
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadaan Umum Proyek

Jalan Soekarno-Hatta adalah jalan lintas sumatera yang membentang dari utara

sampai selatan pulau sumatra yang berawal dari banda aceh sampai

kepelabuhan bakauheni. Berfungsi untuk memberi pelayanan dalam hal

pengangkutan hasil-hasil bumi baik pertanian, perkebunan, perikanan,

pertambangan, maupun perindustrian secara lancar tanpa memakan waktu dan

biaya yang besar. Jadi jelas jalan lintas sumatera sangat berperan penting dalam

hal kelancaran arus ekonomi di pulau sumatera khususnya dan seluruh

Indonesia umumnya.

Tetapi akibatnya jalan Soekarno-Hatta cepat mengalami kerusakan, ini

diakibatkan oleh perhitungan LHR dan pertumbuhan lalu-lintas yang

digunakan pada desain jalan tidak sesuai selama masa pelayanan (selama umur

rencana jalan). Selain itu juga karena pertumbuhan lalu-lintas yang cukup pesat

dan kendaraan yang melewati jalan ini tidak sesuai dengan MST yang

seharusnya, akibatnya kondisi permukaan perkerasan sebagian besar

mengalami kerusakan berlubang atau rusak berat. Penyebabnya antara lain

akibat tanah dasar dari lapis pondasi bawah tidak stabil dan kendaraan yang

lewat tidak sesuai MST yang ada. Kerusakan ini dinilai sudah tidak dapat lagi
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memenuhi tuntutan lalu-lintas, khususnya untuk mengangkut hasil-hasil

pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

B. Macam –Macam Perkerasan Jalan

Pada saat ini ada 3 jenis jalan yang dilihat dari material dan struktur

lapisannya. Yang pertama adalah kontruksi perkerasan lentur (flexible

pavement), yang kedua adalah kontruksi perkerasan kaku (rigid pavement), dan

yang ketiga adalah kontruksi perkerasan komposit (composite pavement). Tiap

jenis dari perkerasan jalan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik

dari segi material yang digunakan, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan,

sampai umur rencana yang diharapkan.

1. Kontruksi Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

Tujuan utama pembuatan struktur jalan adalah untuk mengurangi tegangan

atau tekanan akibat beban roda sehingga mencapai tingkat nilai yang dapat

diterima oleh tanah yang menyokong struktur tersebut. Kendaraan pada

posisi diam diatas struktur yang diperkeras menimbulkan beban langsung

(tegangan statis) pada perkerasan yang terkonsentrasi pada bidang kontak

yang kecil antara roda dan perkerasan. Ketika kendaraan bergerak, timbul

tambahan tegangan dinamis akibat pergerakan kendaraan keatas dan

kebawah karena ketidakrataan perkerasan, beban angin dan lain sebagainya.

Hal ini akan menimbulkan efek ‘pukulan’ tambahan pada permukaan jalan

ketika kendaraan berjalan.
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Intensitas tegangan statis dan dinamis terbesar terjadi dipermukaan

perkerasan dan terdistribusi dengan bentuk piramid dalam arah vertikal pada

seluruh ketebalan struktur perkerasan. Peningkatan distribusi tegangan

tersebut mengakibatkan tegangan semakin kecil sampai permukaan lapis

tanah dasar, tegangan itu cukup kecil sehingga tidak akan mengakibatkan

lapis tanah dasar mengalami distorsi atau rusak. Untuk menyederhanakan

masalah, distribusi beban berbentuk piramid dapat diasumsikan mempunyai

sudut 45o terhadap bidang horizontal dan memberikan perkiraan angka yang

tepat. Dalam kenyataannya, distribusi itu terjadi sedikit lebih besar pada

bagian atas lapisan perkerasan jalan tersebut.

Perkerasan lentur jalan raya telah dirancang untuk bertahan sampai 20

tahun, dengan memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas tiap tahun (asumsi

pertumbuhan lalu lintas sebesar 2 % adalah umum dilakukan). Namun

demikian, sebuah perkerasan jalan dapat mencapai umur sesuai perencanaan

dan dilewati sejumlah kendaraan yang direncanakan jika kontruksi

perkerasan dilakukan dengan baik, semua material sesuai dengan standar

yang diminta, dengan spesifikasi desain dan selalu digunakan dengan benar.

