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ABSTRAK

PEMELIHARAAN JALAN LINTAS PANTAI TIMUR PROPINSI
LAMPUNG STUDI KASUS RUAS 004

(Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl. Bawang – Bts. Kab.Lampung
Tengah/Kab. Lampung Timur Dengan Metode Lendutan Mengunakan Alat

Fwd)

Oleh

Ignasius Pradipta Angga Prayoga

Penelitian ini di laksanakan untuk menghitung tebal pelapisan ulang serta
menghitung kebutuhan biaya perbaikan Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi
Lampung Ruas 004 (Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl. Bawang – Bts. Kab.
Lampung Tengah/Kab. Lampung Timur) pada tahun 2018 dengan umur rencana
20 tahun ke depan.

Dari hasil analisa Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi Lampung Ruas 004 (Bts.
Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl. Bawang – Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab.
Lampung Timur) menunjukan bahwa dibutuhkan peningkatan kualitas jalan
karena terjadi penurunan kualitas jalan dan peningkatan pertumbuhan lalu-lintas.
Hasil analisa agar dapat melayani lalu-lintas sebanyak 45.397.801 ESA maka
diperlukan peningkatan kualitas jalan dengan melakukan pelapisan tambah
(overlay,) pada jalan tersebut sebesar 17 cm lapis tambah dengan Laston agar
mampu melayani beban lalu-lintas di jalan tersebut 20 tahun ke depan.

Kata Kunci : pemeliharaan, overlay, lalu-lintas



ABSTRACT

TRAFFIC MAINTENANCE OF EAST BEACH
LAMPUNG PROVINCE CASE STUDY STREET 004

(The Limit of Central Lampung / Tulang Bawang Regency - The Limit of Central
Lampung / East Lampung Regency by Deflection method using FWD tool)

By

Ignasius Pradipta Angga Prayoga

This research was carried out to calculate the thickness of resurfacing and calculate the
cost of repairing the East Coast Crossing Road of Street Lampung 004 Province (
Lampung Tengah / Tulang Bawang Regency- Lampung Tengah / East Lampung
Regency) in 2018 with the age of the next 20 years plan.

From the results of the analysis of the East Coast Crossing of Lampung Province, Section
004 (the limit of Lampung Tengah District / Tl. Bawang – the limit of Lampung Tengah
Regency/ Lampung Timur Regency) shows that road quality improvement is needed due
to road quality degradation and increased traffic growth. The results of the analysis in
order to be able to serve traffic as much as 45,397,801 ESA, it is necessary to improve the
quality of the road by overlaying the road by 17 cm in layers plus Laston in order to be
able to service the traffic load on the road 20 years ahead.

Keywords: maintenance, overlay, traffic
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal bahwa jalan raya memiliki fungsi penting dalam

kehidupan manusia. Sebagian besar kegiatan transportasi manusia

menggunakan jalan raya. Pengaruh yang besar tersebut mengakibatkan

jalan raya memegang peranan penting dalam meningkatkan

kesejahteraan dan perekonomian serta pembangunan suatu negara.

Kesadaran akan pentingnya fungsi  jalan raya dalam kehidupan manusia

telah mendorong banyak penelitian tentang  desain lapis perkerasan

jalan raya untuk mencari teknologi yang memungkinkan manusia dapat

merencanakan perkerasan jalan raya secara lebih efektif dan efisien.

Perkerasan jalan adalah konstruksi  yang dibangun diatas lapisan tanah

dasar (subgrade), yang berfungsi untuk menopang beban lalu-lintas.

Jenis kon-struksi perkerasan jalan pada umumnya ada dua jenis, yaitu :

•  Perkerasan lentur (flexible pavement) dan

•  Perkerasan kaku (rigid Pavement) .

Selain dari dua jenis tersebut, sekarang telah banyak digunakan jenis

gabungan (composite pavement), yaitu perpaduan antara lentur dan

kaku. Perencanaan konstruksi perkerasan juga dapat dibedakan anatara
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perencanaan untuk  jalan baru  dan  untuk peningkatan  (jalan lama

yang sudah pernah diperkeras).

Kondisi jalan di Provinsi Lampung saat ini terdiri dari jaringan

jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota. Jaringan

jalan ini masih ditambah lagi dengan jalan khusus yaitu jalan yang

dikelola / ditangani oleh suatu pengelola berupa badan / intansi /

perusahaan seperti jalan kompeks, jalan inspeksi, jalan perkebunan dan

sebagainya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tahun 2015, khususnya jalan Nasional Provinsi Lampung

memiliki panjang total 1.292,21 km yang terdiri dari jalan Lintas

Timur, jalan Lintas Tengah, jalan Lintas Barat, jalan Lintas Dalam

Kota, jalan Feeder Timur – Tengah, jalan Feeder Tengah – Barat dan

jalan Feeder Tegineneng – Sukadana, dan jalan Nasional Baru.

Jalan Lintas Pantai Timur adalah jalan yang telah beroperasi sejak

tahun 2000 dan merupakan salah satu jalan nasional yang memiliki

peran penting dalam mobilisasi barang dan jasa baik masuk maupun

keluar Pulau Sumatera, membantu pertumbuhan ekonomi di Pulau

Sumatera khususnya Provinsi Lampung.

Jalan Lintas Pantai Timur terdiri dari tujuh ruas jalan, dua ruas

merupakan jalan arteri primer yaitu ruas 001 dan ruas 002 dan lima

ruas merupakan jalan kolektor primer yaitu ruas 003, ruas 004, ruas

005, ruas 006 dan ruas 007.
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Untuk itu, jalan Lintas Timur ini dievaluasi perkembangannya

menggunakan alat Falling Weight Dejlectometer (FWD).

