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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan 

  Alik Ansyori (2003:99) Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan 

menyebarkan beban lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada 

konstruksi jalan itu sendiri. Dengan demikian memeberikan kenyamanan kepada si 

pengemudi selama masa pelayanan jalan tersebut. Untuk itu dalam perencanaaan 

perlu dipertimbangkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan 

konstruksi perkerasan jalan seperti:  

 

2.1.1 Fungsi jalan 

       Berdasarkan fungsinya jalan terbagi menjadi lima yaitu: 

1. Jalan arteri primer : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 

60 km/jam, lebar badan jalan tidak kurang 8 meter, jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien, jarak antara jalan masuk/akses langsung tidak boleh 

lebih pendek 500 meter dan lainnya 

2. Jalan kolektor primer : dirancang dengan kecepatan rencana 40 km/jam, 

lebar badan jalan tidak kurang 7 meter, jumlah jalan masuk dibatasi secara 

efisien dan jarak antaranya lebih dari 400 dan lainnya. 

3. Jalan lokal primer : dirancang untuk kecepatan rencana 20 km/jam, 

kendaraan angkutan barang dan bus diijinkan melalui jalan ini, lebar jalan 

tidak kurang 6 meter. 

4. Jalan arteri sekunder : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 20 km/jam, lebar jalan tidak kurang 6 meter dan lainnya. 

5. Jalan lokal sekunder : dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 10 km/jam, lebar badan tidak kurang 5 meter, angkutan barang dan 

bus tidak diijinkan melewati jalan ini. 

 



6 
 

2.1.2 Klasifikasi dalam perencanaan perencanaan jalan 

        Type jalan, Jalan dibedakan dua bagian yaitu: 

 Type jalan I (jalan masuk/akses langsung sangat dibatasi efisien) 

Tabel 2.1 Type Jalan I 

Fungsi Klas 

Utama sekunder Arteri I 

Kolektor II 

Arteri II 

 

 

Type jalan II ( jalan masuk/akses langsung diijinkan secara terbatas seperti 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 Type Jalan II 

Fungsi Volume LL Rencana (smp) Klas 

 

Utama 

Arteri  I 

Kolektor 10.00 atau lebih I 

Kurang dari 10.000 II 

 

 

Sekunder 

Arteri 20.000 atau lebih I 

Kurang dari 20.000 II 

Kolektor 6000 atau lebih II 

Kurang dari 6000 III 

Lokal 500 atau lebih III 

kurang dari 500 IV 

Sumber sni 1732-1989-f 
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       Kecepatan rencana, kecepatan yang ditetapkan untuk rencana atau desain 

perencanaan dimana korelasi segi-segi fisiknya akan mempengaruhi kendaraan, 

kecepatan yang dimaksud kecepatan maksimum yang dipertahankan segingga 

kendaraan yang bergerak seakan-akan diarahkan dalam pergerakannya. 

Tabel 2.3 Kecepatan Rencana 

Type jalan Klas jalan Kecepatan km/jam 

Type I Klas I 100 atau 80 

Klas II 100 atau 60 

 

 

Type II 

Klas I 60 

Klas II 60 atau 50 

Klas III 40 atau 30 

Klas IV 30 atau 20 

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode Analisa Komponen Bina Marga 

2.1.3 Kinerja Perkerasan  (pavement performance) 

        Kinerja perkerasan jalan meliputi 3 hal yaitu : 

1. keamanan, yang ditentukan oleh besarnya gesekam akibat adanya kontak 

antara ban dan permukaan jalan. Besarnya gaya gesek yang terjadi 

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

cuaca dan sebagainya. 

2. Wujud perkerasan jalan ( structural perkerasan), sehubungan dengan 

kondisi fisik dari jalan tersebut seperti adanya retak-retak, amblas, alur, dan 

gelombang. 

