatan dilakukan pada interval waktu yang dapat 

menggambarkanfluktuasi arus lalu lintas selama 1 tahun. 

2) Hasil LHR yang dipergunakan dalam perencanaan adalah 

hargarata-rata dari beberapa kali pengamatan atau telah melalui 

kajianlalu lintas. 

 

7. Repetisi Beban Lalu lintas 

Beban lalu lintas berupa berat kendaraan yang dilimpahkan melalui 

kontak antara roda dan perkerasan jalan, merupakan beban berulang 

(repetisi beban) yang terjadi selama umur rencana atau masa pelayanan 
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jalan. Konfigurasi dan beban sumbu kendaraan bermacam-macam, 

sedangkan repetisi beban dinyatakan dalam lintasan sumbu kendaraan, 

oleh karena itu perlu ditentukan cara untuk menyatakan repetisi beban 

sehingga data yang diberikan tidak memberi peluang untuk salah 

menafsirkan besarnya beban lalu lintas. Saat ini terdapat 2 cara penentuan 

besarnya beban lalu lintas untuk perencanaan, yaitu dinyatakan dalam: 

a. Repetisi lintasan sumbu standar 

b. Spektra beban dimana beban lalu lintas dinyatakan dalam repetisi 

beban sumbu sesuai beban dan konfigurasi kelompok sumbunya. 

 

8. Repetisi Lintasan Sumbu Standar  

Kendaraan yang memiliki berbagai konfigurasi sumbu roda, dan 

bervariasi dalam total beban yang diangkutnya, diseragamkan dengan 

menggunakan satuan lintasan sumbu standar (lss), dikenal juga dengan 

Equivalent Single Axle load (ESA). Sumbu standar adalah sumbu tunggal 

beroda ganda dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Beban sumbu 18.000 pon (80kN) 

b. Lebar bidang kontak ban 4,51 inci (11 cm) 

c. Jarak antara masing-masing sumbu roda ganda 13,57inci rag  

d. Tekanan pada bidang kontak = 70 pon/inci. 

Beban lalu lintas berasar dari berbagai jenis kendaraan dengan beragam 

konfigurasi sumbu dan berat kendaraan. Oleh karena itu dibutuhkan 
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angka ekivalen (E) yang berguna untuk mengekivalenkan berbagai 

lintasan sumbu terhadap sumbu standar. Karena tujuan penyeragaman 

satuan ini adalah untuk menyatakan akibat beban terhadap struktur 

perkerasan jalan, maka angka ekivalen (E) adalah angka yang 

menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar yang menyebabkan 

kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu atau kendaraan yang 

dimaksud. 

Satu kendaraan terdiri dari minimal 2 lintasan sumbu, berarti angka 

ekivalen (E) untuk setiap jenis kendaraan merupakan jumlah dari angka 

ekivalen untuk lintasan semua sumbu yang dimiliki oleh kendandaraan 

tersebut. 

Dan 4 faktor utama yang mempengaruhi nilai angka ekivalen, yaitu 

konfigurasi sumbu kendaraan, beban sumbu, mutu strukturperkerasan, 

dan kecepatan kendaraan. Setiap kondisi yang dapat mempengaruhi 

keempat faktor tersebut,mempengaruhi pula nilai angka ekivalen E.  

 

G. Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur dengan Metode Analisa 

Komponen  

Parameter dalam perencanaan tebal perkerasan menggunakan metoda analisa 

komponen adalah sebagai berikut : 

1. Umur Rencana 

Umur rencana perkerasan jalan baru seperti tabel di bawah ini : 
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Tabel 2. Umur Rencana perkerasan jalan baru  

Jenis 
Elemen Perkerasan 

Umur Rencana 

Perkerasan (tahun) 

Perkerasan 

Lentur 
lapisan aspal dan lapisan berbutir 20 

 

pondasi jalan 

40 

smua lapisan perkerasan untuk area yang 

tidak diijinkan sering ditinggikan akibat 

pelapisan ulang, misal : jalan perkotaan, 

underpass, jembatan, terowongan 

Perkerasan 
lapisan pondasi, lapisan pondasi bawah, 

lapis 

Kaku beton semen 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen SNI. Tahun 2012 

 

2. Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan 

raya, yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki 

tanda batas jalur, maka jumlah jalur ditentukan dari lebar perkerasan 

menurut daftar di bawah ini : 

