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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 SUBGRADE (TANAH DASAR) 

Subgrade (tanah dasar) yang umumnya adalah berupa tanah asli, galian 

ataupun berupa tanah timbunan yang memiliki kekuatan dan stabilitas yang tidak 

kuat. Sehingga harus dilakukan perbaikan setempat dengan cara pemadatan 

sampai  kepadatan tertentu ataupun dengan stabilisasi menggunakan bahan 

campuran tertentu yang telah dipilih (Yoder and Witczak, 1975). 

Subgrade  sebagai pondasi yang secara langsung menerima beban lalu lintas 

dari lapis perkerasan yang berada diatasnya, karena merupakan bagian dasar di 

mana pondasi bawah (subbase), pondasi (base) atau perkerasan berada, maka 

integritas dari struktur perkerasan bergantung pada stabilitas struktur tanah dasar 

sehingga kinerja perkerasan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik tanah dasarnya 

yang juga berfungsi sebagai permukaan halus untuk kendaraan dan sebagai  

lapisan pelindung tanah dasar dari segala musim (Hardiyatmo, 2015). 

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah 

yang berbeda-beda, dan juga untuk memperkirakan sifat-sifat tanah dilapangan. 

Ada terdapat dua sistem klasifikasi yang sering digunakan, yaitu sistem klasifikasi 

USCS (Unified Soil Classification System) (Lampiran  A.1) dan AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials) 

(Lampiran A.2). Sistem-sistem ini menggunakan sifat-sifat indeks tanah, seperti 

distribusi ukuran butiran, batas cair dan indek plastisitas. Sistem klasifikasi 

AASHTO lebih umum digunakan untuk perancangan perkerasan jalan.  

 

3.2 PENYELIDIKAN TANAH 

Penyelidikan tanah bertujuan untuk memperoleh data yang cukup, yang 

akan digunakan untuk pemilihan tipe, lokasi, dan dimensi-dimensi utama pondasi 

disepanjang lokasi proyek perkerasan jalan. Dari hasil penyelidikan tersebut,
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diharapkan akan diperoleh informasi data lapisan tanah/batuan dan contoh-contoh 

tanah yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kondisi tanah dan batuan. 

 

3.2.1 Penyelidikan Pendahuluan 

Penyelidikan tanah pendahuluan dilakukan untuk memperoleh kondisi 

lapisan tanah secara global dan umumnya dilakukan dengan jarak titik-titik bor 

yang relatif jauh. Hasil penyelidikan tanah ini, kemudian dilakukan untuk 

menentukan jenis-jenis penyelidikan tanah yang lebih detail. Hasil-hasil 

penyelidikan pendahuluan dapat digunakan untuk menentukan tipe pondasi yang 

akan dibangun, tipe perbaikan tanah pada lokasi rencana jalan secara kasar, untuk 

kemudian dihitung estimasi kasar biaya pembangunan (Hardiyatmo, 2015). 

 

3.2.2 Penyelidikan Tanah di Lapangan 

Penyelidikan kondisi bawah tanah di tempat merupakan prasyarat bagi 

perancangan elemen bawah bangunan  (substructure), informasi yang memadai 

diperlukan untuk pengkajian kemungkinan (feasibility) dan ekonomi dari proyek 

yang diusulkan. Hal ini berlaku khususnya jika ada kemungkinan bahwa proyek 

tersebut membahayakan kesehatan atau keselamatan umum atau merusak 

lingkungan (Bowles, 1991). 

Tujuan utama dari penyelidikan tanah di lapangan adalah untuk 

menyediakan data geoteknik yang tepat untuk mendukung keamanan dan 

kebutuhan desain struktur bawah dan memberikan detail profil tanah serta 

mengidentifikasi posisi muka air tanah (Schnaid, 2009).  

Dalam penyelidikan tanah dilakukan dengan beberapa metode seperti  SPT 

(Standart Penetration Test), uji CPT (Cone Penetration test) atau sondir, dan Uji 

CBR (California Bearing Ratio). Untuk mendapatkan data yang cukup teliti dan 

lengkap harus dilakukan penyelidikan tanah yang detail, bukan hanya berdasarkan 

satu jenis percobaan saja.  

 

3.2.2.1 Uji  SPT (Standar Penetration Test) 

Kegunaan dari Uji Penetrasi Standar atau biasa disebut dengan uji SPT 

adalah menentukan kedalaman dan tebal masing-masing lapisan tanah, contoh 
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tanah terganggu dapat diperoleh untuk identifikasi jenis tanah, berbagai korelasi 

empirik dengan parameter tanah dapat diperoleh dan dapat dilakukan pada semua 

jenis tanah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kerapatan relatif yang 

sering digunakan adalah uji penetrasi standar atau uji SPT (Sandard Penetration 

Test). Prosedur uji SPT tercantum pada ASTM D-1586. (Hardiyatmo, 2015). 

 

3.2.2.2 Uji CPT (Cone Penetration Test) atau sondir 

Uji CPT atau uji penetrasi kerucut statis berguna untuk memperoleh nilai 

variasi kepadatan tanah pasir yang tidak padat. Juga dapat mengukur tahanan 

ujung dan tahanan gesek dari selimut silinder mata sondirnya dengan kecepatan 

penetrasi kira-kira 10 mm/detik.  Pembacaan tahanan kerucut statis atau tahanan 

konus dilakukan dengan melihat arloji pengukur. nilai qc adalah besarnya tahanan 

kerucut dibagi dengan luas penampangnya (10 cm
2
). Pembacaan arloji pengukur, 

dilakukan pada tiap-tiap penetrasi sedalam 20 cm.  

 

3.2.2.3 Uji CBR (California Bearing Ratio) 

Uji CBR dilakukan untuk mengukur tahanan penetrasi tanah dan 

membandingkannya dengan nilai standar yang diperoleh dari pengujian CBR pada 

batu pecah. Uji CBR dilakukan baik dilaboratorium maupun dilapangan 

tergantung pada keperluannya. Pengujian CBR dilaboratorium dilakukan pada 

benda uji tanah yang akan digunakan dilapangan. Benda uji material tertentu yang 

dipadatkan diuji dalam mould CBR untuk menentukan nilai CBR-nya. Sedangkan 

uji CBR dilapangan dilakukan untuk menentukan nilai CBR di area proyek pada 

tanah asli atau pada tanah yang telah dipadatkan. Dalam praktek, uji CBR telah 

banyak digunakan untuk bermacam-macam tanah dari mulai tanah lempung 

sampai kerikil. 

Uji CBR lebih cocok untuk material tanah, dan akan memberikan hasil yang 

bisa dipercaya pada tanah berbutir halus, walaupun pengujian ini juga digunakan 

untuk menentukan karakteristik campuran tanah-agregat (misalnya subbase) dan 

agregat base course. Prosedur uji CBR pada tanah – tanah yang dipadatkan 

diberikan standar ASTM D-1883, SNI 03-1744-1989 (metode pengujian CBR 

laboratorium), SNI 03-1738-1989 (metode uji CBR lapangan).  
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3.2.3 Penyelidikan Tanah Dilaboratorium 

Sifat-sifat fisik tanah dapat dipelajari dari hasil uji laboratorium pada 

contoh-contoh tanah yang diambil dari pengeboran. Hasil-hasil pengujian yang 

diperoleh dapat digunakan untuk menghitung kapasitas dukung dan penurunan. 

Kecuali itu, data laboratorium dapat pula memberikan informasi mengenai 

besarnya debit air yang mengalir ke dalam lubang galian fondasi, perilaku tanah 

dalam mengalami tekanan, dan kemungkinan penanggulangan air pada penggalian 

tanah fondasi. Karena kondisi lapisan tanah dilapangan bervariasi, akibatnya jika 

jumlah contoh tanah yang terlalu sedikit akan memberikan analisis data yang 

hasilnya meragukan. (Hardiyatmo, 2015). 

Secara umum, pengujian di laboratorium yang sering dilakukan untuk 

perancangan perkerasan adalah pemeriksaan kadar air (ASTM D2216), uji berat 

jenis (ASTM D854, C127, C128), analisis butiran (ASTM D422,  E11, C136, 

D1140, D2217), uji batas-batas Atterberg (ASTM  D4318, D421, D423, D424, 

D2217), uji pemadatan (ASTM D2049), Uji CBR (ASTM D1883), uji Triaksial 

(ASTM D2850), uji geser langsung (ASTM D3080), uji konsolidasi (ASTM 

D2435), dan uji permeabilitas (ASTM D2434). 

 

3.3 STRUKTUR RIGID PAVEMENT 

Struktur rigid pavement atau perkerasan kaku atau juga biasa disebut 

dengan perkerasan beton karena bahan perkerasan terdiri dari pelat beton semen 

Portland (PC) dengan atau tanpa tulangan yang letaknya langsung diatas tanah 

dasar (tanah dasar asli, timbunan, atau galian) atau diatas lapis pondasi dengan 

distribusi beban yang bekerja diatasnya (FHWA, 2006).  

Struktur  rigid pavement adalah struktur perkerasan yang terdiri dari pelat 

beton semen Portland yang dibangun diatas subbase (lapis pondasi bawah) dan 

atau base (lapis pondasi atas)  yang berada diatas subgrade (tanah dasar). Struktur 

rigid pavement dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Struktur Rigid Pavement 

 

3.3.1 Tipe – Tipe Rigid Pavement 

Ada beberapa tipe rigid pavement yang biasa digunakan yaitu diuraikan 

seperti berikut. 

 

3.3.1.1 Beton Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT/JPCP) 

Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT) atau Jointed plain 

concrete pavement (JPCP) adalah tanpa menggunakan tulangan, dengan ukuran 

pelat mendekati bujur sangkar, panjang pelat dibatasi dengan adanya sambungan 

– sambungan  melintang, Panjang pelat berkisar antara 5 – 6 meter dapat dilihat 

seperti Gambar 3.2 berikut.  

