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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  PERKERASAN JALAN 

Berdasarkan bahan pengikatnya menurut Sukirman,S. (1999) konstruksi 

perkerasan dibedakan menjadi : 

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

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan lapisan-lapisan 

perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah 

dasar. 

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

menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa 

tulangan diletakan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan pondasi 

bawah. Beban lalu lintas sebagai beban plat beton 

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

kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur. 

Tabel 2.1. perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku 

  Pekerasan lentur Perkerasan kaku 

a. Bahan Pengikat Aspal Semen 

b. Repetisi beban Rutting (lendutan pada 
jalur roda) 

Retak-retak pada 
permukaan 

c. Penurunan tanah 
dasar 

Bergelombang mengikuti 
tanah dasar 

Bersifat sebagai balok 
diatas peletakan 

d. Perubahan 
temperature 

Modulus kekakuan 
berubah Timbul tegangan 
dalam yang kecil 

Modulus kekakuan tidak 
berubah timbul dalam 
tegangan yang besar 

Sumber : Sukirman S (1999), Perkerasan  Jalan  Raya 
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2.2  PERKERASAN LENTUR 

Berdasarkan susunan perkerasan lentur menurut Sukirman,S. (1999) 

terdiri atas tanah dasar, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas dan lapis 

permukaan. Tiap lapis memiliki fungsi masing-masing dalam menerima beban 

lapis di atasnya. 

Secara umum konstrentrasi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan 

yang diletakanpada tanah dasar. Lapisannya berfugsi untuk menerima beban 

lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan bawahnya. 

a) Susunan Perkerasan Lentur 

Konstruksi perkerasan tperdiri dari  empat lapisan seperti yang telihat 

pada gambar 

 

Gambar 2.1 susunan perkerasan lentur 

(1) Lapisan Permukaan (surface course) 

Lapisan permukaan adalah lapisan yang terletak pada lapisan paling 

atas yang berfungsi untuk :  

(a) Lapis perkerasan penahan beban roda, laposan ini mempunyai 

stabilitas tinggi untuk menahan beban roda. 

(b) Lapis kedap air  , supaya air hujan yang jatuh diatasnya tidak 

meresap ke lapisan di bawahnya. 

(c) Lapis aus, lapisan yang langusng terkena gesekan akibat rcm 

kendaraan sehinggamudah menjadi aus. 
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(d) Lapis yang menyebarkan beban kelapisan bawah. 

(2) Lapisan Pondasi Atas ( Base Course ) 

Lapisan yang terletak diantara lapis bawah dan lapis permukaan 

dinamakan lapis pondasi yang berfungsi : 

(a) Bagian perkerasan yang berfungsi menahan gaya lintang dari beban 

roda dan menyebarkan beban ke lapisan dibawahnya. 

(b) Lapisan peresapan untuk lapisan bawahnya. 

(c) Bantalan terhadap lapisan permukaan. 

(3) Lapisan Pondasi Bawah (Subbasse course) 

Lapisan perkerasan yang terletak diantara lapis atas dan dan tanah 

dasardinamakan lapis pondasi bawah yang berfungsi : 

(a) Bagian dari konstruksi perkerasan untuk penyebaran beban roda 

ketanah dasar. 

(b) Mengurangi tebal lapisan diatasnya yang lebih mahal. 

(c) Lapisan peresapan, supaya air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

(d) Lapisan pertama, agar pekerjaan dapat berjalan lancer. 

(e) Lapisan untuk mencegah partikel halus dari tanah dasar pelapisan 

pondasi atas. 

