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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Umum 

Tanah saja biasanya tidak cukup kuat dan tahan, tanpa adanya deformasi 

yang berarti, terhadap beban roda berulang. Untuk itu perlu lapis tambahan yang 

terletak antara tanah dan roda, atau lapis paling atas dari badan jalan. Lapis 

tambahan ini dapat dibuat dari bahan khusus yang lebih baik yaitu perkerasan 

(Suprato, 2000). 

Perkerasan berfungsi untuk melindungi tanah dasar dan lapisan-lapisan 

pembentuk perkerasan supaya tidak mengalami tegangan dan regangan yang 

berlebihan oleh akibat beban lalu lintas. Pertimbangan tipe perkerasan yang dipilih 

terkait dengan dana pembangunan yang tersedia, biaya pemeliharaan, serta 

kecepatan pembangunan agar lalu lintas tidak terlalu lama terganggu oleh 

pelaksanaan proyek (Hardiyatmo, 2015). 

Asphalt Institute MS-17 mendefinisikan pemeliharaan sebagai pekerjaan 

rutin untuk menjaga kondisi perkerasan agar sedekat mungkin masih dalam tingkat 

pelayanan yang memadai, sedangkan, rehabilitas didefinisikan sebagai 

perpanjangan umur struktur perkerasan ketika rekayasa pemeliharaan tidak lagi 

mampu memelihara pelayanan lalu-lintas yang memadai (Hardiyatmo, 2015). 

Kerusakan-kerusakan pada perkerasan jalan atau lapisan penutup aspal 

harus diprioritaskan perbaikannya, karena di daerah dengan curah hujan yang 

tinggi seperti Indonesia, perkerasan dapat lebih cepat rusak. Pengamat jalan harus 

mengamati daerah sekitar kerusakan, muka air yang tinggi atau saluran air yang 

tidak memadai, yang menjadi penyebab dari kerusakan (DPU, 1995). 

Perbaikan perkerasan ini seringkali dilakukan hanya dengan cara pelapisan 

ulang yaitu melapisi perkerasan lama dengan perkerasan yang baru. Hal ini dapat 

menyebabkan terus bertambahnya elevasi jalan akibat proses pelapisan yang 

berulang-ulang. Kerusakan yang terus menerus terjadi mengakibatkan tidak 

adanya pilihan lain selain melakukan konstruksi ulang dengan membongkar 
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struktur lapisan perkerasan dan memperbaikinya mulai dari lapis pondasi atau 

lapisan yang bermasalah. Hasil bongkaran lapisan aspal itu praktis menjadi limbah 

tidak berguna biasa disebut dengan RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), sehingga 

menimbulkan permasalahan yang baru. Penangan dengan teknologi daur ulang 

perkerasan (Pavement Recycling) merupakan suatu alternative untuk mengatasi 

masalah ini karena dapat mengembalikan kekuatan perkerasan dan 

mempertahankan geometric jalan serta bisa mengatasi ketergantungan akan 

material baru (Mardhatila dan Muis, 2013). 

2.2. Jenis Konsturksi Perkerasan 

Menurut Hardiyatmo (2015), berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi 

perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Perkerasan lentur terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu: 

- Lapis permukaan (surface course) 

- Lapis pondasi (base course) 

- Lapis pondasi bawah (subbase course) 

Untuk mengetahui sturktur lapisan pada perkerasan lentur dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. Lapis permukaan biasanya dibagi menjadi lapis aus (wearing 

course) dan lapis pengikat (binder course) yang diletakkan secara terpisah. Lapis 

pondasi dan lapis pondasi bawah juga dapat diletakkan dalam bentuk komposit 

yang terdiri dari material-material yang berbeda, yaitu pondasi atas (upper base) 

dan pondasi bawah (lower base), atau pondasi bawah bagian atas (upper subbbase) 

dan pondasi bawah bagian bawah (lower subbase). 

Jika tanah kurang kuat (lunak), maka lapisan penutup (capping layer) dapat 

diletakkan di antara lapis pondasi bawah dan tanah pondasi. Permukaan tanah 

pondasi tersebut dapat menjadi bagian bawah dari material pondasi bawah, atau 

mungkin bagian atas dari tanah yang distabilisasi (misalnya dicampur dengan 

semen atau kapur). Lapis aus mempunyai tebal antara 25 - 150 mm, lapis pondasi 

antara 0 - 225 mm, dan lapis pondasi bawah antara 0 - 400 mm. Di Indonesia, 

menyarankan untuk setiap Indeks Tebal Perkerasan (ITP) tebal minimum untuk 
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Gambar 2.1 Lapisan Perkerasan Lentur (Sadegaonito, 2012) 

lapis permukaan berkisar antara 50 - 110 mm, lapis pondasi 100-250 mm dan lapis 

pondasi bawah minimum 100 mm. Nilai tebal minimum tersebut bergantung pada 

macam bahan yang digunakan. 

  Kapasitas dukung perkerasan lentur murni, bergantung pada karakteristik 

distribusi beban dari sistem lapisan pembentuknya. Perkerasan lentur terdiri dari 

beberapa lapisan dengan material yang berkualitas tinggi diletakkan di dekat 

permukaan. Jadi, kekuatan perkerasan lentur adalah lebih dihasilkan dari kerjasama 

lapisan yang tebal dalam menyebarkan beban ke tanah dasar (subgrade), daripada 

dihasilkan oleh aksi perlawanan pelat terhadap beban. 

  Perancangan tebal perkerasan dipengaruhi oleh kekuatan tanah dasar. Jika 

perkerasan aspal mempunyai kekakuan tinggi, maka dapat berperilaku seperti 

perkerasan kaku, dan kelelehan (fatigue) pada permukaan perkerasan, atau pada 

sembarang komponen perkerasan yang lain, menjadi hal yang menentukan. Sebagai 

contoh, dalam kondisi tertentu perkerasan aspal dipakai di seluruh kedalamannya. 

Tipe perkerasan seperti ini aka seperti perkerasan kaku, sehingga cara klasik 

perancangan perkerasan lentur tidak dipakai lagi. Agar kesamaan ini berlaku, maka 

harus digunakan bahan perekat untuk menaikkan stabilitas lapis pondasi atau lapis 

pondasi bawah. Menurut Sukirman (1999), syarat – syarat berlalu lintas dan 

kekuatan sturktural adalah sebagai berikut: 

Syarat – syarat berlalu-lintas: 

  Untuk memenuhi kriteria konstruksi perkerasan lentur agar dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman berlalu lintas, maka konstruksi perkerasan jalan 

haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: 

a. Permukaan yang rata, tidak bergelombang, tidak melendut, dan tidak berlubang. 
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b. Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk akibat beban 

yang bekerja di atasnya. 

c. Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban dan 

permukaan jalan sehingga tak mudah untuk menyiap. 

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

Syarat – syarat kekuatan atau struktural: 

  Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari segi kemampuan memikul dan 

menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat – syarat: 

a. Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban / muatan lalu lintas 

ke tanah dasar. 

b. Kedap terhadap air, sehingga air tidak mudah meresap kelapisan dibawahnya. 

c. Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya 

dapat cepat dialirkan. 

d. Kekakuan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi 

yang berarti. 

2. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 

Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai 

bahan pengikat. Beton dengan tulangan atau tanpa tulangan diletakkan di atas lapis 

pondasi bawah atau langsung di atas tanah dasar yang sudah disiapkan, dengan 

atau tanpa lapisan aspal sebagai lapis permukaan. 

Perkerasan beton mempunyai kekakuan atau modulus elastisitas yang tinggi 

dari perkerasan lentur. Beban yang diterima akan disebarkan ke lapisan 

dibawahnya sampai ke lapis tanah dasar. Dengan kekakuan beton yang tinggi, 

maka beban yang disalurkan tersebut berkurang tekanannya karena makin luasnya 

areal yang menampung tekanan beban sehingga mampu dipikul oleh lapisan 

dibawah (tanah dasar) sesuai dengan kemampuan CBR. 

Pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat 

menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan tegangan yang 

rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Untuk tingkat kenyaman yang tinggi, 

biasanya perkerasan kaku dilapisin perkerasan beraspal. 
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Untuk mengetahui struktur perkeasan kaku dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Struktur perkerasan kaku pada umumnya terdiri atas: Lapisan Tanah Dasar 

(subgrade), pelat beton dan lapis permukaan.  

