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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendahuluan

Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu berupa perkerasan

yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Perkerasan ini memiliki lapisan

- lapisan perkerasan yang berfungsi untuk menerima beban dan menyebarkan beban

ke lapisan bawahnya. Beban kendaraan dilimpahkan keperkerasan jalan melalui

bidang kontak roda berupa beban terbagi rata. Beban tersebut diterima oleh lapisan

permukaan dan disebarkan ke tanah dasar.(Sukirman, 1999)

Kontruksi perkerasan lentur terdiri dari tiga lapisan, yaitu : lapis permukaan

(surface course), lapis pondasi atas (base course), dan lapis pondasi bawah

(subbase course), lapisan tanah dasar (subgrade).

Sumber : (Sukirman , 1999)

Gambar 2.1. Susunan Lapis Perkerasan Jalan

Lapisan Permukaan adalah lapisan yang terletak paling atas yang berfungsi

sebagai : lapis aus (wearing course), lapis perkerasan penahan beban roda, lapisan

kedap air, dan lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah.

Lapis Pondasi Atas adalah lapisan perkerasan yang terletak diantara lapisan

pondasi bawah dan lapisan permukaan, yang berfungsi sebagai : bagian perkerasan

yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban kelapisan
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bawahnya, lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah, dan bantalan terhadap

lapisan permukaan.

Lapis Pondasi Bawah adalah lapisan yang terletak diantara lapisan pondasi

atas dan tanah dasar, yang berfungsi sebagai : bagian dari kontruksi perkerasan

untuk menyebarkan beban roda ke dasar tanah, efisiensi penggunaan material

karena meterial pondasi bawah lebih murah, mengurangi tebal lapisan di atasnya,

dan lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi.

Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah yang terletak di bawah lapisan

pondasi bawah, yang 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 : Perubahan bentuk tetap (deformasi

permanen) dari macam tanah tertentu akibat beban lalu lintas, Sifat mengembang

dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air, Daya dukung tanah

yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah dengan macam

tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya, Lendutan dan lendutan balik

selama dan sesudah pembebanan lalu lintas dari macam tanah tertentu, 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.

Perkerasan lentur akan mempunyai kinerja yang baik, bila perencanaan

dilakukan dengan baik dan seluruh komponen-komponen utama dalam sistem

perkerasan berfungsi dengan baik. Peranan komponen-komponen perkerasan lentur

(Federal Highway Adsministration,2006) :

a. Lapisan aus (wearing course) yang memberikan cukup kekesatan,

tahan gesek, dan penutup kedap air atau drainase air permukaan.

b. Lapisan perkerasan terikat atau tersementasi yang memberikan daya

dukung yang cukup, sekaligus sebagai penghalang air yang masuk

ke dalam material tak terlihat dibawahnya.

c. Lapis pondasi (base course) dan Pondasi bawah (subbase course)

tak terikat yang memberikan tambahan kekuatan, dan ketahanan
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terhadap pengaruh air yang merusak struktur perkerasan serta

pengaruh degradasi yang lain. (erosi dan intrusi butiran halus).

d. Tanah dasar (subgrade) yang memberikan cukup kekakuan,

kekuatan yang seragam dan merupakan landasan yang stabil bagi

lapisan material perkerasan diatasnya.

e. Sistem drainase yang dapat membuang air dengan cepat dari sistem

perkerasan, sebelum air menurunkan kualitas lapisan material

granuler tak terikat dan tanah dasar.

Lapis Tambahan (overlay)

Perkerasan yang secara terus menerus  mengalami tegangan-tegangan

akibat beban lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perkerasan.

Selain itu, temperatur, kelembapan, dan gerakan tanah dasar dapat pula

menyebabkan kerusakan perkerasan. Untuk hal ini, deteksi dan perbaikan

kerusakan secara dini pada perkerasan akan mencegah kerusakan minor yang

mungkin dapat berkembang menjadi kegagalan perkerasan.

Material lapis tambahan dapat berupa semen aspal atau beton semen

portland diatas perkerasan lama. Sebelum pekerjaan lapis tambahan dilakukan,

maka harus diketahui lebih dulu jenis-jenis kerusakan perkerasnnya, yaitu

kerusakan yang sifatnya fungsional atau struktural. Hal ini, karena tipe kerusakan

akan menentukan jenis lapisan tambahan yang akan dilakukan. Kerusakan

fungsional adalah kerusakan pada gangguan kerataan permukaan dan tekstur

permukaan,  sedangkan kerusakan struktural adalah kerusakan yang menyangkut

penurunan kemampuan struktur perkerasan dalam mendukung beban lalu lintas.

