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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Kondisi Perkerasan 

Nilai Kondisi Perkerasan dihitung berdasarkan data dari hasil pengamatan 

visual di lapangan yang diperoleh dalam bentuk luasan kerusakan, panjang 

ataupun lebar retak yang digunakan untuk menentukan kelas kerusakan jalan. 

Nilai densitas kerusakan  ini dipengaruhi oleh kuantitas tiap jenis kerusakan dan 

luas segmen yang jalan yang ditinjau. Penentukan deduct value didapat dengan 

mengekuivalenkan nilai pada kurva berdasarkan kelas dan jenis kerusakan.  

Total Deduct Value (TDV) dan Corrected Deduct Value (CDV) dihitung 

segera setelah tahapan-tahapan di atas sudah diketahui nilainya. Tahap akhir dari 

analisis nilai kondisi perkerasan adalah menentukan nilai Pavement Condition 

Index (PCI), yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan prioritas 

penanganan kerusakan.  

Langkah-langkah perhitungan dengan metode PCI adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Catatan Kondisi Kerusakan Jalan dan Menghitung Total Quantity 

Catatan kondisi dan kerusakan jalan berupa tabel yang berisi jenis, dimensi, 

tingkat dan lokasi terjadinya kerusakan. Tabel catatan kondisi dan kerusakan 

jalan merupakan dokumantasi dari kondisi jalan pada masing-masing segmen 

dan berguna untuk lebih memudahkan pada saat memasukkan data-data 

kerusakan jalan tersebut ke dalam Tabel PCI. Sebagaimana contoh formulir 

survei Tabel 5.1. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A. 
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Tabel 5.1 Data Kerusakan Perkerasan Jalan Metode PCI  

Ruas Blora-Cepu 

  

AIRFIELD ASPHALT PAVEMENT SKETCH 
SKETCH 

CONDITION SURVEY DATA SHEET FOR SAMPLE UNIT 

RUAS JALAN : BLORA-CEPU        
 
 

STATUS JALAN : NASIONAL 
  

  

                

1. Retak Buaya m2 
9. Retak Pinggir Jalan 

turun vertikal 
m 17. Patah Slip m2 

2. Kegemukan m2 
10. Retak 

Memanjang/Melintang 
m 18. Mengembang Jembul m2 

3. Retak Kotak - 

Kotak 
m2 11. Tambalan m 19. Pelepasan Butir m2 

4. Cekungan m 
12. Pengausan 

Agregat 
m             

5. Keriting m2 13. Lubang count             

6. Amblas m2 14. Potongan Rel m2             

7. Retak Pinggir m 15. Alur (Rutting) m2             

8. Retak Sambungan m 16. Sungkur m2             

S
T

A
 

DISTRESS 
QUANTITY TOTAL  

DENSITY DEDUCT Total 
q>5 CDV PCI 

SEVERITY (%) (%) Deduct/100m 

1
4
4
+

5
0
0
 s

/d
 1

4
4
+

6
0
0
 7M 17,6 12,7 15 9     54,300 9,050 27,731 

175,375 6 81,93 18,07 

1M 38,25 14,7 5 8,4     66,350 11,058 54,241 

6M 5,6 14         19,600 3,267 16,066 

1H 9,6 17,6 6,5       33,700 5,617 57,782 

5L 6,6 13,3         19,900 3,317 9,160 

10L 20,3 11         31,300 5,217 10,395 

Sumber : Pengolahan Data 

 

Menghitung Quantity masing-masing kerusakan  pada sta.144+500 s/d sta. 

