BAB III
LANDASAN TEORI

A. Jenis Kerusakan Perkerasan Jalan
Sulaksono (2001) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap struktur perkerasan
jalan akan mengalami proses pengerusakan secara progresif sejak jalan pertama kali
dibuka untuk lalu lintas. Secara garis besar kerusakan jalan dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu kerusakan struktural mencakup kegagalan perkerasan atau
kerusakan dari satu atau lebih komponen perkerasan yang mengakibatkan
perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas sehingga harus diperbaiki
dengan membangun ulang perkerasan tersebut dan kerusakan fungsional adalah
suatu kondisi kerusakan dimana keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat.
Kerusakan jalan dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Jenis Kerusakan pada Perkerasan Jalan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama Kerusakan
Retak kulit buaya
Retak kotak-kotak
Retak pinggir
Retak sambungan
Retak memanjang/ melintang
Patah/slip
Keriting
Amblas
Alur
Sungkur
Mengembang/jembul
Lubang
Cekungan
Pelepasan butir
Pengausan agregat
Kegemukan
Pinggir turun vertikal
Tambalan
Perlintasan jalan rel
17

18

1.

Retak (Cracking)
a.

Alligator Cracking / Retak Kulit Buaya
Retak ini berbentuk seperti retakan dengan arah tidak beraturan dan
menyerupai kulit buaya, dengan lebar celah lebih besar atau sama dengan
3 mm. Dapat terjadi pada alur kendaraan atau pada bagian lain di
permukaan jalan Adapun penyebabnya antara lain :
1) Konstruksi tidak kuat mendukung beban lalu lintas yang ada.
2) Pelapukan aspal.
3) Lapis permukaan yang tipis.
4) Daya dukung tanah rendah dan tingginya air tanah pada badan
perkerasan jalan.
Pada proses pengukurannya retak kulit buaya diukur dalam meter
persegi (m2).
Tabel 3.2 Indikator dan Perbaikan Kerusakan Retak Buaya

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

L

perbaikan

Halus, retak rambut/halus memanjang sejajar

Belum perlu

satu dengan yang lain dengan garis tipis tanpa

diperbaiki, ditambal

berhubungan satu sama lain.

dengan aspal panas.

Pengembangan lebih lanjut dari retak kulit
M

Pilihan untuk

buaya ringan yang berkembang ke dalam pola
atau jaringan retakan dengan kualitas ringan.
Pola retak berlanjutan sehingga dapat

H

diketahui dengan mudah. Pola retakan akan
saling berhubungan membentuk pecahan.

Sumber:Shahin, 1994.

Penambalan, lapisan
tambahan.

Lapisan tambahan,
rekonstruksi.
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Gambar 3.1 Kerusakan Retak Buaya Low Severity, Medium Severity dan High Severity
b.

Block Cracking / Retak Blok
Retak ini berbentuk blok pada perkerasan jalan dan umumnya terjadi
pada lapisan tambahan (overlay).Kerusakan ini memiliki ukuran blok lebih
dari 200 mm x 200 mm. Adapun penyebabnya antara lain :
1) Perambatan dari retak susut pada lapisan di bawahnya.
2) Retak pada lapisan lama yang tidak diperbaiki.
3) Perubahan volume pada lapis pondasi dan tanah dasar.
4) Adanya akar pohon atau utilitas dibawah lapis perkerasan.
Tabel 3.3 Tingkat Kerusakan Retak Blok / Block Cracking

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

Blok didefinisikan oleh retak rambut

Penutupan retak (seal

yang membentuk bagian kotak dengan

cracks), penutupan

celah kecil tingkat kerusakan rendah.

permukaan

Kerusakan

L

Blok didefinisikan oleh retak dengan
tingkat kerusakan sedang yang

M

merupakan perkembangan lebih lanjut
dari retak rambut.

Penutupan retak (seal
cracks) dan lapis
tambahan

Blok didefinisikan oleh retak yang
H

membentuk bagian kotak dengan celah

Lapis tambahan,

yang besar dengan tingkat kerusakan

rekontruksi

tinggi.
Sumber : Shahin, 1994.
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Blok cracking diukur dalam meter persegi (m2).Setiap bidang bagian
perkerasan memiliki tingkat keparahan yang berbeda dan harus diukur,
dicatat secara terpisah.

