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BAB III 
 

LANDASAN TEORI 
 

   

3.1 Perkerasan Jalan  

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel. Jalan memiliki peranan penting dalam kehidupan 

manusia. (Undang-Undang No. 38 Tahun 2004).  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 jalan adalah sebagai 

salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan 

peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang serta 

mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional terutama 

yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertahanan dan 

keamanan negara. 

Dalam perencanaan program perbaikan dan pemeliharaan suatu perkerasan 

jalan, evaluasi kondisi jalan baik secara geometris, maupun struktural, adalah 

merupakan langkah awal yang penting. Program ini dilakukan secara periodik 

agar memperoleh data investaris yang kontinyu, sehingga masalah – masalah 

dapat terdeteksi, perbaikan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga 

kerugian tidak semakin berkembang. 

Hardiyatmo (2015) menyatakan bahwa perkerasan berfungi melindungi 

tanah dasar dan lapisan-lapisan pembentuk perkerasan supaya tidak mengalami 

tegangan dan regangan yang berlebihan oleh akibat beban lalu lintas.  

Pertimbangan tipe perkerasan yang dipilih terkait dengan dana pembangunan 

yeng tersedia, biaya pemeliharaan, serta kecepatan pembangunan agar lalulintas 

tidak terlalu lama terganggu oleh pelaksanaan proyek. 
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Perkerasan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : 

1. perkerasan lentur, 

2. perkerasan kaku, dan 

3. perkerasan komposit  

 

3.2 Perkerasan Lentur 

 Saodang (2005) menyatakan konstruksi Perkerasan lentur (flexible 

pavement) merupakan struktur perkerasan lentur yang dibuat secara berlapis 

terdiri dari beberapa elemen perkerasan diantaranya : lapisan pondasi bawah 

(sub base course) – lapis pondasi atas (base course) – lapisan permukaan 

(surface course) yang dihampar pada tanah dasar (sub grade). 

 Guntoro (2014) Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) adalah 

perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan 

perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas tanah dasar. 

Suatu struktur perkerasan lentur biasanya terdiri atas beberapa lapisan bahan, 

dimana setiap lapisan akan menerima beban dari lapisan diatasnya, meneruskan 

dan menyebarkan beban tersebut ke lapisan dibawahnya. Jadi semakin ke lapisan 

struktur bawah, beban yang ditahan semakin kecil. Untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimum dari karakteristik diatas, lapisan bahan biasanya 

disusun secara menurun berdasarkan daya dukung terhadap beban diatasnya. 

Lapisan paling atas adalah material dengan daya dukung terhadap beban paling 

besar dan semakin kebawah adalah lapisan dengan daya dukung terhadap beban 

semakin kecil dan semakin murah harganya. 

 Shahin (1994) menyatakan bahwa salah satu prinsip yang utama dalam 

sistem perkerasan jalan raya adalah kemampuan untuk menilai keadaan kekuatan 

perkerasan jalan pada masa kini dan memprediksi kekuatannya pada masa 

depan. Kekuatan struktur perkerasan jalan dapat diketahui dengan cara 

mengukur nilai modulus (E) dan ketebalan perkerasan setiap lapisnya (H). 

Kedua parameter tersebut selain dapat digunakan untuk menentukan kapasitas 
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beban yang dapat dilayani, keduanya juga dapat digunakan untuk pemilihan 

serta perancangan sistem rehabilitasi yang tepat. 

Sukirman (1999) menyatakan perkerasan lentur terdiri dari beberapa 

lapisan yaitu lapis permukaan (surface), lapisan pondasi atas (base), lapis 

pondasi bawah (subbase) dan lapis dan lapis tanah dasar (subgrade). 

Susunan perkerasan jalan yang digunakan pada umumnya terdiri dari 3 

(tiga) lapisan diatas tanah dasar (subgrade) seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Susunan Perkerasan Lentur 
(Sumber : Darlan, 2014) 

 

 

3.3 Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur 

Menurut Shahin (1994), kerusakan jalan dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Retak Kulit Buaya (Aligator Cracking) 

Retak yang berbentuk sebuah jaringan dari bidang persegi banyak 

(polygon) kecil menyerupai kulit buaya, dengan lebar celah lebih besar atau 

sama dengan 3 mm. Retak ini disebabkan oleh kelelahan akibat beban lalu lintas 

yang berulang-ulang. 

2. Kegemukan (Bleeding) 

Cacat permukaan ini berupa terjadinya konsentrasi aspal pada disuatu 

tempat tertentu di permukaan jalan. Bentuk fisik dari kerusakan ini dapat 

dikenali dengan terlihatnya lapisan tipis aspal (tanpa agregat) pada permukaan 

perkerasan dan jika pada kondisi temperatur permukaan perkerasan yang tinggi 

(terik matahari) atau pada lalu lintas yang berat, akan terlihat jejak bekas ‘bunga 

Lapis Permukaan/Surface Course 

Lapis Pondasi Atas/Base Course 

Lapis Pondasi Bawah/Subbase 

Tanah Dasar/Subgrade 
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ban’ kendaraan yang melewatinya. Hal ini juga akan membahayakan 

keselamatan lalulintas karena jalan akan menjadi licin. 

3. Retak Kotak-kotak (Block Cracking) 

Sesuai dengan Namanya, retak ini berbentuk blok atau kotak pada 

perkerasan jalan. Retak ini terjadi umumnya pada lapisan tambahan (overlay), 

yang menggambarkan pola retakan perkerasan di bawahnya. Ukuran blok 

umumnya lebih dari 200 mm x 200 mm. 

4. Amblas (Depression) 

Bentuk kerusakan yang terjadi ini berupa amblas atau turunnya permukaan 

lapisan permukaan perkerasan pada lokasi-lokasi tertentu (setempat) dengan atau 

tanpa retak. Kedalaman kerusakan ini umumnya lebih dari 2 cm dan akan 

menampung atau meresapkan air. 

5. Retak Samping Jalan (Edge Cracking) 

Retak pinggir adalah retak yang sejajar dengan jalur lalulintas dan juga 

biasanya berukuran 1 sampai 2 kaki (0,3 – 0,6 m) dari pinggir perkerasan. Ini 

biasa disebabkan oleh beban lalu lintas atau cuaca yang memperlemah pondasi 

atas maupun pondasi bawah yang dekat dengan pinggir perkerasan. 

6. Retak Sambung (Joint Reflec Cracking) 

Kerusakan ini umumnya terjadi pada perkerasan aspal yang telah 

dihamparkan di atas perkerasan beton semen Portland. Retak terjadi pada lapis 

tambahan (overlay) aspal yang mencerminkan pola retak dalam perkerasan beton 

lama yang berbeda di bawahnya. 

