
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Survey Lapangan 

Survey  perencanaan  perkerasan  jalan  konstruksi  bertahap  merupakan

pengembangan dari sistem perencanaan perkerasan lapis tambahan karena pada

dasarnya  survey  ini  mencakup  semua  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan

perkerasan  yang  bukan  jalan  baru.  Konstruksi  jalan  yang  telah  habis  masa

pelayanannya,  telah  mencapai  index  permukaan  akhir  yang  diharapkan,  perlu

diberikan lapis  tambahan (overlay)  atau direncanakan konstruksi  bertahap agar

mempunyai  nilai  kekuatan,  tingkat  kenyamanan,  tingkat  keamanan,

tingkatkekedapan terhadap air dan tingkat kecepatan mengalirkan air seperti yang

diinginkan.

Sebelum  perencanaan  perkerasan  konstruksi  bertahap  dilakukan  perlu

dilakukan  dahulu  survey  kondisi  permukaan  dan  survey  kelayakan  struktural

konstruksi perkerasan.

2.1.1 Survey Kondisi permukaan 

Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan (redeability)

permukaan jalan saat  ini.  Survey adat  dilakukan secara visual  ataupun dengan

bantuan alat mekanis meliputi:

1. Penilaian dari kondisi lapis permukaan, baik, kritis, ataukah rusak.

2. Penilaian  kenyaman  berkendara.  Penilaian  dikelompokan  menjadi

nyaman,  kurang nyaman dan tidak nyaman.

3. Penilaian berat kerusakan yang terjadi baik kwalitas maupun kwantitas.

Penilaian dilakukan terhadap retak-retak (cracking), lubang (pot hole), rutin (alur),

pelepasan  butir  (raveling),  pengelupasan  lapis  permukaan  (stripping),  keriting

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

(upheavel).  Survey  dengan  bantuan  alat  yaitu  dengan  mempergunakan  alat

Roughometer  yang  ditemelkan  pada  sumbu  belakang  roda  kendaraan  penguji.

Prinsip  dasar  dari  alat  ini  adalah  mengukur  jumlah  gerakan  vertikal  sumbu

belakang ada keceatan tertentu.  
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2.1.2 Survey Kelayakan Structural Konstruksi Perkerasan 

Kelayakan struktural konstruksi perkerasan dapat ditentukan dengan dua

cara,  yaitu  secara  destruktif  dan  non  destruktif.  Pemeriksaan  destruktif  yaitu

dengan cara membuat tes bit ada erkerasan jalan lama, mengambil sampel ataupun

mengadakan pemeriksaan langsung dilokasi tersebut. Pemeriksaan ini tidak begitu

disukai karena mengakibatkan kondisi kerusakan ada erkerasan jalan lama.

Pemeriksaan  non  destruktif  yaitu  satu  cara  pemeriksaan  dengan

menggunakan alat yang diletakan diatas permukaan jalan sehingga tidak berakibat

rusaknya kondisi perkerasan jalan, alat yang umum dipakai di Indonesia saat ini

adalah alat Bengkleman beam.

2.1.3 California Bearing Ratio (CBR) 

Beban kendaraan yang dilimpahkan kelapisan permukaan melalui  roda-

roda  kendaraan  selanjutnya  disebarkan  kelapisan-lapisan  dibawahnya  dan

akhirnya  diterima  oleh  tanah  dasar.  Dengan  demikian  tingkat  kerusakan

konstruksi perkerasan selama masa pelayanan tidak saja ditentukan oleh kekuatan

dari lapisan perkerasan tetapi juga oleh tanah dasar.

Daya  Dukung  Tanah  (DDT)  dipengaruhi  oleh  jenis  tanah,  tingkat

kepadatan,  kadar  air,  kondisi  drainase  dan  lain-lain.  Tanah  dengan  tingkat

kepadatan  tinggi  mengalami  perubahan  volume  yang  kecil  ketika  terjadi

perubahan kadar air dan memunyai Daya Dukung Tanah yang lebih besar. Jika

dibandingkan dengan tanah sejenis yang tingkat kepadatannya lebih rendah.

Daya  Dukung  Tanah  Dasar  (sub  Grade)  pada  perencanaan  perkerasan

lentur dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio), CBR pertama kali

diperkenalkan oleh California Division of Highways pada tahun 1928, orang yang

banyak memopulerkan metode ini adalah O.J.Porter. CBR adalah perbandingan

antara  beban  yang  dibutuhkan  untuk  penetrasi,  contoh  Tanah  Dasar  sebesar

0,1’’/0,2’’  dengan  beban  yang  ditahan  batu  pecah  standar  pada  penetrasi

0,1’’/0,2’’.
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Harga CBR dinyatakan dalam persen, jadi harga CBR adalah nilai yang

menyatakan kwalitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu

pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100% dalam memikul beban laulintas.

