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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Kerusakan Pada Struktur Perkerasan Lentur 

Menurut Hardiyatmo (2015), kerusakan pada sturktur perkerasan lentur dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk tingkat kerusakannya dapat dilihat pada 

lampiran A. 

1. Kerusakan pada lapisan pondasi 

Kerusakan yang diakibatkan oleh lapisan pondasi yang kurang baik adalah 

sebagai berikut. 

a) Amblas (Depression) 

Kerusakan jenis ini dapat terjadi karena adanya air yang tergenang. 

Air ini dapat meresap kedalam lapisan perkerasan yang akhirnya akan 

menimbulkan lubang. Kemudian permukaan yang menerima beban 

kendaraan yang melebihi dari beban yang direncanakan maka akan 

mengalami penurunan pada bagian perkerasan karena tanah dasar yang 

mengalami settlement. 

b) Bergelombang (Corrugation) 

Kerusakan jenis ini terjadi di daerah melintang jalan. Dengan 

timbulnya lapisan permukaan yang keriting ini, pengemudi akan 

merasakan ketidak nyamanan. Rendahnya stabilitas campuran yang 

berasal karena rendahnya kadar aspal yang terkandung, terlalu banyak 

penggunaa agregat halus, agregat yang berbentuk bulat, dan permukaan 

penetrasi yang tinggi merupakan penyebab kerusakan ini. 

c) Alur (Rutting) 

Kerusakan jenis ini merupakan tempat menggenangnya air hujan 

yang jatuh di atas permukaan jalan, mengurangi tingkat kenyamanan, dan 

akhirnya timbul keretakan. Terjadinya alur disebabkan oleh lapis 

perkerasaan yang kurang padat, dengan demikian terjadi tambahan 

pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda. Campuran 

aspal dengan stailitas yang rendah menimbulkan deformasi plastis. 
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d) Mengembang (Swell) 

Kerusakan jenis ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar 

yang merupakan tanah ekspansif. 

e) Lubang (Potholes) 

Kerusakan jenis ini dapat berupa mangkuk dengan ukuran yang 

bervariasi. Ketika hujan lubang ini dapat menampung dan meresapkan 

air ke dalam lapis permukaan yang menyebabkan semakin parahnya 

kerusakan jalan. Kerusakan ini dapat terjadi akibat  campuran material 

lapis permukaan buruk, seperti : 

1) Lapis permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah 

lepas akibat pengaruh cuaca. 

2) Sistem drainase buruk, sehingga air banyak yang meresap dan 

mengumpul melalui lubang ini. 

3) Retak-retak yang terjadi apabila tidak segera ditangani maka akan 

mengakibatkan kerusakan lainnya. 

f) Konsolidasi 

Penurunan konsolidasi tanah di bawah timbunan menyebabkan 

distorsi perkerasan. Perkerasan lentur yang dibangun diatas kotoran atau 

tanah gambut, akan memuculkan area yang amblas dan retak yang 

berbentuk setengah lingkaran di permukaan perkerasan. 

2. Kerusakan pada struktur lapisan permukaan 

Kerusakan yang diakibatkan oleh lapisan permukaan yang kurang baik 

adalah sebagai berikut. 

a) Sungkur (Shoving) 

Kerusakan  jenis ini terjadi karena permukaan jalan mengalami 

deformasi plastis yang terjadi ditempat kendaraan sering berhenti 

b) Benjol dan Turun (Bump and Sags) 

Bendul kecil yang menonjol keatas, pemindahan pada lapisan struktur 

perkerasan itu disebabkan oleh struktur perkerasan yang tidak stabil. 

Selain itu bendul juga disebabkan oleh : 

1) Bendul atau tonjolan yang dibawah PCC slab pada lapisan AC. 



32 
 

2) Lapisan aspal bergelombang (membentuk lapisan lensa cembung). 

3) Struktur perkerasan yang menjumbul ke atas pada material disertai 

retakan yang ditambah dengan beban lalu lintas (kadang-kadang 

disebut tenda). 

c) Retak (Crack) 

Retak dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Faktor penting dalam 

melakukan perancangan campuran lapisan permukaan lentur adalah 

rencana tebal perkerasan dan rencana campuran itu sendiri. Apabila faktor 

tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah retak pada lapisan permukaan 

sebagai berikut. 

