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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perkerasan Lentur 

Perkerasan lentur atau flexible pavement adalah salah satu jenis perkerasan 

yang menjadikan aspal sebagai bahan pengikatnya, sifat lapisan perkerasannya 

menopang serta menyebarkan beban kendaraan yang melintas sampai ke tanah 

dasar. Perkerasan lentur umumnya digunakan pada lalu lintas ringan yang memiliki 

beban kecil sebab, beban kendaraan berat serta kondisi cuaca sangat berpengaruh 

pada strukturnya. (Sukirman, 1999) 

Perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan yang dihamparkan diatas tanah 

dasar yang telah dipadatkan terlebih dahulu. Beberapa lapisan itu berfungsi sebagai 

penerima beban lalu lintas yang kemudian akan disebarkan ke lapisan yang ada di 

bawahnya. (Sukirman, 1999) 

Perencanaan perkerasan lentur dengan menggunakan metode bina marga 

dilakukan melalui beberapa urutan prioritas, sebelum merencanakan diperlukan 

nilai hasil dari urutan yang di prioritaskan, diantaranya: Jenis kerusakan jalan, 

survey lalu lintas harian rata-rata, beban kumulatif sumbu kendaraan (ESA4), 

kelelahan pada lapisan aspal (ESA5), harga CBR dan daya dukung tanah dasar. 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

Untuk perhitungan dalam perencanaan dengan metode bina marga telah 

disesuaikan dan ditetapkan dalam spesifikasi setiap jenis perkerasan serta 

penanganannya yang dipaparkan dalam Manual Desain Perkerasan tahun 2017. 

 

2.2 Jenis Struktur Perkerasan Lentur 

Jenis struktur pada perkerasan lentur terdiri dari tiga, antara lain : 

1. Perkerasan pada permukaan tanah asli. 

2. Perkerasan pada timbunan. 

3. Perkerasan pada galian. 
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Dari beragam tipikal diatas, kita dapat memilih dan merencanakan berdasarkan 

kondisi tanah asli di lokasi proyek. Sebab tanah dasar dijadikan sebagai pondasi, 

maka untuk penguatan perlu dilakukan perbaikan tanah dasar atau diberikan lapis 

penopang jika memang diperlukan. (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

Gambar 2.1 Struktur Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)  

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

Keterangan : 

- AC WC  : Asphaltic Concrete Wearing Course / Laston lapis aus. 

- AC BC  : Asphaltic Concrete Binder Course / Laston lapis antara. 

- AC Base  : Asphaltic Concrete Base Course / Laston lapis pondasi. 

- CTB   : Cement Treated Base. 

- LFA Kelas A  : Lapis Fondasi Agregat Kelas A. 

- LFA Kelas B  : Lapis Fondasi Agregat Kelas B. 

- Tanah Dasar  : Tanah yang merupakan dasar untuk penghamparan struktur  

     perkerasan di atasnya. 

- Lapis Penopang : Lantai kerja pada lapis pondasi bawah, berfungsi untuk 

  meminimalkan efek tanah dasar ke struktur perkerasan. 
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2.3 Tebal Lapis Tambah (Overlay) 

Dalam menentukan desain tebal overlay untuk perbaikan perkerasan eksisting 

yang telah mengalami kerusakan, overlay sebagai bentuk penanganan dimaksudkan 

agar dapat membenahi kondisi jalan, contoh: normalisasi bentuk permukaan, 

perbaikan yang bersifat non struktural, serta peningkatan kenyamanan. (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017) 

Pedoman yang biasa dipakai dalam mendesain overlay ada tiga, antara lain : 

• Metode Lendutan (Pd T-05-2005) dengan pendekatan yang didasarkan 

lendutan dalam Pedoman Perencanaan Lapis Tambah Perkerasan Lentur. 

• Pendekatan berdasarkan AASHTO 1993 yang diuraikan pada Pedoman 

Perencanaan Perkerasan Lentur (Pt T-01-2002-B). 