 

Gambar 2.2 Struktur Perkerasan Kaku (Rezaslash, 2012) 

Lapis pondasi bawah berfungsi untuk: 

a. Mengendalikan pengaruh pemompaan (pumping) 

b. Mengendalikan aksi pembekuan 

c. Sebagai lapisan drainase 

d. Mengendalikan kembang-susut-tanah dasar 

e. Memudahkan pelaksanaan, karena dapat juga berfungsi sebagai lantai kerja 

f. Mengurangi terjadinya retak pada pelat beton 

Perbedaan utama antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Perkerasan Lentur dan Kaku 

No Keterangan 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 di 
atas perletakan 

4 Perubahan temperatur Modulus kekakuan 
berubah. 
Timbul tegangan dalam 
yang kecil 

Modulus kekakuan tidak 
berubah.  
Timbul tegangan dalam 
yang besar 

Sumber: Sukirman (1999) 

2.3. Kerusakan Jalan 

2.3.1 Jenis – jenis Kerusakan Jalan  
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Menurut modul Pemeliharaan Perkerasan Aspal (2007), jenis kerusakan 

jalan pada perkerasan dapat dikelompokan menjadi 2 macam, yaitu kerusakan 

fungsional dan kerusakan struktural. 

1. Kerusakan Fungsional 

Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang 

menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna 

jalan. Perkerasan masih mampu menahan beban yang bekerja diatasnya. 

Perkerasan tidak lagi dapat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan sesuai 

yang diinginkan. Adapun indikasi kerusakan fungsional adalah terjadinya 

kerusakan permukaan (surface defect/surface deterioration) dan kerusakan tepi 

perkerasan.  

2. Kerusakan Struktural 

Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan yang 

menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja 

diatasnya. Hal ini pada umumnya disebabkan karena terjadinya fatigue failure 

pada struktur jalan (kelelahan akibat peningkatan beban dan repetisi beban lalu 

lintas) atau karena sistem drainase yang tidak baik atau karena kondisi tanah dasar 

yang tidak stabil. Indikasi kerusakan struktural dapat berupa retak (cracks) atau 

deformasi/perubahan bentuk permanen (permanent deformation) pada permukaan 

jalan. Untuk itu perlu adanya perkuatan struktur dari perkerasan dengan cara 

pemberian pelapisan ulang (overlay), perbaikan dengan perkerasan kaku (rigid 

pavement), dan perbaikan dengan CTRB (Cement Treated Recycling Base). 

2.3.2 Penyebab Kerusakan Jalan 

  Menurut Sukirman (1999) kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat 

disebabkan oleh: 

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

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

naiknya air akibat sifat kapilaritas. 

3. Material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebebakan oleh sifat 

material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh pengolahan yang tidak baik. 
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4. Iklim, Indonesia beriklim tropis, dimana suhu udara dan curah hujan umumnya 

tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. 

5. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Kemungkinan disebabkan oleh sistem 

pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah 

dasarnya yang memang jelek. 

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

 Umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu 

faktor saja, tetapi dapat merupakan gabungan penyebab yang saling kait mengait. 

Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan: 

a) Jenis kerusakan (distress type) dan penyebabnya. 

b) Tingkat kerusakan (distress severity). 

c) Jumlah kerusakan (distress amount). 

 Menurut modul Pemeliharaan Perkerasan Aspal (2007), faktor – faktor 

penyebab kerusakan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Lalu Lintas 

Faktor lalu lintas ditentukan oleh: 

 Beban sumbu kendaraan. 

 Distribusi beban kendaraan pada lalu lintas. 

 Jumlah pengulangan beban lalu lintas. 

 Jenis sumbu kendaraan. 

  Daya rusak kendaraan disebut dengan Damage Factor (DF) yang 

diekivalenkan ke beban standar 8,16 ton. Jika P=beban kendaraan, maka besarnya 

Damage Factor adalah pangkat empat dari besarnya beban yang telah diekivalenkan 

ke beban standar 8,16 ton, maka: 

Untuk sumbu tunggal DF = fungsi pangkat empat dari P/8,16 ton. 

Untuk sumbu ganda DF = 0,086 kali fungsi pangkat empat dari P/0,86. 

b. Faktor Non Lalu Lintas 

Faktor non lalu lintas ditentukan: 

 Bahan Perkerasan 

o Mengalami proses pelapukan/penuaan (Ageing) 

o Karakteristik aspal yang tidak sesuai spesifikasi 
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o Gradasi agregat yang tidak sesuai spesifikasi 

o Agregat yang kotor 

o Dan sebagainya 

 Pelaksanaan Pekerjaan 

Contohnya pemadatan tanah dasar dan lapis perkerasan yang kurang baik. 

 Lingkungan/Cuaca 

Contohnya: 

o Curah hujan yang tinggi, air yang mengalir dapat menggerus kestabilan struktur 

lapis perkerasan dan genangan air diatas aspal yang terlalu lama dapat 

menyebabkan aspal terurai karena kehilangan daya lengket 

o Drainase yang tidak baik, air yang menggenang dapat menerobos masuk ke 

badan jalan/tanah dasar 

o Muka air tanah yang tinggi, air yang terjebak didalam lapis perkerasan atau 

dibawah perkerasan jika terhimpit beban kendaraan dapat menimbulkan tekanan 

hidrostatis (Pumping) yang kemudian menggerus tanah dasar atau agregat 

o Tanah dasar ekspansive karena pergerakannya lembab 

o Temperatur udara yang bervariasi sepanjang tahun 

o Pergerakan arus panas disebabkan perubahan suhu antara musim panas dengan 

musim dingin dan siang dengan malam 

2.3.3 Indeks Kondisi Perkerasan (Pavement Condition Index) 

  Indeks kondisi perkerasan atau PCI adalah tingkatan kondisi permukaan 

perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya guna yang mengacu pada 

kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi (Hardiyatmo, 2015). 

Nilai PCI dan kondisi perkerasan jalan ditunjukkan pada Tabel 2.2 mulai dari 

kondisi yang sempurna sampai pada kondisi yang gagal. 

 PCI ini merupakan indeks numeric yang lainnya berkisar di antara 0 sampai 

100. Nilai 0 menunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak dan nilai 100 

menunjukkan perkerasan masih sempurna. 

 Dalam sistem penilaian ini, tingkat keparahan kerusakan perkerasan 

merupakan fungsi dari 3 faktor utama, yaitu: 
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a. Tipe kerusakan 

b. Tingkat keparahan kerusakan 

c. Jumlah atau kerapatan kerusakan 

Tabel 2.2 Nilai PCI dan Kondisi Perkerasan Jalan 

Nilai PCI Kondisi 
86 – 100 Sempurna (Exelent) 
71 – 85 Sangat baik (Very good) 
56 - 70 Baik (Good) 
41 – 55 Sedang (Fair) 
26 -40 Buruk (Poor) 
11 – 25 Sangat buruk (Very poor) 
0 – 10 Gagal (Failed) 

Sumber: Hardiyatmo (2015)  

a. Kadar Kerusakan / Kerapatan (Density) 

Density atau kadar kerusakan adalah persentase luasan dari suatu jenis 

kerusakan terhadap luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit 

segmen yang diukur dalam meter persegi atau meter panjang. Nilai density 

suatu jenis kerusakan dibedakan juga berdasarkan tingkat kerusakannya. 

Rumus mencari nilai density: 

Density  = (Ad/As) x 100% …………………………………………(2.1) 

Atau Density  = (Ld/As) x 100% ………………………………………….(2.2) 

dengan, 

Ad = luas total dari satu jenis perkerasan untuk setiap tingkat keparahan 

kerusakan (m2) 

As    = luas total unit sampel (m2) 

Ld    = panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat keparahan kerusakan 

Luas total (Ad) merupakan penjumlahan dari beberapa luas kerusakan 

jalan yang mempunyai jenis dan tingkat kerusakan yang sama. Luas masing-

masing jenis kerusakan sesuai dengan tingkat keparahannya juga bisa dihitung 

dengan menggunakan rumus (2.1).  

b. Nilai Pengurangan (Deduct Value) 

Nilai pengurang atau Deduct Value (DV) adalah suatu nilai pengurang 

untuk setiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara density 

dan tingkat keparahan (severity level) kerusakan. Nilai pengurang juga 
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dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakan. Beberapa 

nomogram dibuat oleh sesuai dengan jenis kerusakan jalan. Sebagai contoh 

kerusakan retak buaya, apabila nilai densitas suatu jenis kerusakan dan tingkat 

keparahan kerusakan diketahui maka nilai DV bisa diperoleh dengan 

menghubungkan nilai density dengan kurva tingkat keparahan, yaitu dengan 

menarik garis vertikal nilai densitas tersebut ke atas sampai memotong kurva 

tingkat keparahan kerusakan, kemudian tarik garis horizontal ke kiri sampai ke 

sumbu deduct value, seperti Gambar 2.3. 

 Nilai DV yang diperoleh harus disesuaikan dengan jenis perkerasan jalan 

apakah merupakan perkerasan aspal atau perkerasan beton. Untuk perkerasan 

aspal digunakan nilai DV lebih besar dari 2 (q = 2), artinya nilai DV yang boleh 

digunakan harus lebih besar dari 2 (dua). Untuk perkerasan beton dan bandara 

digunakan nilai DV lebih besar dari 5 (q= 5), artinya nilai DV yang boleh 

digunakan harus lebih besar dari 5 (lima). Apabila nilai DV yang ada hanya 1 

(satu) maka boleh langsung digunakan sebagai TDV sebagai nilai pengurang. 