Pekerjaan evaluasi struktur perkerasan diperlukan sebelum dilakukan

rehabilitasi. Karena rehabilitasi ini dikerjakan pada perkerasan yang sudah ada,

maka sebelum menagani pekerjaan tersebut, perlu dipelajari dulu segala sesuatu

terkait dengan kerusakan perkerasan dan cara penangannya. Secara umum, evaluasi

perkerasan dibagi menjadi  tiga aktifitas (Asphalt Institute MS-17) :

1) Melakukan penelitian karakteristik fungsional (kualitas

berkendaraan dan kekerasan permukaan).



7

2) Melakukan survei kondisi dan kerusakan.

3) Melakukan uji struktur perkerasan ( tidak merusak dan merusak).

Evaluasi struktur perkerasan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk :

a) Analisis sisa umur perkerasan dan perancangan lapis tambahan.

b) Monitiring (pemantauan) tingkat jaringan dari kinerja perkerasan.

c) Pengambilan keputusan terkait dengan program-program

pemeliharaan dan rencana rehabilitasi.

2.2 Fungsi Jalan

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

Pemerintah No.26 tahun 1985, sistim jaringan jalan di Indonesia dapat dibedakan

atas sistim jaringan jalan primer dan 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. Ini berarti

sistim jaringan jalan primer menghubungkan simpul simpul jasa distribusi sebagai

berikut :

a. Dalam satu Satuan wilayah Pengembangan menghubungkan secara

menerus kota jenjang kesatu (ibu kota propinsi), kota jenjang kedua (ibu

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

jenjang dibawahnya sampai ke persil.

b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar

Satuan Wilayah Pengembangan.

Sistim jaringan jalan sekunder adalah sistim jaringan jalan dengan peranan

pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota, ini berarti sistim jaringan

jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang

menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi

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

sampai ke perumahan.
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Berdasarkan fungsi jalan, jalan dapat dibedakan atas:

a. Jalan arteri, adalah jalan yan melayani angkutan utama dengan ciri-ciri

perjalanan jarak jati, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk

dibatasi secara efisien.

b. Jalan kolektor, adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/

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

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan lokal, adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk

tidak dibatasi.

2.3 Kinerja Perkerasan Jalan (Pavement Performance)

Kinerja perkerasan jalan (Pavement performance) meliputi 3 hal yaitu :

a. Keamanan, yang ditentukan oleh besarnya gesekan akibat adanya kontak

antara ban dan permukaan jalan. Besarnya gaya gesek yang terjadi

dipengaruhi oleh bentuk dan kondisi ban, tekstur permukaan jalan, kondisi

cuaca dls.

b. Wujud perkerasan (structural perkerasan), sehubungan dengan kondisi fisik

dari jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, gelombang dan

lain sebagainya.

c. Fungsi pelayanan (fungtional performance), sehubungan dengan bagaimana

perkerasan tersebut memberikan pelayanan kepada pemakai jalan. Wujud

perkerasan dan fungsi pelayanan umumnya merupakan satu kesatuan yang

dapat di gambarkan dengan “kenyamanan mengemudi (riding quality)”.

Tingkat kenyamanan ditentukan berdasarkan anggapan-anggapan sbb:

a. Jalan disediakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada

pemakai jalan.

b. Kenyamanan sebenarnya merupakan faktor subjektif, tergantung penilaian

masing-masing pengemudi, tetapi dapat dinyatakan dari nilai rata-rata yang

diberikan oleh pengemudi.
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c. Kenyamanan berkaitan dengan bentuk fisik dari perkerasan yang dapat

diukur secara objektif serta mempunyai nilai korelasi dengan penilaian

subjektif masing-masing pengemudi.

d. Wujud dari perkerasan dapat juga diperoleh dari sejarah per-kerasan itu

sendiri.

e. Pelayanan yang diberikan oleh jalan dapat dinyatakan sebagai nilai rata-rata

yang diberikan oleh sipemalcai ialan.

2.4 Umur Rencana

Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan

Metode Analisa Komponen (1987), dijelaskan bahwa umur rencana adalah jumlah

waktu dan tahun dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka samapai saat diperlukan

perbaikan berat atau dianggap perlu diberi lapis permukaan yang baru. Umur

rencana adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas

kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural.