(4) Lapisan Tanah Dasar (subgrade course) 

Tanah dasar adalah tanah permukaan asli, atau permukaan tanah 

timbunan yang menjadi dasar untuk peletakan bagian perkerasan 

lainnya. Pada umumnya hal-hal yang menyangkut tanah dasar adalah 

sebagai berikut;  

(a) Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda 

ke tanah dasar 

(b) Perubahan (deformasi permanen) bentuk dari jenis tanah tertentu 

akibat beban lalu lintas 
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(c) Sifat pengembang dari jenis tanah tertentu akibat perubahan kadar 

air 

(d) Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara 

pasti. Bada lokasi beda tanah 

(e) Lendutan ( Defleksi ) dan pengembangan yang besar selama dan 

sesudah pembebanan lalu lintas dari jenis tanah tertentu. 

(f) Pemadatan terhadap lalu lintas dan penurunan yang diakibatkan 

terjadi pada tanah berbutir kasar yang tidak dipadatkan secara baik. 

 2.3 JENIS KERUSAKAN PADA PERKERASAN LENTUR 

Jenis kerusakan pada perkerasan berdasarkan Metode Pavement 

Condition Indek (PCI) yaitu,menurut Shahin (1994), Hardiatmo (2015), U.S 

Army Corps of Engineers(2001): 

1. Alligator Cracking 

Umumnya lebar celah lebih besar atau sama dengan 33mm. saling 

meangkai membentuk suatu pola yang menyerupai kulit buaya, Retakan ini 

disebabkan oleh bahan perkerasan yang kurang baik, pelapukan permukaan 

tanah, tanah dasar atau bagian perkerasan dibawah lapisan permukaan 

kurang stabil, atau bahan lapis podasi dalam keadaan jenuah air (air tanah 

baik) 

Biasanya, daerah terjadi retak kulit buaya tidak luas. Jika daerah 

dimana terjadi letak kulit buaya yang luas, mungkin hal ini disebabkan oleh 

repitisi bahan lalu-lintas yang melampaui beban yang dipikul oleh lapisan 

permukaan tersebut. Retak kulit buaya  untuk sementara dapat dipelihara 

dengan mempergunakan lapis burda, burtu atau ataston. Jika celah ≤ 3mm, 

sebaiknya bagian yang telah mengalami retak kulit buaya akibat air yag 

merembes masuk dalam lapisan pondasi dan tanah dasar deperbaiki dengan 
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cara membongkar dan membuang lapisan-lapisan yang basah, kemudian 

dilapisi dengan bahan yang sesuai. 

Perbaiki harus disertai dengan perbaikan drainase sekitarnya. 

Kerusakan yang disebabkan lalu lintas harus diperbaiki dengan member 

lapisan tambahan. Retak kulit buaya dapat diserapi oleh air sehingga lama 

kelamaan akan menimbulkan lubang-lubang akibat terlepasnya butir-butir 

aspal. 

Klasifikasi tingkat kerusakan pada retak kulit buaya adalah : 

Rendah (L), Baik-baik saja, garis rambut retak memanjang berjalan 

sejajar satu sama lain tanpa atau hanya beberapa interkoneksi retak. Retak 

tidak spalled. 

Medium (M), pengembangan lebih lanjut dari buaya cahaya retak ke 

dalam pola atau jaringan retakan yang mungkin ringanspalled. 

  Tinggi (H), Jaringan atau pola retak berkembang sehingga potongan 

didefinisikan dengan baik dan spalled di tepi; beberapa dari potongan-

potongan batu di bawah lalu lintas. 

2. Bleding 

Permukaan menjadi licin, pada temperature tinggi aspal menjadi 

lunak dan akan terjadi jarak jejak roda. Berbahaya bagi kendaraan. 

Kegemukan (bleeding) dapat disebabkan pemakaikan kadar aspal yang 

tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada 

pengerjaan prime coat. Dapat diatasi dengan menaburkan agregat panas 

dan kemudian dipadatkan, atau lapis aspal dan kemudian di beri lapisan 

penutup. Tingkat kerusakan dibagi menjadi keursakan ringan (low) ditandai 

dengan permukaan jalan hitam, aspal tidak menempel pada roda kendaraan. 