FWD Falling Weight Deflectometer (FWD) adalah Alat untuk

menganalisis struktur jalan meliputi subbase, base dan surface, untuk

kemudian mendesain jalan dengan umur rencana tertentu.

Fungsi alat FWD adalah :

 Menentukan defleksi yang disebabkan oleh beban terkontrol.

 Menghasilkan beban impuls dinamis yang mensimulasikan beban roda

bergerak.

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan alat FWD,

dilakukan kalibrasi alat yaitu pada :

 load cell : untuk alat load cell kalibrasi dilakukan di pabrik.

 geofon (deflector sensor) : Geofon dikalibrasi sampai didaptkan nilai

400-600 mikron.

 DMI (Distance Measurement Index) : Kalibrasi dengan jarak yang

ditentukan (standar 500 m – 1 km) .

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang diatas

adalah :

1. Provinsi Lampung merupakan jalan pintu gerbang daratan

Sumatera dari pulau jawa menuju ke provinsi-provinsi yang ada di

pulau Sumatera, maupun sebaliknya sehingga beban lalu lintas

pada jaringan jalan nasional Propinsi Lampung lebih tinggi.
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2. FWD Falling Weight Deflectometer (FWD) adalah Alat untuk

menganalisis struktur jalan meliputi subbase, base dan surface,

untuk kemudian mendesain jalan dengan umur rencana tertentu.

3. Berapakah tebal lapis tambah untuk kerusakan perkerasan lentur

pada Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi Lampung ( Studi Kasus

Ruas 004 ).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung tebal pelapisan ulang serta

menghitung kebutuhan biaya perbaikan Jalan Lintas Pantai Timur

Provinsi Lampung Ruas 004 ( Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl.

Bawang – Bts. Kab.Lampung Tengah/Kab. Lampung Timur ) yang

diperlukan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1. Penulis dapat menghitung tebal lapis tambah dan model perkerasan

yang akan digunakan.

2. Penulis dapat menghitung Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan.

E. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini memiliki batasan permasalahan yang akan dijelaskan

sehingga pembahasan yang ditinjau dalam penulisan skripsi ini akan
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lebih terarah dan meberikan hasil yang relevan. Pemberian batasan

masalah ini sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah hanya pada

parameter- parameter yang akan di analisa saja. Batasan pokok yang

diambil diantarannya :

1. Ruas jalan yang di teliti adalah Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi

Lampung Ruas 004 ( Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl. Bawang –

Bts. Kab.Lampung Tengah/Kab. Lampung Timur )

2. Metode yang di gunakan untuk perhitungan tebal overlay adalah

perencanaan tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan metoda

lendutan.

3. Data yang dignakan adalah  :

a. Data sekunder dari pengujian alat FWD dari P2JN Provinsi

Lampung

b. Data lalu-lintas dari P2Jn Provinsi Lampung.

4. Umur rencana di ambil 20 tahun.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Wilayah Studi

Menurut Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2015,

jaringan jalan nasional di provinsi Lampung yang terdiri dari Jalan

Lintas Timur, Jalan Lintas Tengah, Jalan Lintas Barat dengan total

panjang 1.292,21 Km.

Adapun rincian ruas lokasi survey penelitian berada di Jalan Lintas

Pantai Timur ruas 004 Provinsi Lampung sebagai berikut.

Tabel 1. Ruas jalan lokasi penelitian

No No Ruas Nama ruas Panjang
(Km)

01
004 Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Tl.

Bawang - Bts. Kab.
Lampung Tengah/Kab. Lampung Timur

45,43

Sumber. Surat Keputusan Menteri PUPR 2015

Dari tabel diatas ruas Jalan Lintas Pantai Timur Provinsi Lampung

r u a s  0 0 4 yang di survey memiliki total panjang 45,43 Km. Namun

di gunakan sempel dengan total panjang 5,6 km.
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B. Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah konstruksi yang dibangun diatas lapisan tanah

dasar (subgrade), yang berfungsi untuk menopang dan menyebarkan

beban lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti bagi jalan

itu sendiri. Dengan demikian jalan memberikan kenyamanan kepada

pengemudi selama masa pelayanan jasa.

Untuk perencanaannya perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang

mempengaruhi funsi pelayanan konstruksi sebagai berikut :

a. Fungsi Jalan

b. Kinerja perkerasan

c. Umur rencana

d. Lalu lintas yang merupakan beban dari perkerasan jalan

e. Sifat tanah dasar

f. Sifat dan banyak material yang tersedia dilokasi,yang akan

digunakan sebagai bahan lapisan perkerasan.

Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban

lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada konstruksi

jalan itu sendiri.   Dengan demikian memberikan kenyamanan kepada

si pengemudi selama masa pelayanan jalan tersebut. Untuk itu dalam

perencanaan perlulah dipertimbangkan seluruh faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi fungsi pelayanan konstruksi perkerasan jalan seperti :

1.Fungsi jalan

2. Kinerja perkerasan (pavement performance)
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3. Umur rencana

4. Lalu lintas

5. Sifat tanah dasar

6. Kondisi lingkungan

7. Sifat dan banyak material tersedia di lokasi yang akan digunakan

sebagai bahan lapisan perkerasan

8. Bentuk geometrik lapisan perkerasan

Berdasarkan bahan ikat, lapis perkerasan jalan dibagi atas dua kategori

yaitu lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) dan lapisan

perkerasan kaku (rigid pavement).

C. Lapis Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai

bahan pengikat. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan

yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-

lapisan tersebut berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas dan

menyebarkan ke lapisan dibawahnya.

