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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Studi Terdahulu 

Hasil studi terdahulu merupakan referensi bagi penulis untuk melakukan 

studi ini. Terdapat beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki kesamaan dengan 

studi saat ini. Adapun keterkaitan antara kedua studi ini ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 Keterkaitan dengan Studi Terdahulu 

   
Berdasarkan tabel 2.1, terdapat beberapa kesamaan antara hasil studi 

terdahulu dengan studi saat ini yaitu: 

1. Objek yang dipilih sebagai studi kasus merupakan jalan di perumahan 

ataupun pemukiman. 

2. Pemilihan jenis perkerasan yang digunakan berupa perkerasan lentur 

dan perkerasan paving blok. 

3. Pemilihan metode untuk perkerasan lentur menggunakan metode 

analisa komponen. 

Nama Peneliti Judul Metode 

Kevan Pratama, 
Yonathan Eldove 
Wijaya 

Kajian Terhadap Beberapa Desain 
dan Estimasi Biaya Tebal 
Perkerasan Jalan. 

Perkerasan Lentur : Metode 
Analisa Komponen 
Perkerasan beton semen : Metode 
berdasar Pd T-14-2003 
Perkerasan Paving Blok :  
Metode Modifikasi Perkerasan 
Lentur 

Melianny 
Sitohang 

Perbandingan Biaya Pekerjaan 
Perkerasan Jalan Aspal dan Jalan 
Paving di Kawasan The Avani, BCD 
City (Studi Kasus : Cluster Divena 
Deshna) 

- 

Ivan Hendri 
Prasetyo 

Analisa Perbandingan Struktur 
Perkerasan Lentur dengan Struktur 
Perkerasan Paving Blok Pada Jalan 
Akses Perumahan Bumi Podo 
Rukun Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang (Ditinjau Terhadap Studi 
Finansial)  

Perkerasan Lentur : Metode 
Analisa Komponen atau SNI 03-
1732-1989 
Perkerasan Paving Blok : 
Berdasarkan Interlocking Concrete 
Pavement Institute (ICPI) 
Analisis Finansial : Metode Biaya 
Minimum 
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Sedangkan perbedaan antara hasil studi terdahulu dengan studi saat ini 

adalah fokus yang ditinjau. Pada hasil studi terdahulu fokus kepada biaya 

pelaksanaan atau biaya konstruksi, namun studi yang saat ini dikerjakan adalah 

fokus pada biaya perencanaan hingga perawatan dan perbaikannya. Selain itu, 

metode yang digunakan juga berbeda untuk perencanaan perkerasan paving blok. 

 

2.2 Pengertian Jalan 

Menurut UU No.38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

 

2.3 Klasifikasi Jalan. 

Berdasarkan UU No.38 tahun 2004, jalan secara garis besar dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu: 

1. Jalan Umum, adalah jalan yang digunakan untuk melayani lalu lintas 

umum. 

2. Jalan Khusus, adalah jalan yang dibangun untuk melayani kegiatan dari 

suatu instansi tertentu serta dipelihara sendiri oleh instansi tersebut. 

Menurut UU No.38 tahun 2004, berdasarkan fungsinya jalan umum di 

kelompokkan menjadi : 

1. Jalan yang melayani ciri perjalanan jarak jauh dari angkutan utama 

yang memiliki kecepatan rerata tinggi dengan membatasi jumlah jalan 

masuk disebut jalan arteri. 

2. Jalan yang melayani ciri perjalanan jarak sedang dari angkutan 

pengumpul atau pembagi yang memiliki kecepatan rerata sedang 

dengan membatasi jumlah jalan masuk disebut jalan kolektor. 

3. Jalan yang melayani ciri perjalanan jarak dekat dari angkutan setempat 

yang memiliki kecepatan rerata rendah disebut jalan lokal. 
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4. Jalan yang melayani ciri perjalanan jarak dekat dari angkutan 

lingkungan yang memiliki kecepatan rerata rendah disebut jalan 

lingkungan. 

Berdasarkan pada UU No.38 tahun 2004, pengelompokkan jalan umum 

menurut sistem jaringan jalan yaitu: 

1. Jaringan jalan yang menyatukan setiap sentral-sentral kegiatan untuk 

melayani distribusi barang jasa demi pengembangan seluruh wilayah 

pada tingkat nasional disebut sistem jaringan jalan primer. 

2. Jaringan jalan perkotaan yang dignakan untuk melayani distribusi 

barang jasa disebut sistem jaringan jalan sekunder.   

Pengelompokkan berdasarkan fungsi serta sistem jaringan jalan diuraikan 

lebih rinci pada Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006. Adapun persyaratan 

teknis meliputi kecepatan rencana dan lebar jalan dari masing-masing kelompok 

jalan yang diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 

yaitu sebagai berikut: 

1. Jalan arteri 

Desain kecepatan minimum 60 km/jam dan lebar badan jalan minimum 

11 m untuk jalan arteri primer. Untuk jalan arteri sekunder, desain 

kecepatan minimum 30 km/jam dengan lebar jalan minimum 11 m. 

2. Jalan kolektor  

Desain kecepatan minimum 40 km/jam dan lebar badan jalan minimum 

9 m untuk jalan kolektor primer. Untuk jalan kolektor sekunder, desain 

kecepatan minimum 20 km/jam dengan lebar jalan minimum 9 m. 

3. Jalan lokal 

Desain kecepatan minimum 20 km/jam dan lebar badan jalan minimum 

7,5 m untuk jalan lokal primer. Untuk jalan lokal sekunder, desain 

kecepatan minimum 10 km/jam dengan lebar jalan minimum 7,5 m. 