Jika nilai DV lebih dari satu maka harus dicari nilai CDV maksimum. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Grafik Nilai Pengurang Retak Buaya (Hardiyatmo, 2015) 

 Nilai DV yang diperoleh harus disesuaikan dengan jenis perkerasan 

jalan apakah merupakan perkerasan aspal atau perkerasan beton. Untuk 

perkerasan aspal digunakan nilai DV lebih besar dari 2 (q = 2), artinya nilai DV 

yang boleh digunakan harus lebih besar dari 2 (dua). Untuk perkerasan beton 

dan bandara digunakan nilai DV lebih besar dari 5 (q= 5), artinya nilai DV yang 

boleh digunakan harus lebih besar dari 5 (lima). Apabila nilai DV yang ada 

hanya 1 (satu) maka boleh langsung digunakan sebagai TDV sebagai nilai 
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pengurang. Jika nilai DV lebih dari satu maka harus dicari nilai CDV 

maksimum. 

c. Nilai Pengurang Total (Total Deduct Value) 

Total Deduct Value (TDV) adalah nilai total dari individual deduct value 

untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu 

penelitian. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari nilai deduct value dari 

semua jenis dan tingkat kerusakan jalan. 

d. Nilai Pengurang Terkoreksi (Corrected Deduct Value) 

Corrected Deduct Value (CVD) diperoleh dari kurva hubangan antara    

nilai TDV dengan nilai DV. Nilai DV yang digunakan harus lebih besar dari 2 

(q =2) dan dikoreksi dengan nilai pengurang ijin (mi), 

mi = 1 + (
�

��
)(100 – HDVi) ………………………………………………..(2.3) 

dengan,  

mi  = nilai pengurang ijin 

HDVi = nilai pengurang DV tertinggi (Highest Deduct Value) 

Nilai mi merupakan nilai acuan dalam menggunakan nilai DV, Langkah 

mencari nilai DV: 

1. Gunakan nilai DV yang lebih besar dari 2 (q = 2), andaikan ada 4 nilai DV.  

2. Hitung nilai mi. 

3. Bandingkan nilai mi dengan jumlah nilai DV pada poin 1 (satu), apabila 

nilai mi yang dihitung adalah 5, maka mi > nilai DV, atau nilai mi = 5 > nilai 

DV = 4, artinya semua data nilai DV harus digunakan dalam perhitungan 

selanjutnya. Apabila nilai mi < nilai DV maka nilai yang dipakai adalah 

nilai DV yang lebih besar dari 2 (dua), yaitu q = 2. 

Nilai TDV diperoleh dari penjumlahan nilai DV, dengan melakukan 

beberapa iterasi sampai nilai q mencapai angka 1 yaitu nilai TDV sama dengan 

nilai CDV. Sebagai contoh, 

1. Nilai DV ada 4 (empat) buah. 

2. Nilai DV = 4 maka nilai q = 4, jumlahkan semua nilai tersebut menjadi 

TDV, nomogram hubungan antar TDV dengan CDV dengan q = 4 seperti 

Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Nilai Pengurang Terkoreksi (CDV) (Hardiyatmo, 2015) 

3. Lanjutkan iterasi dengan mengganti 1 (satu) nilai DV yang terkecil dengan 

angka q = 2, kemudian jumlahkan semua angka menjadi TDV. Gunakan 

grafik 2.4 untuk mencari nilai CDV dengan q = 3. 

4. Iterasi selanjutnya dengan mengganti 2 (dua) angka nilai DV dengan angka q 

= 2, untuk 2 (dua) nilai DV yang terkecil, kemudian jumlahkan semua nilai 

DV menjadi TDV, gunakan grafik 2.4 dengan q = 2. 

5. Iterasi terakhir dengan mengganti 3 (tiga) angka nilai DV dengan angka q = 

2, untuk 3 (tiga) nilai DV yang terkecil, kemudian jumlahkan semua nilai DV 

menjadi TDV, gunakan grafik 2.4 dengan q = 1. 

Hasil perhitungan nilai CDV pada langkah 1 sampai dengan 4 di atas, 

digunakan nilai CDV yang paling besar (CDVmaksimum). Untuk mendapatkan 

nilai PCI digunakan rumus, 

PCI(s) = 100 – CDV …………………...............................................................(2.4) 

dengan, 

PCI(s) = Pavement Condition Index untuk tiap unit  

CDV = Corrected Deduct Value untuk tiap unit  

Untuk nilai PCI secara keseluruhan: 

PCI = (∑PCI(s) / N) ……………....................................................................(2.5) 

dengan, 

PCI = Nilai PCI perkerasan keseluruhan 

PCI(s) = Nilai PCI untuk tiap unit  

N = Jumlah unit 
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2.3.4 Kerusakan yang Terjadi pada Perkerasan Lentur 

  Menurut Manual Pemeliharaan Jalan Nomor: 03/MN/B//1983 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan 

atas: 

 Retak (Cracking) 

Retak yang terjadi pada permukaan jalan terdiri dari: 

 Retak halus (hair cracking) pada Gambar 2.5, lebar celah lebih kecil atau 

sama dengan 3 mm, penyebabnya adalah bahan perkerasan yang kurang baik, tanah 

dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil. Retak halus 

ini dapat meresapkan air kedalam lapis permukaan. Untuk pemeliharaan dapat di 

pergunakan lapis latasir, atau buras. Dalam tahap perbaikan sebaiknya dilengkapi 

dengan perbaikan sistem drainase. Retak rambut dapat berkembang menjadi retak 

kulit buaya. 

 

Gambar 2.5 Retak Halus (Sukirman, 1999) 

 Retak kulit buaya (alligator crack) pada Gambar 2.6, lebar celah lebih besar 

atau sama dengan 3 mm. Saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak 

kecil yang menyerupai kulit buaya. Retak ini disebabkan oleh bahan perkerasan 

yang kurang baik, pelapukan permukaan, tanah dasar atau bagian perkerasan 

dibawah lapis permukaan kurang stabil, atau bahan lapis pondasi dalam keadaan 

jenuh air (air tanah naik). Umumnya daerah dimana terjadi retak kulit buaya tidak 

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

oleh repetisi beban lalu lintas yang melampaui beban yang dapat dipikul oleh 

lapisan permukaan tersebut. Retak kulit buaya untuk sementara dapat dipelihara 

dengan mempergunakan lapis burda, burtu, ataupun lataston, jika celah ≤ 3 mm. 

Sebaiknya bagian perkerasan yang telah mengalami retak kulit buaya akibat air 
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yang merembes masuk kelapis pondasi dan tanah dasar diperbaiki dengan cara 

dibongkar dan membuang bagian-bagian yang basah, kemudian dilapis kembali 

dengan bahan yang sesuai. Perbaikan harus disertai dengan perbaikan drainase 

disekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh beban lalu lintas harus diperbaiki 

dengan memberi lapis tambahan. Retak kulit buaya dapat diresapi oleh air sehingga 

lama kelamaan akan menimbulkan lubang-lubang akibat terlepasnya butir-butir. 

 

Gambar 2.6 Retak Buaya (Sukirman, 1999) 

 Retak Pinggir (edge crack) pada Gambar 2.7, retak memanjang jalan, tanpa 

cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu. Retak ini disebabkan oleh 

tidak baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadinya 

penyusutan tanah, atau terjadinya settlement dibawah daerah tersebut. Akar 

tanaman yang tumbuh ditepi perkerasan dapat pula menjadi sebab terjadinya retak 

pinggir ini. Di lokasi retak, air dapat meresap yang dapat semakin merusak lapis 

permukaan. Retak dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan campuran aspal 

cair dan pasir. Perbaikan drainase harus dilakukan, bahu diperlebar dan dipadatkan. 

Jika pinggir perkerasan mengalami penurunan, elevasi dapat diperbaiki dengan 

mempergunakan hotmix. Retak ini lama kelamaan akan bertambah besar disertai 

dengan terjadinya lubang-lubang. 

 

Gambar 2.7 Retak Pinggir (Sukirman, 1999) 
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 Retak sambungan bahu dan perkerasan (edge joint crack), retak memanjang, 

umumnya terjadi pada sambungan bahu dengan perkerasan. Retak dapat 

disebabkan oleh kondisi drainase dibawah bahu jalan lebih buruk dari pada dibawah 

perkerasanm terjadinya settlement di bahu jalan, penyusutan material bahu atau 

perkerasan jalan, atau akibat lintasan truk/kendaraan berat dibahu jalan. Perbaikan 

dapat dilakukan seperti perbaikan retak refleksi. 