 

  
Gambar 3.2 Perkerasan Beton Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT/JPCP) 

(Sumber: www.pavementinteractive.org) 

 

3.3.1.2 Beton Bersambung Dengan Tulangan (BBDT/JRCP) 

Perkerasan Beton Bersambung Dengan Tulangan (BBDT) atau Jointed 

reinforced concrete pavement (JRCP) adalah menggunakan tulangan, dengan 

CL

Dowel (tulangan polos)

Baja tulangan
Tie bar (tulangan ulir)

Sambungan

Subbase (lapis pondasi bawah)
Pelat beton semen Portland (PC)

Subgrade (tanah dasar)

http://www.pavementinteractive.org/


23 
 

 

 

ukuruan pelat berbentuk empat persegi panjang, panjang pelat dibatasi dengan 

adanya sambungan – sambungan melintang, panjang Pelat berkisar antara 10 – 30 

meter dapat dilihat seperti Gambar 3.3 berikut. 

 

 
 

Gambar 3.3 Perkerasan Beton Bersambung Dengan Tulangan (BBDT/JRCP) 
(Sumber: www.pavementinteractive.org) 

 

3.3.1.3 Beton Menerus Dengan Tulangan (BMDT/CRCP) 

Perkerasan Beton Menerus Dengan Tulangan (BMDT) atau continuosly 

reinforced concrete pavement (CRCP) adalah menggunakan tulangan , panjang 

pelat menerus dan hanya dibatasi oleh adanya sambungan – sambungan muai 

melintang, panjang pelat lebih besar dari 75 meter dapat dilihat seperti Gambar 

3.4 berikut. 

 

 
Gambar 3.4 Perkerasan Beton Menerus Dengan Tulangan (BMDT/CRCP)  

(Sumber: www.pavementinteractive.org) 

http://www.pavementinteractive.org/
http://www.pavementinteractive.org/
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3.3.1.4 Perkerasan Beton Pra-Tekan/Pra Tegang 

Perkerasan Beton Pra-Tekan/Pra-Tegang atau Prestressed concrete 

pavement adalah umumnya dari jenis perkerasan beton menerus, tanpa tulangan, 

hanya menggunakan kabel – kabel pratekan untuk mengurangi pengaruh susut, 

muai, dan lenting akibat perubahan temperatur dan kelembaban. 

 

3.3.2 Sambungan (Joint) Rigid Pavement 

Kinerja perkerasan beton bersambung dengan tulangan bergantung pada 

kinerja dari sambungan-sambungannya yang berfungsi untuk memudahkan 

pelaksanaan, mengakomodasi gerakan pelat, dan membatasi tegangan-tegangan 

didalam pelat dan mengendalikan retak yang disebabkan perubahan temperatur, 

kelembaban serta beban lalu lintas (Hardiyatmo, 2015). Sambungan perkerasan 

beton sesuai dengan fungsinya seperti berikut dibawah ini. 

 

3.3.2.1 Construction Joint (Sambungan pelaksanaan) 

Sambungan pelaksanaan merupakan sambungan yang memisahkan bagian-

bagian pelat beton yang dicor pada waktu yang berbeda yaitu pertemuan antara 

beton yang dicor lebih awal dan sesudahnya. Sambungan pelaksanaan diletakkan 

pada arah melintang maupun memanjang yang letaknya sudah direncanakan 

sebelumnya. Sambungan memanjang berguna untuk mengendalikan retak dalam 

arah memanjang akibat lengkungan (warping), tegangan expansi, dan tegangan 

susut yang disebabkan oleh perubahan temperatur ketika beton dihamparkan pada 

area yang luas. Sambungan pelaksanaan memanjang, umumnya dibuat dengan 

dilengkapi pengunci dibagian tengahnya, tinggi pengunci dibagian tengah adalah 

0,2H (dengan H = tebal pelat beton) sebagai Gambar 3.5 berikut. 

 
a. Tipikal sambungan memanjang 



25 
 

 

 

 
b. Ukuran standar penguncian sambungan memanjang 

 
Gambar 3.5 Sambungan Arah Memanjang 

( Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

3.3.2.2  Expansion Joint (Sambungan muai) 

Sambungan ini berfungsi untuk memberikan ruang pemuaian pelat beton 

yang cukup diantara pelat-pelat perkerasan guna mencegah adanya tegangan tekan 

berlebihan yang dapat mengakibatkan perkerasan beton tertekuk. Lebar celah 

sambungan 19 mm (3/4 in), walaupun dalam hal khusus lebar celah bisa mencapai 

25 mm (1 in). Karena sambungan muai tidak menyediakan penguncian antar 

agregat, maka diperlukan alat penyalur beban, yaitu dowel-dowel. Sambungan 

muai melintang (transverse expansion joint) atau sambungan isolasi (isolation 

joint) diletakkan pada lokasi dimana akibat pemuaian, perkerasan diperkirakan 

dapat merusak jembatan atau bangunan didekatnya. Sambungan muai,biasanya 

merupakan celah tempat terjadinya pumping, bila sambungan tidak ditutup dengan 

baik. Sambungan muai ini tidak diperlukan pada perkerasan beton tanpa tulangan. 

 

3.3.2.3  Contraction Joint (sambungan susut) 

Contraction join berfungsi untuk mengendalikan retak susut beton. 

Sambungan ini membatasi kerusakan akibat susut, dikarenakan susut terjadi 

akibat pengaruh perubahan suhu dan kelembaban. Dengan pengendalian keretakan 

tersebut diharapkan retak akan terjadi pada lokasi yang teratur dan sudah 

disediakan yaitu pada posisi sambungan susut melintang tanpa dowel dan dengan 

dowel dapat dilihat seperti pada Gambar 3.6 berikut. 
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a.Sambungan susut melintang tanpa dowel 

 

 
 

b.Sambungan susut melintang dengan dowel 

 
Gambar 3.6 Sambungan Susut Melintang 

( Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

  

3.3.2.4 Sambungan lengkung/sendi (warping joint/hinge) 

Perbedaan temperatur dan perubahan kelembaban mengakibatkan 

perkerasan beton dibagian tengah atau sendi digunakan dalam perkerasan beton 

untuk mengendalikan retak disumbu dari  perkerasan. Macam sambungan yang 

digunakan bergantung pada cara pengecoran pelat beton. Jika lajur jalan yang 

baru dicor segera digunakan, maka sambungan tersebutperlu dilengkapi dengan 

kunci dan diberi tie-bar. Sambungan lengkung ini dalam praktek sama dengan 

sambungan pelaksanaan. 

 

3.3.2.5 Sambungan isolasi (isolation joint) 

Sambungan isolasi adalah sambungan yang digunakan untuk memisahkan 

perkerasan dengan bangunan lain, seperti: jalan pendekat jembatan, inlet drainase, 

manhole, jalan lama, persimpangan  jalan dan lain-lain (Gambar 3.7). Sambungan 

ini berfungsi untuk mengurangi tegangan tekan yang dapat menyebabkan retak 

berlebihan pada pelat beton. Sambungan ini juga harus ditutup dengan penutup 

sambungan (joint sealer) setebal 5-7 mm dan sisanya diisi dengan bahan pengisi 

(joint filler) (Gambar 3.8). Pengisi tersebut berguna untuk mencegah infiltrasi air 

atau masuknya kotoran kedalam celah sambungan. 
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Gambar 3.7 Sambungan Isolasi pada Persimpangan Jalan 

( Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

 

 

Gambar 3.8 Sambungan Isolasi dengan Bahan Pengisi 
( Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

3.3.2.6 Batang Ruji (Dowel) 

AASHTO (1993) dan PCA (1991) merekomendasikan batang dowel 

berdiameter 1/8 dari tebal pelat beton atau diameter dowel = D/8, panjang 46 cm 

(18 in) dan jarak 30 cm (12 in). Sedangkan Departemen Kimpraswil (Pd.T-14-

2003) ditunjukkan pada Tabel, namun untuk jalan dengan volume lalu lintas 

rendah yang tidak dilalui kendaraan berat, seperti jalan pedesaan, perkerasan 

bersambung (BBTT/JPCP dan BBDT/JRCP) dapat dibangun tanpa menggunakan 

dowel pada sambungannya. Alat Pemindah beban yang biasa dipakai adalah baja 
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bulat polos. Penentuan diameter dowel dapat menggunakan pendekatan 

Persamaan 3.1 berikut. 

d = 
𝐷

8
............................................................................................. (3.1) 

Keterangan : 

d  = Diameter dowel (in) 

D = Tebal pelat beton (in) 

 

3.3.2.7 Batang pengikat (Tie-bar) 

Tie-bar menggunakan batang tulangan baja ulir untuk menjaga agar 

tepi/ujung-ujung pelat beton yang berdampingan tetap dalam kontak yang baik 

antara satu dengan yang lain dan membantu terjadinya ikatan sempurna antar 

sambungan.  

 

3.4 DESAIN RIGID PAVEMENT DENGAN METODE EMPIRIK 

Metode yang akan digunakan untuk mendesain rigid pavement dengan 

metode empirik yaitu Metode Departemen Kimpraswil (Pd. T-14-2003) diadopsi 

dari AUSTROADS, Pavement Design, A Guide to the Structural Design of 

Pavements (1992), dan Metode AASHTO (American Association of State Highway 

and Transportation Officials) guide for design of pavement sructures 1993, 

kemudian dievaluasi dengan Metode Mekanistik-Empirik menggunakan Sofware 

KENPAVE-KENSLABS.  

 

3.4.1 Metode Departemen Kimpraswil (Pd T-14-2003) 

Dalam menentukan tebal rigid pavement menggunakan Metode Departemen 

Kimpraswil (Pd.T-14-2003), parameter yang mempengaruhi adalah nilai CBR 

subgrade, jenis dan tebal base, mutu beton, lalu-lintas, dan jenis bahu beton. 

