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ABSTRAK 

 

STUDI KERUSAKAN DAN PENDEKATAN PERBAIKAN PERKERASAN 

KAKU (RIGID PAVEMENT) JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI 

BESAR PADA RUAS SIDOMULYO STA 39+400 – KOTABARU  

STA 80+000) 

 

 

Oleh: 

 

RIDWAN M ABDUH 

 

Di Provinsi Lampung sekarang sudah dioperasikan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas 

Bakauheni – Terbanggi Besar sebagai sebuah solusi dari masalah kemacetan yang 

ada di Provinsi Lampung sebagai gerbang Sumatera. Namun demikian Jalan Tol 

Trans Sumatera Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar juga masih mempunyai 

kekurangan dan keterbatasan tersendiri yang perlu diteliti dan diperbaiki secara 

terus menerus. Evaluasi kerusakan jalan pada perkerasan kaku didapatkan data 

bahwa jenis kerusakan jalan didominasi oleh kerusakan retak, diikuti punch out dan 

kerusakan jalan berlubang. Kerusakan yang terjadi akan mempengaruhi kualitas 

layanan struktur jalan, serta mengganggu kenyamanan dan keamanan para 

pengguna jalan, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya penanganan yang tepat untuk 

mengembalikan fungsi jalan tersebut melalui perbaikan-perbaikan sesuai dengan 

petunjuk teknis yang berlaku . 

 

Persentase kerusakan pada Jalan Tol Trans Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kota 

Baru STA. 39+400 s/d STA. 80+000 sepanjang 40,6 km sesuai dengan peraturan 

Bina Marga 1992 pada Pra FHO1 yaitu sebesar 2,36%; Pra FHO2 sebesar 2,64% 

dan FHO3 sebesar 0,97%. Persetanse nilai tersebut termasuk kedalam kategori 

sedikit sekali. Kerusakan yang ditemukan kembali sebagai temuan kerusakan baru 

setelah dilakukannya perbaikan baik di Pra FHO1 dan Pra FHO2 mengindentifikasi 

bahwa analisis jenis perbaikan yang dipilih menjadi kurang tepat, sehingga 

perbaikan kerusakan yang terjadi dilakukan sampai tahap FHO3. Dan menunjukkan 

bahwa perbaikan Partial Depth Repair menjadi perbaikan yang paling banyak 

dilakukan pada setiap tahapan FHO. Sehingga keadaan tersebut bisa digunakan 

sebagai sebuah rekomendasi perbaikan yang langsung dilakukan sejak awal tahapan 

Pra FHO1, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan kembali pada tahapan 

FHO selanjutnya. 

 

Kata kunci : Persentase Kerusakan 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

STUDY OF DAMAGE AND APPROACH TO REPAIR OF RIGID 

PAVEMENT OF BAKAUHENI TERBANGGI BESAR TOLL AT 

SIDOMULYO STA 39+400 – KOTABARU 

STA 80+000) 

 

By:  

 

RIDWAN M ABDUH 

 

 

In Lampung Province, the Bakauheni – Terbanggi Besar Toll Road has now been 

operated as a solution to the congestion problem in Lampung Province as the 

gateway to Sumatra. However, the Bakauheni – Terbanggi Besar Toll Road still 

has its own shortcomings and limitations that need to be researched and improved 

continuously. Evaluation of road damage on rigid pavement data shows that the 

type of road damage is dominated by crack damage, followed by punch outs and 

pothole damage. The damage that occurs will affect the service quality of the road 

structure, as well as interfere with the comfort and safety of road users, therefore 

it is necessary to make appropriate handling efforts to restore the function of the 

road through repairs in accordance with applicable technical instructions. 

 

Percentage of damage to the Trans Sumatra Toll Road Package 2 Sidomulyo – Kota 

Baru STA. 39+400 to STA. 80+000 along 40.6 km in accordance with the 1992 

Bina Marga regulations on Pre FHO1 which is 2.36%; Pre FHO2 is 2.64% and 

FHO3 is 0.97%. The percentage of these values is included in the category of very 

few. Damages that were rediscovered as new damage findings after repairs were 

carried out in both Pre FHO1 and Pre FHO2 identified that the analysis of the type 

of repair chosen was inaccurate, so that the repair of the damage that occurred was 

carried out until the FHO3 stage. And shows that the Partial Depth Repair repair 

is the most common repair at each stage of the FHO. So that this situation can be 

used as a recommendation for repairs that are immediately carried out from the 

beginning of the Pre FHO1 stage, so as to minimize the occurrence of damage 

again at the next FHO stage. 

 

__________ 

Keywords: Damage Percentage 
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dowel   : besi polos diameter (32-38 mm) yg digunakan untuk  
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falling weight   : alat untuk menganalisis struktur jalan meliputi subbase,  

deflectometer     base dan surface, untuk kemudian mendesain jalan  

   dengan umur rencana tertentu 

 

faulting  : penurunan salah satu sisi segmen perkerasan beton 
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Joint Plain Concrete  : perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan 

Pavement  

 

Jointed reinforced  : perkerasan kaku bersambung dengan tulangan 

concrete pavement  

 

lane joint crack : retak sambungan jalan 

longitudinal crack : retak memanjang 

nipple   : semacam corong untuk memasukkan bahan epoxy  

  kedalam lubang retakan 
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Partial Depth Repair : teknik perbaikan beton dengan membongkar seluruh tebal 

(PDR)     pelat pada sebagian panjang dalam segmen 

Pra Final Hand Over  : pengecekan sebelum serah terima akhir 

(Pra FHO)  

pumping  : keluarnya air dari dalam lapisan seperti terpompa 

punch out  : retak yang sudah mengarah pada hancur 

rapid setting  : bahan yang cepat mengeras 

rigid Pavement : perkerasan Beton 

rocking  : goyah / bergetar  

Rolling Weight  : perangkat yang dipasang di trailer yang secara terus- 

Deflectometer     menerus mengukur defleksi perkerasan maksimum di  

  bawah roda beban dalam kondisi bergerak 

rutting   : penurunan akibat beban roda 

sand blaster  : mesin pencampuran pasir dengan epoxy 

sand blasting  : campuran pasir dengan epoxy 

sattlement  : penurunan daya dukung tanah dasar 

scaling   : hancur sebagian dengan ukuran tertentu 

setting time  : waktu yang di perlukan campuran bahan tertentu untuk  

  mengeras 

shrinkage crack : retak susut 

spalling  : retak melintang memanjang ke arah pecah 

subbase  : lapisan tanah yang telah dipadatkan 

warping  : bengkok-bengkok 

working cracks : retak aktif yang begitu ada pembebanan akan bergerak 

          



 
 

 

 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

 

Pembangunan jalan tol menjadi salah satu solusi untuk mengurangi 

permasalahan kemacetan lalu lintas. Pembangunan jalan tol juga secara tidak 

langsung berperan besar dalam pertumbuhan laju perekonomian masyarakat. 

Menurut Khasanah dkk (2017), dampak positif dari pembangunan jalan tol yaitu 

membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka usaha sekitar 

pembangunan jalan tol. Kelancaran arus lalu lintas di suatu daerah dapat 

mengakibatkan sistem transpotasi dalam proses penyediaan kebutuhan barang 

dan jasa di daerah tersebut menjadi tidak terhambat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan jalan tol berpengaruh terhadap 

nilai lahan disekitarnya, nilai jual lahan akan naik karena letak yang strategis 

(Harum dkk, 2017). Siswanto dkk (2019) mengatakan pembangunan jalan tol 

mempengaruhi pada sektor ekonomi, sosial lingkungan, dan perhotelan di jalan 

tol Kota Pekalongan. 

 

Di Provinsi Lampung sekarang sudah dioperasikan Jalan Tol Trans Sumatera 

Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sebagai sebuah solusi dari masalah 

kemacetan yang ada di Provinsi Lampung sebagai gerbang Sumatera. Namun 

demikian Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar juga 
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masih mempunyai kekurangan dan keterbatasan tersendiri yang perlu diteliti 

dan diperbaiki secara terus menerus.  

Bila kita perhatikan lapis perkerasan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni 

– Terbanggi Besar pada badan jalan menggunakan perkerasan kaku (rigid 

pavement) pada kontruksinya. Perkerasan kaku (rigid pavement) merupakan 

konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen 

sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif 

cukup tinggi khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible 

pavement) yang bahan pengikatnya menggunakan aspal. Konstruksi perkerasan 

kaku mempunyai kemampuan penyebaran beban yang lebih tinggi dari 

perkerasan lentur. Sebagai akibatnya, lendutan menjadi lebih kecil serta 

tegangan yang bekerja pada tanah dasar juga rendah, karena itu perkerasan kaku 

tidak memerlukan daya dukung pondasi yang kuat. Keseragaman daya dukung 

tanah dasar sangat penting diperhatikan, dimana tidak boleh ada perubahan yang 

mencolok dari daya dukung tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

prinsip perencanaan perkerasan lentur dimana lapisan pondasi (base) dan lapis 

pondasi bawah (subbase) memerlukan kekuatan yang tinggi untuk 

mendistribusikan tegangan dari beban roda yang bekerja pada lapisan aspal. 

 

Dari beberapa kelebihan perkerasan kaku yang sudah disebutkan diatas, lapis 

perkerasan kaku juga memiliki permasalahan yang menyebabkan 

ketidaknyamanan para pengguna jalan, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan 

lalu lintas yang berbahaya. Terdapat kerusakan pada beberapa ruas jalan Tol 

Trans Sumatera yang membuat pengendara menjadi waswas saat melalui ruas 

tersebut. Permasalahan yang terjadi pada lapis perkerasan kaku disebabkan 
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antara lain oleh cuaca dan suhu, salah perencanaan ataupun akibat dari beban 

yang berlebihan atau kelebihan muatan kendaraan dari kapasitas yang di 

rencanakan serta akibat beban-beban lain seperti gempa yang mengakibatkan 

keretakan (crack) pada struktur perkerasan jalan.  

 

Menurut Nugroho dkk (2021), dengan studi kasus pada ruas jalan Kedung 

Cowek, terdapat delapan jenis kerusakan jalan yaitu pelepasan, lepasnya 

agregat sambungan, retak susut, tambalan kecil, retak lurus, lepasnya agregat di 

sudut, retak sudut, dan retak beban lalu lintas. Seperti terjadi pada ruas jalan tol 

Pemalang-Batang tercatat telah terjadi kecelakaan sebanyak 182 kejadian pada 

tahun 2019 dan sempat terjadi jalan retak sepanjang 30 m (Budiharjo dkk, 

2021). Kasus lain terkait kerusakan pada perkerasan jalan tol juga terjadi di 

jalan tol ruas Banjarejo – Ngawen antara lain ditemui enam macam yaitu 

lubang, ambles, retak memanjang, retak melintang, tambalan, dan retak kulit 

buaya (Rahmanto, 2016). Dikarenakan seringkali kita mendapati beberapa 

kerusakan jalan beton. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Supardi 

(2013), yang membahas mengenai evaluasi kerusakan jalan pada perkerasan 

kaku didapatkan data bahwa jenis kerusakan jalan didominasi oleh kerusakan 

retak, diikuti punch out dan kerusakan jalan berlubang. Kerusakan yang terjadi 

akan mempengaruhi kualitas layanan struktur jalan, serta mengganggu 

kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan, oleh sebab itu perlu dilakukan 

upaya penanganan yang tepat untuk mengembalikan fungsi jalan tersebut 

melalui perbaikan-perbaikan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku  . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kerusakan, 

metode perbaikan perkerasan beton, dan serta menganalisis hasil perbaikan 

yang telah dilaksanakan pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni – 

Terbanggi Besar KM. 39+400 s.d KM 80+000 Jalur A dan Jalur B, apakah 

perbaikan yang ada saat ini sudah efektif sehingga perlu adanya kajian untuk 

menentukan apakah metode perbaikan perkerasan beton tersebut sudah tepat 

atau perlu adanya perubahan metode perbaikan kembali. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 

a. Lokasi penelitian dilakukan pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas 

Bakauheni – Terbanggi Besar KM. 39+400 s.d 80+000. 

b. Data primer berupa hasil pengamatan secara visual serta hasil 

pengukuran yang terdiri dari panjang, lebar, kedalam dari tiap jenis 

kerusakan. 

c. Studi penelitian dilakukan hanya pada perkerasan kaku (Rigid Pavement) 

pada badan jalan yang terdapat pada permukaan jalan (surfase course). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk  

a. Menganalisis persentase kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Tol Trans 

Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kota Baru STA. 39+400 s/d STA. 80+000.  

b. Menganalisis dan mengklasifikasikan jenis kerusakan perkerasan kaku yang 

terjadi pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar 

KM. 39+400 s.d KM 80+000. 

c. Mengkaji metode perbaikan pada kerusakan lapis perkerasan yang 

mengalami kerusakan kembali setelah dilakukan perbaikan.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

a. Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai jenis-jenis kerusakan 

jalan yang ada pada lapis permukaan perkerasan kaku di jalan Tol 

b. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan bahan referensi baru kepada 

peneliti dalam mengkaji tentang penyebab kerusakan jalan perkerasan 

kaku (Rigid pavement) di jalan Tol. 

c. Memberikan alternatif solusi dan metode perbaikan menyangkut struktur 

kontruksi yang rusak maupun biaya perbaikan sehingga mendapatkan 

pilihan yang tepat dalam menentukan perbaikannya. 

d. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan 

Instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan 

kontruksi jalan raya 

e. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang pembangunan 

Jalan Tol beserta bangunan pendukungnya. 
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Dengan mengetahui penyebab maka para pelaku dan pengguna jasa dapat 

menghindari terjadinya kerusakan/cacat rigid berulang dan bagi pengambil 

kebijakan dapat menjadi masukan dalam pembuatan panduan pelaksanaan 

pekerjaan khususnya perbaikan rigid pada Jalan Tol.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan 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, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Sukirman (1999) menyatakan bahwa 

berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi jalan dapat dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu: konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), konstruksi 

perkerasan kaku (rigid pavement), konstruksi perkerasan komposit (composite 

pavement). 

 

2.1. Beton 

Produksi beton di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut terbukti telah  

diproduksi 14 juta ton dan sampai saat ini produksi semen mencapai 

17.250.000 ton per tahun. Hal tersebut sesuai kebutuhan pembangunan 

kontruksi yang ada di Indonesia. 

Beton mempunyai keuntungan dan kerugian beton dari segi materi, pekerjaan 

dan kegunaan beton: 

a) Keuntungan menggunakan beton 
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1. Mudah dicetak, artinya beton segar dapat mudah diangkut maupun 

dicetak dalam bentuk apapun dan ukuran berapapun tergantung dari 

keinginan. 

2. Ekonomis, artinya bahan-bahan dasar dari bahan lokal kecuali Portland 

cement. Hanya daerah-daerah tertentu yang sulit mendapatkan pasir 

maupun kerikil. Cetakan dapat digunakan berulang-ulang sehingga 

secara ekonomis menjadi murah. 

3. Awet dan tahan lama, artinya beton termasuk berkekuatan tinggi, serta 

mempunyai sifat tahan terhadap perkaratan dan pembusukan oleh 

kondisi lingkungan. Bila dibuat secara baik kuat tekannya sama dengan 

batu alam. 