Kerusakan sedang (medium) perukaan aspal hitam, aspal menempel pada 

kendaraan selama seminggu atau setahun. Kerusakan berat (high) yang di 
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tandai dengan serangkaian permukaan berwarna hitam atau terdapat pada 

kendaraan yang menempel. 

3. Block Craking  

Kerusakan hampir sama dengan retak kulit buaya, block cracking ini 

tidak hanya terjadi di daerah yang mengalami arus lalu lintas jalan 

berlubang, juga terjadi di daerah yang jarang di lewati arus lalu lintas. 

4. Bums and Sags 

Tonjolan yang terjadi pada perkerasan, berbeda dengan jembul dan 

showing yang disebabkan ketidak stabilan aspal, bump and sags di 

sebabkan penumpukan material yang di sebabkan beban arus lalu lintas. 

5. Retak pinggir (Edge Cracking) 

Retak ini disebut juga dengan retak garis (lane cracks) dimana terjadi 

pada sisi tepi perkerasan/ dekat bahu dan berbentuk retak memanjang 

(longitudinal cracks) dengan atau tanpa cabang yang mengarah ke bahu. 

Retak ini dapat terdiri atas beberapa celah yang saling sejajar.  

Kemungkinan penyebab:  

1. Bahan dibawah retak pinggir kurang baik atau perubahan volume 

akibat jenis ekspansif clay pada tanah dasar .  

2. Sokongan bahu samping kurang baik.  

3. Drainase kurang baik.  

4. Akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan dapat pula menjadi 

sebab terjadinya retak tepi.  

Klasifikasi tingkat kerusakan Edge Cracking: 

a. Rendah, Retak tanpa putus atau kerugian materi. 

b. Sedang, Retak dengan beberapa pecahnya dan kerugian materi hingga 

10 persen dari panjang bagian yang terkena trotoar. 
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c. Tinggi, Retak dengan perpisahan yang cukup besar dan kerugian 

materi lebih dari 10 persen dari panjang bagian yang terkena trotoar. 

6. Keriting (Corrugation) 

Alar yang terjadi melintang jalan. Dengan timbulnya lapisan 

permukaan yang keriting pengemudi akan merasakan ketidak kenyamanan 

mengemudi. Penyebab kerusakan ini adalah rendahnya stabilitas campuran 

yang berasal dari terlalu tingginya kadar aspal, karena terlalu bnayak 

menggunakan agregat halus, sehingga agregat berbentuk bulas dan 

penetrasi terlalu tinggi. Keriting dapat juga terjadi lalu-lintas dibuka 

sebelum perkerasan mantap (untuk perkerasan yang menggunakan aspal 

cair). Untuk tingkat kerusakan ringan (Low) kedalaman kurang dari < ½ 

inchi, untuk (medium) kedalaman ½ inchi dan untuk tingkat kerusakan 

parah (high) kedalaman > 1 inchi. 

Kerusakan dapat diperbaiki dengan: 

a. Jika lapis permukaan yang berkeriting itu mempunyai lapis 

pondasi agregat, perbaikan yang tepat adalah dengan menggaruk 

kembali di campur dengan lapis pondasi, dipadatkan dan diberi 

lapis permukaan baru. 

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

maka lapis tipis yang mengalami keritinh tersebut diangkat dan 

diberi lapisan yang baru. 

7. Depresion ( Amblas ) 

Terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Amblas dapat terdeteksi 

dengan adanya air yang tergenang. Air tergenang ini dapat meresap 

kedalam lapisan perkerasan yang akhirnya menimbulkan lubang. 

Penyenbab yang kurang baik, atau penurunan bagian perkerasan 

dikarenakan tanah dasar mengalami settlement. Untuk tingkat kerusakan 
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ringan kedalaman ½ - 1 inchi, untuk kerusakan sedang kedalaman 1-2 

inchi, dan untuk tingkat kerusakan parah kedalam >2 inchi. 

8. Joint Reflection Cracking ( Retak Memanjang dan Melintang ) 

Retak jenis ini kerusakannya berbentuk rusak memanjang dan 

melintang yang diakibatkan beban lalulintas yang berlebih. 