Gambar 3.2 Kerusakan Retak Blok Low Severity, Medium Severity dan High
Severity
c.

Edge Cracking / Retak Pinggir
Kerusakan ini terjadi pada pertemuan tepi permukaan perkerasan
dengan tanah sekitarnya . yang berukuran 0,3 m - 0,6 m. Penyebaran
kerusakan ini dapat terjadi sepanjang tepi perkerasan dimana sering terjadi
perlintasan roda kendaraan dari perkerasan ke bahu atau sebaliknya.
Kemungkinan penyebab :
1) Kurangnya dukungan dari arah lateral (dari bahu jalan).
2) Drainase kurang baik.
3) Bahu jalan turun terhadap permukaan perkerasan.
4) Konsentrasi kendaraan berat berada didekat pinggir perkerasan.
Tabel 3. 4 Tingkat Kerusakan Retak Pinggir / Edge Cracking

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

Retak sedikit tanpa pecahan atau butiran lepas

M

H
Sumber: Shahin, 1994.

Pilihan untuk perbaikan
Belum perlu diperbaiki,
penutupan retak.

Retak sedang dengan celah agak lebar dan

Penutupan retak,

butiran lepas

penambahan parsial.

Banyak pecahan atau butiran lepas
disepanjang tepi perkerasan.

Penambahan parsial.
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Gambar 3.3 Kerusakan Jalan Retak Pinggir / Edge Cracking
d.

Joint Reflection Cracking/Retak Sambung
Kerusakan terjadi pada permukaan perkerasan aspal yang telah
dihamparkan diatas perkerasan beton semen portland/ pada perkerasan
komposit. Pola retakan ke arah memanjang, melintang, diagonal
Kemungkinan penyebab : .
1) Gerakan dari tanah pondasi.
2) Hilangnya kadar air pada tanah dasar berkadar lempung tinggi.

Tabel 3.5 Tingkat Kerusakan Retak Sambung / Joint Reflection Cracking
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

1. Retak tak terisi, lebar < 10 mm
L

2. Retak terisi, sembarang lebar (pengisi

Pengisian retak.

kondisi bagus)

M

1. Retak tak terisi, lebar 10 - 76 mm

Penutupan retak,

2. Retak terisi, sembarang lebar yang

penambalan kedalaman

dikelilingi retak acak ringan.
1. Retak tak terisi lebih dari 3 in (76 mm)
H

2. Retak lebar dengan beberapa inci
disekitar retakan, pecah.

parsial
Penambalan kedalaman
parsial, rekonstruksi
sambungan.

Sumber: Shahin, 1994.

Diukur dalam meter panjang (m), panjang dan tingkat keparahan retak
masing-masing harus diidentifikasi dan dicatat.
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Gambar 3.4 Kerusakan Jalan Joint Reflection cracking Low Severity, Medium Severity dan
e. Longitudinal & Transfersal Cracks/Retak
High SeverityMemanjang & Melintang
e.

Retak Memanjang/Melintang
Kerusakan jenis ini berupa retak memanjang dan retak melintang pada
permukaan jalan. Retak ini terjadi sejajar dengan as sumbu jalan atau
sepanjang tepi perkeraan jalan. Kemungkinan penyebab:
1) Perambatan dari retak penyusutan lapisan perkerasan dibawahnya.
2) Terjadi perubahan volume pada tanah dasar terutama pada tanah
lempung.
3) Material yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan.
Retak memanjang dan retak melintang diukur di dalam meter panjang (m).
Tabel 3.6 Tingkat Kerusakan Retak Memanjang / Melintang

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

M

Retak tak terisi, lebar < 3/8 in (10 mm)
Retak tak terisi, lebar < 3/8 - 3 in (10 - 76
mm)
Satu dari kondisi berikut yang terjadi:

H

1. Tergolong retak terisi atau tak terisi
dikelilingi dengan retak acak
2. Retak tak terisi lebih dari 3 in (76 mm)

Sumber: Shahin, 1994.

Pilihan untuk perbaikan
Belum perlu diperbaiki;
pengisi retakan.
Penutupan retakan

Penutupan retakan,
penambalan kedalam
parsial
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Gambar 3.5 Kerusakan Jalan Retak Memanjang / Melintang Low Severity, Medium
Severity dan High Severity
f.

