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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN UMUUM 

Menurut Undang - undang Jalan Raya No.13/1980 jalan adalah suatu 

prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan 

khusus adalah jalan khusus yang tidak boleh dipergunakan umum. 

Jalan Tol (Toll Road) atau jalan bebas hambatan (Freeway) merupakan jalan 

umum yang pemakainya diwajibkan membayar tol. Jalan tol merupakan jalan 

alternatif lintas jalan umum yg telah ada sehingga dapat mengurai permasalahan 

kemacetan dan pengembangan wilayah ini diharapkan dapat meningkatkan efisien 

pelayanan jasa distribusi guna untuk pertumbuhan perekonomian dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga, tujuan diselenggarakan 

jalan tol untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan dengan sebagian atau 

seluruh pendanaan berasal dari pengguna jalan maupun investor untuk 

meringankan beban anggaran pemerintah. 

 

2.2 STRUKTUR PERKERASAN JALAN 

Perkerasan jalan adalah bagian dari jalur lalu lintas, yang bila kita 

perhatikan secara struktural pada penampang melintang jalan, merupakan 

penampang struktur dalam kedudukan yang paling sentral dalam suatu badan 

jalan. Lalu lintas langsung terkonsentrasi pada bagian ini, dan boleh dikatakan 

merupakan urat nadi dari suatu konstruksi jalan. Apapun jenis perkerasan lalu 

lintas, dia harus dapat memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas, apakah 

berupa jasa angkutan manusia, atau jasa angkutan barang berupa seluruh 

komoditas yang diijinkan untuk berlalu lalang dengan beragam jenis kendaraan yg 

memberikan variasi beban sedang sampai berat (Saodang, 2005).
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Menurut Hardiyatmo (2015) fungsi utama perkerasan adalah menyebarkan 

beban roda ke area permukaan tanah dasar yang lebih luas dibandingkan luas 

kontak roda dan perkerasan, sehingga mereduksi tegangan maksimum yang terjadi 

pada tanah dasar, yaitu pada tekanan dimana tanah dasar tidak mengalami 

deformasi berlebihan selama masa pelayanan perkerasan. Lapis perkerasan jalan 

harus sesuai dengan fungsi pelayanannya agar memberikan rasa aman dan 

nyaman. Perkerasan jalan dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini. 

 

2.2.1 Flexible Pavement (Perkerasan Lentur) 

Flexible pavement atau perkerasan beton aspal (asphalt concrete pavement) 

merupakan campuaran agregat batu pecah, pasir, material pengisi, dan aspal yang 

dihamparkan dan dipadatkan. Perkerasan lentur dirancang untuk melendut dan 

kembali keposisi semula bersama-sama dengan tanah dasar, dan perkerasan ini 

bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar tersebut. 

Sistem struktur jalan untuk jenis perkerasan lentur pada dasarnya terdiri dari tanah 

dasar (subgrade) yang berupa tanah dasar asli, timbunan atau galian, lapis pondasi 

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

permukaan (surface course), lapis permukaan biasanya dibagi lagi menjadi lapis 

aus (wearing course) dan lapis pengikat atau perekat (prime coat dan atau tack 

coat) yang diletakkan secara terpisah dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut. 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Flexible Pavement (Perkerasan Lentur) 

(Sumber : Modified Saodang, 2005) 

 

2.2.2  Rigid Pavement (Perkerasan Kaku) 

Rigid pavement (perkerasan kaku) atau perkerasan jalan beton semen 

portland (Portland Cement). Menurut Federal Highway Administration (FHWA, 

2006) Rigid Pavement adalah perkerasan yang terdiri dari pelat beton semen 
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Portland yang dibangun diatas lapis pondasi (base) yang berada diatas tanah 

dasar. Jadi, ada perbedaan jenis lapisan (base atau subbase) yang berada dibawah 

pelat beton. Kesamaannya adalah dibawah pelat beton hanya ada satu lapis 

material saja yaitu salah satu dari lapis pondasi bawah (subbase) atau lapis 

pondasi (base). Apabila mengacu pada Departemen Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah (Pd.T-14-2003), terdiri dari 3 lapisan yaitu, tanah dasar (subgrade), lapis 

pondasi bawah (subbase course), pelat beton (concrete slab) dapat ditunjukkan 

pada Gambar 2.2 berikut. 