9. Lane / shoulder Drop off 

Ditandai dengan adanya  perbedaan elevasi antar badan jalan dengan 

bahu jalan. Kerusakan disebabkan erosi tanah pada bahu jalan. Kerusakan 

ini sangat berbahaya bagi pengendara karena perbedaan elevasi jalan. 

10. Longitudinal and Transverse cracking ( Retak Memanjang ) 

Retak memanjang merupakan retak yang terjadi tegak lurus sumbu 

jalan, retak melintang merupakan retak yang terjadi tegak lurus sumbu 

jalan. Retak yang disebabkan kesalahan pelaksanaan, terutama pada 

sambungan perkerasan atau pelebaran. 

Klasifikasi tingkat kerusakan yang terdapat pada retak memanjang 

adalah: 

a.    Rendah, Sebuah celah dengan rata lebar 6 mm; atau celah disegel 

dengan bahan sealant dalam kondisi baik dan dengan lebar yang 

tidak dapat ditentukan. 

b. Medium, Setiap celah dengan rata lebar > 6 mm dan lebaar ≤19 mm; 

atau retak dengan rata lebar  19 mm dan berdekatan keparahan 

rendah retak acak. 

c.    Tinggi, Setiap celah dengan lebar rata-rata > 19 mm; atau retak 

dengan rata lebar ≤19 mm dan berdekatan sedang sampai tinggi 

retak acak keparahan. 

11. Patching and Utility Cut patching 
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Tambalan adalah wilayah perkerasan yang diganti baru untuk 

memperbaiki perkerasan yang ada. Tambalan dibagi berdasarkan tingkat 

kerusakan yaitu, kerusakan rendah, sedang, dan berat sesuai dengan bentuk 

penambalnya.  

Klasifikasi tingkat kerusakan pada tambalan : 

Rendah. Patch dalam kondisi baik dan berkinerja memuaskan. 

Medium. Patch agak memburuk dan mempengaruhi kualitas naik 

sampai batas tertentu. jumlah sedang kesusahan hadir dalam patch atau 

memiliki potensi FOD, atau keduanya. 

  Tinggi. Patch parah memburuk dan mempengaruhi kualitas riding 

secara signifikan atau memiliki potensi FOD tinggi. menambal kebutuhan 

penggantian 

12. Polished Aggregate 

Kerusakan ini ditandai dengan agregat permukan menjadi halus dan 

licin akibat beban lalulintas yang berulang-ulang yang menyebabkan daya 

saling mengikat antara ban kendaraan dan aspal berkurang. 

13. Potholes ( lubang ) 

Pada umumnya terjadi tidak terlalu besar, berbentuk seperti mangkuk 

yang tidak beraturan dengan pinggiran tajam. Kerusakan menjadi lebar 

akibat air yang tergenang. Berdasarkan tingkat kerusakan yaitu, kerusakan 

rendah, sedang, dan tinggi. 
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Tabel. 2.2 ( Kerusakan Lubang ) 

 
Kedalaman 

Inchi 

`Diameter ( inchi ) 

 4-8 >8-18 >18-30 

0,5-1 L L M 
>1-2 L M H 

         >2 M M H 

 Sumber : Hardiyatmo, Hari cristady. 

14. Rutting ( Alur ) 

Terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan. Alur dapat 

merupakan tempat menggenangnya air hujan yang jatuh diatas permukaan 

jalan sehingga mengurangi tingkat kenyamanan, dan pada akhirnya timbul 

retak-retak. Terjadinya alur disebabkan oleh lapisan perkerasan yang 

kurang padat. Dengan demikian, terjadi tembahan pemadatan akibat repitisi 

beban lalulintas pada lintasan roda. Campuran aspal dengan stabilitas 

rendah dapat pula menimbulkan deformasi plastis. Perbaikan dapat 

dilakukan dengan member lapisan tambahan dari lapis permukaan yang 

sesuai. 