Selama umur rencana tersebut pemeliharaan perkerasan jalan tetap harus

dilakukan, seperti pelapisan non struktural yang berfungsi sebagai lapisan aus dan

kedap air. Umur rencana untuk perkerasan lentur jalan baru umumnya diambil 20

tahun dan untuk peningkatan jalan 10 tahun. Umur rencana yang lebih besar dari

20 tahun tidak lagi ekonomis karena perkembangan lalu lintas yang terlalu besar

dan sukar mendapatkan ketelitian yang memadai. (Sukirman, 1999)

2.5 Lalu Lintas

Tebal lapisan perkerasan jalan ditentukan dari beban yang akan dipikul,

berarti dari arus lalu lintas yang hendak memakai Jalan tersebut. Besarnya arus lalu

lintas dapat diperoleh

a. Analisa lalu-lintas saat ini, sehingga diperoleh data mengenai

- jumlah kendaraan yang hendak memakai jalan

- jenis kendaraan beserta jumlah tiap jenisnya

- konfigurasi sumbu dari setiap jenis kendaraan

- beban masing-masing sumbu kendaraan
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Pada perencanaan jalan baru perkiraan volume lalu lintas ditentukan dengan

menggunakan hasil survey volume lalu-lintas didekat jalan. tersebut dan analisa

pola lalu lintas di sekitar

b. Perkiraan faktor pertumbuhan lalu lintas secara umur rencana, antara lain

berdasarkan atas analisa ekonomi dan sosial daerah tersebut.

2.5.1 Volume Lalu Lintas

Jumlah kendaraan yang hendak memakai jalan dinyatakan dalam volume

lalulintas. Volume lalulintas didevinisikan sebagai jumlah kendaraan yang

melewati satu titik pengamatan selama satu satuan waktu.

Untuk perencanaan tebal lapisan perkerasan, volume lalulintas dinyatakan

dalam kendaraan/hari/ 2 arah untuk jalan 2 arah tidak terpisah dan kendaraan/hari/

1 arah untuk jalan satu arah atau 2 arah terpisah.

Data volume lalulintas dapat diperoleh dari pos-pos rutin yang ada di sekitar

lokasi. Jika tidak terdapat pos-pos rutin di dekat lokasi atau untuk pengecekan data,

perhitungan volume lalulintas dapat dilakukan secara manual ditempat-tempat yang

dianggap perlu.

2.5.2 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas

Jumlah kendaraan yang memakai jalan bertambah dari tahun ke tahun.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lalulintas adalah perkembangan daerah,

bertambahnya kesejahteraan masyarakat, naiknya. kemampuan membeli

kendaraan, dls. Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen/ tahun.
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2.6 Metode Analisa Komponen

2.6.1 Jumlah Lajur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C)

Jalur rencana salah satu jalur lalulintas dari suatu ruas jalan raya, yang

menampung lalu lintas terbesar. Jika jalan tidak memiliki tanda batas jalur, maka

jumlah jalur ditentukan dari lebar perkerasan.

Tabel 2.1. Pedoman Penentuan Jumlah Lajur

Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (n)

L<5,5 m

5,5 m < L < 8,25 m

8,25 m < L < 11,25 m

11,25 m < L < 15 m

15 m < L < 18,75 m

18,75 m < L < 22 m

1 lajur

2 lajur

3 lajur

4 lajur

5 lajur

6 lajur

Sumber : (Alik Ansyori, 2003)

Koefisien distribusi  kendaraan (C) untuk kendaraan ringan maupun berat

yang melewati jalur rencana ditentukan melalui  tabel 2.2.

Tabel 2.2. Koefisien Distribusi Ke Lajur Rencana

Jumlah Lajur
Kendaran ringan Kendaraan berat

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah

1 lajur 1 1 1 1

2 lajur 0,6 0,5 0,7 0,5

3 lajur 0,4 0,4 0,5 0,475

4 lajur - 0,3 - 0,45

5 lajur - 0,25 - 0,425

6 lajur - 0,2 - 0,4

Sumber : (Alik Ansyori, 2003)

*) berat total < 5 ton, misalnya sedan, pick up.

