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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkerasan Jalan Raya

Kelancaran arus lalu lintas sangat tergantung dari kondisi jalan yang

ada, semakin baik kondisi jalan maka akan semakin lancar arus lalu lintas.

Untuk itu dalam perencanaan jalan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan jalan tersebut, seperti fungsi

jalan, kinerja perkerasan, umur rencana, lalu lintas yang merupakan beban dari

perkerasan jalan, sifat tanah dasar, kondisi lingkungan, sifat dan jumlah

material yang tersedia di lokasi yang akan dipergunakan sebagai bahan

lapis perkerasan, dan bentuk geometrik lapisan perkerasan.

Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan menurut

Sukirman (1999) dapat dibedakan atas :

a. Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu berupa perkerasan yang

bahan pengikatnya menggunakan aspal. Perkerasan ini memiliki lapisan lapisan

dibawahnya yang berfungsi untuk menerima beban dan menyebarkan beban ke

lapisan bawahnya. Perkerasan ini banyak dijumpai pada perkerasan jalan di

Indonesia, dari jalan kelas rendah sampai kelas tinggi.

b. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang

pengikatnya menggunakan semen (portland cement), tanpa atau dengan

menggunakan tulangan yang akan diletakkan di tanah dasar atau pondasi bawah.

Beban yang diterima sebagian besar dipikul oleh pelat beton.

c. Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu kombinasi antara

perkerasan kaku dengan perkerasan lentur berupa perkerasan lentur di atas dan

perkerasan kaku dibawah atau perkerasan lentur di bawah dan perkerasan kaku

diatas.

Untuk lebih mengetahui perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan

kaku menurut Sukirman (1999) dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Perbedaan antara Perkerasan Lentur dan Kaku

No Perbedaan Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku

1 Bahan Pengikat Aspal Semen

2 Repetisi Beban Timbul rutting

(lendutan pada jalur

roda)

Timbul retak – retak

pada permukaan

3 Penurunan Tanah

Dasar

Jalan bergelombang

(mengikuti tanah

dasar)

Bersifat sebagai

balok diatas

perletakan

4 Perubahan

temperatur

Modulus kekakuan

berubah.

Timbul tegangan

dalam yang kecil

Modulus kekakuan

tidak berubah.

Timbul tegangan

dalam yang besar

Sumber : Sukirman, 1999

2.2 Bahu Jalan

Bahu jalan merupakan sarana jalan raya yang berada ditepi luar jalan yang

digunakan untuk pemberhentian kendaraan pada kondisi darurat. Bahu jalan

mempunyai kemiringan untuk keperluan pengaliran air dari permukaan jalan dan

juga untuk memperkokoh konstruksi jalan. Penempatan bahu jalan pada sisi kiri

dan kanan dalam untuk jalan kelengkapan median (Alamsyah, 2003).

Selain itu bahu juga dipergunakan sebagai tempat menghindar dari

kecelakaan lalu-lintas terutama pada jalan yang tidak dipisah dengan median

jalan, khususnya pada saat ada kendaraan yang menyalib tetapi kemudian dari

arah yang berlawanan datang kendaraan, sehingga kendaraan yang datang dari

depan bisa menghindar dan masuk bahu jalan. Oleh karena itu konstuksi bahu

tidak boleh berbeda ketinggian dari badan jalan.Secara hukum,bahu jalan tidak

boleh digunakan untuk mendahului kendaraan lain tetapi hanya untuk kebutuhan

darurat kendaraan umum atau saat ada kecelakaan.

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa

lapisan penutup beraspal atau lapisan beton semen. Perbedaan kekuatan antara
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bahu dengan jalur lalu-lintas akan memberikan pengaruh pada kinerja

perkerasan. Hal tersebut dapat diatasi  dengan bahu beton semen, sehingga

akan meningkatkan kinerja perkerasan dan mengurangi tebal pelat.

Yang dimaksud dengan bahu jalan pada perkerasan kaku adalah bahu

yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu lintas dengan lebar minimum

1,50 m, atau bahu yang menyatu dengan lajur lalu-lintas selebar 0,60 m,

yang juga dapat  mencakup saluran dan kereb (Departement Permukiman dan

Prasarana Wilayah, 2003).

2.3.1 Metode AASHTO 1993 (American Association of State Highway and

Transportation Officials)

2.3.2 Tanah Dasar

Pada perkerasan kaku (beton), karena beton merupakan material yang kaku

dengan modulus elastisitas tinggi  dan ukuran tebal panel – panel beton sekitar 3,6

-5 m, maka tekanan roda ke material di bawahnya menyebar pada kedalaman

tanah - dasar yang lebih dalam (namun dengan intensitas tegangan yang rendah).

