
 

 

 

 

 

 
 

2.1 Pengertian Jalan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Jalan adalah prasarana transportasi alat darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan 

air, serta di atas permukaan air. Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2006) 

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang No 38 mendefinisikan jalan 

adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 

dan jalan kabel. (Pemerintah Republik Indonesia, 2009) 

Jalan raya merupakan salah satu sub-komponen prasarana sistem transportasi yang 

paling dominan dan sering digunakan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan. Jalan 

raya dapat dimanfaatkan dengan memakai kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor) 

dan kendaraan tak bermotor (tetap manusia, tenaga hewan atau jalan kaki). (Miro, 2012) 

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Dalam rangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran 

pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, 

dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2004) 

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting 

terutama dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan 

dan keamanan. Dari aspek ekonomi, Jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan 

katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, 

keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang menjadi wahana perubahan sosial, 

membangun toleransi, mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan 

diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan 

jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan 
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keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan 

sistem pertahanan dan keamanan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) 

2.2 Bagian-Bagian Jalan 

Jalan memiliki bagian-bagian yang sangat penting, bagian-bagian tersebut 

dikelompokkan menjadi 4 bagian: 

1. Bagian yang berguna untuk lalu lintas 

Bagian yang berguna untuk lalu lintas terdiri dari : 

1. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukan 

untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) 

kendaraan. Jalur lalu lintas untuk satu arah minimal terdiri dari satu lajur lalu 

lintas. 

2. Lajur lalu lintas, merupakan bagian paling menentukan lebar melintang jalan 

secara keseluruhan. Besarnya lebar lajur lalu lintas dapat ditentukan dengan 

pengamatan secara langsung. 

3. Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas 

yang berfungsi sebagai: ruangan untuk berhenti, ruang untuk menghindar 

dalam keadaan darurat, memberikan kelenggangan pengemudi, pendukung 

konstruksi perkerasan jalan dari arah samping, ruang pembantu pada saat 

perbaikan dan pemeliharaan jalan, ruang melintas kendaraan patroli, 

ambulans, dan lain-lain. 

4. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang 

dikhususkan untuk pejalan kaki. Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar 

hatus di buat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerb. 

Kebutuhan trotoar tergantung dari volume lalu lintas pemakai jalan. 

5. Median adalah jalur pemisah yang teletak ditengah jalan untuk membagi jalan 

dalam masing-masing arah. Fungsi median antara lain sebagai daerah netral 

dimana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraan pada saat darurat, 

menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi kesialuan dari kendaraan lain 

yang belawanan arah, mengamankan kebebasan samping dari masing- masing 

arah, menyediakan ruang untuk kanalisasi pertemuan pada jalan, menambah 

rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi pengguna jalan. 
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2. Bagian yang berguna untuk drainase jalan 

Bagian yang berguna untuk drainase jalan antara lain: 

1. Saluran samping 

2. Kemiringan melintang 

3. Kemiringan melintang bahu 

4. Kemiringan lereng 

3. Bagian pelengkap jalan 

Bagian pelengkap jalan meliputi: 

1. Kerb 

2. Pengaman tepi 

4. Bagian konstruksi jalan 

Bagian konstruksi jalan meliputi: 

1. Lapisan perkerasan jalan 

2. Lapisan pondasi atas 

3. Lapisan pondasi bawah 

4. Lapisan tanah dasar. 

2.3 Perkerasan Jalan Raya 

Perkerasan jalan raya adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang 

digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu pecah, batu 

belah, batu kali ataupun hasil samping peleburan baja. Bahan ikat yang dipakai 

diantaranya aspal, semen ataupun tanah liat (Tenriajeng, 2002). Berdasarkan bahan 

pengikat yang digunakan untuk membentuk lapisan atas, perkerasan jalan dibedakan 

menjadi perkerasan lentur (flexible pavement) yaitu perkerasan yang menggunakan aspal 

sebagai bahan pengikat, perkerasan kaku (rigid pavement) yaitu perkerasan yang 

menggunakan semen Portland, dan perkerasan komposit (composit pavement) yaitu 

perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur. Stuktur perkerasan 

terdiri dari beberapa lapis yang makin ke bawah memiliki daya dukung yang semakin 

jelek (Sukirman, 2010). 