Drainase yang memadai juga memegang peran yang penting dalam

pembuatan lapis tanah dasar pembentukan yang cukup kuat bagi struktur

perkerasan jalan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pergerakan

struktur perkerasan yang berlebihan dan akan mengakibatkan perkerasan

rusak lebih awal. Kontruksi lentur disebut ‘lentur’ karena kontruksi ini

mengijinkan deformasi vertikal akibat beban lalu lintas (arthur wignall, dkk

2003).
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Gambar 1. Susunan Perkerasan Lentur

Definisi dari pembentukan adalah permukaan tanah dalam bentuk akhir

setelah pekerjaan tanah selesai dan setelah konsolidasi, pemadatan, atau

stabilisasi insitu (ditempat). Ketiga lapisan struktur diatas adalah :

1.1. Lapisan pondasi bawah atau subbase course berfungsi untuk

menyebarkan beban, drainase bawah permukaan tanah (jika digunakan

material drainase bebas), dan permukaan jalan selama kontruksi.

1.2. Lapisan pondasi atas atau base course merupakan lapisan utama yang

mendistribusikan beban.

1.3. Lapisan permukaan atau surface menyediakan permukaan jalan yang

anti selip, memberikan perlindungan kedap air bagi perkerasan, dan

menahan beban langsung lalu lintas.

Bentuk pembentukan biasanya simetris miring ke samping, dengan bagian

sumbu jalan lebih tinggi, untuk membantu drainase permukaan jalan.

Apabila jalan tidak dibentuk seperti itu, maka diperlukan timbunan setebal

150 mm untuk melindungi pembentukan sebelum bentuk akhir dibuat.

Istilah lapisan tanah dasar digunakan untuk mendifinisikan tanah asli atau
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timbunan yang langsung menerima beban dari perkerasan di atasnya. Oleh

karena itu, lapisan permukaan atas dari lapis tanah dasar adalah formation

(pembentukan). Pada perkerasan baru, lapis penutup dibuat sebagai

pelindung lapis tanah dasar dari kerusakan.

2. Kontruksi Perkerasan Kaku (rigid pavement)

Kontruksi perkerasan kaku merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian

khusus, dan seringkali membutuhkan peralatan penghamparan yang rumit

dan mahal. Pada kontruksi perkerasan kaku, struktur utama perkerasan

adalah lembaran plat beton, yang pada perkerasan lentur, lapis ini setara

dengan lapisan permukaan. Konstruksi perkerasan ini disebut “kaku” karena

plat beton tidak terdefleksi akibat beban lalu lintas dan didesain untuk

berumur 40 tahun sebelum diperlukan pekerajaan rekontruksi besar besaran.

Oleh karena itu lapis beton berfungsi sebagai lapis permukaan sekaligus

lapis struktural utama jalan, maka beton yang digunakan harus mempunyai

kekuatan yang besar dan mutu yang tinggi. Selain itu kerataan

permukaannya juga harus baik agar nyaman dilalui dengan koefisien gesek

yang baik agar aman bagi kendaraan dalam segala cuaca. Beton memuai dan

menyusut akibat temperatur udara yang naik dan turun. Sehingga

sambungan melintang perlu dibuat pada setiap jarak tertentu agar ekspansi

panas dan kontraksi dapat terjadi tanpa memberikan pengaruh buruk pada

perkerasan.
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Secara garis besar susunan perkerasan kaku dapat dilihat dari gambar di

bawah ini.

Gambar 2. Susunan Perkerasan Kaku.

Perbedaan yang paling signifikan antara perkerasan kaku dan perkerasan

lentur adalah pada lapis permukaan, dimana lapis permukaan pada

perkerasan kaku berupa plat beton. Ketebalan minimum untuk plat beton

menerus dan bertulang (CRCP, Continously Reinforced Concrete Pavement)

adalah 150 mm dan untuk beton tanpa tulangan (URC, Unreinforced

Concrete) adalah 330 mm (Arthur Wignall, dkk 2003).