3. Fungsi pelayanan (fungtional performance), sehubungan dengan perkerasan 

tersebut memberikan pelayanan kepada pemakai jalan. Wujud perkerasan 

dan fungsi pelayanan umumnya merupakan satu kesatuan yang dapat 

digambarkan dengan “kenyamanan mengemudi (riding quality)” kinerja 

perkerasan dapat dinyatakan dengan:  

 Indeks permukaan (serviceability index) 

 Indeks kondisi jalan ( road condition index) 
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a. Indeks permukaan ( servicebility index) diperkanalkan oleh AASHTO 

yang diperoleh oleh pengamatan kondisi jalan, meliputi kerusakan 

seperti retak-retak, alur-alur, lubang-lubang, lendutan pada jalur roda, 

kekasaran permukaan dan sebagainya yang terjadi selama umur rencana. 

Indeks permukaan bervariasi dari angka 0-5. Masing-masing angka 

menunjukan fungsi pelayanan seperti pada Tabel 2.3 

Tabel 2.4 Indeks Permukaan 

Indeks Permukaan (IP) Fungsi Pelayanan 

4-5 Sangat baik 

3-4 Baik 

2-3 Cukup 

1-2 Kurang 

0-1 Sangat Kurang 

Sumber sni 1732-1989-f 

b. Indeks kondisi jalan (road condition index)   adalah skala dari tingkat 

kenyamanan atau kinerja dari jalan, dapat diperoleh sebagai hasil dari 

pengukuran dengan alat roughometer ataupun secara visual. Skala angka 

bervariasi dari 2-10, dengan pengertian sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 Skala Angka  Road Condition Index (RCI) 

Skala Angka 

RCI 

Kondisi Permukaan Jalan secara Visual 

8-10 Sangat rata dan teratur 

7-8 Sangat baik, umumnya data 

6-7 Baik 

5-6 Cukup, sedikit sekali tidak ada lubang, tetapi permukaan tidak rata 

4-5 Jelek, kadang-kadang ada lubang permukaan jalan tidak rata 

3-4 Rusak bergelombang, banyak lubang 

2-3 Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan hancur 

≤2 Tidak dapat dilalui, kecuali dengan 4 WD jeep 

Sumber sni 1732-1989-f 

       

 Jika penelitian dilakukan dengan menggunakan alat roughmeter sehingga 

diperole IRI, maka untuk indonesia digunakan korelasi antara RCI dan IRI seperti 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Korelasi antara RCI dan IRI 

2.2 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)   

       Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya 

bersifat memikul dan menyebabkan beban lalu lintas tanah dasar.Suatu struktur 

perkerasan lentur biasanya terdiri atas beberapa lapisan bahan, dimana setiap 

lapisan akan menerima beban dari lapisan diatasnya, meneruskan dan menyebarkan 

beban tersebut ke lapisan dibawahnya. Jadi semakin ke lapisan struktur bawah, 

beban yang ditahan semakin kecil. Untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimum dari karakteristik diatas, lapisan bahan biasanya disusun secara 

menurun berdasarkan daya dukung terhadap beban diatasnya. Lapisan paling atas 

adalah material dengan daya dukung terhadap beban paling besar dan semakin 
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kebawah adalah lapisan dengan daya dukung terhadap beban semakin kecil dan 

semakin murah harganya (Guntoro, 2014).  

 

 

Gambar 2.2 Susunan Konstruksi perkerasan lentur 

 

        Menurut Sukirman (1999) perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan yaitu 

lapis permukaan (surface), lapisan pondasi atas (base), lapis pondasi bawah 

(subbase) dan lapis dan lapis tanah dasar (subgrade).  

2.2.1 Lapis Permukaan (surface)  

            Lapis permukaan merupakan lapisan yang terletak paling atas, fungsi dari     

            lapisan permukaan adalah sebagai berikut :  

a. Lapis perkerasan penahan beban roda, lapisan ini memiliki stabilitas tinggi            

      untuk menahan beban roda selama masa pelayanan.  

b. Lapis kedap air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya tidak meresap ke   

lapisan di bawahnya.  

c. Lapis aus (wearing course), merupakan lapisan yang langsung menderita  

gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus.  

d. Lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah, sehingga dapat  

            dipikul oleh lapisan lain yang berada dibawahnya.  
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2.2.2 Lapisan Pondasi Atas (base)  