144+600 : 

a. Retak pinggir (M)   = (17,6+12,7+15+9)    = 54,300 m
2
 

b. Retak buaya (M)   = (38,25+14,7+5+8,4) = 66,350 m
2
 

c. Amblas (M)    = (5,6+14)  = 19,600 m
2
 

d. Retak buaya (H)   = (9,6+17,6+6,5)  = 33,700 m
2
 

e. Keriting (L)    = (6,6+13,3)  = 19,900 m
2
 

f. Retak Memanjang/Melintang (L) = (20,3+11)  = 31,300 m
2
 

 

2. Menghitung Densitas  

Nilai density suatu jenis kerusakan dibedakan juga berdasarkan tingkat 

kerusakannya. Setelah kita mengetahui total kerusakan yang terjadi pada 

perkerasan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai density menggunakan 

rumus (Pers.3.1). 

a. Retak pinggir (M)   = 
      

       
 x 100% = 9,050 % 

6 m 
4000 m 
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b. Retak buaya (M)   = 
      

       
 x 100% = 11,058 % 

c. Amblas (M)    = 
      

       
 x 100% = 3,267 % 

d. Retak buaya (H)   = 
       

       
 x 100% = 5,617 % 

e. Keriting (L)    = 
      

       
 x 100% = 3,317 % 

f. Retak Memanjang/Melintang (L) = 
      

       
 x 100% = 5,217 % 

3. Mencari Deduct Value (DV)  

Mencari deduct value yang berupa grafik jenis-jenis kerusakan, adapun cara 

untuk menentukan DV yaitu dengan menggunakan mengekuivalenkan nilai 

density berdasarkan grafik (low, medium, high) kelas dan jenis kerusakan jalan. 

Menghitung nilai DV menggunakan pers. 3.3 ,pers. 3.4 , pers.3.5dan pers.3.6.
 

a. Retak Pinggir (M) Ruas 144+500 s/d 144+600  

Diketahui : 

Nilai x adalah nilai distress density (%), nilai f(x) adalah nilai deduct  

value. 

  x0 = 0,3            f(x0)      = 5 

x1 = 3            f(x1) = 14 

x2 = 20             f(x2) = 29 

Density (x) = 9,050 % 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 5 

b1  
            

     
 =  

    

     
 = 3,3333    

b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

      

    
 – 

    

     

      
 = -0,1244 

f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

 = 5+ (3,3333x(9,050-0,3)) + (-0,1244 x (9,050-0,3) x (9,050-3)) 
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 = 27,580 

 

  Gambar 5.1 Grafik Deduct Value Retak Pinggir 

 

b. Retak Kulit Buaya (M) Ruas 144+500 s/d 144+600   

Diketahui : 

Nilai x adalah  nilai distress density (%), nilai f(x) adalah  nilai deduct  

value. 

x0 = 0,85              f(x0)      = 20 

x1 = 6               f(x1)    = 40 

x2 =15               f(x2)    = 52 

Density (x) = 11,058 % 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 20 

b1  
            

     
 =  

      

      
 = 3,8835    

 b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

      

    
   

      

      

       
 = -0,1046 

27,58 

9,05 
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f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

= 20+(3,8835x(11,058-0,85))+(-0,1046x(11,058-0,85)x(11,058-6)) 

= 54,241 

 

Gambar 5.2 Grafik Deduct Value Retak Kulit Buaya 

 

c. Amblas (M) Ruas 144+500 s/d 144+600   

Diketahui : 

Nilai x adalah  nilai distress density (%), nilai f(x) adalah  nilai deduct  

value. 

x0 = 5              f(x0)      = 20 

x1 = 10               f(x1)    = 30 

x2 = 30                f(x2)    = 50 

Density (x) = 3,267 % 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 20 

11,05 

54,241 
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b1  
            

     
 =  

      

    
 = 2    

 b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

     

     
   

      

    

    
 = -0,0400 

f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

= 20+(2x (3,267-5))+(-0,0400x(3,267-5)x(3,267-10)) 

= 16,066 

 

Gambar 5.3 Grafik Deduct Value Amblas 

 

d. Retak Kulit Buaya (H) Ruas 144+500 s/d 144+600  

Diketahui : 

