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2.1 Kajian Pustaka 

Tujuan utama pembuatan struktur jalan adalah untuk mengurangi tegangan 

atau tekanan akibat beban roda, sehingga mencapai tingkat nilai yang dapat 

diterima oleh tanah yang menyangga strukturtersebut. Kendaraan pada posisi 

diam di atas struktur yang diperkerasmenimbulkan beban langsung (tegangan 

statis) pada perkerasan yang terkonsentrasi pada bidang kontak kecil antara 

roda dan perkerasan. Ketika kendaraan bergerak, timbul tambahan tegangan 

dinamis akibat pergerakan kendaran keatas dan kebawah karena ketidakrataan 

perkerasan, beban angin dan lain sebagainya (Wignall, 1999) . 

Pendapat lain diutarakan 'bahwa lapis perkerasan berfungsi untuk 

menerima dan menyebarkan beban lalu-lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang 

berarti pada kontruksi jalan itu sendiri, sehingga akan memberikan kenyaman 

kepada si pengemudi selama masa pelayanan jalan tersebut. Dengan demikian 

perencanaan tebal masing-masing lapis perkerasan harus diperhitungkan dengan 

optimal (S. Sukirman, 1993). 

Banyak metode yang dapat dipergunakan dalam perencanaan perkerasan 

jalan misalnya metode Bina Marga di Indonesia dan metode AASHTO (American 

Association ofState Highway and Transportation Officials) dari Amerika. Metode 

Bina Marga sendiri bersumber dari metode AASHTO 1972 yang dimodifikasi 

sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia dengan langkah-Iangkah perhitungan 
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yang culmp panjang dan pembacaan nomogram-nomogram yang membutuhkan 

ketelitian dan kesabaran agar tidak terjam kesalahan, sehingga proses 

perencanaalluya cukup lllcnyita waktu (ApJianto dan Basuki, 2001). 

Standard perencanaan Bina Marga membedakan kekuatan jalan 

berdasarkan beban maksimum yang Iewat (MST 8), sedangkan menurut 

AASHTO perencanaan tebal perkerasan berdasarkan jumlah total Faktor 

Kerusakan (Damage Factor) yang umumnya dapat dinyatakan dalam EAL 

(Equivalent Axle Load), Efivalen 8.16 ton Standard Axle Load. Hal ini bukan 

berarti beban gandar maksimum kendaraan yang dapat diakomodasi hanya sebesar 

8.16 ton, akan tetapi bisa berapa saja dengan faktor perusak yang berbeda 

tergantung EDF (Equivalent Damage Factor) dati kendaraan/gandar yang lewat. 

Oi Indonesia pada wnumnya, total beban gandar yang lewat diperkirakan jauh 

lebih besar dari pada yang disarankan Bina Marga, mengingat masill banyaknya 

kendaraan-kendaraan berat yang membawa beban jauh melewati beban legal yang 

disyaratkan (Mochtar, 1999). 

AA~"1/TO Guide for Design Pavement Structures merupakan dokumen 

utama yang digtmakan lmtuk merencanakan perkerasan jalan barn ataUP1ID 

perkerasan jalan tambahall. Semua metode perencanaan perkerasml AASHTO 

mulai dari AASHTO 1972,1986 sampai AASHTO 1993 didasarkan analisa 

empirik. AASHTO 1986 dan 1993 lebih disempumakan dalam input material, 

desain keandalan, dan prosedur empirik untuk perellcanaan perbaikan jalan 

(AASHTO 2002 Design Guide). 

\
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Kartika dan Prastyanto (2001), melakukan penelitian pada mas jalan yang 

dilewati kendaraan dengan muatan Golongan C (pasir, split, batu kali) dengan 

berat volume bahan galian ini yang relatiftinggi. Analisa lalu lintas menggunakan 

Metode Bina Marga dimana Bina Marga membedakan kekuatan jalan berdasarkan 

beban maksiInulll yang lewat. Hasil perencanaan tebal perkerasan wItuk mas jalall 

di sekitar daerah galian C (Pasir, split, bam kali) menggunakall eara Billa Marga 

deugan aswnsi seteugah kendaraan bermuatan penuh dan seteugahnya lagi 

bermuatan kosong, menoojukkan "Wnur aktual perkerasan akan berkurang lebih 

dari separoh wnur rencana. Misalnya jika wnur rencana 5 taboo, maka wnur 

aktual diperkirakan hanya akan taban sampai 2,3 tabun. 

Menurut Tjan (2000), Pada desain tebal perkerasan 1entur metode SNI 

1732-1989-F, salah satu masukan desain adalah Daya Dukung Tanah (DDT). 