Slippage Cracking/Patah Slip
Patah slip adalah retak yang seperti bulan sabit atau berbentuk seperti
jejak mobil disertai retakan. Kerusakan jenis ini biasanya disebabkan oleh
pencampuran lapisan perkerasan yang jelek.
Kemungkinan penyebab :
1) Komposisi agregat halus terlalu banyak.
2) Lapis permukaan kurang padat/ kurang tebal
3) Penghamparan aspal pada temperatur rendah.
Tabel 3.7 Tingkat Kerusakan Patah Selip

Tingkat
Kerusakan

Identifikasi Kerusakan
Satu dari kondisi berikut yang terjadi:

L

1. Retak tak terisi, lebar < 3/8 in (10 mm)
2. Retak terisi, sembarang lebar (pengisi
kondisi bagus)

Pilihan untuk perbaikan

Belum perlu diperbaiki;
pengisi retakan (seal
cracks).

1. Satu dari kondisi berikut yang terjadi:
2. Retak tak terisi, lebar < 3/8 – 1,5 in
M

(10 – 38 mm)

Penutupan retakan

3. Retak terisi, sembarang lebar yang
dikelilingi retak acak ringan.
1. Retak tak terisi > 1,5 in (38 mm)
H

2. Retak sembarang lebar dengan
beberapa inci disekitar retakan, pecah.

Penutupan retakan,
penambalan kedalam
parsial
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Gambar 3.6 Kerusakan Jalan Patah Selip
(Selippage Cracking)
2.

Distorsi atau perubahan bentuk, dapat terjadi akibat lemahnya tanah dasar,
pemadatan kurang. Dibedakan atas :
a.

Corrugation / Keriting
Kerusakan ini dikenal dengan istilah lain yaitu ripples. Bentuk
kerusakan ini berupa gelombang pada lapis permukaan yang arahnya tegak
lurus dengan badan jalan umumnya pada tempat berhentinya kendaraan
akibat pengereman. Kemungkinan penyebab :
1) Stabilitas lapis perekat pada permukaan yang rendah.
2) Terjadi penggeseran bahan perkerasan jalan.
3) Campuran agregat halus yang terlalu banyak.
Tabel 3.8 Tingkat Kerusakan Keriting / Corrugation

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

M

Sedikit gangguan kenyamanan, berupa
lembah dan bukit gelombang kecil
Agak mengganggu kenyamanan kendaraan,
gelombang dengan gelombang agak dalam

Pilihan untuk perbaikan
Belum perlu diperbaiki,
ditambak
Ditambal.

Banyak mengganggu kenyamanan
H

kendaraan, cekungan dengan lembah agak
dalam disertai retakan.

Sumber:Shahin, 1994.

Ditambal, rekonstruksi
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Gambar 3.7 Kerusakan Jalan Keriting (Corrugation)
b.

Depression / Amblas
Bentuk

kerusakan

berupa

amblas/turunnya

lapisan

permukaan

perkerasan jalan pada lokasi tertentu (setempat) dengan atau tanpa retak.
Kedalaman kerusakan ini umumnya lebih dari 2cm dan akan
menampung/meresapkan air. Kemungkinan penyebab :
1) Tanah dasar tidak mampu memikul berat kendaraan yang berlebihan,
karena daya dukung tanah rendah.
2) Pengaruh drainase yang jelek.
3) Pelaksanaan pemadatan yang tidak seragam.
Depressi diukur dalam meter persegi (m2) dari permukaan daerah.
Tabel 3.9 Tingkat Kerusakan Amblas / Depression
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

M

H

Kedalaman maksimum amblas ½ - 1 inch
(13 – 25 mm)
Kedalaman maksimum amblas 1 - 2 inch
(12 – 51 mm)
Kedalaman maksimum amblas >2 inch
(51 mm)

Sumber: Shahin, 1994.

Pilihan untuk perbaikan

Di tabur aspal

Di tabur aspal
Penambalan dangkal,
parsial atau seluruh
kedalaman
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Gambar 3.8 Kerusakan Jalan Depreesion
c.