3. Konstruksi Perkerasan Komposit (Composite Pavement)

Kontruksi perkerasan komposit ini merupakan kombinasi antara perkerasan

kaku dan perkerasan lentur dan perkerasan lentur biasanya berasa diatas

perkerasan kaku atau sebaliknya.

Secara garis besar susunan perkerasan kaku dapat dilihat dari gambar di

bawah ini.
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Gambar 3. Susunan Perkerasan Komposit

C. Perencanaan Jalan

1. Konsep Dasar Perencanan

Konsep perencanaan jalan secara garis besar dapat dibedakan dalam 2

kelompok yaitu : perencanaan jalan baru dan peningkatan jalan lama.

1.1. Perencanaan Jalan Baru

Sasaran dari perencanaan jalan baru dapat berupa :

a. Pembukaan lahan potensial baru.

b. Pengembangan wilayah.

c. Pembukaan jaringan transportasi darat baru.

d. Pengembangan tata ruang.

e. Membuka daerah yang terisolir.
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1.2. Peningkatan Jalan Lama

Sasaran dari perancangan peningkatan jalan lama dapat berupa :

a. Struktur perkerasan jalan lama sudah melampaui masa

pelayanannya (umur rencana) yang memerlukan rekonstruksi.

b. Struktur perkerasan jalan lama sudah melampaui masa

pelayanannya (umur rencana) namun masih berada dalam kondisi

yang hanya memerlukan rehabilitasi di beberapa tempat saja.

c. Jalan lama dengan perubahan karakteristik lalu-lintas sehingga

struktur perkerasan yang ada tidak mampu memikul beban lalu-

lintas.

d. Terjadinya kerusakan pada struktur perkerasan akibat kondisi alam

bencana alam atau penyebab lainnya.

e. Kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung arus lalu-lintas.

2. Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan

Dalam perencanaan perkerasan ada beberapa parameter desain yaitu :

2.1. Beban Lalu-lintas

a. Survei lalulintas (traffic counting)

Survei lalu lintas bertujuan untuk menentukan :

 Lalu lintas Harian Rata-rata tahunan (LHR) pada setiap ruas jalan.

 Identifikasi jenis dan berat secara umum dari setiap kategori

kendaraan.
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 Distribusi model lalu lintas pada setiap ruas jalan.

 Perkiraan kecepatan operasi normal pada setiap ruas jalan.

Identifikasi  dan pencacahan lalu lintas dibuat dalam 2 kelompok

yaitu kelompok bukan kendaraan bermotor dan kelompok kendaraan

bermotor  dipecah lagi menjadi beberapa kelompok jenis kendaraan.

Berikut diperlihatkan berbagai jenis tipe kendaraan dan distribusi

beban sumbu.

Sumber : Konstruksi Jalan RayaII, Saodang, Hamirhan 2004

Gambar 4. Jenis Tipe Kendaraan.

b. Beban Sumbu Standar (Equivalent Standard Axle)

Beban perkerasan jalan diasumsikan hanya akibat beban hidup yaitu

beban lalu-lintas saja sedangkan beban mati relatif kecil dan

diabaikan. Beban rencana lalu-lintas merupakan sejumlah repetisi

beban sumbu standar.
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Beban sumbu standar dalam perancangan perkerasan adalah berupa

beban sumbu as tunggal roda ganda seberat 18 kips atau 18.000 lbs

atau 8,16 ton.

Angka ekivalen (AE) atau equivalent axle load (EAL) suatu beban

sumbu standar adalah jumlah lintasan kendaraan as tunggal sebesar

18 kips yang mempunyai derajat kerusakan (DF = damage factor)

yang sama bila jenis as tersebut lewat satu kali. Dapat diartikan pula

bila suatu as kendaraan lewat satu kali = as 18 kips lewat AE kali.

Beban sumbu standar mempunyai DF = 1.