7. Pinggir Jalan Turun Vertikal (Lane/Shoulder Dropp Off) 

Bentuk kerusakan ini terjadi akibat terdapatnya beda ketinggian antara 

permukaan perkerasan dengan permukaan bahu atau tanah sekitarnya, dimana 

permukaan bahu lebih rendah terhadap permukaan perkerasan. 

8. Retak Memanjang/Melintang (Longitudinal/Transverse Cracking) 

Jenis kerusakan ini terjadi dari macam kerusakan sesuai dengan namanya 

yaitu, retak memanjang dan melintang pada perkerasan. Retak ini terjadi berjajar 

yang terdiri dari beberapa celah. 
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9. Tambalan (Patching end Utiliti Cut Patching) 

Tambalan adalah suatu bidang pada perkerasan dengan tujuan untuk 

mengembalikan perkerasan yang rusak dengan material yang baru untuk 

memperbaiki perkerasan yang ada. Tambalan adalah pertimbangan kerusakan 

diganti dengan bahan yang baru dan lebih bagus untuk perbaikan dari perkerasan 

sebelumnya. 

10. Lubang (Pothole) 

Kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan 

meresapkan air pada badan jalan. Kerusakan ini terkadang terjadi di dekat 

retakan, atau di daerah yang drainasenya kurang baik (sehingga perkerasan 

tergenang oleh air). 

11. Alur (Rutting) 

Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan jenis kerusakan ini adalah 

longitudinal ruts, atau channel/rutting. Bentuk kerusakan ini terjadi pada 

lintasan roda sejajar dengan as jalan dan berbentuk alur 

12. Sungkur (Shoving) 

Sungkur adalah perpindahan lapisan perkerasan pada bagian tertentu yang 

disebabkan oleh beban lalu lintas. Beban lalu lintas akan mendorong berlawanan 

dengan perkerasan dan akan menghasilkan ombak pada lapisan perkerasan. 

13. Pelepasan Butir (Weathering/Ravelling) 

Pelepasan butiran disebabkan lapisan perkerasan yang kehilangan aspal 

atau tar pengikat dan tercabutnya partikel-partikel agregat. Kerusakan ini 

menunjukan salah satu pada aspal pengikat tidak kuat untuk menahan gaya 

dorong roda kendaraan atau presentasi kualitas campuran jelek. 
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Adapun untuk memperjelas dari jenis-jenis kerusakan di atas dapat di lihat 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2  Jenis-Jenis Kerusakan Jalan Pada Perkerasan Lentur 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 2007) 

 

3.4. Penyebab Kerusakan Perkerasan Lentur 

Sukirman (1999), di dalam bukunya menjelaskan penanganan konstruksi 

perkerasan apakah itu bersifat pemeliharaan, penunjangan, peningkatan, ataupun 

rehabilitasi dapat dilakukan dengan baik setelah kerusakan-kerusakan yang 

timbul pada perkerasan tersebut dievaluasi mengenai penyebab dan akibat dari 

kerusakan tersebut. Besarnya pengaruh suatu kerusakan dan langkah penanganan 

selanjutnya sangat tergantung dari evaluasi yang dilakukan oleh sipengamat, 

oleh karena itu sipengamat haruslah orang yang benar-benar menguasai jenis 

dan sebab serta tingkat penanganan yang dibutuhkan dari kerusakan-kerusakan 

yang timbul. Pada umumnya penyebab kerusakan pada konstruksi jalan di 

Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. 

2. Air, yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik 

dan naiknya air akibat kapilaritas. 

3. Material konstruksi perkerasan, dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat 

material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan bahan 

yang tidak baik. 

4. Iklim, Indonesia beriklim tropis, suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi 

yang dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. 

5. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh 

sistem pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat 

tanah dasarnya yang memang jelek. 

6. Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik. 

Umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu 

faktor, tetapi dapat merupakan gabungan penyebab yang saling kait mengait. 

Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan yaitu diantaranya sebagai 

berikut ini. 

1. jenis kerusakan (distress type), 

2. tingkat kerusakan (distress severity), dan 

3. jumlah kerusakan (distress amount). 

Sehingga dengan demikian dapat ditentukan jenis penanganan yang paling 

sesuai. 

 

3.5 Mekanisme Kerusakan 

Pada perkerasan berasapal, kerusakan pada perkerasan dapat terjadi 

melalui berbagai mekanisme sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 3.3. 

akibat beban kendaraan, pada setiap lapis perkerasan terjadi tegangan dan 

regangan. Pengulangan beban mengakibatkan terjadinya retak lelah pada lapis 

beraspal serta deformasi pada semua lapisan. Cuaca mengakibatkan lapisan 

beraspal menjadi rapuh (getas) sehingga makin rentan terhadap terjadinya retak 
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dan disintegrasi (pelepasan). Bila retak sudah mulai terjadi, luas dan keparahan 

retak akan berkembang cepat hingga akhirnya terjadinya lubang. 

 

Gambar 3.3 Mekanisme dan Interaksi Kerusakan Beraspal 
(Sumber : Paterson, 1987) 

 

Di samping itu, retak memungkinkan air masuk ke dalam perkerasan sehingga 

mempercepat deformasi dan memungkinkan terjadinya penurunan kekuatan 

geser dan perubahan volume. Deformasi kumulatif pada jejak roda dapat terjadi 

dalam bentuk alur pada permukaan, sedangkan perbedaan deformasi akan 

mengakibatkan ketidakteraturan bentuk atau distorsi profil yang dikenal sebagai 

ketidakrataan (roughness). 

Ketidakrataan permukaan perkerasan merupakan hasil dari rangkaian 

mekanisme kerusakan serta gabungan pengaruh berbagai modus kerusakan. 

Besarnya ketidakrataan ini dapat menunjukkan gambaran kondisi perkerasan, 

dan juga biasanya digunakan untuk menghitung biaya operasi kendaraan. 
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3.6 Metode Light Weight Deflectometer (LWD) 

Light Weight Deflectometer (LWD) adalah perangkat non destructive 

testing, yang juga dapat menentukan defleksi dari aspal tanpa merusak aspal itu 

sendiri. Alat LWD ini dapat digunakan dengan mudah dan sangat cepat dalam 

penggunaanya. Metode uji ini meliputi pengukuran lendutan pada permukaan 

perkerasan dan juga pada perkerasan tanpa penutup menggunakan alat Light 

Weight Deflectometer (LWD). Alat LWD ini sering juga disebut sebagai alat 

Portable Falling Weight Deflectometer (PFWD). Lendutan yang diukur dengan 

alat LWD bisa digunakan untuk menghitung modulus elastisitas dari lapisan 

perkerasan dengan menggunakan teknik-teknik perhitungan balik.  

