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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perkerasan Jalan 

Konstruksi perkerasan adalah konstruksi yang terletak antara tanah dan 

roda kendaraan yang berfungsi untuk menggurangi tegangan pada tanah dasar 

(subgrade) sampai batas yang diijinkan. Fungsi perkerasan adalah :  

1) Untuk memikul beban lalu lintas secara aman dan nyaman dan selama umur

rencana tidak terjadi kerusakan yang berarti.

2) Sebagai pelindung tanah dasar terhadap erosi akibat air.

3) Sebagai pelapis perantara untuk menyebarkan beban lalu lintas ke tanah

dasar.

Tujuan digunakan lapis perkerasan pada pembuatan suatu jalan adalah 

karena kondisi tanah dasar yang kurang baik sehingga tidak mampu secara 

langsung menahan beban roda yang ditimbulkan oleh berat kendaraan diatasnya. 

Konstruksi perkerasan terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah 

dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi sebagai penerima 

beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan bawahnya. Pada gambar 2.1 

dapat dilihat bahwa beban kendaraan dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui 

bidang kontak roda berupa beban terpusat Po. Beban tersebut diterima oleh 

lapisan permukaan dan disebarkan ke tanah dasar menjadi P₁ yang lebih kecil dari 

daya dukung tanah dasar. 

Gambar 2.1 Penyebaran beban roda melalui lapisan perkerasan jalan 
Sumber : Silvia Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 
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Untuk lebih menyederhanakan masalah, distribusi beban berbentuk 

piramida dapat diasumsikan mempunyai sudut bidang horizontal dan memberikan 

perkiraan angka yang tepat. Dalam kenyataannya, distribusi itu terjadi sedikit 

lebih besar daripada bagian atas lapisan perkerasan tersebut. 

Beban lalu lintas yang bekerja di atas konstruksi perkerasan jalan berupa 

gaya vertikal dari muatan kendaraaan. Karena sifat penyebaran gaya, maka 

muatan yang diterima oleh masing-masing lapisan berbeda dan semakin kebawah 

gaya yang diterima semakin kecil.  

Sumber : Silvia Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999. 

 

2.2. Jenis Konstruksi Perkerasan Jalan 

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasan jalan dapat 

dibedakan atas : 

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

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan 

perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke 

tanah dasar. 

 
Gambar 2.2 Susunan lapis perkerasan lentur 

Sumber : Silvia Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 

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

menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Pelat 

beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan 

atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas di pikul oleh pelat beton. 
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Gambar 2.3 Susunan lapis perkerasan kaku 

Sumber : Silvia Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 

c) Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan 

kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa 

perkerasan lentur diatas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku diatas 

perkerasan lentur. 

 
Gambar 2.4 Susunan lapis perkerasan komposit 

Sumber : Silvia Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999 
d) Perbedaan utama antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur 

diberikan pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Perkerasan Lentur Dan Perkerasan Kaku 
No Perbedaan Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku 
1 Bahan Pengikat Aspal Semen 

2 Repitis 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: Perkerasan Lentur Jalan Raya, Silvia Sukirman, 1999) 
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2.3. Lapisan Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Lapisan – lapisan pada perkerasan lentur berfungsi untuk menerima beban 

lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Beban lalu lintas melalui 

bidang kontak roda kendaraan berupa beban merata P0 dilimpahkan ke lapisan 

permukaan dan disebarkan ke tanah dasar. 

Lapisan perkerasan lentur pada umumnya terdiri dari lapis permukaan, 

lapis pondasi dan tanah dasar. Namun bila diperlukan lapis permukaan atau lapis 

pondasi dapat lebih dari satu lapis. 

Seperti pada gambar 2.2 konstruksi perkerasan lentur ini terdiri atas  

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

course), pondasi bawah (sub base course), dan tanah dasar. Tiap lapisan 

mempunyai fungsi masing – masing dalam menerima beban dari lapisan atasnya. 

2.3.1. Lapis Permukaan (Surface Course) 

Lapisan permukaan pada umumnya dibuat dengan menggunakan 

bahan pengikat aspal, sehingga menghasilkan lapisan yang kedap air dengan 

stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. Lapisan ini terletak paling 

atas, yang berfungsi sebagai berikut: 

a) Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda 

b) Sebagai lapisan rapat air untuk melindungi badan jalan kerusakan 

akibat cuaca. 

c) Sebagai lapisan aus (wearing course). 

Bahan untuk lapis permukaan umumnya adalah sama dengan bahan 

untuk lapis pondasi, dengan persyaratan yang lebih tinggi. Penggunaan 

bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, disamping itu 

bahan aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik, yang berarti 

mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. 

Pemilihan bahan untuk lapis permukaan perlu dipertimbangkan 

kegunaan, umur rencana serta pentahapan konstruksi, agar dicapai manfaat 

yang sebesar- besarnya dari biaya yang dikeluarkan. Metode Analisa 

Komponen (1987) 
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2.3.2. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan pondasi atas terletak tepat di bawah lapisan perkerasan, 

maka lapisan ini bertugas menerima beban yang berat. Oleh karena itu 

material yang digunakan harus berkualitas tinggi dan pelaksanaan di 

lapangan harus benar. Fungsi dari base course adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan 

menyebarkan beban roda. 

b) Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar 

lapisan- lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan 

biaya konstruksi). 

c) Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. 

d) Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. 

Hal ini sehubungan dengan terlalu lemahnya daya dukung tanah 

dasar terhadap roda-roda alat-alat besar atau karena kondisi lapangan yang 

memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca. 

Bermacam-macam tipe tanah setempat (CBR ≥ 20%, PI ≤ 10%) 

yang relatif lebih baik dari tanah dasar dapat digunakan sebagai bahan 

pondasi bawah. 

Campuran-campuran tanah setempat dengan kapur atau semen 

portland dalam beberapa hal sangat dianjurkan, agar dapat bantuan yang 

efektif terhadap kestabilan konstruksi perkerasan 

2.3.3. Lapis Pondasi Bawah (Sub Base Course) 

Lapis pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak diantara 

lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapisan pondasi bawah adalah: 

a) Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan 

menyebarkan beban roda. 

b) Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar 

lapisan- lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya (penghematan 

biaya konstruksi). 

c) Untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. 

d) Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. 
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Hal ini sehubungan dengan terlalu lemahnya daya dukung tanah 

dasar terhadap roda-roda alat-alat besar atau karena kondisi lapangan yang 

memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca. 

Bermacam-macam tipe tanah setempat (CBR ≥ 20%, PI ≤ 10%) 

yang relatif lebih baik dari tanah dasar dapat digunakan sebagai bahan 

pondasi bawah.Campuran-campuran tanah setempat dengan kapur atau 

semen portland dalam beberapa hal sangat dianjurkan, agar dapat bantuan 

yang efektif terhadap kestabilan konstruksi perkerasan. 

2.3.4. Tanah dasar (subgrade course) 

Lapisan paling bawah adalah permukaan tanah asli, tanah galian 

atau tanah timbunan yang menjadi dasar untuk perletakan bagian-bagian 

perkerasan lainnya. Perkerasan lain diletakkan di atas tanah dasar, 

sehingga secara keseluruhan mutu dan daya tahan seluruh konstruksi 

perkerasan tidak lepas dari sifat tanah dasar. Tanah dasar harus dipadatkan 

hingga mencapai tingkat kepadatan tertentu sehingga mempunyai daya 

dukung yang baik. 