2.2 Alat Benkleman Beam

Metode ini dikembangkan oleh AC Benkleman dengan mempergunakan

balok yang diletakkan Siantar roda ganda sumbu belakang truk standar. Prosedur

lengkap  dari  pemeriksaan  alat  ini  dapat  dilakukan  sebagai  berikut,  dengan

peralatan terdiri atas:

1. Truk 2 sumbu dengan berat kosong 5 ton, dibebani dengan beban sehingga

berat  sumbu belakang  adalah  8,2  ton.  Beban  asing-masing  roda  ganda

sumbu belakang adalah 4,1 ton. Tekanan angin ban adalah 5,5 kg/cm2
2. Balok  Bengkleman  seperti  Gambar  dibawah terdiri  dari  2  batang  yang

terbagi menjadi 2 bagian oleh titik O. Pada balok tersebut terdapat arloji

pengukur  dengan  embagian  skala  0,01  mm  atau  0,001inch.  Alat  ini

mempunyai kunci sehingga mudah dibawa-bawa.
3. Alat diletakan Siantar roda ganda ban belakang, selanjutnya emeriksaan

mengikuti  prosedursesuai  dengan  data  as  yang  diinginkan.  Dari

pemeriksaaan  dengan  alat  bengkleman  beam  ini  dapat  diperoleh  data

tentang kedutan balik, Lendutan balik dititik belok, kedutan maksimum na

cekung  lendutan.  Data  yang  banyak  dipergunakan  saat  ini  adalah  data

lendutan  balik.  Pada  gambar  terlihat  hubungan  antara  lendutan  dengan

pembebanan.

2.3 Klasifikasi dan Lalu-lintas Jalan Raya

Unsur  jalan  raya  untuk  tinjauan  komponen  geometrik  direncanakan

berdasarkan karakteristikkarakteristik dari unsur-unsur kendaraan, Lalu-lintas dan
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pengendara,  disamping  faktor  lingkungan  dimana  jalan  tersebut  berada.

Pertimbangannya  adalah  jalan  raya  harus  dapat  menampung  berbagai  jenis

kendaraan  yang  lewat,  memberikan  kemudahan  kepada  pengendara  dan  layak

dilalui  untuk  sejumlah  kapasitas  lalu-lintas  rencana  agar  jalan  nyaman,  aman,

murah dan aksesbilitasnya tinggi.

Jalan raya dapat digolongkan dam klasifikasi menurut fungsinya, dimana

peraturan ini mencakup tiga golongan penting, yaitu jalan utama, jalan sekunder,

dan jalan penghubung.

1. Jalan Utama : Jalan raya utama adalah jalan raya yang melayani lalulintas

yang tinggi antar kota-kota yang penting atau antara pusat-pusat ekspor,

jalan-jalan  dalam  golongan  ini  harus  direncanakan  untuk  melayani

lalulintas yang cepat dan berat.
2. Jalan Sekunder : Jalan raya sekunder adalah jalan raya yang melayani lalu-

lintas yang cukup tinggi antara kota-kota penting dan kota-kota yang lebih

kecil serta melayani daerah-daerah di sekitarnya.
3. Jalan  penghubung  :  Jalan  penghubung  adalah  jalan  untuk  keperluan

aktivitas daerah yang juga dipakai sebagai jalan penghubung antar jalan-

jalandan golongan yang sama atau yang berlainan.

2.3.1 Klasifikasi

Jalan dibagi dalam kelas-kelas yang penetapannya kecuali didasarkan pada

fungsinya juga dipertimbangkan pada besarnya volume serta sifat lalu lintas yang

diharapkan akan mengguanakan jalan yang bersangkutan.

Volume lalu lintas yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (SMP)

yang besarnya menunjukan jumlah harian lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk

kedua jurusan. Klasifikasi jalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Penetapan Kelas Jalan

Klasifikasi Lalu lintas Harian 

Fungsi Kelas
Rata-rata ((LHR) dalam 
SMP
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Utama I >20.000  
Sekunder IIA 6.000 sampai 20.000
 IIB 1.500 sampai 8.000  
 IIC <2.000  
Penghubun
g III    
Sumber data : Buku Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya

Dalam menghitung besarnya lalu lintas untuk keperluan penetapan kelas

dan, kecuali untuk jalan-jalan yang tergolong dalam kelas IIC dan III, kendaraan

yang  bermotor  tidak  diperhitungkan  dan  untuk  jalanjalan  kelas  IIA  dan  I,

kendaraan lambat tidak diperhitungkan.

Khusus untuk jalan kelas I sebagian besar harus digunakan volume lalu

lintas pada saat-saat sibuk. Sebagai volume waktu sibuk yang digunakan untuk

dasar  perencanaan  ditetakan  sebesar  15% dari  harian  rata-rata.  Volume  waktu

sibuk ini disebut volume tiap jam untuk perencanaan atau disingkat VD jadi VDP

= 15%LHR.

Kelas I : Jalan kelas I mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk

melayani laulintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya

tak  terdapat  kendaraan  lambat  dan  kendaraan  tak  bermotor. Jalan

raya kelas I merupakan jalan raya berjalan banyak dengan konstruksi

perkerasan  dan  jenis  yang  terbaik  dalam  arti  tingginya  tingkat

pelayanan terhadap lalu lintas.

Kelas II : Jalan kelas II mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam semua

komposisi lalu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini

selanjutnya berdasarkan komposisi   dan sifat  lalu lintasnya dibagi

dalam tiga kelas yaitu : IIA, IIB dan IIC.

