
BAB II

TINJAUAH PUSTAKA

Perencanaan per kerasan suatu jalan pada prinsipny.

dapat dikatakan baik apabila konstruksi tersebut memberi-

kan beberapa sifat antara lain : 1) kuat, 2) nyaman dan

3) bernilai ekonomis.

Untuk sifat yang pertama, konstruksi perkerasan

harus mampu mendukung beban lalulintas serta ketahanannya

terhadap kondisi 1ingkungannya (Kilreski, 1990 ; 473).

Apabila suatu perkerasan jalan tidak memberikan kekuatan

yang cukup, maka kemungkinan besar jalan tersebut akan

engalami penurunan dan penggeseran, baik pada bahan

susunnya maupun pada tanah dasarnya.- Keadaan ini mengaki-

batkan permukaan jalan lambat 1aun akan bergelombang atau

retak-retak, hingga akhirnya rusak sama sekali. Sifat

kedua berhubungan dengan perwujudan bentuk permukaan

relatif kokoh dan rata. Sebagai lapisan yang mengalami

gesekan langsung dengan roda (lapisan aus). Lapis aus ini

sekaligus berfungsi dalam menghindari terjadinya skid

resistance atau kekesatan pada roda kendaraan. Untuk

sifat yang ketiga berhubungan dengan biaya awal dan biaya

perawatan. Untuk menghindari pembiayaan awal yang besar

biasanya perkerasan dilakukan secara bertahap untuk umur

rencana tertentu. Selain itu kecepatan rencana yang baik

akan memberi keringanan pada biaya perawatan selanjutnya.

m
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A. Konstruksi Lapis Keras lentur

Konstruksi Lapis Keras lentur (Flexible Pavement)

terdiri atas beberapa lapisan yang berfungsi meneruskan

beban-beban lalulintas serta menyebarkan beban-beban

tersebut secara merata ke lapisan yang berada di bawah-

nya.

Lapisan-lapisan tersebut pada umumnya meliputi : 1)

Surface, 2) Base, 3) subbase, dan 4) Subgrade -

(gambar 2.1.) dalam menjalankan fungsinya struktur perk

erasan lentur ini sangat mengandalkan kelekatan aspal

pada agregat, ikatan agregat serta daya kohesi dari

lapisan permukaan akibat gesekan roda yang terjadi.

Untuk mencapai tingkat efisiensi pembiayaan kon

struksi perkerasan, maka masing-masing lapisan dibatasi

oleh mutu bahan dan ketebalannya (Witczak, 1975; IB dan

196) .
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Gambar 2.1. Struktur perkerasan lentur

1. lapis Permukaan (Surface Course)

Pada lapis Permukaan (Surface Course), bahan yang

digunakan relatif lebih tinggi mutunya diban-dingkan

dengan lapisan di bawahnya. Secara empirik mutu mate

rial yang lebih tinggi dijelaskan dengan fungsinya
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sebagai penerus serta pembagian beban-beban yang

terjadi lebih besar. Gambar 2.2. menjelaskan bahwa

penyebaran gaya (vertikal dan radial) semakin ke bawah

pengaruhnya semakin kecil. Bahkan lapisan tanah dasar

dianggap hanya dapat mendukung gaya vertikal saja.1)

"2 -

3

Gambar 2.2.

Sumber

- P*rcent*-^ at tppllfrd flr**4

20 *Q -60 80

Penyebaran tekanan radial vertikal
David Croney, 1977

Sebagai contoh diambil syarat minimal dari Bina

Marga : lapis permukaan 10 cm, base 15 cm, dan subbase

10 cm. Tekanan roda yang bekerja pada perkerasan (p) :

100 Psi, jari-jari jejak roda (a) : 5 inch, akibat

tekanan roda seberat 100 Psi dan jari - jari jejak -

1) Boussinesg memberikan variasi gaya vertikal dan
radial pada kedalaman tertentu akibat beban
lalulintas tidak tergantung pada elastsitas bahan-
nya. oleh karena itu elastisitas bahan pada lapisan
dibawahnya(surface) dirancang lebih rendah, lihat
David Croney, hal 335.
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roda 5 inch maka nilai poison (v) yang terjadi adalah

0,45. Persamaan tegangan vertikal yang terjadi dari

Boussinesg :

ctz = P { 1
<a2+z2)3/2

}

keterangan :

P = 100 Psi

a = 5 inch

z = 35 cm (13,78 inch)

Dari data di atas didapat Oj - 16,93 Psi.