4. Jalan lingkungan 

Desain kecepatan minimum 15 km/jam dan lebar badan jalan minimum 

6,5 m untuk jalan lokal primer. Untuk jalan kolektor sekunder, desain 

kecepatan minimum 10 km/jam dengan lebar jalan minimum 6,5 m. 
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Merujuk pada UU No.22 tahun 2009 berdasarkan muatan sumbu terberat, 

uraian kelas jalan pada pasal 19 ayat 2a-2d ditabelkan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Muatan Sumbu Terberat. 
Kelas Jalan Fungsi Jalan Dimensi Kendaraan MST 

Kelas I 

Jalan Arteri Lebar ≤ 2500 mm 

10 ton Jalan Kolektor Panjang ≤ 18000 mm 

  Tinggi ≤ 4200 mm 

Kelas II 

Jalan Arteri Lebar ≤ 2500 mm 

8 ton 
Jalan Kolektor Panjang ≤ 12000 mm 

Jalan Lokal Tinggi ≤ 4200 mm 

Jalan Lingkungan   

Kelas III 

Jalan Arteri Lebar ≤ 2100 mm 

8 ton 
Jalan Kolektor Panjang ≤ 9000 mm 

Jalan Lokal Tinggi ≤ 3500 mm 

Jalan Lingkungan   

Kelas 
Khusus 

Jalan Arteri 

Lebar > 2500 mm 

> 10 ton Panjang > 18000 mm 

Tinggi ≤ 4200 mm 

   Sumber : Undang-Undang, 2009 
 

2.4 Tipe Jalan dan Jalur Lalu Lintas. 

Menurut Direktorat Bina Jalan Kota (1997) tipe jalan merupakan klasifikasi 

jalan berdasarkan jumlah lajur dan arah pada suatu segmen jalan atau jalur. Adapun 

beberapa tipe jalan yaitu: 

1. Tipe jalan 2 lajur 1 arah 

2. Tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi (2/2 TB) 

3. Tipe jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi (4/2 TB) 

4. Tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi (4/2 B) 

5. Tipe jalan 6 lajur 2 arah terbagi (6/2 B) 

Seperti yang disebutkan diatas lajur merupakan bagian dari jalur lalu lintas. 

Perbedaan dari keduanya adalah jalur memiliki artian seluruh bagian badan jalan 

yang difungsikan untuk lalu lintas sedangkan lajur merupakan bagian dari jalur 

yang dipisahkan oleh marka jalan yang memiliki lebar jalan yang cukup untuk 

melewatkan 1 kendaraan mobil. 
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2.5 Pengertian Perkerasan Jalan. 

Suatu konstruksi dari infrastruktur darat yang terdiri dari lapisan-lapisan 

struktur yang memiliki fungsi untuk menopang beban lalu lintas disebut perkerasan 

jalan. Menurut Sukirman (1999) perkerasan jalan apabila dikelompokkan menurut 

bahan ikatnya, terdapat 3 jenis perkerasan jalan yaitu : 

1. Perkerasan jalan lentur yang berbahan ikat aspal. 

2. Perkerasan jalan kaku yang berbahan ikat semen dengan atau tanpa 

tulangan. 

3. Perkerasan jalan komposit yang menggabungkan antara dua perkerasan 

sebelumnya. 

 

2.6 Struktur Perkerasan Lentur (flexible pavement) 

Salah satu konstruksi jalan dengan bahan ikat berupa aspal yang terletak 

diatas tanah dasar dengan kondisi sudah dipadatkan yang berfungsi sebagai 

penerima beban lalu lintas dan diebarkan ke lapisan di bawahnya (Sukirman, 1999). 

Strukturnya sendiri mempunyai komposisi sebagai berikut :   

1. Lapisan Permukaan (Surface Course)  

Lapisan yang terletak pada posisi paling atas dari struktur perkerasan 

lentur disebut lapis permukaan yang memiliki fungsi sebagai berikut : 

a Lapis perkerasan untuk menahan beban roda karena lapisannya 

mempunyai stabilitas tinggi. 

b Lapis perkerasan yang kedap air yaitu lapisan yang lemah terhadap 

air sehingga air hujan yang jatuh diharapkan tidak masuk kedalam 

perkerasan. 

c Lapis perkerasan sebagai lapisan aus yaitu lapisan yang secara 

langsung dikenai gesekan akibat gaya rem kendaraan sehingga 

mudah aus. 

d Lapisan yang berguna untuk menyebarkan beban roda ke lapisan 

bawahnya sehingga dapat dipikul oleh lapisan lain yang daya 

dukungnya lebih rendah. 
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2. Lapisan Pondasi Atas (Base Course) 

Lapisan yang terletak dibawah lapis permukaan dan diatas lapis pondasi 

bawah yang mempunyai fungsi seperti : 

a. Lapisan bantalan untuk lapis permukaan. 

b. Lapisan perkerasan untuk menahan gaya lintang yang disebabkan 

beban roda dan disebarkan lagi ke lapisan dibawahnya. 

c. Lapis peresapan untuk mengalirkan air ke lapisan bawahnya. 