Gambar 1 Susunan Konstruksi perkerasan lentur



9

Menurut Sukirman (1999)  perkerasan lentur  terdiri dari beberapa

lapisan yaitu lapis permukaan (surface), lapisan pondasi atas (base),

lapis pondasi bawah (subbase) dan lapis tanah dasar (subgrade).

Guna dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai

jalan, maka konstruksi perkerasan jalan harus  memenuhi syarat-

syarat tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Syarat-syarat berlalu lintas

Konstruksi perkerasan lentur dipandang dari keamanan dan

kenyamanan berlalu lintas harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melendut dan

tidaak berlubang.

b. Permukaan cukup kaku sehingga tidak mudah berubah bentuk

akibat beban yang bekerja di atasnya.

c. Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara

ban dan permukaan jalan sehingga tidak mudah selip.

d. Permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika terkena sinar
matahari.

2. Syarat-syarat struktural

Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari segi kemampuan

memikul dan menyebarkan beban, harus memenuhi syarat-syarat

berikut :

a.  Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan

beban/muatan lalu lintas ke tanah dasar.

b. Kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap ke
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lapisan di bawahya.

c. Permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang

jatuh di atasnya dapat cepat dialirkan.

d. Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa

menimbulkan deformasi yang berarti.

Untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, perencanaan dan

pelaksanaan konstruksi perkerasan lentur jalan harus mencakup :

1. Perencanaan tebal masing-masing lapisan perkerasan

Dengan memperhatikan daya dukung tanah dasar, beban lalu lintas

yang akan dipikulnya, keadaan lingkungan, jenis lapisan yang

dipilih, dapatlah ditentukan tebal masing-masing  lapisan

berdasarkan beberapa  metode yang ada.

2. Analisa campuran bahan

Dengan memperhatikan mutu dan jumlah bahan setempat yang

tersedia, direcanakanlah suatu susunan campuran tertentu sehingga

terpenuhi spesifikasi dari jenis lapisan yang dipilih.

3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan

Perencanaan tebal perkerasan yang   baik, susunan campuran

yang memenuhi syarat, belumlah dapat menjamin dihasilkannya

lapisan perkerasan yang memenuhi apa yang diinginkan jika tidak

dilakukan pengawasan pelakasanaan yang cermat mulai dari tahap

penyiapan lokasi dan material sampai tahap pencampuran atau

penghamparan dan akhirnya pada tahap pemadatan dan

pemeliharaan.



11

Lapisan-lapisan dari perkerasan lentur bersifat memikul dan

menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar yang telah dipadatkan.

Lapisan-lapisan tersebut adalah :

1. Lapisan permukaan (surface coarse)

Lapisan permukaan adalah bagian perkerasan jalan yang paling

atas. Lapisan tersebut berfungsi sebagai berikut :

a. Lapis perkerasan penahan beban roda yang mempunyai

stabilitas tinggi untuk menahan roda selama masa pelayanan.

b. Lapisan kedap air, air hujan yang jatuh di atasnya tidak

meresap ke lapisan bawah dan melemahkan lapisan-lapisan

tersebut.

c. Lapis aus, lapisan ulang yang langsung menderita gesekan

akibat roda kendaraan.

d. Lapis-lapis yang menyebabkan beban ke lapisan di bawahnya

sehingga dapat dipikul oleh lapisan lain dengan daa dukung yang

lebih jelek.

Jenis-jenis lapis permukaan antara lain :

a. Lapis Aspal Beton (LASTON) adalah merupakan suatu lapisan

pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat

halus, filler dan aspal keras, yang dicampur, dihampar dan

dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu

b. Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) adalah merupakan suatu

lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dengan agregat

pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal
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keras dengan cara disemprotkan diatasnya dan dipadatkan lapis

demi lapis dan apabila akan digunakan sebagai lapis permukaan

perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup

c. Lapis Asbuton Campuran Dingin (LASBUTAG) adalah

campuran yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, asbuton,

bahan peremaja dan filler (bila diperlukan) yang dicampur,

dihampar dan dipadatkan secara dingin.

d. Hot Rolled Asphalt (HRA) merupakan lapis penutup yang terdiri

dari campuran antara agregat bergradasi timpang, filler dan aspal

keras dengan perbandingan tertentu, yang dicampur dan

dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu.

e. Laburan Batu Satu Lapis (BURTU) adalah merupakan lapis

penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan satu

lapis agregat bergradasi seragam. Tebal maksimum 20 mm.

f. Laburan Batu Dua Lapis (BURDA) adalah merupakan lapis

penutup yang terdiri dari lapisan aspal ditaburi agregat yang

dikerjakan dua kali secara berurutan. Tebal maksimum 35 mm.

2. Lapisan pondasi atas (base coarse)

Lapisan pondasi atas adalah bagian lapis perkerasan yang terletak

antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah (atau dengan

tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah). Karena

terletak tepat di bawah permukaan perkerasan, maka lapisan ini

menerima pembebanan yang berat dan paling menderita akibat

muatan, oleh karena itu material yang digunakan  harus berkualitas
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sangat  tinggi  dan pelaksanaan  konstruksi harus dilakukan dengan

cermat.

Fungsi lapis pondasi atas adalah :

a. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban

roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya.

b. Lapis peresapan untuk pondasi bawah.

c. Bantalan terhadap lapisan permukaan.

Bahan untuk lapis pondasi atas cukup kuat dan awet sehingga dapat

menahan beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu bahan

untuk digunakan sebagai bahan pondasi hendaknya dilakukan

penyelidikan dan pertimbangan sebaik-baiknya sehubungan dengan

persyaratan teknis. Bermacam-macam bahan alam/bahan setempat

(CBR > 50 %, PI < 4 %) dapat  digunakan  sebagai  bahan lapisan

pondasi atas, antara lain batu merah, kerikil dan stabilisasi tanah

dengan semen atau kapur.