 Retak sambungan jalan (lane joint cracks) pada Gambar 2.8, retak 

memanjang, yang terjadi pada sambungan 2 lajur lalu lintas. Hal ini disebabkan 

tidak baiknya ikatan sambungan kedua lajur. Perbaikan dapat dilakukan dengan 

memasukkan campuran aspal cair dan pasir kedalam celah-celah yang terjadi. Jika 

tidak di perbaiki, retak dapat berkembang menjadi lebar karena terlepasnya butir-

butir tepi retak dan meresapnya air ke dalam lapisan. 

 

Gambar 2.8 Retak Sambungan Jalan (Sukirman, 1999) 

 Retak sambungan pelebaran jalan (widening cracks) pada Gambar 2.9, 

adalah retak memanjang yang terjadi pada sambungan antara perkerasan lama 

dengan perkerasan pelebaran. Hal ini disebabkan oleh perbedaan daya dukung 

dibawah bagian pelebaran dan bagian jalan lama, dapat juga disebabkan oleh ikatan 

antara sambungan tidak baik. Perbaikan dilakukan dengan mengisi celah-celah 

yang timbul dengan campuran aspal cair dan pasir. Jika tidak diperbaiki, air dapat 

meresap masuk kedalam lapisan perkerasan melalui celah-celah, butir-butir dapat 

lepas dan retak bertambah besar.  
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Gambar 2.9 Retak Sambungan Pelebaran Jalan (Sukirman, 1999) 

 Retak refleksi (reflection cracks) pada Gambar 2.10, retak memanjang, 

melintang, diagonal, atau membentuk kotak. Terjadi pada lapis tambahan (overlay) 

yang menggambarkan pola retakan dibawahnya. Retak refleksi dapat terjadi jika 

retak pada perkerasan lama tidak diperbaiki secara baik sebelum pekerjaan overlay 

dilakukan. Retak refleksi dapat pula terjadi jika terjadi gerakan vertical/horizontal 

dibawah lapis tambahan sebagai akibat perubahan kadar air pada jenis tanah yang 

ekspansip. Untuk retak memanjang, melintang, dan diagonal perbaikan dapat 

dilakukan dengan mengisi celah dengan campuran aspal cair dan pasir. Sedangkan 

retak berbentuk kotak perbaikan dilakukan dengan membongkar dan melapisi 

kembali dengan bahan yang sesuai. 

 

Gambar 2.10 Retak Refleksi (Sukirman, 1999) 

 Retak susut (shrinkage cracks) pada Gambar 2.11, retak yang saling 

bersambungan membentuk kotak-kotak besar dengan sudut tajam. Retak 

disebabkan oleh perubahan volume pada lapisan permukaan yang memakai aspal 

dengan penetrasi rendah, atau perubahan volume pada lapisan pondasi dan tanah 

dasar. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengisi celah dengan campuran aspal cair 

dan pasir dan dilapisi dengan burtu.  
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Gambar 2.11 Retak Susut (Sukirman, 1999) 

 Retak selip (slippage cracks) pada Gambar 2.12, retak yang bentuknya 

melengkung seperti bulan sabit. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurang baiknya 

ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya. Kurang baiknya ikatan 

tersebut dapat disebabkan oleh adanya debu, minyak, air, atau benda nonadhesif 

lainnya, atau akibat tidak diberinya coat sebagai bahan pengikat di antara kedua 

lapisan. Retak selippun dapat terjadi akibat terlalu banyaknya pasir dalam campuran 

lapisan permukaan, atau kurang baiknya pemadatan lapis permukaan. Perbaikan 

dapat dilakukan dengan membongkar bagian yang rusak dan menggantikannya 

dengan lapisan yang lebih baik. 

 

Gambar 2.12 Retak Selip (Sukirman, 1999) 

 Distorsi (Distortion) 

 Distorsi atau perubahan bentuk dapat terjadi akibat lemahnya tanah dasar, 

pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadi tambahan pemadatan 

akibat beban lalu lintas. Sebelum perbaikan dilakukan sewajarnyalah ditentukan 

terlebih dahulu jenis dan penyebab distorsi yang terjadi. Dengan demikian dapat 

ditentukan jenis penanganan yang tepat. 

Distorsi dapat dibedakan atas: 

1) Alur yang terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan. Alur dapat 
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merupakan tempat menggenangnya air hujan yang jatuh di atasa permukaan 

jalan, mengurangi tingkat kenyamanan, dan akhirnya dapat timbul retak-retak. 

Terjadinya alur disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat, dengan 

demikian terjadi tambahan pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada 

lintasan roda. Campuran aspal dengan stabilitas rendah dapat pula 

menimbulkan deformasi plastis. Perbaikan dapat dilakukan dengan memberi 

lapisan tambahan dari lapis permukaan yang sesuai. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Alur (Sukirman, 1999) 

2) Keriting pada Gambar 2.14 yaitu alur yang terjadi melintang jalan. Dengan 

timbulnya lapisan permukaan yang berkeriting ini pengemudi akan merasakan 

ketidak nyamanan mengemudi. Penyebab kerusakan ini adalah rendahnya 

stabilitas campuran yang dapat berasal dari terlalu tingginya kadar aspal, terlalu 

banyak mempergunakan agregat halus, agregat berbentuk bulat dan 

berpermukaan licin, atau aspal yang dipergunakan mempunyai penetrasi yang 

tinggi. Keriting dapat juga terjadi jika lalu lintas dibuka sebelum perkerasan 

mantap (untuk perkerasan yang mempergunakan aspal cair). Kerusakan ini 

dapat diperbaiki dengan: 

a. Jika lapis permukaan yang berkeriting itu mempunyai lapis pondasi agregat, 

perbaikan yang tepat adalah dengan mengaruk kembali, di campur dengan 

lapis pondasi, dipadatkan kembali dan diberi lapis permukaan baru. 

b. Jika lapis permukaan dengan bahan pengikat mempunyai ketebalan > 5 cm, 

mak lapis tipis yang mengalami keriting tersebut diangkat dan diberi lapis 

permukaan yang baru. 
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Gambar 2.14 Keriting (Sukirman, 1999) 

3) Sungkur (shoving) pada Gambar 2.15 yaitu deformasi plastis yang terjadi 

setempat, ditempat kendaraan sering berhenti, kelandaian curam, dan tikungan 

tajam. Kerusakan dapat terjadi karena retak atau tanpa retak. Penyebab 

kerusakan sama dengan kerusakan keriting. Perbaikan dapat dilakukan dengan 

cara dibongkar dan dilapis kembali. 

 

Gambar 2.15 Shoving (Sukirman, 1999) 

4) Amblas seperti terlihat pada Gambar 2.16 terjadi setempat, dengan atas tanpa 

retak. Amblas dapat terdeteksi dengan adanya air yang tergenang. Air 

tergenang ini dapat meresap kedalam lapisan perkerasan yang akhirnya 

menimbulkan lubang. Penyebab amblas adalah beban kendaraan yang melebihi 

apa yang direncanakan, pelaksanaan yang kurang baik, atau penurunan bagian 

perkerasan dikarenakan tanah dasar menggalami settlement. Perbaikan dapat 

dilakukan dengan: 

a. Untuk amblas yang ≤ 5 cm, bagian yang rendah diisi dengan bahan sesuai 

seperti lapen, lataston, laston. 

b. Untuk amblas yang ≥ 5 cm, bagian yang amblas dibongkar dan dilapis 

kembali dengan yang sesuai.  
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5) Jembul, terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi akibat adanya 

pengembangan tanah dasar pada tanah dasar ekspansip. Perbaikan dilakukan 

dengan membongkar bagian yang rusak dan melapisnya kembali. 

 

Gambar 2.16 Amblas (Sukirman, 1999) 

 Cacat Permukaan (Disintegration) 

Yang termasuk dalam cacat permukaan adalah: 

a) Lubang seperti terlihat pada Gambar 2.17 berupa mangkuk, ukuran bervariasi 

dari kecil sampai besar. Lubang-lubang ini menampung dan meresapkan air ke 

dalam lapis permukaan yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan jalan. 

Lubang dapat terjadi akibat: 

b) Campuran material lapis permukaan jelek, seperti: 

- Kadar aspal rendah, sehingga film aspal tipis dan mudah lepas. 

- Agregat kotor sehingga ikatan antara asoal dan agregat tidak baik. 

- Temperature campuran tidak memenuhi persyaratan. 

c) Lapis permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah lepas akibat 

pengaruh cuaca.  

d) Sistem drainase jelek, sehingga air banyak yang meresap dan mengumpul dalam 

lapis perkerasan. 

e) Retak-retak yang terjadi tidak segera ditangani sehingga air meresap masuk dan 

mengakibatkan terjadinya lubang-lubang kecil. Lubang-lubang tersebut 

diperbaiki dengan cara dibongkar dan dilapisi kembali. Perbaikan yang bersifat 

permanen disebut juga deep patch (tambalan dalam), yang dilakukan sebagai 

berikut: 
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 Bersihkan lubang dari air dan material-material yang lepas. 