Bahan-bahan yang digunakan pada lapisan ini umumnya harus kuat dan 

awet untuk menahan beban roda yang setidaknya memiliki CBR 50% 

3. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapisan terakhir dari struktur perkerasan lentur sebelum tanah dasar 

yang memiliki fungsi berikut: 

a. Salah satu bagian dari struktur perkerasan lentur sebagai penyebar 

beban roda ke tanah dasar di bawahnya yang harus cukup kuat 

setidaknya minimal CBR 20% 

b. Untuk efisiensi material karena bahan/material yang digunakan 

pada lapisan ini kualitasnya lebih rendah dari lapis pondasi atas 

sehingga mengurangi penggunaan material pada lapisan tersebut. 

c. Lapis peresapan untuk mengalirkan air ke lapisan bawahnya yakni 

tanah dasar agar air tidak berkumpul di pondasi. 

d. Merupakan lapisan pertama untuk menutup tanah dasar dari 

pengaruh cuaca ataupun lemahnya daya dukung tanah dalam 

menahan beban alat berat. 

e. Sebagai filter untuk mencegah partikel halus tanah dasar naik ke 

lapisan pondasi atas. 
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Gambar 2.1 Struktur Lapisan Perkerasan Lentur 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

 

2.6.1 Perencanaan Struktur Perkerasan Lentur Berdasarkan SNI 03-1732-

1989 

Metode analisa komponen diadaptasi dari AASHTO 1972 yang kemudian 

menjadi SKBI 1987 2.3.26 tahun 1987. Dari SKBI 1987 tersebut kemudian menjadi 

Standar Nasional Indonsia (SNI) 03-1732-1989-f.  

 

2.6.2 Lalu Lintas 

1. Jumlah Lajur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Suatu bagian dari sebuah ruas 

jalan raya dengan jumlah lau lintas paling besar disebut jalur rencana. Apabila 

sebuah jalur tidak ada pembatas antar lajurnya maka lebar perkerasan yang 

digunakan untuk menentukan jumlah dari lajur lalu lintas seperti pada tabel 

dibawah:  

Tabel 2.3 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan 
Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (n) 

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

8,25 m ≤ L < 11,25 m 3 jalur 
11,25 m ≤ L < 15,00 m 4 jalur 
15,00 m ≤ L < 18,75 m 5 jalur 
18,75 m ≤ L < 22,00 m 6 jalur 

 Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

Sedangkan untuk menentukan koefisien distribusi kendaraan (C) yang lewat 

pada jalur rencana bagi kendaraan ringan dan kendaraan diuraikan pada daftar 

dibawah ini: 
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Tabel 2.4 Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 
Jumlah 
Lajur 

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

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

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

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

**) berat total > 5 ton, misalnya, bus, truk, traktor, semi trailler, trailler. 

 

2. Angka Ekivalen Beban Sumbu Kendaraan (E). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Suatu angka yang mewakili 

tingkat kerusakan jalan akibat lintasan beban kendaraan sumbu tunggal maupun 

ganda dibanding dengan kerusakan beban sumbu tunggal standar sebesar 8160 kg. 

untuk masing-masing angka ekivalen beban sumbu kendaraan baik tunggal maupun 

ganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.5 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 0.141 0.0121 

6000 13228 0.2923 0.0251 

7000 15432 0.5415 0.0466 

8000 17637 0.9238 0.0794 

8160 18000 1.0000 0.0860 

9000 19841 1.4798 0.1273 

10000 22046 2.2555 0.1940 

11000 24251 3.3022 0.2840 

12000 26455 4.6770 0.4022 

13000 18660 6.4419 0.5540 

14000 30864 8.6647 0.7452 

15000 33069 11.4184 0.9820 

16000 35276 14.7815 1.2712 

  Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 
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3. Lalu Lintas Harian Rata-rata dan Rumus-rumus Lintas Ekivalen 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Perhitungan besarnya lalu 

lintas harian rerata serta lalu lintas ekivalen dapat menggunakan perumusan berikut: 

a Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) untuk masing-masing jenis 

kendaraan  untuk 2 arah di awal umur rencana dihitung dengan 

persamaan berikut: 

LHR   = (1+i)n  x Jumlah kendaraan       (2.1) 

Dimana : LHR = Lalu lintas harian rerata (kend/hari/2jurusan) 

 i = Perkembangan lalu lintas 

 n  = Jumlah tahun rencana 

b Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan dibawah 

LEP =  ∑ LHR  × C × E           (2.2) 

Dimana : j = Jenis kendaraan 

c Lintas Ekivalen Akhir (LEA) dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan dibawah 

LEA =  ∑ LHR (1 + i)  × C × E          (2.3) 

Dimana : i = Perkembangan lalu lintas 

j = Jenis kendaraan 

d Lintas Ekivalen Tengah (LET) dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan dibawah 

LET = ½ x (LEP + LEA)          (2.4) 

e Lintas Ekivalen Rencana (LER) dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan dibawah 

LER = LET x FP            (2.5) 

(Faktor penyesuaian (FP) ditentukan dengan Rumus: FP= UR/10) 

Dimana : UR = Umur Rencana 

 

2.6.3 Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) dan CBR Efektif. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Dari gambar hubungan antara 

DDT dan CBR efektif dapat diketahui Daya Dukung Tanah untuk dasar 
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perencanaan perkerasan jalan. CBR efektif diperoleh dengan cara analitis maupun 

grafis. Dalam menentukan CBR efektif digunakan nilai-nilai CBR hasil tes. 