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat 

tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya 

persoalan yang  menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut : 

a) Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari macam tanah 

tertentu akibat beban lalu lintas. 

b) Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan  

kadar air. 

c) Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara 

pasti pada daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan 

kedudukannya, atau akibat pelaksanaan. 

d) Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu 

lintas dari macam tanah tertentu. 

e) Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan penurunan 

yang diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir kasar (granular soil) 

yang tidak dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan. 
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Untuk sedapat mungkin mencegah timbulnya persoalan di atas 

maka tanah dasar harus dikerjakan sesuai dengan "Peraturan Pelaksanaan 

Pembangunan Jalan Raya" edisi terakhir. (Sumber : SKBI-2.3.26.1987) 

 

2.4. Tebal Lapis Tambah (Overlay) 

Lapisan tambahan (overlay) atau bisa juga disebut perkuatan perkerasan 

jalan lama, di dalam Pedoman Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan 

Lentur dengan Metode Lendutan Pd T-05-2005-B disebutkan pengertian tebal 

lapis tambah (overlay) merupakan lapis perkerasan tambahan yang dipasang 

diatas lapisan konstruksi perkerasan lama yang telah mengalami beberapa 

kerusakan dengan tujuan meningkatkan kekuatan struktur perkerasan yang ada 

agar dapat melayani lalu lintas yang direncanakan selama kurun waktu yang akan 

datang. 

Tebal lapis tambah (overlay) dibutuhkan apabila konstruksi perkerasan 

yang ada pada jalan yang telah/menjelang habis masa pelayanannya dimana 

kondisi permukaan jalan telah mencapai indeks permukaan akhir (IP) yang 

diharapkan. 

Adapun maksud dan tujuan overlay : 

1) Mengembalikan (meningkatkan) kemampuan/kekuatan struktural. 

2) Kualitas permukaan 

3) Kemampuan menahan gesekan roda (skin resistance) 

4) Tingkat kekedapan terhadap air 

5) Tingkat kecepatannya mengalirkan air 

6) Tingkat keamanan dan kenyamanan 

Memikul beban lalu lintas yang beroperasi baik karena penurunan 

kemampuan struktural atau karena mutu lapisan perkerasan yang sudah jelek. 

Tebal Lapis tambah juga dibutuhkan apabila perkerasan harus diperkuat  untuk 

memikul beban yang lebih berat atau pengulangan beban yang lebih banyak dari 

yang diperhitungkan dalam perencanaan awal. 
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Gambar 2.5 Struktur perkerasan jalan (dengan Overlay) 

Sumber : Perkerasan Jalan 2014, Teknik Sipil Universitas Udayana 

Konstruksi jalan yang telah habis masa pelayanannya, telah mencapai 

indeks permukaan akhir yang diharapkan perlu diberikan lapisan tambahan untuk 

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

tingkat kekedapan terhadap air, dan tingkat kecepatannya mengalirkan air. 

Sebelum perencanaan tebal lapisan tambahan perlu dilakukan terlebih dahulu : 

1) Survey Kondisi Permukaan, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kenyamanan (rideability) permukaan jalan saat ini. Survey kondisi 

permukaan dapat dilakukan secara visual ataupun dengan bantuan alat 

mekanis. Yang mana kerusakan yang terjadi dipermukaan biasanya adanya 

retak-retak (cracking), lubang (pot hole), alur (ruting), pelepasan butir 

(ravelling), pengelupasan lapisan permukaan (stripping), kriting 

(corrugation), amblas (depression), bleeding, sungkur (shoving), dan 

jembul (upheavel). 

2) Survey kelayakan struktural konstruksi perkerasan, kelayakan struktural 

konstruksi perkerasan dapat ditentukan dengan dua cara yaitu secara 

destruktif dan secara non-destruktif. Pemeriksaan destruktif yaitu dengan 

cara membuat test pit pada perkerasan jalan lama, mengambil sampel 

ataupun mengadakan pemeriksaan langsung dilokasi tersebut. Sedangkan 

untuk pemeriksaan non-destruktif yaitu suatu cara pemeriksaan dengan 

mempergunakan alat yang diletakan diatas permukaan jalan sehingga tidak 
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berakibat ruksaknya konstruksi perkerasan jalan. Alat yang umum 

dipergunakan di Indonesia saat ini adalah benkelmen beam, yang mana 

prosedur lengkap dari pemeriksaan dengan alat ini dapat dibaca pada buku 

manual Pemeriksaan Perkerasan Jalan dengan alat Benkelmen Beam No. 

01/MN/B/1983. 

3) Survey penilaian terhadap kondisi perkerasan jalan lama (existing 

pavement),  yang meliputi lapis permukaan lapis pondasi atas, dan lapis 

pondasi bawah serta tanah dasar. Survey kondisi permukaan ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan uji DCP (dynamic cone penetrometer) 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data lapangan yaitu data CBR 

di masing-masing permukaan.  

 

2.5. Kriteria Konstruksi Perkerasan Lentur Jalan 

Menurut Silvia Sukirman (1999), agar dapat memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada pemakai jalan, maka konstruksi perkerasan jalan haruslah 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu : 

2.5.1. Syarat-Syarat Berlalu Lintas 

Konstruksi perkerasan lentur dipandang dari segi keamanan dan 

kenyamanan berlalu lintas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a) Permukaan yang rata, tidak bergelombang, dan tidak berlubang. 

b) Permukaan cukup kaku, sehingga tidak mudah berubah bentuk 

akibat beban yang bekerja diatasnya. 

c) Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara ban 

dengan permukaan jalan sehingga tidak mudah selip. 

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

 

2.5.2. Syarat-Syarat Struktural Atau Kekuatan 

Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari segi kemampuan memikul dan 

menyebarkan beban, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a) Ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban muatan 

ke tanah dasar. 

b) Kedap air, sehingga tidak mudah meresap kelapisan bawahnya. 

c) Permukaan mudah mengalirkan air, sehingga air hujan yang jatuh 

diatasnya dapat dengan cepat dialirkan. 

d) Kekakuan memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi 

yang signifikan.  

 

2.6. Parameter Perencanaan Tebal Lapisan Perkerasan Lentur 

Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban 

lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada konstruksi jalan itu 

sendiri, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada pemakai 

jalan.  

Untuk itu dalam perencanaan tebal perkerasan diperlukan pertimbangan 

terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan konstruksi 

perkerasan jalan. 

2.6.1. Fungsi Jalan 

Sesuai dengan Undang-Undang tentang jalan, No.13 tahun 1980 dan 

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1985, sistem jaringan jalan di Indonesia 

dapat dibedakan atas sistem jaringan jalan primer dalam sistim jaringan 

jalan sekunder. Sistim jaringan jalan primer adalah sistim jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua 

wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang 

kemudian berwujud kota. 

Berdasarkan fungsi jalan, jalan dapat dibedakan atas : 

1) Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciriciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi secara efisien; 

2) Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan 

atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan ratarata 

sedang, dan jumlah kendaraan masuk dibatasi. 
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3) Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan 

ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Silvia Sukirman dalam Perkerasan 

Lentur Jalan Raya, 1999) 

2.6.2. Kinerja Perkerasan 

Kinerja perkerasan jalan meliputi 3 hal sebagai berikut : 

1) Keamanan,yang ditentukan oleh besarnya gesekan akibat adanya kontak 

antara ban dengan permukaan jalan. 

2) Wujud perkerasan, sehubungan dengan kondisi fisik jalan tersebut 

seperti adanya retak, amblas pada jalan dan sebagainya. 

3) Fungsi pelayanan, sehubungan dengan bagaimana perkerasan jalan 

tersebut memberikan pelayanan pada pemakai jalan. 