• Pendekatan berdasarkan lendutan (modifikasi dari Pd T-05-2005) dalam 

Pedoman Desain Perkerasan Lentur (Interim) No.002/P/BM/2011. 

 

2.4 Prosedur Desain Overlay 

Terdapat tiga prosedur tebal overlay berdasarkan beban lalu lintas (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017): 

• Lalu Lintas ≤ 10x104 ESA4 

Dikarenakan retak lelah bukan kerusakan yang umum terjadi pada jalan 

dengan lalu lintas ringan dan perkerasan dengan HRS, maka desain jalan 

dengan beban lalu lintas rencana < 10x104 ESA4 dan perkerasan dengan HRS 

kinerja fatigue overlay tidak diperlukan. 

• Lalu Lintas > 10x104 ESA4 

Pada jalan dengan lalu lintas > 10x104 ESA4 terdapat potensi retak lelah 

lapisan aspal, maka kriteria deformasi permanen (lendutan maksimum D0) dan 

kriteria retak lelah (lengkung lendutan, D0 – D200) perlu diperhitungkan. 
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• Lalu Lintas > 10x106 ESA4 atau 20x106 ESA5 

Untuk pekerjaan rehabilitasi dengan beban lalu lintas > 10x106 ESA4 atau 

> 20x106 ESA5 harus menggunakan metode metode Pt T-01-2002-B atau 

metode AASHTO 1993. 

 

2.5 Umur Rencana 

Pada perkerasan jalan baru umur rencana minimal 20 tahun, sedangkan untuk 

tebal lapis tambah (Overlay) ditetapkan minimal 10 tahun, seperti yang tertera pada 

tabel dibawah ini (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017): 

Tabel 2.1 Umur Rencana Pada Penanganan Overlay 

Kriteria beban 

lalu lintas 
(juta ESA4) 

 

< 0,5 

 

0,5 – < 30 

 

≥ 30 

 

Umur rencana 

perkerasan 

Lentur 

 

seluruh penanganan: 

10 tahun 

- rekonstruksi – 20 tahun 

- overlay struktural – 10 tahun 

- overlay non struktural – 10 tahun 

- penanganan sementara 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

Tabel 2.2 Umur Rencana Jalan Baru 

Jenis 

Perkerasan 
Elemen Perkerasan 

Umur Rencana 

(tahun) 

 

 

 

Perkerasan 

lentur 

Lapisan aspal dan lapisan berbutir. 20 

Fondasi jalan  

 

 

40 

Semua perkerasan untuk daerah yang 

tidak dimungkinkan pelapisan ulang 

(overlay), seperti: jalan perkotaan, 

underpass, jembatan, terowongan. 

Cement Treated Based (CTB) 

Perkerasan 

kaku 

Lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, 

lapis beton semen, dan fondasi jalan. 

Jalan tanpa 

penutup 
Semua elemen (termasuk fondasi jalan) Minimum 

10 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 
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2.6 Tebal Overlay Non-Struktural 

Lapisan overlay harus ≥ tebal minimum. Untuk mencapai level kerataan yang 

dikehendaki, permukaan yang tidak rata memerlukan lapis aspal yang lebih tebal. 

Agar dapat mencapai IRI yang diharapkan, permukaan yang sangat kasar dikoreksi 

tidak mengandalkan satu lapisan melainkan dalam dua lapisan. Pengupasan 

(milling) perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki ketidakrataan permukaan. 

Apabila overlay didesain hanya untuk memperbaiki kerataan saja (non-struktural), 

gunakan tebal overlay dari Tabel di bawah ini (Direktorat Jenderal Bina Marga, 

2017): 

Tabel 2.3 Tebal Overlay Untuk Menurunkan IRI (Non-Struktural) 

IRI rata-rata Tebal overlay minimum non-struktural 

perkerasan untuk mencapai IRI = 3 setelah overlay 

eksisting (mm) 

4 40 

5 45 

6 50 

7 55 

8 60 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

2.7 Lalu Lintas 

Data lalu lintas diperlukan untuk menghitung beban lalu lintas rencana yang 

dipikul oleh perkerasan selama umur rencana. Beban dihitung dari volume lalu 

lintas pada tahun survei. Volume tahun pertama adalah volume lalu lintas sepanjang 

tahun pertama setelah perkerasan diperkirakan selesai dibangun atau direhabilitasi. 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

Elemen utama beban lalu lintas dalam desain adalah: 

• Beban gandar kendaraan komersial. 

