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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Studi Kondisi Jalan Berdasarkan LWD 

Faktor penentuan kekuatan struktur perkerasan, antara lain : lendutan akibat 

beban, tebal dan jenis lapis perkerasan, dan kekuatan tanah dasar. Data penentuan 

kekuatan struktur perkerasan jalan dapat diketahui dengan beberapa cara, yakni : 

Core Drill, Dynamic Cone Penetrometer (DCP), Benkelman Beam (BB), dan 

Falling Weight Deflectometer (FWD). Namun dalam penelitian ini digunakan alat 

yang lebih sederhana dalam menentukan nilai pengukuran lendutan, yaitu : Light 

Weight Deflectometer (LWD). 

Putranto (2017) meneliti tentang nilai modulus elastisitas dengan 

menggunakan metode LWD dan kualitas struktur perkerasan dengan 

menggunakan metode BB dan LWD. Mengukur kualitas struktur perkerasaan 

dapat dilihat dari nilai lendutan balik dan lendutan langsung. Objek penelitian 

Putranto (2017) adalah ruas jalan Klangon – Tempel, kecamatan Moyudan, 

kabupaten Sleman. Data ruas jalan Klangon – Tempel dapat dilihat pada Tabel 2.1 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Data Ruas Jalan Klangon – Tempel 

Nama Jalan Gedongan Tempel 

Jenis Perkerasan Flexible Pavement (Asphalt – Concrete / LASTON, 

AC – BC) 

Tipe Jalan 2/2 UD (2 jalur, 2 lajur, tidak terbagi) 

Fungsi Jalan Kolektor 

Marka Jalan Ada 

Titik Stationing STA 21+000 s.d. 23+000 

Panjang Jalan Yang Diteliti 2 km 

Lebar Perkerasan 5 m 

Tebal Perkerasan 10 cm 

Medan Jalan Datar  

Sumber: Putranto (2017) 
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Titik stasioning pengujian dilakukan setiap 50 m, dimulai dari STA 21+000 

dan berakhir di STA 23+000. Beban yang dikenakan pada objek penelitian 

sebesar 1614 kg. Output alat Light Weight Deflectometer (LWD) adalah nilai 

lendutan (d0, d1, d2) dan nilai modulus elastisitas (ELWD).  

1. Nilai Modulus Elastisitas (ELWD) 

Hasil pengukuran nilai modulus elastisitas (output dari alat) dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Nilai modulus elastisitas (ELWD alat) 
(Sumber : Putranto, 2017) 

 

Putranto (2017) melakukan perhitungan nilai modulus elastisitas berdasarkan 

metode LWD Boussinesq. Untuk menentukan nilai (ELWD analisis), diperlukan 

data lendutan. Hasil perhitungan modulus elastisitas  berdasarkan data lendutan 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Nilai modulus elastisitas (ELWD analisis) 
(Sumber : Putranto, 2017) 
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Kesimpulan dari kedua nilai modulus elastisitas diatas adalah alat LWD 

menggunakan metode LWD Boussinesq. Perbandingan nilai modulus elastisitas 

(alat) dengan nilai modulus elastisitas (analisis) dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Nilai Modulus Elastisitas (alat) dengan 

Nilai Modulus Elastisitas (analisis) 
(Sumber : Putranto, 2017) 

 

2. Nilai Lendutan (d) 

Putranto (2017) membandingkan antara nilai lendutan LWD  dengan nilai 

lendutan BB. Nilai lendutan LWD diperoleh akibat beban pelaksanaan berupa 

beban impuls, sedangkan nilai lendutan BB diperoleh akibat beban statis. Hasil 

perbandingan didapatkan koefisien varian (CV) LWD sebesar 47% dan CV BB 

sebesar 32.8%. 

Kesimpulan dari perbandingan kedua nilai lendutan diatas adalah tidak 

adanya hubungan antara nilai lendutan LWD dengan nilai lendutan BB. Penyebab 

ketidaksamaan tersebut adalah perbedaan alat yang digunakan. Beban impuls pada 

alat LWD sebesar 12 kg, sedangkan beban statis pada metode BB sebesar 11 ton. 

