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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Perkerasan adalah kerak yang relatif stabil yang dibangun di atas tanah 

alami dengan tujuan untuk mendukung dan mendistribusikan beban roda 

kendaraan dan untuk menyediakan lapis aus (wearing course) yang mencukupi 

(Ramyashree, 2016). Pada umumnya ada beberapa macam tipe perkerasan seperti 

yang telah diketahui yaitu perkerasan lentur (flexible pavement), perkerasan kaku 

(rigid pavement) dan perkerasan komposit (composite pavement). 

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah material komposit yang 

terdiri dari campuran bahan agregat, pasir, kerikil dan bahan pengisi (filler) yang 

menyediakan permukaan jalan dengan resistensi selip yang cukup dan berfungsi 

untuk mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar dan pada waktu yang 

sama memiliki umur rencana panjang tanpa perawatan yang terlalu sering 

(Zakaria dkk., 2014). 

Dalam merancang sebuah perkerasan penting untuk memperhatikan 

susunan struktur agar nantinya perkerasan tersebut mampu mengangkat beban 

yang diterima. Tujuan utama dalam mendesain sebuah perkerasan adalah meliputi 

pemilihan bahan penyusun dan memastikan ketebalan masing-masing lapisan 

telah sesuai guna memastikan bahwa lapisan perkerasan mampu melindungi tanah 

dasar dari dampak beban kendaraan (Zakaria dkk., 2014). 

Metode yang biasa digunakan dalam merencanakan perkerasan adalah 

metode mekanis dan empiris. Desain mekanis dan empiris menggabungkan 

elemen pemodelan mekanis dan pengamatan kinerja ketebalan perkerasan yang 

diperlukan pada satu set kondisi desain. Model mekanis didasarkan pada fisika 

dasar dan menentukan reaksi perkerasan terhadap beban roda dalam hal tegangan, 

regangan dan perpindahan, sedangkan model empiris dari desain menggunakan 

respon perkerasan untuk meramalkan umur perkerasan berdasarkan kinerja 

perkerasan (Khavandi dan Ameri, 2009). Pendekatan berkelanjutan dan rasional 

dengan menggunakan metode mekanistik-empiris dapat memberikan solusi yang 
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lebih baik, akurat dan lebih rasional untuk desain jalan yang memiliki bitumen 

tipis (Gupta dkk., 2015).  

Putri (2014) menjelaskan bahwa keuntungan dalam penggunaan metode 

meknistik-emipiris dibandingkan metode murni empiris adalah dapat digunakan 

dalam menentukan perkerasan jalan baru maupun rekontruksi perkerasan 

eksisting, mampu mengakomodasi perubahan dari beban lalu lintas, serta mampu 

memberikan prediksi kinerja lapis perkerasan dengan baik.   

Penyusun memaparkan enam penelitian terdahulu yang relevan terhadap 

permasalahan yang diteliti : 

a. Ferdian (2008) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis struktur 

perkerasan eksisting pada Jalan Tol-Cikampek dan menghitung tebal overlay 

yang diperlukan menggunakan metode empiris AASHTO 1993 serta metode 

mekanis Everseries. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mekanis 

Everseries menghasilkan nilai ketebalan lebih besar dari pada metode empiris 

AASHTO 1993. Hal tersebut karena analisis AASHTO 1993 hanya dilakukan 

pada analisis permukaan saja, sedangkan metode mekanis Everseries 

memberikan analisis lebih lengkap mulai dari permukaan sampai ke tanah 

dasar. 

b. Subagio (2003) melakukan penelitian dengan tujuan menentukan tebal lapis 

tambahan (overlay), umur sisa perkerasan serta menganalisis hasil hitungan 

program dengan menggunakan metode Bina Marga. Program analisis yang 

digunakan adalah program Elmod. Hasil menunjukkan bahwa analisis dengan 

program Elmod yang didasarkan atas umur sisa untuk Ruas A (Jakarta-

Cikampek) memerlukan ketebalan lapis tambah 7,20 cm, sedangkan analisis 

dengan Bina Marga menghasilkan ketebalan lapis tambah 7,0 cm untuk Ruas 

A yang dihitung berdasarkan lendutan maksimum. 

c. Gupta,dkk (2015) Melakukan penelitian tentang desain perkerasan pada 

daerah dengan volume lalu lintas rendah menggunakan metode mekanistik-

empiris di daerah Uttarakhand, India. Pemodelan dilakukan dengan 

menggunakan FE model dan Kenpave. Jalan yang dipilih terlebih dahulu 

dilakukan pengujian laboratorium dan lapangan untuk menganalisis perilaku 

elastis lapisan dibawah pemuatan berulang. Selanjutnya parameter tersebut 
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digunakan sebagai input dalam pengembangan desain mekanistik-empirik 

pada volume jalan dengan lalu lintas rendah. Hasil yang diperoleh yaitu jalan 

yang dirancang hanya untuk lalu lintas hingga 1 msa dengan modulus tanah 

dasar berkisar antara 20 dan 150 Mpa. Ketebalan jalur dasar dibatasi hingga 

150 mm serta ketebalan tambahan diusulkan agar diletakkan pada lapis 

pondasi atas.    

d. Ernadi (2017) melakukan penelitian tentang evaluasi tebal perkerasan di Jalan 

Palbapang-Simpang Kweden STA 0+000 – 2+650 dan Jalan Bakulan-Brongan 

STA 0+000 – 3+198 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

analisis perhitungan tebal perkerasan menggunakan metode empiris yaitu 

Analisa Komponen dan AUSTROADS. Hasil perhitungan tebal peekerasan 

metode empiris selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode mekanis 

yaitu Kenpave untuk mengetahui nilai retak alur dan retak lelah dengan model 

The Asphalt Institute. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hasil analisa 

kerusakan perkerasan untuk tebal perkerasan metode analisa komponen 

dengan model The Asphalt Institute pada ruas jalan tersebut yaitu : untuk retak 

alur tidak mampu menahan beban rencana lalu lintas sebesar 640000 namun 

untuk retak lelah memenuhi nilai yang diinginkan, sedangkan pada tebal 

perkerasan AUSTROADS mampu menahan beban rencana lalu lintas baik 

untuk retak alur maupun retak lelah. 

e. Simanjutak (2014) melakukan penelitian tentang evaluasi tebal Lapis 

perkerasan Lentur. Metode empiris yang digunakan adalah Manual Desain 

Perkerasan Jalan No.22.2/KTSP/Db/2012 dengan metode mekanisitik 

menggunakan program Kenpave. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua tipe benda uji dengan masing-masing variasi  CBR yaitu 

2%, 4%, 5%, 8% dan 10%. Kedua benda uji di variasikan untuk tingkat beban 

lalu lintas  rencana rendah, sedang dan tinggi. Selanjutnya dihitung tebal 

perkerasan untuk kedua benda uji menggunakan metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan No.22.2/KTSP/Db/2012 dan di evaluasi menggunkan 

program Kenpave. Hasil menunjukkan bahwa dengan program Kenpave 

benda uji Tipe A diperoleh nilai repetisi beban yang lebih kecil dari yang 

direncanakan, sedangkan benda uji Tipe B menghasilkan repetisi beban yang 
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jauh lebih besar dari yang direncanakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

pemilihan bahan lapis perkerasan yang berbeda diantara kedua benda uji. 

f. Dinata (2017) melakukan penelitian serupa tentang evaluasi tebal perkerasan 

lentur metode empiris yang dipilih ialah Metode Analisa Komponen dari Bina 

Marga 1987 dan Metode AASHTO 1993 di Jalan Karangmojo-Semin STA 

0+000 – STA 4+050 Yogyakarta. Selanjutnya hasil tersebut di analisis 

menggunakan metode mekanis yaitu Kenpave. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai tegangan dan regangan yang terjadi pada jalan akibat beban 

lalu lintas. Penelitian dilakukan dengan menganalisis tebal perkerasan 

menggunakan Metode Analisa Komponen dan Metode AASHTO 1993 yang 

selanjutnya hasil tebal perkerasan tersebut digunakan untuk menganalisis nilai 

retak alur dan retak lelah dengan program Kenpave. Hasil menunjukkan 

bahwa respon tegangan dan regangan maksimum akibat retak lelah sebesar 

0,000408 dan retak alur sebesar 0,00138 untuk metode Analisa Komponen, 

sedangkan untuk Metode AASHTO retak lelah diperoleh sebesar 0,00032 dan 

retak alur sebesar 0,00134. Hasil yang diperoleh dinyatakan melebihi jumlah 

repetisi beban lalu lintas rencana yang telah direncanakan. 

Perbedaan antara penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian 

terdahulu di atas, terletak pada studi kasus yang dilakukan. Jalan yang dipilih 

sebelumnya adalah merupakan jalan arteri dengan arus lalu lintas sedang, 

sedangkan dalam penelitian ini jalan yang ditinjau merupakan jalan arteri yang 

tergolong jalan provinsi dengan volume lalu lintas padat dan volume kendaraan 

berat yang tinggi. 

2.2. Dasar Teori 

Konsep dasar dalam perancangan perkerasan yaitu dengan 

menghamparkan lapis permukaan, lapis pondasi, serta lapisan penyusun lainnya 

yang disusun sedemikian hingga regangan terhadap tanah dasar dapat 

dikendalikan untuk mencegah terjadi defleksi permanen (Hardiyatmo, 2015). 

Menurut Hardiyatmo (2015), tanah dasar merupakan tanah pondasi yang 

secara langsung menerima beban dari beban lalu lintas di dalam sebuah 

perkerasan. Tanah dasar dalam sebuah perkerasan adalah berupa tanah yang 
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sebelumnya telah dipadatkan. Tanah dasar sendiri dalam sistem perkerasan 

berfungsi sebagai pondasi. 

Secara umum terdapat beberapa macam tipe perkerasan seperti yang telah 

diketahui yaitu perkerasan lentur (flexible pavement), perkerasan kaku (rigid 

pavement) dan perkerasan komposit (composite pavement). 

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah campuran agregat antara batu 

pecah, pasir, kerikil, serta material pengisi lainnya juga aspal yang selanjutnya 

dihamparkan dan dipadatkan (Hardiyatmo, 2015). 

Perkerasan kaku (rigid pavement) yaitu perkerasan yang sebagian besar 

menggunakan semen sebagai bahan pengikat, berupa plat beton disusun dengan 

atau tanpa tulangan yang diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis 

pondasi bawah (Aminsyah, 2010). 