Fungsi dari lapisan pondasi atas adalah sebagai berikut:  

a.  Merupakan bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban  

roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya.  

      b.  Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah  

      c.  Bantalan terhadap lapisan permukaan  

 

2.2.3 Lapis Pondasi Bawah (subbase)  

        Merupakan lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah 

dasar. Lapis pondasi bawah berfungsi sebagai:  

a)  Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke  

tanah dasar.  

b) Efisiensi penggunaan material, material pondasi bawah relatif murah  

dibandingkan dengan lapisan perkerasan diatasnya.  

c) Mengurangi tebal lapisan diatasnya yang lebih mahal  

d) Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi  

e) Lapis pertama agar pekerjaan dapat berjalan lancar hal ini sehubungan  

dengan kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah  

dasar dari pengaruh cuaca, atau lemahnya daya dukung tanah dasar           

menahan roda alat besar  

f) Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar untuk  

naik ke atas.  

 

2.2.4 Lapis Tanah Dasar (subgrade)  

         Merupakan lapisan dimana akan diletakkan lapis pondasi bawah (subbase). 

Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan, tanah yang di 

datangkan dari tempat lain dan di padatkan atau tanah yang di stabilisasi dengan 

bahan kimia 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 muka tanah asli, lapisan tanah dasar dibedakan atas:  
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a. Lapisan tanah galian  

b. Lapisan tanah timbunan  

c. Lapisan tanah asli  

        Sebelum diletakkan lapisan-lapisan lainnya, tanah dasar dipadatkan terlebih 

dahulu sehingga tercapai kestabilan yang tinggi terhadap perubahan volume. Hal 

ini dikarenakan kekuatan konstruksi perkerasan jalan sangat ditentukan oleh sifat-

sifat daya dukung tanah dasar. 

2.3 Parameter Perencanaan Perkerasan jalan 

       Dalam perencanaan tebal perkerasan perkerasan lentur (flexible pavement) 

membutuhkan beberapa parameter dalam perencanaannya, parameter yang 

digunakan dalam metoda BINA MARGA sebenarnya hampir sama dengan yang 

digunakan pada metoda AASHTO 1993 yang dimodifikasi sedikit sesuai dengan 

kondisi lingkungan dan iklim di Indonesia.  

        Beberapa parameter perencanaan yang dibutuhkan pada metoda BINA 

MARGA seperti beban lalu lintas, daya dukung tanah dasar, faktor regional, 

pertumbuhan lalu lintas, faktor distribusi lajur, koefisien distribusi kendaraan, 

indeks permukaan dan koefisien kekuatan relatif. Sedangkan pada AASTHO 1993 

parameter perencanaan yang dibutuhkan seperti beban lalu lintas, daya dukung 

tanah dasar, pertumbuhan lalu lintas, faktor umur rencana, reliabilitas, faktor 

distribusi lajur, koefisien distribusi kendaraan, koefisien drainase, indeks 

permukaan dan koefisien kekuatan relatif. 

  

2.3.1 Beban Lalu Lintas  

         Dengan mengetahui secara tepat tingkat kemampuan suatu jalan dalam 

menerima suatu beban lalu lintas, maka tebal lapisan perkerasan jalan dapat 

ditentukan dan umur rencana perkerasan tersebut akan sesuai dengan 

yangdirencanakan. Beban berulang atau repetition load merupakan beban yang 

diterima struktur perkerasan dari roda-roda kendaraan yang melintasi jalan raya 

secara dinamis selama umur rencana. Besar beban yang diterima bergantung dari 
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berat kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan kendaraan serta 

kecepatan dari kendaraan itu sendiri. Hal ini akan memberi suatu nilai kerusakan 

pada perkerasan akibat muatan sumbu roda yang melintas setiap kali pada ruas 

jalan. Berat kendaraan dibebankan ke perkerasan melalui kendaraan yang terletak 

di ujung-ujung sumbu kendaraan. Masing-masing kendaraan mempunyai 

konfigurasi sumbu yang berbeda-beda. Sumbu depan dapat merupakan sumbu 

tunggal roda, sedangkan sumbu belakang dapat merupakan sumbu tunggal, ganda, 

maupun tripel.  