Pada perkerasan kaku AASHTO menyarankan sifat – sifat daya dukung tanah –

dasar (nilai modulus reaksi tanah – dasar k) yang diperhatikan dalam perancangan

tebal perkerasan adalah sampai kedalaman 3 m. Bila dalam interval 3 m tersebut

dapat lapisan batuan keras, maka modulus reaksi tanah – dasar (k) akan bertambah

2.3.3 Lapis Pondasi Bawah

Lapis pondasi bawah adalah lapisan yang dihamparkan diantara tanah –

dasar dan lapis pondasi. Secara tipikal, bahan lapis pondasi bawah terdiri dari

material granuler dipadatkan (baik dirawat maupun tidak) atau lapisan tanah

yang distabilisasi dengan bahan tambah tertentu. Dalam beberapa hal, lapis

pondasi bawah dirawat atau dicampur dengan semen, aspal, kapur, abuterbang

untuk menambah kekuatannya. Menurut SNI -1732-1989-F dan Pt T-01-2002-

B, macam-macam bahan dengan CBR ≥ 20% dan indeks plastisitas (PI ) ≤ 10,

yaitu material yang lebih baik dari tanah – dasar, dapat digunakan sebagai

bahan lapis pondasi bawah. Campuran – campuran tanah dengan semen
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portland atau kapur dalam beberapa hal juga dianjurkan, agar kestabilan

struktur perkerasan maksimal. Kuat tekan minimum lapis pondasi yang

distabilisasi umumnya disyaratkan 7 N/mm² (7 Mpa). Lantai kerja atau beton

kurus dapat pula digunakan untuk material lapis pondasi untuk perkerasan

kaku. Secara tipikal, beton kurus kering akan mempunyai kuat tekan 10

N/mm² (10 Mpa).

2.3.4 Lalu Lintas

Dalam perancangan perkerasan, diperlukan hitungan perancangan

volume lalu-lintas pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam

istilah lalu-lintas rancangan (design traffic). Pertimbangan-pertimbangan

yang harus diperhatikan, mencakup besarnya beban gandar, dan jumlah

pengulangan beban atau jumlah beban gandar total.

Dalam perancangan perkerasan jalan baru, etimasi volume lalu-

lintas pada saat jalan dibuka pertama kali sangat penting. Untuk ini

dibutuhkan data survei lalu-lintas. Dalam survei tersebut, dilakukan

pencatatan kendaraan yang lewat untuk arah yang berbeda dengan

memperhatikan kategori kendaraannya.

Dalam menentukan lalu-lintas rancangan (design traffic),maka

diperlukan estimasi :

- Volume dan komposisi lalu-lintas tahun pertama.

- Laju pertumbuhan lalu-lintas tahunan menurut tipe kendaraan.

- Distribusi arah lalu-lintas dan lajur rencana.

- Besarnya beban roda menurut tipe kendaraan.

Jumlah aplikasi beban-beban roda dalam lajur lalu-lintas rencana

2.3.5 Reliability

Konsep reliability untuk perencanaan perkerasan didasarkan pada

beberapa ketidaktentuan (uncertainties) dalam proses perencaaan untuk

meyakinkan alternatif‐alternatif berbagai perencanaan. Tingkatan reliability ini
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yang digunakan tergantung pada volume lalu lintas, klasifikasi jalan yang akan

direncanakan maupun ekspetasi dari pengguna jalan.

Reliability didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa tingkat pelayanan

dapat tercapai pada tingkatan tertentu dari sisi pandangan para pengguna jalan

sepanjang umur yang direncanakan. Hal ini memberikan implikasi bahwa repetisi

beban yang direncanakan dapat tercapai hingga mencapai tingkatan pelayanan

tertentu.

Pengaplikasian dari konsep reliability ini diberikan juga dalam parameter

standar deviasi yang mempresentasikan kondisi‐kondisi lokal dari ruas jalan yang

direncanakan serta tipe perkerasan antara lain perkerasan lentur ataupun

perkerasan kaku. Secara garis besar pengaplikasian dari konsep reliability adalah

sebagai berikut:

a. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan klasifikasi dari ruas jalan

yang akan direncanakan. Klasifikasi ini mencakup apakah jalan tersebut adalah

jalan dalam kota (urban) atau jalan antar kota (rural).

b. Tentukan tingkat reliability yang dibutuhkan dengan menggunakan tabel yang

ada pada metoda perencanaan AASHTO’93. Semakin tinggi tingkat reliability

yang dipilih, maka akan semakin tebal lapisan perkerasan yang dibutuhkan.

c. Satu nilai standar deviasi (So) harus dipilih. Nilai ini mewakili dari kondisi‐
kondisi lokal yang ada. Berdasarkan data dari jalan percobaan AASHTO

ditentukan nilai So sebesar 0.25 untuk rigid dan 0.35 untuk flexible pavement. Hal

ini berhubungan dengan total standar deviasi sebesar 0.35 dan 0.45 untuk lalu

lintas untuk jenis perkerasan rigid dan flexible.

1. Faktor Distribusi dan Lajur Rencana

Jumlah beban gandar ekivalen merupakan jumlah total lalu-lintas dari

seluruh lajur dari dua arah lintasan. Dalam perancangan, jumlah beban gandar

ekivalen terebut harus didistribusikan menurut arah dan lajur-lajur. AASHTO

(1993) menyarankan faktor distribusi arah (DD) bervariasi antara 0,3 – 0,7 (atau

30 - 70%), bergantung pada arah mana kendaraan berat lebih banyak lewat.
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Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu-lintas dari suatu ruas jalan

yang menampung lalu-lintas kendaraan niaga terbesar. Kendaraan niaga adalah

kendaraan yang, mempunyai paling sedikit dua gandar yang setiap kelompok

rodanya, paling tidak, mempunyai satu roda tunggal dengan berat total minimum

5 ton (50 Kn). Di Inggris beban kendaraan yang diperhatikan dalam hitungan

ekivalen beban adalah kendaraan niaga.

Tabel 2.1. Faktor distribusi lajur (DL) untuk perancangan perkerasan

Jumlah lajur per

arah

AASHTO (1993).