Sedang tegangan akibat getaran, gaya traksi (rem) dari

Boussinesg adalah :

P 2(1+v)z z

(l +2v) --;
2 (a2+z2)y .2^,2/4 (a2+22}3/2

Didapat a - 0,235 Psi.

Dari hasil perhitungan di atas menjelaskan bahwa

pada kedalaman 35 cm dari surface, tegangan "adial

relatif kecil = 0,235 Psi, dibandingkan dengan tegan

gan vertikal = 16,93 Psi. Selain itu lapis permukaan

berfungsi sebagai lapis aus yang langsung menerima

gaya gesekan, sehingga ketahanan lapis permukaan

terhadap proses keausan lebih tinggi lagi.

Lapis permukaan diharapkan memiliki kelenturan

yang cukup tinggi, juga harus bersifat kedap air.

Bahan lapis permukaan yang kurang baik akan menyebab—

kan air mudah masuk ke lapisan yang ada dibawahnya,

sehingga kerusakan pada struktur perkerasan akan cepat
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terjadi. Oleh karena itu ketepatan dalam merencanakan

umur suatu perkerasan, salah satunya ditentukan oleh

mutu bahan susun lapis kerasnya.

Dari berbagai hal di atas, menjelaskan bahwa ada

dua fungsi pokok lapis permukaan, yaitu : (1) sebagai

fungsi struktural (Bina Marga, 1990 dan sukirman, 1992

; 9-10), adalah bagian yang secara langsung diharapkan

mendukung beban lalulintas yang terjadi. Jenis struk

tural ini lazim digunakan oleh Bina Marga pada proyek-

proyeknya, antara lain : lapen, lasbutag dan laston.
i— •

(2) Sebagai fungsi non struktural, yaitu bagian yang

di maksudkan untuk memberikan bentuk permukaan yang

halus, rata dan ny£nan bagi para pemakai jalan (Witc-

zak, 1975 ; 3B4). Jenis ini antara lain adalah burtu,

burda, latasir, buras dan latasbum.

2. Lapis Pondasi (Base Course)

Lapis Pondasi (Base Course) pada perkerasan

fleksibel difungsikan sebagai lapisan penambah kapasi

tas daya dukung beban-beban yang terjadi dengan ting

kat kekakuannya, kekuatan serta ketahanan bahan yang

cukup baik. Untuk fungsi yang diharapkan tersebut,

maka kepadatan dan stabilitas agregat penyusun harus

dipertimbangkan. Stabilitas campuran agregat tergan-

tung dari pembagian partikel dengan segala ukurannya,

baik bentuk partikel, ketahanan gesek antara partikel

maupun kohesi.

Bahan susun dari lapis pondasi dirancang kestabi-
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lannya, dengan memiliki ketahanan gesekan untuk meng

hindari perubahan bentuk akibat beban-beban yang

terjadi. Gaya gesek antara partikel dan ketahanan

akibat gaya geser sangat tergantung dari bentuk kepip-

ihan partikel itu sendiri, pembagian butiran dan

tingkat kepadatan yang baik.

Agregat yang berisi sedikit butiran penyusun,

kepadatannya relatif lebih rendah (gambar 2.3a). Pada

gugusan seperti ini bidang sentuh antara agregat

menguntungkan dalam memberikan kestabilan pada perker

asan.2) Akan tetapi pada kondisi lapangan mempunyai

curah hujan cukup banyak, gugusan seperti ini menun

jukkan bahwa air dengan mudah dapat menembus rongga-

rongga -antara agregat. Lain halnya dengan gugusan yang

kepadatannya lebih tinggi lagi, yaitu rongga-rongga

tertutup penuh oleh butiran-butiran penyusunnya

(gambar 2.3b) . Dengan adanya partike1-partikel terse

but tegangan geser yang ditimbulkan akan lebih besar

lagi. Namum demikian partikel-partikel pengisi ini

dapat mencegah merembesnya air kelapisan dibawahnya

(subbase/subgrade). Kemungkinan tersebut akan menjadi

lebih besar lagi pada gugusan agregat dengan jumlah

partikel pengisi lebih besar (gambar 2.3c).