Kinerja perkerasan jalan dapat dinyatakan dengan : 

1) Indeks permukaan/Serviceability Indeks diperkenalkan oleh AASHTO 

yang diperoleh dari kondisi pengamatan kondisi jalan. Meliputi 

kerusakan kerusakan yang terjadi selama yang terjadi selama umur 

jalan tersebut. 

2) Indeks kondisi jalan/Road Condition Index adalah skala dari tingkat 

kenyamanan jalan. 

2.6.3. Umur Rencana 

Umur rencana adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut mulai 

dibuka untuk lalu lintas sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat 

struktural (sampai diperlukan pelapisan ulang lapisan perkerasan). 

Perbaikan terdiri dari pelapisan ulang, penambahan, atau peningkatan. 

Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas pertimbangan 

kladifikasi fungsional jalan, pola lalu lintas serta nilai ekonomi jalan yang 

bersangkutan, yang dapat ditentukan antara lain metode benefit cost ratio, 

internal rate of return, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain yang 

tidak terlepas dari pola pengembangan wilayah 

Beberapa tipikal umur rencana (UR) : 

 Lapisan perkerasan aspal baru, 20-25 tahun 
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 Lapisan perkerasan kaku baru, 20-40 tahun 

 Lapisan tambahan (aspal, 10-15), (batu pasir, 10-20 tahun) 

2.6.4. Lalu-lintas 

Tebal lapisan perkerasan jalan ditentukan oleh beban yang akan 

dipikul, berarti dari arus lalu lintas yang hendaknya memakai jalan tersebut. 

Besarnya arus lalu lintas dapat diperoleh dari : 

1) Analisa lalu lintas saat ini sehingga diperoleh data mengenai :  

 Jumlah kenderaan yang hendak memakai jalan; 

 Jenis kenderaan dan jumlah tiap jenisnya. 

 Konfigurasi dari tiap jenis kenderaan. 

 Beban masing-masing sumbu kenderaan. 

2) Perkiraan faktor lalu lintas selama umur rencana, antara lain 

berdasarkan atas analisa ekonomi dan sosial daerah tersebut. (Silvia 

Sukirman dalam Perkerasan Lentur Jalan Raya, 1999) 

2.6.5. Sifat tanah dasar 

Struktur tanah dasar pada umumnya sangat berpengaruh dalam 

perencanaan suatu konstruksi perkerasan jalan raya. Untuk mengetahui 

struktur lapisan tanah dasar serta sifat-sifatnya maka diperlukan data tanah 

dasar yang meliputi klasifikasi tanah, berat jenis, kedap air dan daya dukung 

tanah. 

2.6.6. Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan dimana lokasi jalan tersebut berada 

mempengaruhi lapisan perkerasan antara lain : 

 Berpengaruh terhadap sifat teknis konstruksi perkerasan dan sifat 

komponen material lapisan perkerasan. 

 Pelapukan bahan material. 

 Mempengaruhi penurunan tingkat kenyamanan dan perkerasan jalan. 

 

2.7. Metode Perencanan Perkerasan Lentur Jalan 

Perencanaan perkerasan lentur yang dimaksud adalah perhitungan tebal 

masing-masing lapis perkerasan dengan menggunakan suatu jenis bahan tertentu. 
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Metode perencanaan untuk perhitungan tebal lapisan perkerasan yaitu : 

A. Metode Empiris 

Metode empiris dikembangkan berdasarkan pengalaman penelitian 

dari jalan-jalan yang dibuat khusus untuk penelitian atau dari jalan yang sudah 

ada. Setiap negara mempunyai metode empiris untuk menentukan tebal 

perkerasan lentur sesuai dengan kondisi negaranya. 

Indonesia menggunakan metode Bina Marga yang dikeluarkan pada 

tahun 1987. Metode Bina Marga ini merupakan modifikasi dari metode 

AASHTO 1972. Modifikasi dilakukan sesuai dengan kondisi alam, 

lingkungan sifattanah dan jenis lapis perkerasan. 

Cara ini sepenuhnya didasarkan pada hasil penelitian di lapangan 

sehingga pada umumnya banyak digunakan tabel dan grafik hasil penelitian. 

Perencanaan empiris untuk perencanaan tebal perkerasan lentur dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 kategori antara lain : 

1) Metode empiris berdasarkan kekuatan tanah, ketebalan perkerasan yang 

diperlukan hanya ditentukan oleh kekuatan tanah itu sendiri yaitu nilai 

CBR tanah dasar misalnya metode CBR yang dikembangkan oleh 

California Department of Highway; 

2) Metode Empiris berdasarkan klasifikasi tanah, dalam metode ini ketebalan 

perkerasan diperoleh berdasarkan pengalaman ketebalan perkerasan yang 

diperlukan untuk sifat-sifat tanah dan beban lalu-lintas yang sama. 

Sifatsifat tanah yang diperhitungkan antara lain : distribusi ukuran butiran, 

batas cair, indeks plastisitas (misalnya : Metode Group Indeks yang 

dipublikasikan oleh Highway Research Board di Amerika). 

B. Metode Analitis Atau Teoritis 

Metode analitis atau teoritis yang umum digunakan berdasarkan teori 

elastik atau yang lebih dikenal metode sistem lapis banyak. Teori ini 

membutuhkan nilai modulus elastisitas, poisson ratio, tebal perkerasan dari 

setiap lapis perkerasan dan beban. 

Prinsip utama dari Metode Analitis adalah mengasumsikan perkerasan 

jalan menjadi suatu struktur multi-layer (elastic) structure (untuk perkerasan 
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lentur) dan suatu struktur beam on elastic foundation (untuk perkerasan 

kaku). Akibat beban kendaraan yang bekerja diatasnya sebagai beban merata, 

maka akan timbul tegangan (stress) dan regangan (strain) pada struktur 

tersebut. Dari nilai tegangan dan regangan itulah akan menjadi kriteria 

perancangan tebal struktur perkerasan. 

 

2.8. Perhitungan Metode Analisa Komponen, Bina Marga (1987) 

Dalam perancangan jalan menggunakan perkerasan lentur, Indonesia 

menggunakan Metode Analisa Komponen, Bina Marga. Penentuan tebal 

perkerasan dengan metode ini hanya berlaku untuk konstruksi perkerasan yang 

menggunakan material berbutir seperti granular material, batu pecah, dll.  

Perhitungan tebal perkerasan cara bina marga ini menggunakan AASHTO 

Road Test sebagai sumbernya maka semua prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi 

juga bersumber dari AASHTO tetapi telah disesuaikan dengan kondisi di 

Indonesia. 

Dalam metode Bina Marga ini ada beberapa istilah dan parameter yang 

digunakan untuk merencanakan tebal tiap lapis perkerasan lentur. Istilah dan 

parameter yang dipakai antara lain: 

2.8.1.  Lalu lintas 

1) Pertumbuhan Lalu Lintas (I %) 

Pertumbuhan lalu lintas adalah suatu proses bertambahnya 

jumlah kendaraan pengguna jalan yang dihitung dari tahun ke tahun. 

Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen pertahun. 

Secara Matematis, pertumbuhan lalu lintas dapat dicari menggunakan 

rumus bunga berganda/bunga majemuk berikut ini (Harahap dan 

Negoro,1989). 