4. Tahan api, artinya tahan terhadap kebakaran.  

5. Beton memiliki kuat tekan tinggi dengan dikombinasikan baja tulangan 

sehingga mampu menahan struktur yang berat yang menerima beban 

tegangan tekan dan tarik. Beton dan baja boleh dikatakan mempunyai 

koefisien muai hampir sama. 

6. Beton segar dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang 

pada tempat-tempat yang posisinya sangat sulit. Beton dapat 

disemprotkan pada permukaan beton yang lama untuk 

menyambungkan dengan beton baru (grouting). 

7. Bentuknya indah, artinya dapat dibuat model sesuka hati menurut selera 

yang menghendakinya. 

b) Kerugian menggunakan beton 
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1. Beton segar mengembang dan menyusut pada saat proses hidrasi dan 

pengeringan. Beton keras mengembang jika basah, sehingga perlu 

diadakan dilatasi pada beton yang panjang untuk memberi tempat 

kembang susut beton. 

2. Beton sulit kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat dimasuki 

air dan air membawa kandungan garam yang dapat merusak beton. 

3. Beton bersifat getas sehingga harus dihitung dengan teliti agar setelah 

digabungkan dengan baja tulangan dapat bersifat kokoh terutama pada 

perhitungan bangunan tahan gempa. 

Jenis beton yang dapat digunakan (SNI 03 – 2847 – 2002), sebagai berikut: 

a. Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah 

tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan 

atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua 

material bekerja bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja. 

b. Beton normal: beton yang mempunyai berat satuan 2200 kg/m³ sampai 

2500 kg/m³ dan dibuat dengan menggunakan agregat alam yang dipecah 

atau tanpa dipecah. 

c. Beton polos: beton tanpa tulangan atau mempunyai tulangan tetapi kurang 

dari ketentuan minimum. 

d. Beton pracetak elemen komponen beton tanpa atau dengan tulangan yang 

dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan. 

e. Beton prategang beton bertulang yang telah diberi tegangan tekan dalam 

untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat beban kerja. 



10 

 

f. Beton ringan beton yang mengandung agregat ringan dan mempunyai berat 

satuan tidak lebih dari 1900 kg/m³ 

g. Beton ringan pasir beton ringan yang semua agregat halusnya merupakan 

pasir berat normal. 

h. Beton ringan total beton yang agregat halusnya bukan merupakan pasir 

alami. 

Nilai kuat tekan beton didapatkan melalui tata cara pengujian standar, 

menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan secara bertahap 

pada benda uji pada umur 28 hari. Bentuk benda uji adalah silinder diameter 

150 mm, tinggi 300 mm atau kubus (Tabel 1) sampai hancur. Untuk standar 

pengujian kuat tekan digunakan SNI 03- 6805 – 2002. 

Tabel 1. Ketentuan Kuat Tekan 

Mutu Beton Kuat Tekan Karakteristik (kg/cm²) 

fc' 

(Mpa) 
σbk 

(kg/cm²) 

Benda Uji Silinder 

150mm - 300mm 

Benda Uji Kubus 

150x150x150mm 

50 K600 500 600 

45 K500 450 500 

40 K450 400 450 

35 K400 350 400 

30 K350 300 350 

25 K300 250 300 

20 K250 200 250 

15 K175 150 175 

10 K125 100 125 

Sumber: Spesifikasi Bina Marga 2010.

 

Kuat tekan beton akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton 

tersebut. Standar kuat tekan ditetapkan waktu beton berumur 28 hari karena 

pada umur tersebut sebagian besar produk hidrasi telah terbentuk. Menurut 
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PBI-1971, hubungan antara umur dan kekuatan tekan beton dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 Tabel 2. Hubungan antara Umur dan Kuat Tekan Beton 
Umur (Hari) Kuat Tekan Beton (%) 

3 40 

7 65 

14 88 

21 95 

28 100 

90 120 

365 135 

       Sumber: PBI-1971. 

Tabel 3. Mutu Beton dan Penggunaan 

  Jenis Beton fcʹ (Mpa) σbk'(Kg/cm²) Uraian 

 

Mutu Tinggi 

 

≥ 45 

 

≥ K500 

Umumnya digunakan untuk 

beton prategang seperti 

tiang pancang peton 

prategang, gelagar beton 

prategang, pelat beton 

prategang dan sejenisnya. 

 

Mutu Sedang 

 

20 ≤ x < 45 

 

K250 ≤ x < 

K500 

Umumnya digunakan untuk 

beton bertulang seperti pelat 

lantai jembatan, gelagar 

beton bertulang, diafragma, 

kereb beton pracetak, 

gorong-gorong beton 

bertulang, bangunan bawah 

jembatan dengan perkerasan 

beton semen. 

 

Mutu Rendah 

 

 

 

15 ≤ x < 20 K175 ≤ x < 

K250 

Umumnya digunakan untuk 

struktur beton tanpa 

tulangan seperti beton 

siklop, trotoar dan pasangan 

batu kosong yang diisi 

adukan pasangan batu. 

 

10 ≤ x < 15 

 

K125 ≤ x < 

K175 

Digunakan sebagai lantai 

kerja, dan penimbunan 

kembali dengan beton. 

Sumber: Spesifikasi Bina Marga 2010. 
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Mutu beton biasanya digunakan sesuai kebutuhan. Kuat tekan beton dibagi 3 

jenis yaitu mutu tinggi, mutu sedang dan mutu rendah. Masing - masing mutu 

beton mempunyai nilai kuat tekan yang berbeda. Pada Tabel 3 disajikan 

penggunaan beton yang pada umumnya digunakan dalam jenis bangunan.  

 

2.2. Perkerasan Kaku atau Rigid Pavement  

Perkerasan kaku adalah lapisan yang terbuat dari agregat kasar, agregat halus, 

air dan semen. Perkerasan kaku biasanya digunakan pada jalan pemberhentian 

lalu lintas seperti lampu merah, pemberhentian kendaraan di dermaga, take off 

and landing pesawat (bandara) dan jalan yang berkomersial (Tol). Selain dapat 

menahan beban yang berat, keunggulan perkerasan kaku antara lain masa 

pelayanannya sangat panjang yaitu sekitar 15 sampai 20 tahun, dengan 

perawatan lebih ringan dibanding perkerasan lentur, lebih tahan terhadap cuaca.  

 
  

Gambar 1. Ilustrasi Perkerasan Kaku (Rigid Pavement). 

 

Disamping keunggulan tersebut, terdapat kelemahan yaitu biaya pembuatan 

lapisan perkerasan kaku sangat mahal dilihat dari bahan beton dan proses 

pekerjaan yang tidak mudah karena perlu perencanaan yang tepat dari jumlah 
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dan mutu bahan, ketepatan proses pengecoran dan perawatan, perencanaan alat 

berat dan manuvernya, perencanaan sumberdaya manusia dan kedisiplinan 

dalam proses pelaksanaan. Pada umumnya perkerasan kaku yang digunakan di 

Indonesia mengacu SNI-pd-T-14-2003.  

 
   Gambar 2. Ilustrasi Perkerasan Kaku Bersambung Tanpa Tulangan. 

 

Terdapat 5 macam perkerasan kaku, yaitu: 

1. Perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan, seperti pada Gambar 2.2 – 

Joint Plain Concrete Pavement (JPCP) 

Ciri – ciri : 

• Perkerasan tanpa tulangan 

• Jarak antar sambungan sekitar 4,5 m – 6 m 

• Ada dowel untuk meneruskangaya akibat adanya kendaraan 

2. Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan – Jointed Reinforced 

Concrete Pavement (JRCP). 
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Gambar 3. Ilustrasi Perkerasan Kaku Bersambung Dengan Tulangan. 

 

 

Ciri – ciri : 

• Perkerasan dengan tulangan dan sambungan 

• Sambungan setiap jarak sekitar 9 m – 12 m dan dowel di letakkan pada 

setiap sambungan melintang dan tiebar pada memanjang 

• Tulangan sekitar 0,15-0,25% terhadap potongan melintang 

• Jika panjang sambungan lebih dari jarak dowel yang tipikal, maka harus 

dilakukan perhitungan tulangan (tidak bisa tulangan susut) 

3. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan – Continuos Reinforced 

Concrete Pavement (CRCP) 

 
Gambar 4. Ilustrasi Perkerasan Kaku Menerus Dengan Tulangan. 
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Ciri – ciri : 

• Di desain tanpa joint, tetapi adanya tulangan arah memanjang sebanyak 

0,6%-0,8% terhadap potongan melintang Sambungan setiap jarak sekitar 

9 m – 12 m dan dowel di letakkan pada setiap sambungan melintang dan 

tiebar pada memanjang 

• Tulangan yang terlalu banyak juga dapat mengakibatkan relak melintang 

pada jarak sekitar 0,9m-2,5m. 

4. Perkerasan kaku pra tegang 

5. Perkerasan kaku pracetak 

 

Niken dkk, (2017) mendefinisikan perkerasan kaku sebagai lapisan yang relatif 

stabil yang dibangun di atas tanah asli atau tanah dasar yang berfungsi untuk 

menahan dan mendistribusikan beban kendaraan serta sebagai lapisan penutup 

permukaan.  

 

  Tabel 4. Perkerasan Kaku dan Perkerasan Lentur 

No. Perkerasan kaku Perkerasan lentur 

1 Komponen perkerasan terdiri dari 

pelat beton yang terletak tanah atau 

lapisan material granuler pondasi 

bawah (subbase). 

Komponen perkerasan terdiri 

dari lapisan permukaan, 

pondasi atas (base) dan pondasi 

bawah (subbase). 

2 Kebanyakan digunakan untuk jalan 

keras tinggi. 

Digunakan untuk semua kelas 

jalan dan tingkat volume lalu-

lintas. 

3 Pencampuran adukan beton mudah 

dikontrol. 

Pengontorlan kualitas 

campuran lebih rumit. 

4 Umur rencana dapat mencapai 20 – 

40 tahun. 

Umur rencana lebih pendek, 

yaitu sekitar 10 – 20 tahun, jadi 

kurang dari perkerasan kaku. 
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5 Lebih tahan terhadap drainase yang 

buruk. 

Kurang tahan terhadap drainase 

buruk. 

6 Biaya awal pembangunan lebih 

tinggi. 

Biaya awal pembangunan lebih 

rendah. 

7 Biaya pemeliharaan kecil. Namun, 

jika terjadi kerusakan biaya 

pemeliharaan lebih tinggi. 

Biaya pemeliharaan lebih besar. 

8 Kekuatan perkerasan lebih 

ditentukan oleh kekuatan pelat 

beton. 

Kekuatan perkerasan 

ditentukan oleh kerjasama 

setiap komponen lapis 

perkerasan. 

9 Tebal struktur perkerasan adalah 

tebal pelat betonnya. 

Tebal perkerasan adalah 

seluruh lapisan pembentuk 

perkerasan di atas tanah-dasar. 

10 Perkerasan dibuat dalam panel-panel 

(untuk tipe JPCP dan JRCP), 

sehingga dibutuhkan sambungan-

sambungan (kecuali tipe CRCP). 

Tidak dibuat dalam panel-

panel, sehingga tidak ada 

sambungan. 

Sumber: Sukirman, (1999). 

 

Perkerasan kaku secara umum terdiri dari pelat beton semen portland dengan 

tebal tertentu dan lapis pondasi (sub base) yang berdiri di atas tanah dasar (sub 

grade). Lapis pondasi dapat berupa sub base yang distabilisasi atau tidak 

distabilisasi. Perkerasan kaku adalah perkerasan yang terdiri dari pelat beton 

semen portland yang dibangun diatas lapisan (base) yang berada di atas tanah 

dasar. Jadi, ada perbedaan jenis lapisan (base atau subbase) yang berada di 

bawah pelat beton. Perbedaan perkerasan kaku dan perkerasan lentur disajikan 

pada Tabel 4 diatas. 

Beda yang paling menonjol antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur 

adalah cara keduanya dalam menyebarkan beban di atas tanah-dasar 

(subgrade). Pada perkerasan aspal atau perkerasan lentur, kekuatan perkerasan 
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bergantung pada ketebalan pondasi bawah, pondasi atas dan lapis 

permukaannya. Namun, pada perkerasan beton, karena bersifat lebih kaku, 

maka beban lalu-lintas yang bekerja disebarkan ke area yang lebih luas ke tanah 

dasar. Jadi, bagian terbesar dari kekuatan struktur perkerasan kaku diberikan 

oleh pelat betonnya sendiri, sedang pada perkerasan lentur, kekuatan 

perkerasan diperoleh dari ketebalan lapisan-lapisan pondasi bawah, pondasi 

dan lapis permukaan. Karena beban roda distribusikan ke tanah-dasar lebih 

menyebar dibandingkan dengan perkerasan aspal, maka untuk tegangan yang 

sama pada tanah-dasar, pada perkerasan kaku dibutuhkan komponen 

perkerasan total yang lebih tipis. 

2.3. Kegagalan Perkerasan Kaku  

Hancurnya perkerasan kaku dapat terjadi ketika pelat retak-retak secara 

berlebihan. Retak pada perkerasan kaku dapat timbul akibat tegangan-tegangan 

yang bekerja di pinggir atau sudut pelat beton. Lebar retak bervariasi dari retak 

rambut (yang terjadi saat beton mengering), sampai retak “lebar” (>1,5 mm) 

yang menyebabkan hilangnya penguncian antar agregat, dan masuknya air ke 

dalam struktur perkerasan. Retak “sedang” lebar 0,5 mm dapat menghilangkan 

derajat penguncian antar agregat. Kegagalan dari perkerasan beton tak 

bertulang bersambungan (JPCP), bila salah satu dari hal-hal berikut terjadi: 

1. Suatu retak “sedang” atau retak “lebar” yang memotong pelat beton dalam 

arah memanjang atau melintang. 

2. Suatu retak “sedang” arah memanjang dan arah melintang, yang 

berpotongan, panjang keduannya melebihi 200 mm dan dimulai dari pinggir 

perkerasan. 



18 

 

3. Retak lebar di sudut, dengan radius lebih dari 200 mm, berpusat di sudut 

perkerasan. 

2.4. Tipe-Tipe Kerusakan Perkerasan Kaku 

Menurut Hardiyatmo (2007), kerusakan perkersan kaku dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Deformasi (deformation), terdiri dari pemompaan, blow-up, penurunan, 

punch out, dan rocking. 

2. Retak (cracks), terdiri dari retak memanjang, retak melintang, retak 

diagonal, retak berkelok, retak sudut, retak tekuk, retak susut, retak bersilang 

pelat, telat terbagi, dan retak daya tahan. 

3. Desintegrasi (disintegration), terdiri dari scaling, gompal, agregat licin, dan 

popount. 

  

2.5. Jenis – Jenis Kerusakan Perkerasan Kaku 

1. Keropos Beton 

Kerusakan berupa keropos pada permukaan beton terjadi disebabkan 

karena beberapa hal antara lain : 

• Nilai abrasi agregat terlalu rendah dan tidak sesuai persyaratan 

• Gesekan dari ban roda kendaraan yang melintas 

• Pelaksanaan pemadatan dan curing yang tidak baik 
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  Gambar 5. Kerusakan Pada Permukaan Lapis Perkerasan. 