Gambar 2.4. menunjukkan grafik perbandingan nilai lendutan LWD dan nilai 

lendutan BB. 
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Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Nilai Lendutan LWD dan Nilai Lendutan 

BB 
(Sumber : Putranto, 2017) 

 

Penelitian Siegfried (2017) memiliki hipotesis bahwa penggunaan LWD pada 

jalan tanah memberikan hasil kekuatan struktural yang tidak berbeda signifikan 

dengan pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP). Parameter pembanding 

dari kedua alat tersebut adalah modulus elastisitas. Ada 2 lokasi yang menjadi 

objek penelitian, yakni Bogor dan Kuningan. Pada masing – masing objek 

dilakukan pengambilan data LWD dan DCP. Titik uji pengambilan data adalah 

sama, pengujian LWD dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian DCP. 

Objek penelitian daerah Bogor dilakukan pada jalan tanah di daerah 

perkampungan petani. Sample diambil sebanyak 10 titik, di setiap titik dilakukan 

pengujian LWD Pusjatan dan diikuti dengan pengujian DCP. Kemudian, objek 

penelitian daerah Kuningan dilakukan pada ruas jalan tanah yang menghubungkan 

perkebunan dengan pemukiman warga. Sample diambil sebanyak 10 titik, di 

setiap titik dilakukan pengujian LWD Pusjatan dan diikuti dengan pengujian 

DCP. 

Hasil analisis dari penelitian Siegfried (2017) menunjukkan  bahwa LWD 

Pusjatan dapat digunakan sebagai pengganti alat DCP. LWD Pusjatan dapat 

digunakan untuk pengambilan data pada jalan tanah ataupun tanah dasar. 

Kelebihan penggunaan LWD dibandingkan dengan DCP, antara lain : 

membutuhkan teknisi yang lebih sedikit, data yang didapat lebih akurat, waktu 
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pengujian lebih cepat, dan data bisa didapat secara real time. Hasil pengujian 

LWD dan DCP di Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan di Kuningan dapat 

dilihat pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.2. Hasil Pengujian LWD dan DCP di Bogor 

No Kode CBR (%) EDCP 

(MPa) 

ELWD 

(MPa) 

1 G1 4,9 49 49 

2 G2 3,0 30 28 

3 G3 2,7 27 30 

4 G4 3,1 31 27 

5 G5 2,9 29 24 

6 G6 4,7 47 49 

7 G7 5,9 59 57 

8 G8 1,9 19 22 

9 G9 3,4 34 35 

10 G10 4,2 42 40 

Keterangan : 

EDCP = Modulus elastisitas hasil pengukuran DCP 

ELWD = Modulus elastisitas hasil pengukuran LWD 

Sumber : Siegfried (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 2.2. hanya pada titik nomor 5 lah terdapat perbedaan nilai 

modulus elatisitas dari kedua pengujian. Pengujian menggunakan LWD  diperoleh 

angka 24 MPa, sedangkan pada pengujian DCP diperoleh angka 29 MPa. 

Perbedaan yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh adanya benda yang agak 

keras lainnya di kedalaman tertentu. 

Tabel 2.3. Hasil Pengujian LWD dan DCP di Kuningan 

No Kode CBR (%) EDCP 

(MPa) 

ELWD 

(MPa) 

1 T1 8,4 84 83 

2 T2 8,4 84 70 

3 T3 8,2 82 79 

4 T4 11,6 116 135 

5 T5 13,6 136 144 

6 T6 9,6 96 94 

7 T7 9,2 92 95 

8 T8 8,5 85 89 

9 T9 8,2 82 84 

10 T10 9,2 92 100 

Sumber : Siegfried (2017) 
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Berdasarkan Tabel 2.2. titik nomor 4 dan 5 memiliki nilai modulus elastisitas 

yang cukup besar yakni > 100 MPa. Perbedaan tersebut mengkonfirmasi 

pernyataan AASHTO (1993) bahwa korelasi antara  nilai CBR dan modulus untuk 

lapisan tanah menggunakan persamaan (1) hanya berlaku untuk jenis tanah yang 

memiliki nilai CBR ≤ 10%. 

Mr = 10 CBR         (1) 

dimana, 

Mr = Modulus resilien jalan tanah atau tanah dasar (MPa) 

CBR = California Bearing Ratio (%)  

 

Gambar 2.5. Plotting Nilai Modulus Elastisitas dari Pengujian LWD 

Pusjatan dan DCP 
(Sumber : Siegfried, 2017) 

 

Gambar 2.5.  menunjukkan bahwa plotting nilai modulus elastisitas  dari 

pengujian LWD Pusjatan dengan DCP pada titik yang sama jatuh dalam rentang 

batas atas dan batas bawah 85%. 