 
Gambar 2.2 Struktur Rigid Pavement (Perkerasan Kaku) 

(Sumber : Modified Saodang, 2005) 

 

 

2.2.3 Composite Pavement (Perkerasan Komposit) 

Composite pavement  merupakan gabungan dari rigid pavement (perkerasan 

kaku) dan flexible pavement (perkerasan lentur). Perkerasan terdiri dari lapis beton 

aspal (asphalt concrete, AC) yang berada diatas perkerasan pelat beton semen 

Portland (PC) atau lapis pondasi yang dirawat (Gambar 2.3). Kedua jenis 

perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas. Untuk ini maka 

perlu ada persyaratan ketebalan perkerasan aspal agar mempunyai kekuatan yang 

cukup serta mencegah retak refleksi dari perkerasan beton di bawahnya. 

 
Gambar 2.3 Struktur Composite Pavement (Perkerasan Komposit) 

(Sumber : Modified Saodang, 2005) 



11 
 

 

 

2.3 KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 

Agar pencapaian hasil yang maksimal maka perlu peneliti melakukan tinjauan 

pustaka terhadap penelitian terdahulu yang sejenis mengenai analisis analisis 

desain rigid pavement sebagai berikut. 

1. Tony (2009), meneliti Jalan Tol Cipularang terletak di Jawa Barat, 

merupakan salah satu jalan raya yang paling penting guna mendukung 

hubungan transportasi antara kota-kota utama: Jakarta, Bandung dan daerah 

sekitarnya. Dalam penelitian ini konstruksi yang digunakan adalah perkerasan 

kaku dengan menggunakan AASHTO (1993) dan AUSTROADS 1992 

didasarkan pada kumulatif yang diharapkan 80 kN ESAL umur desain 

perkerasan kaku biasanya 20 tahun. Lalu lintas harian rata-rata tahunan pada 

tahun 2005 adalah 154.941 kendaraan / hari / 2 tujuan. CBR nilai desain 6%. 

Hasil desain dihitung dengan AASHTO (1993) menggunakan grafik didapat 

tebal perkerasan 30 cm. Sedangkan AUSTROADS (1992) diberikan nilai 

desain ketebalan dengan menggunakan pemilihan ketebalan dasar percobaan 

dengan perhitungan pengulangan yang diharapkan dan diijinkan kelelahan 

dan erosi analisis, didapat tebal perkerasan 21 cm. 

 

2. Surat (2011), meneliti Ruas jalan Purwodadi - Blora terletak di Kabupaten 

Grobogan-Blora Propinsi Jawa Tengah yang mengalami kerusakan pada 

perkerasan jalan berupa cracking (retak), depression (ambles) , rutting (alur) 

dan  pothole (lubang). Untuk menangani permasalahan kerusakan jalan 

tersebut dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan desain struktur 

perkerasan lentur dan struktur perkerasan kaku. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis dan mengevaluasi stabilitas struktur perkerasan eksisting 

berdasarkan angka keamanan terhadap lendutan dan tegangan sehingga 

diperoleh alternatif desain perbaikan struktur perkerasan yang tepat.  