2.4 Kinerja Perkerasan Jalan Raya 

Fungsi struktur perkerasan jalan sebagai komponen transportasi menurut 

(Sukirman, 2010) yaitu : 
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1. Penerima beban lalu lintas yang dilimpahkan melalui roda kendaraan. 

Struktur perkerasan harus mempunyai stabilitas yang tinggi, kokoh selama 

masa pelayanan jalan sesuai umur rencana dan tahan terhadap pengaruh 

lingkungan. 

2. Pemberi rasa nyaman dan aman kepada pengguna jalan. Oleh karena itu 

permukaan perkerasan perlu kesat sehingga mampu memberikan gesekan 

yang baik antara muka jalan dengan ban kendaraan, tidak mengkilap agar 

pengemudi tidak silau dan tidak mudah selip ketika permukaan basah atau 

menikung dengan kecepatan yang tinggi. 

2.5 Lapis Perkerasan Lentur 

Perkerasan lentur yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikatnya. Pada umumnya, perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang 

melayani beban lalu lintas ringan sampai dengan sedang, seperti jalan perkotaan, jalan 

dengan sistem utilitas terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan atau 

perkerasan konstruksi beratahap. Keuntungan menggunakan perkerasan lentur adalah 

mudah diperbaiki, penambahan lapisan dapat dilakukan kapan saja, memiliki tahanan 

geser yang baik, warna perkerasan memberi kesan tidak silau bagi pengguna jalan dan 

dapat dilaksaanakan secara bertahap. Namun perkerasan lentur memiliki beberapa 

kerugian diantaranya tebal lapisan perkerasan lebih tebal dari perkerasan kaku, 

membutuhkan agregat lebih banyak, tidak baik jika sering digenangi air dan kelenturan 

serta sifat kohesinya berkurang selama pelayanan. (Sukirman, 2010) 

2.6 Jenis-Jenis Kerusakan pada Jalan 

Menurut Manual Pemeliharaan Jalan No. 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan menjadi: 

1. Retak (Cracks) 

Retak terjadi di permukaan jalan dapat dibedakan menjadi: 

1. Retak Kulit Buaya (Alligator Cracks) 

Retak kulit buaya berkembang dari retak rambut yang telah mengalami 

kerusakan parah akibat tidak segera dilakukannya perbaikan. Retak kulit buaya 

dapat terjadi pada alur roda atau pada permukaan lain dari permukaan jalan. 

Tampak retakan tidak beraturan dan saling berpotongan seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.2. Lebar celah lebih besar dari atau sama dengan 3 mm. 
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Retak kulit buaya terlihat seperti retak yang saling merangkai dan 

membentuk kotak-kotak yang menyerupai kulit buaya. Retak ini disebabkan oleh 

bahan perkerasan di bawah lapis perkerasan kurang stabil atau lapis pondasi dalam 

keadaan jenuh air (air tanah baik). Retak kulit buaya yang luas dan sudah parah 

dapat berkembang menjadi lubang atau amblas. Gambar 2.1a menunjukkan retak 

kulit buaya (alligator cracks) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.1b 

menunjukkan retak kulit buaya (alligator cracks) dengan tingkat kerusakan 

medium, Gambar 2.1c menunjukkan retak kulit buaya (alligator cracks) dengan 

tingkat kerusakan high. Tabel 2.1 menunjukkan tingkat kerusakan retak kulit 

buaya. 

 
 

Sumber: ASTM D6433-07 

 
Gambar 2.1 Retak Kulit Buaya (Alligator Cracks) 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.1 Tingkat Kerusakan Retak Kulit Buaya 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 

L 
Halus, retak rambut/halus memanjang sejajar satu dengan 

yang lain, dengan atau tanpa berhubungan satu sama lain. 

Retakan tidak mengalami gompal*. 

M 
Retak kulit buaya ringan terus berkembang ke dalam pola 

atau jaringan retakan yang diikuti dengan gompal ringan. 