 

Shivamanth dkk (2015) menganalisa tentang nilai modulus 

dinamis/elastisitas, dari hasil uji LWD ada total lima belas kasus uji yang 

dilakukan untuk setiap lapisan dan diwakili oleh nilai rata-rata modulus dinamis. 

Namun, data LWD untuk lapisan tanah lempung dipertanyakan. Pembacaan 

modulus dinamis LWD untuk lapisan tanah lempung sangat tidak sesuai dan 

berkisar antara 400 MPa sampai 700 MPa, yang juga terlalu tinggi dibandingkan 

dengan hasil kekuatan yang diperoleh dari pengujian lainnya. Nilai modulus LWD 

minimum diperoleh untuk lapisan pasir-1, pasir-2 dan pasir-3, masing-masing 
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mewakili 19,0, 41,7 dan 21,6 MPa. Koefisien variasi tertinggi diperoleh untuk 

lapisan pasir yang naik hingga 55,8% untuk lapisan pasir-1. Ringkasan hasil 

statistik dari tes profil sampel LWD  dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Table 2.4 

dibawah ini : 

 
Gambar 2.6. Hasil Statistik dari Test Profil Sampel LWD 

(Sumber : Shivamanth, 2015) 

 

Tabel 2.4 Hasil Statistik Deskriptif LWD 

Modulus 

Dinamik 

(LWD) 

(MPa) 

Jumlah 

Tes 

Nilai 

rata-rata 

(MPa) 

Nilai 

Minimum 

(MPa) 

Nilai 

Maksimum 

(MPa) 

CL lebih 

rendah 

(90%) 

CL 

lebih 

tinggi 

(90%) 

Tanah liat 8 145,17 33,2 313,9 79,8 212,0 

Tanah 

Lempung 

3 40,6 29,5 48,8 17,1 56,1 

Pasir 3 27,43 19,0 41,7 5,5 47,4 
Sumber : Shivamanth (2015) 

 

Elhakim Amr F dkk (2013) menganalisis tentang pengunaan Light Weight 

Deflectometer untuk mengevaluasi kepadatan pasir dengan uji beban dinamis, 

adalah perangkat portable yang dikembangkan di Jerman untuk mengukur tanah. 

Biasanya modulus ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat lapisan tanah dari 

pemadatan. Jadi sangat cocok untuk pengendalian kualitas pemadatan jalan tanah, 

sebagai uji dinamis perangkat ini cocok dan khususnya untuk tanah kasar dan 

berbutir dicampur dengan ukuran butir maksimum 63 mm. Tanggapan berkapur 

buruk dinilai dan pasir silika adalah focus dalam penelitian ini. Pertama sifat – 

sifat indeks dari tanah yang diuji termasuk distribusi ukuran butir maksimum dan 

minimum rasio batal dan spesifik gravitasi diperoleh. Penelitian ini dilakukan 
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untuk kepadatan relative 20%, 40%, 60% dan 80% untuk mewakili perilaku 

sangat longgar, longgar, menengah pasir padat, dan padat untuk kedua pasir, 

masing-masing untuk mempelajari pengaruh kepadatan pasir pada modulus LWD. 

Penelitian ini juga meneliti kedalaman yang mempengaruhi pada modulus LWD 

dengan memvariasikan ketebalan lapisan yang dipadatkan. Untuk pengaruh pasir 

dalam satuan berat pada modulusitas LWD dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan 

Gambar 2.8 dibawah ini : 

 

Gambar 2.7 Pengaruh pasir satuan berat pada modulus LWD (ELWD) 

(Sumber: Elhakim Amr F dkk, 2013) 

 

Dari Gambar diatas menunjukkan hubungan antara modulus LWD dan pasir 

kepadatan kering untuk kedua pasir yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa diukur modulus LWD meningkat dengan laju rata-rata sekitar 21 MPa 

untuk peningkatan satuan berat dari 1 kN/m3 untuk kedua pasir gampingan dan 

mengandung silika, untuk satuan berat yang sama LWD modulus diukur untuk 

pasir silika lebih tinggi sekitar 10 MPa dibandingkan dengan pasir berkapur. 