 

3.4.1.1 Lalu – Lintas (Traffic) 

Penentuan beban lalu-lintas rencana untuk perkerasan beton semen, 

dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga (commercial vehicle), sesuai 

dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. Lalu-lintas 

harus dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu-lintas dan konfigurasi 
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sumbu, menggunakan data terakhir  atau data 2 tahun terakhir. Kendaraan yang 

ditinjau untuk desain rigid pavement adalah yang mempunyai berat total 

minimum 5 ton.  

Konfigurasi sumbu  untuk perencanaan terdiri atas 4 jenis kelompok Sumbu 

sebagai berikut. 

a) Sumbu tunggal roda tunggal (STRT) 

b)  Sumbu tunggal roda ganda (STRG) 

c) Sumbu tandem roda ganda (STdRG/SGRG) 

d) Sumbu tridem roda ganda (STrRG) 

 
Jenis kelompok sumbu yang dipertimbangkan dalam desain rigid pavement 

ditunjukkan pada Gambar 3.9 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 3.9 Jenis Kelompok Sumbu yang Dipertimbangkan dalam Desain 

Rigid Pavement 
(Sumber: Kementrian Permukiman dan Perencanaan Wilayah Indonesia, 2003) 

 

Transfer dari berat kotor kendaraan pada perkerasan dilakukan melalui ban. 

Hal ini terjadi karena ada berbagai area dari ban yang mana kapasitas muatannya 

tergantung pada ukuran, penilaian lapisan, dan tekanan inflasi. Ukuran ban 

biasanya didefinisikan oleh lebar ban, panjang dan luas kontak area (Huang, 

2004). 

Ukuran daerah kontak ditentukan oleh kontak tekanan beban. Beban sumbu 

yang lebih berat akan menyebabkan tekanan ban yang lebih tinggi dan lebih 

berpengaruh terhadap kerusakan pada perkerasan, jadi penggunaan tekanan ban 

sebagai kontak tekanan sudah pada sisi yang aman. Tekanan kontak ban 

mempengaruhi daerah kontak ban pada perkerasan dan tekanan pada perkerasan.  

 Area kontak ditunjukkan pada Gambar 3.10 yang sebelumnya digunakan 

oleh PCA (1996) untuk merancang perkerasan rigid pavement. Daerah kontak 
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masing-masing ban terdiri dari persegi panjang dan dua daerah setengah 

lingkaran. PCA mengasumsikan bahwa ban memiliki panjang L dan lebar 0,6 L, 

dengan demikian area kontak seperti pada Persamaan 3.2 berikut. 

 

 A=π(0,3L)
2
+ 0,4L  0,6L =0,5227L2   ....................................................(3.2a) 

atau  

L=  
A

0.5227
....................................................................................................(3.2b) 

 

 PCA (1984), mengeluarkan metode yang lebih maju berdasarkan prosedur 

elemen terbatas dan mengkonversi asumsi sebelumnya daerah kontak persegi 

panjang dan dua setengah lingkaran menjadi satu wilayah persegi panjang. 

Dengan lebar ban 0,6L, kemudian dihasilkan sebuah konversi area persegi 

panjang dengan panjang 0,8712L dan sebanding dengan luas area 0,5227L
2
. 

Dimensi daerah kontak ban selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 3.10 berikut. 

 

 

Gambar 3.10 Dimensi Daerah Kontak Ban 
(Sumber: Huang, 2004) 

 

Data dan parameter lalu-lintas yang digunakan yaitu meliputi: 

1. Lajur rencana dan koefisien distribusi 

Lajur rencana merupakan lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang 

menampung lalu lintas kendaraan niaga terbesar. Jika tidak memiliki tanda 

batas lajur, maka jumlah lajur dan koefisien distribusi (C) kendaraan niaga 

dapat ditentukan dari lebar perkerasan sesuai Tabel 3.2 berikut. 

 
2. Umur Rencana (UR) 

Umumnya umur rencana direncanakan 20 tahun sampai dengan 40 tahun. 
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Tabel 3.1 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan dan Koefisien 

Distribusi (C) Kendaraan Niaga pada Lajur Rencana 
 

Lebar perkerasan (Lp) 
Jumlah lajur 

(nI) 

Koefisien distribusi 

1 Arah 2 Arah 

 Lp < 5,50 m 1 lajur 1 1 

 5,50 m  Lp < 8,25 m 2 lajur 0,70 0,50 

 8,25 m  Lp < 11,25 m  3 lajur 0,50 0,475 

 11,23 m  Lp < 15,00 m  4 lajur - 0,45 

  15,00 m  Lp < 18,75 m 5 lajur - 0,425 

 18,75 m  Lp < 22,00 m 6 lajur - 0,40 
 

(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

3. Pertumbuhan lalu-lintas 

Volume lalu-lintas akan bertambah sesuai dengan umur rencana, dapat juga 

ditentukan berdasarkan Persamaan 3.3 berikut. 

R = 
(1+i )UR − 1

i
............................................................................ (3.3) 

Keterangan: 

R  = Faktor pertumbuhan lalu lintas 

i = Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam persen (%) 

UR = Umur rencana (tahun) 

Faktor pertumbuhan lalu lintas juga dapat dengan menggunakan Tabel 3.2 

berikut. 

Tabel 3.2 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (R) 
 

Umur Rencana 

(Tahun) 

Laju pertumbuhan (i) per tahun (%) 

0 2 4 6 8 10 

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 

10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9 

15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8 

20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3 

25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3 

30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5 

35 35 50 73,7 111,4 172,3 271 

40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6 
 

(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 
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Apabila setelah waktu tertentu (Urm tahun) pertumbuhan lalu-lintas tidak 

terjadi lagi, maka R dapat dihitung dengan Persamaan 3.4 berikut. 

 

R = 
(1+i )UR − 1

I
 + (UR – URm){(1 + i)

URm - 1}........................... (3.4) 

 

Keterangan: 

R  = Faktor pertumbuhan lalu lintas 

i = Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam persen (%) 

URm = Waktu tertentu dalam tahun, sebelum UR selesai. 

 

4. Lalu lintas rencana (traffic design) 

Lalu-lintas rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga pada 

lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsional sumbu serta 

distribusi beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. 

Beban pada suatu jenis sumbu secara tipikal dikelompokkan dalam interval 

10 kN (1 ton) bila diambil dari survei beban. 

Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan 

Persamaan 3.5 berikut. 

 

JSKN = JSKNH X 365 X R X C.................................................................(3.5) 

 

Keterangan: 

JSKN   =   Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur  

                rencana 

JSKNH =   Jumlah total sumbu kendaraan niaga perhari pada saat     

                jalan dibuka. 

R  =   Faktor pertumbuhan kumulatif dari Persamaan 3.4 atau  

                Tabel 3.2 atau Persamaan 3.3 yang besarnya tergantung 

dari pertumbuhan lalu lintas tahunan dan umur rencana. 

C  =   Koefisien distribusi kendaraan (Tabel. 3.1) 

 
Setelah mendapatkan nilai JSKN, kemudian dihitung nilai repetisi sumbu 

kendaraan selama umur rencana dengan Persamaan berikut. 
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Repetisi Sumbu = JSKN  proporsi sumbu  X  proporsi beban.................(3.6) 

 

Proporsi beban = 
jumlah  sumbu  dalam  satu  kelompok  beban

jumlah  total  sumbu  dalam  satu  tipe  sumbu
.................................(3.7) 

 

Proporsi sumbu = 
jumlah  sumbu  dalam  satu  tipe  sumbu  kendaraan

jumlah  total  semua  jenis  sumbu  kendaraan
............................(3.8) 

 

5. Faktor keamanan beban 

Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor 

keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan 

adanya berbagai tingkat realibitas perencanaan seperti pada Tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3 Faktor Keamanan Beban (FKB) 

 

No Penggunaan 
Nilai 

FKB 

1 Jalan Tol atau Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan 

berlajur banyak, yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat serta 

volume kendaraan niaga yang tinggi. 

Bila menggunakan data lalu lintas dari hasil survei beban (weight-in-

motion) dan adanya kemungkinan route alternatif, maka niali faktor 

keamanan beban dapat dikurangi 1,15. 

1,2 

2 
Jalan Arteri atau Jalan bebas hambatan utama (freeway) dengan 

volume kendaraan niaga menengah. 

1,1 

3 Jalan Kolektor atau jalan dengan volume kendaraan niaga rendah 1,0 
 

(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

3.4.1.2 Nilai CBR Subgrade 

Daya dukung subgrade ditentukan dengan pengujian CBR ini sesuai dengan 

SNI 031731-1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 03-1744-1989, 

masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan lama dan perkerasan jalan 

baru. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih kecil dari 2 %, maka harus 

dipasang pondasi bawah yang terbuat dari lean-mix concrete (LMC) atau 

campuran beton kurus (CBK) setebal 10 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR 

tanah dasar efektif 5%. 

 

3.4.1.3 Jenis dan Tebal Subbase atau Base 

Jenis bahan dan tebal subbase (pondasi bawah) atau base (pondasi atas) dapat 

berupa material yaitu seperti berikut. 
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1. Bahan berbutir 

Material berbutir tanpa pengikat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

SNI-03-63882000.Persyaratan dan gradasi pondasi bawah harus sesuai 

dengan kelas B. Sebelum pekerjaan dimulai, bahan pondasi bawah harus diuji 

gradasinya dan harus memenuhi spesifikasi bahan untuk pondasi bawah, 

dengan penyimpangan ijin 3% - 5%. Ketebalan minimum lapis pondasi 

bawah untuk tanah dasar dengan CBR minimum 5% adalah 15 cm. Derajat 

kepadatan lapis pondasi bawah minimum 100 %, sesuai dengan SNI 03-1743-

1989. 