Menurut Sukirman (1999), perkerasan komposit (composite pavement) 

adalah perkerasan dengan kombinasi, perkerasan kaku diatas perkerasan lentur 

atau bisa dengan perkerasan lentur diatas perkerasan kaku. 

2.2.1 Perkerasaan Lentur 

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang umumnya 

menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan 

berbutir sebagai lapisan di bawahnya (SKBI – 2.3.26.1987). Menurut Aminsyah 

(2010), perkerasan lentur terdiri dari agregat sebagai material dan aspal sebagai 

pengikat baik dengan atau tanpa bahan tambah. Material pembentuk aspal 

dicampur pada suhu yang telah ditentukan sebagaimana sesuai dengan jenis aspal 

yang digunakan.  

Komponen penyusun dalam suatu perkerasan pada umumnya terdiri dari 

lapis permukaan, lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah. Adapun susunan 

pekerasan lentur akan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Sumber : Atkinson, 2013 

Gambar 2.1 Tipe struktur perkerasan lentur 

 

Lapis permukaan (surface course) merupakan lapisan paling atas yang 

terletak di atas lapis pondasi atas. Menurut Lestari (2013), fungsi dari lapis 

permukaan adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan perkerasan dalam menahan beban roda kendaraan. 

b. Sebagai lapisan rapat yang berguna sebagai pelindung badan jalan dari 

kerusakan akibat cuaca. 

c. Sebagai lapis aus (wearing course). 

Adapun tipe penyebaran beban kendaraan terhadap lapisan struktur 

disajikan pada Gambar 2.2. 

 

Sumber : Atkinson,2013 

Gambar 2.2 Distribusi beban akibat roda kendaraan 

 

Lapis pondasi atas (base course) merupakan lapisan yang terletak diantara 

lapis permukaan dan lapis pondasi bawah. Lapisan ini dihamparkan di bawah 

lapisan permukaan dengan material yang terdiri dari agregat seperti batu pecah. 
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Menurut Lestari (2013), fungsi dari lapis pondasi atas adalah sebagai bagian 

perkerasan yang mendukung lapis permukaan dan menyebarkan tegangan yang 

terjadi ke lapis pondasi bawah untuk selanjutnya disalurkan ke tanah dasar.  

Lapis pondasi bawah (sub base course) merupakan lapisan yang terletak 

diantara lapis pondasi atas dan tanah dasar. Pada umumnya fungsi dari lapis 

pondasi bawah adalah sebagai pendukung perkerasan dalam menyebarkan beban 

roda kendaraan dan mencegah tanah dasar masuk ke lapis pondasi. Di bawah lapis 

pondasi bawah terdapat lapisan yang dikenal dengan lapisan tanah dasar.  

Lestari (2013), menjelaskan bahwa masalah yang umum terjadi terhadap 

tanah dasar adalah : 

a. Sifat susut dan mengembang tanah tertentu akibat perubahan kadar air. 

b. Perubahan bentuk (deformasi) dari tanah akibat beban. 

c. Daya dukung tanah yang tidak merata dan tidak pasti. 

d. Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu lintas. 

2.2.2 Perencanaan Perkerasan Jalan 

Tingkat kenyamanan dan keamanan seseorang dalam berkendara 

merupakan salah satu hasil dari perencanaan perkerasan jalan yang baik. Dalam 

perencanaan  perkerasan jalan, tentunya membutuhkan data yang berguna untuk 

mendukung agar terciptanya sebuah perkerasan  yang sesuai dengan kriteria daya 

dukung yang telah disyaratkan. Data yang dibutuhkan untuk perencanaan 

perkerasan jalan antara lain : 

a. Data Lalu Lintas serta Pembebanan 

Lalu lintas merupakan komponen yang berpengaruh dalam 

perancangan perkerasan. Data lalu lintas dalam hal ini merupakan perhitungan 

volume lalu lintas yang dihitung pada periode waktu tertentu dan telah 

ditetapkan sebelumnya. Perhitungan yang akurat akan menunjang baiknya 

perencanaan perkerasan jalan yang akan dibuat nantinya.  Komponen yang 

perlu diperhatikan dalam data lalu lintas yaitu : 

1) Jenis dan Klasifikasi Kendaraan 

Untuk sistem klasifikasi jalan dan kendaraan telah dirangkum pada (RSNI-

14-2004) yang akan disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Jalan Menurut Kelas, Fungsi,  

Dimensi Kendaraan dan Muatan Sumbu Terberat 

 

 

 

 

 

  

Sumber : (RSNI T-14-2014) 

2) Tingkat Pertumbuhan Lalu Lintas 

Pertumbuhan lalu lintas didefinisikan sebagai tingkat 

perkembangan lalu lintas pada setiap tahun dari suatu daerah yang 

dinyatakan dalam bentuk persen (%). Pertumbuhan lalu lintas tiap daerah 

dapat berbeda satu sama lain. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan 

penduduk, jumlah konsumen kendaraan bermotor dan perkembangan 

ekonomi suatu daerah. 

3) Distribusi Jumlah Lajur dan Jalur  

Jalur Lalu Lintas merupakan bagian jalan yang difungsikan sebagai 

lalu lintas kendaraan. Sedangkan lajur didefinisikan bagian memanjang 

jalur lalu lintas dengan marka maupun tanpa marka yang lebarnya sendiri 

cukup untuk melintas satu kendaraan bermotor selain sepeda motor 

(Peraturan Pemerintah No.43 Tahun, 1993). 

b. Data CBR (California Bearing Ratio) 

CBR merupakan indikasi dari kemampuan daya dukung tanah. Untuk 

mendapatkan nilai CBR dapat dilakukan dengan 2 pengujian yaitu pengujian 

CBR dilapangan dan CBR dengan rendaman. Nilai CBR dinyatakan dalam 

persen (%). 

 

Kelas 

Jalan 

Fungsi 

Jalan 

Dimensi Kendaraan 

Maksimum 
Muatan 

Sumbu 

Terberat 

(Ton) 
Panjang 

(m) 

Lebar 

(m) 

I 

Arteri 18 

2.5 >10 

II 2.5 10 

IIIA 2.5 8 

IIIA 
Kolektor 

18 2.5 8 

IIIB 12 2.5 8 

IIIC Lokal 9 2.1 8 
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c. Data Material 

Material merupakan komponen penting dalam perencanaan perkerasan 

jalan. Pemilihan material yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas jalan 

yang dihasilkan serta berpengaruh dalam segi ekonomis. Sebelum memilih 

material perlu dilakukan pengujian dengan kriteria-kriteria sesuai standar 

acuan yang berlaku.  

d. Data Pendukung lainnya 

Untuk merencanakan perkerasan jalan juga membutuhkan data 

pendukung lain yang dapat membantu dalam proses penentuan besaran nilai 

berdasarkan metode yang telah dipilih. Komponen pendukung tersebut antara 

lain : 

1) Kualitas drainase, yang perlu diperhatikan disekitar perkerasan. Tinjauan 

yang dimaksud adalah untuk kualitas drainase dalam menyerap dan 

mengalirkan air. 

2) Kondisi medan, sesuai jalan yang akan direncanakan survei kondisi medan 

serta studi tentang keadaan topografi perlu dilakukan. 

3) Umur rencana, dalam perencanaan jalan umur rencana erat kaitannya 

dengan biaya yang akan dianggarkan. Pada saat merencanakan sebuah 

jalan umur rencana yang diharapkan adalah 10-20 tahun kedepan. Dalam 

rentang waktu tersebut jalan diharapkan mampu menerima beban lalu 

lintas kendaraan dengan melakukan beberapa pemeliharaan dan perawatan 

jalan selama kurun waktu yang telah direncanakan. 

4) Serviceability, merupakan tingkat kenyamanan pengguna jalan yang 

dirasakan selama melalui jalan tersebut. 

5) Reliability, dapat didefinisikan sebagai tingkat pelayanan yang dirasakan 

pengguna jalan selama umur rencana. 

2.2.3 Faktor Pengaruh dalam Kinerja Struktur Perkerasan 

Struktur perkerasan merupakan suatu susunan yang saling berkaitan satu 

sama lain sehingga membentuk sebuah keterikatan dalam menerima beban lalu 

lintas. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja struktur perkerasan antara lain 
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faktor cuaca, faktor kelembaban, faktor temperatur dan faktor drainase 

(Hardiyatmo, 2015) : 

a. Faktor Cuaca  

Cuaca merupakan suatu keadaan udara dalam tempat yang relatif 

sempit dengan waktu yang singkat. Cuaca tiap daerah sangat berbeda-beda 

bisa dikarenakan letak topografi, keadaan geografis, dan banyak faktor 

lainnya. Keterkaitan cuaca dengan kinerja struktur adalah pada saat proses 

pemeliharaan jalan. Pengamatan cuaca diperlukan pada saat penambalan 

perkerasan yang rusak. Karena tambalan akan bekerja dengan baik pada saat 

cuaca panas.   

b. Faktor Kelembaban 

Kelembaban adalah konsentrasi maksimum tingkat uap air di udara 

yang biasanya didefinisikan dalam bentuk persen (%). Air merupakan musuh 

utama dari struktur perkerasan. Tingkat kelembaban yang tinggi menyebabkan 

kandungan air berlebih. Pada struktur yang mengalami kerusakan seperti 

retakan, lubang dan sambungan menyebabkan air masuk. Air yang masuk 

kedalam struktur perkerasan akan mengurangi kekuatan dari perkerasan 

tersebut.   

c. Faktor Temperatur 

Temperatur dapat disebut juga suhu yang merupakan keadaan udara 

pada waktu dan tempat tertentu yang didefinisikan dengan panas atau dingin. 

Temperatur udara yang tinggi berpengaruh terhadap kualitas perkerasan 

terutama dengan perkerasan pengikat utamanya aspal. aspal akan mengalami 

deformasi pada saat temperatur udara yang tinggi. Studi temperatur diperlukan 

dalam perencanaan jalan raya diperlukan agar umur rencana tercapai. 

d. Faktor Drainase    

Drainase merupakan tempat pengaliran air baik secara alami maupun 

buatan dengan tujuan agar air tidak menggenang. Banyak sekali tipe dari 

drainase seperti yang sudah cukup kita kenal diantaranya dengan bentuk 

persegi, trapezium dan setengah lingkaran. Perencanaan drainase yang baik 

sangat berpengaruh terhadap struktur perkerasan. 