Temuan ini setuju dengan pengamatan Abu-farsakh et al, (2004). 
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Gambar 2.8 Pengaruh pasir kepadatan relatif pada modulus LWD 

(ELWD) 

(Sumber: Elhakim Amr F dkk, 2013) 

 

Dari Gambar diatas untuk pasir kapur dan mengandung silika, seperti yang 

diharapkan modulus LWD meningkat dengan peningkatan kepadatan pasir relatif. 

Untuk kepadatan relatif sama, modulus LWD diukur lebih tinggi untuk pasir silika 

dibandingkan dengan pasir berkapur. Hal ini dapat dikaitkan dengan kekurusan 

dari partikel pasir silika dibandingkan dengan bentuk bulat dari partikel pasir 

berkapur di samping void dan fosil. 

Derajat diukur sebenarnya dari pemadatan dibandingkan dengan nilai-nilai 

yang menyimpulkan menggunakan korelasi DIN, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.9, untuk kedua pasir gampingan dan mengandung silika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa akurasi hubungan DIN lebih baik untuk tingkat 

pemadatan 95% atau lebih tinggi. Akurasi yang lebih rendah dicatat untuk derajat 

pemadatan kurang dari 95%. Hal ini dapat dijelaskan mengetahui bahwa 

hubungan DIN disediakan untuk derajat pemadatan yang lebih tinggi dari 95%.  

Sehingga dalam penelitian Elhakim Amr F dkk (2013) ada kaitanya dengan 

penelitian sekarang yaitu dapat mengetahui bahwa LWD sangat membantu dalam 

mengetahui kondisi suatu pondasi perkerasan jalan dan juga dapat 
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mengidentifikasi jenis pondasi tanah dasar dalam menentukan rehabilitasi 

perkerasan jalan. 

 

Gambar 2.9 Tingkat Aktual Pemadatan (%) 

(Sumber: Elhakim Amr F dkk, 2013) 

 

 

2.2  Rehabilitasi sebagai Bagian dari Pemeliharaan Jalan 

Raharjo (2017) menganalisis tentang kondisi perkerasan jalan di Seturan 

Raya dan Raya Kledokan yang menentukan program perbaikan jalan yang tepat. 

Untuk survei kerusakan jalan dilakukan berdasarkan Tata Cara Survei Kondisi 

Jalan Kota (05/T/BNKT/1991) dan kerusakan jalan akan dianalisis berdasarkan 

Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota (018/T/BNKT/1990). 

Hasil analisi kondisi perkerasan jalan yang terdapat di jalan Seturan Raya dan 

jalan Raya Kledokan diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat kerusakan 

yang terjadi, dan upaya penanganan yang tepat untuk diaplikasikan di jalan 

tersebut.  
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Metode Bina Marga ini dilaksanakan dengan membagi jalan yang akan 

disurvei menjadi beberapa ruas, yang kemudian kondisi perkerasan jalan juga 

dihitung pada masing-masing ruas jalan. Parameter yang digunakan untuk 

menentukan pemeliharaan jalan adalah lalulintas harian dan jenis kerusakan yang 

terjadi pada jalan tersebut. Kedua parameter tersebut digunakan untuk 

menentukan Urutan Prioritas, yang berguna untuk menentukan jenis pemeliharaan 

jalan. Range angka penilaian untuk menentukan Urutan Prioritas adalah 0 sampai 

17, dimana 0 sampai 3 akan dilaksanakan program peningkatan, 4 sampai 6 

dilaksanakan pemeliharaan berkala, sedangkan 7 sampai 17 dilaksanakan 

pemeliharaan rutin. 

1. Nilai Urutan Prioritas dari masing-masing ruas adalah seperti berikut : 

a. Ruas 1 = 9 

b. Ruas 2 = 2 

c. Ruas 3 = 4 

2. Metode yang dipakai untuk pemeliharaan dan perawatan untuk masing-

masing jalan adalah seperti berikut : 

a. Ruas 1 = pemeliharaan rutin 

b. Ruas 2 = peningkatan jalan 

c. Ruas 3 = pemeliharaan berkala 

 