Alat LWD ini merupakan alat yang portable dan bisa diangkat dengan 

tangan atau menggunakan kereta dorong (trolly) ketika berpindah posisi disaat 

melakukan pengujian. Metode pegujian menggunkan LWD ini merupakan salah 

satu jenis dari plate bearing test. Beban yang digunakan merupakan beban 

impak yang ditimbulkan oleh suatu massa yang dijatuhkan dari ketinggian 

tertentu pada karet buffer. Beban ini kemudian disalurkan pada pelat 

pemebebanan yang diletakan pada permukaan lapisan yang akan diuji. Beban 

impak ini akan menyebabkan pergerakan vertical atau lendutan pada permukaan 

lapisan yang diuji. Lendutan yang ditimbulkan akibat beban jatuhan diukur 

dengan instrument tertentu. Pengujian bisa dilakukan beberapa kali pada lokasi 

yang sama. Lendutan maksimum yang dihasilkan dicatat dalam satuan 

micrometer ataupun dalam millimeter (mm). Beban yang ditimbulkan dicatat 

dengan satuan gaya seperti kilo Newton (kN) atau dalam satuan tegangan (gaya 

dibagi luas permukaan pelat beban) seperti kilo Pascal (kPa). Pd 03-2016-B 

(2016). 
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3.7 Perhitungan Light weight Deflectometer (LWD) 

1. Dasar perhitungan LWD   

Perhitungan LWD didasarkan atas teori-teori dasar dari Teknik 

gelombang atau yang lebih dikenal dengan omega arithmetic. Perhitungan ini 

memberikan hubungan antara lendutan (displacement), kecepatan, dan 

percepatan pada domain frekuensi (Mercer 2006). Langkah-langkah perhitungan 

untuk LWD ini antara lain : 

1) Dari data yang diambil, nilai count ADC dikonversikan menjadi 

kecepatan lendutan dengan mempertimbangkan sifat-sifat geophone yang 

dipakai. 

2) Untuk data kecepatan lendutan dilakukan transformasi Fourier 

3) Tetapkan frekuensi dominan serta hitung besarnya frekuensi angular. 

4) Lakukan perhitungan omega arithmetic untuk mendapatkan lendutan. 

5) Setelah mendapatkan lendutan kemudian dihitung modulus 

menggunakan rumus Boussinesq dengan menggunakan data beban dan 

Poisson’s ratio dari bahan yang diuji. 

Rumusan omega arithmetic yang digunakan pada alat LWD diberikan 

pada persamaan 3.1 berikut ini. 

X(f) = 
𝑋(𝑓)

𝑖𝜔
        (3.1) 

Keterangan : 

X(f) = lendutan dalam domain frekuensi 

�̇�(f) = kecepatan lendutan dalam domain frekuensi 

ω = frekuensi angular. 

I = bilangan imajiner (√-1) 

 Untuk rumus Boussinesq yang digunakan adalah sebagai berikut (Transit 

New Zealand 1998) pada persamaan 3.2 & 3.3. 

E0(0) = 
2(1−𝜇2)𝜎0𝑎

𝐷0
        (3.2) 

E0(r) = 
(1−𝜇2)𝜎0𝑎2

𝑟𝐷𝑟
        (3.3) 

Keterangan : 
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E0(0) = modulus permukaan pada pusat pembebanan, MPa. 

E0(r) = modulus permukaan pada jarak r dari pusat pembebanan, MPa. 

𝜎0 = tegangan kontak antara pelat pembebanan dengan permukaan, MPa. 

r = jarak geophone dari pusat pembebanan, mm. 

𝜇  = Poisson’s ratio. 

a = jari-jari pelat pembebanan, mm. 

D0 = lendutan pada pusat pembebanan, mikro meter. 

Dr = lendutan pada jarak r dari pusat pembebanan, mikro meter. 

 

2. Penentuan Teoritis Modulus Elastis 

Berdasarkan elastic Bousinneq, hubungan antara tekanan dan 

perpindahan yang diterapkan di dalam tanah untuk kasus basa kaku atau 

fleksibel yang terletak pada ruang setengah elastic dapat diturunkan pada 

persamaan 3.4 sebagai berikut. 

E = 
(1−𝑉2)×𝜎0×𝑎2

𝑑0
 × 𝑓       (3.4) 

Keterangan : 

E = modulus elastisitas (MPa). 

d0 = penurunan yang diukur (mm). 

v = rasio poisson. 

𝜎0 = tegangan terapan (MPa). 

a = jari-jari pelat (mm). 

f = faktor bentuk tergantung pada distribusi tegangan 

Semua perangkat LWD menggunakan teori setengah ruang elastic dan 

mengamsumsikan distribusi tegangan untuk menghitung modulus elastic dari 

tegangan kontak yang diukur (atau diasumsikan) dan defleksi puncak pelat atau 

tanah langsung di bawah pusat pelat. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengukuran ELWD 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ELWD meliputi ukuran pelat 

pemuatan, tekanan kontak pelat, tipe dan lokasi transduser defleksi, rigiditas 
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pelat, tingkat pemuatan, kekakuan penyangga, dan pengukuran beban dimana 

faktor-faktor ini mempengaruhi modulus diperlakukan secara terpisah dan 

dibahas pada bagian berikut 

a. Tipe dan lokasi sensor defleksi    

Sensor defleksi yang berbeda dan posisi pemasangan, misalnya, memiliki 

akselero meter yang terpasang di piring dari mana bacaannya dua kali 

terintegrasi untuk menghitung defleksi pelat.  

b.  Beban transduser     

Beberapa perangkat mengasumsikan kekuatan penerapan konstan 

berdasarkan uji kalibrasi yang dilakukan pada permukaan yang kaku 

(misalnya beton), sedangkan perangkat lain mengukur beban sebenarnya 

yang diterapkan menggunakan sel beban. Secara teoritis, gaya yang 

diterapkan pada permukaan tidak dapat konstan, karena jelas tergantung 

pada kekakuan material yang digunakan untuk beban. Namun, karena 

LWD umumnya digunakan untuk pengujian lapisan padat yang relatif 

kaku, kesalahan apapun yang terkait dengan asumsi kekuatan penerapan 

konstan dalam perhitungan mungkin tidak terlalu signifikan. Davich 

(2005) melaporkan pengukuran uji laboratorium untuk menyelidiki 

kesalahan dari penggunaan beban yang diasumsikan bahwa asumsi gaya 

konstan dapat menyebabkan overestimasi ELWD pada kisaran 4 sampai 

8%, berdasarkan pengujian material lunak sampai sangat kaku. Hasil uji 

lapangan dan laboratorium dipresentasikan oleh Brandl (2003), dan Kopf 

dan Adam (2004) menggunakan Zorn LWD menunjukkan bahwa asumsi 

kekuatan penerapan konstan adalah wajar. Hasil yang disajikan dalam 

penelitian ini juga mendukung kesimpulan pada persamaan 3.5. 