Berat kendaraan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :  

1. Fungsi jalan  

Kendaraan berat yang memakai jalan arteri umumnya memuat muatan yang  

lebih berat dibandingkan dengan jalan pada medan datar.  

2. Keadaan medan  

Jalan yang mendaki mengakibatkan truk tidak mungkin memuat beban yang 

lebih berat jika dibandingkan dengan jalan pada medan datar.  

3. Aktivitas ekonomi di daerah yang bersangkutan  

Jenis dan beban yang diangkut oleh kendaraan berat sangat tergantung dari 

jenis kegiatan yang ada di daerah tersebut, truk di daerah industri 20 

mengangkut beban yang berbeda jenis dan beratnya dengan di daerah 

perkebunan.  

4. Perkembangan daerah  

Beban yang diangkut kendaraan dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan daerah di sekitar lokasi jalan. Dampak kerusakan yang 

ditimbulkan oleh beban lalu lintas tidaklah sama antara yang satu dengan yang 

lain. Perbedaan ini mengharuskan suatu standar yang bisa mewakili semua 

jenis kendaraan, sehingga semua beban yang diterima oleh struktur perkerasan 

jalan dapat disamakan ke dalam beban standar. Beban standar ini digunakan 

sebagai batasan maksimum yang diijinkan untuk suatu kendaraan. Beban yang 
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sering digunakan sebagai batasan maksimum yang diijinkan untuk suatu 

kendaraan adalah beban gandar maksumum. Beban standar ini diambil sebesar 

18.000 pounds (8.16 ton) pada sumbu standar tunggal. Diambilnya angka ini 

karena daya pengrusak yang ditimbulkan beban gandar terhadap struktur 

perkerasan adalah bernilai satu. 

 

2.3.2 Daya Dukung Tanah Dasar  

      Daya tahan konstruksi perkerasan tak lepas dari sifat tanah dasar karena secara 

keseluruhan perkerasan jalan berada di atas tanah dasar. Tanah dasar yang baik 

untuk konstruksi perkerasan jalan adalah tanah dasar yang berasal dari lokasi itu 

sendiri atau di dekatnya, yang telah dipadatkan sampai dengan tingkat kepadatan 

tertentu sehingga mempunyai daya dukung yang baik serta berkemampuan 

mempertahankan perubahan volume selama masa pelayanan walaupun terhadap 

perbedaan kondisi lingkungan dan jenis tanah setempat. Sifat masing-masing jenis 

tanah tergantung dari tekstur, kepadatan, kadar air, kondisi lingkungan. Tanah 

dengan tingkat kepadatan yang tinggi mengalami perubahan volume yang kecil jika 

terjadi perubahan kadar air dan mempunyai daya dukung yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan tanah yang sejenis yang tingkat kepadatannya lebih rendah. 

Daya dukung tanah dasar (subgrade) 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 mempopulerkan metode ini adalah O.J.Porter. Harga CBR itu sendiri 

dinyatakan dalam persen. Harga CBR tanah dasar yaitu nilai yang menyatakan 

kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang 

mempunyai nilai CBR 100% dalam memikul beban lalu lintas. Terdapat beberapa 

parameter penunjuk daya dukung tanah dasar yang paling umum digunakan di 

Indonesia. Harga CBR dapat dinyatakan atas harga CBR laboratorium dan harga 

CBR lapangan. Hubungan antara daya dukung tanah dasar (DDT) dengan CBR 

dapat menggunakan rumus :   

DDT    = 4,3 log CBR + 1,7……............……………………..……...…..(2.1)  



16 
 

       Pada persamaan AASHTO menggunakan Modulus Resilien (MR) sebagai 

parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan. Korelasi CBR dengan  

Modulus resilien (MR) adalah sebagai berikut :  

MR (psi) = 1500 x CBR ………..........................………..….....…..……......(2.2)  

 

2.3.3 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) 

        Jumlah kendaraan 

Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.6 Faktor Regional (FR) 

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode Analisa Komponen Bina Marga 

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

bawah 900mm. 