Volume lalu lintas akan bertambah sesuai dengan usia rencana 

atau sampai tahap dimana kapasitas jalan dicapai dengan faktor 

pertumbuhan lalu lintas pada masa tersebut. Angka pertumbuhan lalu 

lintas dapat di tentukan dari hasil survey untuk setiap lokasi dan 

dinyatakan dalam proses pertahun.  
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b = a (1+i)n
 

i = [ (b/a)1/n – 1]. 100% 

dengan : 

b = volume lalu lintas tahun ke-n 

a = volume lalu lintas tahun a  

i = tingkat pertumbuhan lalu lintas ( % pertahun), dan 

n = jumlah tahun 

2) Lalu lintas Rencana 

Lalu lintas rencana adalah jumlah komulatif sumbu kendaraan niaga 

pada jalur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta 

distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Metoda yang akan 

digunakan tergantung dari data lalu lintas yang ada dari prosedur 

perencanaan yang akan digunakan. Secara ideal data lalu lintas harus 

mencakup jumlah dan berat setiap jenis sumbu. 

3) Jumlah Jalur Rencana dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas 

jalan raya, yang menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki 

tanda batas jalur, maka jumlah jalur ditentukan dari lebar perkerasan 

menurut daftar di bawah ini: 

Tabel 2.2 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan 
Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (n) 

L < 5,50 m 1 jalur 
5,50 m ≤ L < 8,25 m 2 jalur 

8,25 m ≤ L < 11,25 m 3 jalur 
11,25 m ≤ L < 15,00 m 4 jalur 
15,00 m ≤ L < 18,75 m 5 jalur 
18,75 m ≤ L < 22,00 m 6 jalur 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

4) Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Koefisien distribusi kendaraan perlu ditentukan dengan cara 

mengklasifikasi jenis kendaraan, diklasifikasikan atas kendaraan ringan dan 

berat yang akan melintas pada jalur rencana jalan 

Koefisien distribusi kendaraan (C) untuk kendaraan ringan dan berat 

yang lewat pada jalur rencana ditentukan menurut tabel 2.3 di bawah ini: 
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Tabel 2.3 Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Jumlah Lajur Kendaraan Ringan *) Kendaraan Berat**) 
1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 jalur 1,00 1,00 1,00 1,000 
2 jalur 0,60 0,50 0,70 0,500 
3 jalur 0,40 0,40 0,50 0,475 
4 jalur - 0,30 - 0,450 
5 jalur - 0,25 - 0,425 
6 jalur - 0,20 - 0,400 

*) berat total < 5 ton, misalnya mobil penumpang, pick up, mobil hantaran 

**) berat total > 5 ton, misalnya, bus, truk, traktor, semi trailler, trailler. 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

 
5) Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 

Angka Ekivalen (E) dari suatu beban kendaran adalah angka yang 

menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu 

lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang 

ditimbulkan oleh satu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap 

tingkat kerusakan yang disebabkan oleh beban standart sumbu tunggal 

seberrat 8,16 ton (18.000 lb), 

Angka Ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu (setiap 

kendaraan) ditentukan menurut rumus daftar di bawah ini : 

Tabel 2.4 Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 
Beban Sumbu Angka Ekivalen 

Kg Lb Sumbu Tunggal Sumbu Ganda 
1000 2205 0,0002 - 
2000 4409 0,0036 0,0003 
3000 6614 0,0183 0,0016 
4000 8818 0,0577 0,0050 
5000 11023 0,1410 0,0121 
6000 13228 0,2923 0,0251 
7000 15432 0,5415 0,0466 
8000 17637 0,9238 0,0794 
8160 18000 1,0000 0,0860 
9000 19841 1,4798 0,1273 
10000 22046 2,2555 0,1940 
11000 24251 3,3022 0,2840 
12000 26455 4,6770 0,4022 
13000 28660 6,4419 0,5540 
14000 30864 8,6647 0,7452 
15000 33069 11,4184 0,9820 
16000 35276 14,7815 1,2712 
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Angka ekivalen juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

E sumbu tunggal    =   (beban sumbu tunggal, kg/8160)4 

E sumbu ganda      =   (beban sumbu ganda, kg/8160)4 x 0,086 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 
 

 
Gambar 2.6 distribusi pembebanan pada masing-masing roda kendaraan. 

Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam No. 01/MN/BM/83 
 

6) Lalu Lintas Harian Rata-rata dan Rumus-rumus Lintas Ekivalen 

Data lalu lintas merupakan landasan utama dalam merencanakan 

jalan raya. Perencanaan ini meliputi geometrik dan tebal perkerasan jalan 

raya. Data  mengenai jumlah lalu lintas didapat dari perhitungan kendaraan 

yang lewat perhari/2 arah 

a) Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) adalah jumlah rata-rata lalu lintas 

kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang dicatat selama 24 

jam untuk kedua jurusan pada jalan tanpa median atau pada arah 
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masing-masing arah pada jalan dengan median. LHR setiap jenis 

kendaraan di tentukan pada awal umur rencana, yang dihitung untuk 

dua arah pada jalan tanpa median atau masing-masing arah pada 

jalan dengan median. 

LHR  = (1+i)n  x Jumlah kendaraan 

LHRsmp  = (LHR) x  Faktor ekivalen 

Dimana : 

LHR : Lalu lintas harian rata-rat (kend/hari/2jurusan) 

I : Perkembangan lalu lintas 

n  : Jumlah tahun rencana 

LHRsmp : Pengekivalenan LHR dalam satuan mobil 

penumpang 

b) Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) adalah jumlah lintas ekivalen 

harian rata-rata dari sumbu tunggal berat 8,16 ton pada jalur rencana 

yang disuga pada awal umur rencana. LEP dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝐿𝐸𝑃 =  ∑ 𝐿𝐻𝑅𝑗

𝑛

𝑗=1

 × 𝐶𝑗 × 𝐸𝑗  

  Catatan : Cj = Koefisien distribusi kendaraan pada jalur rencana 

      EJ = Angka ekivalen beban sumbu untuk jenis kendaraan 

c) Lintas Ekivalen Akhir (LEA) adalah jumlah ekivalen harian rata-rata 

dari sumbu tuggal sebesar 8,16 ton pada jalur rencana yang diduga 

terjadi akhir umur rencana. LEA dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝐿𝐸𝐴 =  ∑ 𝐿𝐻𝑅𝑗

𝑛

𝑗=1

(1 + 𝑖)𝑈𝑅  × 𝐶𝑗 × 𝐸𝑗  

  Catatan :  

i  = Perkembangan lalu lintas 

UR = Umur rencana 

Cj  = Koefisien distribusi kendaraan pada jalur rencana 
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Ej  = Angka ekivalen bebean sumbu untuk jenis kendaraan 

d) Lintas Ekivalen Tengah (LET) adalah jumlah lintas ekivalen harian 

rata-rata dari sumbu tunggal sebesar 8,16 ton pada jalur rencana pada 

pertengahan umur rencana. LET dihitung dengan menggunkan 

rumus sebagai berikut:    

𝐿𝐸𝑇 =  
𝐿𝐸𝑃 + 𝐿𝐸𝐴

2
 

e) Lintas Ekivalen Rencana (LER) adalah suatu besaran yang dipakai 

dalam nomogram petetapan tebal perkerasan untuk menyatakan 

jumlah lintas ekivalen sumbu tunggal seberat 8,16 ton pada jalur 

rencana. LER dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

LER = LET x FP 

FP= UR/10 

Catatan : FP  = Faktor Penyesuaian = UR/10 

       UR  = Umur Rencana 

2.8.2.  Penentuan Harga California Bearing Ratio (CBR) 

Jalan dalam arah memanjang cukup panjang dibandingkan dengan 

jalan dalam arah melintang. Jalan tersebut dapat saja melintas jenis tanah, 

dan keadaan medan yang berbeda-beda. Kekuatan tanah dasar dapat 

bervariasai antara nilai yang baik dan jelek. Dengan demikian tidak 

ekonimislah jika perencanaan tebal lapisan perkerasaan jalan berdasarkan 

nilai yang terjelek dan tidak pula memenuhi syarat jika berdasarkan nilai 

terbesar saja. Sebaiknya panjang jalan tersebut dibagi atas segmen-segmen 

jalan, dimana setiap segmen mempunyai daya dukung yang hampir sama 

jadi segmen jalan adalah bagian dari panjang jalan yang mempunyai daya 

dukung tanah, sifat tanah dan keadaan yang relative sama. 