Terdapat 2 cara nilai CBR diperoleh yaitu dengan pengujian langsung di lapangan 

yang biasanya digunakan untuk perencanaan lapis tambah (overlay) dan pengujian 

di laboratorium yang digunakan untuk perencanaan perkerasan jalan baru. CBR 

efektif secara analitis diuraikan seperti berikut: 

CBR  =  CBR − 
( )

          (2.6) 

Dimana nilai R bergantung pada jumlah data dalam sebuah segmen yang 

diuraikan daftar dibawah 

Tabel 2.6 Nilai R untuk Perhitungan CBRSegmen 

Jumlah Titik Pengamatan Nilai R 
2 1,41 
3 1,91 
4 2,24 
5 2,48 
6 2,67 
7 2,83 
8 2,96 
9 3,08 

>10 3,18 
   Sumber : Sukirman,1999 

 

Untuk penentuan CBR efektif secara grafis langkah-langkahnya seperti 

berikut: 

f Menentukan nilai CBR paling rendah 

g Menentukan banyak nilai CBR yang sama/lebih besar dari setiap nilai 

CBR yang ada dan ditabelkan dari yang terkecil. 

h Nilai CBR dengan jumlah tebanyak dinyatakan dengan nilai 100% dan 

nilai CBR lainnya adlah prosentase dari 100% 

i Membuat grafik dari harga CBR dan prosentase jumlah yang didaptkan 

pada langkah sebelumnya. 

j Nilai CBR efektif yang diambil adalah nilai CBR dengan prosentase 

90%.. 
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Gambar 2.2 Korelasi CBR dan DDT 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

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

 

2.6.4 Faktor Regional (FR) 

Berdasarkan persyaratan penggunaan yang disesuaikan dengan peraturan 

pelaksanaan pembangunan jalan raya edisi terakhir kondisi lapangan yang seperti 

permeabilitas tanah, drainase, bentuk alinyemen, prosentase kendaraan berat lebih 

dari sama dengan 13 ton, dan kendaraan berhenti serta keadaan iklim yang berupa 

curah hujan rerata pertahun disederhanakan seperti pengaruh permeabilitas tanah 

dan drainase dianggap sama (Badan Standarisasi Nasional, 1989). Sehingga faktor 

regional menjadi seperti berikut : 
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Tabel 2.7 Faktor Regional (FR) 

 

Kelandaian I 
( < 6 %) 

Kelandaian II  
(6 – 10 %) 

Kelandaian III  
( > 10%) 

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

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

mm/th 
1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

Catatan: penambahan nilai FR perlu untuk bagian jalan tertentu, seperti tikungan tajan dengan (jari-

jari 30m) atau persimpangan maupun pemberhentian yaitu sebesar 0,5 dan penambahan 1,0 untuk 

daerah rawa. 

 

2.6.5 Indeks Permukaan (IP) 

Tingkat pelayanan lalu lintas dan kerataan serta kekokohan permukaan jalan 

diwakili atau dinyatakan dengan sebuah indeks yang disebut indeks permukaan 

(Badan Standarisasi Nasional, 1989). Beberapa nilai indeks permukaan diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Indeks permukaan 1,0 mempunyai arti bahwa lalu lintas kendaraan 

terganggu akibat dari permukaan jalan yang mengalami rusak berat. 

2. Indeks permukaan 1,5 yaitu bahwa jalan masih dapat digunakan 

dengan tingkat pelayanan rendah. 

3. Indeks permukaan 2,0 memiliki artian bahwa jalan yang masih 

mantap dengan rendahnya tingkat pelayanan. 

4. Indeks permukaan 2,5 yaitu bahwa permukaan jalan masih dalam 

keadaan yang baik dan stabil. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Penentuan indeks permukaan 

jalan pada akhir umur rencana dipertimbangkan berdasarkan faktor fungsional dan 

lintas ekivalen rencana yang dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 2.8 Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana (IP) 
LER = Lintas Ekivalen 

Rencana *) 
Klasifikasi Jalan 

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

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

> 1000 - 2,0 – 2,5 2,5 2,5 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

*) LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal. 

Catatan : IP 1,0 diambil untuk proyek penunjang jalan, JAPAT/jalan murah ataupun jalan 

darurat. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Ketika menentukan indeks 

permukaan awal (IPo) perlu memperhatikan jenis lapis permukaan jalan 

(kerataan/kehalusan serta kekokohan ) pada awal umur rencana yang diperlihatkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.9 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo) 

Jenis Permukaan IPo 
Roughness *) 

(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 
LATASBUM 2,9 – 2,5  
BURAS 2,9 – 2,5  
LATASIR 2,9 – 2,5  
JALAN TANAH ≤ 2,4  
JALAN KERIKIL ≤ 2,4  
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

*)  Alat pengukur roughness yang dipakai adalah roughometer NAASRA, yang dipasang  pada 

kendaraan standar Datsun 1500 station wagon, dengan kecepatan kendaraan ± 32 km per jam.  

 

2.6.6 Koefisien Kekuatan Relatif (a)  

Hasil test marshall dari aspal, hasil kuat tekan dari bahan dengan komposisi 

semen/ kapur dan hasil CBR dari tanah dikorelasikan untuk menyusun koefisien 

kekuatan relatif bahan yang digunakan pada struktur perkerasan (Badan 
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Standarisasi Nasional, 1989). Uraian lebih lanjut hubungan antara jenis bahan, 

koefisien alat dan kekuatan bahan dapat dilihat pada tabel dibawah: 

Tabel 2.10 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 
Koefisien kekuatan 

relative 
kekuatan bahan 

Jenis bahan 
a1 a2 a3 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/Makadam 

0,25 - - - - - LAPEN mekanis 

0,20 - - - - - LAPEN manual 

- 0,28 - 590 - - 

LASTON ATAS - 0,26 - 454 - - 

- 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 
 

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 kelas A 

- - 0,12 - - 50 Sirtu kelas B 

- - 0,11 - - 30 Sirtu kelas C 
  

0,10 
- - 

20 
Tanah Lempung / 

Kepasiran 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

 

2.6.7 Indeks Tebal Perkerasan dan Batas Minimum Tebal Lapisan 

Perkerasan  

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Indeks tebal perkerasan 

digunakan untuk menentukan batas minimum tebal lapisan perkerasan. Besarnya 
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nilai ITP ditentukan berdasarkan nilai faktor regional, lintas ekivalen rencana dan 

daya dukung tanah. Berikut salah satu gambar untuk menentukan nilai ITP. 