Rutting /Alur
Istilah lain untuk menyebutkan jenis kerusakan ini adalah longitudinal
ruts, atau channels/rutting. Bentuk kerusakan ini terjadi pada bagian jalan
yang sering dilalui roda kendaraan dan pada tepi perkerasan jalan.
Kemungkinan penyebab :
1) Tebal lapisan permukaan tidak memadai untuk menahan beban.
2) Akibat beban lalu lintas tidak sesuai dengan beban rencana pada jalan.
3) Lapisan pondasi kurang padat.
4) Lapisan pondasi memiliki stabilitas rendah dan kadar lempung tinggi.
Tabel 3.10 Tingkat Kerusakan Alur / Rutting

Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

Pilihan untuk perbaikan

Kedalaman alur rata – rata ¼ - ½ in.

Belum perlu diperbaiki,

(6 – 13 mm)

lapisan tambahan
Penambalan dangkal,

M

Kedalaman alur rata – rata ½ - 1 in.

parsial atau diseluruh

(13 – 25,5 mm)

kedalaman, lapisan
tambahan
Penambalan dangkal,

H

Kedalaman alur rata – rata > 1 in.

parsial atau diseluruh

(25,4 mm)

kedalaman, dan lapisan
tambahan

Sumber:Shahin, 1994.
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Rutting diukur dalam satuan meter persegi (m2). Tingkatan kerusakan
jalan ditentukan oleh kedalaman alur dengan meletakkan alat ukur pada
kedalaman maksimum.

Gambar 3.9 Kerusakan Jalan Rutting
d.

Shoving /Sungkur
Kerusakan ini membentuk jembulan pada lapisan aspal. Kerusakan
biasanya terjadi pada lokasi tertentu seperti pada perkerasan yang dilalui
kendaraan. Terjadinya kerusakan ini dapat diikuti atau tanpa diikuti oleh
retak yang disebabkan oleh aspal yang tidak stabil dan kemudian terangkat
ketika menerima beban. Kemungkinan penyebab :
1) Stabilitas tanah dan lapisan perkerasan yang rendah.
2) Daya dukung lapis permukaan rendah.
3) Pemadatan kurang pada saat pelaksanaan.
4) Beban kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalan.
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Tabel 3.11 Tingkat Kerusakan Sungkur / Shoving
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Menyebabkan sedikit gangguan
L

kenyamanan kendaraan, sungkur hanya
ada pada satu tempat.
Menyebabkan cukup gangguan

M

kenyamanan kendaraan, kerusakan ada di
beberapa tempat.

H

Pilihan untuk perbaikan

Belum perlu diperbaiki,
lapisan tambahan

Penambalan parsial atau
diseluruh kedalaman,

Menyebabkan gangguan besar pada

Penambalan parsial atau

kenyamanan kendaraan, kerusakan hampir

diseluruh kedalaman,

berada di seluruh permukaan perkerasan.

rekontruksi.

Sumber: Shahin, 1994.

Sungkur diukur dalam meter persegi pada area yang terjadi sungkuran.

Gambar 3.10 Kerusakan Jalan Sungkur / Shoving
e.

Swell /Mengembang Jembul
Lapis permukaan yang tampak menyembul keatas terhadap permukaan
di daerah sekitarnya. Kemungkinan penyebab :
1) Drainase jalan yang buruk.
2) Pengaruh beban lalu lintas yang melebihi beban rencana.
3) Penggunaan material dan pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik.
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Tabel 3.12 Tingkat Kerusakan Mengembang Jembul / Swell
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

Pengembangan menyebabkan sedikit
L

gangguan kenyamanan kendaraan.

Belum perlu diperbaiki,

Kerusakan dideteksi dengan berkendaraan

ditambal

cepat.
Pengembangan menyebabkan cukup
M

gangguan kenyamanan kendaraan dengan

Ditambal

adanya gelombang yang kecil
Pengembangan menyebabkan gangguan
H

besar kenyamanan kendaraan dan ada

Ditambal, rekonstruksi

gelombang yang besar
Sumber: Shahin, 1994.

Luas permukaan pembengkakan diukur dalam meter persegi (m2).

Gambar 3.11 Kerusakan Jalan Swell /Mengembang
Jembul
3.