**) berat total >5 ton, misalnya bus, truk, traktor dan lain – lain

2.6.2 Angka Ekivalen (e) Beban Sumbu Kendaraan

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

Kendaraan).
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Tabel 2.3. Angka Ekivalen Beban Sumbu Kendaraan

Beban Sumbu Angka Ekivalen

Kg Lb

Sumbu

tungal

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 13227 0.2923 0.0251

7000 15432 0.5415 0.0466

8000 17636 0.9238 0.0794

8160 18000 1.0000 0.0860

9000 19841 1.4798 0.1273

10000 22045 2.2555 0.1940

11000 24250 3.3022 0.2840

12000 26454 4.6770 0.4022

13000 28659 6.4419 0.5540

14000 30863 8.6647 0.7452

15000 33068 11.4184 0.9820

16000 35272 14.7815 1.2712

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)

2.6.3 Lalu Lintas Harian Rata-rata

a. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) setiap jenis kendaraan ditentukan pada

awal umur rencana, yang dihitung untuk dua arah pada jalan tanpa median atau

masing-masing arah jalan dengan mediam.

b. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut : =
Keterangan : j = jenis kendaraan
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c. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) dapat dihitung dengan rumus :

= ( + )
Keterangan : i = perkembangan lalu lintas

d. Lintas Ekivalen Tengah (LET) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

:

LET = x (LEP +LEA)

e. Lintas Ekivalen Rencana (LER) dihitung dengan rumus :

LER = LET x FP

FP = UR/10

Dimana FP = Faktor penyesuaian

UR = Umur rencana

2.6.4 Daya Dukung Tanah Dasar

Daya Dukung Tanah (DDT) ditetapkan berdasarkan grafis kolerasi antara

CBR (California Bearing Ratio). Nilai CBR yang dimaksud adlah CBR lapangan

dan CBR laboratorium.

Jika digunkan CBR lapangan, maka pengambilan contoh tanah dasar

dilakukan dengan tabung (undistrub), kemudian direndam dan diperiksa nilai

CBRnya. Dapat juga diukur langsung di lapangan. CBR lapangan biasanya

digunakan untuk perencanaan lapis tambahan (overlay).

CBR laboratorium umumnya dipakai untuk pembangunan jalan baru.

Sementara ini dianjurkan untuk mendasarkan daya dukung tanah dasar hanya

kepada pengukuran nilai CBR. Cara-cara lain hanya digunakan bila telah disertai

data-data yang dipertanggung jawabkan. Cara-cara tersebut berupa : Group Index,

Plate Bearing Test atau R-value. Nilai yang mewakili dari sejumlah CBR yang
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dilaporkan, dapat ditentukan menggunakan grafik dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

 Tentukan nilai-nilai  CBR terendah

 Tentukan berapa bnayak nilai CBR yang sama dan lebih besar dari

masing-masing nilai CBR

 Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100% dan jumlah

lainya merupakan presentase dari 100%

 Buat grafik hubungan antara CBR dan presentase jumlah

 Nilai CBR yang mewakili didapat dari angka presentase 90%

Contoh Penentuan Harga CBR yang mewakili

Diketahui: Harga CBR = 3; 4; 3; 6; 6; 5; 11; 10; 6; 6; dan 4.

CBR
Jumlah yang sama atau

lebih besar

Persen (%) yang sama

atau lebih besar

3 11 11/11 x 100% = 100%

3 - -

4 9 9/11 x 100% = 81,8%

4 - -

5 7 7/11 x 100% = 63,6%

6 6 6/11 x 100% = 54,4%

6 - -

6 - -

6 - -

10 2 2/11 x 100% = 18,2%

11 1 1/11 x 100% = 9,0%
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Sumber : (Alik Ansyori, 2003)

Gambar 2.2. Korelasi CBR dan DDT
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2.6.5 Faktor Regional (FR)

Keadaan lapangan mencakup permebilitas tanah, perlengkapan drainase,

bentuk ainyemen serta presentase kendaraan berat, dan kendaraan yang berhenti,

maupun keadaan iklim mencakup curah hujan rata-rata pertahun.

Persyaratan pengguna disesuaikan dengan “ Peraturan Pelaksanaan

Pembangunan Jalan Raya” edisi terbaru. Maka pengaruh keadaan lapangan yang

mencakup permebilitas tanah dan perlengkapan drainase dapat dianggap sama.

Dengan demikian dalam penentuan tebal perkerasan faktor regional  yang

berpengaruh adalah alinyemen horizontal (tikungan) dan aliynemen vertikal

(kelandaian),  presentase kendaraan berat, kendaraan berhenti, serta iklim (curah

hujan).

Tabel 2.4 Faktor Regional

Curah Hujan

Kelandaian I

(<6%)

Kelandaiaan II

(6-10) %

Kelandaiaan II

(>10) %

% 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 2,5-3,0 2,5 3,0-3,5

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)

Catatan : pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan,

pemberhentian, tikungan (r = 30m), FR ditambah 0,5. Pada daerah rawa FR

ditambah 1,0.