 

  

Gambar 2.3 Nomogram Menentukan Nilai ITP 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

 

Sedangkan penentuan batas tebal minimum didasarkan pada nilai ITP dan 

jenis bahan yang digunakan. Berikut batas minimum setiap lapis struktur 

perkerasan lentur. 

1. Lapis Permukaan 

Tabel 2.11 Tebal Minimum pada Lapis Permukaan Perkerasan 
ITP Tebal Minimum (cm) Bahan 

< 3,00 5 Lapis pelindung: (Buras/Burtu/Burda) 
3,00 – 6,70 5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
6,71 – 7,49 7,5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
7,50 – 9,99 7,5 Lasbutag, Laston 
≥ 10,00 10 Laston 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 
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2. Lapis Pondasi  

Tabel 2.12 Tebal Minimum pada Lapis Pondasi Atas Perkerasan 
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 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1989. 

*) batas 20cm tersebut dapat menjadi 15cm apabila menggunakan pondasi bawah berbutir 

kasar. 

3. Lapis Pondasi Bawah 

Tebal 10cm diambil untuk setiap nilai ITP apabila digunakan lapis 

pondasi bawah. 

 

2.6.8 Tebal Komponen Perkerasan 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1989) Penentuan tebal perkerasan 

didasarkan dari kekuatan relatif bahan dan batas tebal minimum perkerasan. 

Penggunaan persamaan untuk mencari tebal lapis permukaan apabila akan 

merencanakan lapis tambah namun untuk perencanaan jalan baru penggunaan 

persamaan untuk mencari tebal lapis pondasi bawah. Berikut persamaan analisa 

komponen perkerasan: 

ITP = alD1 + a2D2 + a3D3         (2.7) 

Dimana : 

ITP   = Indeks Tebal Perkerasan 

a1, a2, a3 = Koefisien kekuatan relatip bahan perkerasan 

D1, D2, D3 = Tebal masing-masing lapis perkerasan (cm). 
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2.7 Struktur Perkerasan Paving Blok (Interblok) 

Berdasarkan SNI-03-0691-1996, suatu bahan bangunan yang memiliki 

komposisi semen dan bahan hidrolis serat agregat dan air disebut paving blok. 

Adapun menurut SK SNI T-04-1990-F bagian-bagian kecil yang dibuat dari beton 

yang kemudian dipasang dengan pola tertentu sehingga tercipta kuncian antar 

bagian disebut paving blok. Berdasarkan bahan ikatnya perkerasan paving blok 

dapat dikategorikan sebagai perkerasan kaku karena menggunakan bahan pengikat 

semen, namun bila dari segi konstruksinya perencanaan struktur perkerasan paving 

menggunakan pedoman perkerasan lentur dengan bagian-bagian beton atau blok 

paving dianggap sebagai lapis permukaan (Aly, 2001). Berikut bagian dari 

perkerasan paving blok yaitu: 

1. Blok 

Suatu komponen struktur lapis permukaan yang disusun dengan laying 

pattern tertentu pada sebuah konstruksi perkerasan dengan komposisi 

sebagai suatu beton. 

2. Pasir Pengisi (filler sand) 

Pasir pengisi berguna untuk mengisi celah antar blok yang berkisar 2-4 

mm agar ketika terkena beban kendaraan dan terjadi pergeseran secara 

horizontal blok-blok yang berdekatan tidak saling beradu yang 

mengakibatkan pecahnya blok. Pasir yang digunakan untuk pengisi bisa 

sama dengan pasir yang digunakan untuk pasir alas. 

3. Lapis penghampar/Pasir Alas 

Pasir alas  merupakan bagian dari struktur perkerasan yang bersifat non-

struktural yang terdapat dibawah paving dan diatas pondasi. Tebal pasir 

alas sendiri berkisar antara 5-6 cm dan setelah diratakan tidak boleh 

lebih dari 5 cm (3-5 cm) dengan butiran maksimum 9,5 mm seperti pasir 

beton, pasir urug atau pasir pasang. Disamping fungsi pasir alas untuk 

lantai kerja pada umumnya digunakan untuk leveling atau mengisi 

lubang pada pondasi yang sebenarnya itu dilarang.  
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4. Kanstein/Beton Pembatas 

Bagian dari perkerasan paving blok yang memiliki fungsi untuk 

menahan dan menjepit paving blok agar tidak bergeser ketika dikenai 

oleh beban lalu lintas sehingga kuncian tetap terjaga. Terdapat berbagai 

macam beton pembatas antara lain beton pembatas pracetak dan cor in-

site dengan mutu beton minimum 25 Mpa. Apabila menggunakan beton 

pracetak maka beton penyokong harus mempunyai mutu 17,5 Mpa 

dengan tebal minimum 7 cm.  