3. Lapisan pondasi bawah (sub-base coarse)

Lapisan pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak

antara lapis pondasi atas dan tanah dasar. Fungsi lapis pondasi

bawah adalah :

a.  Menyebarkan beban roda ke tanah dasar.

b. Efisieni penggunaan material. Material pondasi bawah lebih

murah dari pada lapisan di atasnya.

c. Lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi.

d. Lapisan partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapisan
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pondasi atas.

Bahannya dari bermacam-macam bahan setempat (CBR > 20 %,

PI < 10%) yang relatif jauh lebih baik dengan tanah dasar

dapat digunakan sebagai bahan pondasi bawah.     Campuran-

campuran tanah setempat dengan kapur atau semen portland dalam

beberapa hal sangat dianjurkan agar didapat bantuan yang efektif

terhadap kestabilan konstruksi perkerasan.

4. Lapisan tanah dasar (subgrade)

Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan tanah

galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan

dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian

perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan

jalan tergantung dari sifat- sifat daya dukung tanah dasar.

Persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah :

a . Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari macam

tanah tertentu akibat beban lalu lintas.

b. Sifat kembang susut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar

air.

c.  Daya dukung tanah yang tidak merata, sukar ditentukan

secara pasti ragam tanah yang sangat berbeda sifat dan

kelembabannya.

d. Lendutan atau lendutan balik.



15

D. Struktur Perkerasan Jalan Ruas Jalan Lintas Timur Provinsi

Lampung (Studi Kasus Ruas 004)

Jalan Lintas Timur propinsi Lampung (Studi Kasus Ruas 004)

memiliki lebar perkerasan 7 m yang terdiri dari 2 lajur 2 arah (2/2

UD). Lebar bahu jalan sebesar 1,5 m dengan kondisi tanpa perkerasan.

Jalan Lintas Timur propinsi Lampung (Studi Kasus Ruas 004)

terdiri dari perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku

Gambar 2 potongan  melintang  jalan

E. Kerusakan Perkerasan Jalan

Kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh :

1. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban.

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

yang tidak baik, naiknya air akibat sifat kapilaritas.

3. Material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan

oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh

sistem pengolahan bahan yang tidak baik.
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4. Iklim, Indonesia beriklim tropis dimana  suhu udara  dan curah

hujan umumnya tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab

kerusakan jalan.

5. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil.  Kemungkinan disebabkan

oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga

disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang memang jelek.

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

Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu
ditentukan :

1. Jenis kerusakan (distress type) dan penyebabnya

2. Tingkat kerusakan (distress severity)

3. Jumlah kerusakan (distress amount)

Khusus untuk keperluan dalam perhitungan nilai kondisi jalan

menggunakan metode FWD (Falling Weight Deflectometer), jenis-

jenis kerusakan pada perkerasan lentur diklasifikasikan sebagai berikut

1. Retak kulit buaya (alligator cracking) Retak kulit buaya

adalah serangkaian retak memanjang paralel yang membentuk

banyak sisi menyerupai kulit buaya.

Gambar 3. Retak kulit buaya
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2. 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.

Gambar 4. Kegemukan

3. Retak blok (block cracking)

Retak blok ini berbentuk blok-blok besar yang saling

bersambungan, dengan ukuran sisi blok 0,3 sampai 3 m dan dapat

membentuk sudut atau pojok yang tajam.

Gambar 5. Retak blok

4. Tonjolan dan lengkungan (bump and sags)

Tonjolan adalah gerakan atau perpindahan ke atas, bersifat lokal

dan kecil dari permukaan perkerasan aspal.
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Gambar 6. Tonjolan dan lengkungan

5. Keriting (corrugation)

Keriting atau bergelombang adalah kerusakan akibat terjadinya

deformasi plastis yang  menghasilkan gelombang-gelombang

melintang atau tegak lurus arah perkerasan.

Gambar 7. Keriting

6. Amblas (depressions)

Amblas adalah penurunan perkerasan yang terjadi pada area

terbatas yang mungkin dapat diikuti dengan retakan.
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Gambar 8. Amblas

7. Retak tepi (edge cracking)

Retak tepi biasanya terjadi sejajar dengan tepi perkerasan dan

berjarak sekitar 0,3-0,5 m dari tepi luar.

Gambar 9. Retak tepi

8. Retak refleksi sambungan (joint reflection cracking)

Kerusakan ini umumnya terjadi pada permukaan perkerasan

aspal yang telah dihamparkan di atas perkerasan beton

Gambar 10. Retak refleksi sambungan
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9. Penurunan bahu jalan (lane/shoulder drop off)

Penurunan bahu jalan adalah beda elevasi antara tepi perkerasan

dan bahu jalan.

Gambar 11. Penurunan bahu jalan

10. Retak memanjang/melintang (longitudinal/transverse cracking)

Retak berbentuk memanjang pada perkerasan jalan, dapat terjadi

dalam bentuk tunggal atau berderet yang sejajar dan kadang-kadang

sedikit bercabang. Retak melintang  merupakan retak tunggal

(tidak bersambungan satu sama lain) yang melintang perkerasan.

Gambar 12. Retak memanjang/melintang

11. Tambalan dan galian utilitas (patching and utility cut patching)

Tambalan adalah penutupan bagian perkerasan yang

mengalami perbaikan.
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Gambar 13. Tambalan

12. Pengausan (polished aggregate)

Pengausan adalah licinnya bagian perkerasan, akibat ausnya

agregat di permukaan.