:) partikel-partikel penyusun yang dimaksud dalam
bahasan ini adalaki butir-butir yang lolos sarin-

gan no. 200, lihat E.J. Yoder and M.W. Witczak, hal

3 57.
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Gambar 2.3. Kondisi fisik campuran agregat,
Sumber : E.J. Yoder and M.W. Witczak, 1975.
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Di dalam merencanakan suatu perkerasan, harus

dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap tingkat daya

dukung atas beban lalulintas dan pengaruh lingkungan

harus memadai.

Gugusan dengan tingkat kepadatan lebih tinggi,

akan lebih menjamin adanya bahaya akibat pengaruh

lingkungan. Namun demikian gaya geser yang ditimbul-

kannya sangatlah tidak menguntungkan dalam mendukung

beban-beban yang terjadi. Terlihat bahwa bidang sentuh

antar agregat sama sekali tidak terjadi akibat terha-

langnya oleh partikel-partikel pengisi. Atas dasar

pertimbangan pada fungsi pondasi,, yaitu sebagai :

1. Penahan gaya geser.

2. Sebagai bantalan lapis permukaan.

maka Bina Marga memberikan syarat penggunaan

material dengan nilai CBR > 50 "/. dan PI < 4 7..
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3. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course)

Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course) adalah

merupakan bagian dari perkerasan yang terletak antara

tanah dasar dan lapis pondasi, fungsi pokok lapis

pondasi bawah adalah : i

1. Sebagai lapisan yang menyebarkan beban roda ke

lapisan yang ada di bawahnya. Tegangan yang terjadi

pada perkerasan oleh beban lalulintas di teruskan

(di distribusikan) langsung ke tanah dasar. nilai

CBR bahan susun lapis pondasi bawah yang disyarat-

kan oleh Bina Marga adalah > 20 7. dan PI < 20 7..

Oleh karena itu lapisan ini sesungguhnya berniali

ekonomis dalam penggunaan bahan untuk lapisan di

atasnya yang relatif lebih mahal (Croney, 1977 ;

193) .

2. Sebagai lantai kerja dalam menghampar bahan lapis

pondasi. kekuatan tanah dasar akan berpengaruh

dalam menentukan ketebalan perkerasan. Pada keadaan

tanah dasar yang lunak, di butuhkan ketebalan

perkerasan yang relatif lebih tebal di bandingkan

dengan ketebalan lapis perkerasan pada keadaan

tanah dasar yang keras. Untuk mengetahui nilai

kekuatan masing-masing bahan susun perkerasan,

umumnya digunakan dengan cara CBR.

3. Sebagai lapisan yang harus mempunyai nilai kepada

tan dalam mencegah masuknya air dari tanah dasar ke

lapisan pondasi.
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±z- Tanah Dasar {SuJjUCtliil-l

Tanah Dasar { Subgrade) dapat berupa permukaan

tanah asli, galian atau timbunan sesuai dengan

kondisi-kondisi teriintu di lapangan. Untuk mendapat-

kan kekuatan dan ke.netan pada suatu rencana perkera

san sesuai dengan umur rencana, sifat dan daya riukung

tanah dasar sangat besar pengaruhnya.

Fungsi tanah dasar sebagai bahan perkerasan
t

a d a 1a h s e b a g a i b o r a i u t :

1. Bahan yang mampu rienahan beban lalulintas.

2. Menghindari merosapnya air ke dalam lapis perkera

san yang ada di ataanya.

Dari gambar 2.2. dijelaskan bahwa tegangan-

teg an gan yang tf-:rjadi at an semakin kecil untuk tiap-

tiap ponambahan ;edd 1u,uan . Demikian halnya dengan

ilustrasi yang di Derii-an pada gambar 2.4. menunjuk

kan bahwa beban i. :?• ida.- .- an (w) yang disebarkan mela-

lui bodi k on tak. -nerata sebesar P 0'
Beban tersebut

pada kedalaman wicapii tanah dasar akan menjadi P1,

(P3 < Pf) )

lOit. w

FiCURE 16-8 SpiiMti of wliccl lo:i(l pressure llmiiiijli pa>c-
mcnl i'.ruaure. 'Cu'.mcs;'The Al|)h:ill IiiMilulc.)