Kelas IIA : Jalan  kelas  IIA  adalah  jalan  raya  sekunder  kedua  jalur  dengan

konstruksi  permukaan jalan  dari  jenis  aspal  beton  (Hot mix)  atau

yang  setaraf,  dimana  dalam  komposisi  lalu  lintasnya  terdapat

kendaraan lambat tapi tanpa kendaraan yang tak bermotor.
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Kelas IIB : Adalah jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan

jalan raya dari penetrasi berganda atau yang setaraf, dimana dalam

komposisi  lalu  lintasnya  terdapat  kendaraan  lambat  tapi  tanpa

kendaraan yang tak bermotor.

Kelas IIC : adalah jalan raya sekunder dua jalur dengan konstruksi permukaan

jalan dari jenis penetrasi tunggal dimana dalam komposisinya lalu

lintasnya terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor.

Kelas III : Kelas  Jln  ini  mencakup  semua  jalan-jalan  penghubung  dan

merupakan konstruksi  jalan  berjalan  tunggal  atau  dua.  Konstruksi

permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal.

2.3.2 Syarat-syarat Berlalu lintas

Konstruksi perkerasan lentur dipandang dari keamanan dan kenyamanan 

berlalu lintas haruslah memenuhi syarat sebagai berikut : 

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

beban yang bekerja diatasnya.
c. Permukaan cukup kesat, memberikan gesekan yang baik antara 

permukaan jalan sehingga tidak mudah selip.
d. Permukaan tidak mengkilap, tidak silau jika kena matahari

2.4 JENIS KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN

Berdasarkan  bahan  pengikatnya  konstruksi  perkerasan  jalan  dapat

dibedakan atas : 

1. Konstruksi  perkerasan  lentur  (flexible  pavement),  yaitu  perkerasan

yang menggunakan aspal sebagai pengikat lapisan-lapisan perkerasan

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas tanah dasar
2. Konstruksi perkerasan kaku (regid pavement), yaitu perkerasan yang

menggunakan semen (Portland cement), sebagai bahan pengikat. Pelat

beton dengan atau tanpa tulangan diletakan diatas tanah dasar dengan

atau  tanpa  lapispondasi  bawah.  Beban  lalu  lintas  sebagian  besar

dipikul oleh pelat beton.
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3. Konstruksi  perkerasan  komposit  (Composite  pavement),  yaitu

perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur adat

berupa perkerasan lentur diatas perkerasan kaku atau perkerasan kaku

diatas perkerasan lentur.

Tabel 2.2. Perbedaan Antara Perkerasan Kaku dan Perkerasan Lentur

Perkerasan lentur Perkerasan kaku
1 Bahan pengikat Aspal Semen 
2 Repetisi beban Timbul  rutting

(lendutan  pada

jalur roda).

Timbul  retak-

retak  pada

permukaan
3 Penurunan tanah dasar Jalan

bergelombang

(mengikuti  tanah

dasar).

Bersifat  sebagai

balok  diatas

perletakan.

4 Perubahan temperatur Modulus

kehalusan

berubah  timbul

tegangan  dalam

yang kecil.

Modulus

kekakuan  tidak

berubah  timbul

tegangan  dalam

yang besar.
Sumber data : buku perkerasan jalan raya 

2.5  FUNGSI JALAN

Desain perkerasan pada jalan raya  pada dasarnya  menggunakan konsep

dinamik. Ada banyak cara untuk mendesain, akan tetapi pada dasarnya cara-cara

tersebut hampir sama. Material yang digunakan untuk konstruksi perkerasan jalan

raya  mempunyai  pengaruh  yang  besar  pada  perkerasan  jalan  raya.  Desain

perkerasan jalan raya  pada dasarnya  meliputi  studi  tentang tanah dan material
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penimbunan  (paing  materials),  dan  kekakuan  keduanya  bila  dibebani  dalam

kondisi biasa, maupun dalam cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim.

Untuk mendapatkan hasil optimum dan memuaskan akan hasil perkerasan

jalan  raya  yang  diperlukan  pengetahuan  yang  mendalam mengenai  tanah  dan

material  yang  digunakan,  keduanya  dapat  dicapai  melalui  penyelidikan  yang

cermat  di  laboratorium  maupun  di  lapangan.  Kegunaan  dari  permukaan

perkerasan jalan raya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan di

jalan  raya.  Permukaan jalan raya  harus  memiliki  daya  cengkraman pada roda,

tahan terhadap beban yang direncanakan, dan tidak mengalami penurunan yang

besar bila dibebani dengan beban yang direncanakan.

Persyaratan  diatas  harus  dipenuhi  dengan  baik,  kalaupun  tidak  (karena

alasan  yang  dapat  diterima)  dapat  dicarikan  satu  pendekatan  dengan  tidak

meninggalkanfungsi utama dari perkerasan yaitu keamanan dan kenyamanan bagi

pemakai jalan raya. Semakin rendah kelas jalan, maka akan semakin rendah pula

mutu permukaan perkerasan akan mengakibatkan menurunnya daya dukung jalan

dan selanjutnya akan menurunkan arus lalu lintas (kapasitas) dari jalan.