15. Showing ( jembul )  

Terjadi setempat dengan atau tanpa retak. Hal ini terjadi akibat 

adanya pengembangan tanah dasar ekspansif. Perbaikan dilakukan dengan 

membongkar bagian yang rusak dengan melapisinya kembali. 

16. Slippage cracking ( retak selip ) 

Retak yang bentuknya melengkung seperti bulan sabit. Hal ini terjadi 

diakbitkan oleh kurangnya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di 

bawahnya. Karena, kurang baiknya ikatan yang disebabkan oleh adanya 

material debu, minyak, air atau benda non-adhesif lainya, atau akibat tidak 

diberinya tack coat sebagai bahan dasar pengikat anatara dua lapisan. 
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Retak selip pun dapat terjadi akibat terlalu banyaknya pasir dalam 

campuran lapisan permukaan, atau kurang baiknya pemadatan lapis 

permukaan. Perbaikan dapat dilakukan dengan membongkar bagian yang 

rusak dan menggantikannya dengan lapisan yang lebih baik. 

17. Weathering and Raveling ( pengelupasan lapisan pengerasan ) 

Kerusakan ini ditandai dengan permukaan yang rusak akibat 

hilangnya bahan pengikat aspal sehingga menyebabkan pelepasan butiran 

agregat. Kerusakan ini menunjukan kualitas aspal serta campuran yang 

rendah atau ada kesalahan dalam pencampurannya. 

2.4  METODE PENILAIAN KONDISI PERKERASAN LENTUR 

2.4.1 Metode Pavement Index (PCI) 

Petunjuk teknis tentang Perencanaan dan Penyuluhan Program Jalan 

Kabupaten ( SK.77/KPTS/Db/1990 ) yang dikeluarkan Bina Marga 

mencakup tentang prosedur perencanaan umum dan program untuk 

pekerjaan berat ( Rehabilitasi Peningkatan ) dan pengerjaan ringan ( 

terutama pemeliharaan )pada jalan dan jembatan kabupaten. 

Survey jalan yang mencakup didalamnya adalah : 

- Survey penjajagan kondisi jalan 

- Survey penyaringan ruas jalan 

- Survey kecepatan 

- Survey lalu lintas 

- Survey kependudukan 

- Survey hambatan lalu lintas 

Menurut Asphalt Institute penilaiannya disebut Pavement Condition 

Rating ( PCR ). Nilai PCR ( 0-100 ) siperoleh dengan mengurangi nilai 100 

dengan nilai kerusakannya. Nilai PCR tinggi menunjukkan kondisi masih 
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bagus, nilai pengurangan kerusaakan tergantung dari tingkat keparahan 

kerusakan yang ada dan adanya kemungkinan adanya perluasan. Pavement 

Condition Index ( PCI ) adalah sistem penilaian kondisi perkerasan jalan 

berdasarkan jenis, tingkat dan luas kerusakan yang terjadi, dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai PCI ini 

memiliki rentang 0 ( nol ) sampai 100 ( seratus ) dengan kriteria sempurna 

(excellent), sangat baik (very good), baik (good), sedang (fair), jelek 

(poor), sangat jelek ( very poor), dan gagal (failed). Tujuan dilakukan pada 

setiap bagian adalah prosedur berlanjut pada merangking kondisi jalan dan 

mengukur absolute untuk menentukan tipe dan besarnya pekerjaan 

perbaikan yang dilakukan.  

Metode PCI merupakan cara untuk menilai kondisi perkerasan yang 

ukurannya ditinjau dari fungsi daya guna, mengacu kerusakan yang terjadu 

di permukaan perkerasan. Jenis-jenis kerusakan perkerasan jalan akan 

diidentifikasi kerdasarkan kerusakan tiap-tiap jjenis kerusakan. Tingkat 

kerusakan metode PCI adalah Low ( L ), Medium ( M ), dan High ( H ). 

Berbagai tabel dan grafik dipakai dalam metode ini. 