 

2. Subbase dengan bahan pengikat (bound subbase) 

Subbase dengan bahan pengikat (BP) dapat digunakan salah satu material 

berikut ini. 

a) Stabilisasi material berbutir dengan kadar bahan pengikat yang sesuai 

dengan hasil perencanaan, untuk menjamin kekuatan campuran dan 

ketahanan terhadap erosi. Jenis bahan pengikat dapat meliputi semen, 

kapur, serta abu terbang dan/atau slag yang dihaluskan. 

b) Campuran beraspal bergradasi rapat (dense-graded asphalt) 

c) Campuran beton kurus giling padat yang harus mempunyai kuat tekan 

karakteristik pada umur 28 hari minimum 5,5 Mpa (55 kg/cm
2
). 

 

3. Lean-mix concrete / LMC (campuran beton kurus/CBK)  

Lean-mix concrete (LMC) harus mempunyai kuat tekan beton karakteristik 

pada umur 28 hari minimum 5 MPa (50 kg/cm
2
) tanpa menggunakan abu 

terbang, atau 7 MPa (70 kg/cm
2
) bila menggunakan abu terbang, dengan tebal 

minimum 10 cm. 

 

4. Lapis pemecah ikatan pondasi bawah dan pelat 

Perencanaan ini didasarkan bahwa antara pelat dengan pondasi bawah tidak 

ada Jenis pemecah ikatan dan koefisien geseknya dapat dilihat pada Tabel 3.4 

berikut. 
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Tabel 3.4 Nilai Koefesien Gesekan antara Base dengan Pelat Beton 
 

No 

 

Jenis Pondasi 

 

Faktor Gesekan (F 

atau ) 

1 Burtu, Lapen dan Konstruksi sejenis 2,2 

2 Aspal Beton, Lataston 1,8 

3 Stabilitasi Kapur 1,8 

4 Stabilitasi Aspal 1,8 

5 Stabilitasi Semen 1,8 

6 Koral 1,5 

7 Batu Pecah 1,5 

8 Sirtu 1,2 

9 Tanah 0,9 
 

(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 
 

Base perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi perkerasan beton semen. 

Untuk tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus perihal jenis dan penentuan 

lebar lapisanpondasi dengan memperhitungkan tegangan pengembangan yang 

mungkin timbul. Pemasangan lapis pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar lebar 

jalan merupakan salah satu cara untuk mereduksi prilaku tanah ekspansif. 

Tebal Base (lapis pondasi) minimum yang disarankan oleh AUSTROADS 

(1992) dan Departemen Kimpraswil (Pd T-14-2003) dapat dilihat pada Gambar 

3.11. Karena adanya penambahan base ini maka nilai CBR efektif tanah menjadi 

bertambah. Nilai CBR tanah efektif yang bertambah karena pengaruh base dapat 

ditentukan menggunakan Gambar 3.12 berikut. 

 
 
 

Gambar 3.11 Jenis dan Tebal Lapis Base (Lapis Pondasi) Minimum 
(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

http://www.revanaputri.com/wp-content/uploads/2015/06/gambar2.7-jenis-dan-tebal-pondasi-bawah-minimum.png
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Gambar 3.12 CBR Tanah Efektif dan Tebal Base 
(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 

3.4.1.4 Mutu Beton 

Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur (flexural 

strength) umur 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan 

pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3–5 MPa 

(30-50 kg/cm
2
). 

Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan bahan serat penguat seperti 

serat baja, aramit atau serat karbon, harus mencapai kuat tarik lentur 5–5,5 MPa 

(50-55 kg/cm). Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur 

karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 MPa (2,5 kg/cm
2
) terdekat. 

Hubungan antara kuat tekan karekteristik pdengan kuat tarik-lentur beton 

dapat menggunakan pendekatan dengan Persamaan 3.9 atau Persamaan 3.10 

berikut ini. 

fcf  = K (fc')0,5
 = K  𝑓𝑐𝑓dalam Mpa, atau.................................... (3.9) 

fcf  = 3,13 (fc')0,5
 dalam kg/cm

2
.................................................. (3.10) 

 
Keterangan: 

fc' =   Kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm
2
)   

fcf =   Kuat tarik lentur beton 28 hari (kg/cm
2
) 

K = Konstanta, (0,7 agregat tidak dipecah; 0,75 agregat 

dipecah). 
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Kuat tarik lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah beton 

yang memiliki Persamaan berikut ini. 

 

fcf  = 1,37 fcs dalam Mpa, atau.................................................... (3.11) 

fcf  = 13,44 fcs dalam kg/cm
2
...................................................... (3.12) 

Keterangan: 

fcs =   Kuat tarik belah beton umur 28 hari (kg/cm
2
) 

 

3.4.1.5 Bahu Jalan 

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa 

lapisan penutup beraspal atau lapisan beton semen. Perbedaan kekuatan antara 

bahu dengan jalur lalu-lintas akan memberikan pengaruh pada kinerja perkerasan. 

Hal tersebut dapat diatasi dengan bahu beton semen, sehingga akan meningkatkan 

kinerja perkerasan dan mengurangi tebal pelat.  

Yang dimaksud dengan bahu beton semen dalam pedoman ini adalah bahu 

yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu-lintas dengan lebar minimum 1,50m, 

atau bahu yang  menyatu dengan lajur lalu-lintas selebar 0,60 m, yang juga dapat 

mencakup saluran dan kereb. 

 

3.4.1.6 Penentuan Tebal Pelat Beton 

Penentuan tebal beton didasarkan pada dua model kerusakan yaitu, 

kerusakan fatik dan kerusakan akibat erosi. Total rusak fatik serta kerusakan erosi 

dihitung berdasarkan komposisi lalu-lintas selama umur rencana. Tebal rencana 

adalh tebal taksiran yang paling kecil mempunyai total fatik atau totsl kerusakan 

erosi lebih kecil atau sama dengan 100%. Dalam menganalisa rusak fatik dan 

erosi harus terlebih dahulu menghitung beban rencana tiap satu roda kendaraan 

dengan Persamaan 3.12 berikut ini. 

 

Beban rencana per roda = 
Beban  satu  sumbu  X FKB

jumlah  roda  dalam  satu  sumbu  
..............................................(3.13) 

 

Keterangan: 

Beban rencana per roda =  Jumlah beban tiap satu roda kendaraan (KN) 
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Beban satu sumbu        =  Jumlah beban pada satu roda kendaraan (KN) 

FKB      = Faktor keamanan beban (didapat dari Tabel 3.4) 

 

1. Retak fatik 

Nilai rusak fatik didapat dari perbandingan nilai repetisi beban yang terjadi 

selama umur rencana dengan repetisi ijin pelat beton. Dalam mencari nilai 

repetisi ijin pelat beton harus mencari faktor rasio tegangan terlebih dahulu 

dengan Persamaan 3.14 berikut. 

 

FRT = 
TE

Fcf  
...............................................................................................................(3.14) 

 

Keterangan: 

FRT =  Faktor rasio tegangan 

TE =  Tegangan ekivalen pelat beton (Mpa) (lihat Lampiran B.1) 

Fcf =  Kuat lentur momen umur 28 hari (Mpa) 

 

Dengan nilai FRT, dapat dicari nilai refetisi ijin tiap roda menggunakan 

nomogram (Lampiran B.2). 

Persen(%) rusak fatik dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.15 berikut. 

 

% rusak fatik = 
repetisi  sumbu  beban

repetisi  ijin  fatik
 X 100%........................................................(3.15) 

 

2. Rusak akibat erosi 

Nilai rusak fatik didapat dari perbandingan nilai repetisi beban yang terjadi 

selama umur rencana dengan refetisi ijin untuk rusak erosi pelat beton. Dalam 

mencari nilai repetisi ijin untuk rusak erosi pelat beton harus mencari faktor 

erosi terlebih dahulu. Faktor erosi dapat dicari menggunakan Lampiran B.1. 

Setelah didapat nilai faktor erosi, dapat dicari repetisi ijin untuk rusak akibat 

erosi menggunakan nomogram pada Lampiran B.2 selanjutnya nilai persen 

rusak erosi ditentukan dengan Persamaan 3.16 berikut. 

 

% rusak erosi = 
repetisi  sumbu  beban

repetisi  ijin  fatik
 X 100%......................................................(3.16)  
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3.4.1.7 Perencanaan Sambungan dan Tulangan 

Dalam perencanaan sambungan pada umumnya digunakan untuk perkerasan 

beton bersambung tanpa tulangan (BBTT/JPCP) dan perencanaan tulangan juga 

digunakan untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan (BBDT/JRCP).  

1. Sambungan 

Sambungan pada rigid pavement ini bertujuan untuk :  

a) Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh 

penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas. 

b) Memudahkan pelaksanaan dan Mengakomodasi gerakan pelat. 

Pada perencanaan sambungan ini dibagi menjadi dua jenis sambungan yaitu 

sambungan memanjang dengan batang pengikat (tie-bar) dan sambungan 

susut melintang dengan ruji (dowel). Perencanaan sambungan  diuraikan 

seperti berikut. 

a. Sambungan memanjang dengan batang pengikat (tie-bar) 

Pemasangan tie-bar ini bertujuan untuk mengendalikan retak memanjang. 

Jarak antar sambungan memanjang sekitar 3 – 4 m. Menggunakan batang 

ulir dengan mutu minimum BJTU-24 dan berdiameter 16 mm, sedangkan 

panjangnya ditentukan dengan Persamaan 3.17 berikut. 

 

I = (38,3 x Ø) + 75................................................................................(3.17) 

 

Keterangan: 

I = Panjang batang pengikat/tie-bar (mm). 

Ø = Diameter batang pengikat yang dipilh (mm). 

 

b. Sambungan susut melintang dengan ruji (dowel) 

Pemasangan dowel ini bertujuan untuk mengurangi retak melintang akibat 

dari beban dinamis. Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan 

beton bersambung tanpa tulangan (BBTT/JPCP) sekitar 4-5 m, sedangkan 

untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan (BBDT/JRCP) 

sekitar 8-15 m.  
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Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos dengan panjang 45 cm, 

jarak antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan 

mempengaruhi gerakan bebas pada saat pelat beton menyusut. 