Persen ESAL dalam

lajur rencana

(%)

Asphalt Institute

(1991)

Persen truck dalam

lajur rencana (%)

1 100 100

2 80 - 100 90 (70 – 96)

3 60 - 80 80 (50 – 96)

4 50 - 75 80 (50 – 96)

Sumber : AASHTO (1993) dan Asphalt Institute (1991)

Tabel 2.2. Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien distribusi

kendaraan niaga pada lajur rencana

Lebar Perkerasan (Lp)
Jumlah Lajur

(n1)

Koefisien Distribusi

(DD)

1 Arah 2 Arah

Lp < 5,50 m 1 Lajur 1 1

5,50 m ≤ Lp < 8,25 m 2 Lajur 0,70 0,5

8,25 m ≤ Lp < 11,25 m 3 Lajur 0,50 0,475

11,25 m ≤ Lp < 15,00 m 4 Lajur - 0,45

15,00 m ≤ Lp < 18,75 m 5 Lajur - 0,425

18,75 m ≤ Lp < 22,00 m 6 Lajur - 0,40

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003
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2. Faktor Pertumbuhan Lalu lintas

Volume lalu-lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau

sampai tahap dimana kapasitas jalan   dicapai dengan faktor pertumbuhan

lalu lintas yang   dapat ditentukan berdasarkan persamaan menurut sebagai

berikut :R = ( )
………………………………………….…………. (2.1)

dimana :

R       : Faktor pertumbuhan lalu lintas

i : persen pertumbuhan lalu lintas pertahun

n : Umur rancangan atau periode analisis

Apabila setelah waktu tertentu (nm- tahun) pertumbuhan lalu-lintas tidak

terjadi lagi, maka R dapat dihitung dengan persamaan berikut :R = ( ) + (n − nm){(1 + i) − 1}……………......………(2.2)

dimana :

R       : Faktor pertumbuhan lalu lintas

i : persen pertumbuhan lalu lintas pertahun

nm : Waktu tertentu dalam tahun, sebelum n selesai.

3. Lalu lintas Rancangan Total

Langkah-langkah hitungan volume lalu-lintas rancangan total bisa

bervariasi, dan bergantung pada data yang tersedia sebelumnya. Bila volume total

kendaraan pada tahun pertama adalah (ESAL)O, dan konstanta pertumbuhan pada

setiap tahun adalah i %, maka beban lajur rancangan untuk suatu periode analisis

n tahun (atau umur rancangan n-tahun) dapat dihitung dengan menggunakan

persamaan berikut :

( ESAL)n = (ESAL)O × R × DD × DL ...............................................(2.3)

Dimana :

( ESAL)n = ESAL pada sembarang tahun ke -n

(ESAL)O = ESAL pada tahun pertama saat jalan pertama kali

dibuka
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R = Faktor pertumbuahan lalu lintas

DD = Faktor distribusi lalu-lintas

DL = Faktor distribusi lajur

4.  Koefisien Transfer Beban (J)

Koefisien transfer beban (J) adalah faktor yang digunakan dalam

perancangan perkerasan kaku untuk memperhitungkan kemampuan struktur

perkerasan beton dalam mentransfer atau mendistribusikan beban yang melintas di

atas sambungan atau retakan. Adanya alat transfer beban (seperti dowel),

penguncian agregat dan adanya bahu jalan beton akan mempengaruhi nilai

koefisien transfer beban (J) tersebut. Umumnya nilai-J pada kondisi kombinasi

tertentu (misalnya, perkerasan beton bersambungan dengan bahu jalan diikat)

bertambah bila volume lalu-lintas bertambah, karena transfer beban agregat

berkurang bila pengulangan beban bertambah. Tabel 2.3 menunjukan nilai-nilai J

yang disarankan oleh AASHTO (1993). Untuk perkerasan kaku bersambungan

tanpa dilengkapi alat transfer beban pada sambungannya, direkomendasikan J =

3,8 – 4 (AASHTO 1993). Dalam pertimbangan pemilihan nilai J, maka nilai-nilai

yang lebih tinggi harus digunakan bila modulus reaksi tanah-dasar (k) rendah,

koefisien termal dan variasi perubahan temperatur tinggi.
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Tabel 2.3. Koefisien transfer beban (J)

Bahu jalan Aspal Pelat beton semen

Portland terikat

Alat transfer beban Ya             Tidak Ya          Tidak

Tipe perkerasan :

Perkerasan beton tak

bertulang bersambungan

(JPCP) dan bertulang

bersambungan (JRCP)

Perkerasan beton bertulang

bersambungan (CRCP)

3,2              3,8 – 4,4

2,9 – 3,2          N/A

2,5 – 3,1        3,6 –

4,2

2,3 – 2,9 N/A

Sumber : AASHTO (1993)

2.3.6 Penentuan Tebal Pelat Beton (D)

Dalam perancangan tebal perkerasan beton, perlu dipilih kombinasi

yang paling optimum/ekonomis dari tebal pelat beton dan lapis pondasi bawah.

Penentuan tebal perkerasan beton dapat ditentukan dengan persamaan:

log10(W18) =ZR × S +7,35log10(D+1)-0,06+ log10 ΛPSI
4,5-1,5

1+ 1,624×10
7(D+1)8,46 +

4,22-0,32×Pt ×log10 sc×cd D0,75-1,132215,63× J D0,75- 18,42EC K)0,25⁄
.....................................................................................................................(2.4)

Dimana :

W18 = lalu-lintas rancangan (ESAL)

ZR = deviasi standar normal

S0 = standar deviasi keseluruhan

D = tebal pelat beton (in.)