 

2.3.4 Pertumbuhan Lalu Lintas (i %)  

       Yang dimaksud dengan pertumbuhan lalu lintas adalah pertambahan atau 

perkembangan lalu lintas dari tahun ke tahun selama umur rencana. Faktor yang 

mempengaruhi besarnya pertumbuhan lalu lintas adalah :  

1. Perkembangan daerah tersebut  

2. Bertambahnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  

3. Naiknya keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi.  

    Faktor pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen/tahun (%/thn). 

 

 

 

 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 
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2.3.5 Faktor Umur Rencana   

       Umur rencana adalah jumlah waktu dalam tahun dihitung sejak jalan tersebut 

mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk 

diberi lapis permukaan baru. Faktor umur rencana merupakan variable dalam umur 

rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas yang dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

       𝑁 =
(1+𝑖)𝑈𝑅−1

𝑖
 . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . .(2.4) 

Dimana :  

N      = faktor pertumbuhan lalu lintas yang sudah disesuaikan dengan      

             perkembangan lalu lintas.   

UR   =  umur rencana  

i        = faktor pertumbuhan lalu lintas. 

2.3.6 Reliabilitas  

       Reliabilitas adalah kemungkinan (probability) jenis kerusakan tertentu atau 

kombinasi jenis kerusakan pada struktur perkerasan akan tetap lebih rendah dalam 

rentang waktu yang diijinkan dalam umur rencana. Konsep reliabilitas merupakan 

upaya untuk menyertakan derajat kepastian (degree of certainty) ke dalam proses 

perencanaan untuk menjamin bermacam-macam alternatif perencanaan akan 

bertahan selama selang waktu yang direncanakan (umur rencana). Faktor 

perencanaan reliabilitas memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan lalu 

lintas dan karenanya memberikan tingkat reliabilitas (R) dimana seksi perkerasan 

akan bertahan selama selang waktu yang direncanakan. Pada umumnya, dengan 

meningkatnya volume lalu lintas dan kesukaran untuk mengalihkan lalu 

lintas,resiko tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan harus ditekan. Hal ini 

dapat diatasi dengan memilih tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Tabel 2.4 

memperlihatkan rekomendasi tingkat reliabilitas untuk bermacam-macam 

klasifikasi jalan. Perlu dicatat bahwa tingkat reliabilitas yang tinggi menunjukkan 
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jalan yang melayani lalu lintas paling banyak, sedangkan tingkat yang paling 

rendah 50% menunjukkan jalan lokal.  

 

Tabel 2.7 Rekomendasi Tingkat Reliability Untuk Bermacam-macam Klasifikasi Jalan 

Klasifasi Fungsional 

Reabilitas yang di rekomendasikan 

Dalam Kota Luar Kota 

Jalan antar kota dan bebas hambatan 

Jalan arteri 

Jalan kolektor 

Jalan lokal 

85-99,9 

80-99 

80-95 

50-80 

80-99,9 

75-95 

75-95 

50-80 

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Metode Analisa Komponen Bina Marga 

        

  Reliabilitas kinerja perencanaan dikontrol dengan faktor reliabilitas (FR) yang 

dikalikan dengan perkiraan lalu lintas (W18) selama umur rencana untuk 

memperoleh prediksi kinerja (W18). Untuk tingkat reliabilitas (R) yang diberikan, 

reliabilitas faktor merupakan fungsi dari deviasi standar keseluruhan (overall 

standard deviation, So) yang memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan 

lalu lintas dan perkiraan kinerja untuk W18 yang diberikan. Dalam persamaan 

desain perkerasan lentur, level of reliability (R) diakomodasi dengan parameter 

penyimpangan normal standar (standard normal deviate, ZR). Tabel 2.5 

memperlihatkan nilai ZR untuk level of reliability tertentu. Penerapan konsep 

reliabilitas harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini :  

- Definisikan klasifikasi fungsional jalan dan tentukan apakah merupakan  

jalan perkotaan atau jalan antar kota.  