Nilai x adalah  nilai distress density (%), nilai f(x) adalah  nilai deduct  

value. 

x0 = 2              f(x0)      = 40 

x1 = 4               f(x1)    = 50 

x2 = 90                f(x2)    = 90 

Density (x) = 5,617 % 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

3,26 

16,06 
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b0 =  f(x0)  = 40 

b1  
            

     
 =  

      

   
 = 5    

 b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

     

    
   

      

   

    
 = -0,0515 

f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

= 40+(5x(5,617-2))+( -0,0515x(5,617-2)x(5,617-4)) 

= 57,782 

 

Gambar 5.4 Grafik Deduct Value Retak Kulit Buaya 

 

e. Keriting (L) Ruas 144+500 s/d 144+600  

Diketahui : 

Nilai x adalah  nilai distress density (%), nilai f(x) adalah  nilai deduct  

value. 

x0 = 2              f(x0)      = 5 

x1 = 5               f(x1)    = 10 

x2 = 15                f(x2)    = 30 

Density (x) = 3,317 % 

5,61 

57,78 
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Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 5 

b1  
            

     
 =  

    

   
 = 1,06599    

 b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

     

    
 – 

    

   

    
 = -0,01876 

f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

= 5+(1,06599x(3,317-2))+( -0,01876x(3,317-2)x(3,317-5)) 

= 9,16 

 

Gambar 5.5 Grafik Deduct Value Keriting 

 

f. Retak Memanjang/Melintang (L) Ruas 144+500 s/d 144+600  

Diketahui : 

Nilai x adalah  nilai distress density (%), nilai f(x) adalah nilai deduct  

value. 

x0 = 1              f(x0)      = 10 

x1 = 3               f(x1)    = 20 

x2 = 8                f(x2)    = 30 

3,31 

9,16 
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Density (x) = 5,217 % 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 10 

b1  
            

     
 =  

      

   
 = 1,6667    

 b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

     

   
 – 

     

   

   
 = -0,05555 

f2(x) = b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

= 10+(5x (5,217-1))+(-0,4286x(5,217-1)x(5,217-3)) 

= 10,39 

 

Gambar 5.6 Grafik Deduct Value Retak Memanjang/Melintang 

 

4. Corrected Deduct Value (CDV)  

Total deduct value (TDV) merupakan  penjumlahan nilai deduct  pada satu 

ruas. Nilai CDV didapatkan dengan mengekuivalensikan nilai TDV pada grafik 

berdasar nilai q. Misalkan untuk segmen km 144+500 s/d 144+600 nilai TDV 

= 175,375, dengai nilai datas 5 point sebanyak Q= 6, maka grafik CDV seperti 

Gambar 5.4. 

Nilai x adalah  nilai CDV , nilai f(x) adalah nilai deduct value. 

10,39 
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x0 = 42              f(x0)      = 16 

x1 = 170               f(x1)    = 80 

x2 = 200               f(x2)    = 90 

CDV (x) = 175,375 

Deduct Value .....??? 

Dijawab : 

b0 =  f(x0)  = 16 

b1  
            

     
 =  

     

      
 = 0,5  

b2  

            

       
   

            

       

     
  =  

     

       
 – 

     

      

      
 = -0,00105 

f2(x)= b0 + b1(x – x0) + b2(x –x0)(x –x1) 

  = 16+(0,5x (165,498-42))+(-0,00105x(165,498-42)x(165,498-170)) 

  = 81,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Grafik Corrected Deduct Value (CDV)  

 

 

 

 

 

175,37 

81,93 
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Tabel 5.2 Hasil Corrected Deduct Value (CDV) 

S
T

A
 

DEDUCT Total 
q>5 CDV 

(%) Deduct/100m 

1
4

4
+

5
 –

s/
d

 1
4
4

+
6
 

27,731 

175,375 6 81,93 

54,241 

16,066 

57,782 

9,160 

10,395 

 