• Volume lalu lintas dalam beban sumbu standar berdasarkan jenis kendaraan. 
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Tabel 2.4 klasifikasi kendaraan berdasarkan jenisnya 

Golongan Jenis Kendaraan 

1 Sepeda Motor 

2,3,4 Sedan / Angkot / Pickup / Station Wagon 

5A Bus Kecil 

5B Bus Besar 

6A Truk 2 Sumbu - Ringan 

6B Truk 2 Sumbu - Berat 

7A Truk 3 Sumbu 

7B Truk Gandeng 

7C Truk Trailer 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

2.7.1 Volume Lalu Lintas 

Analisis volume lalu lintas didasarkan pada survei yang diperoleh dari 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017): 

1. Survei lalu lintas dengan durasi minimal 7 x 24 jam yang mengacu pada 

Pedoman Survei Pencacahan Lalu Lintas (Pd T-19-2004-B). 

2. Hasil–hasil survei lalu lintas sebelumnya. 

3. Nilai perkiraan untuk jalan dengan lalu lintas rendah. 

Analisis untuk penentuan volume lalu lintas dilakukan pada jam sibuk dan 

lalu lintas harian rata–rata tahunan (LHRT) mengacu pada Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia (MKJI). Penentuan nilai LHRT didasarkan pada data survei 

volume lalu lintas. 

 

2.7.2 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas  

Faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan data–data pertumbuhan 

(historical growth data) atau formulasi korelasi dengan faktor pertumbuhan lain 

yang berlaku. Jika tidak tersedia data maka dapat menggunakan tabel berikut 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017): 
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Tabel 2.5 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) (%) 

  Jawa Sumatera Kalimantan 
Rata-rata 

Indonesia 

Arteri dan Perkotaan 4,80 4,83 5,14 4,75 

Kolektor rural 3,50 3,50 3,50 3,50 

Jalan Desa 1,00 1,00 1,00 1,00 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

2.7.3 Faktor Ekivalen Beban 

Dalam desain perkerasan, beban lalu lintas dikonversi ke beban standar 

(ESA) dengan menggunakan Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Damage Factor). 

Analisis struktur perkerasan dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif ESA pada 

lajur rencana sepanjang umur rencana. 

Desain yang akurat memerlukan perhitungan beban lalu lintas yang akurat 

pula. Studi atau survei beban gandar yang dirancang dan dilaksanakan dengan 

baik merupakan dasar perhitungan ESA yang andal. Oleh sebab itu, survei beban 

gandar harus dilakukan apabila dimungkinkan. (Manual Desain Perkerasan 

2017, Bina Marga) 

 

2.8 CBR Desain Tanah Dasar 

Pengelompokan ruas jalan yang didesain harus berdasarkan kesamaan segmen 

yang mewakili kondisi tanah dasar yang bisa dianggap seragam. Pengelompokan 

awal dilakukan berdasarkan penyelidikan lapangan atas dasar karakteristik 

geoteknik, kesamaan geologi, topografi, pedologi dan kondisi drainase. (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017) 

Disarankan untuk menghindari pemilihan segmen seragam yang terlalu 

pendek. Jika didapat nilai CBR yang bervariasi, pertimbangan manfaat dan biaya 

diperlukan antara membuat segmen seragam yang pendek atau membuat segmen 

yang lebih panjang berdasarkan nilai CBR yang lebih konservatif. (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017) 
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Hal lain yang harus diperhatikan adalah perlunya membedakan daya dukung 

rendah yang bersifat lokal (setempat) dengan daya dukung tanah dasar yang lebih 

umum (mewakili suatu lokasi). Tanah dasar lokal dengan daya dukung rendah 

biasanya dibuang dan diganti dengan material yang lebih baik atau ditangani secara 

khusus. Dua metode perhitungan CBR yang digunakan sebagai berikut. (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

2.8.1 Metode Analitis 

Metode analitis yang dipakai menghitung CBR segmen didapat dari CBR 

rata-rata, CBR terbesar dan terkecil seperti pada rumus (Sukirman, 1999):   

CBRsegmen = 
CBRrata−rata – (CBRmaks – CBRmin)

𝑅
 

Dimana nilai R tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam 1 segmen. 