Setiap segmen mempunyai satu nilai CBR yang mewakili daya 

dukung tanah dasar dan dipergunakan untuk perencanaan tebal lapisan 

perkerasan dari segmen tersebut. Nilai CBR segmen dapat ditentukan 

dengan mempergunakan cara analitis atau cara grafis (Sumber: Perkerasan 

Lentur Jalan Raya, Silvia Sukirman, 1999) 
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A. Perhitungan Secara Grafik 

Harga yang mewakili dari sejumlah harga CBR yang dilaporkan, 

ditentukan sebagai berikut : 

a) Tentukan harga CBR terendah. 

b) Tentukan berapa banyak harga dari masing-masing nilai CBR yang 

sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR. 

c) Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%. Jumlah lainnya 

merupakan persentase dari 100%. 

d) Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah 

tadi. 

e) Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka persentase 

90 % 

B. Perhitungan Secara Analitis Atau Teoritis 

Setelah didapatkan data CBR untuk kemudian dicari nilai CBR 

segmennya. Dapat digunakan rumus : 

CBR segmen = CBR rata − rata −
CBR max − CBR min

R
 

Untuk nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam 1 

segmen. Besarnya nilai R. 

Tabel 2.5 Nilai R untuk perhitungan CBR segmen 
Jumlah Titik 
Pengamatan Nilai R 

2 1,41 
3 1,91 
4 2,24 
5 2,48 
6 2,67 
7 2,83 
8 2,96 
9 3,08 

> 10 3,18 
Untuk nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam 1 

segmen. Besarnya nilai R.  
(Sumber: Perkerasan Lentur Jalan Raya, Silvia Sukirman, 1999) 
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2.8.3.  Penentuan Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) 

Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan berdasarkan grafik 

korelasi antara CBR (California Bearing Ratio) dan DDT (gambar 2.7). 

Yang dimaksud dengan harga CBR disini adalah harga CBR lapangan atau 

CBR laboratorium. 

Jika digunakan CBR lapangan maka pengambilan contoh tanah 

dasar dilakukan dengan tabung (undisturb), kemudian direndam dan 

diperiksa harga CBR-nya. Dapat juga mengukur langsung di lapangan 

(musim hujan/direndam). CBR lapangan biasanya digunakan untuk 

perencanaan lapis tambahan (overlay). Jika dilakukan menurut Pengujian 

Kepadatan Ringan (SKBI 3.3. 30.1987/UDC 624.131.43 (02) atau 

Pengujian Kepadatan Berat (SKBI 3.3. 30.1987/UDC 624.131.53 (02) 

sesuai dengan kebutuhan.  

Dari hasil pemeriksaan data CBR, dapat menentukan nilai DDT 

dengan cara berikut : 

 Secara perhitungan : DDT = (4,3 log(𝐶𝐵𝑅)) + 1,7 

 Gambar korelasi CBR dan DDT, dengan menarik garis horizontal 90° 

dari CBR ke DDT di gambar 2.7 : 
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Gambar 2.7 : Korelasi DDT dan CBR 

Catatan: Hubungan  nilai  CBR  dengan  garis  mendatar  kesebelah  kiri 
diperoleh nilai DDT. 

Sumber : SKBI-2.3.26.1987 
 

2.8.4.  Faktor Regional (FR) 

Faktor Regional (FR) adalah faktor koreksi sehubungan dengan 

adanya perbedaan kondisi setempat yang mempengaruhi kinerja struktur 

perkerasan selama masa pelayanan jalan. Faktor Regional (FR) ini di 

pengaruhi oleh bentuk alinyemen, presentase kendaraan berat yang 

berhenti, serta iklim. 

Keadaan lapangan mencakup permeabilitas tanah, perlengkapan 

drainase, bentuk alinyemen serta persentase kendaraan dengan berat 13 

ton, dan kendaraan yang berhenti, sedangkan keadaan iklim mencakup 

curah hujan rata-rata per tahun.  

Mengingat persyaratan penggunaan disesuaikan dengan "Peraturan 

Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya" edisi terakhir, maka pengaruh 



26 
 

keadaan lapangan yang menyangkut permeabilitas tanah dan perlengkapan 

drainase dapat dianggap sama. Dengan demikian dalam penentuan tebal 

perkerasan ini, Faktor Regional hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen 

(kelandaian dan tikungan), persentase kendaraan berat dan yang berhenti 

serta iklim (curah hujan) sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Faktor Regional (FR) 

 

Kelandaian I 
( < 6%) 

Kelandaian II 
(6-10 %) 

Kelandian III 
( > 10%) 

% kendaraan berat % kendaraan berat % kendaraan berat 
≤ 30 % > 30% ≤ 30 % > 30% ≤ 30 % > 30% 

Iklim I < 900 mm/th 0,5 1,0-1,5 1,0 1,5-2,0 1,5 2,0-2,5 
Iklim II > 900 mm/th 1,5 2,0-2,5 2,0 2,-3,0 2,5 3,0-3,5 

Catatan: Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pember-

hentian atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah dengan 

0,5. Pada daerah rawa- rawa FR ditambah dengan 1,0. 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

2.8.5.  Indeks Permukaan (IP) 

Indeks Permukaan ini menyatakan nilai daripada kerataan atau 

kehalusan serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat 

pelayanan bagi lalu-lintas yang lewat. Dalam menentukan indeks 

permukaan pada akhir umur rencana (Ipt), perlu dipertimbangkan faktor-

faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah ekivaleb rencana (LER) 

Adapun beberapa nilai IP beserta artinya adalah seperti yang 

tersebut di bawah ini: 

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

berat sehingga sangat mengganggu lalu Iintas kendaraan. 

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

(jalan  tidak terputus). 

IP = 2,0 : adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang masih mantap 

IP = 2,5 : adalah menyatakan permukaan jalan yang masih cukup stabil 

dan baik. 

Dalam menentukan indeks permukaan (IP) pada akhir umur 

rencana, perlu dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan 

dan jumlah lintas ekivalen rencana (LER), menurut daftar di bawah ini: 
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Tabel 2.7 Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana (IP) 
LER = Lintas Ekivalen 

Rencana *) 
Klasifikasi Jalan 

lokal kolektor arteri tol 
< 10 1,0 - 1,5 1,5 1,5 – 2,0 - 

10 – 100 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 
100 – 1000 1,5 – 2,0 2,0 2,0 -2,5 - 

> 1000 - 2,0 – 2,5 2,5 2,5 
*) LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal. 