Gambar 14. Pengausan

13. Lubang (potholes)

Lubang adalah lekukan permukaan perkerasan akibat hilangnya

lapisan aus dan material lapis pondasi.     Kerusakan berbentuk

lubang kecil biasanya berdiameter kurang dari 0,9 m dan

berbentuk mangkuk yang dapat berhubungan atau tidak

berhubungan dengan permukaan lainnya. Lubang biasanya terjadi

akibat galian utilitas atau tambalan di area perkerasan yang telah

ada.
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Gambar 15. Lubang

14. Persilangan jalan rel (railroad crossing)

Kerusakan pada persilangan jalan rel dapat berupa amblas atau

tonjolan di sekitar dan atau antara lintasan rel.

Gambar 16. Persilangan jalan rel

15. Alur (rutting)

Alur adalah deformasi permukaan perkerasan aspal dalam bentuk

turunnya perkerasan ke arah memanjang pada lintasan roda

kendaraan.
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Gambar 17. Alur

16. Sungkur (shoving)

Sungkur adalah perpindahan permanen secara lokal dan

memanjang dari permukaan perkerasan yang disebabkan oleh

beban lalu lintas.

Gambar 18. Sungkur

17. Retak selip (slippage cracking)

Retak selip atau retak yang berbentuk bulan sabit yang

diakibatkan oleh gaya-gaya horizontal yang berasal dari kendaraan.
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Gambar 19. Retak selip

18. Pengembangan (swell)

Pengembangan adalah gerakan lokal ke atas dari perkerasan akibat

pengembangan (pembekuan air) dari tanah dasar atau dari bagian

struktur perkerasan.

Gambar 20. Pengembangan

19. Pelapukan dan pelepasan butir (weathering and raveling)

Pelapukan dan pelepasan butir adalah disintegrasi permukaan

perkerasan aspal melalui pelepasan partikel agregat yang

berkelanjutan, berawal dari permukaan perkerasan menuju ke

bawah atau dari tepi ke dalam.



25

Gambar 21. Pelapukan dan pelepasan butir

F. Lalu lintas

a) Jumlah Lajur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C).

Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu

ruas jalan, yang menampung lalu-lintas terbesar.

Jika jalan tidak memiliki  tanda batas lajur, maka jumlah lajur

ditentukan dari lebar perkerasan sesuai Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan

Lebar Perkerasan (L) Jumlah
LajurL < 4,50 m

4,50 m ≤ L < 8,00 m
8,00 m ≤ L < 11,25 m
11,25 m ≤ L < 15,00 m
15,00 m ≤ L < 18,75 m
18,75 m ≤ L < 22,50 m

1
2
3
4
5
6

Sumber Pd T-05-2005-B (Departemen Pekerjaan Umum)

Koefisien distribusi kendaraan (C) untuk kendaraan ringan dan berat

yang lewat pada lajur rencana ditentukan sesuai Tabel 3.
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Tabel 3 Koefisien distribusi kendaraan (C)

Jumlah Lajur
Kendaraan ringan* Kendaraan berat**
1 arah 2 arah 1 arah 2 arah

1
2
3
4
5
6

1,00
0,60
0,40

-
-
-

1,00
0,50
0,40
0,30
0,25
0,20

1,00
0,70
0,50
-
-
-

1,00
0,50
0,475
0,45
0,425
0,40

Sumber Pd T-05-2005-B (Departemen Pekerjaan Umum)

Keterangan : *) Mobil Penumpang

**) Truk dan Bus

b) Ekivalen beban sumbu kendaraan (E).

Angka ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu

(setiap kendaraan)

ditentukan menurut Rumus 1, 2, 3 dan 4 atau pada Tabel 4.

Angka ekivalen STRT =
( ), …………………. (1)

Angka ekivalen STRG =
( ), ………………… (2)

Angka ekivalen SDRG =
( ), ……………….. (3)

Angka ekivalen STrRG =
( ), ……………….. (4)
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Tabel 4 Ekivalen beban sumbu kendaraan (E)

Beban sumbu

(ton)

Ekivalen beban sumbu kendaraan (E)

STRT STRG SDRG STrRG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,00118
0,01882
0,09526
0,30107
0,73503
1,52416
2,82369
4,81709
7,71605
11,76048
17,21852
24,38653
33,58910
45,17905
59,53742
77,07347
98,22469
123,45679
153,26372
188,16764

0,00023
0,00361
0,01827
0,05774
0,14097
0,29231
0,54154
0,92385
1,47982
2,25548
3,30225
4,67697
6,44188
8,66466
11,41838
14,78153
18,83801
23,67715
29,39367
36,08771

0,00003
0,00045
0,00226
0,00714
0,01743
0,03615
0,06698
0,11426
0,18302
0,27895
0,40841
0,57843
0,79671
1,07161
1,41218
1,82813
2,32982
2,92830
3,63530
4,46320

0,00001
0,00014
0,00070
0,00221
0,00539
0,01118
0,02072
0,03535
0,05662
0,08630
0,12635
0,17895
0,24648
0,33153
0,43690
0,56558
0,72079
0,90595
1,12468
1,38081

Sumber Pd T-05-2005-B (Departemen Pekerjaan Umum)

c) Faktor umur rencana dan perkembangan lalu lintas

Faktor hubungan umur rencana dan perkembangan lalu lintas

ditentukan menurut Rumus 5 atau Tabel 4 dibawah ini.