Tabel 3. Jumlah Jalur Berdasarkan Lebar Perkerasan  

Lebar Perkerasan (L)  Jumlah Jalur (n) 

L < 5,50 m  1 

5,50 m ≤ L ≤ 8,25 m 2 

8,25 m ≤ L ≤ 11,25 m 3 

11,25 m ≤ L ≤ 15,00 m 4 

15,00 m ≤ L ≤ 18,75 m 5 

18,75 m ≤ L ≤ 22,00 m 6 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen SNI. Tahun 1987 

 

Koefisien distribusi kendaraan (C) untuk kendaraan ringan dan berat yang 

lewat pada jalur rencana ditentukan menurut tabel di bawah ini : 
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Tabel 4. Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

 

 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen SNI. Tahun 1987 
 

 

3. Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 

Angka ekivalen (E) menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar sumbu 

tunggal roda ganda dengan beban 18.000 pon yang mengakibatkan 

kerusakan yang sama pada struktur perkerasan jalan jika dilintasi oleh 

jenis dan beban sumbu tertentu atau jenis dan beban kendaraan tertentu. 

Angka ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu ditentukan 

menurut rumus di bawah ini : 

                                  (

                
                 

    
)

 

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

                                        (

                
               

    
)

 

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

                                        (

                
               

    
)

 

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

 

 

 

Jumlah Jalur (n) 
Kendaraan Ringan  Kendaraan Berat  

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 1 1 1 1 

2 0,6 0,5 0,7 0,5 

3 0,4 0,4 0,5 0,475 

4 - 0,3 - 0,45 

5 - 0,25 - 0,425 

6 - 0,2 - 0,4 
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4. Daya Dukung Tanah Dasar  

Tanah dasar dapat terdiri dari tanah dasar tanah asli, tanah dasar galian, 

atau tanah dasar tanah urug yang disiapkan dengan cara dipadakan. Di 

atas lapisan tanah dasar diletakkan lapisan struktur perkerasan lainnya, 

oleh karena itu mutu daya dukung tanah dasar ikut mempengaruhi mutu 

jalan jalan secara keseluruhan. 

Berbagai parameter digunakan sebagai penunjuk mutu daya dukung tanah 

dasar seperti California Bearring Ratio (CBR), modulus resilient (MR), 

penetrometer konus dinamis (Dynamic Cone Penetrometer), atau modulus 

reaksi tanah dasar (k). Pemilihan parameter mana yang akan digunakan, 

ditentukan oleh kondisi tanah dasar yang direncanakan dan metode 

perencanaan tebal perkerasan yang akan dipilih. 

Berdasarkan kondisi benda uji, CBR dibedakan atas: 

a. CBR rencana 

b. CBR lapangan 

c. CBR lapangan rendaman 

Korelasi CBR dengan DDT dinyatakan dalam persamaan: 

DDT = 4.3 logCBR + 1.7  .......................................... (2.6) 

Dalam hal penentuan CBR segmen jalan dapat digunakan metode analitis 

maupun grafis. Pengukuran CBR di lapangan digunakan alat DCP 

(Dynamic Cone Penetrometer). 
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5. Lalu Lintas Harian Rata-rata Dan Rumus Lintas Ekivalen 

a. Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) setiap  jenis  kendaraan  

ditentukan pada awal umur rencana,  yang dhitung untuk dua arah 

pada jalan tanpa median atau masing-masing arah pada jalan dengan 

median. 

b. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

     ∑       
   
           ................................ (2.7) 

                          

c. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) dihitung dengan rumus sebagai berikut 

: 

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

                                          

d. Lintas Ekivalen Tengah (LET) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

     
        

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

e. Lintas Ekivalen Rencana (LEA) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

             ....................................................... (2.10) 

Faktor penyesuaian (FP) tersebut ditentukan atas ketentuan dengan 

rumus :   

    
  

  
  ............................................................ (2.11) 
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6. Faktor Regional (FR) 

Kondisi lingkungan di lokasi ruas jalan mempengaruhi kinerja struktur 

perkerasan selama masa pelayanan jalan. Parameter penunjuk kondisi 

lingkungan adalah Faktor Regional (FR). Kondisi lingkungan yang 

mempengaruhi kinerja perkerasan jalan seperti curah hujan dan iklim 

tropis, elevasi muka air tanah, kelandaian muka jalan, fasilitas dan 

kondisi drainase, dan banyaknya kendaraan berat. 