Sesuai  undang-undang  tentang  jalan  no.13  tahun  1980  dan  peraturan

pemerintah no.26 Tahun 1985, Siistem jaringan di Indonesia dapat dibedakan atas

sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

a. sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan raya dengan peranan

pelayanan  jasa  distribusi  untuk  pengembangan  semua  wilayah  ditingkat

nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota.

Ini  berarti  sistem  jaringan  primer  menghubungkan  simpul-simpul  jasa

distribusi sebagai berikut :  
a. Dalam satu wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota

jenjang ke satu (ibu kota propinsi), kota jenjang kedua (ibu kota kabupaten,

kota madya),  kota jenjang ketiga (ibu kota kecamatan) dan kota jenjang

dibawahnya ampai ke persil.
b. Menghubungkan  kota  jenjang  kesatu  dengan  kota  jenjang  kesatu  antar

satuan wilayah pengembangan.
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b. Sistem jaringan jalan sekunder  adalah sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan  jasa  distribusi  untuk  masyarakat  dalam  kota,  ini  berarti  sistem

jaringan  jalan  sekunder  disusun  mengikuti  ketentuan  pengaturan  tata  ruang

kota  yang  menghubungkan  kawasan-kawasan  yang  mempunyai  fungsi

sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya

sampai keperumahan.

Berdasarkan fungsi jalan dapat dibedakan atas :

1. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkuta utama dengan ciri-ciri

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

masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan

pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
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. 

Dengan demikian sistem jaringan jalan primer terdiri dari : 

a. Jalan Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu

yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kedua.
Persyaratan yang harus dipenui oleh jalan arteri primer adalah :

1. Kecepatan rencana > 60 km/jam
2. Lebar badan jalan lebih dari 8 m
3. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
4. Jalan  masuk  dibatasi  secara  efisien  sehingga  kecepatan  rencana  dan

kapasitas jalan tercapai
5. Tidak boleh terganggu Loe kegiatan lokal, lalu l;lintas lokal, lalu lintas

ulang alik. 
6. Jalan arteri primer tidak terputus walaupun memasuki kota.
7. Tingkat  keamanan  dan  kenyamanan  yang  dinyatakan  dengan  tip

permukaan tidak kurang dari 2.
b. Jalan  Kolektor  Primer  adalah  jalan  yang  menghubungkan  kota  jenjang

kedua atau yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang

ketiga. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah :
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1. Kecepatan rencana > 40 km/jam
2. Lebar badan jalan > 7 m
3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu Lina rata-

rata 
4. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota.
5. Jalan masuk dibatasi sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan

tidak terganggu.
6. Indeks permukaan tidak kurang dari 2

c. Jalan lokal primer adalah jalan yang mengubungkan kota jenjang kesatu

dengan persil  atau  menghubungkan kota  jenjang ketiga  dengan jenjang

kota ketiga.  Kota jenjang ketiga dengan jenjang kota dibawahnya,  kota

jenjang  ketiga  dengan  persil  atau  kota  dibawah  jenjang  ketiga  sampai

persil.
Persyaratan jalan lokal primer adalah : 
1. Kecepatan rencana > 20 km/jam
2. Lebar badan jalan > 6 m
3. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa
4. Indeks permukaan tidak kurang dari 1,2

Persyaratan jalan kolektor adalah :  

1. Kecepatan rencana > 20 km/jam
2. Lebar badan Jln > 7 m
3. Indeks permukaan tidak kurang dari 1,5

d. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang mengubungkan kawasan sekunder

kesatu  dengan  perumahan,  menghubungkan  kawasan  sekunder  kedua

dengan  perumahan,  kawasan  sekunder  ketiga  dan  seterusnya  sampai

perumahan.
Persyaratan jalan lokal sekunder yaitu : 
1. Kecepatan rencana > 10 km/jam
2. Lebar badan jalan > 5 m
3. Indeks permukaan tidak kurang dari 1,0.

2.6 Jenis dan Fungsi Lapisan Perkerasan

John  Louden  Mac  Adam (1756-1834)  dari  skotlandia  memperkenalkan

Konstruksi perkerasan yang terdiri  dari  batu pecah atau batu kali,  pori-pori  di

atasnya ditutup dengan batu yang lebih kecil/halus, jenis perkerasan ini terkenal

dengan perkerasan Macadam. Untuk memberikan lapisan yang kedap air maka

13



diatas lapisan macadam diberi lapisan aus yang menggunakan aspal sebagai bahan

pengikat dan ditaburi pasir kasar.