Setengah panjang ruji polos harus dicat atau dilumuri dengan bahan anti 

lengket atau oli untuk menjamin tidak ada ikatan dengan beton. 

Diameter ruji tergantung pada tebal pelat beton yang telah ditentukan pada 

Tabel 3.5 berikut. 

 
Tabel 3.5 Diameter Ruji (Dowel) 

 

No 
Tebal Pelat Beton, 

h (mm) 
Diameter Ruji (mm) 

1 125 < h  140 

  

20 

   2 140 < h  160 

  

24 

   3 160 < h  190 

  

28 

   4 190 < h  220 

  

33 

   5 220 < h  250 

  

36 

    
(Sumber: Departemen Kimpraswil, 2003) 

 
2. Tulangan 

Besi tulangan yang dipakai dalam perkerasan kaku mempunyai fungsi utama 

untuk: 

a) Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan 

b) Memungkinkan penggunaan pelat yang lebih panjang agar dapat 

mengurangi jumlah sambungan melintang sehingga dapat 

meningkatkan kenyamanan 

c) Mengurangi pengaruh kembang susut karena perubahan suhu 

d) Mengurangi biaya pemeliharaan. 

 
Besi tulangan yang dipakai harus bersih dari oli, kotoran, karat, dan 

pengelupasan. Tulangan harus dipasang sebelum pembetonan diberi 

penyangga yang ditahan pada letak yang diinginkan. Ukuran atau jarak 

tulangan dari permukaan beton adalah : 

a) Membatasi lebar retakan, agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan 

b) 60 ± 10 mm di bawah permukaan beton, untuk tebal pelat kurang dari 

270 mm 
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c) 70 ± 10 mm di bawah permukaan beton, untuk tebal pelat 270 mm atau 

lebih. 

Pada umumnya perencanaan penulangan ini digunakan pada rigid pavement 

tipe Perkerasan Beton Bersambung Dengan Tulangan (BBDT atau JRCP) 

berikut dibawah ini. 

 
a. Perencanaan Tulangan Memanjang 

Luas tulangan melintang (As) yang diperlukan pada perkerasan beton 

menerus dengan tulangan dihitung menggunakan Persamaan 3.18 berkut. 

 

 As = 
µ.𝐿.𝑀𝑔 .

2.𝑓𝑠
............................................................................ (3.18) 

 
Keterangan: 

As  = Luas penampang tulangan baja (mm
2
/m lebar pelat). 

µ  = Koefesien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah    

   (lihat Tabel 3.5). 

L = Jarak antara sambungan yang tidak diikat atau tepi bebas  

   pelat. 

M = Berat per satuan volume pelat (kg/m3). 

g = Gravitasi (m/detik
2
) 

h = Tebal pelat (m) 

fs = Kuat tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali  

   tegangan leleh. 

 
b. Perencanaan Tulangan Melintang 

Tulangan memanjang yang dibutuhkan pada perkerasan beton bertulang 

menerus dengan tulangan dihitung dari Persamaan 3.18 berikut. 

 

 As = 
µ.𝐿.𝑀𝑔 .

2.𝑓𝑠
............................................................................ (3.19) 

 
Keterangan: 

As  = Luas penampang tulangan baja (mm
2
/m lebar pelat). 

µ  = Koefesien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah   

   (Tabel 3.5). 
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L = Jarak antara sambungan yang tidak diikat atau tepi bebas pelat. 

M = Berat per satuan volume pelat (kg/m3). 

g = Gravitasi (m/detik
2
) 

h = Tebal pelat (m) 

fs = Kuat tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali  

   tegangan leleh. 

 

3.4.2 Metode AASHTO (1993) 

Dalam menentukan tebal rigid pavement menggunakan Metode AASHTO 

(1993), parameter yang mempengaruhi adalah lalu lintas, reliability (reliabilitas), 

Serviceability (kemampuan pelayanan), daya dukung subgrade, mutu beton, 

koefisien drainase dan koefisien transfer beban. 

 

3.4.2.1 Parameter Lalu-Lintas 

Parameter lalu-lintas ini mencakup umur rencana, lalu lintas harian rata-rata, 

pertumbuhan lalu lintas, dan distribusi lajur. Data tersebut kemudian diolah untuk 

mendapatkan nilai ESAL yang berguna untuk menentukan tebal pelat beton sesuai 

dengan umur rencana yaitu 20 tahun untuk jenis konstruksi baru sedangkan untuk 

pelebaran jalan dimana struktur perkerasan eksisting perkerasan lentur dan 

pelebarannya merupakan perkerasan komposit dengan umur rencana ditetapkan 

selama 10 tahun. 

 
Data dan parameter lalu-lintas rencana (Traffic Design) yang digunakan meliputi 

sebagai berikut : 

a) Umur rencana 

b) Jenis penggolongan kendaraan 

c) Volume lalu-lintas harian rata-rata (kendaraan/hari) 

d) Pertumbuhan lalu-lintas tahunan (%) 

e) Vehicle damage factor (VDF) 

f) Faktor distribusi arah: DD = 0,3 – 0,7 diambil nilai tengah 0,5 

g) Faktor ditribusi lajur: DL = mengacu pada Tabel 3.6 

h) ESAL selama umur rencana. 
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............................................(3.20) 

Tabel 3.6 Faktor Ditribusi Lajur (DL) 
 

Jumlah lajur setiap arah DL (%) 

1 100 

2 80 – 100 

3 60 – 80 

4 50 – 75 
 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

Traffic design (ESAL) dapat ditentukan pada Persamaan 3.20 berikut. 

 

𝑊18 =  𝐿𝐻𝑅𝑗  𝑋 𝑉𝐷𝐹𝑗  

𝑁𝑛

𝑁1

𝑋 𝐷𝐷  𝑋 𝐷𝐿 𝑋 365  

 
 
Keterangan: 

W18    = Traffic design pada lajur lalu-lintas ((ESAL). 

LHRj = Jumlah lalu-lintas harian rata-rata 2 arah untuk jenis kendaraan j. 

VDFj  = Vehicle damage factor untuk jenis kendaraan j. 

DD     = Faktor distribusi arah. 

DL     = Faktor distribusi lajur. 

N1     = Lalu-lintas pada tahun pertama jalan dibuka. 

Nn     = Lalu-lintas pada akhir umur rencana. 

 
Lalu-lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal rigid pavement adalah 

lalu lintas kumulatif selama umur rencana. Besaran ini didapatkan dengan 

mengalikan beban gandar standar kumulatif pada jalur rencana selama setahun 

(W18) dengan besaran kenaikan lalu-lintas (traffic growth). Secara numerik 

rumusan lalu-lintas kumulatif ini dilihat pada Persamaan 3.21 berikut. 

 

Wt =W18 x  
(1+g )n− 1

g
................................................................ (3.21) 

 
Keterangan: 

Wt  = Jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif 

W18 = Beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun 

n = Umur pelayanan, atau umur rencana UR (tahun) 

g = Perkembangan lalu-lintas 
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3.4.2.2 Reliability (R) 

Reliability atau realibilitas adalah probabilitas bahwa perkerasan yang 

direncanakan akan tetap memuaskan selama masa layanannya. Menurut AASHTO 

(1993), penetapan angka reliability dari 50% sampai 99,99% merupakan tingkat 

kehandalan desain untuk mengatasi, mengakomodasi kemungkinan melesetnya 

besaran-besaran desain yang dipakai. Semakin tinggi reliability yang dipakai 

semakin tinggi tingkat mengatasi kemungkinan terjadinya selisih (deviasi) desain.  

AASHTO (1993) menyarankan nilai-nilai realibility (R) yang digunakan 

untuk desain tebal rigid pavement dan flexible pavement sama dapat dilihat pada 

Tabel 3.7. Untuk nilai hubungan reliability (R) dan standar normal deviasi (ZR) 

ditunjukkan pada Tabel 3.8 sedangkan nilai standar deviasi (So) untuk rigid 

pavement AASHTO (1993) menyarankan So = 0,30 – 0,40. 

 
Tabel 3.7 Reliability (R) 

 

Klasifikasi jalan 
Nilai R (%) 

Perkotaan (urban) Pedesaan (rural) 

Jalan tol (toll road / freeway) 85 - 99,9 80 -99,9 

Arteri 80 - 99 75 - 95 

Kolektor 80 -95 75 - 95 

Lokal 50 -80 50 -80 
 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

Tabel 3.8 Standar Normal Deviasi (ZR) 
 

R (%) ZR 

 

R (%) ZR 

50 0,000 

 

93 -1,476 

60 -0,253 

 

94 -1,555 

70 -0,524 

 

95 -1,645 

75 -0,674 

 

96 -1,751 

80 -0,841 

 

97 -1,881 

85 -1,037 

 

98 -2,054 

90 -1,282 

 

99 -2,327 

91 -1,340 

 

99,9 -3,090 

92 -1,405 

 

99,99 -3,750 
 

(Sumber: AASHTO, 1993) 
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3.4.2.3 Serviceability (PSI) 

Serviceability adalah kehilangan kemampuan pelayanan. terminal 

serviceability (Pt) mengacu pada Tabel 3.9 dan initial serviceability untuk  

perkerasan beton: (Po) = 4,5. Total loss of serviceability: (PSI) = Po - Pt.  

 
Tabel 3.9  Terminal Serviceability Index (Pt) 

 

Percent of people stating 

unacceptable 
Pt 

12 3,0 

55 2,5 

85 2,0 
 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.4.2.4 Nilai CBR dan Modulus Reaksi Tanah Dasar (k) 

Nilai CBR yang umum biasa digunakan di Indonesia berdasarkan 

Departemen Pekerjaan Umum 2005 yaitu minimal 6%. Tanah dasar dengan nilai 

CBR 5% dan atau 4% juga dapat digunakan setelah melalui kajian geoteknik. 