 
H 

Jaringan dan pola retak telah berlanjut, sehingga pecahan- 

pecahan dapat diketahui dengan mudah dan terjadi gompal di 

pinggir. Beberapa pecahan mengalami rocking akibat beban 

lalu lintas. 

*Retak gompal adalah pecahan material di sepanjang sisi retakan. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

2. Retak Pinggir (Edge Cracks) 

Retak pinggir adalah retak memanjang jalan dengan atau tanpa cabang 

yang mengarah pada bahu jalan dan terletak di dekat bahu. Retak pinggir 

disebabkan oleh tidak baiknya sokongan ke arah samping, drainase yang kurang 

baik, terjadinya penyusutan tanah atau terjadinya settlement di bawah daerah 

tersebut. Akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan dapat pula menjadi 

penyebab terjadinya retak pinggir ini. Di lokasi retak air dapat meresap dan dapat 

merusak lapisan perkerasan. Retak pinggir jika dibiarkan akan berkembang 

menjadi lubang-lubang. Gambar 2.2a menunjukkan retak pinggir (edge cracks) 

dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.2b menunjukkan retak pinggir (edge 

cracks) dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 2.2c menunjukkan retak 

pinggir (edge cracks) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.2 menunjukkan 

tingkat kerusakan retak tepi 
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Sumber: ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.2 Retak Pinggir (Edge Cracks) 

 
 

Tabel 2.2 Tingkat Kerusakan Retak Pinggir 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L Retak sedikit sampai sedang tanpa pecahan atau butiran lepas. 

M Retak sedang dengan beberapa pecahan dan butiran lepas. 

H 
Banyak pecahan atau butiran lepas di sepanjang tepi 
perkerasan. 

Sumber: Shahin, 1994 
 

3. Retak Blok (Block Cracks) 

Retak blok (block cracks) adalah serangkaian retak yang membentuk pola 

seperti persegi. Umumnya penyebaran retak ini menyeluruh pada perkerasan 

jalan. Kemungkinan penyebab terjadinya block cracks antara lain: 

(a) (b) 

(c) 
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a. Perubahan volume perkerasan yang mengandung terlalu banyak aspal dengan 

penetrasi rendah, 

b. Perbedaan penurunan (settlement) dari timbunan/ pemotongan badan jalan 

dengan struktur perkerasan. 

Akibat lanjutan jika dibiarkan: 

a. Retak ini akan menyebabkan meresapnya air pada badan jalan sehingga akan 

menimbulkan kerusakan setempat atau menyeluruh pada perkerasan jalan dan 

mengganggu kenyamanan berkendaraan, 

b. Lepasnya butir pada tepi retak sehingga timbulnya lubang. 

Gambar 2.3a menunjukkan retak blok (Block Cracks) dengan tingkat 

kerusakan low, Gambar 2.3b menunjukkan retak blok (Block Cracks) dengan 

tingkat kerusakan medium, Gambar 2.3c menunjukkan retak blok (Block Cracks) 

dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.3 menunjukkan tingkat kerusakan 

retak blok. 

 
Sumber : ASTM D6433-07 

 
Gambar 2.3 Retak Blok 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.3 Tingkat Kerusakan Retak Blok 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan rendah. 

M Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan sedang. 

H Blok didefinisikan oleh retak dengan tingkat kerusakan tinggi. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

 

d. Retak Refleksi (Reflection Cracks) 

Retak refleksi (reflection cracks) terjadi pada lapisan tambahan (overlay), 

dapat berbentuk memanjang, diagonal, melintang, ataupun kotak yang 

menggambarkan pol retakan perkerasan di bawahnya. Retak ini terjadi bila retak 

pada perkerasan lama tidak diperbaiki secara benar sebelum pekerjaan pelapisan 

ulang dilakukan. Kemungkinan penyebab terjadinya reflection cracks antara lain: 

a. Pergerakan vertikal/ horizontal di bawah lapis tambalan (overlay) sebagai 

akibat perubahan kadar air pada tanah dasar yang ekspansif, 

b. Perbedaan penurunan (settlement) dari timbunan/ pemotongan badan jalan 

dengan struktur perkerasan. 