Penggunaan PCI 

Menurut Shain (1994) Pavement Condition Index bias d manfaatkan 

dalam proses pemeliharaan dan perbaikan (Maintence and rehabilitation) 

(M&R) suatu proses pengolahan jalan mempunyai 3 alternatif pendekatan 

yang bias dilakukan dalam proses M&R yaitu ad hoc approach, present 

comdition appoarch, life cycle appoarch. 

 Ad hoc appoarch berdasarkan proses pemeliharaan dan 

perbaikan dari apa yang pernah dilakukan pada waktu sebelumnya, 

terutama pada praktik terakhir yang pernah dilakukan. Tidak terlalu banyak 
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pilihan yang dilakukan dan lebih banyak mendasarkan diri pada kebiasaan 

yang pernah dilakukan. 

Present Condition Appoarch Mendasarkan pada proses pemeliharaan 

dan perbaikan pada kerusakan yang dijumpai dengan memakai dasar 

kondisi kerusakan yang dijumpai dengan memakai dasar kondisi normal 

yang mestinya tercapai berupa kehalusan, daya gesekan, atau penurunan 

yang terjadi. 

Life Cycle Approach membutuhksn tidak hanya evaluasi kondisi 

perkerasan tapi juga mengitungkan kondisinya dalam proses pengolahan 

dimasa selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan ada hubungannya 

antara kondisi perkerasan saat ini dengan biaya yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kinerja perkerasan yang sesuai dengan yang dinginkan. 

Pemeliharaan dan perbaikan baru dikerjakan setelah kondisi perkerasan 

cukup parah. Kondisi ini disebut kondisi kritis. Disinilah nilai rating PCI 

menunjukkan fungsinya. Grafik dibawah ini menggambarkan hubungan 

antara rating PCI biaya yang dibutuhkan serta kondisi kritis dalam 

pemeliharaan dan perbaikan.  

Dalam metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan 

merupakan fungsi dari 3 faktor utama yaitu : 

a) Tipe kerusakan 

b) Tingkat keparahan 

c) Jumlah atau kerapatan kerusakan 

Perhitungan yang digunakan untuk menentukan PCI dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

 



 

17 

 

(1) Density ( kerapatan kerusakan ) 

Desenty atau kerapatan kerusakan adalah presentase luas atau 

panjang total dari satu jenis kerusakan terhadap luas atau panjang 

total bagian yang di survey sebagai unit sample. Nilai desenty suatu 

jenis kerusakan dibedakan atas tingkat kerusakannya. 

Rumus mencari nilai desentity : 

Desinty :  ................................(2.1) 

Atau 

Desity :  ..................................(2.2) 

Dimana,  

Ad : Luas total jenis kerusakan untuk setiap tingkat kerusakan ( ) 

Ld : panjang total jenis kerusakan tiap tingkat kerusakan (m) 

As : Luas total unit segmen ( ) 

Ls : Panjang total unit segmen (m) 

(2) Deduct Value ( nilai pengurang ) 

Deduct value adalah nikai pengurang untuk setiap jenis kerusakan 

yang diperoleh dari kurva hubungan antara desity dan tingkat 

keparahan (sweety level). Deduct value juga dibedakan atas tingkat 

kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakan. 
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Gambar 2.3 Kurva nilai pengurang  untuk retak kulit buaya pada jalan 

perkerasan aspal (Shahin, 1994) 

i. Total Deduct Value ( TDV ) 

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

value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat keruskaan yang ada pada 

suatu unit segmen. 

ii. Corrected Deduct Value ( CDV ) 

Corrected Deduct Value ( CDV ) diperoleh dari kurva hubungan 

antara nilai TDV dengan nilai DV dengan pemilihan lengkung kurva 

yang sesuai. Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk setiap 

segmen dapat diketahui dengan : 

PCI (s) : 100 – CDV  ............................................(2.3) 
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Dimana, 