Angka Ekivalen (AE) masing-masing golongan beban sumbu tiap

kendaraan ditentukan dengan rumus berikut ini :

 AEsumbu tunggal =
4

8160

kgdalamgalsumbu tungsatubeban






 .................(1)

 AEsmb. tandem = 0,086
4

8160

kgdalamgalsumbu tungsatubeban






 ...........(2)

 AEsmb. tridem = 0,053
4

8160

kgdalamgalsumbu tungsatubeban






 ...........(3)

Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa penggunaan as tandem atau

tridem sangat menguntungkan karena AE atau DF masing-masing

hanya 8,6 % dan 5,3 %.

Sumber : Konstruksi Jalan Raya II, Saodang, Hamirhan 2004

Gambar 5. Beban Sumbu / Gandar.
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c. Konfigurasi Sumbu dan Pembebanan

Kendaraan secara nyata di lapangan mempunyai beban total yang

berbeda tergantung pada berat sendiri kendaraan dan muatan yang

diangkutnya. Beban ini terdistribusi ke perkerasan jalan melalui

sumbu kendaraan selanjutnya roda kendaraan baru ke perkerasan

jalan. Makin berat muatan akan memerlukan jumlah sumbu

kendaraan yang makin banyak agar muatan sumbu tidak melampaui

muatan sumbu yang disyaratkan. Pembebanan setiap sumbu

ditentukan oleh muatan dan konfigurasi sumbu kendaraan.

Ada beberapa konfigurasi sumbu kendaraan yaitu :

 STRT - Sumbu Tunggal Roda Tunggal

 STRG - Sumbu Tunggal Roda Ganda

 STdRG - Sumbu Tandem Roda Ganda

 STrRG - Sumbu Tridem Roda Ganda

d. Muatan Sumbu Terberat (MST)

Masing-masing kelas jalan dibatasi untuk menerima muatan sumbu

terberat agar jalan tidak cepat rusak akibat beban berlebih. Ada 4

kategori MST yaitu :

MST = 10 ton MST = 8,16 ton MST = 5 ton dan

MST = 3,5 ton dalam hal ini :

 MSTsumbu tunggal = 8,16 ton

 MSTsumbu tandem = 15 ton

 MSTsumbu tridem = 20 ton.
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Gambar 6. Konfigurasi tekanan sumbu roda kendaraan menurut

klasifikasi MST

e. Lintas Ekivalen

Kerusakan perkerasan jalan salah satunya disebabkan adanya repetisi

beban lalu-lintas. Repetisi beban dinyatakan dengan lintasan sumbu

standar (lss) atau lintas ekivalen. Lintas ekivalen terdiri dari :

 Lintas Ekivalen pada saat jalan dibuka untuk lalu-lintas (LEP)

  C xE xURLHRLEP AWAL ...............................................(4)

 Lintas ekivalen pada akhir umur rencana (LEA)

  C xE xURLHRLEA AKHIR ..............................................(5)

 Lintas ekivalen rencana (LER)

   x UR/10/2LEALEPLER  .................................................(6)
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2.2. Umur Rencana

Umur rencana ditetapkan sesuai dengan program penanganan jalan

yang direncanakan misalnya :

 Pembangunan Jalan Baru untuk masa layan 20 tahun;

 Peningkatan Jalan untuk masa layan 10 tahun dan;

 Pemeliharaan Jalan untuk jangka 5 tahun.

2.3. Daya Dukung Tanah Dasar

Filosofi dari perkerasan lentur adalah bahwa struktur perkerasan

direncanakan untuk menahan beban dan menyalurkannya ke lapisan

tanah dasar sehingga tegangan-tegangan yang terjadi dapat ditahan oleh

lapisan perkerasan maupun tanah dasar. Bahan pembentuk tanah dasar

(subgrade) adalah tanah. Tidak semua tanah bisa digunakan menjadi

subgrade oleh karena itu harus diuji terlebih dahulu, sehingga yang

perlu diketahui dari tanah dasar adalah kekuatannya atau nilai

stabilitasnya yang dapat diketahui dari beberapa pengujian berikut :

 CBR (california bearing test)

 Mr (resilient modulus)

 DCP (dynamic cone penetrometer)