Catatan : Pada proyek-proyek penunjang jalan, JAPAT / jalan murah atau    

jalan darurat maka IP dapat diambil 1,0. 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 
Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana 

(IPo), maka perlu diperhatikan jenis lapis permukaan jalan (kerataan atau 

kehalusan serta kekokohan) pada awal umur rencana. Untuk menentukan 

hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini: 

Tabel 2.8 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo) 

Jenis Permukaan IPo Roughness *) 
(mm/km) 

LASTON ≥ 4 
3,9 -3,5 

≤ 1000 
> 1000 

LASBUTAG 3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 

≤ 2000 
> 2000 

HRA 3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 

≤ 2000 
> 2000 

BURDA 3,9 – 3,5 < 2000 
BURTU 3,4 – 3,0 < 2000 

LAPEN 3,4 – 3,0 
2,9 – 2,5 

≤ 3000 
> 3000 

LATASBUM 2,9 – 2,5 - 
BURAS 2,9 – 2,5 - 
LATASIR 2,9 -2,5 - 
JALAN TANAH ≤ 2,4 - 
JALAN KERIKIL ≤ 2,4 - 

*)  Alat pengukur roughness yang dipakai adalah roughometer NAASRA, 

yang dipasang  pada kendaraan standar Datsun 1500 station wagon, 

dengan kecepatan kendaraan ± 32 km per jam. 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

Gerakan sumbu belakang dalam arah vertikal dipindahkan pada 

alat roughometer melalui kabel yang dipasang ditengah-tengah sumbu 

belakang kendaraan, yang selanjutnya dipindahkan kepada counter melalui 

"flexible drive”. 



28 
 

Setiap putaran counter adalah sama dengan 15,2 mm gerakan 

vertikal antara sumbu belakang dan body kendaraan. Alat pengukur 

roughness tipe lain dapat digunakan dengan mengkalibrasikan hasil yang 

diperoleh terhadap roughometer NAASRA. 

2.8.6.  Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Indeks tebal perkerasan untuk perkerasan lentur didapatkan dengan 

menarik garis pada grafik nomogram yang sudah tersedia pada SNI SKBI-

2.3.26.1987 dalam lampiran, dengan melihat masing-masing nilai yang 

diambil dari indeks permukaan (IPod an IPt). Dimana nilai Daya Dukung 

Tanah Dasar (DDT), Lintas Ekivalen Rata-rata (LER), Faktor Regional 

(FR) saling berpengaruh. 

 
Gambar 2.8 Contoh nomogram untuk menentukan ITP 

Sumber : SKBI-2.3.26.1987 
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Langkah-langkah untuk menggunakan nomogram tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Nomogram yang disediakan ada 9 (Sembilan) macam, tergantung pada 

nilai indeks permukaan awal (IPo) dan indeks permukaan akhir (IPt). 

b) Menentukan titik nilai Daya Dukung Tanah (DDT) yang telah didapat 

dari korelasi dengan nilai CBR. 

c) Menentukan titik nilai LER yang telah didapat dari perhitungan, 

d) Kemudian tarik garis lurus dari 2 titik (DDT dan LER) hingga 

mengenai garis ITP 

e) Tentukan titik nilai FR dari table 2.5 

f) Dri titik ITP yang didapat, disambungkan dengan titik FR hingga 

mengenai garis ITP̅̅ ̅̅̅ 

2.8.7.  Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekuatan relatif (a) masing-masing bahan dan 

kegunaannya sebagai lapis permukaan, pondasi, pondasi bawah, 

ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan 

aspal), kuat tekan (untuk bahan yang distabilisasi dengan semen atau 

kapur), atau CBR (untuk bahan lapis pondasi bawah). 

Jika alat Marshall Test tidak tersedia, maka kekuatan (stabilitas) 

bahan beraspal bisa diukur dengan cara lain seperti Hveem Test, Hubbard 

Field, dan Smith Triaxial. 

Tabel 2.9 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 
Koefisien Kekuatan Relatif Kekuatan Bahan Jenis Bahan a1 a2 a3 MS (kg) Kt (kg/cm) CBR (%) 

0,40 - - 744 - - 

Laston 0,35 - - 590 - - 
0,32 - - 454 - - 
0,30 - - 340 - - 
0,35 - - 744 - - 

Lasbutag 0,31 - - 590 - - 
0,28 - - 454 - - 
0,26 - - 340 - - 
0,30 - - 340 - - Hot Rolled Asphalt (HRA) 
0,26 - - 340 - - Aspal Macadam 
0,25 - - - - - Lapen (mekanis) 
0,20 - - - - - Lapen (manual) 

- 0,28 - 590 - - Laston Atas 
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- 0,26 - 454 - - 
- 0,24 - 340 - - 
- 0,23 - - - - Lapen (mekanis) 
- 0,19 - - - - Lapen (manual) 
- 0,15 - - 22 - Stabilitas tanah semen - 0,13 - - 18 - 
- 0,15 - - 22 - Stabilitas tanah kapur - 0,13 - - 18 - 
- 0,14 - - - 100 Batu pecah (kelas A) 
- 0,13 - - - 80 Batu pecah (kelas B) 
- 0,12 - - - 60 Batu pecah (kelas C) 
- - 0,13 - - 70 Sirtu /pitrun (kelas A) 
- - 0,12 - - 50 Sirtu /pitrun (kelas B) 
- - 0,11 - - 30 Sirtu /pitrun (kelas C) 
- - 0,10 - - 20 Tanah/lempung kepasiran 

Catatan : Kuat tekan stabilitas tanah dengan semen diperiksa pada hari ke-7. 

Kuat tekan stabilitas tanah dengan kapur diperiksa pada hari ke-21. 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

2.8.8.  Batas-batas Minimum Tebal Lapis Perkerasan (D) 

Persyaratan tebal minimum lapis permukaan untuk setiap nilai 

indeks tebal perkerasan (ITP) untuk setiap material yang digunkan dapat 

dilihat pada tabel 2.10 berikut : 

Tabel 2.10 Tebal Minimum Lapis Permukaan (D1) 
ITP Tebal Minimum (cm) Bahan 

< 3,00 5 Lapis pelindung: (Buras/Burtu/Burda) 
3,00 – 6,70 5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
6,71 – 7,49 7,5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
7,50 – 9,99 7,5 Lasbutag, Laston 

≥ 10,00 10 Laston 
(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 

Dalam perencanaan tebal lapis pondasi atas, Bina marga telah 

menentukan batas minimum untuk setiap indeks tebal perkerasan yang 

menggunkan lapis pondasi atas. Adapun tebal minimum lapis pondasi atas 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut : 

Tabel 2.11 Tebal Minimum Lapis Pondasi Atas 

ITP Tebal Minimum 
(cm) Bahan 

< 3,00 15 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur 

3,00 – 7,49 20*) Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur 

7,50 – 9,99 
10 
 

20 

Laston Atas 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur, pondasi macadam 

10 – 12,14 15 Laston Atas 
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20 

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur, pondasi macadam 

≥ 12,25 25 
Lapen, Laston atas 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur, pondasi macadam, Lapen, Laston Atas 

(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 
 

Tabel 2.12 Tebal Minimum Lapis Pondasi Bawah 

Batas minimum lapis pondasi bawah pada tebal lapisan perkerasan adalah 

untuk setiap nilai ITP bila menggunakan lapis pondasi bawah, maka tebal 

minimum adalah 10 cm 

(Sumber : SKBI-2.3.26.1987 ) 
 

2.8.9.  Pelapisan Tambahan 

Untuk perhitungan pelapisan tambahan (overlay), kondisi 

perkerasan jalan lama (existing pavement) dinilai sesuai tabel 2.13 di 

bawah ini: 

Tabel 2.13 Nilai Kondisi Perkerasan Jalan 

1. Lapis Permukaan 
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda………...….90 – 100% 
Terlihat retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap 
stabil…………………............………………………………………....…….70 – 90% 

2. Lapis Pondasi 
 Pondasi Aspal Beton atau Penetrasi Macadam Umumnya tidak retak......90 – 100% 

Terlihat retak halus, namun masih tetap stabil………………………….…70 – 90%  
Retak sedang, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan…………….50 – 70%  
Retak banyak, menunjukkan gejala ketidakstabilan…………………….… 30 – 50% 