Analisis menggunakan program berbasis metode elemen hingga  yaitu SAP-

2000 dan BISAR 3.0 sebagai pembandingnya. Pemilihan alternatif desain 

berdasarkan hasil analisis struktur perkerasan yang dilakukan dengan SAP-

2000 dan BISAR 3.0. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah dasar jalan termasuk lempung 

lanauan CH (High Clay) dengan potensi pengembangan dan tingkat keaktifan 

yang tinggi. Desain struktur perkerasan lentur yang terdiri dari lapisan ACWC 

4 cm, lapisan ACBC 6 cm dan struktur perkerasan kaku yang terdiri dari 

perkerasan beton semen bertulang 25 cm, lapisan WLC 5 cm dapat dipakai 

untuk rehabilitasi ruas jalan Purwodadi-Blora. Alternatif desain struktur 

perkerasan yang paling baik dipilih adalah struktur perkerasan kaku yang 

terdiri dari lapis perkerasan beton semen bertulang tebal 25 cm dan lapis 

WLC tebal 5 cm. Dengan pertimbangan bahwa  perkerasan kaku memenuhi 

persyaratan teknis yaitu momen yang relatif kecil pada dasar perkerasan, daya 

dukung yang besar, lendutan yang kecil, distribusi tegangan yang merata dan 

distribusi lendutan yang merata berdasarkan hasil evaluasi output momen, 

tegangan dan lendutan dari SAP-2000 dan BISAR 3.0. 

 

3. Putri (2014), meneliti Jalan penghubung antara Palembang-Indaralaya, Jalan 

Mayjen Yusuf Singadekane memiliki peranan yang sangat penting. Namun, 

terdapat beberapa titik kerusakan di sepanjang ruas jalan tersebut yang 

mayoritas disebabkan oleh faktor beban yang berlebih (overloading) dari 

kendaraan muatan yang melintas. Pembangunan konstruksi jalan yang umum 

di Indonesia masih menggunakan beban standar, hal ini menyebabkan jalan 

tersebut akan rusak sebelum masa layanan yang direncanakan. Jika 

pembangunan konstruksi jalan direncanakan berdasarkan beban aktual 

(overloading) yang lewat, maka kerusakan jalan akibat beban muatan lebih 

kendaraan dapat diminimalisasikan. 

Metode perencanaan tebal perkerasan kaku ini menggunakan 3 metode yaitu 

metode AASHTO (1993), SNI PD-T14-2003 dan ROAD NOTE 29, dengan 

penambahan katagori truk modifikasi 2sumbu < 20ton, truk 2sumbu 20 - 40 

ton, dan truk 3sumbu > 40ton pada perhitungan LHR yang yang berat 

bebannya berdasarkan data beban kendaraan hasil penelitian sebelumnya.  

Perbedaan hasil akhir ketebalan pelat beton dari masing-masing metode, yaitu 

37.3 cm untuk metode AASHTO (1993), 34 cm untuk metode SNI PD-T14-

http://www.revanaputri.com/civil-engineering/1993-aashto-flexible-pavement-structural-design-guide/
http://www.revanaputri.com/civil-engineering/1993-aashto-flexible-pavement-structural-design-guide/
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2003 dan 35 cm untuk metode ROAD NOTE 29. Perencanaan tebal 

perkerasan kaku dengan penambahan beban overloading truk seperti ini akan 

membutuhkan biaya yang sangat besar, maka dari itu disarankan adanya 

pembuatan truk modifikasi yang sesuai standar dan tidak melanggar MST. 

 

2.4 KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan analisis desain rigid 

pavement dapat dilihat perbedaan dan persamaannya pada Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Tony 2009 Analisis Perencanaan 

Ketebalan Perkerasan 

Kaku menggnakan Metode 

AASHTO 1993 dan 

AUSTROAD 1992 (Studi 

Kasus: Jalan Tol 

Cipularang)  

- Menganalisis data termasuk 

ESAL dan nilai CBR sebagai 

dasar untuk menentukan desain 

tebal perkerasan. 