ΛPSI = kehilangan kemampuan pelayanan = Po –Pt

Po = indeks kemampuan pelayanan awal
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Pt = indeks kemampuan pelayanan akhir

Sc’ = kuat lentur beton (psi)

Cd = koefisien drainase

J = Koefisien transfer beban

Ec = modulus elastisitas beton (psi)

k = modulus reaksi tanah dasar (pci)

Perancangan tebal perkerasan beton harus dilakukan melalui proses

interasi. Hal ini karena hitungan tebal pelat beton D bergantung pada W18,

sedangkan faktor-faktor ekivalen beban juga bergantung pada D. Jika, tebal

perkerasan beton diperoleh pecahan, maka pembulatan ke atas dilakukan pada

nilai pendekatan ½ in. (AASHTO 1993). Contohnya, bila dari hasil hitungan

diperoleh D = 10,25 in.,maka dibulatkan menjadi D = 10,5 in.

2.3.7 Tata Cara Perencanaan Penulangan

a. Tulangan Pengikat

Penulangan pengikat adalah batang tulangan baja ulir yang digunakan

untuk menjaga agar ujung-ujung pelat beton yang berdampingan tetap dalam

kontak yang baik antara satu dengan yang lain dan membantu terjadinya ikatan

sempurna antar sambungan.

Menurut Florida Departement of Transporation (2009), luas penampang

tulangan dapat dihitung dengan persamaan berikut :As = . . .
…………………………………………………...… (2.5)

dimana :

As : jumlah tulangan per satuan lebar

F : koefisien gesek antara dasar pelat dan permukaan lapis pondsi bawah

atau  tanah-dasar

W : berat volume pelat beton

D : tebal pelat beton

L : lebar lajur

fs : tegangan ijin tulangan baja
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untuk sambungan memanjang, L = lebar jalur dari 2 atau 3 lajur perkerasan.

Bila perkerasan terdiri dari 4 lajur, L = lebar jalur untuk dua sambungan terluar,

dua kali lebar jalur untuk sambungan dalam.

Koefisien gesek antar pelat beton dan material dibawahnya yang disarankan oleh

AASHTO (1993), Koefisien gesekan antara plat beton dengan lapisan

dibawahnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Koefisien gesek (F) antara pelat beton dan material

dibwahnya

Tipe material di bawah pelat beton Faktor Gesekan (F)

Permukaan dirawat 2,2

Stabilisasi kapur 1,8

Stabilisasi aspal 1,8

Stabilisasi semen 1,8

Koral sungai 1,5

Batu pecah 1,5

Batu pasir 1,2

Tanah–dasar asli 0,9

Sumber : AASHTO 1993

b. Perancangan Tulangan

1. Penulangan Memanjang dan Melintang

Menurut AASHTO 1993 tulangan memanjang atau melintang yang

dibutuhkan pada perkerasan beton bertulang bersambungan (JRCP) dihitung

dari persamaan berikut := × 100…………………………………………….… (2.6)

dimana :

Ps : persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap luas

penampang beton (%)

F : faktor gesekan antara pelat dan material di bawahnya

L : panjang pelat beton (arah memanjang jalan) ft



15

fs : tegangan ijin baja tulangan (psi)

W : berat volume beton

Persentase minimum dari tulangan memanjang pada perkerasan beton

menerus adalah 0.6% luas penampang beton. Jumlah  optimum tulangan

memanjang, perlu dipasang agar jarak dan  lebar retakan dapat dikendalikan.

Untuk menjamin agar didapat retakan-retakan yang halus dan jarak antara

retakan yang optimum, maka :

 Persentase tulangan dan perbandingan antara keliling dan luas tulangan

harus besar

 Perlu menggunakan tulangan ulir (deformed bars) untuk memperoleh

tegangan lekat yang lebih tinggi.

Jarak retakan teoritis yang dihitung dengan persamaan di atas harus

memberikan hasil antara 150 dan 250 cm. Jarak antar tulangan 100 mm - 225

mm. Diameter batang tulangan memanjang berkisar antara 12 mm dan 20

mm.

2.3.8 Sambungan

Perencanaan “Sambungan” pada perkerasan kaku, merupakan bagian yang

harus dilakukan pada perencanaan, baik jenis perkerasan beton bersambung tanpa

atau dengan tulangan, maupun pada jenis perkerasan beton menerus dengan

tulangan.

(1) Jenis Sambungan

Sambungan dibuat atau ditempatkan pada perkerasan beton, dimaksudkan

untuk menyiapkan tempat muai dan susut beton akibat terjadinya tegangan yang

disebabkan : perubahan lingkungan (suhu dan kelembaban), gesekan dan

keperluan konstruksi (pelaksanaan).

Sambungan  dan perkerasan beton, umumnya terdiri dari 3 jenis, yang

fungsinya sebagai berikut :

 Sambungan Susut, atau sambungan pada bidang yang diperlemah (dummy)

dibuat untuk mengalihkan tegangan tarik akibat : suhu, kelembaban, gesekan
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sehinggan akan mencegah retak. Jika sambungan susut tidak dipasang, maka

akan terjadi retak acak pada permukaan beton.