Tetapi yang digunakan di Indonesia adalah CBR yang diperoleh dari

hasil percobaan di lapangan dan di laboratorium dimana dari nilai CBR

ini dapat diketahui nilai Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) yang dapat

diperoleh dari nomogram atau rumus di bawah ini :

DDT = 4,3 log CBR + 1,7 …………………………............………...(7)
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2.4. Kriteria Keruntuhan

Yang dimaksud dengan nilai keruntuhan disini adalah nilai perwujudan

/ kinerja perkerasan yang dinyatakan dengan Present Serviceability

Index (PSI) yang lebih dikenal dengan Indeks Permukaan (IP). Indeks

Permukaan adalah suatu bilangan yang menyatakan tinggi rendahnya

mutu/tingkat/nilai perkerasan dalam memberikan pelayanan

kenyamanan pada gerakan lalu-lintas dimana hal-hal yang

mempengaruhi nilai IP adalah :

 Roughness (kekasaran permukaan)

 Slope Variation (variasi ketidak-rataan permukaan jalan)

 Crack (retakan)

 Patch (tambalan)

 Ruth depth (dalamnya alur)

Rumus yang bisa digunakan untuk mencari serviceability adalah :

PSI = 5,00 – 0,015 R – 0,14 R (R =roughness = inch/mile).

Nilai Indeks Permukaan berkisar dari angka 0 – 5 masing-masing angka

menunjukkan fungsi pelayanan sebagai berikut :
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Tabel 1. Nilai IP-Fungsi Pelayanan.

IndeksPermukaan (IP) Fungsi Pelayanan

4 – 5

3 – 4

2 – 3

1 – 2

0 - 1

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat kurang

Terdapat 2 nilai IP yaitu IP awal (IPo) atau “initial serviceability” dan

IP akhir (IPt) atau “terminal serviceability”. IPo mempunyai 5 varian

karena variabilitas kerataan/kehalusan dan kekokohan lapis permukaan

yaitu :

 IPo ≥ 4  IPo = 3,9 – 3,5  IPo = 3,4 – 3,0

 IPo = 2,9 – 2,5  IPo  2,4.

IPt terdiri dari 4 kategori yaitu :

 IPt=1,0 menyatakan permukaan jalan keadaan rusak berat.

 IPt=1,5 menyatakan tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin

(jalan tidak terputus).

 IPt=2,0 menyatakan tingkat pelayanan terendah bagi jalan yang

masih mantap.

 IPt=2,5 menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik.
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2.5. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dimana lokasi jalan berada sangat mempengaruhi

lapisan perkerasan dan tanah dasar. Kondisi lingkungan dalam metode

analisa komponen disebut dengan Faktor Regional (FR). Faktor

regional berkisar antara 0,5 – 4,5 dengan pertimbangan keadaan

lapangan seperti : iklim tropis terutama intensitas curah hujan rata-rata

per tahun, persentase kendaraan berat ≥ 13 ton, kelandaian,

permeabilitas tanah, serta perlengkapan drainase. Semakin tinggi nilai

FR maka struktur perkerasan yang diperlukan akan semakin kuat.

2.6. Faktor Ditribusi Arah

Penentuan Faktor Distribusi Arah (C) dapat ditinjau pada tabel berikut :

Tabel 2. Faktor Distribusi Arah (C)

Jumlah Lajur
Kendaraan Ringan* Kendaraan Berat **

1 Arah 2 Arah 1 Arah 2 Arah

1 Lajur

2 Lajur

3 Lajur

4 Lajur

5 Lajur

6 Lajur

1,00

0,60

0,40

-

-

-

1,00

0,50

0,40

0,30

0,25

0,20

1,00

0,70

0,50

-

-

-

1,00

0,50

0,475

0,45

0,425

0,40

*Berat total < 5 ton, misalnya : mobil penumpang, pick up, mobil hantaran
**Berat total ≥ 5 ton, misalnya : bus, truck, traktor, semi trailer, trailer
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2.7. Kualitas Bahan Perkerasan

Sesuai dengan fungsinya maka perkerasan jalan harus dibuat dengan

kualitas bahan perkerasan yang lebih baik daripada tanah dasar.