N= ½ 1 + (1 + ) + 2(1 + ) ( ) ………………..  (5)
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Tabel 5 Faktor hubungan antara umur rencana dengan perkembangan
lalu lintas (N)

r (%)

n (tahun)
2 4 5 6 8 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
25
30

1,01
2,04
3,09
4,16
5,26
6,37
7,51
8,67
9,85
11,06
12,29
13,55
14,83
16,13
17,47
24,54
32,35
40,97

1,02
2,08
3,18
4,33
5,52
6,77
8,06
9,40
10,79
12,25
13,76
15,33
16,96
18,66
20,42
30,37
42,48
57,21

1,03
2,10
3,23
4,42
5,66
6,97
8,35
9,79
11,30
12,89
14,56
16,32
18,16
20,09
22,12
33,89
48,92
68,10

1,03
2,12
3,28
4,51
5,81
7,18
8,65
10,19
11,84
13,58
15,42
17,38
19,45
21,65
23,97
37,89
56,51
81,43

1,04
2,16
3,38
4,69
6,10
7,63
9,28

11,06
12,99
15,07
17,31
19,74
22,36
25,18
28,24
47,59
76,03
117,81

1,05
2,21
3,48
4,87
6,41
8,10
9,96
12,01
14,26
16,73
19,46
22,45
25,75
29,37
33,36
60,14

103,26
172,72

Sumber Pd T-05-2005-B (Departemen Pekerjaan Umum)

d) Akumulasi ekivalen beban sumbu standar (CESA)

Dalam menentukan akumulasi beban sumbu lalu lintas (CESA)

selama umur rencana ditentukan dengan Rumus 6.

CESA = ∑ 365 ……………………….(6)

dengan pengertian

CESA = akumulasi ekivalen beban sumbu standar
m = jumlah masing-masing jenis kendaraan
365 = jumlah hari dalam satu tahun
E = ekivalen beban sumbu (Tabel 3)
C = koefisien distribusi kendaraan (Tabel 2)
N = Faktor hubungan umur rencana yang sudah disesuaikan dengan

perkembangan lalu lintas (Tabel 5)
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G. Lendutan

Lendutan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah lendutan hasil

pengujian dengan alat Falling Weight Deflectometer (FWD) atau

Benkelman  Beam (BB). Apabila pada waktu pengujian lendutan

ditemukan data yang meragukan maka pada lokasi atau titik tersebut

dianjurkan untuk dilakukan pengujian ulang atau titik pengujian

dipindah pada lokasi atau titik disekitarnya.

1 Lendutan dengan Falling Weight Deflectometr (FWD)

Lendutan yang digunakan adalah lendutan pada pusat beban (df1).

Nilai lendutan ini harus dikoreksi dengan faktor muka air tanah (faktor

musim) dan koreksi temperatur serta faktor koreksi beban uji (bila

beban uji tidak tepat sebesar 4,08 ton). Besarnya lendutan langsung

adalah sesuai Rumus 7.

dL= df1xFtx Ca x FKB-FWD ……………………………………….(7

dengan pengertian :

df1 =
=

lendutan langsung (mm)
lendutan langsung pada pusat beban (mm)

Ft = faktor penyesuaian lendutan terhadap temperatur standar 350C,
yaitu sesuaiRumus 8, untuk tebal lapis beraspal (HL) lebih kecil 10 cm atau
Rumus 9, untuktebal lapis beraspal (HL) lebih besar atau sama dengan
10 cm ataumenggunakan Tabel 5 atau pada Gambar 1 (Kurva A untuk HL
< 10 cm danKurva B untuk HL > 10 cm).

= 4,184 x TL- 0,4025 , untuk HL < 10 cm
............................................................ (8)= 14,785 x TL- 0,7573 , untuk HL > 10 cm
.......................................................... (9)

TL = temperatur lapis beraspal, diperoleh dari hasil
pengukuran langsung dilapangan atau dapat diprediksi dari
temperatur udara,yaitu:

TL = 1/3 (Tp + Tt + Tb) ...................................................... (10)
Tp = temperatur permukaan lapis beraspal
Tt = temperatur tengah lapis beraspal atau dari Tabel 6
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Tb = temperatur bawah lapis beraspal atau dari Tabel 6
Ca =  faktor pengaruh muka air tanah (faktor musim)

= 1,2 ; bila pemeriksaan dilakukan pada musim kemarau atau
muka air tanah rendah

=  0,9 ; bila pemeriksaan dilakukan pada musim hujan atau muka
air tanah tinggi

FKB-FWD = faktor koreksi beban uji Falling Weight Deflectometer
(FWD)

= 4,08 x (Beban Uji dalam ton)(-1) ..........................................   (11)

Cara pengukuran lendutan dengan alat FWD mengacu pada Petunjuk

Pengujian Lendutan Perkerasan Lentur Dengan Alat Falling Weight

Deflectometer (Dadang AS-Pustran, 2003) dan gambar alat Falling

Weight Deflectometer (FWD)

Gambar 22 Alat Falling Weight Deflectometer (FWD)
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2 Keseragaman lendutan

Perhitungan tebal lapis tambah dapat dilakukan pada setiap titik

pengujian atau berdasarkan panjang segmen (seksi). Apabila

berdasarkan panjang  seksi maka cara menentukan panjang seksi

jalan harus dipertimbangkan terhadap keseragaman lendutan.