'GarnBar 2 .4". DIstribusi beban roda
Sumber : Fred L. Mannering, 1990
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B. Indek Permukaan

Indek permukaan dari kinerja jalan merupakan perwu

judan pisik (Structural pavement) perkerasan tentang

kondisinya dalam memberikan tingkat pelayanan kepada para

pengemudi (Bina Marga, 1990).

Konsep AASHO Road Test mengenai indek permukaan

perkerasan (Serviceability Indek), diawali dengan penga-

matan atas terjadinya retak-retak (Cracks), alur (rut

ting) amblas dan kerusakan lainnya akibat beban lalulin

tas yang berulang pada periode tertentu.

Nilai indek permukaan ini, menyatakan tingkat pela

yanan perkerasan tersebut dalam melayani arus lalulintas.

Semakin kecil tingkat k-rusakan yang terjadi pada perker

asan, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan

pada para pemakai jalan. Oleh karena itu antara tingkat

kerusakan dengan kualitas pelayanan merupakan tinjauan

penting dalam perencanaan perkerasan. Artinya semakin

tinggi tingkat kerusakan, maka semakin rendah kualitas

pelayanannya.

Jalan yang baru digunakan untuk melayani lalulintas,

biasanya memberikan tingkat pelayanan yang cukup tinggi,

akan tetapi pengaruh beban lalulintas yang tinggi menye-

babkan kondisi permukaan perkerasan jalan lambat 1aun

menjadi berkurang tingkat pelayanannya. Selain itu penga

ruh lingkungan yang kurang baik akan mempercepat menurun-

nya tingkat pelayanan yang diberikan. Dapat dilihat pada

gambar 2.5.
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Gambar 2.5. Penurunan Indek Permukaan akibat
beban lalulintas dan pengaruh ling

kungan .

Sumber : HCM, 19B5

Bina Marga memberi skala indek permukaan (IP), dalam

menyatakan kerataan dan kekuatan permukaan perkerasan

jalan berkisar antara 1 - 2,5 , sesuai dengan klasifikasi
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.jalan yanq Ada tdapat uilihat pada tabel 2.1 dan 2.2).

Tabel 2. 1. filial indt.-k ifcrinuka&n <1P> psua awal umur

rericaiia uni;uk uvasinq—loasittg Jen is lapis permu
kaan .

Jen is Lapis Perkerasai

Laston

Lasbutaq

HRA

Bur da

Bur tu

Lapen

Latasbum

Bur as

Latasir

Jalan tanah

Jal &n i;er i k 11

IP
O

*.)
Roqhness ' (mm/km)

> 4

i-> , 17 »J , O

3,9-3,'J

3,4-3,0

3, 3-3,5

3,4-3,0

3,4-3,0

3,4—3,0

••- * -• ->- 7 •->

+-, ? •*-, o

j^ , 1? ^_ , o

2,3-2,3

i 2,4

1 1OOO

> 1 OOO

i 2000

> 2000

i 2000

> 2000

< 2000

< 2000

i 3000

> 3000

Sumber : Departemen P^kiir.jaan Urnum, lyyO

Roughness ialah ruiai. yang didapat dar i

denqan slab NAASR£> y.fnq Uipasanq pada kendaraan stan-

dar Datsun 1D00 stai iori i4auon, denqan kecepatan kenda

raan ± 32 km per jam.

Gerakan &umbu bet ska-.ny :ialar» arah vertikal dipindahkan

pada al at rouq;;:;,i?,. ^r istjlalui kahel yang dipasanq

ditenqah—tenqari sus.iuu ij&iakanq kendaraan, yang Eel an —

.jutnya dip indahkan kepada counter melalui "flexible

dr ive".

Setiap putaran counter adalah sama ciengan IS,2 iTiHi

gerakan vertikal aotava sumbu belakang dan body kenda

raan. Al at rouqhness type lain dapat diqunakan denqan

pengukuran
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menqkalibrasikan Iw^il yang diperoleh terhadap rouqh-

meter MAASRA.

Sei an.jutnya nilai inuek permukaan yang dian.jurkan oleh

Bina Marqa sebagai pedos.an perencanaan adalah nilai indek

permukaan akhir, yaitu '-Ip^:> : 1; 1,5; 2 dan 2,5. Nilai-

nilai ini diasumsikan bfcbayai nilai dengan tinqkat pela

yanan yang buruk seticp masing-masing fungsi jalan.