2.6.6 Indeks Permukaan (IP)

Indeks permukaan ini menyatakan nilai kerataan atau kehalusan serta kuat

permukaan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi kendaraan  yang lewat.

Berikut nilai-nilai IP :
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Indeks Permukaan (IP) Fungsi Pelayanan

4 – 5 Sangat baik

3 – 4 Baik

2 – 3 Cukup

1 – 2 Kurang

0 – 1 Sangat kurang

Sumber : (Alik Ansyori, 2003)

Dalam menentukan indeks permukaan (IPt) pada akhir umur rencana perlu

dipertimbangkan beberapa faktor klasifikasi fungsioal jalan dan jumlah Lintas

Ekivalen Rencana (LER).

Tabel 2.5. Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana (IPt)

LER*

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 -

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

>1000 - 2,0-2,5 2,5 2,5

Sumber : (Sukirman, 1999)

Dalam menentukan Indeks Permukaan pada awal umur rencana (IPo) perlu

di perhatikan jenis lapis permukaan jalan pada awal umur rencana.
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Tabel 2.6. Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana

Jenis Permukaan IPo

Roughess

*)

(mm/Km)

LASTON

≥ 4 ≤ 1000

3,9-3,5 >1000

LASBUTAG

3,9-3,5 ≤ 2000

3,4-3,0 > 2000

HRA

3,9-3,5 ≤ 2000

3,4-3,0 > 2000

BURDA 3,9-3,5 < 2000

BURTU 3,4-3,0 < 2000

LAPEN

3,4-3,0 ≤ 3000

2,9-2,5 > 3000

LATSBUM 2,9-2,5

BURAS 2,9-2,5

LATASIR 2,9-2,5

JALAN TANAH ≤ 2,4

JALAN KRIKIL ≤ 2,4

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)

2.6.7 Koefisien Kekuatan Relatif (a)

Koefisien Kekuatan Relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaanya

sebagai pelapis permukaan, pondasi atas, pondasi bawah ditentukan secara korelasi

suatu nilai Marshal Test (untuk bahan aspal), kuat tekan (untuk bahan yang

distabilisasi dengan semen dan kapur), atau CBR (bahan lapis pondasi bawah).

Jika alat Marshal test tidak tersedia, maka kekuatan (stabilitas) bahan

beraspal bisa diukur dengan cara lain seperti Hveem Test, Hubbard Field dan Smith

Triaxial. nilai koefisien relatif berkembang dengan seiringnya penelitian terhadap

bahan lapis perkerasan itu sendiri, sehingga angka koefisien kekuatan relatif dapat

di ubah sesuai dengan bahan yang digunakan.
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Tabel 2.7. Koefisien Kekuatan Relatif

Koefsien Kekuatan Relatif Kekuatan Bahan

Jenis Bahan

a 1 a 2 a 3

Ms

(kg)

Kt

(kg/cm)

CBR

(%)

0,40 - - 744 - -

0,35 - - 590 - - Laston

0,35 - - 454 - -

0,30 - - 340 - -

0,35 - - 744 - -

0,31 - - 590 - - Lasbutag

0,28 - - 454 - -

0,26 - - 340 - -

0,30 - - 340 - - HRA

0,26 - - 340 - - Aspal macadam

0,25 - - - - - Lapen (mekanis)

0,20 - - - - - Lapen (manual)

- 0,28 - 590 - -

- 0,26 - 252 - - Laston Atas

- 0,24 - 340 - -

- 0,23 - - - - Lapen (mekanis)

- 0,19 - - - - Lapen (manual)

- 0,15 - - 22 - stab. Tnh dgn semen

- 0,13 - - 18 -

- 0,15 - - 22 - stab. Tnh dgn 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/lemp kepasiran

Sumber : (Sukirman, 1999)
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2.6.8. Indeks Tebal Perkerasan (ITP)

Indeks tebal perkerasan lentur didapatkan dengan menarik garis pada grafik

nomogram yang sudah tersedia pada SNI 1732-1989-F dalam lampiran, dengan

melihat maing-masing nilai yang diambil dari Indeks permukaan (IPo dan IPt).

Dimana nilai Daya Dukung Tanah Dasar (DDT), Lintas Ekivalen Rata-rata (LER).