 Bongkar bagian lapis permukaan dan pondasi sedalam-dalamnya sehingga 

mencapai lapisan yang kokoh. 

 Beri lapis tack coat sebagai lapis pengikat. 

 Isikan campuran aspal dengan hati-hati sehingga tidak terjadi segregasi. 

 Padatkan lapis campuran dan bentuk permukaan sesuai dengan 

lingkungannya. 

 

Gambar 2.17 Lubang (Sukirman, 1999) 

f) Pelepasan butir seperti yang terlihat pada Gambar 2.18, dapat terjadi secara 

meluas dan mempunyai efek serta disebabkan oleh hal yang sama dengan 

lubang. Dapat diperbaiki dengan memberikan lapisan tambahan diatas lapisan 

yang mengalami pelepasan butir setelah lapisan tersebut dibersihkan, dan 

dikeringkan. 

 

Gambar 2.18 Pelepasan Butir (Sukirman, 1999) 

g) Pengelupasan lapisan permukaan, dapat disebabkan oleh kurangnya ikatan 

antara lapis permukaan dan lapis dibawahnya, atau terlalu tipisnya lapis 

permukaan. Dapat diperbaiki dengan cara digaruk, diratakan, dan dipadatkan. 

Setelah itu dilapis dengan buras. 
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 Pengausan (Polished Aggregate) 

  Permukaan jalan menjadi licin, sehingga membahayakan kendaraan. 

Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap 

roda kendaraan, atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin, tidak 

berbentuk cubical. Dapat diatasi dengan menutup lapisan dengan latasir, buras, atau 

latasbum. 

 Kegemukan (Bledding Or Flushing) 

  Permukaan jalan menjadi licin. Pada temperature tinggi aspal menjadi lunak 

dan akan terjadi jejak roda. Berbahaya bagi kendaraan. Kegemukan dapat 

disebabkan pemakaian kadar aspa yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian 

terlalu berlebihan pada pekerjaan prime coat atau tack coat. Dapat diatasi dengan 

menaburkan agregat panas dan kemudian dipadatkan, atau lapis aspal diangkat dan 

kemudian diberi lapisan penutup. 

 Penurunan pada Bekas Penanaman Utilitas 

  Penurunan yang terjadi disepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini 

terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Dapat diperbaiki dengan 

dibongkar kembali dan diganti dengan lapis yang sesuai. 

2.4 Jenis Penanganan Kerusakan Jalan 

2.4.1 Metode Perbaikan Standar 

Penanganan kerusakan jalan pada lapisan lentur menggunakan metode 

perbaikan standar Direktorat Jendral Bina Marga 1995. Jenis-jenis metode 

penanganan tiap- tiap kerusakan adalah: 

1. Metode Perbaikan P1 (Penebaran Pasir) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

Lokasi-lokasi kegemukan aspal terutama pada tikungan dan tanjakan. 

b) Langkah penanganannya: 

- Memobilisasi peralatan, pekerja dan material ke lapangan. 

- Memberikan tanda pada jalan yang akan diperbaiki. 

- Membersihkan daerah dengan air compressor. 

- Menebarkan pasir kasar atau agregat halus (tebal > 10mm) di atas permukaan 
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yang terpengaruh kerusakan. 

- Melakukan pemadatan dengan pemadat ringan (1 - 2) ton sampai diperoleh 

permukaan yang rata dan mempunyai kepadatan optimal (kepadatan 95%). 

2. Metode Perbaikan P2 (Pengaspalan) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

- Kerusakan tepi bahu jalan beraspal 

- Retak buaya < 2mm 

- Retak garis lebar < 2mm 

- Terkelupas 

b) Langkah penanganannya: 

- Memobilisasi peralatan, pekerja dan material ke lapangan. 

- Membersihkan   bagian   yang   akan   ditangani   dengan   air   compressor, 

permukaan jalan harus bersih dan kering. 

- Menyemprotkan dengan aspal keras sebanyak 1,5 kg/m2 dan untuk cut back 1 

liter/ m2. 

- Menebarkan pasir kasar atau agregat halus 5 mm hingga rata. 

- Melakukan pemadatan mesin pneumatic sampai diperoleh permukaan yang rata 

dan mempunyai kepadatan optimal (kepadatan 95%). 

3. Metode Perbaikan P3 (Penutupan Retakan) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

Lokasi-lokasi retak satu arah dengan lebar retakan < 2mm 

b) Langkah penanganannya: 

- Memobilisasi peralatan, pekerja dan material ke lapangan. 

- Membersihkan   bagian   yang   akan   ditangani   dengan   air   compressor, 

sehingga permukaan jalan bersih dan kering. 

- Menyemprotkan tack coat (0,2 liter/ m2 di daerah yang akan di perbaiki). 

- Menebar dan meratakan campuran aspal beton pada seluruh daerah yang telah 

diberi tanda. 

- Melakukan pemadatan ringan (1 – 2) ton sampai diperoleh permukaan yang 

rata dan kepadatan optimum (kepadatan 95%). 
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4. Metode Perbaikan P4 (Pengisian Retak) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

Lokasi-lokasi retak satu arah dengan lebar retakan > 2 mm 

b) Langkah penanganannya: 

- Memobilisasi peralatan, pekerja dan material ke lapangan. 

- Membersihkan   bagian   yang   akan   ditangani   dengan   air   compressor, 

sehingga permukaan jalan bersih dan kering. 

- Mengisi retakan dengan aspal cut back 2 liter/m2 menggunakan aspal sprayer 

atau dengan tenaga manusia. 

- Menebarkan pasir kasar pada retakan yang telah diisi aspal (tebal 10 mm) 

- Memadatkan minimal 3 lintasan dengan baby roller. 

5. Metode Perbaikan P5 (Penambalan Lubang) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

- Lubang kedalaman > 50 mm 

- Keriting kedalaman > 30 mm 

- Alur kedalaman > 30 mm 

- Ambles kedalaman > 50 mm 

- Jembul kedalaman > 50 mm 

- Kerusakan tepi perkerasan jalan, dan 

- Retak buaya lebar > 2mm 

b) Langkah penanganannya: 

- Menggali material sampai mencapai lapisan dibawahnya. 

- Membersihkan bagian yang akan ditangani dengan tenaga manusia. 

- Menyemprotkan lapis resap pengikat prime coat dengan takaran 0,5l iter/m2. 

- Menebarkan dan memadatkan campuran aspal beton sampai diperoleh 

permukaan yang rata. 

- Memadatkan dengan baby roller (minimum 5 lintasan) 

6. Metode Perbaikan P6 (Perataan) 

a) Jenis kerusakan yang ditangani: 

- Lokasi keriting dengan kedalaman < 30 mm 

- Lokasi lubang dengan kedalaman < 50 mm 
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- Lokasi alur dengan kedalaman < 30 mm 

- Lokasi terjadinya penurunan dengan kedalaman < 50 mm 

- Lokasi jembul dengan kedalaman < 50 mm 

b) Langkah penanganannya: 

- Membersihkan bagian yang akan ditangani dengan tenaga manusia. 

- Melaburkan tack coat 0,5 5l iter/m2. 

- Menaburkan campuran aspal beton kemudian memadatkannya sampai 

diperoleh permukaan yang rata. 

- Memadatkan dengan baby roller (minimum 5 lintasan). 

2.4.2 Perbaikan Jalan dengan Overlay 

Menurut pedoman penentuan tebal perkerasan lentur jalan raya 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pedoman Konstruksi dan 

Bangunan Pt T-01-2002-B. Konstruksi jalan yang telah habis masa pelayanannya, 

telah mencapai indeks permukaan akhir yang perlu diberi lapis tambahan untuk 

dapat kembali mempunyai nilai kekuatan, tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, 

tingkat kekedapan terhadap air dan tingkat kecepatan air mengalir. Langkah-

langkah untuk merencanakan perbaikan jalan dengan overlay adalah sebagai 

berikut: 

1. Lalu-Lintas Harian Rata-Rata (LHR) 

Menghitung lalu-lintas harian rata-rata (LHR) diperoleh dengan survey 

secara langsung dilapangan, masing-masing kendaraan dikelompokan menurut 

jenis dan beban kendaraan dengan satuan kendaraan/hari/2 lajur. 