Nilai FR memiliki rentang antara 0,5 – 4 berdasarkan pertimbangan 

teknis perencana dapat menambah nilai FR sesuai catatan kaki pada tabel 

6. 

Tabel 5. Faktor Regional 

Curah Hujan 

Kelandaian I Kelandaian II Kelandaian III 

(< 6%) (6-10%) (>10%) 

%kendaraan berat %kendaraan berat %kendaraan berat 

≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% 

Iklim I < 900 

mm/th 
0,5 1,0 - 1,5 1 1,5 - 2,0 1,5 2,0 - 2,5 

Iklim II > 900 

mm/th 
1,5 2,0 - 2,5 2 2,5 - 3,0 2,5 3,0 - 3,5 

Catatan : Pada bagian – bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pemberhentian, atau 

tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah dengan 0,5. Pada daerah  rawa-rawa FR 

ditambah dengan 1,0. Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan 

Raya Dengan Metode Analisa Komponen SNI. Tahun 1987 

 

7. Indeks Permukaan (IP) 

Indeks Permukaan ini menyatakan nilai daripada kerataan/kehalusan serta 

kekokohan permukaan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi lau 
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lintas yang lewat. Adapun beberapa nilai IP  beserta artinya seperti yang 

tersebut di bawah ini : 

a. IP = 1,0  : adalah menyatakan permukaan jalan dalam keadaan 

rusak berat sehingga  sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. 

b. IP = 1,5 : adalah tingkat pelayanan terendah yang masih 

mungkin (jalan tidak putus). 

c. IP = 2,0  : adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang masih 

mantap. 

d. IP = 2,5  : adalah menyatakan permukaan jalan masih cukup 

stabil dan baik. 

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

dari jenis perkerasan yang dipergunakan untuk lapis permukaan, seperti 

jenis lapis permukaan menggunakan Laston yang biasa digunakan di 

Indonesia nilai IP0 adalah 3,5 – 4. 

IP di akhir umur rencana yang diharapkan (IPt) ditentukan berdasarkan 

fungsi jalan dan LER seperti pada tabel berikut : 

Tabel 6.Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana (IPt)  

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 - 

100- 1000 1,5 - 20 2 2,0 - 2,5 - 

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

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen SNI. Tahun 1987 
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8. Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekuatan relatif masing – masing bahan dan kegunaannya 

sebagai lapis permukaan, pondasi atas, dan pondasi bawah ditentukan 

secara korelasi sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan aspal), 

kuat tekan( untuk bahan semen), atau CBR (untuk bahan lapis pondasi 

bawah). 

Tabel 7. Koefisien Kekuatan Relatif (a) 
Koefisien Kekuatan 

Kekuatan Bahan 

Jenis Bahan 
Relatif 

a1 a2 a3 MS Kt CBR(%) 

   

(kg) (kg/cm) 

 0,4 - - 744 - - 

Laston 
0,35 - - 590 - - 

0,32 - - 454 - - 

0,3 - - 340 - - 

      
 

0,35 - - 744 - - 

Lasbutag 
0,31 - - 590 - - 

0,28 - - 454 - - 

0,26 - - 340 - - 

      
 

0,3 - - 340 - - HRA 

0,26 - - 340 - - Aspal Macadam 

0,25 - - - - - Lapen (mekanis) 

0,2 - - - - - Lapen (manual) 

      
 

- 0,28 - 590 - - 

Laston Atas - 0,26 - 454 - - 

- 0,24 - 340 - - 

      
 

- 0,23 - - - - Lapen (mekanis) 

- 0,19 - - - - Lapen (manual) 

      
 

- 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan semen 

- 0,13 - - 18 - 
 

       - 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan kapur 

- 0,13 - - 18 - 

 
       - 0,14 - - - 100 Batu pecah (kelas A) 

- 0,13 - - - 80 Batu pecah (kelas B) 

- 0,12 - - - 60 Batu pecah (kelas C) 

       - - 0,13 - - 70 Sirtu/pitrun (kelas A) 

- - 0,12 - - 50 Sirtu/pitrun (kelas B) 