Gambar 2.1. Struktur Perkerasan Macadam

Thomas Telford (1757-1834) dari Skotlandia membangun jalan Konstruksi

perkerasannya terdiri dari batu pecah berukuran 15/20 sampai 20/30 yang disusun

tegak. Batubatu kecil ini diletakan diatasnya untuk menutupi pori-pori yang ada

dan memberikan permukaan yang rata. Sistem ini terkenal dengan nama sistem

Telford.  Jalan-jalan  di  Indonesia  yang  dibuat  jaman  dahulu  sebagian  besar

merupakan sistem Telford, walaupun diatasnya telah diberikan lapisan aus dengan

pengikat  aspal.  Sejak  tahun  1920  sampai  sekarang  teknologi  konstruksi

perkerasan dengan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat maju pesat.
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Gambar 2.2. Struktur Perkerasan Telford

Konstruksi  perkerasan  lentur  terdiri  asri  lapisan-lapisan  yang  diletakan

diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisanlapisan tersebut berfungsi untuk

menerima beban lalu lintas dan penyebarannya kelaisan dibawahnya.

Pada  gambar  3.2  terlihat  bahwa  beban  kendaraan  dilimpahkan

keperkerasan  jalan  melalui  bidang  kontak  roda  berupa  beban  terbagi  rata  Po.

Beban tersebut  diterima oleh lapisan permukaan dan disebarkan ketanah dasar

menjadi P1 yang lebih kecil dari daya dukung tanah dasar.
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Gambar 2.3. Penyebaran Beban Roda Melalui Lapisan Perkerasan Jalan

Disamping  jenis  jalan  tersebut  diatas  ,  terdapat  juga  jalan  bebas

hambatan/jalan tol. Jalan bebas hambatan merupakan alternatif jalan yang ada dan

mempunyai spesifikasi tersendiri.

Konstruksi perkerasan terdiri dari :

1. Lapisan Permukaan (Surface Course)
2. Lapisan Permukaan (Surface Course)
3. Lapis pondasi bawah (Subbase course)
4. Lapisan Tanah dasar (Subgrade course)

Lapisan Permukaan (Surface Course)
Lapisan Permukaan (Surface Course)

   Lapis pondasi bawah (Subbase course)
Lapisan

Tanah dasar (Subgrade course)

Gambar 2.4. Lapisan Perkerasan

Beban  lalu  lintas  yang  bekerja  diatas  konstruksi  perkerasan  dapat

dibedakan atas Muatan kendaraan berupa gaya vertikal.

1. Gaya rem kendaraan berupa gaya horizontal
2. Pukulan roda kendaraan berupa Getaran-getaran

Karena sifat penyebaran gaya maka muatan yang diterima oleh masing-

masing lapisan berbeda dan semakin ke bawah semakin kecil. Lapisan permukaan

harus  mampu menerima seluruh jenis  gaya  yang bekerja,  lapisan  pondasi  atas

menerima  gaya  vertikal  dan  getaran,  sedangkan  tanah  dasar  dianggap  hanya

menerima  gaya  vertikal  saja.  Oleh  karena  itu  terdapat  perbedaan  syarat-syarat

yang harus dipenui oleh masing-masing lapisan. 

2.6.1 Lapisan Permukaan (Surface Course)
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Lapisan permukaan berfungsi

a. Sebagai  lapisan  perkerasan  penahan  beban  roda,  lapisan  mempunyai

stabilitas tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan
b. Sebagai lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya tidak

meresap kelaisan dibawahnya
c. Sebagai  lisan  aus  (wearing  course)  lapisan  yang  langsung  menderita

gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah terjadi aus.
d. Sebagai lisan yang menyebarkan beban kelapisan bawah, sehingga dapat

dipikul oleh lisan lain yang mempunyai daya dukung yang lebih jelek.

Untuk  dapat  memenuhi  Fungsi  tersebut  diatas,  pada  umumnya  lapisan

permukaan  dibuat  dengan  menggunakan  bahan  pengikat  aspal  sehingga,

menghasilkan lapisan kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang

lama.

Jenis-jenis lisan permukaan : 

1. Lapisan bersifat  non struktural,  berfungsi sebagai lapisan aus dan kedap air

antara lain :
a. Burtu (laburan aspal satu lapis)
b. Burda (laburan aspal dua lapis)
c. Latasir (lapisan tipis aspal pasir)
d. Buras (laburan aspal)
e. Latusbum (lapisan tipis asbuton murni)
f. Lataston (lapisan tipis aspal Buton)

2. Lapisan  bersifat  struktural,  berfungsi  sebagai  lapisan  yang  menahan  dan

menyebarkan beban roda .
a. Penetrasi makadam (lapen)
b. Lasbutag (lapisan beton aspal agregat)
c. Laston (lapisan aspal beton)

2.6.2 Lapisan pondasi atas (Base course)

Fungsi lapisan pondasi atas : 

1. Sebagai  lapisan perkerasan yang menahan gaya lintang dari  beban roda

dan menyebarkan kelapisan beban yang dibawahnya.
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2. Sebagai lapisan peresaan untuk pondasi bawah
3. Sebgai bantalan terhadap lapisan permukaan

Bahan  yang  digunakan  untuk  lapisan  pondasi  atas  harus  material  yang

cukup kuat,  sebab lapisan pondasi  atas  tanpa lapisan bahan pengikat  hanya

menggunakan material  dengan CBR 50% dan Plastisitas  Indeks (PI) < 4%.

Bahan-bahannya  berupa  batu  pecah,  kerikil  pecah,  stabilisasi  tanah  dengan

semen dan kapur.