15 

 

 

 

 

 

Drainase yang direncanakan dan dikelola dengan baik akan menambah 

umur rencana sebuah struktur perkerasan selain itu mencegah tergenangnya air 

di pinggir perkerasan. Sebaliknya buruknya sistem drainase hanya akan 

membuat kerusakan struktur perkerasan. Air yang menggenang di jalan adalah 

contoh kurang baiknya sitem drainase. 

2.2.4 Metode Bina Marga 1987 

Metode bina marga dalam perkembangannya lebih dikenal dengan metode 

analisa komponen. Metode analisa komponen dari bina marga ini disahkan dan 

diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1987. Metode ini merupakan hasil modifikasi 

dari metode AASHTO 1972 revisi 1981. Modifikasi dilakukan agar dapat sesuai 

dengan kondisi lingkungan, kondisi alam, sifat tanah dan jenis perkerasan yang 

sering digunakan di Indonesia. Pada umumnya metode ini menjadi acuan dalam 

merencanakan perkerasan lentur jalan raya di Indonesia. Parameter yang 

diperlukan dalam merencanakan perkerasan lentur jalan sesuai metode ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Lalu Lintas 

1) Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Jumlah jalur erat kaitannya dengan lebar perkerasan. Dalam 

perencanaan jalan jika tidak terdapat tanda batas pada jalur, maka jumlah 

jalur dapat ditentukan dari lebar perkerasan. Penentuan jumlah jalur 

berdasarkan lebar akan disajikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan 

Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur (n) 

L < 5,50 m 

5,50 m ≤ L < 8,25 m 

8,25 m ≤ L < 11,25 m 

11,25 m ≤ L < 15 m 

15 m ≤ L < 18,75 m 

18,75 m ≤ L < 22 m 

1 jalur 

2 jalur 

3 jalur 

4 jalur 

5 jalur 

6 jalur 

Sumber : SKBI-2.3.26.1987 
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Koefisien distribusi kendaraan dipengaruhi oleh berat tiap 

kendaraan ringan dan berat yang lewat pada jalur rencana. Nilai koefisien 

distribusi kendaraan (C) akan disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Koefisien Distribusi Kendaraan 

Jumlah 

Lajur 

Kendaraan 

Ringan* 

Kendaraan 

Berat** 

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 lajur 

2 lajur 

3 lajur 

4 lajur 

5 lajur 

6 lajur 

1,00 

0,60 

0,40 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,40 

0,30 

0,25 

0,20 

1,00 

0,70 

0,50 

- 

- 

- 

1,0 

0,5 

0,475 

0,45 

0,425 

0,4 

* berat total < 5 ton, misalnya mobil penumpang, pickup, mobil 

hantaran  

**berat total > 5 ton, misalnya bus, truk, traktor, semi trailer, 

trailer. 

Sumber: SKBI-2.3.26.1987 

2) Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 

Angka ekivalen merupakan nilai yang menyatakan pengaruh beban 

as kendaraan yang melintas yang menyebabkan derajat kerusakan 

perkerasan. Angka ekivalen berdasarkan SKBI-2.3.26.1987 akan disajikan 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.4 Angka Ekivalen Beban Sumbu Kendaraan 

Beban Sumbu Angka Ekivalen 

Kg Lb Sumbu tunggal Sumbu ganda 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

2205 

4409 

6614 

8818 

11023 

0,0002 

0,0036 

0,0183 

0,0577 

0,1410 

- 

0,0003 

0,0016 

0,0050 

0,0121 

6000 

7000 

8000 

8160 

9000 

13228 

15432 

17637 

18000 

19841 

0,2923 

0,5415 

0,9238 

1,0000 

1,4798 

0,0251 

0,0466 

0,0794 

0,0860 

0,1273 

10000 22046 2,2555 0,1940 

11000 24251 3,3022 0,2840 

12000 26455 4,6770 0,4022 

13000 2866 6,4419 0,5540 
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Tabel 2.4 Angka Ekivalen Beban Sumbu Kendaraan 

(lanjutan) 

Beban Sumbu Angka Ekivalen 

Kg Lb Sumbu tunggal Sumbu ganda 

14000 30864 8,6647 0,7452 

15000 

16000 

33069 

35276 

11,4184 

14,7815 

0,9820 

1,2712 

Sumber : SKBI-2.3.26.1987 

Angka ekivalen untuk setiap jenis golongan beban sumbu 

kendaraan ditentukan dengan rumus di bawah ini : 

Esumbu tunggal = (
Beban Sumbu Tunggal (kg)

8160
)4                …...………... (2.1) 

Esumbu double  = 0,086 × (
Beban Sumbu Ganda (kg)

8160
)4     ……...……....(2.2) 

Esumbu triple    = 0,053 × (
Beban Sumbu Triple (kg)

8160
)4    ……..………(2.3) 

Perhitungan angka ekivalen kendaraan dari Bina Marga didasarkan 

atas rumus sumbu tunggal dan sumbu ganda. Menurut Abdillah, dkk., 

(2013) angka ekivalen yang dihasilkan berdasarkan rumus dari Bina 

Marga (1987) akan menghasilkan angka 1 sampai 8 kali lipat lebih besar 

dan lebih kecil 1 kali lipat kecuali pada pickup dan trailer 1.2-2. Hal ini 

dikarenakan perhitungan angka ekivalen metode Bina Marga (1987) 

dihitung berdasarkan masing-masing golongan beban sumbu dari setiap 

kendaraan dengan beban muat yang besar. 

Berdasarkan beban sumbu masing-masing kendaraan berikut 

disajikan tabel mengenai konfigurasi sumbu beban kendaraan : 

Tabel 2.5 Konfigurasi Sumbu Kendaraan 

Tipe dan 

Konfigurasi 

Sumbu 

Berat 

Kosong 

(ton) 

Muatan 

Maksimum 

(ton) 

Berat Total 

Maksimum 

(ton) 

U 18 

ESAL 

Kosong 

U 18 

ESAL 

Maksimum 

o Roda Tunggal 

pada ujung 

sumbu 

1. Roda ganda 

pada ujung 

sumbu 

1,1 

HP 
1,5 0,5 2 0,0001 0,0005 

 

1,2 

BUS 

3 6 9 0,0037 0,3006  
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Tabel 2.5 Konfigurasi Sumbu Kendaraan (lanjutan) 

Tipe dan 

Konfigurasi 

Sumbu 

Berat 

Kosong 

(ton) 

Muatan 

Maksimum 

(ton) 

Berat Total 

Maksimum 

(ton) 

U 18 

ESAL 

Kosong 

U 18 

ESAL 

Maksimum 

o Roda Tunggal 

pada ujung 

sumbu 

2.Roda ganda 

pada ujung 

sumbu 

1,2 L 

TRUK 
2,3 6 8,3 0,0013 0,2174 

 

 

1,22 H 

TRUK 
4,2 14 18,2 0,0143 5,0264 

 

1,22 

TRUK 
5 20 25 0,0044 2,7416 

 

1,2 + 2,2 

TRAILER 
6,4 25 31,4 0,0085 3,9083 

 

1,2 – 2 

TRAILER 
6,2 20 26,2 0,0192 6,1179 

 

1,2 – 2,2 

TRAILER 
10 32 42 0,0327 10,183 

 

Sumber : Dokumen proyek pembangunan jalan “Twin Road” Magetan 2016 

 

3) Lalu Lintas Harian Rata-rata dan Rumus-rumus Lintas Ekivalen 

Lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk masing-masing jenis 

kendaraan ditentukan pada awal umur rencana yang dihitung untuk jalan 

satu arah bermedian ataupun sebaliknya. Umur rencana merupakan jumlah 

waktu dinyatakan dalam tahun yang dibutuhkan sebuah perkerasan, sejak 

awal mula jalan dibuka hingga struktur perkerasan dianggap memerlukan 

perbaikan. Penentuan umur rencana untuk perkerasan jalan akan disajikan 

pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru 

Jenis 

perkerasan 
Elemen perkerasan 

Umur rencana 

(tahun) 

Perkerasan 

lentur 

Lapis aspal dan lapisan berbutir pondasi 20 

Semua lapisan perkerasan untuk area yang 

tidak diijinkan sering ditinggikan akibat 

pelapisan ulang, misal : jalan perkotaan, 

underpass, jembatan, terowongan. 40 

Perkerasan 

kaku 

Lapis pondasi, lapis pondasi bawah, lapis 

pondasi semen. 

Sumber: Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2013 

Prakiraan umur rencana untuk perencanaan perkerasan jalan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi perkembangan sosial ekonomi suatu daerah. 

Berkembangnya suatu daerah menimbulkan munculnya faktor 

pertumbuhan lalu lintas. Faktor pertumbuhan lalu lintas merupakan 

bertambahnya jumlah kendaraan yang melintasi suatu perkerasan jalan 

dari tahun ke tahun dan dinyatakan dalam bentuk persen. Kemampuan 

ekonomi suatu daerah yang berkembang akan mendorong masyarakatnya 

untuk dapat memiliki kendaraan bermotor secara pribadi. Hal tersebut 

menyebabkan umur rencana tidak mampu dicapai secara maksimal. 

Persamaan yang akan digunakan dalam perhitungan lalu lintas 

harian rata-rata (LHR) akan disajikan di bawah ini : 

a) Lalu lintas harian ratarata (LHR) :  

LHRn = LHRn x (1 +  i)𝑈𝑅  ………………..………………...(2.4) 

Dimana : 

i = angka pertumbuhan lalu lintas 

b) Lintas ekivalen permulaan (LEP) : 

LEP = ∑ LHRj x Cj x Ej   ………………………………........(2.5) 

Dimana : 

Cj = koefisien distribusi arah 

j = masing-masing jenis kendaraan 
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c) Lintas ekivalen akhir (LEA) : 

LEA = ∑ LHRj (1 +  i)𝑈𝑅 x Cj x Ej  …………..……………..(2.6) 

Dimana : 

I       = angka pertumbuhan lalu lintas 

j       = masing-masing jenis kendaraan 

UR    = umur rencana 

d) Lintas ekivalen tengah (LET) : 

LET = 
𝐿𝐸𝑃+𝐿𝐸𝐴

2
   ………………….…………………………...(2.7) 

e) Lintas ekivalen rencana (LER) : 

LER = LET x FP ……………………..……………………….(2.8) 

Dimana : 

FP = faktor penyesuaian 

FP = 
𝑈𝑅

10
 

b. Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) dan CBR (California Bearing Ratio) 

CBR merupakan indikasi dari kemampuan daya dukung tanah. Untuk 

mendapatkan nilai CBR dilakukan dengan 2 pengujian yaitu pengujian CBR 

dilapangan dan CBR dengan rendaman. Penggunaan CBR lapangan dilakukan 

dengan mengambil contoh tanah dasar menggunakan tabung (undisturb), 

selanjutnya dilakukan perendam dan diperiksa harga CBRnya.  