 

2. Retak (Crack) 

Retak adalah suatu gejala kerusakan permukaan perkerasan sehingga akan 

menyebabkan air pada permukaan perkerasan masuk ke lapisan di 

bawahnya dan hal ini merupakan salah satu faktor yang akan membuat 

luas/parah konstruksi lapis perkerasan. Didalam pendekatan mekanika 

retak diasumsikan ada bagian yang lemah pada setiap material. Ketika 

pembebanan terjadi, ada konsentrasi tegangan yang lebih tinggi disekitar 

bagian tersebut, sehingga material tersebut tidak lagi memiliki distribusi 

tegangan yangseragam dan terjadilah kerusakan/ retak pada bagian tersebut 

dan berkembang ke bagian yang lainnya. Mekanika retak juga 

menggambarkan perkembangan retak tergantung pada sifat material 

tersebut (Roque, 2010). 

Retak/craking yang umum diikenal dapat dibedakan menjadi beberapa 

tipe, antara lain : 

a. Retak halus (hair cracking) 

Retak halus (hair cracking) adalah retak yang terjadi pada permukaan 

lapis perkerasan dan mempunyai lebar celah ≤ 3 mm. Sifat 

penyebarannya dapat setempat atau luas pada permukaan jalan. 
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Jenis kerusakan berupa retak halus, disebabkan karena beberapa hal 

berikut ini : 

1. Bahan perkerasan/ kualitas material kurang baik. 

2. Pelapukan permukaan. 

3. Air tanah pada badan perkerasan jalan. 

4. Tanah dasar/ lapisan dibawah permukaan kurang stabil. 

Akibat lanjutan dari kerusakan berupa retak halus yaitu meresapnya air 

pada badan jalan sehingga mempercepat kerusakan dan menimbulkan 

ketidak-nyamanan berkendaraan. 

b. Retak kulit buaya (alligator cracks) 

Dalam tahap penanganan perbaikan pada kerusakan retak halus, 

sebaiknya dilengkapi dengan sitem aquaproof  karena jika penanganan 

yang dilakukan kurang tepat, retak halus dapat berkembang menjadi 

retak kulit buaya. Kriteria jenis kerusakan retak kulit buaya memiliki 

lebar celah retak  ≥ 3 mm dan saling berangkai membentuk serangkaian 

kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya atau kawat untuk 

kandang ayam. Umumnya daerah dimana terjadi retak kulit buaya tidak 

luas. Jika daerah terjadi retak kulit buaya luas, mungkin hal ini 

disebabkan oleh repetisi beban lalulintas yang melampaui beban yang 

dapat dipikul oleh lapisan permukaan tersebut. 

Beberapa hal yang menyebabkan kerusakan berupa kulit buaya antara 

lain : 

1. Bahan perkerasan/ kualitas material kurang baik. 

2. Pelapukan permukaan. 
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3. Air tanah pada badan perkerasan jalan 

4. Tanah dasar/ lapisan dibawah permukaan kurang stabil. 

Kerusakan berupa retak kulit buaya dapat mengakibatkan beberapa hal, 

antara lain : 

1. Kerusakan setempat/ menyeluruh pada perkerasan. 

2. Berkembang menjadi lubang akibat dari pelepasan butir-butir. 

Untuk pemeliharaan dapat digunakan lapis burda, burtu, ataupun 

lataston. Jika celah ≤ 3mm, sebaiknya bagian perkerasan yang telah 

mengalami retak kulit buaya akibat rembesan air ke lapis pondasi dan 

tanah dasar diperbaiki dengan cara dibongkar dan dibuang bagian-

bagian yang basah, kemudian dilapis kembali dengan bahan yang 

sesuai. Perbaikan harus disertai dengan perbaikan drainase 

disekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh beban lalulintas harus 

diperbaiki dengan memberi lapisan tambahan. 

c. Retak pinggir  (edge crack) 

Retak pinggir disebut juga dengan retak garis dimana terjadi pada sisi 

tepi perkerasan/ dekat bahu dan berbentuk retak memanjang 

(longitudinal crack) dengan atau tanpa cabang  yang  mengarah  ke 

bahu. Retak ini dapat terdiri atas beberapa celah yang saling sejajar. 

Kemungkinan penyebab terjadinya kerusakan berupa retak pinggir, 

antara lain : 

1. Bahan dibawah retak pinggir kurang baik atau perubahan volume 

akibat jenis ekspansif clay pada tanah dasar . 

2. Sokongan bahu samping kurang baik. 
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3. Drainase kurang baik. 

4. Akar tanaman yang tumbuh ditepi perkerasan dapat pula menjadi 

sebab terjadinya retak tepi 

Adapun akibat yang ditimbulkan dari kerusakan berupa retak kulit 

buaya adalah : 

1. Kerusakan menyeluruh atau setempat pada perkerasan jalan 

sehingga mengganggu kenyamanan berkendaraan. 

2. Retak akan berkembang menjadi besar yang diikuti oleh pelepasan 

butir pada tepi retak. 

Cara perbaikan dengan mengisi celah dengan inject beton. Perbaikan 

drainase harus dilakukan, bahu diperlebar, dan dipadatkan. 

d. Retak sambungan bahu perkerasan (edge joint crack) 

Sesuai dengan namanya retak ini umumnya terjadi pada daerah 

sambungan perkerasan dengan bahu yang beraspal. Retak ini berbentuk 

retak memanjang (longitudinal cracks) dan biasanya terbentuknya pada 

permukaan bahu beraspal. Retak ini dapat terdiri atas beberapa celah 

yang saling sejajar. 

Penyebab terjadinya retak sambungan bahu perkerasan disebabkan 

oleh beberapa hal, antara lain : 

1. Perbedaan ketinggian antara bahu beraspal dengan perkerasan, 

akibat penurunan bahu. 

2. Penyusutan material bahu/ badan perkerasan jalan 

3. Drainase kurang baik. 

4. Roda kendaraan berat yang menginjak bahu beraspal. 
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5. Material pada bahu yang kurang baik/ kurang memadai. 

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lapis perkerasan berupa retak 

sambungan bahu, yaitu : 

1. Menimbulkan kerusakan menyeluruh atau setempat pada perkerasan 

jalan akibat meresapnya air pada badan jalan dan mengganggu 

kenyamanan berkendaraan. 

2. Berkembang menjadi besar yang diikuti oleh pelepasan butir pada 

tepi retak. 

Perbaikan dapat dilakukan dengan mengisi celah dengan campuran 

aspal cair dan pasir. 

e. Retak sambungan jalan (lane joint crack) 

Sesuai dengan namanya retak ini terjadi pada sambungan dua jalur lalu 

lintas dan berbentuk retak memanjang (longitudinal cracks). Retak ini 

dapat terdiri atas beberapa celah yang saling sejajar. Kemungkinan 

penyebab terjadinya retak sambungan jalan adalah ikatan sambungan 

kedua jalur yang kurang baik. 

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan berupa retak sambungan jalan, 

adalah : 

1. Kerusakan menyeluruh atau setempat pada perkerasan jalan dan 

akan mengganggu kenyamanan berkendaraan. 

2. Lepasnya butir pada tepi retak dan bertambah lebar. 

Perbaikan dapat dilakukan dengan memasukkan campuran aspal cair 

dan pasir kedalam celah-celah yang terjadi. 

f. Retak susut (shrinkage crack) 
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Kerusakan lapis perkerasan berupa retak susut terjadi saling 

bersambung membentuk kotak besar dengan sudut tajam. Umumnya 

penyebaran retak ini menyeluruh pada perkerasan jalan. Kemungkinan 

penyebab terjadinya retak susut yaitu perubahan volume pada lapisan 

pondasi dan tanah dasar. Akibat yang terjadi akibat adanya kerusakan 

berupa retak susut yaitu meresapnya air pada badan jalan sehingga akan 

menimbulkan kerusakan setempat atau menyeluruh pada perkerasan 

jalan dan mengganggu kenyamanan berkendaraan. 

g. Retak pojok 

Bagian sudut dari pelat beton yang paling lemah adalah sudut dan tepi 

pelat, retak ini akan melebar kearah yang lebih parah. Sebagian dari 

sebab retak ini adalah menggunakan agregat kasar yang mudah pecah 

dan/atau bersifat mengembang dalam kondisi beku yang berulang 

waktu kondisi jenuh, dan disebabkan penguapan air yang teralu cepat 

dari permukaan beton seperti Gambar 6 berikut. 

 
  Gambar 6. Retak Pojok. 

 

h. Retak melintang dan diagonal 

Retak melintang dan diagonal terjadi karena beberapa hal, antara lain : 
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1. Panjang pelat antar joint terlalu panjang yang mengakibatkan gaya 

tarik yang berlebian dan menyebabkan retak melintang 

2. Sambungan yang tidak sesuai dengan muai pelat dan biasanya retak 

cukup dalam dan retak melintang berapa jau dari sambungan 

melintang 

3. Ukuran dowel yang menahan kontraksi dan muai pelat 

menyebabkan retak dekat ujung dowel 

4. Ketebalan pelat tidak sesuai dengan kebutuan atau kekuatan beton 

yang tidak cukup, menyebabkan retak melintang 

5. Pergerakan tanah menyebabkan perkerasan bergerak keatas dan 

terjadi gaya tarik pada bagian atas pelat yang berlebihan, retak 

terjadi mulai dari atas ke bawah 

6. Hilangnya daya dukung tanah akibat gaya lentur yang berlebihan 

pada kondisi terjadinya retak melintang. Disebabkan karena base 

tererosi pada daerah joint atau bagian bawah pelat dimana saja. 

    
           Gambar 7. Retak Melintang dan Diagonal. 

 

i. Retak memanjang 
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Retak memanjang umumnya terjadi pada waktu umur layan perkerasan 

yang menggunakan stabilisasi base.  

 
Gambar 8. Retak Memanjang. 

 

Kerusakan lapis permukaan berupa retak memanjang dapat terjadi 

karena beberapa hal, antara lain : 

1. Prosedur yang kurang tepat pada pelaksanaan sambungan 

konstruksi 

2. Pemotongan yang kurang dalam 

3. Pemadatan tanah dasar yang tidak baik 

4. Adanya perbedaan penurunan tanah dasar 

5. Retak yang pada umumnya terjadi pada waktu perkerasan masih 

dalam kondisi layan dan berada pada daerah tikungan 

6. Stabilisasi base  yang tidak baik sehingga terjadi retak ke bagian 

atas lapisan beton 

3. Spalling (melintang memanjang dan retak) 

Kerusakan berupa spaling terjadi karena beberapa hal ,antara lain : 

• Pelaksanaan pemadatan yang terlalu lama 

• Terlambat dilakukan curing dan waktu secara curing 

• Menyemprotkan air pada permukaan sewaktu finishing 
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• Menebarkan semen pada permukaan sewaktu finishing 

• Menebarkan semen pada permukaan untuk mengeringkan 

permukaan yang bleeding 

• Kadar air agregat pada waktu pencampuran 

• Alkali-Aggregate Reaction (AAR) 

• Alkali-silica reactivity (ASR) 

• Alkali-carbonate reactivity (ACR) 

 
Gambar 9. Spalling (Melintang, Memanjang dan Retak). 

 

Tambahan penyebab kerusakan adalah melakukan kesalahan pada waktu 

finishing dan tidak melakukan curing sesuai dengan persyaratan. Kegagalan 

menjaga permukaan beton segar dari hujan. Melakukan finishing 

permukaan beton pada cuaca hujan. 

4. Faulting  

Faulting merupakan penurunan yang terjadi pada satu sisi plat perkerasan, 

yang mengakibatkan perbedaan tinggi antara plat yang bersebelahan. Pelat 

beton tidak sama fungsi dengan dudukan pelat beton sebelahnya, biasanya 

terjadi pada sambungan tanpa dowel. Biasanya pelat berikutnya lebih tinggi 

dari pelat depannya. 
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Gambar 10. Fauting (Turunnya Satu Sisi atau Tidak Sama Tinggi). 

 

 

Sebab - sebabnya antara lain : 

• Pada bahu jalan perkerasan fleksibel dengan jalur utama perkerasan 

kaku, akan mengalami proses secara bertahap dan mungkin tidak 

dapat dilaksanakan untuk memelihara sambungan (sealant) antara 

bahu jalan dan perkerasan. 

• Kelembaban, air akan menurunkan mutu lapisan base. 

 

5. Sambungan curling (keriting) dan warping (bengkok – bengkok) 

Retak yang terjadi akibat dowel (joint transfer system) tidak berfungsi dengan 

baik (bengkok, tidak lancer bergerak) atau karatan. 

 
Gambar 11. Sambungan Curling Dan Warping. 

6. Blow up 
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Pergerakan pelat beton ke atas/ ke bawah pada seluruh lebaran karena hilangnya 

dukungan tanah dasar atau kurangnya ruang cadangan untuk muai susut pada 

sambungan antara pelat beton semen seperti ilustrasi pada Gambar 12 dibawah 

ini. 

 
Gambar 12. Blow Up. 

 

7. Settlement dan gelombang  

Biasanya terjadi awalnya pada sambungan pelat, akibat trobosan air 

disambungan (material penutup celah kurang berfungsi) mencapai subgrade, 

tanah dasar menjadi lumpur, dan terperas keluar akibat gaya hirostarik dari 

beban lalu lintas seperti ilustrasi pada Gambar 13 berikut. 

 
Gambar 13. Kerusakan Settlement. 
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2.6. Persentase Jenis Kerusakaan 

Perkerasan kaku dengan retak melintang dan retak rambut dapat dipisahkan 

atau dikategorikan dan dinilai dari sedikit dan banyaknya kerusakan retak 

melintang dan retak rambut (Bina Marga 1992). Penilaian hasil pengamatan 

langsung dari lapangan juga disajikan oleh Bina Marga, 1992 seperti Tabel 5 

dan Tabel 6. 

Tabel 5. Nilai Presentase Kerusakan Jalan (Panjang/Km) 

Presentase Kategori Nilai 

< 5% Sedikit Sekali 2 

5% - 20% Sedikit  3 

21% - 40% Sedang 5 

> 40% Banyak 7 

        Sumber :  Bina Marga, 1992. 

        Np  = ( Luas Jalan Rusak / Luas Jalan Keseluruhan ) x 100% 

 

Tabel 6. Nilai Jenis Kerusakan (NJ) 

No. Jenis Kerusakan Nilai 

1 Retak 5 

2 Gompal 5,5 

3 Lubang 6 

4 Amblas 7 

5 Belahan 7 

 Sumber : Bina Marga, 1992. 

Jika nilai Np dan Nj sudah diketahui maka nilai tersebut dapat digunakan 

mencari nilai    jumlah kerusakan jalan (Nq). Rumus Nq adalah: 

Nq = Np x Nj  ……………………  (2.1) 

Dimana, 

Nq = Nilai Jumlah Kerusakan Jalan 

Np  = Nilai Presentase Kerusakan Jalan 

NJ = Nilai Jenis Kerusakan Jalan 
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Untuk Kategori Nilai Nq dapat dilihat pada Tabel 7. 