Faktor Regional (FR) saling berpengaruh. Langkah-langkah menggunakan

nomogram tersebut adalah sebagai berikut :

 Ada 9 jenis nomogram tergantung pada nilai indeks permukaan awal

(IPo) dan indeks permukaan akhir (IPt)

 Menentukan titik nilai daya dukung tanah (DDT) yang didapat dari

korelasi dengan CBR

 Menentukan titiknilai LER yang telh didapat dari perhitungan

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

mengenai garis ITP

 Tentukan titik nilai FR dari tabel 2.4

 Dari titik ITP yang didapat, disambungan dengan titik FR hingga

mengenai garis ITP

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)

Gambar 2.3. Contoh Nomogram
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2.6.9 Batas Minimum Tebal Lapis Perkerasan

Pada perkerasan lentur setiap lapisan, baik lapisan permukaan maupun

lapisan pondasi bawah dan atas memiliki batas minimum berdasarkan Indeks Tebal

Perkerasan yang didapat dari monogram. Batas-batas minimum tebal lapis

perkerasan untuk setiap lapinya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8. Tebal Minimum Lapis Permukaan (D1)

ITP

Tebal

Minimu

m Bahan

<3,00

Lapis Pelindung, BURAS,

BURTU/BURDA

3,00-6,70 5

LAPEN/Aspal macadam, HRA, Asbuton,

Laston

6,71-7,49 7,5

LAPEN/Aspal macadam, HRA, Asbuton,

Laston

7,50-9,99 7,5 Asbuton,Laston

≥ 10 10 Laston

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)

Tabel 2.9. Tebal Minimum Lapis Pondasi Atas

ITP Tebal Minimum Bahan

<3,00 15
batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur

3,00-

7,49
20 batu pecah, stailisasi tanah dengan kapur

10 laston atas

7,50-

9,99
20 *)

batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, pondasi macadam

15 laston atas

10.00-

12,14
20

batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, lapen, laston atas

≥ 11,15 25
batu pecah, stabilisasi tanah dengan semen, stabilisasi

tanah dengan kapur, pondasi macadam, lapen, laston atas

Sumber : (SKBI-2.3.26.1987)
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*) Batas 20 cm tersebut dapat diturunkan menjadi 15 cm bila untuk pondasi bawah

digunakan material digunakan material berbutir kasar.

Perhitungan perencenaan didasarkan pada kekuatan relatif masing-masing

lapisan perkerasan jangka panjang, dimana penentuan tebal perkerasan dinyatakan

oleh ITP dengan rumus :

ITP = a1.D1 + a2.D2 + a3.D3

Dimana :  a1,a2,a3  = koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan dari

tabel 2.7

: D1,D2,D3 = tebal masing-masing lapisan perkrasan (cm)

*) 1 = Lapisan Permukaan

2 = Lapisan pondasi atas

3 = Lapisan pondasi bawah

2.6.10 Pelapisan Tambahan

Untuk perhitungan pelapisan tambahan (overlay), kondisi perkerasan jalan

lama (existing pavement) dinilai sesuai daftar dibawah ini:

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%

Retak sedang, beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih

menunjukkan kestabilan ................................................................... 50 – 70%

Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala

ketidakstabilan .................................................................................. 30 – 50%

2. Lapisan 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 :
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Indek Plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 10 ................................... 70 – 100%

Pondasi Macadam atau Batu Pecah :

Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 6 ..................................... 80 – 100%

3. Lapisan Pondasi Bawah :

Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 6 ..................................... 90 – 100%

Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) > 6 ....................................... 70 – 90%

Contoh Perencanaan Perkuatan Jalan Lama (Pelapisan Tambahan / Overlay)

1. Rencanakan:

Tebal lapis tambahan jalan lama 2 jalur, data lalu lintas tahun 1990 seperti di

bawah ini, dan umur rencana: a). 5 tahun; b). 15 tahun.

Susunan perkerasan jalan lama: Asbuton (MS.744) = 10,5 cm; Batu pecah (CBR

100) = 20 cm, Sirtu (CBR 50) = 10 cm.

Hasil penilaian kondisi jalan menunjukkan bahwa pada lapis permukaan asbuton

terlihat crack sedang, beberapa deformasi pada jalur roda (kondisi 60%) akibat

jumlah lalu lintas melebihi perkiraan semula. FR = 1,0.

Bahan lapis tambahan asbuton (MS.744).