𝜎0 = √2 × 𝑚 × 𝑔 × ℎ × 𝐶     (3.5) 

Keterangan : 

𝜎0  = tegangan terapan (MPa) 

m  = massa berat jatuh (kg) 

g  = percepatan karena gravitasi, 9,81 (m/s2) 

h  = tinggi drop (m) 
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C  = konstanta kekakuan material (N/m) 

 

4. Tingkat Pembebanan dan Kekakuan Buffer 

 Dengan menggunakan teori half-space elastis dalam prosedur estimasi 

ELWD, defleksi transien maksimum diasumsikan setara dengan defleksi 

maksimum dari pelat statis dengan diameter dan tekanan terapan yang sama. 

Beberapa studi, menunjukkan bahwa tingkat pemuatan mempengaruhi ELWD. 

Tingkat pemuatan dapat dikontrol dengan memvariasikan kekakuan buffer yang 

ditempatkan di antara tetesan dan pelat kontak. Fleming (2000) melaporkan 

bahwa penyangga kekakuan yang relatif lebih rendah memberikan transfer 

beban lebih efisien dan mensimulasikan kondisi pemuatan pelat secara lebih 

baik. Lenngren (1992) melaporkan bahwa dengan menggunakan penyangga 

yang lebih kaku, riwayat waktu pulsa beban dipersingkat, dan EFWD yang 

dihasilkan meningkat sebesar 10 sampai 20% pada beberapa perkerasan aspal 

beton, sementara lokasi lain menunjukkan sedikit atau tidak ada perbedaan. 

Lukanen (1992) menunjukkan bahwa bentuk pulsa beban dan kenaikan dan 

waktu tinggal selamates LWD dapat mempengaruhi besarnya defleksi yang 

diukur sampai batas tertentu namun tidak dapat dianggap signifikan. Menurut 

Adam dan Kopf (2002), pulsabeban yang diterapkan dapat bervariasi sekitar 

30% dengan perubahan suhu penyangga karet dari 0 sampai 30 ° C, sementara 

tetap lebih konstan untuk pegas pegas baja. 

 

3.8 Ketidakrataan (roughness) dan International Roughness Index (IRI) 

Ketidakrataan adalah merupakan gambaran profil kerataan memanjang 

perkerasan. Pada jalan, ketidakrataan adalah merupakan ekspresi kenyamanan 

berkendaraan. Pengaruh ketidakrataan tersebut dapat menimbulkan goncangan 

akibat profil memanjang yang tidak rata dan bahkan akan menimbulkan bahaya 

bagi pengguna jalan. Ketidakrataan ini merupakan parameter yang penting 

didalam perkerasan jalan, sebab bukan hanya berpengaruh pada kenyamanan 

berkendara namun juga berpengaruh pada biaya operasi kendaraan dan biaya 

pemeliharaan perkerasan. 



33 
 

 
 

Nilai kuantitatif dari ketidakrataan dapat dinyatakan dalam berbagai satuan, tiap 

institusi yang mengembangkan/ membuat alat ukur ketidakrataan dan membuat 

satuan ketidakrataan yang berbeda-beda. Pada awalnya dikembangkan nilai 

kenyamanan ini dinyatakan dalam Present Serviceablity Index (PSI), sampai 

akhirnya disepakati satuan dari kenyamanan atau nilai ketidakrataan adalah 

International Roughnes Index (IRI) dengan satuan m/km sehingga satuan ini 

dapat diterima dan dimengerti oleh semua pihak. 

Nilai IRI dikembangkan oleh Bank Dunia pada era 1980an (UMTRI, 

1998). Nilai ini digunakan untuk mendefinisikan karakterisitik penampang 

memanjang dari lintasan roda dan merupakan standar pengukuran kekasaran 

yang diperoleh dari rata-rata. Satuan yang digunakan adalah (m/km). 

penggunaan skala IRI seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 sebagai berikut 

: 

 

Gambar 3.5 Skala Kekasaran Berdasarkan Nilai IRI 
(Sumber : Sayers et al 1986) 

 

Sebagai gambaran, persyaratan ketidakrataan perkerasan berdasarkan : 

1. Interurban Road Management System (IRMS), juga pada KRMS dan URMS 

nilai tersebut sebagai berikut : 

a. IRI < 6 m/km   = permukaan perkerasan masih ralatif baik 

b. 6 m/km < IRI < 12 m/km  = perlu lapisan perata (overlay) 

c. IRI > 12 m/km   = permukaan perlu direhabilitasi mayor 

2. Jalan Tol (PT.Jasa Marga) nilai IRI < 4 m/km. 
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3.9 Perkiraan Umur Usia Perkerasan 

Umur rencana perkerasan jalan (UR)  adalah jumlah tahun dari saat jalan 

tersebut dibuka untuk lalulintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan 

yang bersifat struktural (sampai diperlukan overlay lapisan perkerasan). Selama 

umur rencana tersebut pemeliharaan perkerasan jalan tetap harus dilakukan, 

seperti pelapisan non struktural yang berfungsi sebagai lapis aus. Umur rencana 

untuk perkerasan lentur jalan baru umumnya 20 tahun dan untuk peningkatan 

jalan 10 tahun. Umur rencana yang lebih besar dari 20 tahun tidak lagi ekonomis 

karena perkembangan lalulintas yang terlalu besar dan sukar mendapatkan 

ketelitian yang memadai.  

 

3.10 Kebutuhan Tebal Pelapisan Ulang Perkerasan (Overlay) 

Tebal lapis tambah (overlay) merupakan lapis perkerasan tambahan yang 

dipasang di atas konstruksi perkerasan yang ada dengan tujuan meningkatkan 

kekuatan struktur perkerasan yang ada agar dapat melayani lalu lintas yang 

direncanakan selama kurun waktu yang akan datang (Oriza Rizky, 2010). 

Pemilihan metode perencanaan yang tepat menjadi faktor yang harus 

dipertimbangkan sebelum melakukan desain lapis tambah perkerasan lentur. Hal 

ini dikarenakan perencanaan yang tidak tepat dapat menyebabkan jalan cepat 

rusak (under design) atau konstruksi tidak ekonomis (over desain). Seiring 

dengan perkembangan teknologi, metode perencanaan tebal lapis tambah 

perkerasan lentur dengan cara lendutan juga mengalami banyak modifikasi 

antara lain : 

1. Pendekatan berdasarkan lendutan dalam Pedoman Perencanaan Lapis 

Tambah Perkerasan Lentur dengan Metode Lendutan (Pd T-05-2005). 

2. Pendekatan berdasarkan Indeks Tebal Perkerasan yang terdapat dalam 

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

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

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

4. Pendekatan berdasarkan Manual Desain Perkerasan (MDP) Jalan No. 

02/M/BM/2017. 
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Dalam penelitian ini untuk mengetahui tebal lapis perkerasan (overlay) 

menggunakan Pendekatan berdasarkan Bina Marga 2017 No. 04/SE/Db/2017. 