- Pilih tingkat reliabilitas dari rentang yang diberikan pada tabel 2.7 

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

nilai So adalah 0,40 – 0,50  
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Tabel 2.8 Nilai Penyimpangan Normal Standar (Standar Normal Deviate) Untuk 

Tingkat Reliabilitas Tertentu 

Tingkat Keandalan (R) 

Simpangan Baku Normal 

(Z) 

50 

60 

70 

75 

80 

85 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

99.9 

99,9 

-0.00 

-0.253 

-0.524 

-0.674 

-0.841 

-1.037 

-1.282 

-1.340 

-1.405 

-1.475 

-1.555 

-1.645 

-1.751 

-1.881 

-2054 

-2.327 

-3.090 

-3750 

Sumber sni 1732-1989-f 
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        Lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan 

raya,yang menampung lalu lintas terbesar (lajur dengan volume tertinggi). 

Umumnya lajur rencana adalah salah satu lajur dari jalan raya dua lajur atau tepi 

dari jalan raya yang berlajur banyak. Persentase kendaraan pada jalur rencana dapat 

juga diperoleh dengan melakukan survey volume lalu lintas. Jika jalan tidak 

memiliki tanda batas lajur, maka ditentukan dari lebar perkerasan menurut tabel 2.9  

 

Tabel 2.9 jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan 

Lebar Perkerasan Jumlah Lajur (n) 

L < 4,50 m 1 jalur 

4,50 m ≤ L < 8,00 m 2 jalur 

8,00 m ≤ L < 11,25 m 3 jalur 

11,25 m ≤ L < 15,00 m 4 lajur 

15,00 m ≤ L < 18,75 m 5 jalur 

18,75 m ≤ L < 22,00 m 6 jalur 

Sumber sni 1732-1989-f 

 

Tabel 2.10 Faktor Distribusi Lajur (D) 

Jumlah lajur per arah % beban gandar standar dalam lajur rencana 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

4 50-75 

Sumber sni 1732-1989-f 
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2.3.7 Koefisien Distribusi Kendaraan  

       Koefisien distribusi kendaraan untuk kendaraan ringan dan berat yang lewat 

pada jalur rencana ditentukan menurut Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Koefisien Distribusi Kendaraan 

Jumlah jalur 

Kendaraan ringan Kendaraan berat 

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 jalur 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 jalur 0,60 0,50 0,70 0,50 

3 jalur 0,40 0,40 0,50 0,475 

4 jalur - 0,30 - 0,45 

5 jalur - 0,25 - 0,425 

6 jalur - 0,20 - 0,40 

Sumber sni 1732-1989-f 

2.3.8 Koefisien Drainase  

         Faktor yang digunakan untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif sebagai 

fungsi yang menyatakan seberapa baiknya struktur perkerasan dapat mengatasi 

pengaruh negatif masuknya air ke dalam struktur perkerasan. Tabel 2.9 

memperlihatkan definisi umum mengenai kualitas drainase. 

Tabel 2.12 Defenisi Kualitas Air 

Kualitas Drainase Air Hilang Dalam 

Baik sekali 2 jam 

Baik 1 hari 

Sedang 1 minggu 

Jelek 1 bulan 

Jelek sekali Air tidak akan mengalir 

Sumber sni 1732-1989-f 
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        Faktor untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif ini adalah koefisien 

drainase (m) dan disertakan ke dalam persamaan Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

bersama-sama dengan koefisien kekuatan relatif (a) dan ketebalan (D). Tabel 2.10 

memperlihatkan nilai koefisien drainase (m) yang merupakan fungsi dari  kualitas 

drainase dan persen waktu selama setahun struktur perkerasan akan dipengaruhi 

oleh kadar air yang mendekati jenuh. 