2. Koefisien Kekuatan Relatif (a) dari Tiap Jenis Lapisan 

Koefisien kekuatan relatif (a) dari setiap jenis perkerasan yang dipilih 

menggunakan Tabel 2.3. Dan kekuatan struktur perkerasan jalan lama (existing 

pavement) diukur menggunakan alat FWD atau dinilai dengan menggunakan Tabel 

2.4. 
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3. Tebal Lapisan Jalan Lama 

Struktur perkerasan lentur umumnya terdiri dari: lapis pondasi bawah 

(subbase course), lapis pondasi (base course), dan lapis permukaan (surface 

course). Untuk mengetahui tebal lapisan jalan lama dapat diperoleh dari 

Departemen Pekerjaan Umum setempat. 

Tabel 2.3 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekautan relative Kekuatan bahan 
Jenis bahan a1 a2 a3 MS 

(kg) 
Kt 

(kg/cm2) 
CBR 
(%) 

0.40 
0.35 
0.32 
0.30 
0.35 
0.31 
0.28 
0.26 
0.30 
0.26 
0.25 
0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.28 
0.26 
0.24 
0.23 
0.19 
0.15 
0.13 
0.15 
0.13 
0.14 
0.12 
0.14 
0.13 
0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
0.12 
0.11 
0.10 

744 
590 
454 
340 
744 
590 
454 
340 
340 
340 

 
 

590 
454 
340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
18 
22 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
60 

100 
80 
60 
70 
50 
30 
20 

 
 
LASTON 
 
 
 
Asbuton 
 
Hot Rolled Asphalt 
Aspal macadam 
LAPEN (mekanis) 
LAPEN (manual) 
 
LASTON ATAS 
 
LAPEN (mekanis) 
LAPEN (manual) 
Stabilitas tanah dengan semen 
 
Stabilitas tanah dengan kapur 
 
Pondasi macadam (basah) 
Pondasi macadam (kering) 
Batu pecah (kelas A) 
Batu pecah (kelas B) 
Batu pecah (kelas C) 
Sirtu/pitrun (kelas A) 
Sirtu/pitrun (kelas B) 
Sirtu/pitrun (kelas C) 
Tanah/lempung kapasiran 

Sumber: Sukirman (1999) 
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Tabel 2.4 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

 

 
BAHAN 

 
KONDISI PERMUKAAN 

Koefisien 
kekuatan 
relatif (a) 

Lapis 
permuk
aan 
Beton 
aspal 

Terdapat sedikit atau sama sekali tidak terdapat retak kulit buaya dan/atau 
hanya 
terdapat retak melintang dengan tingkat keparahan rendah 

 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan rendah dan/atau 
<5% retak melintang dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi 

 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan rendah dan/atau 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan sedang 
dan/atau 5-10% retak melintang dengan tingkat keparahan 
sedang dan tinggi 

 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan sedang dan/atau 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan tinggi dan/atau 
>10% retak melintang dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi 

 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan tinggi dan/atau 
>10% retak melintang dengan tingkat keparahan tinggi 

0.35 – 0.40 
 
 
 
 
0.25 – 0.35 

 
 
0.20 – 0.30 

 
 
0.14 – 0.20 

 
 
 

 
0.08 – 0.15 

Lapis 
pondasi 
yang 
distabilisasi 

Terdapat sedikit atau sama sekali tidak terdapat retak kulit buaya dan/atau 
hanya 
terdapat retak melintang dengan tingkat keparahan rendah 
 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan rendah dan/atau 
<5% retak melintang dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi 
 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan rendah dan/atau 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan sedang dan/atau 
>5-10% retak melintang dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi 
 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan sedang dan/atau 
<10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan tinggi dan/atau 
>10% retak melintang dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi 
 
>10% retak kulit buaya dengan tingkat keparahan tinggi dan/atau 
>10% retak melintang dengan tingkat keparahan tinggi 

0.20 – 0.35 
 
 

 
0.15 – 0.25 

 
 

 
0.15 – 0.20 

 
 

 
0.10 – 0.20 

 
 

 
0.08 – 0.15 

Lapis 
pondasi atau 
Lapis 
pondasi 
bawah 
granular 

Tidak ditemukan adanya pumping, degradation, or contamination by 
fines. 

 
Terdapat pumping, degradation, or contamination by fines 

0.10 – 0.14 
 

 
0.00 – 0.10 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) 
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4. Indeks Tebal Perkerasan Ada (ITPada) 

Indeks tebal perkerasan ada (ITPada) diperoleh dari mengalikan masing-

masing tebal lapisan jalan (subbase course, base course, dan surface course) 

dengan koefisien kekuatan relative (a). 

5. Angka Ekivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan (E) 

Angka ekivalen (E) masing-masing golongan beban gandar sumbu (setiap 

kendaraan) ditentukan menurut tabel pada Lampiran D Perencanaan Tebal 

Perkerasan Lentur 2002. Tabel ini hanya berlaku untuk roda ganda. Untuk roda 

tunggal karakteristik beban yang berlaku agar berbeda dengan roda ganda. Untuk 

roda tunggal dipergunakan rumus berikut. 

Angka Ekuivalen = (
����� ������ ���� ����� ������� ����� ��

�� ��
)4……………….…..(2.6) 

6. Lalu-Lintas Pada Lajur Rencana 

Lalu lintas pada lajur rencana (W18) diberikan dalam kumulatif beban 

gandar standar. Untuk mendapatkan lalu lintas pada lajur rencana ini digunakan 

rumus sebagai berikut: 

W18 = DD × DL × ŵ18   ………………………………………….....(2.7) 

Dimana: 

W18 = Beban gandar standar kumulatif untuk dua arah.  

DD = Faktor distribusi arah = 0,5 (Pt T-01 2002-B)  

DL = Faktor Distribusi Lajur (dari Tabel 2.5) 

 Pada umumnya DD diambil 0,5. Pada beberapa kasus khusus terdapat 

pengecualian dimana kendaraan berat cenderung menuju satu arah tertentu. Dari 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa DD bervariasi dari 0,3 – 0,7 tergantung 

arah mana yang ‘berat’ dan ‘kosong’. 

Lalu-lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur dalam 

pedoman ini adalah lalu-lintas komulatif selama umur rencana. Besaran ini 

didapatkan dengan mengalikan beban gandar standar kumulatif pada lajur rencana 

selama setahun (W18) dengan besaran kenaikan lalu lintas (traffic growth). Secara 

numerik rumusan lalu-lintas kumulatif ini adalah sebagai berikut: 
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W18 = W18pertahun x 
(���)���

�
…………………………….……….(2.8) 

Dimana: 

W18 = jumlah beban gandar tunggal standar komulatif  

W18 pertahun  = beban gandar standar komulatif selama 1 tahun  

n = umur pelayanan (tahun) 

g = perkembangan lalu lintas (%) 

Tabel 2.5 Faktor Distribusi Lajur (DL) 

 

Jumlah lajur 
per arah 

% beban gandar standar 
dalam lajur rencana 

1 100 

2 80 – 100 

3 60 – 80 

4 50 – 75 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) 

7. Modulus Resilien 

Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus resilien (MR) sebagai 

parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan. Modulus resilien (MR) 

tanah dasar juga dapat diperkirakan dari CBR standar dan hasil atau nilai tes soil 

index. Korelasi Modulus Resilien dengan nilai CBR (Heukelom & Klomp) 

berikut ini dapat digunakan untuk tanah berbutir halus (fine-grained soil) dengan 

nilai CBR terendah 10 atau lebih kecil. 

MR (psi) = 1.500 x CBR ………………......................................(2.9) 

8. Reliabilitas 

Konsep reliabilitas merupakan upaya untuk menyertakan derajat kepastian 

(degree of certainty) ke dalam proses perencanaan untuk menjamin bermacam-

macam alternative perencanaan akan bertahan selama selang waktu yang 

direncanakan (umur rencana). Faktor perencanaan reliabilitas memperhitungkan 

kemungkinan variasi perkiraan lalu-lintas (w18) dan perkiraan kinerja (W18), dan 

karenanya memberikan tingkat reliabilitas (R) dimana seksi perkerasan akan 

bertahan selama selang waktu yang direncanakan. 
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Pada umumnya, dengan meningkatnya volume lalu-lintas dan kesukaran 

untuk mengalihkan lalu-lintas, resiko tidak memperlihatkan kinerja yang 

diharapkan harus ditekan. Hal ini dapat diatasi dengan memilih tingkat reliabilitas 

yang lebih tinggi. Tabel 2.6 memperlihatkan rekomendasi tingkat reliabilitas 

untuk bermacam- macam klasifikasi jalan. Perlu dicatat bahwa tingkat reliabilitas 

yang lebih tinggi menunjukkan jalan yang melayani lalu-lintas paling banyak, 

sedangkan tingkat yang paling rendah, 50 % menunjukkan jalan lokal. 

Tabel 2.6 Rekomendasi Tingkat Reliabilitas Untuk Bermacam - macam 

Klasifikasi Jalan. 