Nilai DDT tersebut diperoleh secara tidak langsung dati nilai CBR lapis muah 

dasar. Korelasi antara DDT dengan CBR itu tidak unique (unik). Sehingga 

peuggunaan korelasi DDT-CBR harns dilakukau deugan sangat bali-bali dan periu 

ditunjang dengan pengalaman setempat. Sesllngguhnya parameter yang lebih tepat. 

digtmakan sebagai ganti DDT adalah modulus resilien lapis tanah dasar. MR 

sebagaunana telah banyak digunakall oleh negara-negara maju seperti Amerika, 

Inggris melalui manual peramran perencallaau perkerasan jalau yang dikeluarkan 

oleh AASHTO. 

Sugeng Tri Wahyono dan Setiadi, (2001), Penelitian yang dakukan pada 

ruas jalan Yogyakarta-Prambanan uri peneliti memprediksi kondisi tiugkat 

kerusakan jaiall yang terjadi, dellgan menganalisa pada tebal struktur 
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perkerasannya, dengan menggunakan metode standar yang digunakan di 

Indonesia (metode Bina Marga) dan metode yang digunakan negara-negara lain 

yaitu metode AASHTO 1986. 

Hasil penelitian ini adalah perencanaan tebal struktur peIkerasan pada 

surface course del.lgal.l metode AASHTO 1986 lebih tebal 2 em dari metode Bina 

Marga Hal illi dikarenakall metode analisa komponen BiDa Marga banyak 

mellyadur dari metode AASHTO 1986 dengan disesuaikan kondisi lingkungan di 

Indonesia. Sedangkall untuk kondisi tebal struktur perkerasan pada mas jalan 

Yogyakarta-Prambanan masih baik hingga tahun 2010. 

Agus Sofan dan Wini Utomo, (1997). Penelitian ini merupakan studi kasus 

untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab teljadinya kerusakan pada mas 

jalan Karang Nongko - Nagung dengan melakukan penyelidikan langsung eli 

lapallgan dan uji di laboratoriwn serta mel.lgumpulkall informasi dari dillas terkait. 

Hasil dati studi kasus illi adalah bahwa penyebab teIjadinya kerusakau 

pada ruas jalan Karang NOllgkO - Nagung adalah penggunaan aspal di bawah 

kadar aspal optimum yang disyaratkan dan teIjadinya abrasi agregat kasar. 

UJllar Syarit: (2000). Penelitian yang dilakukan mempakan penelitian 

lapallgall dan penelitialllaboratoriulll yang lllenguji allalisa saringan, pemeriksaan 

kepadatall betoll aspal, pellleriksaan beratjenis agragat dan ekstraksi beton aspal 

Kerusakan yang ada pada jalan KH Ahmad Dahlall ini adalah bleeding dan 

cracking yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak stabil. Berdasarkan 

penelitian ini, kemsakan disebabkan oleh bleeding, yaitu kadar aspal yang 

berlebillan dan bersama-sama dengan agregat hasil degradasi naik ke pennukaan. 
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Tabel2.1 Tabel Ringkasan Refereosi Penelitian Lain 

No Nama Peneliti Jenis Tabuo Judul ~:fetode Lokasi Hasil 

1 

2 

Sugeng Tri W dan 
Setiadi 

Agus Sofan dan 
Wini Utomo 

Anonim 

Anonim 

2001 

1997 

Analisa Tebal Lapis 
Keras Jalan Yogyakarta-
Prambanan Hingga 
Th.2010 paska 
Peningkatan Pada Tahun 
2001. 

Studi Kasus Strukiur 
Jalan Sepanjang Jalan 
Karang Nongko -
Nagung. Wates. 
Kabupaten Kulon 
Progo". 

Metode 
BinaMarga 
1987 dan 
Metode 
i'.ASHTO 
1986 

Metode 
BinaMarga 
1987 dan 
Metode 
AASHTO 
1986 

Jalan Raya 
Yogyakarta-
Prambanan 

Jalan Karang 
Nongko-
Nagung. Wates 

Terbal lapis perkerasan 
Surface course dengan 
parameter AASHTO 1986 
lebih tebal 2 em dari Bina 
Marga, kondisi tebal 
perkerasan sampai 2010 
masih baik. 
Penyebab terjadinya 
kerusakan pada ruas jalan 
Karang Nongko - Nagung 
adalah penggunaan aspal di 
bawah kadar aspal optimum 
yang disyaratkan dan 
terjadinya abrasi agregat 
kasar. 

~ 
-' Surya Pujoyono Anonim 2001 Penyusunan Program 

Komputer Untuk 
Perancangan Tebal 
Perkerasan Lentur" 

Metode 
Bina Marga 
1987 

- Perencanaan tebal lapis 
perkerasan dilakukan dalam 
3 lingkup perancangan. yaitu 
konstruksi menerus. 
konstruksi bertah~p dan 
penambahan lapis perkerasan 
(overlay). 
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