- Merencanakan ketebalan 

perkerasan dengan 

menggunakan perkerasan kaku 

berdasarkan metode  AASHTO 

(1993) dan AUSTROADS 

(1992) 

- Metode  AASHTO (1993) 

dan Metode AUSTROADS 

(1992) 

1. Analisis ESAL AASHTO 1993 = 

5.7x10 ^ 7 dan AUSTROADS 1992 

= 6.2x10 ^ 7 dan nilai CBR tanah 

dasar 6%. 

2. Ketebalan perkerasan 30 cm 

(AASHTO 1993) dan 21 cm 

(AUSTROAD 1992). 

2 Surat 2011 Analisis Struktur 

Perkerasan Jalan Di Atas 

Tanah Ekspansif (Studi 

Kasus : Ruas Jalan 

Porwodadi - Blora) 

- Identifikasi karakteristik tanah 

dasar (subgrade). 

- Analisis struktur desain 

perbaikan perkerasan jalan 

menggunakan program BISAR 

3.0 dengan SAP-2000. 

- Memilih desain perbaikan 

perkerasan jalan yang paling 

tepat dari dua desain perbaikan 

perkerasan jalan yaitu struktur 

perkerasan lentur dan struktur 

perkerasan kaku yang dianalisis 

menggunakan program BISAR 

3.0 dan SAP-2000. 

 

 

Metode  

analitis kuantitatif untuk 

analisa desain konstruksi 

struktur perkerasan jalan 

diatas 

tanah ekspansif, dan metode 

eksperimental untuk 

membuat pemodelan 

struktur 

perkerasan jalan yang akan 

dianalisis perilaku 

strukturnya dengan alat 

bantu program  

komputer SAP-2000 dan 

BISAR 3.0. 

1. Tanah dasar jalan termasuk 

lempung lanauan CH (High Clay) 

dengan potensi pengembangan dan 

tingkat keaktifan yang tinggi 

2. SAP-2000 didapatkan hasil esarnya 

momen, tegangan dan lendutan 

maksimal yang terjadi pada dasar 

lapis perkerasan kaku adalah 40 

Kg.cm; 0,35 Kg/cm , BISAR 3.0 

didapat perkerasan lentur  adalah 

0,17 Kg/cm2 

3. Hasil evaluasi analisis struktur 

dengan SAP-2000 dan BISAR 3.0 

adalah menggunakan struktur 

perkerasan kaku yang terdiri dari 

lapisan perkerasan beton semen 

bertulang tebal  25 cm dan lapisan 

WLC tebal 5 cm. 

 
(Sumber: Tony, 2009 dan Surat, 2011) 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 
No Peneliti Tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

3 Putri 2014 Perencanaan perkerasan 

kaku dengan menggunakan 

beban aktual kendaraan 

- Menghitung tebal perkerasan 

kaku dengan beban overloading 

menggunakan metode AASHTO 

1993, SNI PD-T14-

2003 dan ROAD NOTE 29 serta 

membandingkanhasil dari 

metode tersebut. 

- Metode AASHTO (1993) 

- Metode SNI Pd T-14-2003 

- Metode Road Note 29 

1. Hasil  ketebalan pelat beton dari 

masing-masing metode, yaitu 37.3 

cm untuk metode AASHTO 

(1993), 34 cm untuk metode SNI 

PD-T14-2003 dan 35 cm untuk 

metode ROAD NOTE 29. 

4 Penulis 2018 Analisis Desain Struktur 

Rigid Pavement Dengan 

Metode Empirik, Evaluasi 

dan Pemodelan dengan 

Sofware KENPAVE (Studi 

Kasus : Jalan Tol 

Semarang – Solo, Seksi III 

Bawen - Salatiga) 

1. Mengetahui karakteristik 

subgrade dan hubungan nilai 

CBR subgrade dengan base  

2. Mengetahui desain struktur 

rigid pavement dengan Metode 

Empirik menggunakan Metode 

Departemen Kimpraswil (Pd. 