5. Lapis Pondasi / Base Course.  

Merupakan bagian yang terletak dibawah pasir alas dan diatas tanah 

dasar (jika tanpa lapis pondasi bawah) yang harus cukup kuat untuk 

menahan tegangan akibat roda kendaraaan. Lapisan ini harus benar-

benar rata agar supaya pasir alas mempunyai ketebalan yang sama 

antara satu sisi dan sisi lainnya.  

6. Lapis Pondasi Bawah / Subbase Course. 

Merupakan bagian yang terletak diatas tanah dan dibawah lapis pondasi 

atas yang berguna untuk mengefisiensi penggunaan material karrena 

kualitasnya lebih rendah. Selain itu digunakan sebagai pembatas agar 

tanah dasar tidak masuk kedalam lapis pondasi atas. 

 

Gambar 2.4 Komponen Perkerasan Paving Block 
Sumber : Aly, 2001. 
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2.7.1 Klasifikasi Paving Block 

Klasifikasi menurut SK SNI T – 04 – 1990 – F, paving block dikelompokkan 

berdasarkan bentuk, tebal, kekuatan, dan warna yaitu: 

1. Klasifikasi berdasarkan bentuk 

Bentuk paving block secara garis besar terbagi atas dua macam, yaitu : 

a. Paving block dengan bentuk segi empat (seperti blok tipe C) 

b. Paving block dengan bentuk segi banyak (seperti blok tipe A, tipe 

B, dan tipe X) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Bentuk Paving Block 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1990. 

2. Klasifikasi berdasarkan ketebalan 

Ketebalan paving blok yang ada dan umum digunakan dan 

kegunaannya yaitu : 

a. Untuk menopang beban lalu lintas ringan missal trotoar 

digunakan paving blok 60mm. 

b. Untuk menopangbeban lalu lintas sedang hingga berat missal 

jalan digunakan paving block 80mm. 

c. Untuk menopang beban lalu lintas super berat seperti daerah 

pelabuhan dan industri digunakan paving block 100mm. 

Pemilihan paving blok perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 

penggunan. 
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3. Klasifikasi berdasarkan kekuatan 

Berdasarkan mutunya paving blok dikelompokkan menjadi: 

a. Mutu beton I yakni fc’ 34-40 MPa 

b. Mutu beton  II yakni fc’ 25,5-30 MPa 

c. Mutu beton III yakni fc’ 17-20 Mpa  

4. Klasifikasi berdasarkan warna 

Warna umum yang biasa digunakan adalah warna abu-abu (natural). 

Warna lain yang tersedia juga yaitu hitam dan merah. Fungsi paving 

blok berwarna selain menambah keindahan namun juga dapat 

digunakan sebagai batas seperti batas parkir. 

 

2.7.2 Perencanaan Struktur Perkerasan Paving Block Berdasarkan 

Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI). 

Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI) menyatakan bahwa dalam 

merencakan struktur perkerasan paving blok dapat menggunakan pendekatan 

seperti perencanaan struktur perkerasan lentur yang didalamnya memiliki 

kesamaan pada segi kegagalan struktur yang disebabkan oleh beban berulang.  

Acuan standar yang digunakan dalam perencanaan yaitu AASHTO 1986 dan 

AASHTO 1993 dimana diadaptasi oleh Indonesia menjadi Pt T -01-2002-B oleh 

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 

 

2.7.3 Angka Ekivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan (E) 

Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002) Angka 

yang berasal dari perbandingan antara tingkat kerusakan dari beban lintasan sumbu 

tunggal dengan beban lintasan sumbu tunggal standar sebesar 8160 kg disebut 

angka ekivalen. Berikut persamaan yang digunakan untuk menentukan angka 

ekivalen untuk sumbu tunggal roda tunggal maupun ganda. 

Angka ekivalen roda tunggal =  (
     

 
)        (2.8) 

Angka ekivalen roda ganda =  (
     

 
)           (2.9) 
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2.7.4 Faktor Distribusi Arah (DD) 

Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002) Pada 

umumnya nilai dari faktor distribusi arah sebesar 0,5 dengan catatan kendaraan 

berat tidak cenderung untuk menuju ke satu arah tertentu, namun bila hal tersebut 

terjadi maka terdapat pengecualian nilai faktor distribusi arah berkisar 0,3-0,7 

bergantung pada kecenderungan arah kendaraan berat menuju kemana. 

 

2.7.5 Faktor Distribusi Lajur 

Beban kumulatif pada jalan yang mempunyai 2 lajur atau lebih dalam satu 

arah disesuaikan menggunakan faktor distribusi lajur (Departemen Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah, 2002) yang diuraikan pada tabel berikut:  

Tabel 2.13 Faktor Distribusi Lajur (DL) 
Jumlah lajur setiap arah DL (%) 

1 100 
2 80 – 100 
3 60 – 80 
4 50 – 75 

Sumber: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 
 

2.7.6 Faktor Reliabilitas 

Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002) 

Reliabilitas merupakan nilai probabilitas dari kemungkinan tingkat pelayanan dapat 

dipertahankan selama umur rencana. Reliabilitas dalah nilai jaminan bahwa 

perkiraan beban yang melewati jalan tersebut dapat dipenuhi. Reliabilitas 

dinyatakan dalam tingkat reliabilitas sebagai berikut : 

Tabel 2.14 Rekomendasi Tingkat Reliabilitas  
Klasifikasi Jalan Rekomendasi Tingkat Reliabilitas 

 Perkotaan Antar Kota 
Bebas Hambatan 85 – 99,9 80 – 99 
Arteri 80 – 99 75 – 95 
Kolektor 80 – 95  75 – 95  
Lokal 50 – 80  50 – 80 

Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 

Prediksi kinerja (W18) diperoleh dengan mengalikan faktor reliabilitas (FR) 

dengan perkiraan lalu lintas (w18). Reliabilitas kinerja-perencanan dikontrol 

dengan faktor reliabilitas yang dikalikan dengan perkiraan lalu-lintas selama umur 

rencana untuk memperoleh prediksi kinerja. Untuk tingkat reliabilitas (R) yang 
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diberikan, Faktor reliabilitas merupakan fungsi log dari deviasi standar keseluruhan 

(overall standard deviation, S0) dikalikan dengan penyimpangan normal standar 

(ZR). Pada umumnya simpangan baku akibat dari perkiraan beban lalu lintas yang 

mewakili kondisi setempat yaitu 0,4-0,5. Dibawah ini diuraikan tabel nilai 

pentyimpangan normal standar untuk tingkat reliabilitas tertentu. 

Tabel 2.15 Nilai penyimpangan normal standar (standard normal deviate )  
untuk tingkat reliabilitas tertentu. 

Reliabilitas, R (%) Standar Normal Deviate, ZR 
50 0,000 
60 -0,253 
70 -0,524 
75 -0,674 
80 -0,841 
85 -1,037 
90 -1,282 
91 -1,340 
92 -1,405 
93 -1,476 
94 -1,555 
95 -1,645 
96 -1,751 
97 -1,881 
98 -2,054 
99 -2,327 

99,9 -3,090 
99,99 -3,750 

           Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. 

Menurut Smith, dkk (1990) perhitungan faktor reliabilitas dapat digunakan 

persamaan berikut 

𝐹  =  10(  . )         (2.10) 

Dimana:   FR = Faktor reliabilitas 

  ZR = Penyimpangan standar 

  S0 = Standar deviasi keseluruhan 

 

2.7.7 Lalu Lintas Jalur Rencana 

Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002) Untuk 

mengetahui lalu lintas di jalur rencana dengan satuan beban gandar standar 

digunakan persamaan berikut : 

𝑤 = 365 x DD x DL x ŵ                                (2.11) 
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Dimana : 

DD = faktor distribusi arah. 

DL = faktor distribusi lajur. 

ŵ    = beban gandar standar kumulatif untuk dua arah. 

 

Perkalian antara besaran beban gandar standar selama setahun (w18) dengan 

faktor pertumbuhan lalu lintas akan menghasilkan besaran lalu-lintas yang 

digunakan untuk merencanakan lapis pondasi. Berikut persamaan untuk 

menghitung lalu lintas jalur rencana. 

𝑤 = 𝑤  x 
( )

          (2.12) 

Dimana : 

𝑤  = beban gandar standar kumulaif selama umur rencana 

𝑤  = beban gandar kumulatif selama 1 tahun 

n = umur pelayanan (tahun) 

g = perkembangan lalu lintas (%) 

 

2.7.8 Tanah Dasar 

Menurut Interlocking Concrete Pavement Institute (2006) tanah dasar 

merupakan perletakan lapis pondasi untuk perkerasan yang kekuatannya 

menentukan tebal tipisnya sebuah lapisan pondasi. Tanah dasar dievaluasi dengan 

Modulus resilient (Mr) atau tes CBR rendaman yang nantinya akan diketahui 

berapa kekuatan dari tanah tersebut. Apabila tanah dengan Mr lebih rendah dari 

4500 psi atau nilai CBR lebih rendah dari 3% perlu diadakan sebuah perlakuan 

khusus untuk menambah kekuatan tersebut yang diantaranya bisa dilakukan dengan 

mengganti tanah bermasalah dengan tanah yang lebih kuat, distabilisasi atau dengan 

penambahan geotekstil. 
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2.7.9 Lapisan Pondasi 

Menurut Interlocking Concrete Pavement Institute (2006) ketebalan lapis 

pondasi minimum untuk nilai tingkat lalu lintas kurang dari 500.000 beban gandar 

standar yaitu 100mm dan apabila lebih dari 500.000 beban gandar standar maka 

tebal minimum adalah 150mm. ketebalan minimum berlaku untuk material agregat, 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.6 Tebal Lapisan Pondasi 
Sumber: Interlocking Concrete Pavement Institute, 2006. 

 
Berdasarkan pada gambar diatas akan didapatkan tebal pondasi 

menggunakan bahan agregat dengan koefisien kekuatan relatif sebesar (a2) 0,14 

atau setara dengan agregat bernilai minimal CBR 80%. Apabila didapatkan tebal 



29 
 
 

 
 

lapisan yang melebihi dari batas minimal, kelebihan tersebut dapat diganti dengan 

material lain yang kualitasnya lebih rendah menggunakan persamaan dibawah. 

𝑡 = 𝑡 
( )

( )
           (2.13) 

Dimana : 

𝑡′ = tebal base terkoreksi 

t = tebal base dari grafik 

𝑎( ) = koefisien kekuatan relatif dari material yang diketahui 

𝑎( ) = koefisien kekuatan relatif standar 

 

2.7.10 Pola Pemasangan Paving Block 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1990) Pola umum yang digunakan 

dalam pemasangan paving blok yaitu pola tulang ikan, anyaman tikar dan sususan 

bata yang masing-masing memiliki tingkat kuncian antar blok yang berbeda. 

Penguncian paling baik dimiliki pola pemasangan tulang ikan dengan sudut pasang 

450 maupun 900. Namun pemilihan tersebut bergantung pada perencanaan yang 

akan menggunakan jalan tersebut sebagai apa. Berikut beberapa gambar pola 

pemasangan paving blok dan tabel rekomendasi hubungan antara mutu, tebal, dan 

pola pemasangan yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. 