Jenis lapis Pondasi atas yang umum digunakan di Indonesia, antara lain : 

1. Agregat bergradasi baik dapat dibagi atas : 
Batu pecah kelas A
Batu kelas B
Batu pecah kelas C
Batu pecah kelas A memunyai gradasi yang lebih kasar dari batu pecah

kelas B batu pecah kelas B lebih kasar dari batu pecah kelas C.
2. Pondasi Macadam
3. Pondasi Telford
4. Penetrasi Macadam (Lapen)
5. Aspal beton fondasi (Asphalt Concrete Base/ Asphalt Treate Base)
6. Stabilitas yang terdiri dari :

a. Stabilitas agregat dengan semen (Cement Treated Base)
b. Stabilitas agregat dengan kapur (Line Treated Base)
c. Stabilitas agregat dengan aspal (Asphalt Treated Base)

2.6.3 Lapisan pondasi bawah (Subbase course)

Lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar

dinamakan lapis pondasi bawah (subbase)

Lapisan Pondasi bawah berfungsi :

a. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk penyebaran beban roda

ketanah dasar.
b. Lapisan harus cukup kuat, mempunyai CBR 20% Plastisitas Indeks (PI) ≤

10%
c. Efisiensi penggunaan material
d. Mengurangi tebal lapisan diatasnya yang lebih mahal.
e. Sebagai lapisan peresapan, agar air tanah tidak berkumul di pondasi. 
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f. Sebagai lapisan pertama, agar pekerjaan dapat berjalan lancar
g. Sebagai lisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik

ke lapisan pondasi atas.

2.6.4 Lapisan Tanah Dasar (Subgrade course)

Lapisan tanah dasar dspst berupa tanah asli yang dipadatkan, jika tanah

aslinya baik tanah yang didatangkan dari tempat lain dan dipadatkan atau tanah-

tanah yang di stabilisasikan dengan kapur atau bahan lainnya. Pemadatan yang

baik diperoleh jika dilakukan pada kadar air optimum dan diusahakan kadar air

tersebut konstan selama umur rencana. Hal ini dapat dicapai dengan perlengkapan

drainase yang memenuhi syarat.

Ditinjau dari permukaan tanah asli,  maka lapisan tanah dasar dibedakan

atas:

a. lapisan tanah dasar, tanah galian
b. lapisan tanah dasar, tanah timbunan
c. lisan tanah dasar, tanah asli

sebelum  diletakkan  lapisan-lapisan  lainnya,  tanah  dasar  dipadatkan

terlebih  dahulu  sehingga  tercapai  kestabilan  yang  tinggi  terhadap  perubahan

volume.

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat ditentukan oleh

sifat-sifat daya dukung tanah dasar adalah

Masalah-masalah yang sering ditemui menyangkut tanah dasar adalah : 

a. Perubahan bentuk theta dari jenis tanah tertentu akibat beban lalu lintas.
b. Sifat  mengembang  dan  menyusut  dari  tanah  tertentu  akibat  perubahan

kadar air. Hal ini dapat dikurangi dengan memadatkan tanah pada kadar air

optimum sehingga  mencapai  kepadatan  tertentu  dan  perubahan  volume

yang mungkin terjadi dikurangi.
c. Daya dukung tanah dasar yang tidak merata pada daerah dengan macam

tanah  yang  sangat  berbeda.  Perencanaan  tebal  erkerasan  dapat  dibuat
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berbeda-beda dengan membagi jalan menjadi segmen-segmen berdasarkan

sifat tanah yang berlainan.
d. Daya dukung yang tidak merata akibat pelaksanaannya yang kurang baik.
e. Perbedaan penurunan (Diferential Settlement) akibat teradat lisan-lapisan

tanah untuk lunak dibawah  tanah dasar  akan mengakibatkan terjadinya

perubahan bentuk tetap
f. Kondisi  geologis  dari  lokasi  jalan  perlu  dipelajari  dengan  teliti,  jika

kemungkinan lokasi jalan berada pada daerah patahan.

                                Gambar 2.5.1 Tanah Dasar Tanah Galian

                            Gambar 2.5.2 Tanah Dasar Tanah Timbunan
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                                 Gambar 2.5.3 Tanah Dasar Tanah Asli

2.7 Faktor Regional  

       Faktor regional berguna untuk memperhatikan kondisi jalan yang berbeda

antara  jalan  yang  satu  dengan  jalan  yang  lain.  Faktor  regional  mencakup

permeabilitas  tanah,  kondisi  drainase  yang  ada,  kondisi  persimpangan  yang

ramai,pertimbangan  teknis  dari  perenrcana  seperti  ketinggian  muka  air  tanah,

perbedaan  kecepatan  akibat  adanya  hambatan-hambatan  tertentu,  bentuk

alinyemen (keadaan medan) serta persentase kendaraan berat dan kendaraan yang

berhenti, sedangkan iklim mencakup curah hujan rata-rata pertahun.

     Kondisi lingkungan setempat sangat mempengaruhi lapisan perkerasan jalan

dan tanah dasar antara lain : 

1. Berpengaruh terhadap sifat teknis konstruksi perkerasan dan sifat komponen

material     lapisan perkerasan. 