T-14-2003) dan  Metode 

AASHTO (1993) untuk tipe 

perkerasan BBTT/JPCP dan 

BBDT/JRCP 

3. Mengetahui analisis evaluasi 

dan pemodelan struktur rigid 

pavement dengan Metode 

Mekanistik-Empirik  

- Metode empirik yaitu 

Metode Departemen 

Kimpraswil (Pd T-14-

2003) dan Metode 

AASHTO (1993) 

- Metode Mekanistik – 

Empirik menggunakan 

Software  KENPAVE-

KENSLABS. 

1. Hasil Analisis karakteristik 

subgrade masuk kelompok CH 

(USCS) merupakan jenis tanah 

lempung tak organik dengan 

plastisitas tinggi dan termasuk pada 

kelompok jenis A-7-6 (AASHTO), 

merupakan jenis tanah lempung 

sedang sampai buruk.  
Analisis dengan Nilai CBR 

subgrade 6,5 % maka didapat base 

lean-mix concrete ketebalan 10 cm 

dengan mutu beton 125 

 
(Sumber: Putri, 2014) 

http://www.revanaputri.com/civil-engineering/1993-aashto-flexible-pavement-structural-design-guide/
http://www.revanaputri.com/civil-engineering/1993-aashto-flexible-pavement-structural-design-guide/
http://www.revanaputri.com/civil-engineering/1993-aashto-flexible-pavement-structural-design-guide/
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

     

Menggunakan Software 

KENPAVE-KENSLABS 

4. Mengetahui perbandingan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

hasil desain antara metode 

empirik dan metode mekanistik-

empirik untuk tipe perkerasan 

Beton Bersambung Tanpa 

Tulangan (BBTT/JPCP) dan 

perkerasan Beton Bersambung 

Dengan Tulangan (BBDT/JRCP) 

sepanjang 1000 meter pada 

Proyek Pembangunan Jalan Tol 

Semarang - Solo Seksi III Bawen 

- Salatiga (Paket 3.1 Bawen – 

Polosiri). 

 

 

  

2. Hasil analisis desain rigid pavement 

dengan metode empirik didapat 

tebal 26 cm (Departemen 

Kimpraswil, Pd. T-14-2003) dan 30 

cm (AASHTO, 1993) dilengkapi 

dengan tiebar, dowel, tulangan 

melintang dan memanjang 

3. Hasil analisis dengan metode 

mekanistik empirik menggunakan  

Software KENPAVE-KENSLABS, 

evaluasi didapat tebal pelat beton 

sebesar 19,69 cm dengan nilai index 

cracking sebesar 5% selama  design 

life 20 tahun. Analisis pemodelan 

dengan menaikkan mutu beton dan 

tebal pelat beton maka nilai 

maksimum stress menjadi besar, 

nilai maksimum deflection dan nilai 

index cracking menjadi kecil 

sedangkan design life (umur 

rencana) menjadi semakin panjang. 

Jika direncanakan design life selama 

20 tahun maka didapat tebal pelat 

beton dengan variasi mutu beton 

K350 sebesar 21,21 cm; K400 

sebesar 20,39 cm dan K450 sebesar 

19,69 cm. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Tahun Judul Tujuan Metode Hasil 

      . 

4. Hasil analisis perbandingan RAB 

dengan menggunakan tipe 

Perkerasan Beton Bersambung 

Tanpa Tulangan (BBTT/JPCP) 

untuk hasil metode Departemen 

Kimpraswil (Pd. T-14-2003) lebih 

besar 15,53% dan metode AASHTO 

(1993) lebih besar 21,93% dari hasil 

software KENPAVE-KENSLABS. 

Sedangkan dengan menggunakan 

tipe Perkerasan Beton Bersambung 

Dengan Tulangan (BBDT/JRCP) 

untuk metode Departemen 

Kimpraswil (Pd. T-14-2003) lebih 

besar 13,50% dan metode AASHTO 

(1993) lebih besar 19,19% dari hasil 

software KENPAVE-KENSLABS. 

 

 