Besarnya nilai R dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (Sukirman, 1999) 

Tabel 2.6 Nilai R Untuk Perhitungan CBR Segmen 

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 

(Sukirman, 1999) 
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2.8.2 Metode Persentil 

Metode persentil menggunakan distribusi data nilai CBR pada segmen 

seragam yang dianggap terdistribusi secara normal. Nilai persentil ke “x” dari 

suatu kumpulan data membagi kumpulan data tersebut dalam dua bagian, yaitu 

bagian yang mengandung “x” persen data dan bagian yang mengandung (100 – 

x) persen data. (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

Nilai CBR yang dipilih adalah adalah nilai persentil ke 10 (10th percentile) 

yang berarti 10% data segmen yang bersangkutan lebih kecil atau sama dengan 

nilai CBR pada persentil tersebut. Atau: 90% dari data CBR pada segmen 

seragam tersebut lebih besar atau sama dengan nilai CBR pada persentil tersebut. 

(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

 

2.9 CBR Rencana Untuk Stabilisasi Tanah  

Perbaikan tanah dasar dapat berupa material timbunan pilihan, stabilisasi 

kapur, atau stabilisasi semen. Pelebaran perkerasan pada galian biasanya 

meliputi pembentukan tanah dasar yang sempit atau tidak teratur sehingga 

menyulitkan pelaksanaan stabilisasi. Dalam kasus yang demikian sebaiknya 

digunakan perbaikan dengan material timbunan pilihan. (Direktorat Jenderal 

Bina Marga, 2017) 

Dalam perencanaan jika dipilih stabilisasi kapur atau semen maka nilai daya 

dukung material (CBR) dipilih nilai terkecil dari tiga nilai berikut (Direktorat 

Jenderal Bina Marga, 2017): 

a.    daya dukung rendaman 4 hari dari material yang distabilisasi. 

b.    empat kali daya dukung tanah asal sebelum distabilisasi. 

c.    daya dukung yang diperoleh dari formula berikut: 

CBRstabilisasi= CBRtanah asal x 2(tebal lapis stabilisasi dalam mm)/150 

Tebal total tanah dasar stabilisasi adalah 150 mm untuk pemadatan biasa 

atau sampai dengan 300 mm apabila disyaratkan dan digunakan alat pemadat 

pad foot dengan berat statik 18 ton. 
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2.10  Rencana Anggaran Biaya 

2.10.1 Pengertian RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

Rencana Anggaran Biaya memperhitungkan banyaknya biaya yang 

diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya- biaya lain yang berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek.  

Dalam membuat Analisa harga satuan setiap satuan pengukuran harga 

aktual di lapangan dan mempertimbangkan kondisi lapangan setempat agar 

sesuasi dengan spesifikasi yang di gunakan.  

Harga satuan setiap mata pembayaran memiliki overhead dan profit maka 

perhitungan untuk menentukan koefisien upah tenaga kerja dan peralatan yang 

setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi dan faktor-faktor bahan serta 

prosedur kerjanya. Faktor alat dipengaruhi oleh tipe serta kondisi peralatan, 

cuaca dan keterampilan operator alat, sehingga angka koefisien bahan dan 

peralatan berbeda.  

 

2.10.2 Tujuan dan Fungsi Rencana Anggaran Biaya 

Tujuan RAB ini untuk mengetahui bagaimana harapan/sasaran secara jelas 

dan formal, untuk menghindari kerancuan dan memberikan petunjuk terhadap 

apa yang hendak dicapai dalam anggaran biaya pada struktur perencanan. 