Dengan nilai CBR kurang dari 6% ini digunakan sebagai dasar desain tebal 

perkerasan, masalah yang terpengaruh adalah fungsi tebal perkerasan yang akan 

bertambah, atau penanganan khusus lapis tanah dasar tersebut (Suryawan, 2009). 

Nilai CBR subgrade berguna untuk mengetahui modulus reaksi tanah dasar 

atau Modulus  of subgrade reaction (k) dapat ditunjukkan dengan pendekatan 

pada Persamaan 3.22 dan Persamaan 3.23 berikut. 

 

MR = 1.500 x CBR..............................................................................................(3.22) 

 

k = 
𝑀𝑅

19,4
 .............................................................................................................(3.23) 

 

Keterangan: 

 
MR   = Resilient modulus 

k    = modulus reaksi tanah dasar (psi) 
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Kemudian, modulus reaksi tanah dasar (k) dikoreksi terhadap potensi 

kehilangan dukungan pondai bawah. 

 Faktor Loss of Support (LS) mengacu pada Tabel 3.10 dan koreksi effective 

modulus of subgrade reaction dengan menggunakan grafik pada Gambar 3.13 

(AASHTO 1993). 

Tabel 3.10  Loss of Support Factor (LS) 
 

No Tipe Material LS 

1 Cement Treated Granular Base (E = 1.000.000 - 2.000.000 psi) 0 - 1 

2 Cement Aggregate Mixtures  (E = 500.000 - 1.000.000 psi) 0 -1 

3 Asphalt Treated Base  (E = 350.000 - 1.000.000 psi) 0 - 1 

4 Bitumenous Stabilized Mixture (E = 20.000 - 70.000 psi) 0 - 1 

5 Lime Stabilized  (E = 20.000 - 70.000 psi) 1 - 3 

6 Unbound Granular Materials (E = 15.000 - 45.000 psi) 1 - 3 

7 Fine grained / Natural subgrade material  (E = 3.000 - 40.000 psi) 2 - 3 
 

(Sumber: AASHTO,1993) 
 
 

 
 

Gambar 3.13 Grafik Koreksi Nilai Effective Modulus Of Subgrade Reaction 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.4.2.5 Modulus Elastisitas Beton (EC) 

Modulus Elastisitas Beton (EC) ditunjukkan pada Persamaan 3.24 

berikut. 

EC = 57.000 𝑓′𝑐................................................................................(3.24) 

http://www.revanaputri.com/wp-content/uploads/2015/06/gambar2.6-grafik-koreksi-nilai-effective-modulus-of-subgrade-reaction.png
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Keterangan: 

EC  = Modulus elastisitas beton (psi) 

f ’C = Kuat tekan beton, silinder (psi) 

 

3.4.2.6 Flexural Strength (S'C) 

Flexural strength (modulus of rupture) atau kuat lentur beton ditetapkan 

sesuai pada spesifikasi pekerjaan. Flexural strength dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 3.25 berikut. 

 

S'C = 0,75  𝑓′𝑐 ................................................................................................(3.25) 

 
Keterangan: 

S'C  = Kuat lentur beton (Mpa) 

f ’C = Kuat tekan beton, silinder (psi) 

 

3.4.2.7 Drainage Coeficient (Cd) 

Drainage coeficient (Cd) atau koefisien drainase digunakan untuk 

memodifikasi tebal pelat beton rencana dengan memperhatikan kondisi drainase. 

Kelembaban air dapat mempengaruhi kinerja perkerasan yaitu mengurangi 

kekuatan tanah dasar dan lapis pondasi bawah, selain itu juga mengakibatkan 

melengkungnya pelat. Memberikan nilai koefisien drainase ini bertujuan untuk 

memperhitungkan kinerja perkerasan oleh pengaruh sistem drainase yang 

mungkin kurang baik.  

 
1. Variabel faktor drainase 

AASHTO (1993) membagikan 2 variabel untuk menentukan nilai dainase: 

a. Variabel pertama: mutu drainase dengan variasi excellent, good, fair, poor, 

very poor. Mutu ini ditentukan oleh berapa lama air dapat dibebaskan dari 

pondasi perkerasan. 

b. Variabel kedua: persentasi struktur perkerasan dalam satu tahun terkena air 

sampai tingkat mendekati jenuh air (saturated), dengan variasi < 1 %, 1 - 5 

%, 5 - 25 %, > 25 %. 
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2. Penetapan variabel mutu drainase 

Penetapan variabel pertama mengacu pada ASSHTO (Tabel 3.11) dan dengan 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Air hujan atau air dari atas permukaan jalan yang akan masuk kedalam 

pondasi jalan, relatif kecil berdasar hidrologi yaitu berkisar 70 – 95 % air 

yang jatuh diatas jalan beton akan masuk ke sistem drainase. Kondisi ini 

dapat dilihat juga pada koefisien pengaliran (C) menurut BINKOT Bina 

Marga (Tabel 3.12) dan Hidrologi Imam Subarkah (Tabel 3.13). 

b. Air dari samping jalan yang kemungkinan akan masuk ke pondasinjalan, 

inipun relatif kecil terjadi, karena adanya road side ditch, cross drain, juga 

muka air tertinggi didesain terletak dibawah subgrade. 

c. Pendekatan dengan lama dan frekuensi hujan, yang rata terrjadi hujan 

selama 3 jam perhari dan jarang sekali terjadi hujan terus menerus 

selamanya 1 minggu. 

 
Maka waktu pematusan 3 jam (bahkan kurang bila memperhatikan butir b) 

dapat diambil sebagai pendekatan dalam penentuan dalam penentuan kualitas 

drainase, sehingga pemilihan mutu drainase adalah berkisar good, dengan 

pertimbangan air yang mungkin masih akan masuk, quality of drainage diambil 

kategori fair. 

Untuk kondisi khusus, seperti sistem drainase sangat buruk, muka air tanah 

terletak cukup tinggi mencapai lapisan tanah dasar dapat dilakukan kajian 

tersendiri. 

Tabel 3.11  Quality Of Drainage 
 

Quality of Drainage Water removed within 

Sempurna (excellent) 2 jam 

Baik (good) 1 hari 

Sedang (fair) 1 minggu 

Buruk (poor) 1 bulan 

Sangat buruk (very poor) Air tidak terbebaskan 

 
(Sumber: AASHTO, 1993) 
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Tabel 3.12  Koefisien Pengaliran C (Binkot, Bina Marga Dep. PU) 
 

No Kondisi permukaan tanah Koefisien pengaliran (C) 

1 Jalan beton dan jalan aspal 0,70 - 0,95 

2 Bahu jalan   

  - Tanah berbutir halus 0,40 - 0,65 

  - Tanah berbutir kasar 0,10 - 0,20 

  - Batuan masif keras 0,70 - 0,85 

  - Batuan masif lunak 0,60 - 0,75 
 

(Sumber: Petunjuk desain drainase permukaan jalan No.008/T/BNKT/1990) 

 
Tabel 3.13  Koefisien Pengaliran C 

 

Tipe daerah aliran C 

Jalan Beraspal 0,75 - 0,95 

  Beton 0,80 - 0,95 

  Batu 0,70 - 0,85 
 

(Sumber: Subarkah dalam Suryawan,  2009) 

 
3. Penetapan variabel persen perkerasan terkena air 

Penetapan variabel kedua yaitu persentasi struktur perkerasan dalam 1 tahun 

terkena air sampai tingkat saturated, relatif sulit, belum ada data rekaman 

pembanding dari jalan lain, namun dengan pendekatan-pendekatan, 

pengamatan dan perkiraan berikut ini, nilai dari faktor variabel kedua tersebut 

dapat didekati. 

Prosen struktur perkerasan dalam 1 tahun terkena air dapat dilakukan 

pendekatan dengan asumsi Persamaan 3.25 berikut. 

 

Pheff = 
𝑇𝑗𝑎𝑚

24
 x 

𝑇𝑎𝑟𝑖

365
 x WL x 100 ..................................................................(3.26) 

 
Keterangan: 

Pheff = Persen hari efektif hujan dalam setahun yang akan berpengaruh 

terkenanya perkerasan (dalam %) 

Tjam  = Rata-rata hujan perhari (jam) 

Thari  = Rata-rata jumlah hari hujan pertahun (hari) 

WL   = Faktor air hujan yang akan masuk ke pondasi jalan (%) 
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Selanjutnya koefisien drainase (Cd) untuk perkerasan kaku mengacu pada 

AASHTO (1993) dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut: 

 

Tabel 3.14  Koefisien Drainase (Cd) Untuk Rigid Pavement 
 

Kualitas drainase 

Persen waktu struktur perkerasan terkena air 

hingga tingkat kelembabannya mendekati 

jenuh air 

< 1 % 1 - 5 % 5 - 25 % > 25 % 

Sempurna (excellent) 1,25 - 1,20 1,20 - 1,15 1,15 - 1,10 1,10 

Baik (good) 1,20 - 1,15 1,15 - 1,10 1,10 - 1,00 1,00 

Sedang (fair) 1,15 - 1,10 1,10 - 1,00 1,00 - 0,90 0,90 

Buruk (poor) 1,10 - 1,00 1,00 - 0,90 0,90 - 0,80 0,80 

Sangat buruk (very 

poor) 1,00 - 0,90 0,90 - 0,80 0,80 - 0,70 
0,70 

 
(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.4.2.8 Load Transfer Coeficient (J) 

Load transfer coeficient (J) atau disebut juga dengan koefisien transfer 

beban yaitu faktor yang digunakan dalam perencanaan perkerasan kaku (rigid 

pavement) untuk memperhitungkan kemampuan struktur perkerasan dalam 

mentransfer atau mendistribusikan beban yang melintas diatas sambungan atau 

retakan.  