Dalam menentukan harga yang mewakili dari sejumlah harga CBR 

yang telah dilaporkan ditentukan dengan cara mencari harga CBR terendah 

untuk selanjutnya memilah jumlah dari masing-masing nilai CBR yang sama 

atau lebih besar. Jumlah yang terbanyak dinyatakan sebagai 100% dan jumlah 

lainnya adalah persentase dari 100%. Selanjutnya adalah pembuatan grafik 

hubungan harga CBR dengan masing-masing persentase jumlah. Nilai CBR 

yang mewakili merupakan nilai yang didapat berdasarkan angka persentase 

90%. 

Daya dukung tanah dasar (DDT) dicari menggunakan metode grafis 

yang akan disajikan pada Gambar 2.3. 
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     Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

Gambar 2.3 Korelasi antara DDT dengan CBR 

Disamping dapat menggunakan grafik di atas, nilai DDT dapat dicari 

menggunakan persamaan. Persamaan tersebut yakni : 

 DDT = 1,6449 + 4,3592 log (CBR) .………………………..(2.9) 

Berdasarkan kedua metode hitungan tersebut diperoleh hasil yang 

kurang lebih sama. Pada perencanaan yang didasarkan atas data sekunder 

Jalan “Twin Road” menggunakan metode grafis dalam menentukan nilai DDT 

sesuai dengan SKBI-2.3.26.1987. 

c. Faktor Regional (FR) 

Merupakan keadaan lapangan yang meliputi permeabilitas tanah, 

perlengkapan drainase, bentuk dari alinyemen dan persentase kendaraan 

dengan berat 13 ton, kendaraan yang berhenti, serta keadaan iklim.  
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Berdasarkan pedoman yang diacu dari peraturan pelaksanaan pembangunan 

jalan raya, maka pengaruh permeabilitas dan perlengkapan drainase dianggap 

sama.  Oleh karena itu faktor regional dalam penentuan tebal perkerasan ini 

hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen meliputi kelandaian dan tikungan, 

persentase kendaraan berat, serta iklim yang meliputi intensitas curah hujan. 

Untuk menentukan nilai FR dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini : 

Tabel 2.7 Faktor Regional 

 Kelandaian I  

(< 6 %) 

Kelandaian II  

(6-10 %) 

Kelandaian III 

(>10%) 

% kendaraan 

berat 

% kendaraan 

berat 

% kendaraan 

berat 

≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% 

Iklim I <900 

mm/th 

0,5 1,0 – 1,5 1,0 1,5 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 

Iklim II 

>900 mm/th 

1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 

Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

Catatan : Pada bagian jalan tertentu, seperti simpang, pemberhentian atau 

tikungan tajam (r = 30m) maka FR ditambah 0,5. Untuk daerah rawa FR 

ditambah 1. 

 

d. Indeks Permukaan (IP) 

Adalah nilai dari tingkat pelayanan lalu lintas meliputi kerataan/ 

kehalusan dan kekokohan permukaan jalan. Penjelasan serta penentuan nilai 

indeks permukaan tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini : 

IP (1,0) : Kondisi permukaan jalan rusak berat sehingga mengganggu lalu 

lintas. 

IP (1,5) : Tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin, dalam arti jalan 

tidak terputus. 

IP (2,0) : Tingkat pelayanan rendah untuk jalan dengan kondisi mantap. 

IP (2,5) : Kondisi permukaan jalan yang cukup stabil dan baik. 

Pada akhir umur rencana dalam penentuan indeks permukaan perlu 

mempertimbangkan faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas 

ekivalen rencana (LER). Sebagai catatan, untuk proyek penunjang jalan, jalan 

murah atau jalan darurat maka indeks permukaan IP dapat diambil 1,0  seperti 

pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2.8 Indeks Permukaan pada Akhir Umur Rencana (IP) 

 * LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal. 

Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

Penentuan indeks permukaan pada awal umur rencana (IPo) dilakukan 

dengan memperhatikan jenis dari lapisan permukaan jalan yang mencakup 

kekokohan, keawetan, serta kerataan/kehalusan. Penentuan indeks permukaan 

awal pada umur rencana akan disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.9 Indeks Permukaan pada Awal Umur Rencana (IPo) 

Jenis Permukaan IPo 
Roughness *) 

(mm/km) 

LASTON 

 

LASBUTAG 

 

HRA 

 

BURDA 

BURTU 

LAPEN 

 

LATASBUM 

BURAS 

LATASIR 

JALAN TANAH 

JALAN KERIKIL 

≥ 4 

3,9 – 3,5 

3,9 – 3,5 

3,4 – 3,0 

3,9 – 3,5 

3,4 – 3,0 

3,9 – 3,5 

3,4 – 3,0 

3,4 – 3,0 

2,9 – 2,5 

2,9 – 2,5 

2,9 – 2,5 

2,9 – 2,5 

≤ 2,4 

≤ 2,4 

≤ 1000 

> 1000 

≤ 2000 

> 2000 

≤ 2000 

> 2000 

< 2000 

< 2000 

≤ 3000 

> 3000 

 

Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

Berdasarkan pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya 

dari Bina Marga, alat yang digunakan sebagai pengukur roughness adalah 

roughmeter NAASRA. 

e. Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekuatan relatif untuk setiap bahan dan fungsinya sebagai 

lapis permukaan, pondasi, pondasi bawah, ditentukan dengan korelasi yang 

sesuai dengan nilai tes marshall untuk bahan dengan aspal, kuat tekan untuk 

LER = Lintas 

Ekivalen Rencana *) 

Klasifikasi Jalan 

Local Kolektor Arteri tol 

< 10 

10 – 100 

100 – 1000 

>1000 

1,0 – 1,5 

1,5 

1,5 – 2,0 

-  

1,5 

1,5 – 2,0 

2,0 

2,0 – 2,5 

1,5 – 2,0 

2,0 

2,0 – 2,5 

2,5 

- 

- 

- 

2,5 
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bahan semen atau kapur, atau CBR untuk bahan lapis pondasi bawah. Berikut 

akan disajikan tabel untuk menentukan nilai koefisien relatif : 

Tabel 2.10 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien 

Kekuatan Relatif 
Kekuatan Bahan 

Jenis Bahan 

a1 a2 a3 
MS 

(kg) 

Kt 

(kg/cm) 

CBR 

(%) 

0,40 - - 744 - -  

0,35 - - 590 - - Laston 

0.35 - - 454 - -  

0,30 - - 340 - -  

0,35 - - 744 - -  

0,31 - - 590 - - Lasbutag 

0,28 - - 454 - -  

0,26 - - 340 - - HRA 

0,30 - - 340 - - Aspal macadam 

0,26 - - 340 - - Lapen (mekanis) 

0,25 - - - - - Lapen (manual) 

0,20 - - - - -  

- 0,28 - 590 - - Laston Atas 

- 0,26 - 454 - -  

- 0,24 - 340 - - Lapen (mekanis) 

- 0,23 - - - - Lapen (manual) 

- 0,19 - - - -  

- 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan semen 

- 0,13 - - 18 -  

- 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan kapur 

- 0,13 - - 18 -  

- 0,14 - - - 100 Batu pecah (kelas A) 

- 0,13 - - - 80 Batu pecah (kelas B) 

- 0,12 - - - 60 Batu pecah (kelas C) 

- - 0,13 - - 70 Sirtu/pitrun (kelas A) 

- - 0,12 - - 50 Sirtu/pitrun (kelas B) 

- - 0,11 - - 30 Sirtu/pitrun (kelas C) 

- - 0,10 - - 20 Tanah/lempung kepasiran 

Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

Catatan : untuk kuat tekan stabilitas tanah dengan semen dperiksa hari ke-

7, sedangkan untuk tanah dengan kapur diperiksa hari ke-21. 

 

f. Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasaan  

Batas yang dimaksud adalah ukuran tebal minimum yang digunakan 

dalam setiap lapisan mencakup lapis permukaan (D1), lapis pondasi atas (D2), 

serta lapis pondasi bawah (D3). Batas minimum tebal lapis perkerasan dapat 

dilihat pada Tabel 2.11. 
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Tabel 2.11 Tebal Minimum pada Lapis Permukaan 

ITP 
Tebal 

Minimum (cm) 
Bahan 

< 3,00 

3,00 – 6,70 

6,71 – 7,49 

7,50 – 9,99 

≥ 10,00 

5 

5 

7,5 

7,5 

10 

Lapis pelindung: (Buras/Burtu/Burda) 

Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, 

Laston 

Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, 

Laston 

Lasbutag 

Laston 

Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

 

Tabel 2.12 Tebal Minimum pada Lapis Pondasi Atas 

ITP 
Tebal Minimum 

(cm) 
Bahan 

< 3,00 

 

15 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur 

3,00 – 7,49 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur 

 10 Laston atas 

7,50 – 9,99 

 

20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur, 

pondasi macadam 

 15 Laston atas 

10 – 12,14 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur, 

pondasi macadam 

  Lapen, Laston atas 

≥ 12,25 25 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur, 

pondasi macadam 

  Lapen, Laston atas 

10 – 12,14 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan 

semen, stabilitas tanah dengan kapur, 

pondasi macadam 

  Lapen, Laston atas 

*Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum 

adalah 10 cm 
Sumber : SKBI – 2.3.26. 1987 

g. Perhitungan Tebal Perkerasan 

Untuk menghitung tebal perkerasan digunakan persamaan : 

ITP = a1.D1 + a2.D2 +a3.D3  ……………………..………………..(2.10) 
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Dimana :  

a1, a2, a3  : koefisien kekuatan relatif bahan 

D1, D2, D3  : tebal untuk setiap lapis perkerasaan (cm) 

Nilai a1, a2, a3, diperoleh berdasarkan acuan pada Tabel 3.8, sedangkan 

untuk nilai ITP berdasarkan nomogram korelasi LER, DDT dan FR pada 

Gambar 2.4 sampai Gambar 2.12. 

h. Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Untuk mencari nilai ITP digunakan nomogram dimana dengan 

memploting nilai yang telah diperoleh sebelumnya yakni nilai Daya Dukung 

Tanah (DDT), LER rencana dan Faktor Regional (FR). Nilai-nilai tersebut 

nantinya dihubungkan dengan garis lurus hingga nilai ITPnya didapatkan. 