Lengkung lendutan digunakan untuk perkerasan dengan beban lalu lintas 

desain lebih besar dari 100.000 ESA4. Apabila hasil pengujian lendutan 

menunjukkan bahwa hanya diperlukan lapis HRS yang tipis, maka pengecekan 

persyaratan lengkungan lendutan tidak diperlukan karena ketahanan terhadap 

fatigue lapis HRS-WC cukup tinggi. Langkah–langkah penentuan overlay 

berdasarkan lengkung lendutan adalah sebagai berikut:  

1. Gunakan alat FWD, atau apabila menggunakan alat BB (Benkelman Beam), 

lakukan pengukuran mengikuti prosedur yang disetujui untuk mengukur 

lengkung lendutan.  

2.  Tentukan nilai rata–rata lengkung lendutan sebelum overlay sebagai nilai 

lengkung lendutan yang mewakili atau nilai karakteristik.  

3.  Jika menggunakan data BB, koreksi nilai lengkung lendutan yang diperoleh 

dengan faktor peneyesuaian lengkung lendutan BB ke FWD dengan 

mengalikan nilai lengkung lendutan yang diperoleh dari langkah-2 di atas 

dengan faktor penyesuaian (Tabel 3.3 Faktor koreksi lengkung lendutan BB 

ke FWD). (Catatan: koreksi temperatur tidak diperlukan).   

4.  Tentukan tebal overlay yang dibutuhkan sesuai ketentuan dalam butir 

Gambar 3.6 Lengkung lendutan dinyatakan pada titik belok lengkungan atau 

CF (curvature function) berdasarkan bentuk lengkung lendutan seperti 

persamaan 3.6 berikut. 

CF  =  D0  -  D200       (3.6) 

Dengan : 

D0 = Lendutan maksimum pada suatu titik uji (mm) 

D200 = Lendutan yang terjadi pada titik yang berjarak 200 mm dari titik  

uji tersebut (mm). 

 Gambar 3.6 Menunjukkan skema dimensi fungsi lengkung lendutan 

(curvature function atau titik belok).  
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Gambar 3.6 Fungsi Lengkung Lendutan 

(Sumber: Austroads, 2008) 

 

Tebal overlay berdasarkan lengkung lendutan dapat ditentukan berdasarkan 

overlay tipis atau overlay tebal seperti ditunjukan pada Gambar 3.7 dan Gambar 

3.8 

 

Gambar 3.7 Overlay Tipis  

(Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 
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Gambar 3.8 Overlay Tebal 

(Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, 2017) 

Untuk overlay diatas perkerasan berbutir, hasil pengukuran lendutan perlu 

dikoreksi. Hal ini dikarenakan temperatur perkerasan mempengaruhi kekakuan 

dan kinerja perkerasan beraspal dalam merespon beban. Apabila temperatur 

perkerasan pada saat pengukuran dan pada kondisi pelayanan berbeda secara 

signifikan, lengkung lendutan yang diukur tidak mewakili respon perkerasan 

terhadap pembebanan lalu lintas. Untuk itu, diperlukan faktor koreksi 

temperatur. 

Temperatur perkerasan harian pada suatu lokasi dipengaruhi oleh 

temparatur perkerasan tahunan rata-rata (Weighted Mean Annual Pavement 

Temperature = WMAPT). Temperatur perkerasan rata-rata tahunan dapat 

diperkirakan berdasarkan temperatur rata-rata tahunan (Weighted Mean Annual 

Air Temperature, WMAAT). Prosedur perhitungan WMAAT dan WMAPT 

diuraikan dalam lampiran M. Secara umum, temperatur perkerasan tahunan rata-

rata di Indonesia adalah 420C pada daerah pesisir dan 380C pada daerah 

pegunungan.  Temperatur perkerasan rata-rata 410C digunakan sebagai acuan 

dalam manual ini.   

Menentukan faktor koreksi temperature, fr, pada persamaan 3.7. 

𝑓𝑟 =  
𝑀𝐴𝑃𝑇

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎𝑛
  (3.7) 
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Untuk menentukan faktor koreksi temperature menggunakan Tabel 3.1 

dan Tabel 3.2 untuk pengujian menggunakan FWD. Pengujian lendutan 

perkerasan dengan tebal permukaan beraspal kurang dari 25 mm tidak 

memerlukan faktor koreksi temperatur. 

Tabel 3.1 Faktor Koreksi Temperatur Lendutan (D0) untuk FWD 

AMPT 

Templapangan 

Tebal Aspal Eksisting (mm) 

25 50 100 150 200 300 

0,50 0,93 0,87 0,81 0,75 0,69 0,59 

0,60 0,95 0,91 0,86 0,81 0,76 0,68 

0,70 0,96 0,94 0,90 0,87 0,83 0,77 

0,80 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 0,85 

0,90 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,10 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 

1,20 1,01 1,02 1,04 1,05 1,08 1,10 

1,30 1,02 1,04 1,05 1,08 1,12 1,15 

1,40 1,02 1,04 1,07 1,10 1,15 1,19 

1,50 1,02 1,05 1,09 1,12 1,18 1,22 

1,60 1,03 1,06 1,10 1,14 1,21 1,25 

1,70 1,03 1,07 1,12 1,16 1,23 1,27 

1,80 1,04 1,09 1,13 1,18 1,25 1,28 

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga (2017) 
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Tabel 3.2 Faktor Koreksi Temperatur Lengkung Lendutan (D0 – D200) 

AMPT 

Templapangan 

Tebal Aspal Eksisting (mm) 

25 50 100 150 200 300 

0,50 0,91 0,76 0,63 0,54 0,41 0,31 

0,60 0,93 0,81 0,71 0,64 0,53 0,46 

0,70 0,95 0,86 0,78 0,73 0,65 0,60 

0,80 0,97 0,91 0,86 0,82 0,77 0,73 

0,90 0,98 0,95 0,92 0,91 0,88 0,86 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,10 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 

1,20 1,02 1,06 1,10 1,14 1,18 1,23 

1,30 1,03 1,10 1,15 1,20 1,27 1,35 

1,40 1,04 1,13 1,20 1,26 1,36 1,46 

1,50 1,05 1,15 1,24 1,32 1,44 1,57 

1,60 1,05 1,15 1,24 1,32 1,44 1,57 

1,70 1,06 1,15 1,28 1,37 1,52 1,67 

1,80 1,06 1,18 1,32 1,41 1,59 1,77 

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga (2017) 

 