Cacat permukaan (desintegration), kerusakan perkerasan secara kimiawi dan
mekanis. Dibedakan atas :
a.

Potholes / Lubang
Kerusakan pada perkerasan yang berbentuk seperti mangkok dan dapat
menampung dan meresapkan air pada permukaan badan jalan akibat
dengan drainase yang buruk. Kemungkinan penyebab :
1) Pelapukan aspal.
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2) Penggunaan agregat kotor/tidak baik.
3) Sistem drainase jelek.
4) Merupakan kelanjutan dari kerusakan seperti retak, ambles, alur, dll.
Tabel 3.13 Tingkat Kerusakan Lubang / Photoles
Kedalaman maks lubang (inchi)

Diameter lubang rerata (inchi)
4–8

8 – 18

18 - 30

½-1

Low

Low

Medium

1-2

Low

Medium

High

Medium

Medium

High

>2

L : Belum perlu diperbaiki; penambalan parsial atau diseluruh kedalaman
M : Penambalan parsial atau diseluruh kedalaman
H : penambalan diseluruh kedalaman
Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.12 Kerusakan Jalan Photoles
b.

Bumb and Sags / Cekungan
Kerusakan

ini yang disebabkan oleh penumpukan material pada

suatu celah jalan yang diakibatkan oleh volume lalu lintas.
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Tabel 3.14 Tingkat Kerusakan Cekungan / Bumb And Sags
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan
Belum perlu diperbaiki,

L

Cekungan dengan lembah yang kecil.

penambalan dangkal,
Penambalan dangkal,

M

Cekungan dengan lembah yang kecil

parsial atau diseluruh

yang disertai dengan retak.

kedalaman, lapisan
tambahan.

H

Cekungan dengan lembah yang agak

Penambalan dangkal,

dalam disertai dengan retakan dan

parsial atau diseluruh

celah yang agak lebar.

kedalaman.

Sumber:Shahin, 1994.

Gambar 3.13 Kerusakan Jalan Cekungan
(Bumb and Sags)
c.

Weathering/Raveling (Pelepasan Butir)
Kerusakan ini berupa terlepasnya butiran agregat pada permukaan
perkerasan yang umumnya terjadi secara meluas. Ciri kerusakan ini
dimulai dengan terlepasnya material halus karena tererosi tertiup angin
kemudian terlepasnya material yang lebih besar (material kasar) karena
pengaruh lalu lintas dan umumnya terjadi pada jalur roda kendaraan.
Kemungkinan penyebab :
1) Kurangnya daya lekat antar agregat dan pemadatan yang kurang.
2) Pengaruh cuaca.
Pelepasan butir diukur dalam meter persegi atau luas permukaan.
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Tabel 3.15 Tingkatan Kerusakan Jalan Pelepasan Butir
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Agregat atau bahan pengikat mulai lepas.
L

Dibeberapa tempat, permukaan mulai
terkikis dan terlihat agregat.

M

H

Pilihan untuk perbaikan

Belum perlu diperbaiki,
penutup permukaan.

Agregat dan butiran-butiran telah lepas.

Penutup

permukaan,

Tekstur permukaan agak kasar.

lapisan tambahan.

Agregat atau pengikat telah banyak lepas.

Penutup

permukaan,

Tekstur permukaan sangat kasar dan

lapisan

tambahan,

mengakibatkan banyak lubang kecil.

rekonstruksi

Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.14 Kerusakan Jalan Pelepasan Butir
4.

Pengausan /Polished aggregate
Kerusakan ini terjadi karena material tidak tahan aus terhadap roda
kendaraan sehingga perkerasan menjadi licin. Penyebab dari kerusakan ini
salah satunya agregat berbentuk bulat dan licin sehingga terjadi kerusakan pada
permukaan perkerasan aspal ketika perkerasan dilalui beban dimana pada
permukaan tersebut

butiran agregat terlihat ‘telanjang’ dan permukaan

agregatnya menjadi halus/licin atau terlihat ‘mengkilap’. Kerusakan ini sering
terjadi pada yang terjadi gesekan yang tinggi antara lapisan permukaan
perkerasan dan ban kendaraan. Diukur dalam satuan meter persegi (m2) luas
permukaan. Kemungkinan penyebab utama :
a. Material yang digunakan tidak sesuai syarat
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b. Agregat tidak tahan aus terhadap roda kendaraan
Tabel 3.16 Tingkat Kerusakan Aggregat Licin / Polished Aggregat
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

L

Agregat masih menunjukan kekuatan

Belum perlu diperbaiki.