Nomogram yang dipilih dibedakan atas masing-masing nilai IPt dan IPo. 

Adapun nomogram untuk menentukan nilai ITP akan disajikan pada Gambar 

2.4 sampai Gambar 2.12. 

 

 

Gambar 2.4 Nomogram 1, IPt = 2,5 dan IPo ≥ 4 
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Gambar 2.5 Nomogram 2, IPt = 2,5 dan IPo = 3,9-3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Nomogram 3, IPt = 2 dan IPo ≥ 4 
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Gambar 2.7 Nomogram 4, IPt = 2 dan IPo = 3,9-3,5 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Nomogram 5, IPt = 1,5 dan IPo = 3,9-3,5 
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Gambar 2.9 Nomogram 6, IPt = 1,5 dan IPo = 3,4-3,0 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Nomogram 7, IPt = 1,5 dan IPo = 2,9-2,5 
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  Gambar 2.11 Nomogram 8, IPt = 1 dan IPo = 2,9-2,5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Nomogram 9, IPt = 1 dan IPo ≤ 2,4 
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2.2.5 Metode AASHTO 1993 

Metode  AASHTO pertama kali dikenal pada tahun 1972, metode ini 

awalnya merupakan sebuah penelitian berkelanjutan yang dibiayai oleh 

pemerintah federal (AASHTO 1993). Metode AASHTO pada dasarnya 

merupakan perhitungan dengan metode empiris. Metode AASHTO merupakan 

metode perancangan tebal perkerasan yang berkembang di Amerika Serikat. Pada 

awal dikenalkan metode ini rilis dengan 2 volume. Seiring perkembangannya 

metode AASHTO mengalami banyak perubahan mengikuti kondisi lingkungan 

yang ada hingga sekarang menjadi metode AASHTO 1993. Untuk perancangan 

tebal perkerasan menggunakan metode AASHTO terdapat beberapa parameter 

diantaranya : 

a. Stuctural Number (SN) 

Adalah  fungsi dari koefisien relatif lapisan, fungsi ketebalan lapisan, 

serta fungsi dari koefisien drainase. Persamaan structural number dalam 

AASHTO 1993 adalah sebagai berikut : 

 SN = a1 D1 + a2 D2  m2 + a3 D3  m3     ………………………….…..(2.11) 

Keterangan : 

SN  : nilai structural number 

a1 a2  a3 : koefisien relatif masing-masing lapisan 

D1 D2  D3 : tebal tiap lapis perkerasan 

m1 m2  m3 : koefisien drainase tiap lapisan 

b. Lalu Lintas 

Pedoman yang digunakan dalam lalu lintas adalah lalu lintas kumulatif 

rencana selama umur rencana berlangsung. Nilai tersebut diperoleh dengan 

mengalikan kumulatif beban gandar standar selama satu tahun (w18) dengan 

pertimbangan parameter volume lalu lintas, umur rencana, serta faktor 

pertumbuhan lalu lintas (traffic growth). Rumus numerik kumulatif lalu lintas 

adalah sebagai berikut : 

Wt = w18 x 
(1+𝑔)𝑛−1

𝑔
   …………………………………....……..(2.12) 
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Keterangan : 

Wt  : jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif 

W18 : beban gandar standar kumulatif dalam satu tahun 

n  : umur pelayanan 

g  : perkembangan lalu lintas (%) 

c. Reliability 

Didefinisikan sebagai tingkat probablitas keberhasilan dari perkerasan 

dalam memenuhi fungsi sesuai yang diinginkan. Salah satu fungsi yang 

dimaksud adalah untuk menyediakan layanan tertentu yaitu kinerja (Alsherri 

dan George, 1988). Reliabilitas menyatakan tingkat kemungkinan bahwa 

perkerasan yang direncanakan akan tetap memuaskan selama umur pelayanan 

yang telah direncanakan. 

d. Serviceability 

Merupakan tingkat kenyamanan pengguna jalan yang dirasakan selama 

melalui jalan tersebut. Parameter utama dalam serviceability sendiri adalah 

dengan mempertimbangkan nilai Present  Serviceability Index (PSI). 

e. Faktor Lingkungan 

Pada AASHTO pengaruh jangka panjang dari kelembaban dan 

temperatur belum dipertimbangkan terhadap penurunan serviceability belum 

dipertimbangkan. Salah satu hal yang justru dipertimbangkan dari faktor 

lingkungan adalah pengaruh dari kondisi swell dan frost heave. Oleh karena 

itu penurunan serviceability akan diperhitungkan selama masa analisis yang 

kemudian dapat berpengaruh terhadap umur rencana perkerasan. 

Perancangan tebal untuk setiap komponen perkerasan lentur menurut 

(AASHTO 1993) dilakukan dengan menghitung tebal setiap lapisan yang 

didasarkan pada angka SN (structural number) serta koefisien lapis material (ai). 

Langkah – langkah dalam perancangan tebal perkerasan menggunakan metode 

AASHTO 1993 adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Lalu Lintas 

Komponen yang perlu ditentukan dalam analisa lalu lintas adalah sebagai 

berikut : 
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1) Periode analisa 

Hal ini mengacu pada periode waktu yang harus dilakukan dalam 

analisis. Karena mengacu pada periode maka perencanaan perlu 

mempertimbangkan untuk konstruksi bertahap. Umur rencana dapat sama 

ataupun melebihi umur kinerja jalan yang direncanakan. Pada umumnya 

untuk jalan baru diambil umur rencana 20 tahun. Besarnya periode analisa 

didasarkan atas klasifikasi dari kondisi dan fungsi jalan yang akan 

disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. 12 Umur rencana berdasarkan kondisi dan fungsi jalan 

 

 

 

 

Sumber : AASHTO 1993 

2) Faktor distribusi arah (DD) 

Pada umumya digunakan faktor distribusi (DD) sebesar 0,5 (50%) 

untuk kebanyakan jalan. Tetapi untuk kasus tertentu nilai DD bervariasi 

antara 0,3 sampai dengan 0,7. Terdapat pengecualian dimana kendaraan 

berat cenderung akan menuju ke satu arah tertentu. 

3) Faktor distribusi lajur (DL) 

Untuk menentukan nilai distribusi lajur (DL) dapat mengacu pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.13 Faktor distribusi arah (DL) 

Jumlah lajur tiap 

arah 

% Beban gandar 

standar dalam lajur 

rencana 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

≥ 4 50-75 

Sumber : AASHTO 1993 

 

Highway Conditions 
Analysis Period 

(years) 

High-voume urban 30-50 

High-volume rural 20-50 

Low-volume paved 15-25 

Low-volume aggregate surface 10-20 
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4) Menghitung lalu lintas pada lajur rencana (W18) 

 Untuk menghitung lalu lintas pada lajur rencana (W18) terlebih 

dahulu menghitung lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang datanya dapat 

diperoleh dari dinas terkait maupun dengan survey. Setelah itu masukkan 

ke persamaan 2.13. 

W18 = DD x DL x Ŵ18  ………………………………..…..(2.13) 

Dimana: 

 DD = faktor distribusi arah 

 DL = faktor distribusi lajur 

 Ŵ18 = beban gandar standar kumulatif untuk dua arah 

5) Menghitung Angka Ekivalen (E) 

 Pada penelitian ini angka ekivalen sumbu kendaraan untuk metode 

AASHTO 1993 didasarkan atas pengaruh oleh jumlah sumbu kendaraan 

dan jumlah roda. Persamaan untuk menentukan angka ekivalen dapat 

dilihat pada persamaan 2.14 sampai dengan 2.17 dibawah ini : 

 Angka Ekivalen STRT   =  (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 (𝑡𝑜𝑛)

5,40
)

4
 

……………..(2.14) 

 Angka Ekivalen STRG  =  (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 (𝑡𝑜𝑛)

8,16
)

4
 ……………..(2.15) 

 Angka Ekivalen SDRG  =  (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 (𝑡𝑜𝑛)

13,76
)

4
 

……………..(2.16) 

 Angka Ekivalen STrRG =  (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 (𝑡𝑜𝑛)

18,45
)

4
 ……………..(2.17) 

Keterangan : 

 STRT = Sumbu Tunggal Roda Tnggal 

 STRG = Sumbu Tunggal Roda Ganda 

 SDRG = Sumbu Dual Roda Ganda 

 STrRG = Sumbu Triple Roda Ganda 

6) Menghitung lalu lintas kumulatif selama umur rencana (Wt) 
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Perhitungan lalu lintas kumulatif didapatkan dengan mengalikan 

beban gandar standar kumulatif (W18) dengan angka perkembangan lalu 

lintas. Rumus numerik kumulatif lalu lintas terdapat pada persamaan 2.18. 

Wt  = w18 x 
(1+𝑔)𝑛−1

𝑔
     …………………………...……....(2.18) 

Keterangan : 

Wt : jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif 

W18 : beban gandar standar kumulatif dalam satu tahun 

n : umur pelayanan 

g : perkembangan lalu lintas (%) 

b. Menghitung MR (Modulus Resilient) Tanah Dasar 

Modulus resilient merupakan kemampuan dari suatu butiran tanah atau 

lapis pondasi granuler untuk menahan deformasi akibat beban berulang 

(Hardiyatmo, 2015). Untuk menghitung nilai MR dapat menggunakan 

persamaan berikut : 

MR = 1500xCBR (psi) …………………………..……...(2.19) 

Dimana : 

CBR = Nilai CBR (%) 

Menurut AASHTO (1993) nilai yang diperoleh dengan persamaan 

2.19 kurang lebih antara 750 sampai 3000 (CBR). Disarankan apabila 

penggunaan persamaan 2.19 material yang cocok untuk digunakan adalah 

material tanah berbutir halus dengan CBR terendam ≤10%. 

c. Menentukan Nilai Serviceability 

Terdapat 3 komponen utama dalam kemampuan pelayanan 

(serviceability) yakni nilai kemampuan pelayanan awal (Po), kemampuan 

pelayanan akhir (Pt) dan kehilangan kemampuan pelayanan. AASHTO (1993) 

menjelaskan bahwa nilai (Po) untuk perkerasan lentur adalah 4,2. Sedangkan 

nilai kemampuan pelayanan akhir (Pt) AASHTO (1993) menyarankan agar 

nilai (Pt) untuk jalan raya kelas rendah tidak kurang dari 2,0. Namun untuk 

periode waktu analisis lalu lintasnya agar dikurangi. 
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Kriteria dalam mengidentifikasi tingkat kemampuan pelayanan akhir 

(Pt) dapat ditetapkan berdasarkan penerimaan publik. Berikut akan disajikan 

tabel panduan dalam menentukan nilai (Pt) yang diperoleh dari pengujian 

disalah satu jalan di Amerika. 