1) Retak pinggir (Edge Cracking) 

Retak pinggir adalah retak yang sejajar dengan jalur lalu lintas dan 

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

struktur perkerasan. Kemungkinan penyebabnya seperti, tidak 

baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadinya 

penyusutan tanah, dan akar tanaman yang tumbuh di tepi struktur 

perkerasan 

2) Retak kulit buaya (alligator cracks) 

Retak pada perkerasan ini saling merangkai yang membentuk 

serangkaiam kotak-kotak kecil menyerupai kulit buaya. Retak ini 

disebabkan oleh bahan perkerasan yang kurang baik, pelapukan 

permukaan, tanah dasar ataupun bagian perkerasan dibawah lapis 

permukaan yang kurang stabil, atau bahan lapis pondasi dalam 

keadaan jenuh air (air tanah baik). Jika daerah dimana terjadi 

kerusakan ini luas, hal ini disebabkan oleh repetisi beban lalu lintas 

yang melampaui beban yang seharusnya diterima oleh permukaan 

tersebut. 

3) Retak kotak-kotak (Block Cracking) 

Retak ini disebabkan oleh perubahan volume pada lapisan 

permukaan yang memakai aspal dengan penetrasi rendah, atau 

perubahan volume pada lapisan pondasi dan tanah dasar. 
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4) Retak memanjang atau melintang (Longitudinal/Trasverse 

Cracking) 

Jenis kerusakan ini disebabkan oleh ikatan sambungan yang 

kurang baik, daya dukung perkerasan pada jalan pelebaran dengan 

jalan yang lama. 

5) Retak sambung (Joint Reflec Cracking) 

Retak memanjang yang terjadi pada sambungan antara perkerasaan 

lama dengan perkerasaan pelebaran. Hal ini disebabkan oleh ikatan 

antara sambungan tidak sesuai. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, 

air dapat meresap masuk ke dalam lapisan perkerasaan melalui celah-

celah, butir-butir agregat dapat lepas dan retak bertambah besar. 

d) Kerusakan di Pinggir Perkerasan 

Bentuk kerusakan ini terjadi akibat terdapatnya beda ketinggian 

antara permukaan struktur perkerasan dengan permukaan bahu jalan atau 

tanah disekitarnya, dimana permukaan bahu lebih rendah terhadap 

permukaan struktur perkerasan. Kemungkinan penyebabnya seperti, lebar 

struktur perkerasan yang kurang, material bahu jalan yang mengalami 

erosi atau penggerusan, dilakukan pelapisan lapisan struktur perkerasan, 

namun tidak dilaksanakan pembentukan bahu jalan. 

e) Tambalan (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. Tambalan dilaksanakan pada 

seluruh atau beberapa keadaan yang rusak pada badan jalan tersebut. 

Kemungkinan penyebab adalah perbaikan akibat dari kerusakan 

permukaan perkerasan dan penggalian pemasangan saluaran atau pipa. 

f) Persilangan rel (Railroad Crossing) 

Jalan rel atau persilangan rel dan jalan raya, kerusakan pada 

perpotongan rel adalah penurunan atau benjol sekeliling atau diantara rel 
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yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik bahan. Tidak bisanya 

menyatu antara rel dengan lapisan perkerasan dan juga bisa disebabkan 

oleh lalu lintas yang melintasi antara rel dan perkerasan. Kemungkinan 

penyebab : 

1) Amblasnya perkerasan, sehingga timbul beda elevasi antara 

permukaan perkerasan dengan permukaan rel. 

2) Pelaksanaan pekerjaan atau pemasangan rel yang buruk. 

g) Kerusakan Tekstur Permukaan 

1) Butiran Lepas (Ravelling) 

Kerusakan jenis ini dapat terjadi secara meluas dan mempunyai 

efek yang disebabkan oleh hal yang sama dengan lubang. 