 Stabilisasi Tanah dengan Semen atau Kapur :Indek Plastisitas (Plasticity Index = 
PI) ≤ 10……………...……………………………………………..…….70 – 100% 

 Pondasi Macadam atau Batu Pecah : Indek Plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 
6.................................................................................................................80 – 100% 

3. Lapis Pondasi Bawah 
Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 6...............................................90 – 100% 
Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) > 6.................................................70 – 90% 

(Sumber :  SKBI-2.3.26.1987 ) 
 

 Menentukan ITPlama 

ITPlama dicari dengan menghitung rumus : 

ITPsisa  = Ʃ(Ki . ɑi . Di) 

Dimana K  : kondisi lapisan 
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  ɑ   : koefisien kekuatan relatif 

  D  : tebal lapisan 

  i    : nomor yang menunjukan lapisan 

 Tetapkan lapisan tambahan (Dol) 

Rumus :  

ΔITP  = ITPoverlay - ITPlama 

ΔITP (selisih dari ITPoverlay dan ITPlama) 

ΔITP   = Dol x ɑol 

Dimana  ɑol : koefisien kekuatan relatif lapis tambah 

  Dol : tebal lapisan tambahan 

 

2.8.10.  Analisa Komponen Perkerasan 

Perhitungan perencanaan ini didasarkan pada kekuatan relatif 

masing-masing lapisan perkerasan jangka panjang, dimana penentuan 

tebal perkerasan dinyatakan oleh ITP (Indeks Tebal Perkerasan), dengan 

rumus sebagai berikut : 

ITP = al x D1 + a2 x D2 + a3 x D3 

Dimana : 

ITP   = Indeks Tebal Perkerasan 

a1, a2, a3 = Koefisien kekuatan relatip bahan perkerasan (table 2.8) 

D1, D2, D3 = Tebal masing-masing lapis perkerasan (cm). 

Angka 1 adalah lapis permukaan, angka 2 adalah keterangan untuk 

lapis pondasi atas dan angka 3 adalah keterangan lapis pondasi bawah. 

 
2.9. Perhitungan Rencana Anggran Biaya 

Dalam analisis Bina Marga (1995) atau analisis upah dan bahan tercantum 

koefisien- koefisien yang menunjukkan berapa banyak bahan dan jumlah tenaga 

kerja yang dipakai untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan persatuan volume. 

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 
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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 perludianalisis penggunaannya. 

Secara umum pengertian RAB adalah nilai estimasi biaya atau anggaran 

yang diperlukan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan proyek. Untuk mendapatkan 

nilai berapa banyak jumlah biaya yang harus disiapkan dapat digunakan metode 

yaitu : 

1. Rencana anggaran biaya kasar/penafsiran 

Merupakan rencana anggaran biaya sementara dimana pekerjaan 

dihitung berdasarkan ukuran atau luasan yang akan dikerjakan. Dalam hal 

ini pengalaman kerja sangat mempengaruhi penafsiran berapa besar biaya 

secara kasar, hasil dari penafsiran ini apabila dibandingkan dengan 

rencana anggaran yang dihitung secara teliti akan didapat selisih. 

2. Rencana anggaran biaya terperinci 

Dilaksanakan dengan menghitung volume dan harga dari seluruh 

pekerjaan yang dilaksanakan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara 

memuaskan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan cara : 

 Dengan harga satuan, dimana semua harga satuan dan volume tiap 

jenis pekerjaan dihitung. 

 Dengan harga seluruhnya, kemudian dikalikan dengan harga, serta 

dijumlahkan seluruhnya. 

Untuk menghitung besar biaya pekerjaan, penulis mengacu pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang cara perhitungan harga satuan 

pekerjaan jalan untuk konstruksi jalan raya sebagai acuan dasar untuk 

menentukan biaya yang digunakan dari suatu konstruksi jalan yang 

meliputi indeks bahan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap 

satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.  

Dari uraian analisa harga satuan harus mengacu pada spesifikasi 

teknis sebagai berikut : 

a) Pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus didasarkan kepada 

gambar teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 
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b) Perhitungan koefisien bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 5% 

s/d 20% dimana didalamnya termasuk angka susut, yang besarnya 

tergantung dari jenis bahan dan material. 

c) Untuk analisa biaya yang tercantum dalam SNI, analisa biayanya 

dapat 

disesuaikan dengan kondisi material setempat. 

d) Untuk analisa biaya yang tidak tercantum di dalam SNI, harus 

mengacu 

pada hasil rancangan yang sudah direncanakan. 

e) Tenaga kerja harus memiliki ketrampilan di bidangnya. 

f) Jam kerja efektif untuk para pekerja diperhitungkan 7 jam per-hari 

 

2.9.1. Analisa Harga Satuan 

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga 

kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

konstruksi berdasarkan perhitungan analisis.  

Analisa Harga Satuan adalah salah satu proses utama dalam proyek 

konstruksi untuk menjawabpertanyaan, “Berapa besar dana yang harus 

disediakan untuk sebuah bangunan?”. Pada umumnya, biaya yang dibutuhkan 

dalam sebuah proyek konstruksi berjumlah besar. Ketidaktepatan yang terjadi 

dalam penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya (Ervianto, 2005). 

Anggaran biaya suatu bangunan atau proyek merupakan perhitungan 

banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah tenaga kerja 

berdasarkan analisis, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan. Ibrahim (2003) menyatakan bahwa biaya atau 

anggaran itu sendiri merupakan jumlah dari masing-masing hasil perkalian 

volume dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, 

disimpulkan bahwa rencana anggaran biaya dari suatupekerjaan terlihat dalam 

rumus : 

AHS = Σ Volume * Harga Satuan 
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Harga satuan bahan dan upah tenaga kerja disetiap daerah berbeda-

beda. Sehingga dalammenentukan perhitungan dan penyusunan anggaran 

biaya suatu pekerjaan harus berpedoman pada harga satuan bahan dan upah 

tenaga kerja dipasaran dan lokasi pekerjaan. Dalam memperkirakan anggaran 

biaya terlebih dahulu harus memahami proses konstruksi secara menyeluruh 

termasuk jenis dan kebutuhan alat, karena faktor tersebut dapat 

mempengaruhi biaya konstruksi. 

Menurut Nurahmi (2012) Fluktuasi kenaikan harga satuan didapat dari 

rumus dibawah ini : 

𝑒 = |
𝑎 − 𝑏

𝑎
| × 100% 

Keterangan : 

e = Persentase perbedaan harga (%) 

a = harga satuan pada tahun ke n 

b = harga satuan pada tahun ke n-1 

Harga di masa mendatang bisa dihitung menggunakan rumus : 

FW = PW (1 + i)n 

Keterangan : 

FW = Future Worth, harga di masa yang akan datang 

PW = Present Worth, harga sekarang 

i = Persentase kenaikan harga 

n = Tahun 

2.9.2. Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 

Komponen untuk menyusun Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 

memerlukan HSD tenaga kerja, alat, dan bahan . Berikut ini langkah-langkah 

perhitungan HSD : 

Menghitung jarak rata-rata base camp ke lokasi pekerjaan : 

𝐿 =
(

𝑎
2) 𝑋 𝑎 + ((

𝑏
2) 𝑋 𝑏

(𝑎 + 𝑏)
 

Keterangan : 

L = jarak rata-rata base camp ke lokasi pekerjaan (km) 
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a = Jarak antara base camp ke lokasi terjauh pada sisi kiri base camp 

b  = Jarak antara base camp ke lokasi terjauh pada sisi kanan base 

camp 

C  = Base Camp 

 
Gambar 2.9 Jarak base camp ke sisi terjauh 

Sumber : Analisa Harga Satuan Bina Marga (2012) 
 

2.9.3. Analisa Peralatan 

Biaya untuk peralatan terdiri dari dua komponen utama yaitu 

pemilikan dan biaya pengoperasian. Setelah masing-masing peralatan 

diketahui biaya pemilikan dan pengoperasiannya, maka selanjutnya adalah 

melakukan analisis jumlah peralatan yang akan digunakan. Dalam 

perhitungan selanjutnya, karena peralatan yang digunakan mungkin cukup 

banyak, maka dalam perhitungan biaya 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. 