AASHTO (1993), menyarankan unutk nilai-nilai J ditunjukkan pada Tabel 

3.15. Nilai J yang rendah diperoleh pada perkerasan yang menggunakan alat-alat 

transfer beban (seperti dowel) dan bahu jalan yang diikat dengan batang pengikat 

(tie-bar). Sedangkan nilai-nilai J yg juga disarankan oleh AASHTO (1993) dapat 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

 

1. Untuk sambungan dengan dowel   : J = 2,5 – 3,1................(3.27) 

 
2. Untuk perencanaan lapis tambahan (overlay) : J = 2,2 – 2,6................(3.28) 
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Tabel 3.15  Koefisien Transfer Beban (J) 
 

No 

Bahu jalan Aspal 
Pelat beton 

terikat 

Alat transfer beban Ya Tidak Ya Tidak 

Tipe perkerasan:         

1. Perkerasan beton bersambung tanpa 

tulangan (BBTT/JPCP) dan 

perkerasan beton bersambung 

dengan tulangan (BBDT/JRCP) 

3,2 
3,8 - 

4,4 

2,5 - 

3,1 

3,6 - 

4,2 

2. Perkerasan beton menerus dengan 

tulangan (BMDT/CRCP) 

2,9 - 

3,2 
N/A 

2,3 - 

2,9 
N/A 

 
(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.4.2.9 Penentuan Tebal Pelat Beton (D) 

Penentuan tebal pelat beton (D) rigid pavement dapat dilakukan dengan 

menggunakan Persamaan 3.29 berikut. 

 

  
Keterangan: 
 

W18 = Lalu-lintas rencana (traffic design), ESAL 

ZR = Standar normal deviasi 

So = Standar deviasi keseluruhan 

Po = Indeks kemampuan pelayanan awal (initial serviceability) 

Pt = Indeks kemampuan pelayanan akhir (terminal serviceability index) 

PSI = Serviceability loss = Po - Pt 

k = Modulus reaksi tanah dasar (psi) 

EC = Modulus elastisitas beton (psi). 

SC' = Kuat lentur beton (modulus of rupture), (psi) 

Cd = Koefisien drainase (drainage coefficient) 

J = Koefisien transfer beban (load transfer cofficient) 

D = Tebal pelat beton (inch) 

….(3.29) 

http://www.revanaputri.com/wp-content/uploads/2015/06/rumus2.8.png
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3.4.2.10 Perencanaan Sambungan dan Tulangan 

1. Steel working stress 

Allowable working stress fs untuk grade 40 = 30.000 psi 

2. Friction factor 

Friction factor dapat mengacu pada Tabel 3.16 berikut dibawah ini: 

 

Tabel 3.16 Recommended Friction Factor (F) 
 

Tipe material dibawah perkerasan/slab Friction factor (F) 

Surface treatment 2,2 

Lime stabilization 1,8 

Asphalt stabilization 1,8 

Cement stabilization 1,8 

River gravel 1,5 

Crushed stone 1,5 

Sandstone 1,2 

Natural subgrade 0,9 

 
(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3. Longitudinal & transverse steel reinforcing 

Prosen longitudinal & transverse steel diperlukan: 

 

Ps = 
𝐿𝐹

2𝑓𝑠
.......................................................................................(3.30) 

 

Keterangan: 

Ps  = Longitudinal & transverse steel diperlukan (%) 

L  = Panjang slab (feet) 

fs  = Steel working stress (psi) 

F  = Friction factor. 
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4. Tie bar 

Tiebar dirancang untuk memegang plat sehingga teguh, dan dirancang untuk 

menahan gaya-gaya tarik maksimum. Tie bar tidak dirancang untuk 

memindah beban. Jarak tie bar mengacu pada Tabel 3.17 berikut. 

 

Tabel 3.17 Diameter Tie bar 
 

 
(Sumber: Literatur UI Adopsi dari AASHTO, 1993) 

 

5. Dowel 

Dowel ini berfungsi untuk memindah beban yang biasa dipakai adalah besi 

baja bulat polos. Syarat perancangan minimum dapat mengacu pada Tabel 

3.18, atau penentuan diameter dowel dapat menggunakan pendekatan dengan 

Persamaan 3.31 berikut. 

 

d = 
𝐷

8
........................................................................................... (3.31) 

 

Keterangan: 

d  = Diameter dowel (inch) 

D = Tebal plat beton (inch) 

Jenis 

dan 

mutu 

baja 

Tega

ngan 

kerja 

(psi) 

Tebal 

perke

rasan 

(in) 

Diameter batang 1/2 in Diameter batang 5/8 in 

Panja 

ng (in) 

Jarak maksimum (in) 

Panja 

ng (in) 

Jarak maksimum (in) 

Lebar 

lajur 

10 ft 

Lebar 

lajur 

11 ft 

Lebar 

lajur 

12 ft 

Lebar 

lajur 

10 ft 

Lebar 

lajur 

11 ft 

Lebar 

lajur 

12 ft 

Grade 

40 

30.0

00 

6 25 48 48 48 30 48 48 48 

7 25 48 48 48 30 48 48 48 

8 25 48 44 40 30 48 48 48 

9 25 48 40 38 30 48 48 48 

10 25 48 38 32 30 48 48 48 

11 25 35 32 29 30 48 48 48 

12 25 32 29 26 30 48 48 48 
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Tabel 3.18 Ukuran dan Jarak Batang Dowel (Ruji) yang Disarankan 
 

Tebal Perkerasan  

 

(inch) 

Dowel 

diameter 

(inch) 

Panjang 

dowel 

(inch) 

Jarak dowel 

 

(inch) 

6 3/4 18 12 

7 1 18 12 

8 1 18 12 

9 1 1/4 18 12 

10 1 1/4 18 12 

11 1 1/4 18 12 

12 1 1/4 18 12 
 

(Sumber: Literatur UI Adopsi dari AASHTO, 1993) 

6. Penulangan pada tipe BBDT/JRCP 

Luas tulangan pada perkerasan ini dihitung dari Persamaan 3.32 berikut. 

 

As = 
11,76 𝐹𝐿

𝑓𝑠
.............................................................................(3.32) 

 

Keterangan: 

As  = Luas tulangan yang diperlukan (mm
2
/m lebar) 

F        = Koefisien gesek antara pelat beton dengan lapisan dengan 

lapisan dibawahnya (Friction factor) (lihat Tabel 3.23) 

L  = Jarak antara sambungan (m) 

fs  = Steel working stress (Mpa) 

 

As min Untuk panjang pelat  13 m, luas tulangan diambil 0,1% atau 0,14% 

untuk semua keadaan dari luas penampang beton. 

 

3.5 EVALUASI DAN PEMODELAN DENGAN METODE MEKANISTIK-

EMPIRIK MENGGUNAKAN SOFTWARE KENPAVE-KENSLABS 

Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) menggunakan 

data pembebanan lalu lintas, jenis material perkerasan, dan data lingkungan, 

failurecriteria, reliability. 
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3.5.1 Metode Mekanistik-Empirik 

Metode makanistik-empirik menggunakan software KENPAVE-KENSLABS 

brbasis metode elemen hingga digunakan untuk mengevaluasi dan memodelkan 

rigid pavement. Model ini mampu lebih akurat memprediksi respon sensitivitas  

rigid pavement seperti: stress (tegangan) dan deflection (lendutan). 

Dengan Software KENPAVE-KENSLABS dapat mewakili geometri 

perkerasan, kondisi batas, karakteristik bahan dan kondisi pembebanan yang 

realistis. Sofware KENPAVE-KENSLABS menggunakan elemen pelat tipis dalam 

kondisi model slab atau metode elemen hingga, Huang (2004) menganggap 

bahwa perkerasan beton harus dianalisis dengan teori plat, dari pada teori lapisan. 

Elemen dua dimensi pelat untuk model perilaku dari slab beton dianggap bahwa 

sebuah pelat dengan ketebalan yang cukup tebal mampu menahan beban sebelum 

menekuk. 

Menggunakan Software KENPAVE-KENSLABS, slab dalam model ini 

diperlakukan dengan disusun atas dua lapisan terikat atau lapisan tidak terikat 

dengan ketebalan seragam. Elemen pelat tipis persegi panjang dengan tiga tingkat 

dari kebebasan setiap simpul (lendutan vertikal dan dua rotasi) yang digunakan 

untuk menggambarkan slab. Transfer pembebanan dapat dimodelkan 

menggunakan sistem dowel. Jenis foundation dapat dimodelkan menggunakan 

beberapa jenis foundation, salah satu yang paling banyak dipakai winkler 

foundation yang juga tersedia dalam analisis Sofware KENPAVE-KENSLABS. 

 

3.5.2 Kelelahan pada Slab Beton 

Pembebanan berulang yang terjadi dilapangan, perkerasan beton lebih 

banyak gagal dalam fenomena kelelahan dari pada kegagalan langsung yang 

disebabkan tekanan tarik maksimum. Kelelahan pada beton dapat menyebabkan 

beberapa retak melintang, yang mana akan terjadi pada tepi pertengahan 

perkerasan antara sambungan melintang, dan retak memanjang, yang mana akan 

terjadi di jalur roda terdekat dengan centerline slab (Huang, 2004). Pembebanan 

paling kritis untuk dipertimbangkan dalam analisis kelelahan dapat dilihat pada 

Gambar 3.14 berikut. 
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Gambar 3.14 Pembebanan yang Paling Kritis untuk Kegagalan Kelelahan 

(Sumber: Huang, 2004) 

 

3.5.3 Erosi pada Subgrade dan Subbase 

Pumping dan erosi bahan di bawah dan di samping slab adalah kerusakan 

utama lainnya yang terjadi pada perkerasan beton yang perlu ditambah dalam 

perhitungan retak kelelahan. Keberadaan air, tingkat dimana air itu keluar dari 

bawah slab, erodibilitas dari bahan subbase, seberapa besar dan jumlah beban 

pengulangan, dan jumlah lendutan merupakan faktor utama yang memberikan 

kontribusi dalam terjadinya pumping dan fenomena erosi (Huang, 2004). Erosi 

kegagalan pada perkerasan beton mengakibatkan hilangnya dukungan karena 

kekosongan distribusi di bawah slab yang tidak sepantasnya terjadi. 