5. Menghitung Nilai Kondisi Perkerasan  

PCI(S)  = 100-CDV  

= 100-81,93 

= 18,07 sangat buruk (very poor)  

 

Dari nilai PCI untuk masing-masing unit penelitian dapat diketahui kualitas 

lapis perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu sempurna 

(excellent), sangat baik (very good), baik (good), sedang (fair), buruk (poor), 

sangat buruk ( very poor), dan gagal (failed). Adapun besaran Nilai PCI sperti 

gambar di bawah : 

 

Gambar 5.8 Rating Nilai PCI Sta 144+500 s/d 144+600 

 

B. Pembahasan Rekapitulasi Kondisi Perkerasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapat nilai rata-rata per 

4000 m kondisi perkerasan seperti pada Tabel 5.3 berikut. 

 

144+500 s/d 144+600 
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Tabel 5.3 Perhitungan nilai PCI sta 144+500 s/d 148+500 

STA CDV  PCI Keterangan 

144+5 s/d 144+6 81,93 18,07 Sangat Jelek (very poor) 

144+6 s/d 144+7 70,99 29,01 Jelek (poor) 

144+7 s/d 144+8 13,68 86,32 Sempurna (excellent) 

144+8 s/d 144+9 64,90 35,10 Jelek (poor) 

144+9 s/d 145+0 89,00 11,00 Sangat Jelek (very poor) 

145+0 s/d 145+1 78,10 21,90 Sangat Jelek (very poor) 

145+1 s/d 145+2 86,74 13,26 Sangat Jelek (very poor) 

145+2 s/d 145+3 32,30 67,70 Baik (good) 

145+3 s/d 145+4 43,06 56,94 Baik (good) 

145+4 s/d 145+5 80,98 19,02 Sangat Jelek (very poor) 

145+5 s/d 145+6 38,69 61,31 Baik (good) 

145+6 s/d 145+7 38,90 61,10 Baik (good) 

145+7 s/d 145+8 22,62 77,38 Sangat bagus ( very good) 

145+8 s/d 145+9 21,75 78,25 Sangat bagus ( very good) 

145+9 s/d 146+0 18,54 81,46 Sangat bagus ( very good) 

146+0 s/d 146+1 30,23 69,77 Baik (good) 

146+1 s/d 146+2 49,14 50,86 Baik (good) 

146+2 s/d 146+3 17,27 82,73 Sangat bagus ( very good) 

146+3 s/d 146+4 12,28 87,72 Sempurna (excellent) 

146+4 s/d 146+5 13,68 86,32 Sempurna (excellent) 

146+5 s/d 146+6 37,34 62,66 Baik (good) 

146+6 s/d 146+7 11,67 88,33 Sempurna (excellent) 

146+7 s/d 146+8 14,14 85,86 Sempurna (excellent) 

146+8 s/d 146+9 22,15 77,85 Sangat bagus ( very good) 

146+9 s/d 147+0 81,07 18,93 Sangat Jelek (very poor) 

147+0 s/d 147+1 38,70 61,30 Baik (good) 

147+1 s/d 147+2 15,07 84,93 Sangat bagus ( very good) 

147+2 s/d 147+3 11,67 88,33 Sempurna (excellent) 

147+3 s/d 147+4 40,41 59,59 Baik (good) 

147+4 s/d 147+5 8,86 91,14 Sempurna (excellent) 

147+5 s/d 147+6 14,51 31,43 Sangat bagus ( very good) 

147+6 s/d 147+7 67,20 84,99 Jelek (poor) 

147+7 s/d 147+8 42,20 58,28 Sangat bagus ( very good) 

147+8 s/d 147+9 25,42 73,09 Baik (good) 

147+9 s/d 148+0 61,62 75,35 Sangat bagus ( very good) 

148+0 s/d 148+1 11,51 48,65 Sangat bagus ( very good) 