Lendutan dan lengkung lendutan yang diuji menggunakan Benkelman 

Beam dan FWD akan menghasilkan nilai yang berbeda, oleh karena itu 

diperlukan penyesuaian atau standarisasi hasil pengukuran. Bagan desain 

overlay dengan kriteria kelelahan (fatigue) perkerasan aspal (Gambar 3.2) 

didasarkan pada lengkung lendutan FWD (Austroads 2008). Oleh sebab itu, 

apabila pengukuran dilakukan dengan BB maka nilai yang diperoleh harus 

dikonversi ke nilai setara FWD dengan mengalikan nilai tersebut dengan Faktor 

Standarisasi. Faktor tersebut bervariasi sesuai komposisi perkerasan dan 

kekuatan tanah dasar. Faktor yang paling akurat  adalah yang diperoleh dari 

pengukuran lapangan yang disejajarkan. Namun demikian untuk memudahkan, 

asumsi awal faktor penyesuaian yang disajikan pada Tabel 3.3 dapat digunakan. 
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Tabel 3.3 Faktor Penyesuaian Lengkung Lendutan (D0 – D200) BB ke FWD 

Tebal Aspal 

Eksisting (mm) 

Faktor Tebal Aspal 

Eksisting (mm) 

Faktor 

0 1,00 160 0,69 

20 0,95 180 0,67 

40 0,91 200 0,65 

60 0,86 220 0,63 

80 0,82 240 0,61 

100 0,79 260 0,60 

120 0,75 280 0,59 

140 0,72 300 0,59 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2017) 

Apabila data lendutan diperoleh dari FWD maka data yang diperoleh harus 

dikonversi ke data lendutan Benkelman Beam dengan mengalikan nilai yang 

diperoleh dengan faktor penyesuaian seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Faktor Penyesuaian Lendutan (D0) FWD ke BB 

Tebal Aspal 

Eksisting (mm) 

Faktor Tebal Aspal 

Eksisting (mm) 

Faktor 

0 1,00 160 1,26 

20 1,12 180 1,28 

40 1,14 200 1,29 

60 1,16 220 1,31 

80 1,18 240 1,33 

100 1,20 260 1,34 

120 1,22 280 1,35 

140 1,24 300 1,36 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2017) 



41 
 

 
 

3.11 Perencanaan Tebal Lapis Tambah (Overlay) dengan Metode Lendutan 

AASHTO 1993 

3.11.1 Analisis Lalu Lintas 

Perkerasan dalam perancangannya membutuhkan hitungan perancangan 

volume lalulintas dalam periode waktu tertentu. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam perancangan lalulintas mencakup besar beban gandar, 

konfigurasi beban gandar, pengulangan beban dan jumlah beban gandar total. 

Dalam menentukan lalulintas rancangan perlu diestimasi volume dan komposisi 

lalulintas tahun pertama, laju pertumbuhan lalulintas , distribusi arah dan 

distribusi lajur rencana, besar nilai Equivalent Single Axle Load (ESAL) selama 

umur rencana. 

3.11.4 Koefisien Lapisan (ai) 

Koefisien lapisan material (ai) menyatakan hubungan empiris antara 

Structural Number (SN) untuk suatu struktur perkerasan dengan tebal lapisan 

yang menyatakan kemampuan relatif dari suatu material agar berfungsi sebagai 

satu komponen struktural dari perkerasannya (Yoder dan Witczak, 1975). 

Koefisien lapisan menurut AASHTO 1993 berdasarkan bahan perkerasan yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini. 

3.11.3 Structural Number (SN) 

Structural Number (SN) merupakan fungsi dari ketebalan lapisan, 

koefisien relatif lapisan (layer coefficient) dan koefisien drainase (drainase 

coefficient). 
2.  

Perencanaan untuk stuctural number adalah seperti persamaan 3.8 

berikut.  

SN = a1.D1 + a2.D2.m2 + a3.D3.m3 (3.8) 

dengan :   

SN = nilai Structural Number,  

a1, a2, a3 = koefisien relatif masing-masing lapisan,  

D1, D2, D3 = tebal masing-masing lapisan perkerasan, dan  

m1, m2, m3 = koefisien drainase masing-masing lapisan.  
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Tabel 3.5 Koefisien Lapisan (ai) 

 Tipe Material ai 

  

Lapis permukaan (Surface Course), a1:  
1. Campuran aspal panas gradasi rapat 0,44 

2. Aspal panas 0,40 

3. Campuran dipakai ulang (recycled) di tempat 0,20 

4. Campuran dipakai ulang oleh pabrik 0,40 (0,40 – 0,44) 

  

Lapis pondasi atas (Base Course), a2:  

1. Batu pecah 0,14 (0,08 – 0,14) 

2. Kerikil berpasir 0,07 

3. Pondasi pozolanik 0,28 (0,25 -0,30) 

4. Pondasi dirawat kapur 0,22 (0,15 -0,30) 

5. Pondasi dirawat semen 0,27 

6. Tanah – semen (soil – cement) 0,20 

7. Pondasi dirawat aspal, gradasi kasar 0,34 

8. Pondasi dirawat aspal, gradasi pasir 0,30 

9. Campuran dipakai ulang (recycled) diolah di tempat 0,20 

10. Campuran dipakai ulang (recycled) diolah di pabrik 0,40 (0,40 – 0,44) 

11. Campuran aspal panas gradasi padat 0,44 

  

Lapis pondasi bawah (Subbase Course), a3:  
1. Kerikil berpasir 0,11 

2. Lempung berpasir 0,08 (0,05 – 0,10) 

3. Tanah dirawat kapur 0,11 

4. Lempung dirawat kapur 0,16 (0,14 – 0,18) 

5. Batu pecah 0,14 (0,08 – 0,14) 

   

Sumber: AASHTO dalam Lavin (2003) 

3.11.4 Modulus Resilient (MR) Tanah Dasar 

Modulus resilient (MR) didefinisikan sebagai kemampuan tanah atau lapis 

pondasi granular pada suatu lapis perkerasan dalam menahan deformasi akibat 

beban yang berulang-ulang. Dalam perencanaan perkerasan perkerasan jalan, daya 

dukung tanah dasar diwakili oleh modulus resilient (MR). Hubungan Nilai MR dan 

CBR yang disarankan oleh Asphalt Institute (MS-23) dinyatakan dalam 

Persamaan 3.9. 
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MR = 1500 × CBR        (3.9) 

Dengan : 

MR = modulus resilient (Psi), dan 

CBR = california bearing ratio (%) 

 Lendutan yang diukur pada jarak yang cukup jauh dari pusat beban 

mencerminkan nilai modulus resilien tanah dasar. Pernyataan ini merupakan dasar 

dari perhitungan balik (back calculation). Modulus Resilien (MR) tanah dasar 

dihitung dengan menggunakan persamaan 3.10 berikut ini. 