Tabel 2.14 Indeks Kemampuan Pelayanan Akhir (Pt) 

Kemampuan Pelayanan 

Akhir (Pt) 

Persen orang berpendapat 

tidak setuju (%) 

3,0 

2,5 

2,0 

12% 

55% 

85% 

Sumber : AASHTO 1993 

Total kehilangan kemampuan pelayanan (total loss of serviceability) 

dinyatakan dengan persamaan : 

∆PSI = Po – Pt    ……………………………………....……….(2.20) 

Dimana : 

Po  = kemampuan pelayanan awal 

Pt   = kemampuan pelayanan akhir 

d. Menentukan Angka Reliability dan Standar Deviasi Normal (ZR) 

Reliabilitas merupakan tingkat yang mungkin dicapai sebuah 

perkerasan untuk tetap memuaskan selama masa pelayanan. Hardiyatmo 

(2011) menjelaskan bahwa faktor prediksi kinerja perkerasan, prediksi lalu 

lintas, perkiraan beban gandar dan mutu pelaksanaan merupakan besaran-

besaran perancangan yang mempengaruhi nilai R. Rekomendasi untuk nilai 

reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.15 Rekomendasi nilai reliabilitas 

Klasifikasi Jalan 

Nilai (R), % 

Perkotaan 

(Urban) 

Pedesaan  

(Rural) 

Bebas hambatan 85-99,9 80-99,9 

Arteri 80-99 75-95 

Kolektor 80-95 75-95 

Lokal 50-80 50-80 

  Sumber : AASHTO 1993 
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Nilai simpangan baku normal (ZR) sehubungan dengan nilai reliabilitas 

ditunjukkan pada Tabel 2.17.  

 

 

Tabel 2.16 Nilai ZR terhadap nilai R 

Reliabilitas (R) 

% 
ZR 

Reliabilitas (R) 

% 
ZR 

50 0 93 -1,476 

60 -0,253 94 -1,555 

70 -0,524 95 -1,645 

75 -0,674 96 -1,751 

80 -0,841 97 -1,881 

85 -1,037 98 -2,054 

90 -1,282 99 -2,327 

91 -1,340 99,9 -3,090 

92 -1,405 99,99 -3,750 

Sumber : AASHTO 1993 

e. Deviasi Standar Keseluruhan (S0) 

Deviasi standar keseluruhan (S0) adalah parameter yang digunakan 

dalam menentukan variasi dari kinerja jalan. Nilai (S0) yang disarankan oleh 

AASHTO (1993) untuk perkerasan lentur adalah kisaran 0,40 – 0,50.  

f. Koefisien Drainase 

Kinerja perkerasan akan terganggu jika terdapat genangan air yang ada 

di permukaan perkerasan. Kualitas dari drainase mempunyai pengaruh besar 

alam kinerja jangka panjang sebuah perkerasan. Kualitas drainase dapat 

ditinjau berdasarkan berapa lama air hilang dari atas permukaan perkerasan. 

Kualitas drainase yang disarankan oleh AASHTO (1993) adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.17 Kualitas Drainase  

Kualitas Drainase 
Waktu yang 

dibutuhkan 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Buruk 

Buruk sekali 

2 jam 

1 hari 

1 minggu 

1 bulan 

Air tidak mengalir 

Sumber : AASHTO 1993 
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Koefisien drainase untuk tiap lapisan telah dinotasikan sebagai (m2) 

untuk lapisan atas, sedangkan untuk lapis pondasi bawah (m2). Nilai dari 

koefisien drainase dapat ditentukan dengan Tabel 2.19. 

 

Tabel 2.18 Koefisien Drainse untuk Perkerasan Lentur 

Kualitas 

Drainase 

Persen waktu perkerasaan terkena air hingga 

kelembabannya mendekati jenuh 

< 1 % 1 – 5 % 5 – 25 % > 25 % 

Baik sekali 1,40 – 1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Baik 1,35 – 1,25 1,25 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00 

Cukup  1,25 – 1,15 1,15 – 1,05 1,00 – 0,80 0,80 

Buruk 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Sangat 

buruk 
1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40 

Sumber : AASHTO 1993 

g. Menentukan Nilai Koefisien Lapisan (ai) dan Batas Minimum Tebal Lapisan 

Koefisien lapisan merupakan nilai yang dinyatakan atas kekuatan dari 

tiap lapis perkerasan.  Nilai koefisien disini mempunyai hubungan dengan 

kekuatan lapisan yang dinyatakan sebagai angka struktural (SN). Angka 

koefisien relatif diperoleh berdasarkan korelasi antara modulus resilien, nilai 

CBR arau R-value. Perlu dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai 

modulus material yaitu dengan mengacu pada metode AASHTO T274 untuk 

lapis pondasi bawah dan tanpa bahan pengikat. Sedangkan untuk beton aspal 

dan material yang distabilisasi mengacu pada metode ASTM D4123, 

(AASHTO 1993). 

Untuk menentukan koefisien lapisan aspal (a1) digunakan Gambar 2.13 

sebagai berikut : 
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Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.13 Koefisien lapis permukaan aspal beton yang didasarkan atas 

modulus elastis (resilien)  

Dianjurkan teliti dalam pengambilan nilai diatas 450.000 psi. 

Meskipun nilai modulus beton aspal lebih tinggi dan punya perlawanan 

terhadap lentur, namun demikian beton aspal rentan terhadap suhu panas dan 

retak karena kelelahan. 

Terdapat 3 pembagian kriteria dalam menentukan koefisien lapisan 

pondasi atas (a2) yaitu untuk lapis pondasi granuler tak dirawat, lapis pondasi 

granuler dirawat aspal serta lapis pondasi granuler dirawat semen. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14 sampai dengan 2.16. Penentuan nilai 

(a2) dapat diperoleh dengan memasukkan persamaan 2.16. 

 

Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.14 Korelasi lapisan dari lapisan pondasi granuler tak dirawat (a2) dari 

beberapa parameter kekuatan. 
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  Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2. 15 Korelasi lapisan dari lapisan pondasi granuler dirawat aspal (a2) 

dari beberapa parameter kekuatan. 
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          Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.16 Korelasi lapisan dari lapisan pondasi granuler dirawat semen (a2) 

dari beberapa parameter kekuatan. 

Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan nilai (a2) untuk 

bahan dasar butiran : 

a2  =  0,249 ( log 10 EBS ) – 0,977 …………..……………(2.17) 

Untuk lapisan dasar agregat, EBS merupakan fungsi dari tegangan 

didalam lapisan dan biasanya diberikan dengan persamaan 2.18. 

EBS   = k1 θ k2 ………………………………..………...…..(2.18)  

Dimana : 

θ   = jumlah tegangan pokok, δ1 + δ2 + δ3 (Psi)   

k1,k2  = regresi konstan (tipe material) 

Nilai EBS berdasarkan AASHO Road Test untuk lapis pondasi dapat 

mengacu pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.19 Nilai EBS untuk Lapis Pondasi Atas 

Tingkat 

Kelembaban 
Persamaan 

Tegangan  (psi) 

θ = 5 θ = 10 θ = 20 θ = 30 

Kering  8000 x  𝜃0,6 21,012 31,848 48,273 61,569 

Lembab  4000 x  𝜃0,6 10,506 15,924 24,136 30,784 

Basah  3200 x  𝜃0,6 8,404 12,379 19,309 24,627 

 Sumber : AASHTO 1993 

Nilai EBS merupakan fungsi dari kelembaban dan tegangan. Dalam 

lapis pondasi nilai tegangan bervariasi pada modulus tanah dasar dan tebal 

lapis permukaan. AASHTO (1993) memberikan tabel sebagai acuan dalam 

perencanaan nilai tegangan yang digunakan berdasarkan tebal aspal dan nilai 

modulus tanah dasar. 

Tabel 2.20 Nilai Tegangan Berdasarkan Tebal Aspal dan Nilai Modulus 

Tanah Dasar 

Tebal Aspal  (inch) 

Modulus resilien tanah dasar 

(psi) 

3,000 7,000 15,000 

< 2 20 25 30 

2 – 4 10 15 20 



42 

 

 

 

4 – 6 5 10 15 

> 6 5 5 5 

Sumber : AASHTO 1993 

 

Untuk menentukan nilai k1 , k2 dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini : 

Tabel 2.21 Nilai k1 k2 untuk Lapis Pondasi Atas dan Bawah 

Tanpa Bahan Pengikat 

Lapisan 
Kondisi 

Kelembaban 

Fungsi Kualitas Material 

K1 K2 

Pondasi Atas Kering 

Lembab 

Basah 

6000 – 10000 0,5 – 0,7 

4000 – 6000 0,5 – 0,7 

2000 – 4000 0,5 – 0,7 

Pondasi Bawah Kering 

Lembab 

Basah 

6000 – 8000 0,4 – 0,6 

4000 – 6000 0,4 – 0,6 

1500 – 4000 0,4 – 0,6 

Sumber : AASHTO 1993 

Begitu juga dalam menentukan koefisien (a3) yang merupakan 

koefisien pondasi bawah dapat diperoleh menggunakan Gambar 2.17 dan 

persamaan 2.19. 
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 Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.17 Korelasi koefisien lapisan pondasi bawah (a3) dengan material 

berbutir untuk beberapa parameter pondasi.  

Persamaan untuk mencari koefisien lapisan pondasi bawah (a3) yaitu: 

 a3 = 0,227 (log EBS) – 0,839 ………………………….(2.19) 

Dimana nilai EBS merupakan fungsi yang sama yang dipengaruhi oleh 

tegangan. Cara dalam menentukan nilai k1, k2 dapat mengacu pada Tabel 2.22, 

sedangkan dalam menentukan nilai EBS dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.22 Nilai EBS untuk Lapis Pondasi Bawah 

Kondisi 

Lembab 
Persamaan 

Tegangan  (psi) 

θ = 5 θ = 7,5 θ = 10 

Lembab MR = 5400 x  𝜃0,6 14,183 18,090 21,497 

Basah MR = 4600 x  𝜃0,6 12,082 15,410 18,312 

                    Sumber : AAHSTO 1993 

Batas – batas minimum tebal lapisan yang disyaratkan oleh AASHTO 

(1993) dapat dilihat pada Tabel 2.23. Batas minimum tebal perkerasan 

didasarkan atas jumlah kumulatif lalu lintas yang dinyatakan dalam satuan 

ESAL (Equivalent Standard Axle Load). Syarat minimum dalam menentukan 

tebal perkerasan dapat dilihat pada Tabel 2.23. 