Keseragaman yang dipandang sangat baik mempunyai rentang faktor

keseragaman antara 0 sampai dengan 10, antara 11 sampai dengan 20

keseragaman baik dan antara 21 sampai dengan

30  keseragaman  cukup  baik.  Untuk  menentukan  faktor

keseragaman  lendutan  adalah dengan menggunakan Rumus 15

sebagai berikut:

FK = 100% < ………………………………….(15)

dengan pengertian :

FK = faktor keseragaman
FK ijin = faktor keseragaman yang diijinkan

= 0 % - 10%; keseragaman sangat baik
= 11% - 20%; keseragaman baik
= 21% - 30%; keseragaman cukup baik

dR = lendutan rata-rata pada suatu seksi jalan

= ∑ ………………………………………….… (16)

s = deviasi standar = simpangan baku

=
(∑ ) (∑ )( ) ………………………………. (17)

d = nilai lendutan balik (dB) atau lendutan langsung (dL) tiap
titik pemeriksaan pada suatu seksi jalan

ns = jumlah titik pemeriksaan pada suatu seksi jalan

3 Lendutan wakil

Untuk menentukan besarnya lendutan yang mewakili suatu sub

ruas/seksi jalan, digunakan
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Rumus 18, 19 dan 20 yang disesuaikan dengan fungsi/kelas jalan, yaitu:

 Dwakil = dR + 2 s ; untuk jalan arteri / tol (tingkat kepercayaan 98%)

..................

(18)
 Dwakil = dR + 1,64 s ; untuk jalan kolektor (tingkat kepercayaan 95%)

......................

(19)
 Dwakil = dR +1,28 s ; untuk jalan lokal (tingkat kepercayaan 90%)

...........................

(20)

dengan pengertian :

Dwakil = lendutan yang mewakili suatu seksi jalan

dR = lendutan rata-rata pada suatu seksi jalan sesuai Rumus 16

s          = deviasi standar sesuai Rumus 17

4. Faktor koreksi tebal lapis tambah

Tebal lapis tambah/overlay yang diperoleh adalah berdasarkan

temperatur standar 35oC, maka untuk masing-masing daerah perlu

dikoreksi karena memiliki temperatur perkerasan rata-rata  tahunan

(TPRT)  yang berbeda.  Data  temperatur  perkerasan  rata-rata

tahunan untuk setiap daerah atau kota ditunjukkan pada Lampiran A,

sedangkan faktor koreksi tebal lapis tambah/overlay (Fo) dapat

diperoleh dengan Rumus 21 atau menggunakan Gambar 23

dengan pengertian :

Fo = faktor koreksi tebal lapis tambah/overlay

TPRT = temperatur perkerasan rata-rata tahunan untuk

daerah/kota tertentu (Tabel A1 pada Lampirn A)
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Gambar 23. Faktor koreksi tebal lapis tambah/overlay (Fo)

5 Jenis lapis tambah

Pedoman ini berlaku untuk lapis tambah dengan Laston, yaitu modulus

resilien (MR) sebesar

2000 MPa dan Stabilitas Marshall minimum 800 kg. Nilai modulus

resilien (MR) diperoleh berdasarkan pengujian UMATTA atau alat lain

dengan temperatur pengujian 25oC. Apabila jenis campuran beraspal

untuk lapis tambah menggunakan Laston Modifikasi dan Lataston

atau campuran beraspal yang mempunyai sifat berbeda (termasuk

untuk Laston) dapat menggunakan faktor koreksi tebal lapis tambah

penyesuaian (FKTBL) sesuai Rumus 22 atau Gambar 24.

FKTBL = 12,51 x , ………………………………….. (22)

dengan pengertian :

FKTBL = faktor koreksi tebal lapis tambah penyesuaian

MR = Modulus Resilien (MPa)
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Gambar 24 Faktor koreksi tebal lapis tambah penyesuaian (FKTBL)

Tabel 6 Faktor koreksi tebal lapis tambah penyesuaian (FKTBL)

Jenis Lapisan
Modulus

Resilien, MR
(MPa)

Stabilitas
Marshall

(kg)
FKTBL

Laston Modifikasi 3000 min. 1000 0,8
5Laston 2000 min. 800 1,0
0Lataston 1000 min. 800 1,2
3Sumber Pd T-05-2005-B (Departemen Pekerjaan Umum)



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada pada ruas jalan Bts. Kab. Lampung

Tengah / Kab. Tl. Bawang - Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab. Lampung

Timur dengan panjang 45,43 km. Peta lokasi penelitian dapat dilihat

pada Gambar 25.

Gambar 25. Lokasi Penelitian
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B. Data Yang Digunakan

1. Data primer

Data primer berupa dokumentasi foto, video dan formulir standar

kondisi jalan aspal yang dilakukan penulis.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber data

seperti Perencana dan Pengawas Jalan Nasional (P2JN)

Provinsi Lampung dan lain sebagainya.yang telah ada, dari, buku,

laporan, jurnal atau sumber lain yang relevan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di
antaranya :

a.  Data panjang dan lebar jalan

b. Data FWD (Falling Weight Deflectometer)

c. Data LHR

C. Tahapan Persiapan

Sebelum melakukan semua kegiatan pelaksanaan penelitian, maka

perlu dilakukan pekerjaan  persiapan. Adapun hal - hal yang perlu

dipersiapkan antara lain :

1. Mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan tentang topik

penelitian sebanyak mungkin untuk memudahkan pekerjaan analisis

selanjutnya, seperti : artikel, karya ilmiah, dan lain – lain.

2.   Mengumpulkan literatur pendukung yang akan digunakan dalam

proses analisis baik secara manual maupun menggunakan sistem
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komputerisasi, seperti : buku dan lain – lain..

D. Peralatan Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Form survei

2. Alat ukur meteran

3. Penggaris

4. Kamera

E. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai

kondisi aktual di lapangan. Survey ini di lakukan pada tanggal 12 Juli

2018 untuk mendapatkan dokumentasi, video dan foto untuk melihat

kondisi jalan yang sebenarnya di ruas jalan yang akan diteliti. Survei

dilakukan dengan menggunakan kamera yang diletakkan di depan

motor untuk merekam kondisi jalan dengan interval jarak pada

setiap 200 m, dilakukan dokumentasi

F. Analisis Data dan Hasil

Pada tahap ini data yang telah didapat selanjutnya akan dianalisa.