 Sambungan Muai, merupakan sambungan yang berfungsi nntuk menyiapkan

ruang muai pada perkerasan, sehinggan mencegah terjadinya tegangan tekan

yang akan menyebabkan perkerasan tertekuk.

 Sambungan Konstruksi (pelaksanaan), diperlukan untuk kebutuhan kontruksi

(berhenti dan mulai pengecoran). Jarak antara sambungan memanjang

disesuaikan dengan lebar alat atau mesin panghampar (paving machine) dan

oleh tebal perkerasan.

Selain tiga jenis sambungan tersebut, jika pelat perkerasan cukup lebar (>

7m, kapasitas alat), maka diperlukan sambungan ke arah memanjang yang

berfungsi sebagai penahan gaya lenting (warping) yang berupa sambungan engsel,

dengan diperkuat ikatan batang pengikat (tie bar).

(2) Ruji (Dowel)

Dowel adalah batang baja yang berfungsi sebagai alat penyalur beban antara

dua pelat yang berdmping. Dowel berfungsi sebagai penyalur beban pada

sambungan, yang dipasang dengan separuh panjang terikat dan separuh panjang

dilumasi atau dicat untuk memberikan kebebasan bergeser. Menurut Florida

Departement of  Transporation, 2009, jarak, panjang dan diameter dowel pada

tabel 2.5.

Tabel 2.5. jarak, panjang dan diameter dowel yang disarankan

Tebal perkerasan beton (D) (mm) Diameter dowel (mm)

150 – 170

180 – 190

200 – 270

>280

20

25

30

40

Jarak dowel 300 mm

Panjang dowel 450 mm

Sumber : Florida Department of Transporation, 2009
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(3) Batang Pengikat (Tie bar)

Batang pengikat adalah potongan baja yang diprofilkan yang dipasang pada

sambungan lidah-alur dengan maksud untuk mengikat pelat agar tidak bergerak

horizontal. Batang pengikat dipasang pada sambungan memanjang. Untuk

menentukan dimensi batang pengikat, menurut AASHTO Guide for Design of

pavement structures 1993, dapat digunakan persmaan 2.7 atau dengan grafik pada

Gambar 2.1 dan sebgai berikut :

I = 2 + ....................................................(2.7)

Dengan :

I : panjang tie bar

As : luas tampang tie bar

Fs : tegangan tarik ijin tie bar

Ua : tegangan lekat ijin

d : diameter tie bar

S : keliling tulanga tie bar

δ : jarak kelonggaran
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Gambar 2.1. Jarak maksimum tie-bar diameter ½ in. Grade 40 (fs =30.000 psi, F

= 1,5)  (AASHTO,1993)

2.4 Metode Bina Marga

2.4.1 Tanah Dasar

Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR sesuai

dengan SNI 03-1731-1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 03-

1744-1989,  masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan   lama dan

perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih
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kecil dari 2 %, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton

kurus (lean-mix concrete) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai

CBR tanah dasar efektif 5 %.

2.4.2 Pondasi Bawah

Bahan pondasi bawah dapat berupa :

- Bahan berbutir.

- Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (lean rolled concrete)

- Campuran beton kurus (lean-mix concrete).

Lapis pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi

perkerasan beton semen. Untuk tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus

perihal jenis dan penentuan lebar lapisan pondasi dengan memperhitungkan

tegangan pengembangan yang mungkin timbul. Pemasangan lapis

pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar lebar jalan merupakan salah satu

cara untuk mereduksi prilaku tanah ekspansif. Tebal lapisan pondasi minimum

10 cm yang paling sedikit mempunyai mutu sesuai dengan SNI No. 03-6388-

2000 dan AASHTO M-155 serta SNI 03-1743-1989. Bila direncanakan

perkerasan beton semen bersambung   tanpa ruji, pondasi bawah harus

menggunakan campuran beton kurus (CBK). Tebal lapis pondasi bawah

minimum yang disarankan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan CBR tanah

dasar efektif didapat dari Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Tebal pondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen

(Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003)

Gambar 2.3. CBR tanah dasar efektif dan tebal pondasi bawah (Departement

Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003)
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2.4.3 Beton Semen

Kekuatan beton  harus  dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur

(flexural strength) umur 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok

dengan pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal

sekitar 3–5 MPa (30-50 kg/cm2). Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan

bahan serat penguat seperti serat baja, aramit atau serat karbon,  harus

mencapai kuat tarik lentur 5–5,5 MPa (50-55 kg/cm2). Kekuatan rencana

harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga

0,25 MPa (2,5 kg/cm2) terdekat.

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003),

hubungan antara kuat  tekan karakteristik dengan kuat  tarik-lentur beton

dapat ditentukan dengan persamaan berikut :

fcf = K (fc’)0,50 dalam MPa …………………………………..… (2.8)

fcf = 3,13 K (fc’)0,50 dalam kg/cm2……………………………… (2.9)

dimana :

fc' : kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm2)

fcf : kuat tarik lentur beton 28 hari (kg/cm2)

K : konstanta, 0,7 untuk agregat tidak dipecah dan 0,75 untuk

agregat pecah.