Tabel 2.23 Nilai Tebal Minimum Perkerasan 

Lalu lintas rancangan 

(ESAL) 

Beton beraspal 

(inci) 

Agregat lapis 

pondasi (inci) 

< 50.000 1*) 4 

50.001 – 150.000 2,0 4 

150.001 – 500.000 2,5 4 

500.001 – 2.000.000 3,0 6 

2.000.001 – 7.000.000 3,5 6 

> 7.000.000 4,0 6 

 *) atau perawatan permukaan 

 Sumber : AASHTO 1993 

h. Menghitung Angka Struktural (Structural Number,SN) 

Angka struktural menyatakan ketebalan untuk tiap lapis perkerasan, 

koefisien drainase serta koefisien relatif dari masing-masing lapisan. Ketiga 

komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Deskripsi gambar dari 

masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.18. Dalam 
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menentukan angka struktural dapat menggunakan nomogram juga bisa 

menggunakan persamaan. AASHTO (1993) memberikan persamaan dalam 

menentukan angka struktural seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.18 Nomogram untuk menentukan desain perkerasan lentur 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : AASHTO 1993 

Gambar 2.19 Komponen perencanaan tebal perkerasan 

 

SN = a1 D1 + a2 D2  m2 + a3 D3  m3  ………………....…………….(2.20) 

Keterangan : 

SN  : nilai structural number. 

a1 a2  a3 : koefisien relatif masing-masing lapisan. 

D1 D2  D3 : tebal tiap lapis perkerasan. 
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m1 m2  m3 : koefisien drainase tiap lapisan 

Untuk mencari ketebalan dari setiap lapisan (D1, D2, D3) dapat digunakan 

persamaan berikut ini : 

1) Structural Number (SN1) 

D1    =   
𝑆𝑁1

a1
      ……………………………………....…………(2.21) 

Dimana : 

SN1 : angka struktural lapis perkerasan  

D1   : tebal lapis perkerasan 

a1    : koefisien layer lapisan 

2) Structural Number (SN2) 

D2    =   
𝑆𝑁1− a1D1

a2 m2
    ………………………………..…………...(2.22) 

Dimana : 

SN2  : angka struktural lapis pondasi atas 

D1    : tebal lapis perkerasan 

a1 a2 : koefisien layer lapisan 

m2    : koefisien drainase 

3) Structural Number (SN3) 

D3   =   
𝑆𝑁3 − a1D1+a2 m2 D2

a3 m3
     

………………….………..……...(2.23) 

Dimana : 

SN3 : angka struktural lapis pondasi atas 

D2       : tebal lapis perkerasan 

a1 a2 a3 : koefisien layer lapisan 

m2 m3  : koefisien drainase 

2.2.6 Software Kenpave 

Kenpave merupakan software yang terdiri dari beberapa menu program. 

Pada awal sebelum dibuatnya program Kenpave, terdapat empat program grafis 

secara terpisah yakni Layernip, Kenlayer, Slabsinp, Kenslab. Bersama dengan 
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program grafis lainnya keempat program tersebut dikombinasikan dengan 

program Kenpave. Kenpave ditulis dalam bentuk visual basic yang dapat 

dijalankan pada perangkat lunak windows95 atau diatasnya (Huang.Y, 2004). 

Analisis Kenpave merupakan perangkat lunak yang menggabungkan 

perkakas fleksibel kenolf dan perkerasan kaku kenslabs, memungkinkan 

penggunaan elastis linier, nonlinier dan sifat viskoelastik bahan untuk lapisan 

yang berbeda (Loulizi, dkk., 2006). Kenslab dan Layerinp lebih dikhususkan 

dalam analisa perkerasan lentur, sedangkan dalam menganalisa perkerasan kaku 

menggunakan menu Kenslabs dan Slabsinp. Keunggulan program Kenpave 

daripada program lainnya yaitu dalam segi kebutuhan dalam analisa perkerasan 

program ini memerlukan data yang pada dasarnya mudah didapatkan. Data 

tersebut antara lain seperti nilai modulus elastisitas, angka poisson ratio, beban 

roda serta letak dimana koordinat regangan dan tegangan yang akan dibutuhkan. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah 

pengoperasian dan fungsi dari setiap menu pada program Kenpave: 

a. Cara Membuka Program Kenpave  

Untuk membuka program Kenpave dapat menggunakan langkah 

sebagai berikut : 

1) Pilih menu Start 

2) Pilih All Programs dan ketikkan “KENPAVE” 

3) Pilih menu Kenpave  dan jendela Kenpave akan muncul pada layar utama. 

b. Menu pada Program Kenpave 

Setelah program Kenpave sukses terbuka maka, untuk selanjutnya 

pada layar utama akan muncul tampilan seperti pada Gambar 2.20. Berikut 

adalah tampilan menu utama program Kenpave dan keterangan setiap 

menunya : 

1) Data Path 

Adalah tempat penyimpanan data. Pada umumnya data path akan 

menunjukkan dimana file tersebut tersimpan (ter-instal).  

2) Filename 

Menunjukkan nama file yang dibuat selama analisa baik 

menggunakan layerinp maupun slabsinp. Filename akan otomatis terisi 
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sesuai menu analisis yang telah dipilih. Pada umumnya filename 

beresktensi (.DAT). Sebuah file yang berkestensi (.DAT) biasanya hanya 

akan berisi data baik dalam bentuk file maupun angka.  

 

 

 

Gambar 2.20 Tampilan utama program Kenpave 

 

3) Layerinp dan Slabsinp 

Menu ini merupakan tempat pengisian data sebelum menu kenlayer 

atau kenslab dijalankan. 

4) Kenlayer dan Kenslab  

Menu ini hanya akan terbuka jika data telah terisi dan siap untuk 

dianalisis. Kenlayer dan kenslab merupakan menu utama yang fungsinya 

untuk menganalisis perkerasan lentur (kenlayer) dan perkerasan kaku 

(kenslab). 

5) Lgraph dan Sgraph 

Menu ini akan menampilkan input output dari analisis yang telah 

dilakukan sebelumnya dalam bentuk grafik rencana bentuk penampang 

perkerasan. 

6) Help 

3 

1 

4 

6 7 
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3 
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5 
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Pada umumnya setiap menu dalam sebuah program akan terdapat 

menu help. Menu ini berfungsi sesuai artinya yaitu sebagai bantuan disaat 

ada masalah yang berkaitan dengan menu yang sedang dijalankan.  

7) Editor  

Fungsi dari menu ini adalah sebagai tempat untuk memeriksa, 

mengedit dan mencetak data file. Menu editor tidak dianjurkan utuk 

pemakai dalam masa pembelajaran, karena menu ini menuntut input data 

secara langsung. Pengguna yang sudah berpengalaman pada umumnya 

akan menggunakan menu editor untuk meneliti jika ada input data yang 

salah. Untuk pengguna pada masa pembelajaraan sebaiknya menggunakan 

menu layerinp atau slabsinp. 

8) Contour  

Menu ini hanya digunakan dalam analisis perkerasan kaku. Menu 

contour berfungsi uintuk ploting kontur tekanan atau input momen dalam 

arah X atau Y. 

c. Program Kenlayer 

Kenlayer program digunakan pada analisa perkerasan lentur, 

selebihnya menggunakan analisa Kenslab jika ingin analisa untuk perkerasan 

kaku. Menu ini berbasis analisis distress model. Distress model merupakan 

analisis yang menghasilkan deformasi serta retak. Penyebab dari retak lelah 

salah satunya adalah adanya regangan tarik hozontal pada bawah lapis 

perkerasan. Sedangkan deformasi permanen (rutting) akan terjadi pada saat 

adanya regangan tekanan vertikal pada permukaan tanah dasar secara berlebih. 

Pada dasarnya program Kenlayer menggunakan konsep analisa 

perkerasan lapis banyak yakni linier, non-linier, seta viscoelastic. Program ini 

mampu membaca untuk stiap tipe sumbu roda seperti sumbu tunggal roda 

tunggal, sumbu tunggal roda ganda, maupun sumbu tandem dan triple. Menu 

Kenlayer dapat dibuka setelah data pada menu layerinp terisi. Untuk lebih 

jelasnya menu yang ada pada Kenlayer akan dijelaskan berikut ini : 

1) File 
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Menu ini berfungsi untuk memulai data baru (new) dan membuka data 

lama yang telah tersimpan (old). tampilan untuk setiap sub-menu yang 

akan dijelaskan pada Gambar 2.22 

 

 

Gambar 2.21 Tampilan menu layerinp 

 

 

Gambar 2.22 Tampilan menu file 

2) General  

Pada menu general terdapat tampilan untuk setiap sub-menu yang akan 

dijelaskan pada Gambar 2.23. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
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Gambar 2. 23 Tampilan menu general 

Pada umumnya sub menu yang perlu diperhatikan dalam analisis 

perkerasan lentur adalah sebagai berikut : 

a) Title  

Merupakan penamaan dari jenis analisis yang akan dilakukan. 

Penamaan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. 

b) MATL 

Merupakan tipe material yang akan di analisis. (a) untuk lapisan linier 

(b) jika lapisan nonlinier (c) untuk lapisan viscoelastis dan (d) jika 

lapisan adalah campuran antara ketiga tipe tersebut. 

c) NDAMA 

Tipe analisa kerusakan (0) tidak ada analisis kerusakan (1) terdapat 

analisa kerusakan beserta printout hasil (2) terdapat analisa kerusakan 

beserta prinout hasil lebih detail.  

d) DEL  

Merupakan akurasi dari hasil analisa dengan ketelitian 0,001. 

e) NL 

Jumlah lapisan (layer) yang akan di analisa dengan jumlah 

maksimalnya adalah 19. 

f) NZ 
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Letak koordinat Z yang hendak dianalisa. Jika digunakan NDAMA = 1 

atau 2, maka gunakan NZ = 0, Hal ini berkaitan dengan hasil 

pembacaan analisa. Program hanya akan menganalisa koordinat yang 

mengalami kerusakan. 

g) NSTD 

Merupakan tipe dari respon analisis (1) Untuk perpindahan vertikal 

(vertical displacement) (5) untuk analisa perpindahan vertikal (vertical 

displacement) beserta nilai tegangan (9) untuk analisa perpindahan 

vertikal (vertical displacement), nilai tegangan dan regangan. 