 Tabel 7. Katagori Nilai Jumlah Kerusakan 

No 
Jenis 

Kerusakan 

Kategori   

Sedikit Sekali Sedikit Sedang Banyak 

1 Retak 10 15 25 35 

2 Gompal 11 16,5 27,5 38,5 

3 Lubang 12 18 30 42 

4 Ambles 17 21 35 49 

5 Belahan 14 21 35 49 

 Sumber : Bina Marga, 1992 

 

Kerusakan jalan berupa crack dan rutting dibagi menjadi tiga tingkat 

kerusakan, yaitu: rendah, sedang, dan tinggi. Data kerusakan tersebut dapat 

dianalisa oleh perencana jalan untuk menentukan strategi atau teknik 

pemeliharaan jalan. (Lou dkk, 2008) 

Delapan puluh persen (80%) dari total resiko proyek dalam kontruksi 

penyebabnya faktor manusia. Oyfer (2002) menyatakan construction defects 

di Amerika disebabkan oleh faktor manusia (54%), desain (17%), perawatan 

(15%), material (12%), dan hal tidak terduga (2%). Penyebab potensial 

kegagalan kontruksi pada umumya disebabkan oleh pemilihan lokasi, 

kesalahan pengembangan metode pekerjaan, kekurangan penguasaan 

pemrograman, kesalahan konstruksi, kekurangan material dan kesalahan 

operasional. 

Perubahan bentuk akibat retak dipengaruhi beberapa hal seperti material 

penyusun dari beton, desain campuran, sistem pengecoran, perlakuan tepat 

setelah pengecoran, sistem perawatan, waktu pembebanan, sistem 

pembebanan, kelelahan, cuaca, erosi di sub base atau sub grade, dan 

pembengkakan tanah di bawah badan jalan. (Niken dkk, 2017) 
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2.7. Perbaikan Kerusakan Perkerasan Kaku  

Terdapat banyak tahapan perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan yang timbul akibat kerusakan lapis permukaan perkerasan kaku 

pada bagian jalan tol. Pada tesis ini, akan membahas jenis kerusakan dan 

langkah perbaikan pada kerusakan yang terjadi, mengacu pada petunjuk teknis 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

antara lain : 

A. Penutupan Ulang Sambungan Dan Penutupan Retak Pada Perkerasan 

Kaku. 

Dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 16/SE/M/2015 oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis 

Penutupan Ulang Sambungan Dan Penutupan Retak Pada Perkerasan Kaku 

(2015), dijelaskan bahwa penutupan ulang sambungan dan retak 

merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan kaku yang dilakukan dalam 

rangka mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengurangi air 

yang masuk ke dalam struktur perkerasan sehingga mengurangi kerusakan 

perkerasan yang ditimbulkan oleh air; seperti, pemompaan (pumping), 

perbedaan elevasi antara pelat, akibat penurunan pada sambungan (joint 

faulting), erosi lapis fondasi atas dan lapis fondasi bawah, serta retak sudut. 

Tujuan ke dua adalah mencegah intrusi bahan keras ke dalam sambungan 

atau retak, sehingga mencegah kerusakan akibat tegangan, seperti gompal, 

blow up, pelengkungan (buckling), dan kehancuran pelat. Penutupan ulang 

sambungan dan penutupan retak umumnya menggunakan bahan penutup 

yang bersifat termoplastik (thermoplastic sealant) dituangkan dalam 



33 

 

keadaan panas atau bersifat thermosetting yang dituangkan dalam keadaan 

dingin atau jenis bahan penutup yang dibentuk (preformed joint sealant).  

 

Bahan penutup termoplastik adalah bahan penutup berbasis aspal yang 

secara tipikal menjadi keras pada saat didinginkan dan menjadi lembek 

pada saat dipanaskan, umumnya tanpa mengalami perubahan komposisi 

kimia. Bahan penutup termoplastik tersebut mempunyai variasi elastisitas 

dan sifat-sifat termal, serta akan mengalami pelapukan pada tingkat 

temperatur tertentu. Bahan penutup termoplastik umumnya dipasang 

setelah dipanaskan (pemasangan cara panas). Bahan penutup jenis aspal 

karet tersebut diproduksi dengan mencampurkan beberapa jenis dan 

proporsi polimer serta karet cair dengan aspal keras. Bahan penutup yang 

dihasilkan mempunyai rentang kinerja yang tahan terhadap sifat elastisitas 

pada temperatur yang rendah dan mempunyai ketahanan terhadap sifat 

melembek pada temperatur tinggi. Aspal keras dengan penetrasi yang lebih 

tinggi dapat juga digunakan untuk aspal karet, sehingga dapat lebih 

meningkatkan elastisitas pada temperatur lebih rendah. Bahan tersebut 

disebut sebagai bahan penutup aspal karet dengan modulus rendah. Pada 

umumnya bahan aspal karet mutu tinggi harus memenuhi ASTM D6690.  

 

Bahan penutup bersifat thermosetting secara tipikal terdiri dari satu atau 

dua komponen bahan yang memantap melalui pelepasan pelarut atau 

mengeras melalui reaksi kimia. Ada berbagai jenis bahan penutup 

termoseting, contohnya polisulfida, poliuretan, dan silikon. Dari jenis-jenis 

tersebut, silikon merupakan jenis yang paling banyak digunakan dan telah 
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menunjukkan kinerja jangka panjang yang baik. Bahan penutup silikon 

merupakan bahan penutup dipasang dalam keadaan dingin yang 

mempunyai sifat elastisitas yang baik dan ketahanan yang tinggi terhadap 

pelapukan. Bahan penutup ini mempunyai lekatan kuat dan modulus yang 

rendah maka pada saat dipasang lebih encer dari bahan penutup 

termoplastik. Kinerja bahan penutup silikon sangat tergantung pada 

kebersihan sambungan dan efektivitas pengerjaan seperti bahan penutup 

yang terdiri dari dua komponen bahan harus dicampur dengan homogen 

dan pemasangan bahan penutup harus memperhatikan sifat bahan tersebut 

apakah dapat merata sendiri atau tidak dapat merata sendiri. 

 

Bahan penutup silikon tersedia dalam bentuk yang dapat merata sendiri dan 

yang tidak dapat merata sendiri. Pemasangan bahan penutup silikon yang 

tidak dapat merata sendiri memerlukan pengerjaan dengan alat, yaitu untuk 

menekan bahan penutup ke dinding sambungan dan untuk membentuk 

permukaan lekukan yang seragam. Bahan penutup silikon yang dapat 

merata sendiri dapat dipasang hanya dengan cara menuangkan saja karena 

bahan tersebut dapat mengalir secara bebas untuk mengisi reservoir 

sambungan tanpa pengerjaan dengan alat. Bahan penutup silikon harus 

memenuhi persyaratan ASTM D5893. 

 

Batang penyokong umumnya dibuat dari polikhloroprin (polychloroprene), 

polistrin (polystyrene), poliuretan (polyurethane), dan polietilin 

(polyethylene), sedangkan batang penyokong yang terbuat dari kertas, 

tambang, atau gabus tidak boleh digunakan. Ukuran diameter batang 



35 

 

penyokong sekitar 25 persen lebih besar dari lebar reservoir. Batang 

penyokong harus lentur serta tidak menyerap dan kompatibel dengan bahan 

penutup. Temperatur titik leleh dari bahan batang penyokong minimum 

140C lebih tinggi daripada temperatur aplikasi bahan penutup. Apabila 

sambungan mempunyai lebar yang besar sehingga batang penyokong tidak 

dapat berfungsi sebagai penyekat yang benar-benar kedap, sambungan 

tersebut harus disekat dengan batang penyokong yang lebih besar. Jenis-

jenis bahan penutup yang umum digunakan pada penutupan ulang 

sambungan dan penutupan retak ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini : 

 

Tabel 8. Jenis Dan Spesifikasi Bahan Penutup Untuk Perkerasan Kaku 

Jenis Bahan Penutup Spesifikasi Deskripsi 

Cair, dipasang dalam 

keadaan panas 

 
Termoplastik 

• Aspal Karet 

(Ruberized Asphalt) 

ASTM D 6690, Tipe 

II 
Merata sendiri 

• Polimerik (Polymeric) ASTM D 6690, Tipe 

I1 
Merata sendiri 

• Elastomerik 

(Elastomeric) 
SNI 03-4814-1998 Merata sendiri 

Cair, dipasang dalam 

keadaan dingin   Termoseting 

Bahan silikon   

• Tipe NS (Non-Sag) 

ASTM D 5893 

Tanpa lekukan (non-

sag), dipasang 

menggunakan alat, 

modulus rendah 

• Tipe SL (Self-

Levelling) 
ASTM D 5893 

Merata sendiri, 

dipasang tidak 

menggunakan alat, 

modulus rendah. 

Bahan penyumbat kompresi 

yang dibentuk (preformed 

compression seals) 
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• Polikloroprin 

Elastomerik ASTM D 2628 

Dipasang dengan 

menggunakan 

pelumas 

• Pelumas (Lubricant) 
ASTM 2835 

Digunakan pada saat 

pemasangan bahan 

penutup 

Batang penyokong (Backer 

Rod) 
ASTM D 5249 

Digunakan di bawah 

bahan penutup yang 

dipasang secara panas 

atau dingin 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ,2015. 

 

B. Penstabilan Dan Pengembalian Elevasi Pelat Beton Dengan Cara Grouting 

Pada Perkerasan Kaku. 

Dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 27/SE/M/2015 oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penstabilan 

Dan Pengembalian Elevasi Pelat Beton Dengan Cara Grouting Pada 

Perkerasan Kaku (2015), disebutkan bahwa penstabilan pelat pada 

perkerasan kaku merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan kaku yang 

dilakukan untuk memulihkan daya dukung pelat, dengan cara mengisi 

rongga di bawah pelat sehingga lendutan pelat menjadi berkurang dan 

pengembangan kerusakan lain pada pelat dapat diperlambat. Penstabilan 

pelat harus dilakukan pada sambungan dan retak aktif (working cracks) 

yang diketahui kehilangan daya dukung di bawah pelat. Efektivitas 

pengembalian elevasi pelat yang turun sangat tergantung pada ketelitian 

dan pemantauan besarnya kenaikan pelat yang dihasilkan pada setiap 

lokasi. Pelat tidak boleh dinaikkan lebih dari 6 mm pada satu kali 

pengangkatan, yaitu untuk menghindarkan terjadinya tegangan berlebih 

pada pelat. Langkah pertama pada proses penstabilan pelat adalah 

penentuan lokasi daerah rongga di bawah pelat. Untuk mengetahui apakah 
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di bawah pelat telah terjadi kehilangan daya dukung, maka digunakan 

teknik sebagai berikut: 

3. Pengamatan visual 

Faulting pada sambungan melintang dan retak, pumping, kehancuran 

sudut, dan penurunan lajur/bahu merupakan indikasi bahwa pelat 

kehilangan daya dukung. Faulting merupakan patahan yang terjadi 

pada sambungan atau retakan atau pengaruh lainnya yang 

mengakibatkan perbedaan tinggi pada posisi tepi retakan atau 

sambungan. 

4. Data lendutan 

Data lendutan digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi 

kehilangan daya dukung terhadap pelat. Metode untuk mendeteksi 

rongga berdasarkan lendutan (deflection-based void detection) diukur 

dengan menggunakan Falling Weight Deflectometer (FWD). Metoda 

ini untuk mengidentifikasi keberadaan rongga dengan cara 

menggambar profil lendutan yang terjadi pada pelat belakang dan pelat 

depan. Apabila perbedaan kedua lendutan besar, maka kemungkinan 

besar di bawah pelat terdapat rongga. Alternatif lain untuk mendeteksi 

keberadaan rongga adalah berdasarkan pengukuran lendutan sudut 

dengan menggunakan tipikal tiga beban yang berbeda yaitu 27 kN, 40 

kN, dan 63 kN untuk menggambarkan kurva hubungan antara beban 

dengan lendutan pada setiap lokasi. Kurva hubungan beban-lendutan 

yang memotong dan mendekati titik nol menunjukkan bahwa pelat 
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mempunyai daya dukung penuh, sebaliknya jika menjauhi titik nol 

maka mengindikasikan adanya rongga di bawah pelat. 

 

C. Penambalan Dangkal Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan 

Dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 29/SE/M/2015 oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penambalan 

Dangkal Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan (2015), dijelaskan 

bahwa perbaikan tambalan dangkal hanya tepat untuk jenis kerusakan 

perkerasan beton tertentu yang terbatas pada sepertiga bagian atas dari 

pelat. Kerusakan jenis gompal yang tepat ditangani dengan penambalan 

dangkal adalah sebagai berikut : 

1. Gompal yang diakibatkan oleh intrusi bahan keras ke dalam 

sambungan; 

2. Gompal yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemadatan yang tidak baik 

dan perawatan yang tidak memadai; 

3. Gompal yang diakibatkan oleh kerusakan setempat, yaitu pengeroposan 

(scaling) beton yang lemah; 

4. Gompal yang diakibatkan oleh pembuatan celah sambungan dengan 

bilah yang disisipkan (joint inserts); 

5. Gompal yang diakibatkan oleh dowel yang terpasang tidak tepat 

(misalignment) atau terkunci; 

6. Gompal pada retak memanjang atau melintang yang diakibatkan oleh 

penyusutan, kelelahan, atau pergerakan pondasi. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan pada penambalan 

dangkal adalah pemilihan bahan tambalan yang tidak tepat, lekatan yang 
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rendah, pengerjaan bahan tambalan yang tidak semestinya, pemadatan yang 

tidak cukup, dan ketidakcocokan pemuaian termal antara bahan tambalan 

dengan pelat yang ada. 

 

Pada penambalan dangkal perkerasan beton bersambung tanpa tulangan, 

Pemilihan bahan tambalan yang tepat harus mencakup evaluasi dari sifat-

sifat bahan tambalan yang akan digunakan. Kriteria yang umumnya 

digunakan dalam pemilihan bahan tambalan adalah : 

1. Kekuatan bahan pada waktu tertentu (misalnya pada saat tambalan 

dapat dibuka untuk lalu lintas). 

2. Karakteristik penyusutan dan koefisien pemuaian termal bahan 

tambalan, karena perbedaan antara pemuaian bahan tambalan dengan 

pemuaian beton di sekitarnya dapat menimbulkan kerusakan tambalan. 

Bahan untuk penambalan dangkal umumnya dikelompokkan menjadi tiga 

kategori yaitu bersifat semen, polimerik, dan beraspal. Pemilihan bahan 

tersebut tergantung pada waktu pengerasan, temperatur lingkungan, serta 

luas dan kedalaman tambalan. Karena terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi proses pemilihan bahan tambalan, maka tidak mungkin 

memilih satu jenis bahan untuk semua keperluan/kondisi. Apabila 

menghendaki agar tambalan dapat dibuka untuk lalu lintas dalam waktu 

beberapa jam dapat digunakan bahan cepat mengeras (rapid-setting) dan 

bahan berkekuatan awal tinggi (high-early strength). 

D. Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Kaku 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 06/SE/M/2016 oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman 
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Penjahitan Melintang Pada Pemeliharaan Perkerasan Kaku dijelaskan 

bahwa penjahitan melintang (cross stitching) merupakan metode 

pemeliharaan yang dirancang untuk mempertahankan kekuatan perkerasan 

kaku, baik yang mengalami retak memanjang ataupun untuk pengikat 

sambungan memanjang yang mengalami pemisahan. Tujuan penjahitan 

melintang adalah untuk mencegah pergerakan vertikal dan horizontal, 

sehingga lebar celah retak/sambungan tetap dalam keadaan rapat. Penjahitan 

dinilai efektif bila dapat menyalurkan beban perkerasan kaku yang 

mengalami retak/sambungan memanjang, sehingga dapat memperlambat 

terjadinya kerusakan yang lebih parah. Pekerjaan penjahitan melintang 

biasanya dilakukan bersama-sama dengan restorasi penyalur beban. 

Pelaksanaan penjahitan pada dasarnya mencakup pemasangan batang 

pengikat profil yang berupa batang baja ulir (berdiameter 19 mm) dengan 

kemiringan antara 350 sampai 450 pada lubang yang dibuat secara melintang 

terhadap retakan atau sambungan. Penjahitan melintang diaplikasikan pada 

perkerasan kaku yang mengalami retak memanjang atau sambungan 

memanjang yang mulai mengalami patahan: 

1. Retak memanjang 

Penjahiitan ditujukan untuk memperkuat, mencegah pemisahan pelat 

dan mempertahankan penguncian antar agregat. 

2. Sambungan memanjang 

Penjahitan pada sambungan memanjang, baik sambungan memanjang 

antara lajur lalu lintas ataupun sambungan memanjang antara lajur lalu 

lintas dan bahu jalan, yang mengalami pemisahan serta sudah mulai 
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mengalami patahan diperlukan adanya pengikatan. Pemisahan pada 

sambungan memanjang pada umumnya sebagai akibat kesalahan 

pelaksanaan, seperti batang pengikat pada sambungan yang tidak 

dipasang atau terlewat. Penjahitan melintang tidak boleh diaplikasikan 

untuk lajur yang baru. 

 

E. Restorasi Penyaluran Beban Pada Perkerasan Kaku 

 Restorasi penyaluran beban merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan 

kaku yang dilakukan melalui pemasangan beberapa buah batang dowel pada 

sambungan atau retak melintang pada perkerasan kaku. Dalam Surat Edaran 

Menteri PUPR No. 05/SE/M/2016 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Pedoman Restorasi Penyaluran Beban pada 

Perkerasan Kaku (2016) ditetapkan tentang ketentuan bahan dan rancangan, 

prosedur pelaksanaan, dan pengendalian mutu pada pekerjaan restorasi 

penyaluran beban pada perkerasan kaku yang juga meliputi informasi 

tentang dasar pemilihan perkerasan lama yang dapat ditangani melalui 

restorasi penyaluran beban, keterbatasan dan efektifitas restorasi penyaluran 

beban, dan permasalahan yang umum terjadi pada restorasi penyaluran 

beban. 
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Gambar 14. Tata letak batang dowel pada pelaksanaan restorasi penyaluran beban 

  

Gambar 15. Detail rencana celah untuk pemasangan dowel 

 

Pada Gambar 14 dan Gambar 15 dijelaskan tata letak pemasangan dowel 

yang biasa disebut perbaikan dengan istilah Dowel Retrofit. 

 

F. Penambalan Penuh Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan 

Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 19/SE/M/2016 oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman 

Penambalan Penuh Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan (2016), 

penambalan penuh (full-depth repair) merupakan teknik perbaikan 
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perkerasan beton yang mencakup seluruh tebal pelat beton yang ada dan 

ditujukan untuk memulihkan kenyamanan, dan mencegah kerusakan lebih 

lanjut. Penambalan penuh meliputi pembongkaran dan penggantian seluruh 

tebal bagian pelat beton yang rusak dengan pengecoran di tempat, Teknik 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kerusakan pelat beton 

seperti retak melintang, retak memanjang, kehancuran sudut (corner break), 

ledakan (blow up), gompal, kerusakan didekat tambalan lama, dan 

kerusakan tambalan lama dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Kriteria 

dan tipe kerusakan pada perkerasan beton dibedakan menjadi beberapa 

jenis, antara lain : 

1. Kerusakan perkerasan beton yang terbatas pada sambungan atau retak, 

dan kerusakan tersebut tidak tersebar di seluruh panjang perkerasan 

yang ditinjau, maka dapa ditangani dengan penambalan penuh. 

2. Jenis kerusakan perkerasan beton bersambung yang dapat ditangani 

dengan penambalan penuh seperti disajikan pada Tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9. Jenis dan Tingkat Kerusakan 
 

Jenis Kerusakan 
Tingkat Kerusakan yang Ditangani 

Dengan Penambalan Penuh 

Retak melintang Sedang, Tinggi 

Retak memanjang Sedang1, Tinggi 

Kehancuran sudut (corner break) Rendah, Sedang, Tinggi 

Ledakan (blow up) Sedang1, Tinggi 

Kerusakan didekat tambalan lama Sedang1, Tinggi 

Kerusakan tambalan lama Sedang1, Tinggi 

Catatan : 1 dapat ditangani dengan penambalan dangkal, bila kerusakan 

terjadi pada sepertiga bagian atas tebal pelat. 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ,2016. 
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3. Kegagalan yang terjadi akibat desain yang tidak memadai (terutama 

desain batang penyalur beban/dowel yang jelek), mutu pelaksanaan 

yang jelek, atau diaplikasikan pada perkerasan yang sudah terlanjur 

rusak parah, dapat dilakukan dengan penanganan tambalan penuh. 

 

G. Panduan Pemilihan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan 

Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 07/SE/Db/2017 oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Panduan 

Pemilihan Teknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan (2017), 

dengan adanya metode ini maka perencanaan dan pelaksanaan dalam 

menentukan teknologi preventif perkerasan jalan yang tepat sehingga 

mendukung pembatasan sebaran dan menunda kerusakan lebih lanjut dari 

pengaruh beban dan lingkungan, serta mempertahankan kondisi jalan 

dalam tingkatan baik dan sesuai dengan perencanaan. 

Beberapa keuntungan lain dengan pemeliharaan preventif yaitu : 

a. Mengurangi kerusakan di masa yang akan datang 

b. Mempertahankan atau meningkatkan kondisi fungsional dari 

perkerasan  

c. Memperpanjang masa layan perkerasan sesuai umur rencana. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitan yang telah dilakukan oleh beberapa ahli terkait studi kasus 

yang mendukung dan dapat dijadikan referensi pada penyusunan tesis ini 

antara lain :  
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1. Jurnal penelitian oleh Shtyat dkk (2019) yang berjudul A Review of 

Monitoring System of Pavement Condition in Paved and Unpaved Roads 

melakukan ulasan terkait pemantauan/peninjauan terhadap kerusakan lapis 

permukaan jalan yang diakibatkan peningkatan volume arus kendaraan. 

Adanya kerusakan yang terjadi tentu saja berdampak pada kenyamanan 

dan keamanan pengguna jalan. Sudah terdapat banyak sistem permodelan 

yang diusulkan untuk digunakan dalam melakukan pemantauan lapisan 

kondisi jalan. Dalam jurnalnya, Shtyat dkk melakukan kajian ulang untuk 

mebandingkan dan mengevaluasi sistem permodelan mana yang dapat 

menghasilkan keakuratan data penelitian yang baik. Pada penelitian yang 

dilakukan tersebut, Shtyat dkk melakukan penelitian pada lapis permukaan 

jalan dengan perkerasan maupun tanpa perkerasan dengan membagi jenis 

pemantauan menjadi dua tipe yaitu pemantauan dinamis dan pemantauan 

statis seperti pada flow chart di bawah ini  

 
Sumber : Shtyat dkk, 2019. 

 

Dalam penelitiannya, ia mengambil salah satu bentuk permodelan jenis 

pemantauan dinamis dari usulan Zhang dkk (2012), yang menerapkan 

sistem akuisisi pencitraan digital berbasis kendaraan udara tak berawak 
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(UAV) untuk mengukur kondisi permukaan jalan. Mereka menerapkan 

serangkaian metode lanjutan dengan menggunakan algoritma pemrosesan 

gambar untuk membuat model permukaan jalan 3D dari cacat permukaan. 

Dalam sistem pemantauannya, helikopter model dengan global positioning 

system (GPS) dan system navigasi internal digunakan untuk mengontrol 

penerbangan dengan jalur tertentu. Komputer (penerima) dihubungkan ke 

kamera digital di badan helicopter untuk mengontrol sudut pandang 

kamera, ukuran gambar, dan resolusi. Penerima juga menampilkan detail 

penerbangan seperti ketinggian helikopter, kecepatan, dan sinyal GPS. 

Hasilnya dapat memberikan model 3D untuk tekanan permukaan. Akurasi 

UAV sangat tinggi hingga setengah sentimeter di permukaan tanah dalam 

pengukuran panjang dan tinggi.  

 

Souza (2018), melakukan evaluasi eksperimental yang komprehensif pada 

tiga dataset yang merepresentasikan skenario yang berbeda dari klasifikasi 

perkerasan aspal menggunakan akselerometer smartphone dan jarak 

invarian kompleksitas. Data dikumpulkan di empat kota berbeda di Brasil 

dari smartphone Samsung Galaxy A5 dan Samsung S7 yang dipasang di 

dalam kendaraan Hyundai i30 menggunakan tempat penyedot fleksibel. 

Ponsel cerdas menjalankan aplikasi android bernama Assault. Aplikasi 

seluler ini memungkinkan para ahli untuk memasukkan kondisi perkerasan 

sebelum mengumpulkan data, aplikasi juga merekam video. Kendala dari 

metode ini adalah tidak memberikan data tentang kualitas perkerasan 

apakah perkerasan tersebut baik, sedang, buruk atau sedang. Pemantauan 

statis yang dikaji ulang oleh Shtyat dkk, salah satunya adalah rancangan 
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dari FHWA yang menguji dan merancang sistem sensor yang terdiri dari 

sensor nirkabel mandiri baru yang mampu mendeteksi kerusakan dan 

riwayat pemuatan struktur perkerasan untuk pemantauan perkerasan. 

Setiap node sensor mampu terus memantau dan menyimpan tingkat 

regangan dalam struktur perkerasan jalan utama. Sensor dibaca melalui 

transmisi frekuensi radio (RF) standar menggunakan pembaca RF yang 

dioperasikan secara manual atau   dipasang pada kendaraan yang bergerak. 

Berdasarkan hasil pengujian ulang terhadap sistem permodelan yang 

sudah ada, Shtyat dkk menyimpulkan bahwa metode pemantauan secara 

dinamis terbukti lebih akurat, signifikan, hemat biaya, dan lebih cepat 

dibandingkan dengan metode statis.  

2. Pada penelitian oleh Nugroho dkk (2021) tentang Identifikasi Tingkat 

Kerusakan Jalan Perkerasan Kaku Di Ruas Jalan Kedung Kaku Kota 

Surabaya, melakukan analisis jenis-jenis kerusakan jalan dan nilai kondisi 

jalan, dengan metode Pavement Conditions Index (PCI). Di Jalan Kedung 

Cowek terdapat 8 jenis kerusakan jalan yaitu pelepasan (7%), lepasnya 

agregat sambungan (29%), retak susut (9%), tambalan kecil (3%), retak 

lurus (1%), lepasnya agregat di sudut (1%), retak sudut (44%), retak beban 

lalu lintas (6%). Hasil dari penelitian di Jalan Kedung Cowek didapatkan 

nilai PCI sebesar 95,95, maka tingkat kerusakan jalan tersebut termasuk 

dalam kategori masih baik atau (sempurna). 

3. Penelitian terdahulu oleh Das dkk (2020) yang berjudul Mitigating 

Reflective Cracking in Composite Pavements Through The Use of a 

Ductile Concrete Interlayer melakukan penelitian secara eksperimental 
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dengan tujuan untuk membuat suatu model perkuatan yang dapat 

meningkatkan ketahanan perkerasan komposit. Adway Das membuat 

rekayasa komposit yang disebut dengan ECC (Engineered Cementitious 

Composite). Untuk meningkatkan ketahanan perkerasan komposit 

terhadap retakan reflektif, dalam studi ini, interlayer beton ulet baru yang 

terbuat dari komposit semen yang direkayasa (ECC) diusulkan dan 

dievaluasi secara eksperimental. ECC adalah jenis komposit dari semen 

yang diperkuat serat berkinerja tinggi yang memiliki daktilitas kuat tarik 

yang tinggi, ketahanan patah tinggi, dan kapasitas deformasi tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Adway menyimpulkan 

bahwa lapisan ECC berhasil menahan retakan reflektif pada perkerasan 

komposit, sehingga menghasilkan peningkatan umur fatik yang sebanyak 

30 sampai 47 kali; benda uji dengan lapisan ECC yang terikat setengah  

penuh menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda 

uji yang terikat sepenuhnya; lapisan ECC berkontribusi untuk 

mendistribusikan tegangan tarik ke area yang lebih luas melalui beberapa 

perilaku retaknya, sehingga mengurangi konsentrasi regangan pada 

lapisan hotmix aspal dan meningkatkan umur aspal; lapisan ECC dapat 

mencegah penyebaran retakan; meskipun lapisan ECC mengalami 

kegagalan patah atau keretakan pada struktur komposit, hal ini tidak 

langsung menyebabkan kegagalan total pada perkuatan yang dilakukan 

karena pengaplikasian lapisan ECC dapat menunda dan menghambat 

retakan menyebar hingga 5,7 dan 5,6 kali dibandingkan dengan sampel 

kontrol. 
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4. Budiharjo dkk (2021) tentang Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Tol 

dengan studi penelitian di jalan Tol Pemalang-Batang dengan bentang 

sepanjang 39,2 km mencatat telah terjadi kecelakaan sebanyak 182 

kejadian pada tahun 2019 dan sempat terjadi jalan retak sepanjang 30 m. 

Dalam penelitian tersebut bertujuan mengetahui tingkat kerusakan jalan 

dan apakah ada pengaruh antara Pavement Condition Index (PCI) dan 

International Roughness Index (IRI) dengan jumlah kejadian kecelakaan. 

Hasilnya dengan metode PCI mempunyai nilai rata-rata 94,93 dengan nilai 

tertinggi 100 dan terendah 16. Sedangkan metode IRI menghasilkan nilai 

IRI 2,48 dengan nilai tertinggi 8,62 dan nilai terendah 0,66. PCI 

mempunyai pengaruh 16,67% terhadap kejadian kecelakaan sedangkan 

IRI mempunyai pengaruh 0% dan tidak ada hubungan antara kecelakaan 

dengan kerusakan jalan khususnya di jalan tol Pemalang-Batang. 

 

5. Dalam jurnal yang berjudul Evaluation of Load Transfer in Rigid 

Pavements by Rolling Wheel Deflectometer and Falling Weight 

Deflectometer oleh Deep dkk (2019), yang melakukan penelitian tentang 

mengukur besaran Load Transfer Efficiency (LTE) menggunakan beban 

bergerak dengan tujuan mencapai produktivitas yang lebih tinggi. 

Eksperimen simulasi pengukuran Rolling Weight Deflectometer (RWD) 

pada sambungan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan 

keyakinan yang dapat memandu analisis data RWD yang sebenarnya. 