Tabel 2.2. Nilai Indek: Ptr.cukaan pada akhir umur rencana
f IPt>

LER f'alsi f i kasi Jal an

(Lintas Ekuivalen

Rencana)*-' Lokal Kolektor Arter i Tol

< 10 1,0-1,5 1,5 1,5-2,0 —

10 - lOO J. , wf 1,5-2,0 2,0 -

lOO - lOOO 1.5-2,0 2,0 2,0-2,5 -

> 1000 2fO-2,5 2,5 2,5

!
1

Sumber : Departemen Pekerjaan Urnum, 1337

LtK dalam satu^n anok a ekivalen S,16 ton beban sumbu

t-unuqal .

Cat at an t-'ada proyek-p-'oyek penunjanq .jalan JAPATAjalan

murah, jalan darurafc maka IP dapac diainbil 1,0.

C. UMUR RENCANA CUR>

Paua umumnya suatu aerkerasan, perencanaannya dida-

sarkan pada periode peii syanan t.elama 20 tahun <.Hitczak,

1375.). Untuk memudahkan perhitungan perkerasan pada

periode tersebut, maka >/c«l ume lalulintas yang terjadi

dikelompokkan menurut kendaraan standar f>^ren<zanaan.
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Denqan pemahaman beh^a, jenis kendaraan yang beragam uku

ran, berat dan koi ii :,u,<ur asi as pandar perlu d ikonver masi-

kan terlebih dahulu ke dalam angka ekivalen beban sumbu.

Dalam per timbanqan kel ayakan perhitungan, perencanaan

perkerasan dapat ducerjakan rnelalui pentahapan pada

periode tertentu. Biasanya periode pertama untuk 10 tahun

umur rencana, selebihnya, 10 tahun sisa umur diker.jakan

pada tahap berikutnya 'Bina Marga, 1330J.

D. K'ONDISI LINGKUN8AN

Kondisi 1mykunqan untuk tiap r.eyara pada kenyataan-

nya tidaklah sama. Di neyara yang menqenal empat musim,

pengaruh terbesar kerap kali ter.jadi adalah akibat keiem-

baban atau embun sal.ju ini akan berpenqaruh pada masinq-

masing lapisan, yanq akan menurunkan daya dukung tanah

atau kemampuan peiuauai material penyusun serta daya

dukung tanah dasar iSu^Qre-tfe).

Sama halnya denqan kondisi di neqara-negara tropis,

perubanan temper at-ur L<er iangsung terus menerus dari waktu

ke waktu. Hanya =a.;a rieqara yang mengenal dua musim,

ter.jadinya temper atur tinggi yang di alami relatif lebih

lama. Pada temperatur yang tinggi, aspal akan menjadi

lembek, sedanqkan su iatnya akan menjadi lebih keras dan

kaku apabila kondisi kondisi temperaturnya menjadi ren

dah. Tentunya q&.jala ini (lembek dam keras.) akan menye-

babkan stabilitas yanq diberikan oleh perkerasan.



Kelembaban .juqa ber pengaruh dalam kemampuannya

memberikan tingkat kenyamanan pada para pemakai .jalan.

Pada kondisi kelemoaban yanq cukup tinggi, menyebabkan

bahan susun perkerasan menualami pelapukan dan melemahkan

daya ikat ancar aqreqat. Selan.jutnya hal inipun akan

menquranqi stabilitas perkerasan yanq ada. Oleh karenanya

dalam perancanyan perkerasan Jalan, kedua kondisi (kelem-

baban akan pengaruh temperatur :> ini perlu ditinjau berda

sarkan kondisi 1inqkur>qan setempat.

Kondisi 1mgkunyari dimana lokasi jalan tersebut

berada akan mempenqaruhi lapisan perkerasan .jalan dan

tanah dasar, yaitu antara lain :

1. Berpenqaruh terhadap sifat teknis konstruksi perkera

san dan sitat komponen material lapisan perkerasan.

2. Pelapukan bahan material.

3. Mempenparuhi penurunan tingkat kenyamanan dari perke

rasan jalan.

Faktor utama yang mempengaruhi konstruksi perkerasan

lalah air yanq berasai dari hu.jan (khususnya di Indone

sia!) dan pengaruh perubahar. temperatur akibat cuaca.