148+1 s/d 148+2 34,51 61,95 Sedang (fair) 

148+2 s/d 148+3 31,60 53,24 Baik (good) 

148+3 s/d 148+4 55,35 42,38 Sedang (fair) 

148+4 s/d 148+5 63,11 39,57 Sedang (fair) 

Rata-Rata 59,58 Baik (good) 

 

Dari nilai PCI untuk masing-masing unit penelitian dapat diketahui kualitas lapis 

perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu sempurna (excellent), sangat 
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baik (very good), baik (good), sedang (fair), buruk (poor), sangat buruk ( very poor), dan 

gagal (failed). Adapun besaran Nilai PCI sperti gambar di bawah : 

 

Gambar 5.9 Rating Nilai PCI Sta 144+500 s/d 148+500 

 

C. Analisa Survey Lapangan 

Pengumpulan data kerusakan pada ruas jalan Blora-Cepu, Kabupaten Blora 

sepanjang 4000 meter dilakukan dengan survei kondisi perkerasan jalan secara 

visual dengan membagi ruas jalan menjadi beberapa segmen, dimana setiap 

segmen berjarak 100 m. 

Berdasarkan hasil survey didapatkan jenis – jenis kerusakan yang terjadi yaitu 

retak kulit buaya, retak kotak – kotak, cekungan, keriting, amblas, retak pinggir, 

kerusakan  akibar bagian pinggir jalan turun vertikal, retak memanjang, tambalan, 

pengausan agregat, lubang, mengembang/jembul serta pelepasan butir agregat 

jalan. Berikut ini adalah hasil pengukuran prosentase jenis – jenis kerusakan 

permukaan jalan pada ruas jalan Blora-Cepu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144+500 s/d 148+500 
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Tabel 5.4 Presentase Perbandingan Jenis Kerusakan 

 Jalan Ruas Blora-Cepu 

No Nama Kerusakan 
Total Tingkat 

Kerusakan 

Kerusakan 

(%) 

1 Retak kulit buaya  798,11 31,09 

2 Retak kotak-kotak  29,51 1,15 

3 Cekungan  3,96 0,15 

4 Keriting  65,02 2,53 

5 Amblas  335,86 13,08 

6 Retak Pinggir  527,6 20,55 

7 Pinggir turun vertikal  194,3 7,57 

8 Retak memanjang/ melintang  314,8 12,26 

9 Tambalan  135,31 5,27 

10 Pengausan agregat  71,3 2,78 

11 Lubang  33 1,29 

12 Mengembang/jembul  3,44 0,13 

13 Pelepasan butir  54,84 2,14 

Total 2567,05 100 
 

Dari Tabel 5.4 jenis kerusakan terbesar yang terjadi pada ruas jalan tersebut, 

yaitu retak kulit buaya sebesar 798,11 atau 31,09 % dari total kerusakan yang 

terjadi. Hal ini terjadi akibat dari ketidak mampuan jalan untuk menompang beban 

yang berulang. Beban yang ditopang jalan sering kali mengalami overload beban 

atau tidak sesuai dengan kapasitas beban yang diijinkan mengingat pada ruas jalan 

ini merupakan akses utama bagi kendaraan -kendaraan kontainer, niaga, truk pasir 

serta truk kayu jati yang berlalu lalang mengangkut muatannya. Pengembangan 

jenis kerusakan ini mengakibatkan kerusakan setempat/menyeluruh pada 

perkerasan akibat pelepasan butir – butir perkerasan jalan bahkan amblas. 