Klasifikasi Jalan Rekomendasi tingkat reliabilitas 

Perkotaan Antar Kota 

Bebas Hambatan 85 – 99.9 80 – 99,9 

Arteri 80 – 99 75 – 95 

Kolektor 80 – 95 75 – 95 

Lokal 50 – 80 50 – 80 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 

9.  Deviasi standar (So) harus dipilih yang mewakili kondisi setempat. Rentang    

 nilai So adalah 0.40 – 0.50 

10. Indeks Permukaan (IP) 

Indeks permukaan ini menyatakan nilai ketidakrataan dan kekuatan 

perkerasan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu-lintas yang 

lewat. Adapun beberapa ini IP beserta artinya adalah seperti yang tersebut di 

bawah ini: 

IP = 2,5: menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. 

IP = 2,0: menyatakan tingkat pelayanan terendah bagi jalan yang masih 

mantap. 

IP = 1,5: menyatakan tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin 

(jalan tidak terputus). 

IP = 1,0: menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga 

sangat mengganggu lalu-lintas kendaraan. 
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Dalam menentukan indeks permukaan (IP) pada akhir umur rencana, 

perlu dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan sebagai mana 

diperlihatkan pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Indeks Permukaan pada Akhir Umur Rencana (IPT) 

 

Kualifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Bebas hambatan 

1,0 – 1,5 
1,5 

1,5 – 2,0 
- 

1,5 
1,5 – 2,0 

2,0 
2,0 – 2,5 

1,5 – 2,0 
2,0 

2,0 – 2,5 
2,5 

- 
- 
- 

2,5 

 Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 

Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana (IP0) 

perlu diperhatikan jenis lapis permukaan perkerasan pada awal umur rencana 

sesuai dengan Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Indeks Permukaan pada Awal Umur Rencana (IP0) 
 

Jenis Lapis Perkerasan IP0 Ketidakrataan *) (IRI, 
m/km) 

LASTON ≥ 4 
3,9 – 3,5 

≤ 1,0 
> 1,0 

LASBUTAG 3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 

≤ 2,0 
> 2,0 

LAPEN 3,4 – 3,0 
2,9 – 2,5 

≤ 3,0 
> 3,0 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 

11.  Indeks Tebal Perkerasan Perlu (ITPperlu) 

Untuk menentukan indeks tebal perkerasan perlu (ITPperlu) diperoleh dari   

Gambar 2.19 dibawah ini. 
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Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah, 2002 

Gambar 2.19 Nomogram Untuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 
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2.4.3 Perbaikan Jalan dengan Rigid Pavement 

Perencanaan desain perkerasan kaku menggunakan Pedoman Perencanaan 

dan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Pd T-14-2003, Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah. Perkerasan kaku (Rigid Pavement) adalah 

struktur yang terdiri atas pelat beton semen yang bersambung (tidak menerus), 

dengan tulangan, atau menerus dengan tulangan, terletak di atas lapis pondasi 

bawah atau tanah dasar, tanpa lapis permukaan dan dengan lapis permukaan 

beraspal. 

Perkerasan kaku dibedakan dalam 4 jenis: 

1. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan 

2. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan 

3. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan 

4. Perkerasan beton semen pra-tegang 

Pada perkerasan kaku, daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari 

pelat beton. Sifat, daya dukung dan keseragaman tanah dasar sangat 

mempengaruhi keawetan dan kekuatan perkerasan beton semen. Faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan adalah kadar air pemadatan, kepadatan dan perubahan 

kadar air selama masa pelayanan. Lapis pondasi bawah pada perkerasan beton 

semen adalah bukan merupakan bagian utama yang memikul beban, tetapi 

merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut: 

- Mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar. 

- Mencegah intrusi dan pemompaan pada sambungan, retakan dan tepi-tepi 

pelat. 

- Memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada pelat. 

- Sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan. 

Pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat 

menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan tegangan yang 

rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bila diperlukan tingkat kenyaman yang 

tinggi, permukaan perkerasan beton semen dapat dilapisi dengan lapis campuran 

beraspal setebal 5 cm. 
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1. 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. Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan 

rumus berikut: 

JSKN = JSKNH x 365 x R x C ………………………..……..(2.10) 

Dengan pengertian: 

JSKN : Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana. 

JSKNH : Jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari pada 

saat jalan dibuka. 

R : Faktor pertumbuhan lalu-lintas. 

C : Koefisien distribusi kendaraan. 

 

Faktor pertumbuhan lalu-lintas (R) dapat ditentukan berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

R = 
(���)����

�
 …………………………………………………...(2.11) 

Dengan pengertian: 

R : Faktor pertumbuhan lalu lintas. 

i : Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %. 

UR : Umur rencana (tahun). 

2. Repetisi Sumbu Yang Terjadi 

Langkah-langkah perhitungan repetisi sumbu yang terjadi adalah sebagai 

berikut: 

a) Menentukan beban sumbu, jumlah sumbu, proporsi beban, dan sumbu, 

b) Menentukan repetisi yang terjadi = proposi beban x proporsi sumbu x lalu 

lintas rencana, 

c) Menentukan jumlah kumulatif repetisi yang terjadi. 
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3. 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 2.9. 

Tabel 2.9 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 alternative, 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 menengah 1,0 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003. 

4. CBR Efektif 

 Untuk menentukan berapa besarnya CBR efektif dapat diperoleh dari 

Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Tebal Pondasi Bawah Minimum Untuk Perkerasan Kaku 

 

 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 
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5. Tebal Taksiran Pelat Beton 

Tebal taksiran pelat beton adalah tebal pelat yang direncanakan dalam 

penentuan tebal perkerasan kaku dan dapat menggunakan grafik untuk 

mendapatkan tebal taksiran pelat beton seperti terlihat pada Gambar 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 CBR Tanah Dasar Efektif dan Tebal Pondasi Bawah  

6. Analisa Fatik Dan Erosi 

Analisa fatik dan erosi digunakan untuk mengontrol apakah tebal taksiran 

pelat beton aman atau tidak.  

7. Perencanaan Tulangan 

Tujuan utama penulangan adalah untuk: 

- Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan 

- Memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang agar dapat mengurangi 

jumlah sambungan melintang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan 

- 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. 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: 

 
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 
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- 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 

pola sambungan pada pelat tidak benar-benar berbentuk bujur sangkar atau 

empat persegi panjang. 

- Pelat dengan sambungan tidak sejalur (mismatched joints). 

- Pelat berlubang (pits or structures). 

2.4.4 Perbaikan Jalan dengan CTRB (Cement Treated Recycling Base)  

 Cement Treated Recycling Base (CTRB) dan Cold Mix Recycling by Foam 

Bitumen (CMRFB) adalah teknologi stabilisasi pondasi jalan dengan sistem daur 

ulang campuran dingin pada perkerasan jalan. Prinsip dari proses ini adalah agar 

dapat memanfaatkan material jalan yang ada dan yang sudah tidak memilki nilai 

struktur untuk diolah kembali ditambah bahan additive sehingga dapat 

dipergunakan kembali dengan nilai struktur yang lebih tinggi. Untuk mengetahui 

stuktur perkerasan daur ulang atau biasa disebut dengan Pavement Recycling yaitu 

mulai dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, perkerasan lama yang sudah diolah 

kembali (CTRB), dan lapis permukaan (aspal) dapat dilihat pada Gambar 2.22.  

Teknologi Daur Ulang Campuran Dingin CTRB: 

a) Bahan 

Bahan Garukan:  

- RAP (Reclaimed Asphalt Pavement): hasil garukan mengandung bahan 

pengikat. 

- RAM (Reclaimed Aggregate Material): agregat tanpa bahan pengikat. 

- Daur ulang dengan Bahan Tambahan Semen: 

- RAP + RAM + Agregat Baru (jika diperlukan) +Semen lalu dipadatkan pada 

kadar air optimum. 

b) Alat  

- Alat Penggaruk (Milling) 

- Recycler 

- Alat Pemadat: Sheepfoot Roller, Vibro (Kombinasi roda karet dan roda besi),  

PTR 

- Cement Distributor 
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- Grader 

- Truck Pengangkut 

- Tangki Air 

c) Faktor Effisiensi (FE) 

Homogenitas campuran di lapangan sangat tergantung dari Faktor Effisiensi (FE) 

dari cara pencampuran yang digunakan yaitu: 

- Instalasi pencampur: 80% - 100% 

- Alat pencampur rotor: 60% - 80% 

- Alat pembentuk mekanik: 40% - 50% 

- Mix in place (Alat pencampur berjalan): 60% - 80% 

d) Kadar Semen yang diperlukan di lapangan ditentukan sebagai berikut: 

- Kuat tekan bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (qu lap). 

- Kuat tekan bebas lapangan terkoreksi (qu koreksi). 