M

Agregat sedikit mempunyai kekuatan.

H

Pengausan tanpa menunjukan kekuatan

Kerusakan

Perawat

permukaan,

lapisan tambahan
Penutup

permukaan,

lapisan tambahan.

Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.15 Kerusakan Jalan Polished Aggregate
5.

Kegemukan /Bleeding
Cacat permukaan ini berupa terjadinya konsentrasi aspal pada suatu tempat
tertentu di permukaan jalan yang disebabkan oleh pemakaian kadar aspal
terlalu tinggi pada campuran aspal dan pada pekerjaan prime coat atau tack
coat. Hal ini akan membahayakan keselamatan pengguna jalan karena jalan
akan menjadi licin. Kemungkinan penyebab utama :
a. Penggunaan aspal yang tidak sesuai prosedur.
b. Tidak menggunakan binder (aspal) yang sesuai
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Tabel 3.17 Tingkat Kerusakan Penggemukan / Bleeding
Tingkat

Pilihan untuk

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

perbaikan

Kegemukan terjadi hanya pada derajat rendah.
L

Aspal tidak melakat pada sepatu atau roda
kendaraan.

M

H

Kegemukan

telah

mengakibatkan

aspal

melekat pada sepatu atau roda kendaraan.

Kegemukan mengakibatkan banyak aspal ,
melekat pada sepatu atau roda kendaraan.

Belum perlu
diperbaiki
Tambahkan
pasir/aggregat dan
padatkan
Tambahkan
pasir/aggregat dan
padatkan

Sumber: Shahin, 1994.

Cacat permukaan ini diukur dalam meter persegi (m2).

Gambar 3.16 Kerusakan Jalan Bleeding
6.

Lane / Shoulder Drop Off (Penurunan pada Bahu Jalan)
Kerusakan ini terjadi akibat adanya beda ketinggian antara permukaan
perkerasan dengan permukaan bahu/tanah sekitarnya. Kemungkinan penyebab:
a. Lebar perkerasan yang kurang.
b. Meterial bahu mengalami erosi.
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Tabel 3.18 Tingkat Kerusakan Lane / Shoulder Drop Off
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan
L

Pilihan untuk perbaikan

Beda elevasiantar pinggir perkerasan dan
bahu jalan 1 – 2 in. (25 – 50 mm)

M

Beda elevasi >2 – 4 in. (50 – 102 mm)

H

Beda elevasi > 4 in. (102 mm)

Perataan

kembali

dan

bahu diurug agar elevasi
sama dengan tinggi jalan

Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.17 Kerusakan Jalan Lane /
Shoulder Drop Off
7.

Patching and Utility Cut Patching (Tambalan dan Tambalan pada Galian
Utilitas)
Tambalan dapat dikelompokkan kedalam cacat permukaan, karena pada
tingkat tertentu akan mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan
sifatnya tambalan dikelompokan menjadi dua, yaitu tambalan sementara dan
tambalan permanen. Tambalan sementara berbentuk tidak beraturan mengikuti
bentuk kerusakan, tambalan permanen berbentuk segi empat sesuai
rekonstruksi yang dilaksanakan. Kemungkinan penyebab :
a. Akibat perbaikan kerusakan permukaan perkerasan.
b. Akibat penggalian pemasangan saluran/pipa.
Patching diukur dalam satuan meter persegi (m2) dari permukaan
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Tabel 3.19 Tingkat Kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian Utilitas
Tingkat
Kerusaka

Identifikasi Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

Tambalan dalam kondisi baik, luas 0,9 m2

Belum perlu diperbaiki,

Kenyamanan kendaraan dinilai sedikit

tambalan dibongkar dan

n

L

terganggu.

dipadatkan.

Tambalan sedikit rusak, luas mencapai
M

1,35 m2.

Kenyamanan kendaraan agak

terganggu
Tambalan sangat rusak, luas mencapai
H

2,32 m2. Kenyamanan kendaraan sangat
terganggu

Tambalan dibongkar dan
dipadatkan. dan
dipadatkan.
Tambalan dibongkar dan
dipadatkan.

Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.18 Kerusakan Jalan Patching dan
Utility Cut Patching
8.

Railroad Crossing /Perlintasan Jalan Rel
Kerusakan pada persilangan jalan rel dapat berupa amblas atau benjolan
disekitar/antara lintasan rel yang disebabkan perbedaan karakteristik bahan.
Kemungkinan penyebab :
a. Amblasnya perkerasan jalan, sehingga menimbulkan beda elevasi.
b. Pelaksanaan pekerjaan perkerasan dan pemasangan jalan rel yang buruk.
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Tabel 3.20 Tingkat Kerusakan pada Perlintasan Kereta
Tingkat

Identifikasi Kerusakan

Kerusakan

Pilihan untuk perbaikan

Persilangan jalan rel menyebabkan sedikit
L

gangguan

kenyamanan

kendaraan.

Amblas dengan kedalaman 6 mm – 13

Belum perlu diperbaiki

mm

M

Persilangan jalan rel menyebabkan cukup

Penambalan dangkal atau

gangguan

kedalaman

kenyamanan

kendaraan.

Amblas dengan kedalaman 13 mm – 25 persilangan
mm

direkonstruksi

Persilangan
H

parsial;

rel

menyebabkan

pada

kenyamanan

kedalaman

kendaraan. Amblas dengan kedalaman

persilangan

lebih dari 25 mm.

direkonstruksi

gangguan

jalan
besar

Penambalan dangkal atau
parsial;

Sumber: Shahin, 1994.

Gambar 3.19 Kerusakan Jalan Railroad Crossing
B. Pavement Condition Index (PCI)
Pavement Condition Index (PCI) adalah salah satu sistem penilaian kondisi
perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi, dan dapat
digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai PCI ini memiliki rentang
0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan kriteria sempurna (excellent), sangat baik (very
good), baik (good), sedang (fair), jelek (poor), sangat jelek (very poor), dan gagal
(failed).
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Langkah-langkah perhitungan PCI :
1.

Density (Kadar Kerusakan).
Density atau kadar kerusakan adalah persentase luasan dari suatu jenis
kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen yang diukur dalam meter
panjang. Nilai density suatu jenis kerusakan dibedakan juga berdasarkan
tingkat kerusakannya.
Rumus mencari nilai density:
% Density 

Ad
 100%
As

..............................................(Pers. 3.1)

Ld
 100%
As

..............................................(Pers. 3.2)

Atau
% Density 
dimana:
Ad = Luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan
(m2)
Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat
kerusakan (m)
As = Luas total unit segmen (m2)
2.

Deduct Value (Nilai Pengurangan).
Nilai pengurangan kualitas perkerasan disebut nilai Deduct Value. Nilai ini
mempengaruhi nilai kualitas perkerasan dan ditentukan berdasarkan % jumlah
kerusakan (density) dan tingkat kerusakan itu sendiri (severity) dari setiap
kerusakan. Untuk menghasilkan nilai deduct value dilakukan interpolasi
menggunaan orde-2 untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat. Metode
interpolasi orde 2 digunakan untuk mengetahui satu nilai diantara tiga titik data
pada kurva yang sudah diketahui sehingga nilai yang dihasilkan lebih akurat dan
ilmiah. Perhitungan Interpolasi Orde 2 sebagai mana berikut :
f2(x) = a0 + a1x + a2x2
Dengan mengambil :
a0

= b0 – b1x0 + b2x0x1
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a1

= b1 – b2x0 - b2x1

a2

= b2

Sehingga :
f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1)
Pendekatan garis linier

................(Pers. 3.3)

Pendekatan garis lengkung

dengan :
b0

= f(x0)

................(Pers. 3.4)

b1

f (x1 , x0 )

................(Pers. 3.5)

b2

f (x2 , x1 , x0 )

................(Pers. 3.6)

Gambar 3.20 Grafik Deduct Value untuk Retak Kulit Buaya
(Aligator Cracking)
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Gambar 3.21 Grafik Deduct Value untuk Kegemukan (Bleeding)