Kanggunum Alfredh dkk (2015) menganalisis mengenai evaluasi kondisi 

jalan untuk keperluan rehabilitasi dan pemeliharaan pada ruas jalan Abepura – 

Kota Raja yang merupakan salah satu ruas jalan kolektor primer yang terletak di 

kota Jayapura. Kondisi ruas jalan Abepura – Kota Raja saat ini telah mengalami 

kerusakan, walaupun kerusakan yang terjadi masih bersifat fungsional. Survei 

kondisi jalan perlu dilakukan untuk penilaian kondisi ruas jalan sebagai bahan 

evaluasi dalam pengambilan keputusan pemeliharaan dan rehabilitasi. Penilaian 

kondisi jalan dilakukan dengan menggunakan metode Pavement Condition Index 

(PCI), dan pengujian lendutan balik menggunakan alat Bengkelmen Beam yang 

dilakukan pada Km. 11+700 – km. 13+300. Segmentasi ruas jalan sebanyak 16 

dengan dimensi masing – masing sebesar 100 meter x 7 meter yang terbagi 
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menjadi empat sesi pengamatan. Untuk menentukan prediksi umur layan 

didasarkan pada Jumlah cumulative equivalent standard axle (CESA) eksisting 

pada Tahun 2014, khususnya pada Km. 11+700 – Km. 13+300. Rating PCI adalah 

seksi I = 67, seksi II = 64, seksi III = 53, seksi IV = 67. Lendutan wakil adalah 

seksi I = 20,996 mm, seksi II = 27,656 mm, pada seksi III = 20,327 mm, dan seksi 

IV = 22,379 mm. Prediksi sisa umur layan berdasarkan nilai CESA eksisting 

tahun 2014 sebesar 505.976,799 ESA, pertumbuhan lalulintas sebesar 6,633 % 

diperoleh prediksi sisa umur layan jalan pada Km. 11+700 – Km. 13+300 berkisar 

1,8 tahun. Tebal lapis tambah perkerasan lentur umur rencana 5 tahun adalah 60 

cm, 64 cm, 59 cm, dan 61 cm, pada seksi I,II,III, dan IV. Tebal lapis tambah umur 

rencana 10 tahun adalah 63 cm, 68 cm, 63 cm, dan 64 cm pada seksi I,II,III, dan 

seksi IV. Ketebalan lapis tambah dipengaruhi oleh besarnya lendutan wakil pada 

masing – masing seksi 

 

2.3 Evaluasi Kerusakan Jalan Segmen IV Jayapura – Elelim – Wamena 

Dalam penelitian ini menganalisis mengenai Evaluasi Kerusakan Jalan 

Menggunakan Alat LWD Untuk Keperluan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan pada 

ruas jalan Arso – Waris Sta 25+000 – 28+000 Trans Papua, Segmen IV Jayapura 

– Elelim – Wamena dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan 

data sekunder untuk menganalisis kerusakan jalan untuk data primer berupa hasil 

dari pengujian alat LWD berupa nilai lendutan dan modulus elastisitas sedangkan 

data sekunder berupa Nilai IRI 2017 dengan data-data tersebut peneliti dapat 

menentukan penanganan jalan yang harus dilakukan untuk keperluan rehabilitasi 

dan pemeliharaan. Hasil dari penelitian ini akan didapatkan penanganan jalan 

berupa overlay yang didapat dari hasail analisis dari Nilai lendutan LWD dan 

Nilai IRI 2017 dalam perencanaan tebal overlay peneliti berpedoman pada 

Manual Desain Perkerasan 2017. 

 

2.4 Posisi Penelitian 

Adapun mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang 

dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini. 
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Tabel 2.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

Sumber: Putranto, N. B. D. (2017), Siegfried (2017), Raharjo, W. S. (2017), Shivamanth dkk (2015) 

 

 

 

1
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Lanjutan Tabel 2.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Putranto, N. B. D. (2017), Siegfried (2017), Raharjo, W. S. (2017), Shivamanth dkk (2015) 
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Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2018, dengan menggunakan Alat LWD yang didapat dari 

survey visual, lokasi penelitian berada pada ruas jalan Arso – Waris Sta 25+000 – 

28+000, segmen IV Jayapura – Elelim – Wamena (Trans Papua). Hasil yang 

didapatkan berupa evaluasi kerusakan jalan berupa rehabilitasi dan rekonstrusi 

serta mengetahui tebal lapis tambah (overlay) berdasarkan alat LWD dan nilai IRI 

tahun 2017 untuk keperluan rehabilitasi dan pemeliharaan perkerasaan jalan. 