- Kadar semen di lapangan ditentukan dari memplotkan qu lap terkoreksi 

kedalam grafik qu lap dengan kadar semen. 

e) Pencampuran dan Penghamparan 

Pencampuran dari material daur ulang, semen dan air (serta agregat baru bila 

diperlukan) dilakukan dengan cara pencampuran ditempat (mix in place) dengan 

single pass stabilization machines minimum 350 HP yang dilengkapi dengan unit 

pengendali kadar air. Alat tersebut minimum harus mampu menggaruk sedalam 

30 cm dan diameter butiran maksimum sesuai dengan butiran agregat maksimum 

campuran beraspal yang ada serta hasil pencampuran memiliki tingkat 

kehomogenan cukup baik. Tahap pencampuran dan penghamparan sebagai 

berikut: 

- Lapis perkerasan lama yang didaur ulang digaruk dan dihancurkan sampai 

diameter butir yang sesuai dengan peruntukannya 

- Bahan garukan yang telah siap dtentukan kadar airnya. 

- Kemudian semen disebarkan merata dengan alat Cement Distributor diatas 

permukaan dengan takaran (rate) yang telah ditentukan. 

- Selanjutnya, mesin pengaduk secara mekanis mengaduk secara merata semen 

dan material daur ulang dengan menambah air sampai menyamai batas kadar 
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air yang ditentukan oleh prosedur rancangan campuran laboratorium. 

Pengendalian Mutu: 

- Segera sebelum pemadatan dimulai, contoh – contoh campuran harus diambil 

dari lokasi yang diperintahkan Direksi Pekerjaan dengan interval satu dengan 

lainnya tidak lebih dari 500 meter di sepanjang proyek. 

- Kepadatan yang dicapai harus lebih besar dari 95% maksimum kepadatan 

kering (> 95 % MDD). 

- Segera setelah pemadatan setiap lapisan selesai dilaksanakan, pengujian 

kepadata lapangan harus dilaksanakan, di lokasi yang telah diperintahkan oleh 

Direksi Pekerjaan dengan interval tidak melebihi 100 m disepanjang jalan. 

Setiap lokasi pengujian yang kelima harus sama dengan lokasi pengambilan 

contoh sebelum penggilasan. Hasil kepadatan dan kadar air pengujian konus 

pasir (sand cone) harus dibandingkan dengan nilai rata – rata dari kepadatan 

kering maksimum dan kadar air optimum yang diukur dari dua benda uji, 

untuk menentukan persentasi pemadatan yang dicapai di lapangan dan 

menentukan apakah pengendalian kadar air di lapangan cukup memadai. 

- Perawatan (curing): 

Permukaan harus ditutup dengan menggunakan: 

- Lembaran plastik atau terpal untuk menjaga penguapan air dalam campuran.  

- Penyemprotan dengan Bituminous Emulsi CSS-1 pemakaian antar 0,35 – 0,50 

liter per meter persegi. 

- Metode lain adalah menutupi dengan karung goni yang dibasahi air selama 

masa perawatan. 

Penghamparan lapis berikutnya: 

- Lapis padat CTRB dijaga dan penghamparan lapis berikutnya minimum 

setelah 4 hari. 

- Kriteria kekuatan CTRB: 

Kuat tekan pada umur 7 hari: UCS (diameter 70 mm x tinggi 140 mm) minimal 

30 kg/cm2 dan Compressive Strength Sylinder min 35 kg/cm2. 
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Gambar 2.22 Struktur Perkerasan dengan CTRB (Sumber: Andriyanto, 2010) 

2.5 Analisis Biaya 

Analisis harga satuan pekerjaan menghitung harga satuan dasar upah 

tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan, yang selanjutnya menghitung harga satuan 

pekerjaan sebagai bagian dari harga perkiraan sendiri (HPS). Pekerjaan yang 

dilaksanakan secara manual, tersedia tabel koefisien bahan dan koefisen upah, 

sementara untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara mekanis, penetapan 

koefisien dilakukan melalui proses analisis produktivitas.  

Komponen anggaran biaya pada proyek pemeliharaan meliputi peralatan, 

tenaga kerja, bahan, dan biaya lainnya secara tidak langsung harus meliputi biaya 

administrasi perkantoran beserta stafnya yang berfungsi mengendalikan 

pelaksanaan proyek serta pajak yang harus dibayar sehubungan dengan adanya 

pelaksanaan proyek. Untuk mendapatkan pekerjaan yang efektif dan efisien, maka 

komponen alat, tenaga kerja dan bahan perlu dianalisis penggunaannya. 

1. Analisis harga satuan peralatan 

Besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi 

biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk 

memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. Analisis HSD alat 

memerlukan data upah operator atau sopir, spesifikasi alat meliputi tenaga mesin, 

kapasitas kerja alat (m3), umur ekonomis alat, jam kerja dalam satu tahun, dan 

harga alat. Setelah masing-masing peralatan diketahui biayanya, maka selanjutnya 

adalah melakukan analisis jumlah peralatan yang akan digunakan. Karena 

peralatan yang digunakan mungkin cukup banyak, maka dalam perhitungan biaya 
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alat, alat diperhitungkan dalam satu tim peralatan dengan produksi pekerjaan 

merupakan produksi terkecil dari alat yang digunakan. Alat-alat lain yang 

produksinya lebih besar akan mengalami pengurangan efisiensi karena harus 

menunggu alat lain yang produksinya lebih kecil. 

Harga satuan alat (Rp/Sat.Pek) = 
������ ����� ����

�������� ���������
 ……………………..(2.12) 

2. Analisis harga satuan tenaga kerja 

Dalam pelaksanaan pekerjaan umum diperlukan keterampilan yang 

memadai untuk dapat melaksanakan suatu jenis pekerjaan. Untuk menjamin 

pekerjaan lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, kelompok kerja harus 

memiliki keterampilan yang teruji. Tenaga kerja pada pekerjaan jalan pada 

umumnya hanyalah sebagai pembantu pekerjaan alat yang merupakan fungsi 

utama dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga tidak perlu dilakukan analisis yang 

lebih dalam lagi. 

Harga satuan tenaga (Rp/Sat.Pek) = 
������ ���� ������

�������� ���������
………...(2.13) 

3. Analisis harga satuan bahan 

 Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar bahan antara lain adalah 

kualitas kuantitas, dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan 

kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu pada spesifikasi 

yang berlaku. Analisis kebutuhan bahan sangat diperlukan, karena keterlambatan 

pekerjaan biasanya disebabkan keterlambatan dalam penyediaan bahan yang 

digunakan. Untuk menganilisis kebutuhan bahan juga diperlukan, karena pada 

perhitungan volume pekerjaan kondisinya padat, sedangkan bahan dipasaran 

ditawarkan dalam kondisi tidak padat. Dalam perhitungan jumlah bahan tiap 

satuan pekerjaan juga diperhitungkan formula rancangan campuran, adapun bahan 

konstruksi jalan umumnya seperti agregat kasar, agregat halus dan aspal. 

Harga satuan tenaga (Rp/Sat.Pek) = Jumlah harga satuan bahan penyusun x 

Kuantitas ……………………...(2.14) 

4. Analisisi biaya-biaya lain 

Biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan adalah biaya tidak langsung, 

misalnya administrasi kantor, alat-alat komunikasi, kendaraan kantor, pajak, 
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asuransi, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, walaupun biaya tersebut 

tidak secara langsung terlibat dalam proses pelaksaanaan pekerjaan. Biaya-biaya 

ini sering disebut dengan overhead dan biasanya dinyatakan dengan persen 

terhadap biaya langsung yang besarnya tidak lebih dari 10%, tidak termasuk PPN 

10%. Demikian juga keuntungan perusahaan sering dinyatakan dengan persen 

terhadap biaya langsung yang besarnya juga tidak lebih dari 10%. 

5. Analisis harga satuan pekerjaan

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan data 

HSD upah, HSD alat dan HSD bahan. 

Harga satuan pekerjaan = Biaya (alat+tenaga kerja+bahan) + Biaya lain…....(2.15) 

2.6 Pemilihan Teknik Perbaikan 

Pemilihan teknik perbaikan dalam penelitian ini menggunakan sistem 

peringkat, yaitu dengan memberikan nilai kepada masing-masing desain 

perbaikan jalan dengan berbagai macam pertimbangan. Adapun untuk pemberian 

nilainya yaitu nilai 1 dengan klasifikasi sulit dan mahal, nilai 2 dengan klasifikasi 

sedang, dan nilai 3 dengan kategori mudah dan murah. Dari berbagai macam 

pertimbangan yang telah diberi nilai, kemudian dijumlahkan nilainya sehingga 

diperoleh nilai yang paling tinggi. Metode perbaikan yang memperoleh nilai yang 

paling tinggi adalah metode yang digunakan untuk perbaikan pada ruas jalan 

Gunung Selatan Kota Tarakan. 