Model semi-analitis diimplementasikan untuk simulasi respon perkerasan 

di sebelah sambungan dan digunakan untuk interpretasi dan verifikasi data. 
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Eksperimen uji dirancang untuk mengukur dengan akurasi dan keyakinan 

tinggi, mangkuk defleksi di sekitar sambungan saat beban bergerak 

melewati sambungan. Sistem eksperimental terdiri dari balok kaku 

panjang yang di atasnya dipasang beberapa laser perpindahan.  Beban 

bergerak digulung sejajar dengan balok melintasi sambungan sehingga 

laser mengukur defleksi pelat yang dimuat dan dibongkar secara 

bersamaan pada posisi yang sama. Penelitian ini mensimulasikan penilaian 

perkerasan kaku bersendi dengan beban bergerak. Saat ini, evaluasi 

perkerasan kaku didasarkan pada FWD (Falling Weight Deflectometer), 

yang relatif lambat, meskipun sangat akurat. Studi ini memberikan 

wawasan tentang penilaian struktural berkelanjutan menggunakan laser 

dan beban bergerak untuk mengevaluasi transfer beban. Model semi-

analitik 3D cepat telah dikembangkan untuk memprediksi respons di 

seluruh sambungan pada pelat yang dimuat dan dibongkar. Sebuah studi 

eksperimental rinci pada perkerasan bandara dengan pengaturan saat ini 

dan kondisi transfer beban yang berbeda sedang berlangsung. Selain itu, 

algoritma perhitungan kembali berdasarkan data kontinu juga 

direncanakan. Perhitungan mundur dapat mengarah pada penilaian 

lempengan yang lebih rinci dan kondisi persendiannya. Pekerjaan masa 

depan akan melibatkan pengukuran dari Dynatest RAPTOR. Evaluasi 

perkerasan kaku dengan menggunakan teknologi pengukuran kontinu 

cukup menjanjikan dan harus dipelajari lebih lanjut. 

 

6. Dalam jurnal penelitian oleh Niken dkk (2016) yang berjudul Cracking of 

Open Traffic Rigid Pavement melakukan penelitian kerusakan lapisan 
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perkerasan lentur di wilayah Natar, Lampung, Indonesia. Niken dkk, 

menyebutkan ada dua jenis tipe retakan yang terjadi yaitu retakan 

melintang di jalan, dan retakan menyebar pada permukaan perkerasan 

kaku. Pengamatan retakan dianalisis dengan menganalisis material, 

mekanisme pengecoran, pengeringan, pembebanan dan penyusutan. 

Hubungan antara analisis ini dan penyusutan mekanisme dipelajari dalam 

struktur mikro beton dengan melakukan pembuatan sampel benda uji di 

laboratorium. Dari hasil penelitian melalui pengamatan di lapangan dan 

pengamatan perilaku pada benda uji yang ada diperoleh kesimpulan bahwa 

penyebab retaknya perkerasan kaku lalu lintas terbuka adalah: 

1. Getaran oleh lalu lintas terbuka dapat menyebabkan agregat kasar 

bergerak ke bawah, dan matriks beton mengisi bagian atas perkerasan 

kaku, karena tegangan permukaan menjadi lebih besar. 

2. Getaran membuat proses hidrasi terjadi di bawah kompresi dan 

tegangan secara bergantian. 

3. Temperatur tinggi pada proses hidrasi awal bersamaan dengan 

kompresi menyebabkan beton tidak normal. 

4. Tidak adanya pencegahan dari pergerakan air keluar dari campuran 

beton, membuat proses hidrasi terjadi dengan air yang terbatas, dan 

penyusutan terjadi lebih cepat. Kekurangan air pada beton usia dini 

memperpendek kondisi plastis beton. 

5. Temperatur sekitar yang tinggi, dan ketidak tepatan setting time beton 

membuat timbul retakan halus yang menyebar di atas permukaan lapis 

perkerasan beton. 
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6. Retak yang terjadi pada lapis permukaan perkerasan serta adanya 

tekanan yang terjadi secara berkelanjutan, dapat terus merambat dan 

mengurangi kuat tekan lapis perkerasan kaku. 

7. Menghentikan pengecoran beton akan membuat kedua campuran 

berada dalam kondisi yang berbeda, yang pertama menyusut dan yang 

kedua membengkak. Kondisi ini menyebabkan sambungan antara 

pengecoran pertama dan pengecoran kedua menjadi lemah, dengan 

demikian retakan tersebut muncul sebagai retakan tunggal pada arah 

melintang jalan. 
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 BAB III. METODOLOGI 

PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Adapun diagram alir pada penelitian ini, secara lengkap disajikan pada gambar 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 

Analisis Data 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran  

Pengamatan Lapangan 

Peralatan Yang Digunakan 

Pengumpulan Data 

Data Sekunder 

1. Peta wilayah 

2. Jenis konstruksi 

3. Kondisi jalan 

4. Gambar as buid drawing 

5. Data pendukung 

 

Data Primer 

1. Data kondisi lingkungan  

2. Data lapangan  

3. Jenis dan tingkat kerusakan 

pada permukaan jalan 
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Gambar 16. Diagram Alir Metode Penelitian. 

3.1. Waktu dan Tempat 

Waktu pengamatan penelitian dilakukan setelah jalan mulai fungsional atau 

setelah digunakan oleh pengendara umum. Lokasi penelitian yaitu pada Jalur 

A dan Jalur B, Dimana pada penelitian ini Jalur A adalah Jalur Jalan Tol Trans 

Sumatera dari Sidomulyo ke Kota Baru dari STA 39+400 menuju STA 

80+000. Sedangkan untuk Jalur B adalah Jalur Jalan Tol Trans Sumatera dari 

Kota Baru ke Sidomulyo dari STA 80+000 menuju STA 39+400 pada ruas 

Jalan Tol Trans Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru STA 39+400 sd STA 

80+000 sepanjang 40,6 Km. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan kondisi jalan pada sepanjang 

Jalur A dan Jalur B, Tol Trans Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kotabaru. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang 

timbul setelah jalan digunakan oleh pengendara umum dan jenis – jenis 

kerusakan pada jalan Tol. Data hasil pengamatan yang diperoleh, selanjutnya 

akan dianalisis dan dilakukan klasifikasi sesuai jenis-jenis kerusakan dan cara 

penanganan perbaikan yang tepat. 

3.3. Pengamatan Lapangan 

Pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan pengamatan secara visual di 

sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera STA 39+400 sd 80+00 Jalur A dan Jalur 

B. Pengamatan yang dilakukan berupa pengambilan data jenis kerusakan, data 

dimensi kerusakan, kondisi lingkungan, dan data pendukung lainnya. 
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Adapun alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu : 

1. Meteran pita untuk mengukur panjang dan luas kerusakan serta panjang 

per segmen penelitian. 

2. Penggaris untuk mengukur kedalaman kerusakan alur lubang, amblas, dsb. 

3. Form survei untuk data hasil survei penelitian kondisi jalan. 

4. Kamera untuk mengambil foto dokumentasi. 

5. Buku manual pemeliharaan rutin untuk jalan nasional dan jalan provinsi. 

6. Alat tulis 

 

3.3.1 Survey Lokasi 

1. Pada Ruas Jalan Tol Sidomulyo – Kotabaru, mulai dari Km 39+400 sd 

Km 80+000 Jalur A dan Jalur B. Pintu Gerbang Tol Kotabaru Km 

79+000 dan Pintu Gerbang Tol Lematang Km 74+500. 

2. Ruas Jalan Tol sepanjang 40,6 Km yang memiliki dua jalur dan terbagi 

empat lajur, dengan lebar jalan 24,2 m dan terbagi dalam dua jalur 

dengan lebar 12,1 m. Pada Gambar 15 di bawah ini, merupakan 

potongan melintang tipikal jalan yang akan dilakukan penelitian. 

 
Gambar 17. Potongan Melintang Tipikal Jalan. 
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3. Pengambilan data lapangan rencananya akan dilakukan kurang lebih 

dua minggu setiap sequence pengambilan data. 

 

3.3.2 Jenis Konstruksi 

Jenis konstruksi yang di gunakan pada pekerjaan Jalan Tol Ruas 

Sidomulyo – Kotabaru adalah perkerasan kaku pada trase utama, dan 

perkerasan lentur pada bahu jalan. 

 

3.3.3 Data Kondisi Lingkungan 

1. Kondisi Ruas Jalan Tol Sidomulyo – Kotabaru adalah jenis medan 

datar. Yang merupakan jalan dua jalur untuk dua arah dengan lebar 

perkerasan 9,2 m dan lebar bahu 2,5 m. 

2. Jalan Tol ini menghubungkan provinsi – provinsi di pulau Sumatera 

dari Lampung sampai ke Banda Aceh dan provinsi – provinsi lain di 

sekitarnya. Jalan Tol ini juga di klasifikasikan pada Jaringan Jalan 

Strategis (JJS) atau Jalan penghubung dimana jalan tersebut 

menghubungkan daerah – daerah strategis dan jalan Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten. 

3. Kondisi lingkungan (Faktor Regional) adalah faktor setempat, 

menyangkut keadaan lapangan dan iklim, yang dapat mempengaruhi 

keadaan pembebanan dan daya dukung tanah. 

3.3.4 Data Lapangan  

Mencari data lapangan untuk menganalisa seperti apa tingkat kerusakan 

yang terjadi di lapangan.  
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3.4. Pengklasifikasian Hasil Pengamatan 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya 

dilakukan identifikasi jenis kerusakan. Setelah melakukan identifikasi jenis 

kerusakan sesuai data lapangan, penelitian dilanjutkan dengan 

mengklasifikasikan jenis perbaikan pada kerusakan yang terjadi. 

Jenis perbaikan kerusakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang 

diatur dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Berdasarkan jenis kerusakan, peneliti mengklasifikasikan tipe kerusakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Kerusakan pada lapis permukaan 

2. Kerusakan pada sambungan pelat 

3. Kerusakan pada pelat perkerasan beton, berupa penurunan pada pelat yang 

menyebabkan perbedaan elevasi, dan menyebabkan kerusakan dengan 

kategori tinggi. 

Beberapa metode perbaikan yang digunakan dalam tesis ini antara lain : 

1. Penutupan ulang sambungan dan penutupan retak pada perkerasan kaku, 

dilakukan untuk mengatasi jenis kerusakan berupa retak permukaan dan 

pebaikan pada sambungan. Langkah-langkah metode perbaikan ini antara 

lain: 

• Pelaksanaan Penutupan Ulang Sambungan Melintang 

a. Penghilangan bahan penutup lama 

Langkah pertama dari proses penutupan ulang sambungan adalah 

menghilangkan bahan penutup lama dari sambungan. Pembersihan 

awal dapat dilakukan dengan cara yang tidak merusak sambungan, 



58 

 

seperti menggunakan pencungkil sambungan segi empat atau 

gergaji. Cara lain yang dapat digunakan adalah melalui 

penyemprotan dengan air bertekanan. 

Penggunaan gergaji untuk pengupasan dinilai sangat baik, karena 

alat tersebut dapat bekerja untuk mengupas bahan penutup dan 

secara bersamaan membentuk ulang sambungan. Gergaji sangat 

efektif untuk mengupas bahan penutup silikon dan bahan penutup 

termoplastik yang telah mengeras, karena alat tersebut tidak akan 

melelehkan bahan penutup serta tidak akan membentuk gumpalan 

pada gergaji dan dinding sambungan. 

b. Pembentukan ulang sambungan 

Pembentukan ulang sambungan umumnya dilakukan dengan cara 

penggergajian sambil disiram air dingin. Penggunaan gergaji yang 

lebarnya sama dengan lebar reservoir akan sangat bermanfaat untuk 

membentuk reservoir yang lebarnya tetap, meskipun akan 

memperlemah tepi reservoir sehingga mengurangi efektivitas 

gergaji. Secara tipikal, pelebaran sambungan adalah 3 mm atau pada 

satu sisi 1,5 mm. 

c. Pembersihan reservoir pada sambungan 

Pembersihan yang efektif terhadap dinding sambungan merupakan 

aspek yang sangat penting. Dinding sambungan atau retak yang 

kotor dapat mengurangi kinerja bahan penutup, meskipun digunakan 

bahan penutup yang paling baik dan desain reservoir yang ideal. 
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Beberapa jenis bahan yang dapat mengontaminasi dinding 

sambungan adalah: 

▪ Bahan penutup lama yang tertinggal dalam sambungan atau retak. 

▪ Serbuk gergaji yang tertinggal pada pelaksanaan penggergajian 

dengan cara basah. 

▪ Oli atau air yang berasal dari air yang disemprotkan. 

▪ Debu dan kotoran yang tertinggal pada pelaksanaan pembersihan. 

▪ Sampah yang memasuki sambungan setelah pembersihan, 

sebelum penutupan. 

▪ Bahan lain yang menggangu pelekatan, misalnyaair yang 

terkondensasi. 

Sambungan yang telah selesai dibentuk ulang harus segera 

dibersihkan dengan udara atau air yang disemprotkan dan diikuti 

dengan sand blasting. Kompresor yang digunakan bersama sand 

blasters harus dilengkapi dengan penyerap air dan oli yang dapat 

mencegah kontaminasi pada dinding sambungan. Sebelum operasi 

sand blasting dilakukan, kompresor harus terlebih dahulu diuji 

dengan kain putih yang bersih, yaitu untuk memastikan bahwa 

operasi benar-benar bebas air dan oli. Setelah sand blasting, seluruh 

panjang masing-masing dinding sambungan harus terlihat bersih dan 

beton tampak terbuka (expose). 

Segera sebelum pemasangan batang penyokong dan bahan penutup, 

sambungan harus disemprot dengan udara lagi dengan udara kering 

bertekanan tinggi (> 21 kPa) yang bersih untuk membuang debu, 
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pasir, dan bahan keras yang masih tertinggal dalam sambungan. 

Sambungan dan permukaan di sekitarnya harus ditiup sejalan dengan 

arah angin dan harus diperhatikan agar sambungan yang telah 

dibersihkan tidak terkontaminasi lagi. Perlu diperhatikan juga agar 

sampah tidak tertiup ke lajur lalu lintas yang berdampingan. Untuk 

mengupas bahan penutup lama atau membersihkan sambungan, sikat 

kawat tidak boleh digunakan karena alat tersebut tidak efektif dan 

dapat menempelkan bahan penutup lama ke dinding sambungan 

sehingga menghalangi pelekatan bahan penutup baru. 

d. Pemasangan batang penyokong 

Batang penyokong harus dipasang secepatnya setelah sambungan 

disemprot udara. Ukuran diameter batang penyokong kira-kira 25% 

lebih besar dari lebar reservoir. Batang penyokong harus lentur serta 

tidak menyerap dan kompatibel dengan bahan penutup. Apabila 

sambungan mempunyai lebar yang besar, batang penyokong tidak 

dapat berfungsi sebagai penyekat yang benar-benar kedap, sehingga 

sambungan tersebut harus disekat dengan batang penyokong yang 

lebih besar. Batang penyokong harus dipasang pada kedalaman yang 

tepat dan antara sambungan batang-batang penyokong tidak boleh 

ada celah. Disamping itu, batang penyokong harus direntangkan 

dengan tarikan yang sekecil mungkin agar penyusutan dan celah 

yang mungkin terjadi relatif kecil. 

e. Pemasangan bahan penutup baru 
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Setelah batang penyokong terpasang, bahan penutup yang bersifat 

termoplastik harus secepatnya dipasang. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk menghindarkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul, 

antara lain kondensasi pada batang penyokong dan terkumpulnya 

sampah dalam reservoir. 