Kualitas bahan untuk masing-masing lapisan berbeda. Semakin ke atas

permukaan jalan mempunyai kualitas yang semakin baik dan juga

semakin mahal.

Dalam metode analisa komponen kualitas bahan perkerasan dinyatakan

dengan nilai Stabilitas Marshall (MS) untuk material beraspal, nilai kuat

tekan (Kt) untuk material yang distabilisasi dan nilai CBR untuk

material tanpa bahan perekat. Untuk keperluan proses perencanaan

kekuatan dari masing-masing lapisan perkerasan dinyatakan dengan

koefisien kekuatan relatif (a).

3. Perhitungan Tebal Perkerasan

3.1. Rumus Dasar Perkerasan Lentur

Rumus yang digunakan adalah :

a.

...............................................................................(8)

b. SN = a1.D1 + a2.D2.m2 + a3.D3.m3 ...........................................(9)

Keterangan :
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W18 = jumlah beban sumbu standar (E18SAL)

ZR = deviasi normal standar

S0 = gabungan standar kesalahan prediksi lalu lintas dan prediksi

kinerja perkerasan

ΔPSI = perbedaan antara indek desain perkerasan awal (P0) dan

indek desain perkerasan akhir (P1)

MR = modulus resilien (psi)

SN = struktur number

ai = koefisien lapisan perkerasan ke-i

Di = tebal lapis perkerasan ke-i (inches)

mi = koefisien drainase lapisan ke-i

Stuctural number (SN) merupakan nilai (angka) abstrak yang

mengekspresikan kekuatan struktur perkerasan yang diisyaratkan oleh

kombinasi daya dukung tanah (MR), total beban lalu lintas standar

(E18SAL), kemampuan layan akhir dan lingkungan.

Nilai rata-rata koefisien material yang digunakan AASHTO adalah:

 Asphaltic concrete surface course = 0,40

 Crushed stone base course = 0,20

 Sandy gravel subbase course = 0,12
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3.2. Rumus Dasar Perkerasan Kaku

Rumus yang digunakan adalah :

a.

.............................................................................(10)

Keterangan :

W18 = jumlah beban sumbu standar (E18SAL)

ZR = deviasi normal standar

S0 = gabungan standar kesalahan prediksi lalu lintas dan prediksi

kinerja perkerasan

D = ketebalan plat beton

ΔPSI = perbedaan antara indek desain perkerasan awal (P0) dan

indek desain perkerasan akhir (P1)

SC = modulus rupture (psi)

J = struktur number

Cd = koefisien lapisan perkerasan ke-i

EC = tebal lapis perkerasan ke-i (inches)

k = modulus reaksi tanah dasar
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b. Perhitungan Tulangan

....................................................................(11)

Keterangan :

AS = Luas tulangan (cm2/m’)

F = Koefisien gesekan plat dan lapis bawahnya

L = Jarak antara sambungan (m)

h = Tebal plat (m)

fs = Tegangan tarik ijin baja (kg/cm2)

3.3. Hal-hal yang di Pertimbangkan

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan

perhitungan tebal perkerasan, diantaranya yaitu :

a. Pavement performance (kinerja perkerasan)

b. Traffic (lalu lintas)

c. Roadbed soil (daya dukung tanah)

d. Materials (bahan jalan)

e. Environment (lingkungan)

f. Drainage (drainase jalan)

g. Reliability

h. Life-cycle cost

i. Shoulder design (desain bahu jalan)
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1. Pavement Performance

Konsep kinerja perkerasan (pavement performance) meliputi

pertimbangan kinerja fungsi, kinerja struktural, dan keamanan.

Kinerja struktural dari perkerasan berkaitan dengan kondisi lain

sebagai akibat pengaruh kemampuan menahan beban struktur

perkerasan yang kurang baik. Kinerja fungsional dari perkerasan

meliputi seberapa bail perkerasan melayani penggunaanya. Dalam

konteks ini kenyamanan/kualitas berkendaraan menjadi karakteristik

yang dominan. Kemampuan melayani dari perkerasan diekspresikan

dalam terminologi Present Serviceability Index (PSI).