MR = 
0,24 ×  𝑃

𝑑𝑟 ×  𝑟
                  (3.10) 

dengan: 

MR = modulus resilien tanah dasar hasil dari perhitungan balik (psi), 

P = beban yang digunakan (lbs), 

dr = lendutan pada jarak r dari pusat pembebanan (inci) dan 

r = jarak dari pusat pembebanan (inci). 

 Pada perhitungan modulus resilien tanah dasar ini tidak diperhitungkan 

koreksi temperature karena lendutan yang digunakan hanya akibat deformasi 

tanah dasar. Lendutan yang digunakan untuk perhitungan balik harus diukur 

cukup jauh dari pusat pembebanan sehingga memberikan estimasi yang cukup 

akurat untuk perhitungan modulus resilien tanah dasar. Jarak minimum 

pengukuran lendutan untuk estimasi modulus resilien tanah dasar pada persamaan 

3.11 & 3.12. 

r > 0,7 ae         (3.11) 

ae = √[𝑎2 +  (𝐷 √
𝐸𝑝

𝑀𝑅

3
)

2

]       (3.12) 

dengan: 

ae = jari-jari gelembung tegangan pada permukaan batas antara tanah dasar 

dan struktur perkerasan (inci), 

a = jari-jari pelat beban (inci), 
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D = tebal total lapisan perkerasan di atas tanah dasar (inci), 

MR = modulus resilien tanah dasar (psi), dan 

Ep = modulus efektif seluruh lapisan struktur perkerasan di atas tanah dasar 

(psi). 

3.11.5 Modulus Resilien Tanah Dasar Perencanaan (MR desain) 

Modulus resilien tanah dasar untuk perencanaan (MR desain) ditentukan 

dengan persamaan 3.13 berikut ini. 

MR = C×
0,24 ×  𝑃

𝑑𝑟 ×  𝑟
        (3.13) 

dengan: 

MR = Modulus Resilien tanah dasar hasil dari perhitungan balik (psi), 

P = Beban yang digunakan (lbs), 

dr= = lendutan pada jarak r dari pusat pembebanan (inci), 

r = jarak dari pusat beban (inci), dan 

C = faktor koreksi = 0,33 

3.11.6 Kemampuan Pelayanan (Serviceability) 

Serviceability berhubungan dengan kerataan dan kemampuan pelayanan 

perkerasan yang dinyatakan dalam Present Serviceability Service (PSI). 

Kemampuan pelayanan suatu ruas jalan akan menurun seiring berjalannya waktu 

dan tingkat penurunanya sangat tergantung dari pemeliharaan jalan, lingkungan 

dan lalulintas yang melaluinya. AASHTO (1993) menyatakan hubungan kategori 

kondisi jalan dengan nilai PSI dalam Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Hubungan Kondisi Jalan dan PSI 

Skala PSI Kategori Kondisi 

0-1 Sangat buruk 

1-2 Buruk 

2-3 Sedang 

3-4 Baik 

4-5 Sangat baik 
Sumber: AASHTO (1993) 

 Dalam perancangan dibutuhkan pemilihan indeks kemampuan pelayanan 

awal dan akhir, AASHTO (1993) menyarankan nilai-nilai Pt berikut ini. 

1. jalan raya utama, Pt = 2,5, 

2. jalan raya dengan lalulintas rendah, Pt = 2,0, dan 

3. jalan raya relatif minor, Pt = 1,5. 

Kehilangan kemampuan pelayanan total (total loss of serviceability) 

dinyatakan oleh persamaan: 

ΔPSI = P0 - Pt        (3.14) 

Dengan: 

ΔPSI = jumlah total kehilangan kemampuan pelayanan, 

Pt = kemampuan pelayanan akhir, dan 

P0 = kemampuan layanan awal dengan nilai 4,2. 

3.11.7 Reliabilitas (R) 

Reliabilitas (R) merupakan kemungkinan atau probabilitas bahwa suatu 

jenis kerusakan ataupun kombinasi kerusakan pada suatu perkerasan jalan akan 

lebih rendah/ dalam Batasan yang diizinkan selama umur rencana. Reliability (R) 

menyatakan kemungkinan kondisi perkerasan yang dirancang masih tetap 

memuaskan selama masa layan. Semakin tinggi nilai Reliabilitas maka semakin 

tinggi kemungkinan terjadinya selisih antara hasil rancangan dan kenyataan. Hal 

ini berarti tinggi Reliabilitas maka hasil rancangan akan menghasilkan desain 

yang lebih besar (tebal). Tabel 3.7 menunjukkan nilai Reliabilitas untuk tipe jalan 

dan berdasarkan lingkungannya. 
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Tabel 3.7 Nilai Reliability 

Tipe Jalan 

Nilai R (%)  

Perkotaan (urban) 

 

Pedesaan (rural)   

Jalan bebas hambatan 90-99,9  85-99,9 

Utama 85-99  80-95 

Arteri 80-99  75-95 

Kolektor 80-95  75-95 

Lokal 50-80  50-80 
Sumber : AASHTO (1993) 

 

3.11.8 Deviasi Standar Normal (ZR) 

Nilai simpang baku normal (ZR) ditentukan berdasarkan nilai tingkat 

Reliabilitas (R) yang didapat dari Tabel kurva normal standar. Hubungan nilai 

Deviasi Standar Normal (ZR) dan nilai Deviasi Standar Keseluruhan (S0) akan 

menghasilkan Faktor Reliabilitas desain (FR). Hubungan antara tingkat 

Reliabilitas (R) dan simpang baku normal (ZR) dapat dilihat dalam Tabel 3.8 

berikut ini. 

Tabel 3.8 Hubungan antara R dan ZR 

R (%)  ZR 

50  -0,000 

60  -0,253 

70  -0,524 

75  -0,674 

80  -0,841 

85  -1,037 

90  -1,282 

91  -1,340 

92  -1,404 

93  -1,476 

94  -1,555 

95  -1,645 

96  -1,751 

97  -1,881 

98  -2,054 

99  -2,327 

99,9  -3,090 

99,99  -3,750 
 Sumber: AASHTO (1993) 
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3.11.9 Deviasi Standar Keseluruhan 

Pengaplikasian dari konsep Reliability ini diberikan juga dalam 

parameter standar deviasi yang mempresentasikan kondisi kondisi lokal dari 

ruas jalan yang direncanakan serta tipe perkerasan yang digunakan. Deviasi 

standar keseluruhan (overall standar deviation) merupakan parameter yang 

digunakan guna memperhitungkan adanya variasi dari input data. Deviasi 

standar keseluruhan dipilih sesuai dengan kondisi lokal. AASHTO (1993) 

menyarankan sebagai berikut: 

1. untuk perkerasan lentur : S0 diantara 0,4 – 0,5 , dan 

2. untuk perkerasan kaku : S0 diantara 0,3 – 0,4. 

 Disarankan dalam AASHTO (1993) untuk perkerasan lentur nilai S0 

sebesar 0,45 dan untuk perkerasan kaku nilai S0 sebesar 0,35. 