• Pelaksanaan Penutupan Ulang Sambungan Memanjang 

Dua jenis sambungan memanjang pada perkerasan kaku dapat menjadi 

bagian penanganan dengan penutupan ulang, yaitu sambungan 

memanjang antara dua pelat yang bersebelahan serta sambungan 

memanjang antara pelat pada lajur lalu lintas dengan bahu beton aspal. 

Meskipun prosedur penutupan pada dasarnya sama, perlu diperhatikan 

beberapa aspek tambahan. 

a. Penutupan ulang sambungan memanjang antara dua pelat beton. 

Sambungan memanjang antara dua pelat beton dijumpai pada dua 

pelat beton lajur lalu lintas serta pada pelat beton lajur lalu lintas dan 

pelat beton bahu. Sambungan tersebut biasanya disatukan dengan 

batang pengikat sehingga pelat tidak mengalami pergeseran berlebih 

dan terhadap sambungan dapat dilakukan kegiatan penutupan 

sambungan konvensional. Karena pergeseran pelat di sekitar 

sambungan memanjang adalah kecil, sambungan memanjang 

biasanya disumbat dengan bahan termoplastik tuang panas. Pada 

kegiatan penutupan ulang sambungan memanjang biasanya tidak 

diperlukan reservoir. Apabila sambungan melintang disumbat 

dengan silikon, perlu diperhatikan agar penyumbatan sambungan 
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melintang dilakukan lebih dulu, yaitu untuk mencegah kontaminasi 

sambungan melintang yang akan disumbat dengan bahan 

termoplastik tuang panas. 

b. Penutupan ulang sambungan memanjang antara pelat beton lajur lalu 

lintas dan bahu beton aspal. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk penutupan dari sambungan 

antara lajur lalu lintasbahu beton aspal sama dengan langkah-

langkah pada kegiatan penutupan sambungan melintang. Akan 

tetapi, pada penutupan sambungan lajur lalulintas dengan bahu beton 

aspal diperlukan reservoir cukup lebar yang dibuat pada beton aspal; 

yaitu untuk mengantisipasi pergerakan vertikal yang mungkin 

terjadi. Reservoir umumnya mempunyai dimensi penampang antara 

19 mm x 19 mm hingga 25 mm x 25 mm dan dapat dibuat 

menggunakan gergaji. Sebelum dipasang bahan penutup, reservoir 

harus dibersihkan terlebih dulu. Batang penyokong biasanya tidak 

diperlukan apabila dilakukan pengendalian kedalaman yang tepat 

selama pembuatan dari resevoir. 

 

• Pelaksanaan Penutupan Retak  

Langkah-langkah penutupan retak sama dengan langkah-langkah 

penutupan ulang sambungan, yaitu: pembentukan dan pembersihan 

retak, pemasangan batang penyokong, serta pemasangan bahan 

penutup. Langkah pertama adalah pembentukan ulang permukaan 

dinding retak menurut lebar yang diinginkan. Karena retak mempunyai 
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pola yang tidak beraturan, sulit didapatkan bentuk reservoir bahan 

penutup yang seragam. Oleh karena itu, pembentukan reservoir harus 

dilakukan dengan gergaji berdiameter kecil. Gergaji yang digunakan 

untuk pembentukan retak biasanya mempunyai diameter tipikal antara 

175 mm dan 200 mm dengan tebal antara 6 mm sampai dengan 13 mm. 

Lebar celah hasil penggergajian biasanya mempunyai faktor bentuk 

yang memadai untuk mengantisipasi perubahan lebar retak. 

Penggunaan gergaji berdiameter lebih kecil dapat mengikuti profil 

retak yang tidak beraturan. 

Setelah reservoir terbentuk, retak harus segera dibersihkan menurut 

langkah-langkah yang diuraikan untuk penutupan ulang sambungan. 

Penyemprotan dengan sand blasting sangat dianjurkan untuk 

membersihkan serbuk gergaji yang tertinggal. Setelah dibersihkan, 

retak ditiup dengan udara bertekanan kemudian bahan penutup 

dipasang. Ketelitian yang berlaku pada pemasangan bahan penutup 

untuk sambungan juga berlaku pada pemasangan bahan penutup untuk 

retak. 

2. Penstabilan dan pengembalian elevasi pelat beton dengan cara grouting 

pada perkerasan kaku. 

Penstabilan pelat pada perkerasan kaku merupakan kegiatan pemeliharaan 

perkerasan kaku yang dilakukan untuk memulihkan daya dukung pelat, 

dengan cara mengisi rongga di bawah pelat sehingga lendutan pelat 

menjadi berkurang dan pengembangan kerusakan lain pada pelat dapat 

diperlambat. Penstabilan 
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pelat harus dilakukan pada sambungan dan retak aktif (working cracks) 

yang diketahui kehilangan daya dukung di bawah pelat. Bahan grout yang 

dipilih untuk penstabilan pelat beton harus lebih encer supaya dapat masuk 

ke dalam rongga yang sangat kecil serta harus mempunyai kekuatan dan 

keawetan akibat beban lalu-lintas, air dan temperatur. Sedangkan bahan 

grout untuk mengembalikan pelat beton yang turun biasanya lebih kental 

daripada bahan untuk penstabil pelat. Bahan yang umum digunakan adalah 

grout semen pozolan dan poliuretan. Prosedur pelaksanaan penstabilan 

pelat beton dilakukan adalah sebagai berikut : 

• Pelaksanaan Penstabilan Pelat 

a. Pengeboran untuk membuat lubang grouting 

1. Menentukan tipikal pola lubang grouting pada saat desain dan 

sesuaikan dengan lokasi lubang injeksi di lapangan. 

2. Menentukan bahan grout yang dipilih, apabila bahan grout 

mudah mengalir, maka jarak antara lubang perlu diperbesar; 

sebaliknya, apabila bahan grout sulit mengalir sebelum tekanan 

balik maksimum dicapai, maka jarak antara lubang perlu 

diperkecil dari perencanaan sebelumnya. 

3. Melakukan pengeboran sesuai dengan pola lubang yang sudah 

diberi tanda. Tekanan dari bor tidak boleh melebihi 90 kg untuk 

menghindarkan retak dan gompal pada pelat. 

4. Membersihkan bahan bekas pemboran. 

b. Penyiapan bahan grout 
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1. Apabila menggunakan campuran grout pozolan-semen, maka 

pengaturan proporsi dan pencampuran semua bahan dapat 

menggunakan alat pencampur koloidal (alat pencampur pompa 

sentrifugal atau alat pencampur pisau geser). 

2. Alat pencampur drum tipe pedal (paddle-type drum mixers) 

efektif untuk campuran grout dengan serbuk kapur. 

3. Truk campuran beton siap pakai (ready-mix trucks) tidak boleh 

digunakan untuk mencampur bahan grout, karena untuk 

mendapatkan bahan yang mudah mengalir memerlukan 

penambahan air yang terlalu banyak, dan bahan padat cenderung 

menggumpal dan menempel pada alat. 

4. Apabila menggunakan busa poliuretan, maka penyimpanan, 

pengaturan proporsi, dan pencampuran semua bahan harus sesuai 

dengan instruksi dan spesifikasi yang dikeluarkan oleh produsen. 

 

 

c. Grouting dengan bahan grout 

1. Menggunakan pompa injeksi positive-displacement atau pompa 

non-pulsing progressivecavity. 

2. Pompa harus mampu mempertahankan kecepatan dan tekanan 

grouting yang rendah, tekanan dipertahankan antara 0,15 MPa 

dan 1,4 MPa selama grouting bahan grout. 

3. Mempertahankan pemompaan pada kecepatan kira-kira 5,5 liter 

per menit, supaya lebih terkendali penempatan bahan grout dalam 
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arah lateral dan menjaga pelat dari kemungkinan menaik atau 

terangkat. 

4. Bahan grout berbasis semen diinjeksikan dengan menggunakan 

grout packer yaitu untuk mencegah ekstrusi bahan dan 

penyumbatan selama grouting, dan untuk bahan grout poliuretan 

diinjeksikan menggunakan nozel plastik yang disekrupkan ke 

selang untuk menyalurkan bahan grout ke dalam lubang. 

5. Menggunakan drive packer untuk lubang berdiameter 25 mm dan 

expandable packers untuk lubang berdiameter 37,5 mm atau 

lebih. 

6. Pemompaan bahan grout dilakukan sampai dicapai salah satu 

kondisi sebagai berikut : 

• Pelat terangkat lebih dari 3 mm 

• Bahan grout terlihat keluar dari lubang, retak, atau sabungan 

yang dekat dengan lubang yang dipompa. 

• Bahan grout terpompa masuk ke bawah bahu, seperti 

ditunjukkan oleh bahu yang terangkat. 

• Waktu pemompaan kira-kira lebih dari 1 menit (menunjukkan 

bahwa bahan grout mengalir ke dalam ruang yang besar). 

7. Setelah proses injeksi selesai, menarik packer kemudian lubang 

disumbat secepatnya dengan kayu. Penyumbatan ini bersifat 

sementara sampai bahan grout mengeras. 
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8. Setelah bahan grout mengeras, dan sumbatan dicabut, kemudian 

lubang ditutup (rata dengan permukaan) dengan bahan tambalan 

yang cocok. 

9. Apabila digunakan bahan cepat mengeras. Lalu lintas diijinkan 

melewati pelat dalam waktu sekurang-kurang nya 3 jam setelah 

bahan grout selesai diinjeksikan. 

• Pelaksanaan Pengembalian Elevasi Pelat Beton 

Peralatan yang digunakan pada pelaksanaan pengembalian elevasi pelat 

sama dengan peralatan yang digunakan pada pelaksanaan penstabilan 

pelat. Tetapi dalam pelaksanaan pengembalian elevasi pelat diperlukan 

peralatan tambahan yaitu benang yang berfungsi sebagai pengendali 

pada saat injeksi bahan berlangsung sehingga penaikan setiap titik pada 

pelat yang menurun dapat diamati. Prosedur pelaksanaan pengembalian 

elevasi pelat, adalah sebagai berikut : 

1. Setelah pembuatan lubang dan pembersihan bekas pemboran 

selesai, maka pelat yang turun siap untuk dinaikkan elevasinya. 

Untuk setiap kali pengangkatan pada setiap lubang, pelat harus 

dinaikkan dengan ketinggian yang sangat kecil. Ketentuan 

pengangkatan yang baik adalah tidak boleh menaikkan pelat lebih 

dari 6 mm untuk menghindarkan terjadinya retak. Disamping itu, 

pada setiap kali pengangkatan tidak boleh ada bagian pelat yang 

mempunyai elevasi lebih dari 6 mm lebih tinggi dari elevasi pelat 

yang berdekatan. 
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2. Metode perikan benang (taut stringline) seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.10, merupakan cara terbaik untuk mengendalikan 

urutan pemompaan, selain itu juga untuk mendapatkan elevasi yang 

tepat.  

 
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. 

Gambar 18. Metode Penarikan Benang Pengembalian Elevasi Pelat. 

 

Pada metoda penarikan benang, balok kayu kecil dipasang pada 

permukaan perkerasan di awal dan akhir penurunan, kemudian 

benang dikencangkan dari awal dan akhir penurunan. Pada saat 

pemompaan bahan berlangsung, peninggian setiap titik pada pelat 

yang menurun dapat secara pasti diamati, sehingga pemompaan 

pada suatu lubang dapat dikendalikan dengan seksama. 

3. Pemompaan dilakukan di sepanjang pelat yang mengalami 

penurunan agar pada setiap lokasi tidak terjadi regangan yang besar. 

Jika pemompaan dimulai pada salah satu ujung penurunan, maka 

tegangan tarik pada permukaan atas pelat akan meningkat sehingga 

pelat akan retak. Tetapi jika pemompaan dimulai pada bagian 

tengah pelat di mana tegangan tarik terjadi pada permukaan bawah 

pelat, maka peninggian pelat akan mengurangi tegangan tarik 
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sehingga pelat dapat dinaikkan tanpa mengalami kerusakan. Setelah 

semua pelat yang turun selesai dikembalikan ke elevasi awal, maka 

operasi pemompaan dapat berlanjut ke pelat yang lainnya, sampai 

seluruh pelat yang menurun mempunyai elevasi yang dikehendaki. 

4. Memperhatikan agar pengembalian elevasi bagian tengan pelat 

tidak diselesaikan langsung penuh, karena pelat akan melengkung 

tajam dan retak. Bagian tengah pelat biasanya harus dinaikkan lebih 

dulu dari bagian-bagian ujung pelat yang turun, tetapi pengangkatan 

harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan lengkungan 

tajam. 

5. Contoh urutan pemompaan pada pengembalian elevasi pelat yang 

turun, dapat dilihat pada Gambar 19 berikut ini. 

 
 Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. 

Gambar 19. Denah Urutan Pemompaan Penurunan Pelat. 

 

6. Setelah pemompaan selesai, dilakukan penyumbatan sementara 

dengan sumbat kayu yang diruncingkan ujungnya, yaitu untuk 

menahan tekanan bahan grout dan untuk mencegah aliran balik 

bahan grout.  

3. Penambalan dangkal perkerasan beton bersambung tanpa tulangan 
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Kerusakan yang tepat ditangani dengan penambalan dangkal adalah 

gompal atau retak. Penambalan dangkal terhadap sambungan yang gompal 

mencakup pemulihan celah sambungan sebelum dilakukan penutupan 

ulang sambungan. Jenis bahan dan pemilihan bahan yang tepat untuk 

penambalan dangkal tergantung pada persyaratan suatu kegiatan. Masing-

masing jenis bahan memerlukan penanganan dan langkah pencampuran 

yang berbeda, tetapi dibutuhkan langkah-langkah yang sama dalam 

menyiapkan daerah penambalan. Waktu yang cukup untuk menyiapkan 

daerah penambalan, prosedur tentang pemasangan bahan dari produsen, 

pengaruh cuaca selama penambalan dan perawatan, semuanya memberikan 

sumbangan terhadap kinerja jangka panjang tambalan dangkal.  

 
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. 

Gambar 20. Dimensi dan Batas Penambalan Dangkal. 

 

Penentuan batas-batas daerah tambalan dilakukan melalui pendugaan 

dengan menggunakan tongkat baja, atau palu dengan menentukan daerah 

perkerasan yang keropos. Dimensi penambalan dangkal disarankan 

mempunyai panjang minimum 250 mm, lebar minimum 100 mm, dan 
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kedalaman minimum 50 mm. Tanda batas penambalan harus dibuat 75 mm 

lebih besar dari batas hasil pendugaan, yaitu untuk memastikan agar semua 

bagian beton yang rusak terbongkar dan untuk kedalaman tambalan 

lebihkan sekitar 15 mm mencakup beton yang baik, tetapi tidak boleh 

sampai menyentuh batang dowel. Bidang tambalan harus mempunyai 

bentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar, serta harus mengikuti 

pola sambungan yang ada untuk menghindarkan bentuk tidak beraturan 

yang dapat menimbulkan retak pada bahan tambalan. Apabila bagian-

bagian pelat yang akan ditambal mempunyai jarak kurang dari 60 cm, maka 

penambalan tersebut harus digabungkan untuk mengurangi tambalan kecil 

yang banyak. 