 

Gambar 2.7. Pola Pemasangan Paving Block 
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 1990. 
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Tabel 2.16 Kombinasi Mutu, Bentuk, Tebal dan Pola Pemasangan. 

Penggunaan 
Kombinasi 

Kelas Bentuk Tebal Pola 

Trotoar dan Pertamanan II A, B, C, X 60 mm SB, AT, TI 

Tempat Parkir, Garasi II A, B, C 60 mm SB, AT, TI 

Jalan Lingkungan I/II A atau C 60 / 80 mm TI 

Terminal Bus I A atau C 80 mm TI 

Container Yard, Taxi way I A 100 mm TI 

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1990. 
Catatan: SB = Susun Bata; AT = Anyam Tikar; TI = Tulang Ikan 

 

2.8 Analisis Finansial 

Menurut Putri, dkk (2013) Analisa Finansial menganalisa kelayakan proyek 

yang ditinjau dari aspek finansial, yaitu untuk mengetahui seberapa besar manfaat 

yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan beberapa keuntungannya, kapan 

pengembalian investasi terjadi, dan pada tingkat berapa investasi itu memberikan 

manfaat. Tujuan analisa finansial adalah efisiensi finansial dari modal yang ditanam 

dilihat dari sudut perorangan/private. Selain itu juga untuk menghindari adanya 

keterlanjuran dalam penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang 

ternyata tidak menguntungkan bagi pihak investor. 

 

2.8.1 Biaya Konstruksi 

Biaya konstruksi merupakan biaya yang dibayarkan untuk membangun 

sebuah konstruksi, dalam konteks ini adalah konstruksi jalan. Besarnya biaya 

konstruksi diketahui dengan membuat suatu estimasi Rencana Anggaran Biaya 

(RAB). Menurut Sugeng Djojowirono (dalam Gusti, 2018) Pengertian RAB sendiri 

adalah sebuah estimasi biaya rinci dari pekerjaan-pekerjaan yang menyusun sebuah 

konstruksi dari awal hingga akhir saat proyek tersebut selesai.  

 

2.8.2 Umur Rencana 

Umur rencana merupakan batas usia pakai dari suatu barang atau 

benda,dalam hal ini perkerasan jalan. Menurut Sukirman (1999) Umur rencana 

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

kendaraan hingga saatnya diperlukan suatu perbaikan yang bersifat struktural. 
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Umur rencana umumnya diambil 20 tahun dan untuk peningkatan jalan adalah 10 

tahun. 

 

2.8.3 Suku Bunga 

Berdasrkan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia 

(BI) berhak mengatur suku bunga yang berlaku di Indonesia. Pada minggu kedua 

bulan Agustus 2016 suku bunga BI mengalami perubahan yang awalnya bernama 

BI-rate menjadi BI-7 Day Repo Rate. Suku bunga yang dikeluarkan oleh BI 

menjadi patokan untuk bank-bank lain dalam menetapkan suku bunga sendiri. Hal 

tersebut juga berlaku dalam bidang konstruksi. Bidang konstruksi memiliki suku 

bunga berupa kredit konstruksi yang berguna untuk memudahkan pembiayaan 

property. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (dalam Statistik Perbankan Indonesia, 

2018) suku bunga rata-rata untuk kredit lapangan usaha bidang real estate,usaha 

persewaan dan jasa yakni sebesar 10,77%. 

 

2.8.4 Inflasi 

Menurut Bank Indonesia (2018) inflasi diartikan sebagai kenaikan harga 

secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari 

satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Berikut tingkat inflasi 

yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun . 

Tabel 2.17 Tingkat Inflasi di Indonesia 
Tahun Inflasi (%) 
2015 3.35 
2016 3.02 
2017 3.61 
2018 3.13 

Sumber : Bank Indonesia, 2018 

 
2.8.5 Biaya Perawatan dan Biaya Perbaikan. 

Menurut Menteri Pekerjaan Umum (2011) Perawatan dan perbaikan 

merupakan salah satu upaya dalam pemeliharaan jalan yang diperlukan untuk 

mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu 

lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pembayaran yang 
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digunakan untuk melakukan perawatan dan perbaikan itulah yang dimaksud 

sebagai biaya perawatan dan biaya perbaikan. 

 

2.8.6 Analisis Biaya Minimum 

Dasar perhitungan biaya minimum adalah membuat semua biaya yang 

diperlukan menjadi biaya sekarang (present value). Apabila dalam suatu analisa 

ekonomi beberapa alternatif memiliki manfaat yang identik, maka nilai dari biaya 

sekarang yang paling kecil dari beberapa alternatif tersebut yang merupakan biaya 

minimum (Joyowiyono, 1993). Berikut beberapa rumus bunga majemuk untuk 

merubah ke biaya sekarang. 

P = F(P/F, i%, n)         (2.14) 

P = A(P/A, i%, n)          (2.15) 

A= G(A/G, i%, n)          (2.16) 

 
Dimana :  

P = sejumlah uang pada saat ini.  

A = sejumlah uang yang dibayarkan setiap tahun. 

F = sejumlah uang yang dibayarkan pada waktu yang akan dating 

G = sejumlah uang yang dibayarkan setiap tahun dengan kenaikan atau  

   penurunan konstan. 

i = besarnya suku bunga tahunan.   

n = jumlah tahun 

 