Akibat lanjutan jika dibiarkan: 
 

a. Kerusakan menyeluruh atau setempat pada perkerasan jalan dan akan 

mengganggu kenyamanan berkendaraan, 

b. Lepasnya butir pada tepi retak sehingga akan bertambah parah. 

 
Gambar 2.4a menunjukkan Retak Refleksi (Reflection Cracks) dengan 

tingkat kerusakan low, Gambar 2.4b menunjukkan Retak Refleksi (Reflection 

Cracks) dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 2.3c menunjukkan Retak 

Refleksi (Reflection Cracks) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.4 

menunjukkan tingkat kerusakan retak refleksi. 
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Sumber : ASTM D6433-07 

 
Gambar 2.4 Retak Refleksi (Reflection Cracks) 

 
Tabel 2.2 Tingkat Kerusakan Retak Refleksi 

 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 

L 
Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 

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

 
 

M 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 

Retak tak terisi, lebar ≥ 10 mm (3/8 inci) dan ≤ 75 mm (3 inci). 

Retak tak terisi, sembarang lebar sampai 75 mm (3 inci) 

dikelilingi retak acak ringan. 
Retak terisi, sembarang lebar yang dikelilingi retak acak ringan. 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.3 Tingkat Kerusakan Retak Refleksi (lanjutan) 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 
Keterangan 

 

 
H 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 

Sembarang retak terisi atau tak terisi dikelilingi oleh retak acak, 

kerusakan sedang atau tinggi. 

Retak tak terisi > 75 mm (3 inci). 

Retak sembarang lebar, dengan beberapa inci di sekitar retakan, 

pecah (retak berat menjadi pecahan). 
Sumber: Shahin, 1994 

 

e. Retak Memanjang atau Melintang (Long & Trans Cracking) 

Retak memanjang atau melintang (longitudinal or transversal cracks) adalah 

retak yang berbentuk memanjang pada perkerasan jalan. Retak ini dapat terdiri dari 

beberapa celah yang saling sejajar. Kemungkinan penyebab dari longitudinal or 

transversal cracks antara lain: 

a. Perbedaan kekuatan/ daya dukung perkerasan pada jalan pelebaran dengan jalan 

lama, 

b. Ikatan sambungan yang kurang baik. 

 
Akibat lanjutan jika dibiarkan: 

a. Menimbulkan kerusakan menyeluruh atau setempat pada perkerasan jalan dan 

akan mengganggu kenyamanan berkendaraan, 

b. Lepasnya butir pada tepi retak sehingga kerusakan akan bertambah parah. 

 
Gambar 2.5a menunjukkan retak memanjang atau melintang (Long & Trans 

Cracking) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.5b menunjukkan retak 

memanjang atau melintang (Long & Trans Cracking) dengan tingkat kerusakan 

medium, Gambar 2.5c menunjukkan retak memanjang atau melintang (Long & Trans 

Cracking) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.6 menunjukkan tingkat 

kerusakan retak memanjang atau melintang. 
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Sumber : ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.5 Retak Memanjang atau Melintang 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 
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Tabel 2.4 Tingkat Kerusakan Retak Memanjang atau Melintang 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 

L 
Satu dari kondisi berikut yang terjadi: 

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

 

M 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi:Retak tak terisi, lebar ≥ 

10 mm (3/8 inci) dan ≤ 75 mm (3 inci). 

Retak tak terisi, sembarang lebar sampai 75 mm (3 inci) 

dikelilingi retak acak ringan. 

 

 

H 

Satu dari kondisi berikut yang terjadi: Sembarang retak terisi 

atau tak terisi dikelilingi oleh retak acak, kerusakan sedang 

atau tinggi. 