2. Pelapukan bahan material. 

3. Mempengaruhi penurunan tingkat kenyamanan dari perkerasan jalan. 

Pengaruh  perubahan  musim,  perbedaan temperatur  kerusakan-kerusakan akibat

lelahnya bahan,  sifat  material  yang digunakan dapat  juga mempengaruhi umur

pelayanan jalan. 

Rumus:  

Presentase jumlah kendaraan berat =  jumlah kendaraan berat x 100% .......(2.3)
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        Jumlah kendaraan

Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Faktor Regional (FR)

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode Analisa Komponen Bina Marga

Keterangan  :   Iklim  I<900mm/th  maksudnya  curah  hujan  yang  terjadi  tahun

dibawah 900mm.

2.8 Metode Bina Marga  

    Penetuan  tebal  perkerasan  lentur  jalan  didasarkan  pada  buku Petunjuk

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Metode Analisa Komponen 

Data lalu lintas harian rata-rata dapat diperoleh dengan cara:

LHR =
jumlahkendaraantertinggi

K

.........................................................................(2.5)

Dimana : k = 0,09

a. Lintas harian rata-rata awal
Rumus

LHRAwal umur rencan = (1+i)n

xVolume kendaraan.........................................(2.6)

Dimana :
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Kelandaian I
(< 6%)

Kelandaian II
(6-10%)

Kelandaian III
(> 10%)

% Berat
kendaraan

% Berat kendaraan % Berat
Kendaraan

≤ 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 2,5 - 3,0 2,5 3,0 – 3,5



 i = angka pertumbuhan lalu lintas pada masa pelaksanaan
n = masa pelaksanaan
b. Lintas harian rata-rata akhir

Rumus :
LHRAwal umur rencan = (1+i)n

xvolume kendaraan..........................................(2.7)

Dimana :
i = angka pertumbuhan lalu lintas pada masa operasional
n = masa operasional jalan
c. Koefisien distribusi untuk masing-masing kendaraan Berdasarkan Daftar II

SNI-1732-1989-F  tentang  “TATA  CARA  PERENCANAAN  TEBAL

PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA DENGAN METODE ANALISA

KOMPONEN”,  nilai  koefisien  masingmasing  kendaraan  dapat  dilihat  dari

tabel 2.11 
d. Angka ekivalen masing-masing kendaraan Berdasarkan Daftar III SNI-1732-

1989-F tentang “TATA CARA PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN

LENTUR JALAN RAYA DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”,

nilai ekivalen masing-masing kendaraan dapat dilihat dari tabel 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 0,2933 0.0251

7000 15342 0,5415 0.0466

8000 17637 0,9328 0.0794

8160 18000 1,0000 0.0860

9000 19841 1,4798 0.1273
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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 39864 8,6447 0,7452

15000 33069 11,4184 0,9820

16000 35276 14,7815 12,712

Sumber sni 1732-1989-f
e. Lintas ekivalen permulaan (LEP) 

Rumus:
LHRawalumur rencana

LEP=∑¿ xc x E ).........................................................(2.8)

Dimana: 
c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan 
  E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan 
f. Lintas ekivalen akhir (LEA) 

Rumus:
LHRakhirumur rencana

LEA=∑¿ x c x E ).......................................................(2.9)

Dimana: 
c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan 
  E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan 

g. Lintas ekivalen tengah (LET) 
Rumus:

LET  =  
LEP+LEA

2

 ................................................................................................(2.10)

h.  Faktor penyesuaian 
Rumus:

FP  =  
UR
10  ...........................................................................................................

(2.11)

Dimana: UR = Umur Rencana/masa operasional jalan 
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i.  Lintas ekivalen rencana (LER) 
Rumus:   
LER = LET x FP .............................................................................................(2.12)
j.  Analisa daya dukung tanah 

Untuk menentukan nilai daya dukung tanah dasar, digunakan persamaan 2.1 
pada subbab 2.3.2 berdasarkan SNI-1732-1989-F tentang “TATA CARA 
PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA 
DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN”. 
k.  Analisa tebal perkerasan lentur 

• Faktor regional 
Rumus:  

Presentase kendaraan berat  = 
jumlahkendaraanberat

jumlah kendaraan  x 100%........................

(2.13)

       Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini:

         Tabel 2.5 Faktor Regional (FR)

Kelandain I ( <

6% )

Kelandain II (6 –

10 %)

Kelandain III (>

10%)

% kendaraan

berat

% kendaraan

berat

% kendaraan berat

≤ 30% <

3

0

%

≤ 30% < 30% ≤ 30% < 30%

Iklim 1< 900mm/th 0,5 1,0 -

1

,

5

1,0 1,5 –

2,0

1,5 2,0 – 2,5

Iklim 1< 900mm/th 1,5 2,0 –

2

2,0 2,5 –

3,0

2,5 3,0 – 3,5
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,

5

Catatan : pada bagian tertentu jalan,seperti persimpangan,pemberhentianatau tikungan tajam (jari-

jari 30 cm) FR ditambah 0,5.pada daerah rawa,FR ditambah 1,0.sumber sni 1732-1989-f
• Indeks permukaan 
        Dalam menentukan indeks permukaan awal  umur  rencana (IPo)  perlu

diperhatikan  jenis  lapis  permukaan  jalan  (kerataan/kehalusan  serta  kekokohan)

pada  awal  umur  rencana.  Besarnya  nilai  indeks  permukaan  pada  awal  umur

rencana.
• Indeks permukaan akhir 
       Untuk  menentukan  indeks  permukaan  pada  akhir  umur  rencana,  perlu

dipertimbangkan faktor klasifikasi  fungsional jalan dan jumlah lintas  ekivalen

rencana (LER). Adapun kisaran nilai indeks tersebut.
• Indeks tebal perkerasan 
        Adalah suatu angka yang berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan.