Demikian kerusakan lebih terkait dengan lendutan perkerasan daripada 

tekanan lentur, yang menjadi hal utama berkontribusi dalam kerusakan  kelelahan. 

Huang (2004) menyimpulkan bahwa lendutan perkerasan yang paling kritis terjadi 

pada sudut slab ketika beban sumbu ditempatkan pada sambungan dekat sudut, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.15 berikut. 

 

  
Gambar 3.15 Posisi Pembebanan yang Paling Kritis untuk Kegagalan Erosi 

(Sumber: Huang, 2004) 
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3.5.4 Pengulangan Beban yang Diizinkan 

Model struktur untuk perkerasan beton lebih maju dari model kerusakan. 

Analisis mekanistik seperti metode elemen hingga dapat digunakan untuk 

membangun model sruktur yang pantas, tetapi kebanyakan permodelan adalah 

persamaan regresi jadian dengan data penyebaran yang besar (Huang, 2004). 

Metode mekanistik-empirik secara luas digunakan dalam desain dan 

evaluasi perkerasan. Kegagalan ini biasanya memperkirakan menggunakan model 

akumulasi kerusakan linier yang disebut sebagai Hipotesis Penambang 

(Darenberg, 2005), yang mengasumsikan bahwa kerusakan terakumulasi linier 

didasarkan secara empirik dan diberikan sebagai berikut: 

  

Rasio Kerusakan =  
𝑛𝑖
𝑁𝑖

𝑖

𝑖=1

………………………………………………… (3.33) 

 

Keterangan:  

ni =  jumlah beban sebenarnya aplikasi di bawah kondisi yang diwakili i 

Ni      = jumlah aplikasi beban yang diijinkan atau pengulangan sampai   

  kegagalan di bawah kondisi yang diwakili oleh i. 

 

Perkerasan dianggap gagal ketika Rasio Kerusakan sudah lebih dari satu. 

Salah satu model kerusakan yang ada disajikan oleh Portland Cement Association 

(PCA). Model PCA terutama didasarkan pada percobaan yang dilakukan oleh 

AASHTO Road Test. Salah satu keuntungan menggunakan persamaan PCA adalah 

bahwa persamaan ini menyediakan model untuk erosi dan kegagalan kelelahan. 

 
1. Beban Pengulangan untuk Kegagalan Kelelahan 

Menurut Barenberg (2005), kegagalan kelelahan dari perkerasan beton terkait 

dengan rasio dari tegangan yang diterapkan pada kekuatan beton. Banyak 

model kerusakan mengambil rasio tegangan-kekuatan ke dalam pertimbangan. 

PCA merekomendasikan dalam estimasi persamaan untuk perkiraan jumlah 

beban pengulangan yang diijinkan untuk kegagalan kelelahan pada perkerasan 

beton yaitu sebagai berikut: 
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 Untuk 
σ

Sc
 ≥ 0,55: log Nf  = 11,737 – 12,707  

σ

Sc
 ………………..…(3.34a) 

  

 Untuk 0,45 < 
σ

Sc
 < 0,55: Nf =  

4,2577
σ

Sc
 -0,4325

 ………………………...(3.34b) 

  

 Untuk 
σ

Sc
  ≤ 0,45: Nf = tak terbatas…………………………………..(3.34c) 

 
Keterangan:    

Nf  = jumlah beban pengulangan yang diijinkan untuk kegagalan   

  kelelahan, 

σ  = tegangan lentur dalam slab beton 

Sc = modulus keruntuhan beton. 

 
2. Beban Pengulangan untuk Kegagalan Erosi 

PCA merekomendasikan persamaan di bawah ini untuk menentukan beban 

pengulangan yang diijinkan untuk analisis erosi: 

 
 log Ne = 14,524 – 6,777 (C1 P – 9,0)

0,103
……………………………(3.35a) 

 
Keterangan:  

Ne = beban pengulangan yang diijinkan untuk kegagalan erosi, 

C1 = faktor penyesuaian ( 1 untuk subbase yang tidak diperlakukan     

  khusus dan 0,9 untuk subbase yang distabilisasi) 

P = tingkat kekuatan, didefinisikan sebagai berikut: 

  

 P = 268,7
p2

hk
0,73……………………………………………………...(3.35b) 

Keterangan:  

p = tekanan pada dasar di bawah sudut slab dalam psi ( yang sama dengan kw 

untuk liquid foundation, dimana w adalah deflection atau lendutan 

maksimal),  

h = ketebalan slab (inch) 

k =  modulus reaksi subgrade (psi) 
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3.5.5 Software KENPAVE 

Software KENPAVE merupakan software desain perencanaan perkerasan 

yang dikembangkan oleh Dr. Yang H Huang, P.E (1985), Professor Emeritus of 

Civil Engineering University of Kentucy. Software ini ditulis dalam bahasa 

pemrograman Visual Basic dan dapat dijalankan dengan versi windows 95 atau di 

atasnya.  

Software ini terbagi dalam empat program yaitu LAYERINP, KENLAYER, 

SLABSINP dan  KENSLABS. LAYERINP dan KENLAYER  merupakan software 

analisis flexible pavement (perkerasan lentur) yang berdasarkan pada teori sistem 

lapis banyak. Sedangkan SLABSINP dan KENSLABS merupakan program analisis 

untuk rigid pavement (perkerasan kaku) yang berdasarkan metode elemen hingga. 

Penelitian ini menggunakan program KENPAVE bagian KENSLABS untuk 

menganalisis output dari running software KENSLABS yang meliputi stress (), 

deflection (w), index cracking, dan design life (umur rencana). Tampilan awal 

Software KENPAVE-KENSLABS selngkapnya dilihat pada Gambar 3.16. berikut. 

 

 
 

Gambar 3.16 Tampilan Awal Sofware KENPAVE 
(Sumber: Huang, 2004) 

 

Software KENPAVE-KENSLABS berbasis pada metode elemen hingga, 

dimana slab beton dibagi menjadi elemen hingga persegi panjang dengan 
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sejumlah besar node. Baik beban roda dan reaksi tanah dasar diterapkan ke pelat 

sebagai kekuatan terkonsentrasi vertikal di node (Huang, 1985). 

Software KENPAVE-KENSLABS dapat digunakan untuk menghitung 

maksimal 6 slab beton, 7 sambungan (joint) dan 420 titik node. Setiap slab beton 

dapat mempunyai maksimum 15 titik node pada sumbu x dan 15 titik pada 

sumbu y. Analisis kerusakan dapat dibuat pada tiap tahunnya dengan membagi 

menjadi maksimum 12 periode dan 12 kelompok beban. Kapabilitas dari Sofware 

KENPAVE-KENSLABS sebagai berikut : 

1. Dapat menganalisis maksimum 6 (enam) buah slab beton, 

2. Tiap slab dapat mempunyai ketebalan yang beragam, 

3. Satu slab beton dapat terdiri dari 2 lapis beton, dengan ikatan antar lapis 

secara terikat (bounded) atau tidak terikat (unbounded), 

4. Beban dapat tersebar merata pada luasan segi empat atau terpusat pada titik 

node. Tiap beban dapat mempunyai tekanan yang berbeda, 

5. Efek dari curling akibat suhu dan jarak/gap antara slab beton dan lapis 

pondasi dapat dianalisis, 

6. Hubungan antara slab dan pondasi dapat diasumsikan secara kontak penuh 

(full contact) maupun tidak ada kontak pada beberapa titik node (partial 

contact), dan 

7. Sofware ini dapat menganalisa slab beton pada tipe pondasi elastis, solid 

maupun berlapis (layered). 

Batasan dalam Software KENPAVE-KENSLABS yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis curling akibat suhu berdasarkan asumsi bahwa hanya terdapat satu 

lapisan slab dan tiap slab mempunyai ketebalan yang sama. Untuk slab 

dengan ketebalan beragam harus diasumsikan rata-ratanya, 

2. Sofware ini tidak memperbolehkan penggunaan sambungan yang kaku dimana 

lendutan atau rotasi pada dua sisi sambungan besarnya sama, dan 

3. Sofware ini hanya dapat menghitung nilai stress (tegangan), deflection 

(lendutan), index cracking dan design life (umur rencana) pada slab beton dan 

lapis pondasi. Tegangan pada lapis pondasi tidak dapat diketahui. 
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3.6 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu bangunan atau proyek merupakan 

perhitungan besaran biaya yang diperlukan untuk bahan, peralatan dan upah 

tenaga kerja berdasarkan analisis dan aturan yang berlaku, serta biaya-biaya lain 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.  

Ibrahim, (2003), menyatakan bahwa biaya atau anggaran itu sendiri 

merupakan jumlah dari masing-masing hasil perkalian volume dengan harga 

satuan pekerjaan yang bersangkutan, disimpulkan bahwa rencana anggaran biaya 

dari suatu pekerjaan dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.36 berikut. 

 
RAB = ∑ (Volume x Harga Satuan Pekerjaan)................................................(3.36) 

 
Harga satuan bahan dan upah tenaga kerja disetiap daerah berbeda-beda. 

Sehingga dalam menentukan perhitungan dan penyusunan anggaran biaya suatu 

pekerjaan harus berpedoman pada harga satuan bahan dan upah tenaga kerja 

dipasaran dan lokasi pekerjaan. Dalam memperkirakan anggaran biaya terlebih 

dahulu harus memahami proses konstruksi secara menyeluruh termasuk jenis dan 

kebutuhan alat, karena faktor tersebut dapat mempengaruhi biaya konstruksi.