Kuat tarik lentur dapat juga ditentukan  dari hasil uji kuat tarik belah

beton yang dilakukan menurut SNI 03-2491-1991 sebagai berikut :

fcf = 1,37.fcs, dalam MPa ……………………….………….…. (2.10)

fcf = 13,44.fcs, dalam kg/cm2……………..………..……..….… (2.11)

dimana :

Fcs : kuat tarik belah beton 28 hari

Beton dapat diperkuat dengan   serat baja (steel-fibre) untuk

meningkatkan kuat tarik lenturnya dan mengendalikan retak pada pelat

khususnya untuk bentuk tidak lazim. Serat baja dapat digunakan pada

campuran beton, untuk jalan plaza tol, putaran dan perhentian bus. Panjang
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serat baja antara 15 mm dan 50 mm yang bagian ujungnya melebar sebagai

angker dan/atau sekrup penguat untuk meningkatkan ikatan. Secara tipikal

serat dengan panjang antara 15 dan 50 mm dapat ditambahkan ke dalam

adukan beton, masing-masing sebanyak 75 dan 45 kg/m³. Semen yang akan

digunakan untuk pekerjaan beton harus dipilih dan  sesuai dengan

lingkungan dimana perkerasan akan dilaksanakan.

2.4.4 Lalu lintas Rencana untuk Perkerasan Kaku

Metoda penentuan beban lalu lintas rencana untuk perencanaan tebal

perkerasan kaku dilakukan dengan cara mengakumulasikan jumlah beban

sumbu (dalam rencana lajur selama usia rencana) untuk masing – masing jenis

kelompok sumbu, termasuk distribusi beban ini.

Tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

Karakteristik Kendaraan :

a. Jenis kendaraan yang diperhitungkan hanya kendaraan niaga dengan berat

total minimum 5 ton.

a. Konfigurasi sumbu yang diperhitungkan ada 4 macam, yaitu :

1. Sumbu tunggal roda tunggal (STRT).

2. Sumbu tunggal roda ganda (STRG).

3. Sumbu tandem roda ganda (STdRG).

4. Sumbu tridem roda ganda (STrRG).

1.      Umur Rencana

Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas  pertimbangan

klasifikasi fungsional jalan, pola lalu-lintas serta nilai ekonomi jalan yang

bersangkutan, yang dapat ditentukan antara lain dengan metode Benefit Cost

Ratio, Internal Rate of  Return, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain

yang tidak terlepas dari pola pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan

beton semen dapat direncanakan dengan umur rencana (UR) 20 tahun sampai

40 tahun.
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2.     Pertumbuhan Lalu lintas

Volume lalu-lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana atau

sampai tahap dimana kapasitas jalan   dicapai dengan faktor pertumbuhan

lalu lintas yang   dapat ditentukan berdasarkan persamaan menurut

Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), sebagai berikut :R = ( )
………………………………………….…………. (2.12)

dimana :

R       : Faktor pertumbuhan lalu lintas

i : Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %.

UR : Umur rencana (tahun)

Faktor pertumbuhan lalu-lintas ( R ) dapat juga ditentukan berdasarkan Tabel

2.6 dengan menggunakan umur rencana dan laju pertumbuhan pertahun.

Tabel 2.6. Faktor Pertumbuhan Lalu lintas

Umur Rencana

(Tahun)

Laju Pertumbuhan (i) per-tahun (%)

0 2 4 6 8 10

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1
10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9
15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8
20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3
25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3
30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5
35 35 50 73,7 111,4 172,3 271
40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), apabila

setelah waktu tertentu (URm tahun) pertumbuhan lalu-lintas tidak terjadi lagi,

maka R dapat dihitung dengan persamaan berikut :R = ( ) + (UR − URm){(1 + i) − 1}……………………(2.13)
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dimana :

R       : Faktor pertumbuhan lalu lintas

i : Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %.

URm : Waktu tertentu dalam tahun, sebelum UR selesai.

3.     Lalu lintas Rencana

Lalu-lintas rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga

pada lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta

distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis

sumbu secara tipikal dikelompokkan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil

dari survai beban.

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), jumlah

sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan persamaan

berikut :

JSKN = JSKNH x 365 x R x C ………………………………….. (2.14)

dimana :

JSKN : Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana .

JSKNH : Jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari pada saat jalan

dibuka.

R : Faktor pertumbuhan komulatif dari besarnya tergantung dari

pertumbuhan lalu lintas tahunan  dan umur rencana.

C : Koefisien distribusi kendaraan

2.4.5 Faktor Keamanan Beban

Pada penentuan beban  rencana, beban  sumbu dikalikan dengan faktor

keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan

adanya berbagai  tingkat realibilitas perencanaan seperti telihat pada Tabel 2.7.
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Tabel 2.7. Faktor Keamanan Beban (FKB)

No. Penggunaan Nilai FKB

1

Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan

berlajur banyak, yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat

serta volume kendaraan niaga yang tinggi.

Bila menggunakan data lalu-lintas dari hasil survai beban

(weight-in-motion) dan adanya kemungkinan route alternatif,

maka nilai faktor keamanan beban dapat dikurangi menjadi

1,15.

1,2

2
Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan

volume kendaraan niaga menengah.
1,1

3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah. 1,0

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah,2003

2.4.6 Perencanaan tulangan

Tujuan utama penulangan untuk :

a. Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan.

b. Memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang, agar dapat

mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan

kenyamanan.

c. Mengurangi biaya pemeliharaan.

Jumlah tulangan yang diperlukan dipengaruhi oleh jarak sambungan susut,

sedangkan dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan

yang cukup untuk mengurangi sambungan susut.

1. Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan

Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada kemungkinan

penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagian-bagian pelat yang

diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan yang tidak dapat

dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus diberi tulangan.

Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan pada :

a. Pelat dengan bentuk tak lazim (odd-shaped slabs), pelat disebut tidak lazim

bila perbadingan antara panjang dengan lebar lebih besar dari 1,25, atau bila
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pola sambungan pada pelat tidak benar-benar berbentuk bujur sangkar atau

empat persegi panjang.

b. Pelat dengan sambungan tidak sejalur (mismatched joints).

c. Pelat berlubang (pits or structures).

2. Perkerasan Beton Semen Bersambung dengan Tulangan

Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan adalah perkerasan

beton semen yang menggunakan tulangan pada sambungan memanjang maupun

melintang jalan.

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), luas

penampang tulangan dapat dihitung dengan persamaan berikut :As = μ. . . .. …………………………………………………...… (2.15)

dimana :

As : Luas penampang tulangan baja (mm2/m lebar pelat)

Fs : kuat tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali tegangan leleh

g : gravitasi (m/detik2)

h : Tebal pelat beton (m)

L : Jarak antara sambungan yang tidak diikat dan/atau tepi bebas pelat (m)

M : Berat per satuan volume elat (kg/m3)

µ : Koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah

Jika pada tulangan memanjang dan tulangan melintang menggunakan

tulangan berbentuk anyaman, maka luas penampang tulangan memanjang dan

tulangan melintang terbentuk anyaman empat persegi panjang dengan bujur

sangkar beserta berat per satuan luas ditunjukkan pada Tabel 2.8.
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Tabel 2.8. Ukuran dan Berat Tulangan Polos Anyaman Las

Tulangan

Memanjang

Tulangan

Melintang

Luas Penampang

Tulangan

Berat per

Satuan

Luas

(kg/m2)

Diameter

(mm)

Jarak

(mm)

Diameter

(mm)

Jarak

(mm)

Memanjang

(mm2/m)

Melintang

(mm2/m)

Empat persegi panjang

12,5 100 8 200 1227 251 11,606
11,2 100 8 200 986 251 9,707

10 100 8 200 785 251 8,138

9 100 8 200 636 251 6,967
8 100 8 200 503 251 5,919

7,1 100 8 200 396 251 5,091

9 200 8 250 318 201 4,076
8 200 8 250 251 201 3,552

Bujur sangkar

8 100 8 100 503 503 7,892
10 200 10 200 393 393 6,165

9 200 9 200 318 318 4,994

8 200 8 200 251 251 3,946

7,1 200 7,1 200 198 198 3,108
6,3 200 6,3 200 156 156 2,447

5 200 5 200 98 98 1,542

4 200 4 200 63 63 0,987

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003

Jika pada tulangan memanjang dan tulangan melintang menggunakan

tulangan baja batangan atau tanpa dianyam, maka luas penampang tulangan baja

per meter panjang plat beserta diameter tulangan dan jarak antar tulangan

ditunjukkan pada Tabel 2.9.
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Tabel 2.9. Luas Penampang Tulangan Baja Per Meter Panjang Plat

Diameter

Batang

(mm)

Luas Penampang (mm2)

Jarak Spasi p.k.p (mm)

50 100 150 200 250 300 350 400 450

6 565,5 282,7 188,5 141,4 113,1 94,2 80,8 70,7 62,8

8 1005,3 502,7 335,1 251,3 201,1 167,6 143,6 125,7 111,7

9 1272,3 636,2 424,1 318,1 254,5 212,1 181,8 159,0 141,4

10 1570,8 785,4 523,6 392,7 314,2 261,8 224,4 196,3 174,5

12 2261,9 1131,0 754,0 565,5 452,4 377,0 323,1 282,7 251,3

13 2654,6 1327,3 884,9 663,7 530,9 442,4 379,2 331,8 294,9

14 3078,8 1539,4 1026,3 769,7 615,8 513,1 439,8 384,8 342,1

16 4021,2 2010,6 1340,4 1005,3 804,20 670,2 574,5 502,7 446,8

18 5089,4 2554,7 1696,5 1272,3 1017,9 848,2 727,1 636,2 565,5

19 5670,6 2835,3 1890,2 1417,6 1134,1 945,1 810,1 708,8 630,1

20 6283,2 3141,6 2094,4 1570,8 1256,6 1047,2 897,6 785,4 698,1

22 3801,3 2534,2 1900,7 1520,5 1267,1 1086,1 950,3 844,7

25 4908,7 3272,5 2454,4 1963,5 1636,2 1402,5 1227,2 1090,8

28 6157,5 4105,0 3078,8 2463,0 2052,5 1759,3 1539,4 1368,3

29 6605,2 4403,5 3302,6 2642,1 2201,7 1887,2 1651,3 1467,8

32 8042,5 5361,7 4021,2 3217,0 2680,8 2297,9 2010,6 1787,2

36 6785,8 5089,4 4071,5 3392,9 2908,2 2544,7 2261,9

40 8377,6 6283,2 5026,5 4188,8 3590,4 3141,6 2792,5

50 13090 9817,5 7854,0 6545,0 5609,9 4908,7 4363,3

Sumber : Dipohusodo, 1994

a. Perkerasan Beton Semen Menerus dengan Tulangan

2. Penulangan Memanjang

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003),

tulangan memanjang yang dibutuhkan pada perkerasan beton semen

bertulang menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan berikut := . .( , , )
………………………………………….… (2.16)
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dimana :

Ps : persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap

luas penampang beton (%)

Fct : kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fcf) (kg/cm2)

Fy : tegangan leleh rencana baja (kg/cm2)

n : angka ekivalensi antara baja dan beton

µ : koefisien gesekan antara pelat beton dengan lapisan di

bawahnya

Es : modulus elastisitas baja = 2,1 x 106 (kg/cm2)

Ec : modulus elastisitas beton = 1485 √ f’c (kg/cm2)

Persentase minimum dari tulangan memanjang pada perkerasan beton

menerus adalah 0.6% luas penampang beton. Jumlah  optimum tulangan

memanjang, perlu dipasang agar jarak dan  lebar retakan dapat dikendalikan.