Tabel 2.13 Koefisien drainase (m) untuk memodifikasi koefisien kekuatan 

relatif material untreated base dan subbase pada perkerasan lentur 

Kualitas 

drainase 

Persen waktu perkerasan dalam keadaan lembab - jenuh 

< 1 1 – 5 5 – 25 > 25 

Baik sekali 1,40 – 1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Baik 1,35 – 1,25 1,30 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00 

Cukup 1,25 – 1,15 1,15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80 

Buruk 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Buruk sekali 1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40 

Sumber sni 1732-1989-f 

 

2.3.9 Indeks Permukaan Awal (IPo)  

        Indeks permukaan adalah suatu angka yang dipergunakan untuk menyatakan 

nilai daripada kerataan/kehalusan serta kekokohan permukaan yang berkaitan 

dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Dalam menentukan indeks 

permukaan awal rencana (IPo) perlu diperhatikan jenis permukaan jalan 

(kerataan/kehalusan serta kekokohan) pada awal umur rencana. Adapun beberapa 

nilai IPo seperti Tabel 2.14.  
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Tabel 2.14 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (Ipo) 

Jenis lapis permukaan Ipo Rougness (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 ≤ 2001 

Lapen 

3,4 – 3,0 ≤ 3000 

2,9 – 2,5 ≤ 3000 

Lastasbum 2,9 – 2,5 - 

Buras 2,9 – 2,5 - 

Latasir 2,9 – 2,5 - 

Jalan Tanah ≤ 2,4 - 

Jalan Kerikil ≤ 2,4 - 

Sumber sni 1732-1989-f 
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2.3.10 Indeks Permukaan Akhir (IPt)  

        Dalam menentukan indeks permukaan akhir umur rencana perlu 

dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas 

ekivalen rencana (LER), berdasarkan tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Indeks Permukaan Akhir (Ipt) 

Lintas Ekivalen 

Rencana 

Klasifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 

< 10 1 – 1,50 1,50 1,50 - 2 - 

10 – 100 1,50 1,50 – 2 2 - 

100 – 1000 1,50 – 2 2 2 – 2,50 - 

>1000 - 2 – 2,5 2,50 2,50 

Sumber sni 1732-1989-f 

2.3.11 Koefisien Kekuatan Relatif (a)  

       Koefisien kekuatan relatif (a) diperoleh berdasarkan jenis lapisan perkerasan 

yang digunakan. Pemilihan jenis lapisan perkerasan ditentukan dari :  

1. Material yang tersedia  

2. Dana awal yang tersedia  

3. Tenaga kerja dan peralatan yang tersedia  

4. Fungsi jalan  

Besarnya koefisien kekuatan relatif ditentukan oleh Tabel 2.16. 
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Tabel 2.16 Koefisien Kekuatan Relatif 

Koefisen Kekuatan Relatif Kekuatan Bahan 

Jenis bahan 

𝒂𝟏 𝒂𝟏 𝒂𝟏 MS (kg) 

KT 

 (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

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 - - HRA 

0,26 - - 340 - - Aspal Macadam 

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

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

- 0,28 - 590 - -  

- 0,26 - 454 - - Laston ats 

- 0,24 - 340 - -  

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

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

- 0,15 - - 22 - Stabilitas tanah dengan 

semen 

- 0,13 - - 18 -  

- 0,15 - - 22 - Stabilitas tanah dengan 

kapur 
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- 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 berpasir 

Sumber sni 1732-1989-f 

2.3.12 Kategori Kendaraan  

        Survey volume lalu lintas yang dipakai untuk acuan oleh Direktorat Jenderal 

Bina Marga mengkategorikan 12 kendaraan termasuk kendaraan tidak bermotor 

(non motorized). Sebelumnya, survey pencacahan lalu lintas dengan cara manual 

perhitungan lalu lintas tersebut mengkategorikan menjadi 8 kelas (Ditjen Bina 

Marga Pd-T-19-2004). Tabel 2.17 membedakan beberapa kategori kendaraan 

tersebut. Untuk perencanaan perkerasan jalan digunakan 12 klasifikasi kendaraan. 

Untuk perencanaan geometrik digunakan hanya 5 kelas kendaraan (MKJI, 1997). 