3.11.10 Koefisien Lapisan (aoL) 

Untuk mengidentifikasi angka struktural perkerasan lentur eksisting, 

AASHTO 1993 memberikan tabel penentuan nilai koefisien lapisan yang telah 

dipengaruhi oleh penurunan mutu bahan dan akibat kerusakan yang lain. 

Koefisien lapisan untuk perkerasan lentur yang telah dipengaruhi oleh 

kerusakan disajikan dalam Tabel 3.9. Penentuan koefisien lapisan untuk lapis 

pondasi atas (granuler base layer) dapat dilihat pada Gambar 3.9 atau dengan 

menggunakan persamaan 3.15 berikut ini. 

a1 = 0 249 (log10MR)-0 97      (3.15) 

Keterangan : 

a1 = koefisien lapisan pondasi atas, dan 

MR = Modulus Resilien (Psi) 
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Tabel 3.9 Koefisien Lapisan (ai) Untuk Perkerasan Lentur Eksisting Setelah 

Dipengaruhi oleh Kerusakan 

Bahan Kondisi Permukaan 
Koefisien 

Lapisan (a)   
   

 Sedikit atau tidak ada rusak retak kulit buaya 
0,35 – 0,40  

dan atau retak melintang tingkat rendah   
   

 < 10 % retak buaya tingkat rendah dan atau 
0,25 – 0,35  

< 5 % retak melintang tingkat sedang & tinggi   
   

 > 10 % retak buaya tingkat rendah dan atau  

Permukaan < 10 % retak buaya tingkat sedang dan atau 

0,20 – 0,30 
aspal >  5-10  %  retak  melintang tingkat  sedang  &  

semen (ac) tinggi  
   

 > 10 % retak buaya tingkat sedang dan atau  

 < 10% retak buaya tingkat tinggi dan atau 0,14 – 0,20 

 > 10 % retak melintang tingkat sedang & tinggi  
   

 > 10 % retak buaya tingkat tinggi 
0,88 – 0,15  

> 10 % retak melintang tingkat tinggi   
   

 Sedikit atau tidak ada rusak retak kulit buaya 
0,20 – 0,35  

dan atau retak melintang tingkat rendah   
   

 < 10 % retak buaya tingkat rendah dan atau 
0,15 – 0,25  

< 5 % retak melintang tingkat sedang & tinggi   
   

Lapis > 10 % retak buaya tingkat rendah dan atau  

pondasi < 10 % retak buaya tingkat sedang dan atau 

0,15 – 0,20 
distabilisasi >  5-10  %  retak  melintang tingkat  sedang  &  

(stabilized tinggi  

base) 
  

> 10 % retak buaya tingkat sedang dan atau  

 < 10% retak buaya tingkat tinggi dan atau 0,10 – 0,20 

 > 10 % retak melintang tingkat sedang & tinggi  

 > 10 % retak buaya tingkat tinggi 
0,08 – 0,15  

> 10 % retak melintang tingkat tinggi   
   

Lapis Tidak ada kenampakan pemompaan 

0,10 – 0,14 
pondasi (pumping), atau terkontaminasi butiran halus  

granuler 
  

  

atau lapis Ada kenampakan pemompan (pumping), 

0,00 – 0,10 
pondasi degradasi, atau terkontaminasi butiran halus  

bawah   
   

 (Sumber: AASHTO, 1993)  
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Gambar 3.9 Grafik Penentuan Nilai Koefisien Lapisan (ai) 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.11.11 Angka Struktural Efektif Perkerasan (SNeff) 

Angka struktural efektif perkerasan (SNeff) merupakan nilai yang 

menunjukkan kapasitas struktural perkerasan. AASHTO (1993) menyatakan 

bahwa kapasitas struktural perkerasan merupakan fungsi dari tebal total dan 

kekakuan keseluruhan dari perkerasan. Nilai SNeff ditentukan dengan 

persamaan 3.16 berikut ini. 

SNeff = 0,0045𝐷 √𝐸𝑝
3         (3.16) 

Keterangan: 

SNeff = Angka Struktural Efektif perkerasan eksisting yang akan diberi lapis 

tambahan, 

D = Tebal lapis perkerasan total di atas tanah dasar (inci), dan 

Ep = Modulus Efektif Perkerasan di atas tanah dasar (psi). 
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3.11.12 Penentuan Angka Struktural Rencana (SNf) 

Penentuan angka struktural rencana (SNf) pada kondisi lalu-lintas 

yang akan datang sama dengan cara perhitungan SN untuk kondisi perkerasan 

baru. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan nilai SNf adalah volume lalu-

lintas rencana, modulus resilient efektif (MR), kemampuan pelayanan yang 

hilang 

∆PSI reliabilitas  dan deviasi standar keseluruhan S0). SNf dapat ditentukan 

menggunakan grafik pada Gambar 3.10 ataupun dengan persamaan 3.17 sebagai 

berikut. 

Log10W18=Zr.S0+9,36.log10(SNf+1)–0,20+
𝑙𝑜𝑔10(

∆𝑃𝑆𝐼

𝐼𝑃0−𝐼𝑃𝑓
)

0,4+ 
1094

(𝑆𝑁𝑓+1 )
5,19

+ 2,32 . 𝑙𝑜𝑔10. 𝑀𝑅 −

8,07          (3.17) 

 

Keterangan : 

MR = modulus resilien tanah dasar hasil dari perhitungan balik (psi), 

W18 = perkiraan jumlah beban sumbu standar ekivalen 18-kip (ESAL), 

ZR = deviasi normal standar,        

So = deviasi standar keseluruhan (perkiraan lalu-lintas dan kinerja), 

∆PSI = selisih initial design serviceability index (IP0) dengan design terminal 

 serviceability index (IPt),        

SNf = angka struktural di masa datang (rencana), dan 

IPf = indeks permukaan jalan hancur (minimum 1,5). 
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Gambar 3.10 Nomogram Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 

(Sumber: AASHTO, 1993) 

 

3.11.13 Tebal Lapis Tambahan Perkerasan  

Tebal lapis tambahan perkerasan dapat dihitung setelah nilai SNeff dan 

SNf diketahui. Perhitungan kebutuhan tebal lapis tambahan perkerasan 

menggunakan persamaan 3.18 berikut ini. 

HOL = 
𝑆𝑁𝑓−𝑆𝑁𝑒𝑓𝑓

𝑎𝑂𝐿
        (3.18) 

Keterangan : 

SNeff = Angka Struktural Efektif perkerasan eksisting yang akan diberi lapis 

tambahan, 

SNf = Angka Struktural dimasa datang, 

HOL = Tebal lapis tambahan yang diperlukan (inci), dan  

aOL = Koefisien lapisan overlay. 