Gambar 3.22 Grafik Deduct Value untuk Retak Kotak-Kotak
(Block Cracking)
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Gambar 3.23 Grafik Deduct Value untuk Cekungan (Bumb and Sags)

Gambar 3.24 Grafik Deduct Value untuk Keriting (Corrugation)
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Gambar 3.25 Grafik Deduct Value untuk Amblas (Depression)

Gambar 3.26 Grafik Deduct Value untuk Retak Pinggir
(Edge Cracking)
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Gambar 3.27 Grafik Deduct Value untuk Retak Sambung
(Joint Reflec Cracking)

Gambar 3.28 Grafik Deduct Value untuk Pinggiran Jalan Turun Vertikal
(Lane/Shoulder Dropp Off)
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Gambar 3.29 Grafik Deduct Value untuk Retak Memanjang/Melintang
(Longitudinal/Trasverse Cracking)

Gambar 3.30 Grafik Deduct Value untuk Tambalan
(Patching end Utiliti Cut Patching)
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Gambar 3.31 Grafik Deduct Value untuk Pengausan Agregat
(Polised Agregat)

Gambar 3.32 Grafik Deduct Value untuk Lubang (Pothole)
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Gambar 3.33 Grafik Deduct Value untuk Rusak Perpotongan Rel
(Railroad Crossing)

Gambar 3.34 Grafik Deduct Value untuk Alur (Rutting)
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Gambar 3.35 Grafik Deduct Value untuk Sungkur (Shoving)

Gambar 3.36 Grafik Deduct Value untuk Patah Slip
(Slippage Cracking)

48

Gambar 3.37 Grafik Deduct Value untuk Mengembang Jembul
(Swell)

Gambar 3.38 Grafik Deduct Value untuk Pelepasan Butir
(Weathering/Raveling)
3.

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.
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4.

Corrected Deduct Value (CDV)
Setelah didapat nilai pengurangan kualitas keseluruhan , kemudian
mengkoreksi dengan menggunakan gambar koreksi Deduct Value (CDV).
Corrected Deduct Value (CDV) diperoleh dari kurva hubungan antara nilai
TDV dengan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan
jumlah nilai individual deduct value yang mempunyai nilai lebih besar dari
lima. Setelah itu menghitung nilai CDV denga menggunaan interpolasi orde-2
dengan rumus menggunakan pers. 3.3, pers.3.4, dan pers. 3.5.

Sumber:Shahin, 1994.

Gambar 3.39 Grafik hubungan antara TDV dengan CDV
5.

Klasifikasi Kualitas Perkerasan.
Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit dapat
diketahui dengan rumus:

PCI (s)  100  CDV

...........................................( Pers. 3.7 )

dimana:
PCI(s)

= Pavement Condition Index untuk tiap unit

CDV

= Corrected Deduct Value untuk tiap unit

Untuk nilai PCI secara keseluruhan:
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PCI 

 PCI (s)
N

.

............................................( Pers. 3.8 )

dimana:
PCI

= Nilai PCI perkerasan keseluruhan

PCI(s) = Pavement Condition Index untuk tiap unit
N

= Jumlah unit

Dari nilai PCI untuk masing – masing unit penelitian dapat diketahui
kualitas lapisan perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu
sempurna (excellent), sangat baik (very good), baik (good), sedang (fair), jelek
(poor), sangat jelek (very poor), dan gagal (failed).

Gambar 3.40 Diagram Nilai PCI
6.

Menentukan Jenis Pemeliharaan Berdasarkan Nilai PCI.
Setelah diketahui nilai kondisi perkerasan berdasarkan hasil dari
perhitungan nilai PCI, maka selanjutnya dapat dilanjutkan dengan menentukan
jenis pemeliharaan atau perawatan terhadap perkerasan jalan tersebut. Dalam
menentukan jenis pemeliharaannya nilai kondisi perkerasan ini disesuaikan
dengan standar bina marga sehingga didapatkan nilai kondisi jalan.
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Tabel 3.21 Nilai Kondisi Jalan
Penilaian Kondisi

Rating

Nilai

86 – 100

Excellent

3

71 – 85

Very Good

4

56 – 60

Good

5

41 – 55

Fair

6

26 - 40

Poor

7

11 - 25

Very Poor

8

0 - 10

Failed

9

Sumber : Shahin, 1994.