PCI (s) : Pavement Condition Index untuk setiap segmen 

CDV : Corrected Deduct Value untuk setiap segmen 

Untuk nilai keseluruhan : 

PCI =   ................................................(2.4) 

Dimana, 

PCI     : Nilai PCI perkerasan secara keseluruhan 

PCI(s) : Nilai PCI untuk tiap segmen 

N         : Jumlah Segmen 

 

Gambar 2.4 : kurva hubungan antara TDV dengan nilai CDV 

iii. Rating  

Rating adalah penentuan nilai kondisi perkerasan setelah nilai PCI 

rata-rata yang didapatkan. Menunjukan kualitas perkerasan yang ada ( 

eksisting ) 
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Tabel 2.3 hubungan antara PCI dan nilai kondisi perkerasan  

Nilai PCI  Kondisi 

0-10 Gagal (Failed) 

11-25 Sangat buruk (Very Poor) 

26-40 Buruk (Poor) 

41-55 Sedang (Fair) 

56-70 Baik (Good) 

71-85 Sangat Baik (Very Good) 

 86-100 Sempurna ( Exellent ) 

(sumber shahin,1994) 

Angka rating ini juga akan dipakai untuk menentukan prioritas 

penanganan bagian jalan yang disurvey. Ruas jalan yang ratingnya 

rendah  perlu penanganan lebih dahulu dibandingkan jalan yang dinilai 

kondisinya tinggi. Jika nilai PCI < 50 (untuk jalan primer), dan nilai 

PCI<40 (untuk jalan sekunder). Maka, diusulkan jenis pemeliharaan 

terhadap keseluruhan unit jalan melalui overlay atau reconstruksi 

terhadap jalan tersebut. Jika nilai PCI >50 untuk jalan primer dan untuk 

nilai PCI<40 untuk jalan sekunder dapat dilakukan program 

pemeliharaan rutin sebagai usulan penanganan. Dalam penelitian ini 

digunakan metode pavement Condition Index (PCI). 

2.5  HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

1. Pramada, Y, 2012, menggunakan metode Bina Marga dengan judul 

“Evaluasi Kondisi Dan Penanganan Kerusakan Perkerasan Lentur di jalan 

Cepu-Blora” 

Hasil dari evaluasi jalan Cepu-Blora km smg. 154-157 jenis kerusakan 

lentur yang terjadi adalah : 

a. Retak kulit Buaya (alligator cracking), keriting (corrugation), retak 

melintang/memanjang (long and trans cracking), alur (rutting), 
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tambahan (paching), lubang (photoles), amblas (depression), jembul 

(shoving), pelepasan butir (reveling). 

b. Hasil evaluasi kerusakan jalan menggunakan metode pavement 

condition index (PCI) jalan Cepi-Blora Km smg 154-157 adalah 68,67 

dan 69,10 yang termasuk dalam klarifikasi kualitas perkerasan dengan 

tingkat bagus (Good). Berdasarkan shahim 1994 kondisi ini termasuk 

dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemeliharaan dan 

perbaikan agar dapat memperpanjang umur jalan.  

2. R,Hartono Guntur, 2013, yang berjudul “Kajian Pengaruh Kerusakan 

Drainase Terhadap Infrastruktur Jalan” yang mengkaji di tiga ruas jalan 

yaitu Jalan Sorogo (413 m), Jalan Gajahmada (730 m), dan Jalan 

Hayamwuruk (950 m) di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. 

Hasil dari kajian tersebut adalah : 

a. jenis kerusakan yang paling dominan dipengaruhi oleh kinerja 

drainase permukaan jalan adalah : lubang (potholes), retak kulit buaya 

(alligator cracks), dan pengelupasan (delamination). 

b. Kondisi perkerasan tiga ruas jalan yang menjadi obyek kajian 

mempunyai tingkat kerusakan sedang dengan nilai rata-rata Pavement 

Condition Index (PCI) = 46, dalam kondisi ini termasuk dalam 

klarifikasi sedang (Fair). 

 