2. Data-data:

Kendaraan ringan ...................................................................... 2000 kendaraan

Bus 8 ton .................................................................................... 600 kendaraan

Truk 2 as 13 ton ......................................................................... 100 kendaraan

Truk 3 as 20 ton ......................................................................... 60 kendaraan

Truk 5 as 30 ton ......................................................................... 20 kendaraan

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

LHR 1990 = 2690 kend./hari/2 jurusan

Perkembangan lalu lintas (i) = ............................................. untuk 5 tahun = 8%

............................................................................................ untuk 15 tahun = 6%
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3. Penyelesaian:

LHR pada tahun ke-5 atau ke-15 (akhir umur rencana) rumus : (1 + i)n

5 tahun 15 tahun

Kendaraan ringan 2 ton 2938,6 kendaran 47931 kendaraan

Bus 8 ton 881,6 kendaraan 1437,9 kendaraan

Truk 2 as 13 ton 146,9 kendaraan 239,7 kendaraan

Truk 3 as 20 ton 88,2 kendaraan 143,8 kendaraan

Truk 5 as 30 ton 29,4 kendaraan 47,9 kendaraan

Setelah dihitung angka ekivalen (E) masing-masing kendaraan sebagai berikut:

Kendaraan ringan....................................................0,0002 + 0,0002 = 0,0004

Bus 8 ton ................................................................0,0183 + 0,1410 = 0,1593

Truk 2 as 13 ton .....................................................0,1410 + 0,9238 = 1,0648

Truk 3 as 20 ton .....................................................0,2923 + 0,7452 = 1,0375

Truk 5 as 30 ton .....................................................1,0372 + 2(0,1410) = 1,3195

Menghitung LEP:

Kendaraan ringan................................................. 0,50 x 2000 x 0,0004 = 0,400

Bus 8 ton ............................................................. 0,50 x 600 x 0,1593 = 47,790

Truk 2 as 13 ton .................................................. 0,50 x 100 x 1,0648 = 53,240

Truk 3 as 20 ton .................................................. 0,50 x 60 x 1,0375 = 31,125

Truk 5 as 30 ton .................................................. 0,50 x 20 x 1,3195 = 13,194

------------------------------------

LEP = 145,749

Menghitung LEA:

5 tahun:

Kendaraan ringan.............................................. 0,50 x 2938,6 x 0,0004 = 0,588

Bus 8 ton .......................................................... 0,50 x 881,6 x 0,1593 = 70,219

Truk 2 as 13 ton ............................................... 0,50 x 146,9 x 1,0648 = 78,210

Truk 3 as 20 ton ............................................... 0,50 x 88,2 x 1,0375 = 45,754
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Truk 5 as 30 ton ............................................... 0,50 x 29,4 x 1,3195 = 19,395

------------------------------------

LEA5 = 214,166

15 tahun:

Kendaraan ringan............................................ 0,50 x 4793,1 x 0,0004 = 0,959

Bus 8 ton ........................................................ 0,50 x 1437,9 x 0,1593 = 114,529

Truk 2 as 13 ton ............................................. 0,50 x 239,7 x 1,0648 = 127,616

Truk 3 as 20 ton ............................................. 0,50 x 143,8 x 1,0375 = 74,596

Truk 5 as 30 ton ............................................. 0,50 x 47,9 x 1,3195 = 31,600

------------------------------------

LEA15 = 349,300

Menghitung LET:

LET5 = ½ (LEP + LEA5) ................................ ½ (145,749 + 214,166) = 180

LET15 = ½ (LEP + LEA15) ............................. ½ (145,749 + 349,300) = 248

Menghitung LER:

LER5 = LET5 x UR/10.................................... 180 x 5/10 = 90

LER15 = LET15 x UR/10 ................................ 248 x 15/10 = 372

Mencari ITP:

CBR tanah dasar 3,4% ; DDT = 4 ; IP = 2,0 ; FR = 1,0

LER5 = 90 ...................................................... ITP5 = 7,1 (IPo = 3,9 – 3,5)

LER15 = 372.................................................... ITP15 = 8,8 (IPo = 3,9 – 3,5)

Menetapkan tebal lapis tambahan:

- Kekuatan jalan lama:

Asbuton (MS.744) 10,5 cm = 60% . 10,5 . 0,35 = 2,2

Batu pecah (CBR 100) 20 cm = 100% . 20 . 0,14 = 2,8

Sirtu (CBR 50) 10 cm = 100% . 10 . 0,12 = 1,2

---------------------------------

ITP ada = 6,2
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UR 5 tahun:

ITP = ITP5 – ITP = 7,1 – 6,2 = 0,9

0,9 = 0,35 . D1..........................D1 = 2,6 ≈ 3 cm Asbuton (MS.744)

- UR 15 tahun:

ITP = ITP15 – ITP ada = 8,8– 6,2 = 2,6

2,6 = 0,35 . D1.........................D1 = 7,4 ≈ 7,5 cm Asbuton (MS.744)

2.7. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

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

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.