Menyediakan anggaran biaya terinci dengan maksud untuk mengurangi 

keraguan dan memberi pengarahan harga satuan yang jelas tentang harga bahan 

dan material dalam upaya mencapai tujuan perencanaan anggaran biaya.  

(Syawaldi, 2014) 

Fungsi RAB ini adalah Sebagai pedoman pada struktur rencana anggaran 

biaya pada pelaksanaan pekerjaan dan alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan 

agar terkoordinir dengan baik dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. 

(Syawaldi, 2014) 
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2.11  Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 

Harga Satuan Dasar (HSD) adalah harga komponen dari pembayaran dalam 

satuan tertentu yang terbagi menjadi Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja (jam, hari, 

bulan, dsb), Harga Satuan Dasar Bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb) dan Harga 

Satuan Dasar Alat (unit, jam, hari, dsb). HSD merupakan pokok biaya langsung 

yang akan menentukan penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (HSP). (Peraturan 

Menteri PUPR, 2016) 

 

2.11.1 Langkah menentukan HSD Tenaga Kerja 

Tahapan dalam penyusunan HSP adalah sebagai berikut (Peraturan Menteri 

PUPR, 2016): 

a. Kualifikasi tenaga kerja yang memadai sesuai dengan jenis pekerjaan, 

produktivitas pekerja dinyatakan dalam satuan orang per jam (OJ) atau 

orang per hari (OH) . 

b. Standar upah yang bersumber dari standar yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota/Gubernur setempat. 

c. Standar upah orang per hari (OH), yaitu upah pekerjaan dalam satu hari 

kerja (8 jam kerja atau disesuaikan dengan kondisi setempat). 

d. Standar upah orang per jam (OJ), dari 8 jam OH (7 jam kerja efektif dan 

1 jam istirahat), diambil 7 jam kerja efektif kemudian dibagi upah 

sebulan dengan jumlah hari efektif selama satu bulan yaitu 25 hari. Maka 

didapatkan rumus: Upah orang per jam =  
𝑈𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

25 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 7 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

e. Koefisien dan jumlah tenaga kerja merupakan faktor yang menunjukkan 

durasi dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu 

satuan pekerjaan. 

 

2.11.2 Langkah Perhitungan harga satuan pekerjaan (HSD) Alat 

Komponen penyediaan alat kebanyakan proyek dilakukan berdasarkan 

sistem sewa, dalam mata pembayaran pada system penyewaaan alat 

tergantung pada jenis pekerjaannya jangan sampai tidak efektif dalam 
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penyewaan. Kebutuhan alat-alat berat maupun alat bantu sangat dibutuhkan 

dalam tenaga kerja pada umumnya. harga satuan dasar alat memiliki factor 

pengaruh antara lain (Peraturan Menteri PUPR, 2016): 

a. Pemakaian jenis peralatan 

b. Efisiensi dalam pekerjaan 

c. Tak menentunya kondisi cuaca 

d. kondisi di lapangan/medan 

e. jenis material yang dikerjakan dan jenis bahan yang di gunakan. 

 

2.11.3 Langkah Perhitungan harga satuan pekerjaan (HSD) Bahan 

Faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan HSPK (harga satuan 

pekerjaan pada suatu proyek), berkaitan tentang bagaimana menentukan harga 

bahan pada daerah setempat, dan yang harus di perhitungkan berapa jumlah 

ongkos memuat bahan material meliputi transportasi untuk mengangkut dan 

membongkar. Perhitungan kapasitas produksi alat dengan (Peraturan Menteri 

PUPR, 2016): 

1. Satuan pengukuran per jam. 

2.  Data berapa kapasitas alat yang di gunakan. 

Ada 3 bagian dalam perhitungan harga satuan dasar bahan, yaitu: 

1. Satuan bahan baku seperti pasir, batu, semen,dll. 

2. Satuan bahan olahan seperti macam-macam agregat,aspal,dll 

3. Satuan dasar bahan jadi seperti beton pracetak, tiang pancang, dll.  