 Kerusakan yang terbanyak selanjutnya adalah rusak retak pinggir sebesar 

527,6  atau 20,55 % yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari arah  lateral 

(dari bahu jalan), kurang berfungsinya saluran drainase drainase, serta pengaruh 

kembang susut tanah di sekitarnya dan bahu jalan turun terhadap permukaan 

perkerasan. Penyebab kurangnya sokongan bahu samping yang tidak mantap 

diakibatkan pengaruh jenis tanah alluvial yang banyak terkandung. Tanah alluvial 

terdiri atas tanah lempung, lanau, pasir dan tersebar sebagian besar wilayah 

kabupaten Blora (Yusnan, 2012). Selain itu adanya galian kabel fiber optik yang 
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proses pengurugan tanah dilakukan secara asal-asalan, sehingga menyebabkan 

ambles dan mengurangi daya dukung tanah ke arah lateral.  

Jenis kerusakan yang paling sedikit ditemukan di ruas jalan ini adalah 

kerusakan  mengembang/jembul, cekungan  serta kerusakan lubang. Hal ini 

karena alih status jalan dari yang semula jalan provinsi menjadi jalan nasional 

menyebabkan penanganan kerusakan jalan terutama lubang lebih cepat teratasi 

oleh pengelola jalan nasional. Tindakan pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara 

menambal sehingga akan berimbas pada kondisi jalan yang menjadi banyak 

tambalan yang menyebabkan sedikit mengganggu ketiaknyamanan pengendara 

jalan raya. 

 

Tabel 5.5 Presentase Rating PCI Kerusakan Jalan Ruas Blora-Cepu 

No Rating Score 
Total 

PCI 

Kerusakan 

(%) 

1 Excellent 100 - 85 527,69 23,17 

2 Very good 85 - 70 716,03 31,44 

3 Good 70 - 55 671,45 29,48 

4 Fair 55 - 40 144,27 6,33 

5 Poor 40 - 25 135,10 5,93 

6 Very poor 25 83,25 3,65 

7 Failed 10 - 0 0,00 0,00 

Total 2277,79 100 

 

Menurut rating PCI presentase perbandingan kerusakan jalan Ruas Blora-

Cepu sta.144+500 s/d 148+500 yang terbanyak dengan kategori very good yaitu 

31,34 dari 2277,79  tingkat  kerusakan  keseluruhan. Sedangkan untuk presentase 

terendah 0% dengan kondisi failed sebanyak 0% dari total kerusakan yang ada.  

 

D. Metode Perbaikan 

Dari analisa di atas menunjukkan kerusakan perkerasan jalan pada sta 

144+500 s/d 148+500 termasuk kedalam kategori baik (good).  Kondisi 

perkerasan jalan yang sudah rusak tidak boleh terlalu lama dibiarkan, harus 

dilakukan perbaikan agar tidak menjalar kedalam kerusakan yang lebih berat. 

Metode perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan juga 
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berpedoman kepada teori penanganan kerusakan. Pembahasan untuk memperbaiki 

kerusakan jalan di lapangan ada 2 macam: 

1. Secara lokal 

2. Secara Keseluruhan 

Untuk pembahasan penanganan secara lokal sesuai keadaan di lapangan dapat 

dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini : 

 

Tabel 5.6 Cara Penanganan Kerusakan di Lapangan 

No Jenis Kerusakan 
Cara Penanganan di Lapangan 

Low Medium  High 

1 Retak kulit buaya 

Tambal dengan 

aspal panas 

disela retak 

disemprot. 

Tambal Tambal 

2 Retak kotak-kotak 

Tambal dengan 

aspal panas 

disela retak 

disemprot. 

Tambal dengan 

aspal panas 

disela retak 

disemprot. 

Tambal 

3 Cekungan Ditabur aspal Ditabur aspal 

Di tack coat 

lalu ditabur 

aspal dan 

dipadatkan 

4 Keriting Tambal Tambal Tambal 

5 Amblas Ditabur aspal Ditabur aspal 

Di tack coat 

lalu ditabur 

aspal dan 

dipadatkan 

6 Retak Pinggir 

Tambal dengan 

aspal panas 

disela retak 

disemprot. 