2.7.1 Pengertian Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya adalah:

a. Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah,

serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan

atau proyek tertentu.

b. Merencanakan sesuatu bangunan dalam bentuk dan faedah

penggunaannya, beserta besar biaya yang diperlukan dan susunan-

susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan

pekerjaan dalam bidang teknik.
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Dua cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran biaya

antara lain :

a. Anggaran Biaya Kasar (Taksiran), sebagai pedomannya digunakan

harga satuannya tiap meter persegi luas lantai. Namun anggaran biaya

kasar dapat juga sebagai pedoman dalam penyusunan RAB yang dihitung

secara teliti.

b. Anggaran Biaya Teliti, proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat

sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya

(Nurcholid Syawaldi).

2.7.2 Tujuan Rencana Anggaran Biaya

Untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan sebagai pedoman  untuk

mengeluarkan  biaya-biaya  dalam  masa pelaksanaan. Selain itu supaya bangunan

yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Nurcholid

Syawaldi).

2.7.3 Fungsi Rencana Anggaran Biaya

Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol

pelaksanaan pekerjaan (Nurcholid Syawaldi).

2.7.4 Analisa Harga Satuan Dasar (HSD)

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) memerlukan

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

langkah perhitungan HSD komponen HSP (Kementrian Pekerjaan Umum).

2.7.5 Langkah Perhitungan HSD Tenaga Kerja

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu

bahan rujukan harga standar untuk upah sebagai HSD tenaga kerja. Langkah

perhitungan HSD tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja, misal pekerja (P), tukang (Tx),

mandor (M), atau kepala tukang (KaT).
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b. Kumpulkan data upah yang sesuai dengan peraturan daerah (Gubernur,

Walikota, Bupati) setempat, data upah hasil survai di lokasi yang berdekatan

dan berlaku untuk daerah tempat lokasi pekerjaan akan dilakukan.

c. Perhitungkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah dengan

memperhitungkan biaya makan, menginap dan transport.

d. Tentukan jumlah hari efektif bekerja selama satu bulan (24-26 hari), dan

jumlah jam efektif dalam satu hari (7 jam).

e. Hitung biaya upah masing-masing per jam per orang.

f. Rata-ratakan seluruh biaya upah per jam sebagai upah rata- rata per

jam(Kementrian Pekerjaan Umum).

2.7.6 Langkah Perhitungan HSD Alat

Analisis HSD alat memerlukan  data upah operator atau sopir,

spesifikasi alat meliputi tenaga mesin, kapasitas kerja alat (m³),  umur ekonomis

alat  (dari  pabrik pembuatnya), jam kerja dalam satu tahun, dan harga alat. Faktor

lainnya adalah komponen investasi alat meliputi suku bunga bank, asuransi alat,

faktor alat yang   spesifik seperti faktor bucket untuk Excavator, harga

perolehan alat, dan Loader, dan lain-lain(Kementrian Pekerjaan Umum).

2.7.7 Langkah Perhitungan HSD Bahan

Untuk menghitung harga satuan pekerjaan, maka perlu ditetapkan dahulu

rujukan harga standar bahan atau HSD bahan per satuan pengukuran standar.

Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan baku, serta biaya

transportasi dan biaya produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau bahan

jadi. Produksi bahan memerlukan alat yang mungkin lebih dari satu alat. Setiap

alat dihitung kapasitas produksinya dalam satuan pengukuran per jam, dengan cara

memasukkan data kapasitas alat, faktor efisiensi alat, faktor lain dan waktu

siklus masing-masing. HSD bahan terdiri atas harga bahan baku atau HSD bahan

baku, HSD bahan olahan, dan HSD bahan jadi. Perhitungan harga satuan dasar

(HSD) bahan yang diambil dari quarry dapat menjadi dua macam, yaitu berupa

bahan baku (batu kali/gunung, pasir sungai/gunung dll), dan berupa bahan olahan
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(misalnya agregat kasar dan halus hasil produksi mesin pemecah batu dan lain

sebagainya).

Harga bahan di quarry berbeda dengan harga bahan yang dikirim ke base

camp atau ke tempat pekerjaan, karena perlu biaya tambahan berupa biaya

pengangkutan material dari quarry ke base camp (Kementrian Pekerjaan Umum).

2.7.8 Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

menyalesaikan suatu pekerjaan

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