Penentuan  nilai  indeks  tebal  perkerasan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan

pesamaan berikut ini 
1094

( ITP
2,54 )

¿
5,19

¿
0,4+¿

log0 ( LER x 3650 )=9,36 x log0( ITP
2,54

+1)−0,2+

log0( ∆ PSI
4,2−1,5 )
¿

 ..........................

(2.14)
Dimana : 
LER = Lintas Ekivalen Rencana 
3650 = Jumlah hari dalam 10 tahun 
ITP = Indeks Tebal Perkerasan 
DDT = Daya Dukung Tanah Dasar 
∆PSI = Perbedaan Serviceability Index di awal dan akhir umur rencana 
FR = Faktor Regional
• Koefisien kekuatan relatif 
           Koefisien kekuatan relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaannya

sebagai lapis permukaan, lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah ditentukan

secara korelasi sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan aspal), kuat tekan

(untuk bahan yang diperkuat dengan semen atau kapur) atau CBR (untuk bahan
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lapis pondasi bawah). Jika alat Marshall Test tidak tersedia, bahan beraspal bias

diukur dengan cara lain seperti Hveem Test, Hubbard Field, dan Smith Triaxial.

Besarnya keofisien kekuatan relatif dapat dilihat pada Tabel 2.16. 
• Susunan lapisan perkerasan 
           Dalam menentukan tebal lapisan perkerasan, dipergunakan persamaan ini:

´ITP=a1. D1+a2 .D 2+a3. D3 ..................................................................(2.15)

Dimana:  
ITP = Indeks Tebal Perkerasan 
a1 = koefisien kekuatan relatif lapis permukaan 
a2 = koefisien kekuatan relatif lapis pondasi atas 
a3 = koefisien kekuatan relatif lapis pondasi bawah 
D1 = tebal lapis permukaan 
D2 = tebal lapis pondasi atas 
D3 = tebal lapis pondasi bawah 
Berikut adalah batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan: 

1. Lapis permukaan 

               Tabel 2.6 Batas Minimum Lapis Permukaan

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 7,75 Lasbutag ,laston

≥ 10,00 10 Laston
                   Sumber sni 1732-1989-f

2.  Lapis pondasi

Tabel 2.7 Batas Tebal Minimum Lapis Pondasi

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

10 Laston atas

7,50- 9,99
20

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

15 Laston atas
10 –12,14 20 Batu pecah,stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
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dengan kapur,pondasi macadam,lapen,laston atas

≥ 12,25 25
Batu pecah,stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 

dengan kapur,pondasi macadam  ,lapen,laston atas
*) Batas  20 cm tersebut  dapat diturunkan menjadi  15 cm bila  untuk pondasi  bawah digunkan

material butir kasar.Sumber : SNI 1732-1989-f

3. Lapis pondasi bawah  

       Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum adalah

10 cm.

2.9 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk menentukan besarnya  biaya  yang diperlukan terlebih  dahulu
harus diketahui volume dari pekerjaan yang direncanakan. Pada umumnya
pembuat jalan tidak lepas dari masalah galian maupun timbunan. Besarnya
galian  dan  timbunan  yang  akan  dibuat  dapat  dilihat  pada  gambar  long
profile.  Sedangkan  volume  galian  dapat  dilihat  melalui  gambar  Cross
Section.  Selain  mencari  volume  galian  timbunan  juga  diperlukan  untuk
mencari volume dari pekerjaan lainya yaitu :

a. Volume Pekerjaan
1) Pekerjaan persiapan
2) Peninjauan lokasi
3) Pengukuran dan pemasangan patok
4) Pembersihan lokasi dan persiapan alat bahan untuk pekerjaan
5) Pembuatan Bouplank

b. Pekerjaan tanah
1) Galian tanah
2) Timbunan tanah
3) Pekerjaan perkerasan
4) Lapis permukaan (Surface Course)
5) Lapis pondasi atas (Base Course)
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6) Lapis pondasi bawah (Sub Base Course)
7)  Lapis tanah dasar (Sub Grade )

c. Pekerjaan pelengkap
1) Pemasangan rambu-rambu
2) Pengecatan marka jalan
3) Penerangan

2.9.1 Analisa Harga Satuan

Analisa harga satuan diambil dari Harga Satuan Dasar Upah Dan Bahan
Serta Biaya Operasi Peralatan Dinas Bina Marga Surakarta Tahun anggaran
20017.
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