- - 0,11 - - 30 Sirtu/pitrun (kelas C) 

       - - 0,1 - - 20 Tanah /Lempung kepasiran 
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Tabel 7. Koefisien Kekuatan Relatif (a) (Lanjutan) 

- 0,28 - 590 - - 

Laston Atas - 0,26 - 454 - - 

- 0,24 - 340 - - 

              

- 0,23 - - - - Lapen (mekanis) 

- 0,19 - - - - Lapen (manual) 

              

- 0,15 - - 22 - 

Stab. Tanah dengan 

semen  

- 0,13 - - 18 -   

              

- 0,15 - - 22 - 

Stab. Tanah dengan 

kapur 

- 0,13 - - 18 -   

              

- 0,14 - - - 100 Batu pecah (kelas A) 

- 0,13 - - - 80 Batu pecah (kelas B) 

- 0,12 - - - 60 Batu pecah (kelas C) 

              

- - 0,13 - - 70 Sirtu/pitrun (kelas A) 

- - 0,12 - - 50 Sirtu/pitrun (kelas B) 

- - 0,11 - - 30 Sirtu/pitrun (kelas C) 

              

- - 0,1 - - 20 

Tanah /Lempung 

kepasiran  

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen SNI. Tahun 1987 

 

Lapis pondasi Bersemen Gambar 7 memperlihatkan grafik yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan Koefisien Kekuatan Relatif untuk lapis 

pondasi bersemen. 
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1) Skala diturunkan dengan merata ratakan hubungan yang diperoleh dari Illinois, 

Lousiana dan Texas. 

2) Skala diturunkan pada proyek NCHRP 

 

Gambar 9. Variasi koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bersemen 

9. Rumus Dasar Metode Analisis Komponen  

Rumus dasar metode analisis komponen mengacu pada rumus 

ASSTHO’72 , namun dimodifikasi untuk Indonesia. Dengan demikian 

bentuk rumusnya menjadi sebagai berikut :  

Penurunan rumus MST = 10 T 

    [
  

    
]                        
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  ]       
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]
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        (  )         (      ) 
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Dimana wt = LER x 3650 x FR 

Untuk  pemakaian di Indonesia diperlukan faktor koreksi yaitu : 

 Koreksi terhadap faktor regional (FR) 

 Koreksi terhadap daya dukung tanah yaitu 0,372(DDT-3) 

   

 

  



















 








FR

DDT

ITP

ITP
1

log3372,0

5,19
0.4

1,54,2

tIPoIP
log

4,387log  9,36Log

54,2

257956,648
54,2LERx3650

  

Keterangan : 

LER  = Lintar Ekivalen Rencana  

3650  = Jumlah hari dalam 10 tahun( karena nomogram disediakan    

untuk umur rencana 10 tahun) 
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ITP  = Indeks Tebal Perkerasan untuk keadaan lingkungan dan daya 

dukung sesuai lokasi jalan dan Indeks Permukaan diakhir umur 

rencana 

DDT  = Daya Dukung Tanah 

FR  = Faktor Regional 

10.  Indeks Tebal Perkerasaan  

ITP adalah angka yang menunjukkan nilai struktural perkerasan jalan 

yang terdiri dari beberapa lapisan dengan mutu yang berbeda. Oleh 

karena itu untuk menentukan ITP diperlukan koefisien kekuatan relatif (a) 

sehingga tebal perkerasan setiap lapisan setelah dikalikan dengan 

koefisien relatif dapat dijumlahkan. Koefisien kekuatan relatif (a) masing-

masing bahan dan kegunaannya sebagai lapis permukaan, pondasi, 

pondasi bawah, ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall Test 

(untuk bahan dengan aspal), kuat tekan(untuk bahan yang distabilisasi 

dengan semen atau kapur), atau CBR (untuk bahan lapisan pondasi 

bawah). 

Jadi ITP dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

ITP = a1D1 + a2D2 + a3 D3 ........................................... (2.13) 

Keterangan : 

ITP  = Indeks Tebal Perkerasan  

a1  = koefisien kekuatan relatif lapis permukaan  

a2  = koefisien kekuatan relatif lapis pondasi 
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a3  = koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah 

D1  = tebal lapis permukaan 

D2  = tebal lapis pondasi 

D3  = tebal lapis pondasi bawah 