1) Hitung biaya pasti 

2) Hitung biaya bahan bakar 

C = 15% * Pw * Ms  

Keterangan : 

C = Biaya kebutuhan bahan bakar (Rp) 

Pw = Tenaga alat (HP) 

Ms = Harga bahan bakar/liter (Rp) 

3) Hitung biaya pelumas 

4) Hitung biaya operator 

5) Hitung biaya operasi per jam 

Biaya operasi perjam = Biaya pasti + Bahan bakar + Pelumas + Operator 
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6) Jumlahkan HSD alat 

7) Perhitungan produktifitas alat 

 Biaya sewa alat Excavatordan Wheel Loader 

𝑄1 =
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60

𝑇𝑠
 

Keterangan : 

Q1 = Kapasitas produksi perjam (m3/jam) 

V = Kapasitas bucket (m3) 

Fb = Faktor bucket 

Fa = Faktor alat 

Ts = Waktu siklus (menit) 

Jadi biaya excavator per kubik adalah =  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚

𝑄1
 

 Biaya sewa alat Dump Truck 

𝑄2 =
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60

𝑇𝑠 𝑥 𝐵𝑖𝐿
 

  Keterangan : 

Q2 = Kapasitas angkut dump truck(m3/jam) 

V = Kapasitas bak(m3) 

Fa = Faktor alat 

Ts = Waktu siklus (menit) 

BiL = Berat volume (Ton/m3) 

Jadi biaya dump truck per kubik adalah =  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚

𝑄2
 

 Biaya sewa Motor Grader : 

𝑄2 =
𝐿ℎ 𝑥 (𝑁(𝑏 − 𝑏𝑜) + 𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60

𝑛 𝑥 𝑇𝑠
 

Keterangan : 

Q3 = Kapasitas produksi/jam(m3/jam) 

Lh = Panjang hamparan (m) 

N = Lajur lintasan (m) 

b = Lebar efektif kerja blade (m) 

bo = Lebar overlap (m) 
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t = Tebal lapis (m) 

Fa = Faktor alat 

n = Lajur lintasan 

Ts = Waktu siklus 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
1

𝑄3
 

 Biaya sewa Tandem Roller 

𝑄4 =
(𝑉 𝑥 1000)𝑥 (𝑁(𝑏 − 𝑏𝑜) + 𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎

𝑛
 

Keterangan : 

Q4  = Kapasitas produksi/jam(m3/jam) 

v  = Kecepatan rata-rata (km/jam) 

N  = Jumlah lajur lintasan 

b  = Lebar efektif pemadatan (m) 

bo  = Lebar overlap (m) 

t  = Tebal lapis (m) 

Fa  = Faktor alat 

n  = Lajur lintasan 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
1

𝑄4
 

 Biaya sewa Water Tank Truck 

Q5 = 1000*Wc 

Keterangan : 

Q5 = Kapasitas produksi/jam(m3/jam) 

Wc = Kebutuhan air/m3 dalam agregat (m3) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
1

𝑄5
 

 Biaya sewa Asphalt Finisher 

Q6 = v x b x 60 x Fa x t x BiP 

Keterangan : 

Q6 = Kapasitas produksi/jam(m3/jam) 

v = Kecepatan hamparan (km/jam) 
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b = Lebar hamparan (m) 

Fa = Faktor alat 

t = Tebal lapisan (m) 

BiP = Berat isi padat 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
1

𝑄6
 

 Biaya sewa Pneumatic Tire Roller 

𝑄7 =
{(𝑉 𝑥 1000)𝑥 (𝑁(𝑏 − 𝑏𝑜) + 𝑏𝑜) 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝐵𝑖𝑃)}

𝑛
 

Keterangan : 

Q7 = Kapasitas produksi/jam(m3/jam) 

v  = Kecepatan hamparan (km/jam) 

b  = Lebar hamparan (m) 

Fa = Faktor alat 

t = Tebal lapisan (m) 

BiP  = Berat isi padat 

N  = Jumlah lajur 

bo  = Lebar overlap (m) 

n  = Jumlah lintasan 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
1

𝑄7
 

8) Tabelkan dan beri simbol setiap bahan yang sudah dicatat 

2.9.4. Analisa Tenaga Kerja 

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 mendalam. 

1) Tentukan jenis ketrampilan tenaga kerja (pekerja, tukang, dll) 

2) Kumpulkan data UMR 

3) Perhitungkan tenaga kerja yang dibutuhkan 

4) Tentukan jumlah hari efektif 

5) Hitung biaya upah per jam per orang 

 Pekerja 
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𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 =
𝑇𝑘 𝑥 𝑃

𝑄𝑡
 

Keterangan : 

Tk = Jam kerja efektif (jam) 

P = Jumlah pekerja 

Qt  = Produksi pekerjaan (m3/jam) 

 Mandor 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 =
𝑇𝑘 𝑥 𝑃

𝑄𝑡
 

Keterangan : 

Tk = Jam kerja efektif (jam) 

P = Jumlah mandor 

Qt  = Produksi pekerjaan (m3/jam) 

 

2.9.5. Analisis Bahan 

Analisis kebutuhan bahan sangat diperlukan, karena keterlambatan 

pekerjaan biasanya disebabkan keterlambatan dalam penyediaan bahan yang 

digunakan. Analisis juga diperlukan, karena pada perhitungan volume 

pekerjaan kondisinya adalah padat, sedangkan bahan dipasaran ditawarkan 

dalam kondisi tidak padat. Dalam perhitungan jumlah bahan tiap satuan 

pekerjaan juga diperhitungkan formula rancangan campuran, karena bahan 

konstruksi jalan umumnya tersusun dari beberapa macam bahan seperti : 

agregat kasar, agregat halus dan aspal. 

Harga satuan tenaga (Rp/Sat.Pek)  

= Jumlah harga satuan bahan penyusun X kuantitas 

2.9.6. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 

komponen untuk menusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan 

data HSD alat, HSD upah dan HSD bahan. 

Langkah-langkah analisis HSP adalah sebagai berikut : 

a) Tentukan satuan waktu untuk setiap jenis tenaga kerja masing-masing. 

b) Tentukan koefisien tenaga kerja untuk menghasilkan satu jenis 
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pekerjaan. 

c) Tentukan harga satuan tiap kulifikasi tenaga dalam rupiah 

d) Untuk mendapatkan harga komponen tenaga, jumlahkan harga harga 

dari setiap kualifikasi tersebut. 

 

2.9.7. Biaya Lain-Lain 

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

langsung , misalnya administrasi kantor, alat-alat komunikasi, kendaraan 

kantor, pajak, 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%. 

 

2.9.8. Estimasi biaya kegiatan 

Estimasi biaya kegiatan meliputi biaya mobilisasi dan biaya 

pekerjaan. Biaya pekerjaan adalah total seluruh volume pekerjaan yang 

dikalikan masing-masing dengan harga satuan pekerjaan. 
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