2) Kegemukan (Bledding) 

Kerusakan jenis ini dapat disebabkan oleh pemakaian kadar 

aspal yang tinggi pada campuran aspal mengakibatkan permukaan 

jalan menjadi licin. Jika temperature sedang tinggi, aspal akan 

menjadi lunak dan akan meninggalkan jejak ketika dilalui roda. 

3) Agregat licin (Polished Aggregate) 

Pengausan agregat dapat membahayakan kendaraan yang 

sedang melintas karena permukaan jalan menjadi licin. Pengausan ini 

terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus 

terhadap roda kendaraan, agregat yang digunakan berbentuk bulat 

dan licin.  

h) Patah slip (slippage cracking) 

Kerusakan jenis ini disebabkan oleh kurang baiknya ikatan antara 

lapis permukaan dengan lapisan dibawahnya. kurang baiknya ikatan 

tersebut disebabkan oleh adanya debu, minyak, air, atau benda-benda non-

adhesif lainnya. Retak ini pun dapat terjadi akibat selalu banyaknya pasir 

dalam campuran lapisan permukaan, atau kurang padatnya bagian yang 

rusak. 
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B. Pavement Condition Index (PCI) 

Shahin (1994) menyatakan, Pavement Condotion Index (PCI) merupakan 

salah satu metode penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat 

kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha 

pemeliharaan. Nilai Pavement Condition Index (PCI) memiliki rentang 0 (nol) 

sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sempurna (excellent), sangat baik (very 

good), baik (good), sedang (fair), jelek (poor), sangat jelek (very poor), dan gagal 

(failed). 

Tabel 4.1 Nilai PCI 

Nilai PCI 
 

Kondisi Jalan 

85 – 100 SEMPURNA (excellent) 

70 – 84 SANGAT BAIK (very good) 

55 – 69 BAIK (good) 

40 – 54 SEDANG (fair) 

25 – 39 BURUK (poor) 

10 – 24 SANGAT BURUK (very poor) 

0 – 10 GAGAL (failed) 
(Sumber : Hardiyatmo,H.C, 2015) 

Penilaian kondisi perkerasan diperlukan untuk mendapatkan nilai pavement 

condition index (PCI), paramater dalam penilaian kondisi perkerasan meliputi : 

1. Kerapatan (Density) 

Kerapatan adalah persentase luas atau panjang total dari satu jenis 

kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang diukur, dalam sq.ft 

atau dalam feet atau meter.  

Density  = 
𝐴𝑑

𝐴𝑠
 x 100 %  …………………………………….(1) 

 Density  = 
𝐴𝑑

𝐴𝑠
 x  100 %……………………………………..(2) 

Untuk kerusakan tertentu seperti lubang, maka dihitung dengan : 

Density  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑢𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑠
 x  100 %……………..…………..(3) 

dimana:  

Ad  = Luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m2)  
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Ld  = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m)  

A s = Luas total unit segmen (m2) 

2. Nilai Pengurangan (Deduct Value) 

Deduct Value adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang 

diperoleh dari kurva hubungan antara density dan deduct value. Deduct Value 

juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap kerusakan. 

3. Nilai Pengurangan Total (Total Deduct Value/TDV) 

Total Deduct Value (TDV) adalah nilai total dari individual deduct value 

untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit 

penelitian. 

4. Nilai Pengurangan Terkoreksi (Corrected Deduct Value/CDV) 

Corrected Deduct Value (CDV) adalah diperoleh dari kurva hubungan 

antara nilai TDV dan nilai CDV dengan pemulihan lengkung kurva sesuai 

dengan jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih besar 

dari 2 (dua). 

5. Klasifikasi Kualitas Pekerasan 

Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit dapat 

diketahui dengan rumus :  

PCI(S) = 100 – CDV…………………………………………(4) 

Dengan :  

PCI(S) : Pavement Condition Index untuk tiap unit. 

CDV : Corrected Deduct Value untuk tiap unit.  

Untuk nilai PCI Secara keseluruhan : 

PCI = 
Σ𝑃𝐶𝐼 (𝑠)

𝑁
…………………………………………………(5) 

Dengan : 

PCI    : Nilai PCI perkerasan keseluruhan. 

PCI(S) : Pavement condition index untuk tiap unit. 

N : Jumlah unit 

 