PSI dihasilkan dari pengukuran kekasaran permukaan perkerasan

dan kerusakan perkerasan seperti cracking, patching, dan rutting

pada waktu tertentu selama umur layan perkerasan. Skala untuk PSI

berkisar antara 0 s/d 5, dengan nilai 5 mempresentasikan indek

kemampuan melayani dari suatu perkerasan yang paling tinggi.

Untuk desain perkerasan perlu penetapan nilai indek perkerasan awal

dan akhir.

Nilai indek perkerasan awal (P0) oleh AASHTO Road Test

ditetapkan 4,2 untuk desain perkerasan lentur (flexible) dan 4,5 untuk

desain perkerasan kaku (rigid). Nilai indek perkerasan akhir (Pt) oleh

AASHTO Road Test ditetapkan 2,5 s/d 3,0 untuk jalan utama dan

2,0 untuk jalan dengan kelas dibawahnya. Untuk jalan kecil 1,5

untuk pertimbangan ekonomis. Faktor utama yang mempengaruhi
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penurunan kemampuan melayani suatu perkerasan adalah lalu lintas,

umur, dan lingkungan.

2. Traffic

Hasil penelitian AASHTO Road Test menunjukan bahwa pengaruh

kerusakan dari lintasan beban sumbu diwakili oleh jumlah 18-kip

equivalent single axle load’s (ESAL’s). Dalam desain perlu

dipertimbangkan faktor distribusi arah dan distribusi jalur apabila

data lalu lintas tidak lengkap. Untuk desain digunakan w18 dijalur.

ŵ  =  DD x  DL x ŵ18 .........................................(12)

dimana :

DD =  faktor distribusi arah (0,5) atau berkisar 0,3 s/d 0,7

tergantung arah mana yang lebih besar volume lalu lintasnya.

DL =  faktor distribusi jalur (lihat Tabel Faktor DL)

ŵ18 =  kumulatif 18-kips ESAL dua arah untuk ruas jalan dan

periode analisa tertentu.

Tabel 3. Faktor DL

Jumlah lajur untuk
tiap arah

Kumulatif 18-kips ESAL
dua arah untuk ruas jalan

1

2

3

4

100

80 – 100

60 – 80

50 – 75
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3. Roadbed Soil

Sifat pasti material yang digunakan untuk menilai karakteristik daya

dukung tanah untuk perkerasan adalah Modulus Rsilient (MR).

Prosedur penentuan modulus resilien diatur dalam AASHTO Test

Method T-274. Heukolom dan klomp (1962) menyatakan hubungan

antara nilai CBR dengan Modulus Tanah.

MR (psi)  =  1500  x  CBR .........................................(13)

Untuk perhitungan metode AASHTO ini, Asphalt Institute (1982)

mengembangkan pendekatan menentukan MR menggunakan R-value

sebagai berikut.

MR (psi)  =  1000  x  555  x  R-value .............................(14)

Modulus resilien tanah dasar efektif (MR) adalah modulus ekivalen

yang akan menghasilkan kerusakan (uf) yang sama jika nilai

modulus musiman aktual digunakan.

Hubungan MR dan uf diperlihatkan dalam persamaan berikut :

uf =  1,18  x  108 . MR-2,32 .........................................(15)

Hubungan MR antara k (untuk rumus perkerasan kaku) adalah :

k  =  MR / 19,4 .....................................................(16)
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4. Materials

 Untuk perkerasan kaku

Modulus elastis adalah sifat teknis yang paling dasar dari material

perkerasan jalan. Hubungan antara modulus elastis beton (Ec)

dengan koefisien kuat tekan beton (fc) mengikuti standar pengujian

ASTM C469 :

Ec  =  57000 . (fc)0,5 .....................................................(17)

Modulus rupture atau flexural strength (kuat mengikuti standar

pengujian ASTM C78 atau AASHTO T97).