Dalam menganalisis data ini Perhitungan tebal lapis tambah perkerasan

lentur dapat menggunakan rumus-rumus atau gambar-gambar

Tahapan perhitungan tebal lapis tambah adalah sebagai berikut:

a) hitung repetisi beban lalu-lintas rencana (CESA) dalam ESA;

b) hitung lendutan hasil pengujian dengan alat FWD atau BB dan
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koreksi dengan faktor muka air tanah (faktor musim, Ca) dan faktor

temperatur standar (Ft) serta faktor beban uji (FKB-FWD untuk

pengujian dengan FWD dan FKB-BB untuk pengujian dengan BB) bila

beban uji tidak tepat sebesar 8,16 ton) atau sesuai Pasal 5.2;

c) tentukan panjang seksi yang memiliki keseragaman (FK) yang

sesuai dengan tingkat keseragaman yang diinginkan sesuai Butir 5.3;

d) hitung Lendutan wakil (Dwakil) untuk masing-masing seksi jalan

yang tergantung dari kelas jalan sesuai Butir 5.4;

e) hitung lendutan rencana/ijin (Drencana) dengan menggunakan

Rumus 23 untuk lendutan dengan alat FWD dan Rumus 24 untuk

lendutan dengan alat BB;

Drencana = 17,004 x CESA (-0,2307) ...................................... (23)

Drencana = 22,208 x CESA (-0,2307) .................................. (24)

dengan pengertian :

Drencana = lendutan rencana, dalam satuan milimeter.

CESA = akumulasi ekivalen beban sumbu standar, dalam satuan ESA

atau dengan memplot data lalu-lintas rencana (CESA) pada Gambar 3

Kurva C untuk lendutan dengan alat FWD dan Gambar 4 Kurva D

untuk lendutan balik dengan alat BB

f) hitung tebal lapis tambah/overlay (Ho) dengan menggunakan

Rumus 25 atau dengan memplot pada Gambar 5

Ho =
( ( ) ( ) ( )), ……………………… (25)
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dengan pengertian :

Ho = tebal lapis tambah sebelum dikoreksi temperatur rata-rata
tahunan daerahtertentu, dalam satuan centimeter.

Dsbl ov
Dstl ov

=
=

lendutan sebelum lapis tambah/Dwakil, dalam satuan milimeter.
lendutan setelah lapis tambah atau lendutan rencana, dalam
satuan milimeter.

g) hitung tebal lapis tambah/overlay terkoreksi (Ht) dengan

mengkalikan Ho dengan faktor koreksi overlay (Fo), yaitu sesuai

dengan Rumus 26

Ht = Ho x Fo ..................................................................... (26)

dengan pengertian :

Ht = tebal lapis tambah/overlay Laston setelah dikoreksi dengan

temperatur rata-rata
tahunan daerah tertentu, dalam satuan centimeter.

Ho = tebal lapis tambah Laston sebelum dikoreksi temperatur rata-

rata tahunan
daerah tertentu, dalam satuan centimeter.

Fo = faktor koreksi tebal lapis tambah/overlay (sesuai Rumus 21 atau

Gambar 2)

h) bila jenis atau sifat campuran beraspal yang akan digunakan tidak

sesuai dengan ketentuan di atas maka tebal lapis tambah harus

dikoreksi dengan faktor koreksi tebal tebal lapis tambah penyesuaian

(FKTBL) sesuai Rumus 22
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G. Diagram Alir Metode Penelitian

MULAI

PERSIAPAN PENELITIAN

1. Menetapkan lokasi studi
2. Mengumpulkan informasi awal

mengenai denah studi
3. Studi kepustakaan

Gambar 26. Bagan alir metode penelitian

SURVEI LAPANGAN

DATA PRIMER

Dokumentasi, video

DATA SEKUNDER

Data FWD (Falling
Weight Deflectometer)

Data LHR

SELESAI

KESIMPULAN dan
SARAN

ANALISIS

PENGOLAHAN DATA



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Tebal lapis tambah yang diperlukan untuk ruas jalan Jalan Lintas

Pantai Timur Provinsi Lampung ruas 004 (Bts. Kab. Lampung

Tengah/Kab. Tl. Bawang - Bts. Kab.Lampung Tengah/Kab. Lampung

Timur) agar dapat melayani lalu-lintas sebanyak 45.397.801 ESA

selama umur rencana 20 tahun adalah 17 cm dengan pembagian

sebagai berikut : AC-BASE = 7 cm, AC-BC = 6 cm, AC-WC = 4 cm.

Biaya untuk pemeliharaan ruas 004 (Bts. Kab. Lampung Tengah/Kab.

Tl. Bawang – Bts. Kab.Lampung Tengah/Kab. Lampung Timur) yang

berjarak 5,6 km sebesar Rp. 21.795.523.229.
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B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder,

sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan data-data yang

diuji atau dihasilkan sendiri, sehingga menghasilkan hasil penelitian

yang memiliki keakuratan lebih tinggi.

2. Evaluasi kondisi dan kualitas ruas jalan penulis sarankan

untuk melibatkan Akademis, dimana sumber daya teknologi maupun

sumber daya   manusia cukup sekaligus sebagai bahan

pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami pengelolaan jaringan

jalan secara komperehensip.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan hasil

desain awal dengan kondisi perkerasan yang ada di lapangan.
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