Prosedur pelaksanaan metode penambalan dangkal perkerasan beton 

bersambung tanpa tulangan, adalah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pengergajian 

b. Pembongkaran beton 

c. Penyiapan area yang akan ditambal 

d. Penyiapan sambungan 

e. Aplikasi bahan perekat 

f. Pemasangan bahan tambalan 

g. Perawatan 

h. Penggerindaan (diamond grinding) jika diperlukan 

i. Penutupan sambungan 

4. Penjahitan melintang pada pemeliharaan perkerasan kaku. 
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Metode perbaikan dengan penjahitan melintang diaplikasikan pada 

perkerasan kaku yang mengalami retak memanjang atau sambungan 

memanjang yang mulai mengalami patahan. Survei awal lapangan perlu 

dilakukan untuk mengetahui kondisi ruas jalan yang akan ditangani, tujuan 

survei antara lain : 

• Mengetahui jenis kerusakan yang terjadi, apakah retak memanjang atau 

sambungan memanjang mangalami pemisahan. 

• Mengetahui kuantitas kerusakan yang relevan untuk diperbaiki. 

• Mengetahui tebal pelat beton pada perkerasan kaku eksisting. 

• Mengetahui kondisi lalu-lintas yang ada, apakah lalu lintas ringan atau 

berat. 

Prosedur pelaksanaan penjahitan mencakup langkah-langkah dan 

ketentuan  sebagai berikut : 

1. Menyiapkan seluruh peralatan serta bahan yang akan digunakan. 

2. Memasang pemisah jalur dan rambu-rambu lalu lintas sesuai Pd T-12-

2003. 

3. Menandai tata letak atau posisi penjahitan untuk pelaksanaan 

pembuatan lubang bor. 

4. Membuat lubang (sesuai dengan tata letak pada Gambar 19 dengan 

kemiringan yang sesuai dengan hasil perancangan Tabel 10) dan 

memotong retak di tengah-tengah panjang dari batang lubang.  
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a. Tampak atas lokasi pemasangan batang pengikat 

 
b. Potongan melintang penjahitan melintang pada retak 

Gambar 21. Skema Lokasi Pemasangan Batang Pengikat. 

Tabel 10. Dimensi Batang Pengikat Dan Lokasi Lubang Pengeboran 

Sudut Batang 

Pengikat 

Tebal Pelat, mm 

175 200 225 250 275 300 325 350 

 Jarak dari retak ke lubang, mm 

350 125 145 165 180 195 210 - - 

400 - - - - 165 180 195 205 

450  - - - - 150  175 

 Panjang batang pengikat, mm 

350 200 240 275 315 365 400 - - 

400 - - - - 315 350 400 465 

450 - - - - - 300 350 415 

 Diameter batang pengikat, mm 

 13 19 19 19 19 19 25 25 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016. 

 

Lubang Pengeboran 

Batang pengikat profil 
(deformed tiebars) 
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5. Membersihkan lubang hasil pengeboran dengan alat penyemprotan 

udara (air blasting), kemudian mengisi lubang dengan bahan pengisi 

dan menyisakan ruang dalam lubang untuk menampung batang 

pengikat. 

6. Memasukkan batang pengikat pada lubang yang sudah diisi bahan 

pengisi. 

7. Membuang kelebihan bahan pengisi dan rapihkan permukaan bahan 

pengisi sehingga rata dengan permukaan perkerasan di sekitar lubang. 

8. Mengisi atau menutup celah retak atau celah sambungan sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri PUPR No. 16/SE/M/2015, yaitu pedoman 

“Penutupan ulang sambungan (joint resealing) dan penutupan retak 

(crack sealing) pada perkerasan kaku”. 

9. Membuka perkerasan untuk lalu-lintas setelah bahan pengisi dan 

bahan penutup celah retak atau celah sambungan benar-benar mantap. 

 

5. Restorasi penyaluran beban pada perkerasan kaku (Dowel Retrofit) 

Restorasi penyaluran beban merupakan kegiatan pemeliharaan perkerasan 

kaku yang dilakukan melalui pemasangan beberapa buah batang dowel 

pada sambungan atau retak melintang pada perkerasan kaku. Dalam 

peraturan pedoman pelaksanaan pekerjaan restorasi yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat ketentuan 

penyalur beban/dowel, yaitu sebagai berikut : 

• Ukuran panjang dowel 450 mm, dengan diameter 1/8 tebal pelat. 

• Mutu dowel memenuhi persyaratan menurut AASHTO M 31 kelas 40 

(tegangan leleh minimal 40.000 psi). 
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• Sekitar 225 mm atau setengah panjang dowel tertanam pada tiap sisi 

sambungan atau retak. 

• Tersedia ruang untuk topi pemuaian (expansion cap) pada kedua ujung 

batang penyalur beban. 

• Jarak antara dowel 300 mm. 

Berikut adalah tahapan prosedur pelaksanaan pekerjaan restorasi 

penyaluran beban pada perkerasan kaku : 

a. Pembuatan batas-batas celah 

b. Pembentukan celah 

Pembentukan celah dilakukan dengan menggunakan jackhammer atau 

alat manual untuk menghancurkan dan membuang beton pada tiap 

celah. Penggunaan jack hammer tidak diperbolehkan digunakan pada 

bidang vertikal (bidang yang tegak lurus dengan permukaan 

perkerasan), karena hal tersebut dapat meningkatkan tumbukan (punch) 

terhadap dasar celah. Celah kemudian disemprot dengan alat 

penyemprot pasir, yaitu untuk membuang debu dan kotoran hasil 

penggergajian agar dasar dan dinding celah dapat melekat secara kuat 

dengan bahan tambalan, selanjutnya diikuti dengan penyemprotan 

udara serta pemeriksaan kebersihan celah, sebelum pemasangan batang 

penyalur beban dan penuangan bahan tambalan. 

c. Pemasangan dowel 

Dalam pemasangan dowel, seluruh panjang batang dowel harus dilapisi 

dengan bahan anti lengket (bond breaking material), untuk 

memfasilitasi pergerakan sambungan.   
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d. Aplikasi bahan tambah 

Pengaplikasian bahan tambalan harus dilakukan dengan cara yang tidak 

mengganggu posisi batang dowel di dalam celah, sehingga bahan 

tambalan tidak boleh diaplikasikan dengan cara menuangkannya ke 

dalam celah, tetapi bahan tambalan dapat diaplikasikan dengan cara 

menuangkannya pada permukaan perkerasan di sekitar celah dan 

kemudian mendorongnya ke dalam celah. Selanjutnya, yaitu 

melakukan pemadatan terhadap bahan tambalan di dalam celah dengan 

menggunakan vibrator kecil atau secara manual dengan menggunakan 

batang dengan cara ditusuk-tusukkan.  

e. Penggerindaan (opsional) 

Jika setelah dilakukan restorasi penyaluran beban terjadi perbedaan 

elevasi lebih dari 4 mm, maka perlu dilakukan penggerindaan. 

f. Pembentukan ulang sambungan dan penutup sambungan 

Setelah bahan tambalan mengeras dan permukaan perkerasan 

digerinda, sambungan melintang harus dibentuk kembali dengan cara 

menggergaji seluruh panjang sambungan termasuk ganjal pembentuk 

sambungan. Sambungan melintang harus dibentuk dan ditutup sesuai 

dengan ketentuan. Bahan untuk mengisi celah sambungan yang 

disyaratkan sesuai dengan SNI 03-4814-1998. 

6. Penambalan penuh perkerasan beton bersambung tanpa tulangan 

Penambalan penuh peekerasan digunakan untuk mengatasi berbagai 

kerusakan pelat beton seperti retak melintang, retak memanjang, 

kehancuran sudut (corner break) , ledakan (blowup), gompal, kerusakan di 
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dekat tambalan lama, dan kerusakan tambalan lama dengan tingkat 

kerusakan yang tinggi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan penambalan 

penuh, adalah sebagai berikut : 

a. Penggergajian beton 

Penggergajian beton dilakukan pada batas-batas perbaikan, sedalam 

tebal pelat menggunakan gergaji beton (diamond saw blade). Pada saat 

penggergajian, roda gergaji tidak diperbolehkan untuk menembus lebih 

dari 13 mm ke dalam subbase.  

b. Pembongkaran beton 

Terdapat dua metode yang digunakan untuk membongkar beton yang 

rusak setelah batas-batas potongan telah dibuat di daerah tambalan, 

yaitu : 

• Metode pemecahan dan pembersihan, yaitu pelat beton dipecah 

menggunakan jackhammer, drop hammer, atau hydraulic ram, dan 

diangkut menggunakan backhoe dan peralatan manual. Utuk 

mencegah keruntuhan pada beton yang berdekatan, tidak diizinkan 

menggunakan drop hammer dan jackhammer yang besar di dekat 

sambungan yang digergaji. Pemecahan dapat dimulai pada bagian 

tengah dari daerah tambalan dan tidak pada potongan gergaji. 

• Metode pengangkatan, yaitu pengkait diletakkan pada lubang bor 

pada pelat yang rusak dan dikaitkan dengan rantai ke ujung depan 

loader atau peralatan lain yang berkemampuan untuk mengangkat 

vertikal pelat yang rusak. Beton tersebut kemudian diangkat pada 

satu potongan atau lebih.  
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c. Persiapan daerah tambalan 

Daerah tambalan harus dalam kondisi bersih dari bahan-bahan yang 

mengganggu. Bila daerah tambalan dalam kondisi basah, maka harus 

dikeringkan sebelum meletakkan bahan baru. Jika panjang perbaikan 

lebih kecil dari 4,5 m, bondbreaker board harus diletakkan secara 

khusus sepanjang sambungan memanjang sebagai pemisah dari pelat 

yang berdekatan. Jika perbaikan lebih panjang dari 4,5 m, batang 

pengikat (tiebars) secara khusus dipasang pada sambungan 

memanjang. 

d. Perbaikan penyalur beban 

Pemasangan dowel sebagai penyalur beban pada kedua sambungan 

dapat dilakukan dengana langkah-langlah berikut ini : 

1. Membersihkan pecahan beton dan debu dari lubang dowel dengan 

kompresor udara. Kemudian menyemprotkan grout semen atau 

epoksi resin pada bagian belakang dari lubang dowel.  

2. Memasukkan dowel ke dalam lubang dengan sedikit gerakan 

memutar sehingga bahan di bagian belakang lubang didesak dan 

mengelilingi dowel. 

3. Setelah pemasangan, bagian ujung dowel yang menonjol harus 

dilumasi atau dicat untuk memudahkan pergerakan. 

e. Pengecoran dan penyelesaian beton 

f. Perawatan beton 

Perawatan beton dilakukan dengan mempertahankan kelembaban dan 

temperatur selama periode perawatan untuk kekuatan akhir dari beton. 
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Prosedur perawatan harus dilakukan segera setelah air menghilang dari 

permukaan beton (sekitar 30 menit sampai 45 menit dari pengecoran 

beton) 

 

g. Penutup sambungan  

Sambungan melintang dan memanjang harus digergaji atau dibentuk 

dan ditutup sesegera mungkin setelah beton mengeras. Hal ini untuk 

mencegah terjadi gompal dan infiltrasi air. Bahan untuk mengisi celah 

sambungan yang disyaratkan sesuai dengan SNI 03-4814-1998 atau 

ASTM D2628. 



 
 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persentase kerusakan pada Jalan Tol Trans Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kota 

Baru STA. 39+400 s/d STA. 80+000 sepanjang 40,6 km sesuai dengan 

peraturan Bina Marga 1992 yaitu Pra FHO1 sebesar 2,36%; Pra FHO2 sebesar 

2,64% dan FHO3 sebesar 0,97% yang semuanya termasuk kedalam kategori 

sedikit sekali.  

2. Berdasarkan observasi dan analisis data kerusakan yang terjadi pada Jalan Tol 

Trans Sumatera Paket 2 Sidomulyo – Kota Baru STA. 39+400 s/d STA. 

80+000 sepanjang 40,6 km maka kerusakan dibagi menjadi sembilan jenis 

kerusakan perkerasan kaku yaitu diantaranya pada jalur A ditemukan terdapat 

83 segmen kerusakan pada permukaan, 217 segmen retak melintang dan 

diagonal, 8 segmen retak memanjang, 18 segmen retak pojok, 24 segmen 

Spalling (melintang, memanjang dan retak), 22 segmen Faulting (turunnya 

salah satu sisi atau tidak sama tinggi), 47 segmen sambungan curling (keriting) 

dan warping (bengkok), 9 segmen settlement dan gelombang pada perkerasan 

yang berbahaya. Sedangkan pada jalur B ditemukan sebanyak 193 segmen 

kerusakan pada permukaan, 137 segmen retak melintang dan diagonal, 3 
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segmen retak memanjang, 18 segmen retak pojok, 20 segmen Spalling 

(melintang, memanjang dan retak), 6 segmen Faulting (turunnya salah satu sisi 

atau tidak sama tinggi), 13 segmen sambungan curling (keriting) dan warping 

(bengkok), 3 segmen settlement dan gelombang pada perkerasan yang 

berbahaya. 

3. Kerusakan yang ditemukan kembali sebagai temuan kerusakan baru setelah 

dilakukannya perbaikan baik di Pra FHO1 dan Pra FHO2 mengindentifikasi 

bahwa analisis jenis perbaikan yang dipilih menjadi kurang tepat, sehingga 

perbaikan kerusakan yang terjadi dilakukan sampai tahap FHO3. Dan 

menunjukkan bahwa perbaikan Partial Depth Repair (PDR) menjadi perbaikan 

yang paling banyak dilakukan pada setiap tahapan FHO. Sehingga keadaan 

tersebut bisa digunakan sebagai sebuah rekomendasi perbaikan yang langsung 

dilakukan sejak awal tahapan FHO1, sehingga meminimalisir terjadinya 

kerusakan kembali pada tahapan FHO selanjutnya.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan data hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akibat adanya perbaikan pekerjaan ini agar dalam pelaksanaan pekerjaan untuk 

diperhatikan prosedur persiapan, pelaksanaan baik dari Quality, Survey, dan 

tahapan pelaksanaanya. 

2. Dikarenakan perkembangan kendaraan besar yang menggunakan jalan Tol 

perlu di perhatikan kembali ODOL (Over Dimenstion Over Load) yang 

melintas agar dilarang masuk. 



148 

 

3. Perlu review kembali perencanaan akibat beban kendaraan banyak yang ODOL 

(Over Dimenstion Over Load) untuk mengantisipasi pelaksanaan pekerjalan 

Tol dikembudian hari. 

4. Tindakan perbaikan juga harus sesuai prosedur pada surat edaran 

No.07/SEDb/207 Kementrian PUPR tentang panduan pemilihan teknologi 

pemeliharaan preventif pekerjaan jalan. 

5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah beberapa variabel 

seperti ketebalan, dan hasil pengujian di laboratorium serta dapat melakukan 

perbandingan dengan ruas lain atau tol lainnya yang memiliki kontur, dan ciri 

khas pada kondisi jalan yang berbeda sehingga dapat memberikan referensi 

terkait penyebab kerusakan dan pendekatan perbaikan yang bisa di laksanakan.  

 



 
 

. 
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