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), secara

teoritis jarak antara retakan pada perkerasan beton menerus dengan tulangan

dihitung dari persamaan berikut := . . . .( . )………………………..……………...… (2.17)

dimana :

Lcr : jarak teoritis antara retakan (cm).

p : perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas penampang

beton.

u : perbandingan keliling terhadap luas tulangan = 4/d.

fb : tegangan lekat antara tulangan dengan beton = (1,97√f’c)/d.

(kg/cm
2
)

εs : koefisien susut beton = (400.10-6).

fct : kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fcf) (kg/cm2)

n : angka ekivalensi antara baja dan beton = (Es/Ec).
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Ec : modulus Elastisitas beton =14850√ f’c (kg/cm2)

Es : modulus Elastisitas baja = 2,1x106 (kg/cm2)

Untuk menjamin agar didapat retakan-retakan yang halus dan jarak antara

retakan yang optimum, maka :

 Persentase tulangan dan perbandingan antara keliling dan luas tulangan

harus besar

 Perlu menggunakan tulangan ulir (deformed bars) untuk memperoleh

tegangan lekat yang lebih tinggi.

Jarak retakan teoritis yang dihitung dengan persamaan di atas harus

memberikan hasil antara 150 dan 250 cm. Jarak antar tulangan 100 mm - 225

mm. Diameter batang tulangan memanjang berkisar antara 12 mm dan 20

mm.

2.4.6 Sambungan

Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk :

- Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh

penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas.

- Memudahkan pelaksanaan

- Mengakomodasi gerakan pelat

Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain :

- Sambungan memanjang

- Sambungan melintang

- Sambungan isolasi

Semua sambungan harus ditutup dengan bahan penutup (joint sealer), kecuali

pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi pengisi (joint filler)

1. Sambungan memanjang dengan batang pengikat (tie bars)

Pemasangan sambungan memanjang ditujukan untuk mengendalikan

terjadinya retak memanjang. Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3 - 4 m.

Sambungan memanjang harus dilengkapi dengan batang ulir dengan mutu

minimum BJTU-24 dan berdiameter 16 mm.
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Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), Ukuran

batang pengikat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

At = 204 x b x h ………………………………….…….…...… (2.18)

l = (38,3 x ɸ) + 75 ………………………………………...… (2.19)

dimana :

At = Luas penampang tulangan per meter panjang sambungan (mm)

b = Jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan dengan tepi

perkerasan (m)

h = Tebal pelat (m).

l = Panjang batang pengikat (mm).

ɸ = Diameter batang pengikat yang dipilih (mm).

Jarak  batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm.

Jarak  batang pengikat yang digunakan adalah 75 cm.

2. Sambungan pelaksanaan memanjang

Sambungan pelaksanaan memanjang umumnya dilakukan dengan cara

penguncian. Bentuk dan ukuran penguncian dapat berbentuk trapesium atau

setengah lingkaran. Pelaksanaan harus dicat dengan aspal atau kapur tembok

untuk mencegah terjadinya ikatan beton lama dengan yang baru.

3. Sambungan susut memanjang

Sambungan susut memanjang dapat dilakukan dengan salah satu dari dua

cara, yaitu menggergaji atau membentuk pada saat beton masih plastis dengan

kedalaman sepertiga dari tebal pelat.

4. Sambungan susut melintang

Kedalaman sambungan kurang lebih mencapai seperempat dari tebal pelat

untuk perkerasan dengan lapis pondasi berbutir atau sepertiga dari tebal pelat

untuk lapis pondasi stabilisasi semen. Jarak sambungan susut melintang untuk

perkerasan beton bersambung tanpa tulangan sekitar 4 - 5 m, sedangkan untuk

perkerasan beton bersambung dengan tulangan 8 - 15 m dan untuk sambungan
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perkerasan beton menerus dengan tulangan sesuai dengan  kemampuan

pelaksanaan.

Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak

antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan mempengaruhi

gerakan bebas pada saat pelat beton menyusut. Setengah panjang ruji polos harus

dicat atau dilumuri dengan bahan anti lengket untuk menjamin tidak ada ikatan

dengan beton. Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton sebagaimana

terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Diameter Ruji (Dowel)

No Tebal pelat beton, h (mm) Diameter ruji (mm)

1 125 < h ≤ 140 20

2 140 < h ≤ 160 24

3 160 < h ≤ 190 28

4 190 < h ≤ 220 33

5 220 < h ≤ 250 36

Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003

5. Sambungan susut dan sambungan pelaksanaan melintang

Ujung sambungan ini harus tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan

dan tepi perkerasan. Untuk mengurangi beban dinamis, sambungan melintang

harus dipasang dengan kemiringan 1 : 10 searah perputaran jarum jam.