Tabel 2.17 kategori jenis kendaraan 

IRMS,BM BM 1992 MKJI 1997 

1 

Sepeda motor, skuter,  

kendaraan roda 3 

1 

Sepeda motor,skuter 

,kendaraan roda 3 

1 

Sepeda motor,skuter, 

kendaraan roda 3 

2 Sedan,jeep,station    wagon 2 Sedan,jeep,station wagon 2 



28 
 

3 Opelet,kombi,dan mini bus 3 Opelet,kombi,dan mini bus Kendaraan ringan (LV) : 

mobil 

penumpang,opelet,pickup,bus 

kecil,truk kecil 

4 

Pikup,mikro truk,dan mobil 

hantaran 

4 

Pikup,mikro truk,dan mobil 

hantaran 

5a 

Bus kecil 

 5 Bus kecil,Bus besar 

3 

Kendaraan berat (LHV) : 

bus,truk 2 As 

5b Bus besar 

6a Truk ringan 2 As 

6 

Truk ringan 2 As 

Truk sedang 2 As 6b Truk sedang 2 As 

7a Truk 3 As 

7 

Truk 3 As 

Truk gandeng 

Truk semi trailer 

4 

HGV : Truk 3 As,dan truk 

gandengan  

7b Truk gandeng 

7c Truk semi trailer 

8 Kendaraan tidak bermotor 8 Kendaraan tidak bermotor 5 Kendaraan tidak bermotor 

Sumber : international road management system,bina marga,manual kapasitas jalan 

indonesia 

2.4 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 = 
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢

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

Dimana : k = 0,09 

a. Lintas harian rata-rata awal 

Rumus  

𝐿𝐻𝑅𝐴𝑤𝑎𝑙 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛=(1 + 𝑖)𝑛xVolume kendaraan.......................(2.6) 

Dimana : 

 i = angka pertumbuhan lalu lintas pada masa pelaksanaan 

n = masa pelaksanaan 
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b. Lintas harian rata-rata akhir 

Rumus : 

𝐿𝐻𝑅𝐴𝑤𝑎𝑙 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛=(1 + 𝑖)𝑛xvolume 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 2.18 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 
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8000 17637 0,9328 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 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: 

𝐿𝐸𝑃 =  ∑(𝐿𝐻𝑅𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎xc x E ).............................................(2.8) 

Dimana:  

c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan  

   E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan  

f. Lintas ekivalen akhir (LEA)  

Rumus: 

𝐿𝐸𝐴 =  ∑(𝐿𝐻𝑅𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎x c x E )...........................................(2.9) 

Dimana:  

c = Koefisien distribusi masing-masing kendaraan  

   E = Angka ekivalen untuk masing-masing kendaraan  
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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  

 

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 2.9  

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  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
 x 100%.............(2.13) 

       Setelah itu dapat dilanjutkan dengan melihat tabel dibawah ini: 

Tabel 2.19 Faktor Regional (FR) 

 Kelandain I ( < 6% 

) 

Kelandain II (6 – 10 

%) 

Kelandain III 

(>10%) 

% kendaraan berat % kendaraan berat % kendaraan berat 
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≤ 30% < 30% ≤ 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 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 

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 dapat dilihat pada Tabel 2.11. 

• 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 dapat dilihat pada Tabel 

2.12.  

• Indeks tebal perkerasan  

       Adalah suatu angka yang berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan. 

Penentuan nilai indeks tebal perkerasan dapat dihitung dengan menggunakan 

pesamaan berikut ini  
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𝐿𝑜𝑔0 (𝐿𝐸𝑅 𝑥 3650) = 9,36 𝑥 𝐿𝑜𝑔0 (
𝐼𝑇𝑃

2,54
+ 1 ) − 0,2 +  

𝐿𝑜𝑔0(
∆𝑃𝑆𝐼

4,2−1,5
)

0,4 +(
1094

(
𝐼𝑇𝑃
2,54

)
)5,19

+ 𝐿𝑜𝑔0  
1

𝐹𝑅
+

 0,372 𝑥 (𝐷𝐷𝑇 −  3,0) ................................(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 

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 2.13.  

• Susunan lapisan perkerasan  

           Dalam menentukan tebal lapisan perkerasan, dipergunakan persamaan ini: 

𝐼𝑇𝑃 ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑎1. 𝐷1 + 𝑎2 . 𝐷2 +  𝑎3 . 𝐷3.................................................   ....(2.15) 

Dimana:   
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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  

2. Lapis pondasi 
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Tabel 2.19 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 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 1cm 

  