Sc  =  Sc  +  z(SD) .....................................................(18)

Ec = modulus elastic beton (psi)

f’c = compressive strength beton (psi)

S’c = modulus rupture beton rata-rata (psi)

SD = standar deviasi

z = 0,841 untuk  PS 20%

1,037 untuk  PS 15%

1,282 untuk  PS 10%

1,645 untuk  PS 5%

2,327 untuk PS 1%
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 Untuk perkerasan lentur

Koefisien lapis material perkerasan (ai) diukur dari kekuatan relatif

tiap unit ketebalan untuk berfungsi sebagai komponen struktural

perkerasan.

Untreated and Stabilized Base Course adalah hubungan antara

modulus resilien (E2) untreated base course dengan koefisien

kekuatan relatif (a2)

(a2)  =  0,249 (log E2) - 0,977 .............................(19)

Granular Subbase Course adalah hubungan antara modulus resilien

(E3) untreated base course dengan koefisien kekuatan relatif (a3)

(a3)  =  0,277  (log E3) - 0,839 .............................(20)

5. Drainage Coefficient

Kualitas drainase diukur dari lama waktu yang diperlukan untuk

menghilangkan air dari base dan subbase dan tergantung sepenuhnya

pada permeabilitas base dan subbase. Persentase waktu selama

perkerasan terlihat pada tingkat moisture mendekati saturated

tergantung pada curah hujan rata-rata tahunan dan kondisi drainase

secara umum.
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Tabel 4. Koefisien drainase yang direkomendasikan

Kualitas Drainase Persen Waktu Perkerasan Dalam Keadaan Lembab – Jenuh

Nilai
Waktu

pengeringan
< 1 % 1 – 5 % 5 – 25 % > 25 %

Kaku Lentur Kaku Lentur Kaku Lentur Kaku Lentur

Sangat
baik

2 jam
1,25
-
1,20

1,40
-
1,35

1,20
-
1,15

1,35
-
1,30

1,15
-
1,10

1,30
-
1,20

1,10 1,20

Baik 1 hari
1,20
-
1,15

1,35
-
1,25

1,15
-
1,10

1,25
-
1,15

1,10
-
1,00

1,15
-
1,00

1,00 1,00

Cukup 1 minggu
1,15
-
1,10

1,25
-
1,15

1,10
-
1,00

1,15
-
1,05

1,00
-
0,90

1,00
-
0,80

0,90 0,80

Buruk 1 bulan
1,10
-
1,00

1,15
-
1,05

1,00
-
0,90

1,05
-
0,80

0,90
-
0,80

0,80
-
0,60

0,80 0,60

Sangat
Buruk

Tidak hujan
1,00
-
0,90

1,05
-
0,95

0,90
-
0,80

0,95
-
0,75

0,80
-
0,70

0,75
-
0,40

0,70 0,40

6. Reliability

Keandalan (reliability) probabilitas jika beban yang bekerja pada

perkerasan yang dapat ditahan masih mencapai tingkat kemampuan

melayani minimum yang ditetapkan tidaklah terlewati oleh jumlah

beban aktual yang bekerja pada perkerasan. Penerapan konsep

keandalan (reliability) R mensyaratkan pemilihan deviasi standar yang

mewakili kondisi lokal. Disarankan nilai deviasi standar S0 untuk

perkerasan lentur 0,45 dan untuk perkerasan kaku 0,35.

Tabel 5. Tingkat keandalan disain untuk berbagai klasifikasi fungsi jalan.

Klasifikasi fungsi
Tingkat Keandalan yang Direkomendasikan

Perkotaan Pedesaan
Jalan Tol 85 – 99,9 80 – 99,9

Arteri 80 – 99 75 – 95

Kolektor 80 – 95 75 – 95

Lokal 50 – 80 50 – 80
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Tabel 6. Standar deviasi normal (ZR) untuk berbagai tingkat keandalan.

Reliability (%)
Standar Deviasi

Nomal (ZR)
Reliability (%)

Standar Deviasi

Nomal (ZR)

50 0,000 93 - 1,476

60 - 0,253 94 - 1,555

70 - 0,524 95 - 1,645

75 - 0,674 96 - 1,751

80 - 0,841 97 - 1,881

85 - 1,037 98 - 2,054

90 - 1,282 99 - 2,327

91 - 1,340 99,9 - 3,090

92 - 1,405 99,99 - 3,750