Tambal Tambal 

7 Pinggir turun vertikal 

Diurug denan 

elevasi yang 

sama dengan 

tinggi jalan 

Diurug denan 

elevasi yang 

sama dengan 

tinggi jalan 

Diurug denan 

elevasi yang 

sama dengan 

tinggi jalan 

8 
Retak memanjang/ 

melintang 

Tambal dengan 

aspal panas 

disela retak 

disemprot. 

Tambal Tambal 
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 Tabel 5.6 Cara Penanganan Kerusakan di Lapangan (Lanjutan) 

9 Tambalan 

Tambalan 

dibongkar dan 

dipadatkan. 

Tambalan 

dibongkar dan 

dipadatkan. 

Tambalan 

dibongkar dan 

dipadatkan. 

10 Pengausan agregat Tambal Tambal Tambal 

11 Lubang Ditabur aspal Ditabur aspal 

Di tack coat 

lalu ditabur 

aspal dan 

dipadatkan 

12 Mengembang/jembul Tambal Tambal Tambal 

13 Pelepasan butir 

Menambahkan 

lapisan aspal 

diatas 

permukaan 

yang terkelupas 

Menambahkan 

lapisan aspal 

diatas 

permukaan yang 

terkelupas 

Menambahkan 

lapisan aspal 

diatas 

permukaan 

yang terkelupas 
 

Berpedoman kepada Manual Pemeliharaan Rutin Untuk Jalan Nasional Dan 

Jalan Provinsi, Jilid II , metode perbaikan untuk penanganan keruskan jalan 

sebagai berikut:  

1. Melakukan perbaikan jalan dengan metode perbaikan P3 (melapisi retak). 

Metode ini digunakan untuk kerusakan jalan berupa retak dengan lebar 

retakan < 3 mm. Langkah penanganan berupa: 

a. Pembersihan permukaan jalan  

b. Menyiapkan campuran aspal emulsi dan pasir kasar dengan komposisi 

pasir 20 ltr, aspal emulsi 6 ltr yang dicampur dengan concrete mixer 

c.  Sebelum dihampar, menyemprotkan tack coat dengan jenis aspal emulsi 

RC (0,2 lt/m) ke dalam daerah yang akan diperbaiki yang berfungsi 

sebagai lapis pengikat 

d.  Menyebarkan dan meratakan campuran aspal, melakukan pemadatan 

ringan (1-2 ton) sampai mencapai pemadatan optimum 95%. 

2. Metode perbaikan P6 (perataan), untuk kerusakan jalan berupa lubang 

kedalaman < 50 mm, bergelombang kedalaman < 30 mm, lokasi penurunan 

kedalaman < 50 mm, alur  kedalaman < 30 mm, jembul kedalaman < 50 mm, 

kerusakan tepi perkerasan jalan . Langkah penanganan : 
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a. Membersihkan daerah yang akan diperbaiki dengan air compressor. 

b. Menyemprotkan tack coat jenis RS pada daerah kerusakan 0,5 lt/m2 

untuk aspal emulsi. 

c. Mencampur agregat untuk campuran dingin dengan perbandingan 1,5 

agregat kasar : 1,0 agregat halus. Kapasitas maksimum mixer kira-kira 

0,1 m3. Untuk campuran dingin ditambahkan agregat 0,1 m3 sebelum 

aspal. 

d. Menghamparkan campuran aspal pada permukaan, ketebalan minimum 

10 mm. 

e. Pemadatan dilakukan dengan baby roller (minimum 5 lintasan) sampai 

diperoleh kepadatan optimum. 

Sedangkan untuk penanganan kerusakan secara keseluruhan adalah dengan 

melakukan overlay, atau dengan rekontruksi menggunakan perkerasan beton 

dengan beberapa pertimbangan seperti : 

1. Kerusakan yang sudah meluas, dan penanganan lokal tidak efektif. 

2. Adanya anggaran biaya yang mendukung rekontruksi jalan menggunakan 

perkerasan beton. 

 

 

 

 