 

h) NBOUND 

Pembatasan layer antarmuka (1) untuk lapisan yang antar semua 

lapisnya berikatan (2) untuk  lapisan yang tidak terikat antar 

lapisannya atau gaya geser diabaikan. 

i) NUNIT 

Satuan yang digunakan dalam analisa (0) Satuan English (1) SI (satuan 

internasional). Keterangan untuk satuan akan disajikan pada Tabel 

2.24. 

Tabel 2.24 Satuan Internasional dan English 

Satuan  Satuan Internasional Satuan English 

Modulus  kPa Psi 

Tekanan  kPa Psi 

Panjang  Cm Inch 

 

3) Zcord  

Menu ini berfungsi utuk menganalisa perkerasan pada koordinat Z. 

jumlah unit yang ditampilkan akan sesuai dengan nilai NZ yang telah 

dimasukkan pada menu general sebelumnya. Sedangkan ZC merupakan 

jarak vertikal pada arah Z untuk setiap lapisan yang akan dianalisa 

program. Tampilan layar pada menu Zcord akan ditampilkan pada Gambar 

2.24. 
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Gambar 2. 24 Tampilan menu zcord 

4) Layer  

Menu layer merupakan tempat input data pada perkerasan yang 

akan dianalisis. Nomor unit merupakan jumlah dari lapisan yang akan 

dianalisis. Hal ini akan sesuai dengan nilai NL yang telah diisikan 

sebelumnya pada menu general. Untuk TH merupakan tebal lapisan untuk 

tiap layer. Sedangkan PR merupakan nilai Poisson’s Ratio yang akan kita 

diinput. Tampilan layar pada menu layer akan ditampilkan pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.25 Tampilan menu layer 
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5) Interface  

 Menu ini berkaitan dengan nilai NBOND yang telah diisikan pada 

menu general sebelumnya. Menu interface akan default atau bernilai 0 

(tidak dapat dibuka) bila pada NBOND diisikan nilai 1, namun jika nilai 

NBOND yang diisikan adalah 2 maka tampilan layar yang akan muncul 

sesuai Gambar 2.26. 

6) Moduli 

Merupakan terusan pada data NPY yang telah sebelumnya diisikan 

pada menu general. Jumlah periode pada menu moduli akan sesuai dengan 

nilai NPY yang telah diisikan. Jumlah periode maksimal dalam menu 

moduli adalah 12. Kolom E merupakan nilai modulus elastisitas untuk 

setiap lapisan (layer). Tampilan layar pada menu moduli akan ditampilkan 

pada Gambar 2.27. 

 

Gambar 2.26 Tampilan menu interface 
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Gambar 2.27 Tampilan menu moduli 

7) Load  

Jumlah Load yang akan ditampilkan sesuai dengan nilai yang 

diisikan pada NLG di menu general. Tampilan layar pada menu load akan 

ditampilkan pada Gambar 2.28. 

 

Gambar 2.28 Tampilan menu load 

Kolom load meupakan jenis dari sumbu (0) jika tipe sumbu adalah 

sumbu tunggal roda tunggal, (1) jika sumbu tunggal roda ganda, (2) jika 

sumbu tandem, (3) untuk sumbu triple. Kolom CR merupakan radius pada 

kontak pembebanan, sedangkan kolom CP merupakan nilai beban yang 
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akan diinput.untuk kolom XW dan YW adalah jarak antar roda arah X dan 

Y. NR merupakan jumlah koordinat radial untuk satu roda. Sedangkan 

NPT merupakan jumlah titik koordinat X dan Y untuk beberapa roda. 

8) Nonlinear, Viscoelastic dan Damage  

Pada ketiga menu tersebut nilai akan mengikuti dengan data yang 

telah diinput pada menu-menu sebelumnya. 

d. Input Data Program Kenpave 

Berdasarkan data yang telah dianalisis maka untuk selanjutnya diinput 

pada program Kenpave melalui menu Kenlayer. Data tersebut meliputi nilai 

modulus elastisitas, nilai poisson ratio, tebal perkerasan serta kondisi beban. 

Nilai modulus elastisitas (E) diperoleh berdasarkan persamaan 2.17 untuk 

lapis pondasi, sedangkan nilai posisson ratio diperoleh pada Tabel 2.25 serta 

nilai kondisi beban diperoleh berdasarkan akumulasi dari data beban roda, 

data jarak antar roda serta data tekanan ban. Untuk nilai tebal perkerasan 

diperoleh berdasarkan perhitungan manual menggunakan Metode Bina Marga 

1987 dan AASHTO 1993. 

Tabel 2.25 Nilai Poisson Ratio 

Material Poisson Ratio 

Portland Cement Concrete 0,15 – 0,20 

1Hot Mix Asphalt 0,30 – 0,40 

Untreated Granular Materials 0,30 – 0,40 

Cement Treated Granular Materials 0,10 – 0,20 

Cement Treated Fine Grained Soils 0,15 – 0,35 

Lime Stabilized Materials 0,10 – 0,25 

Lime Flyash Mixture 0,10 – 0,15 

Loose Sand or Silty Sand 0,20 – 0,40 

Dense Sand 0,30 – 0,45 

Fine Grained Soils 0,30 – 0,50 

Saturated Soft Clays 0,40 – 0,50 

Sumber : Huang,2004 

Data yang diiput untuk beban yaitu data kondisi beban terberat yang 

melintasi jalan yakni kendaraan semi trailer dengan roda ganda. Berdasarkan 

data penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Putri (2014) dapat dilihat 

pada Lampiran. 

e. Output Hasil Keluaran Program Kenpave 
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Output keluaran yang dihasilkan oleh program Kenpave adalah nilai 

vertical displacement, vertical stress, major principal stress, intermediate 

principal stress, vertical strain, major principal strain, minor principal strain 

serta horizontal principal strain. Namun data yang dibutuhkan pada penelitian 

ini adalah nilai vertical strain dan horizontal principal strain. Data tersebut 

selanjutnya digunakan dalam menghitung jumlah repetisi beban berdasarkan 

analisa rusak retak lelah dan alur. 

2.2.7 Analisis Kerusakan 

Analisis kerusakan dilakukan untuk mengetahui nilai repetisi beban yang 

mampu ditampung suatu perkerasan agar nantinya tidak terjadi kerusakan. Pada 

umumnya kerusakan suatu perkerasan disebabkan oleh beban berlebih kendaraan 

dan pengaruh cuaca. Jenis analisa kerusakan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah retak alur (rutting) dan retak lelah (fatigue cracking).  

Jenis kerusakan retak alur (rutting) ditinjau berdasarkan nilai regangan 

tekan yang terjadi pada atas lapisan tanah dasar (subgrade) mapun di bawah lapis 

pondasi bawah (subbase). Sedangkan retak lelah (fatigue cracking) ditinjau 

berdasarkan nilai regangan tarik horizontal di bagian lapis permukaan aspal 

bagian bawah akibat beban yang terjadi pada permukaan perkerasan. Berdasarkan 

nilai yang diperoleh dari kedua jenis kerusakan tersebut, dapat diketahui jumlah 

repetisi beban (Nf) yang didasarkan atas nilai regangan tekan pada permukaan 

lapisan subgrade maupun di bawah lapisan subbase serta nilai regangan tari 

horizontal di lapis permukaan aspal bagian bawah. Terdapat sejumlah persamaan 

untuk mengetahui jumlah repetisi beban (Nf). Dalam penelitian ini digunakan 

persamaan retak lelah (fatigue cracking) dan retak alur (rutting) dari metode 

Asphalt Institute yang dikembangkan di Negara Amerika. 

a. Retak Alur (rutting) 

Retak alur pada permukan perkerasan terjadi akibat deformasi 

permanen baik pada lapisan beraspal, lapis pondasi dan lapisan tanah dasar 

(subgrade) dibawah aksi beban roda lalu lintas yang berulang (Al-Khateeb 

dkk., 2011). Nilai retak alur harus dibatasi agar tidak menimbulkan bahaya 

bagi pengendara bermotor saat melintasi lokasi retak terutama pada saat dalam 

kecepatan yang tinggi. Retak alur lebih sulit diprediksi daripada retak lelah, 
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hal ini disebabkan deformasi permanen dapat terjadi pada setiap lapisan 

struktur. Kriteria retak alur (rutting) adalah kriteria kedua yang digunakan 

pada metode analisis mekanistik untuk menyatakan keruntuhan struktur yang 

diakibatkan beban berulang kendaraan. Persamaan retak alur oleh The Asphalt 

Institute digunakan untuk mengetahui nilai repetisi beban yang didasarkan 

atas regangan tekan yang terjadi di bawah lapis pondasi bawah (subbase). 

Persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 Nd = 1,365 x 10-9 x ℇ c
-4,477 …………………………..…(2.24) 

Dimana : 

Nd = nilai repetisi beban rutting 

ℇc = regangan tekan vertikal pada bagian atas lapisan tanah dasar 

 

b. Retak Lelah (fatigue cracking) 

Retak lelah merupakan hubungan dari serangkaian retakan yang 

menimbulkan potongan-potongan kecil tidak beraturan yang terjadi akibat 

pembebanan ulang secara terus menerus (Adlinge & Gupta, 2013). Beban 

berulang yang dimaksud merupakan beban dari lintasan beban (as) kendaraan 

dengan intensitas berbeda-beda serta tergantung dari jenis kendaraan yang 

terjadi secara acak. Kerusakan retak lelah (fatigue cracking) muncul pada saat 

permukaan tertutup oleh retakan dengan persentase tinggi. Persamaan yang 

diberikan oleh The Asphalt Institute untuk mengetahui jumlah repetisi beban 

berdasarkan regangan tarik di bawah lapisan permukaan adalah sebagai 

berikut : 

 Nf = 0,0796 x ℇ t
-3,291 x (EAC)-0,854 ………………………(2.25) 

Dimana : 

Nf = nilai repetisi beban retak lelah 

ℇt = regangan tarik pada bagian bawah lapis permukaan 

EAC = modulus elastisitas lapis permukaan 

 

 