Retak terisi > 75 mm (3 inci). 
Retak sembarang lebar, dengan beberapa inci di sekitar 

retakan, pecah. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

f. Retak Selip (Slippage Cracks) 

Retak selip adalah retak yang bentuknya seperti bulan sabit. Hal ini 

disebabkan oleh kurang baiknya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di 

bawahnya. Kurang baiknya ikatan dapat disebabkan oleh adanya debu, minyak, aair 

atau benda-benda non-adhesif lainnya atau akibat tidak diberinya tack coat sebagai 

bahan pengikat di antara kedua lapisan. Retak selip dapat terjadi akibat terlalu 

banyaknya pasir dalam campuran lapis permukaan atau kurang baiknya pemadatan 

lapis perkerasan. Gambar 2.6a menunjukkan retak selip (slippage cracks) dengan 

tingkat kerusakan low, Gambar 2.6b menunjukkan retak selip (slippage cracks) 

dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 2.6c menunjukkan retak selip (slippage 

cracks) dengan tingkat kerusakan high. 
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Sumber: ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.6 Retak Selip (Slippage Cracks) 

2. Distorsi (Distortion) 

Distorsi atau perubahan bentuk dapat terjadi karena lemahnya tanah dasar, 

pemadatan yang kurang pada lapis pondasi, sehingga terjadi pemadatan tambahan akibat 

beban lalu lintas. Sebelum dilakukan perbaikan terlebih dahulu perlu ditentukan jenis 

dan penyebab distorsi dengan demikian dapat dilakukan penanganan yang tepat. Distorsi 

dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain sebagai berikut: 

1. Alur (Rutting) 

Ruts terjadi pada lintasan roda sejajar pada as jalan. Alur dapat merupakan 

penggenangan air hujan yang jatuh di atas permukaan jalan, mengurangi tingkat 

kenyamanan dan akhirnya dapat timbul retak - retak. Terjadinya alur disebabkan oleh 

(a) (b) 

(c) 
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lapis perkerasan yang kurang padat, dengan demikian terjadi tambahan pemadatan 

akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda. Campuran aspal dengan stabilitas 

rendah juga dapat menimbulkan deformasi plastis. Alur juga dapat disebabkan oleh: 

1) Pengaruh lalu lintas (jumlah kendaraan, beban gandar dan kecepatan 

kendaraan). 

2) Pengaruh cuaca. Material terlepas pada musim kering dan tercampur lumpur 

dan lembek pada musim hujan. 

3) Gradasi bahan tidak memenuhi persyaratan (terlalu banyak pasir atau terlalu 

banyak lempung). 

Gambar 2.7a menunjukkan alur (rutting) dengan tingkat kerusakan low, 

Gambar 2.7b menunjukkan alur (rutting) dengan tingkat kerusakan medium, 

Gambar 2.7c menunjukkan alur (rutting) dengan tingkat kerusakan high, dan 

Tabel 2.7 menunjukkan tingkat kerusakan retak memanjang atau melintang. 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.7 Alur (Rutting) 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.5 Tingkat Kerusakan Alur 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L Kedalaman alur rata-rata 6 – 13 mm (1/4 – ½ inci). 

M Kedalaman alur rata-rata > 13 – 25 mm (1/2 – 1 inci). 

H Kedalaman alur rata-rata > 25 mm (1 inci). 

Sumber: Shahin, 1994 

 

 

2. Keriting (Corrugation) 

Keriting (Corrugation) adalah kerusakan yang berbentuk seperti gelombang 

pada permukaan perkerasan jalan, atau istilah lainnya adalah ripples. Gambar 2.8a 

menunjukkan keriting (corrugation) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.8b 

menunjukkan keriting (corrugation) dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 2.8c 

menunjukkan keriting (corrugation) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.8 

menunjukkan tingkat kerusakan keriting. Kemungkinan penyebab terjadinya 

corrugation antara lain: 

a. Stabilitas lapis permukaan yang rendah, 

b. Penggunaan material yang tidak tepat, 

c. Telalu banyak menggunakan agregat halus, 

d. Lalu lintas dibuka sebelum perkerasan mantap (untuk perkerasan yang 

menggunakan aspal cair. 

Akibat lanjutan jika dibiarkan: 

Mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. 



21 

Institut Teknologi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.8. Keriting 

 
Tabel 2.8 Tingkat Kerusakan Keriting 

 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Keriting mengakibatkan sedikit gangguan kenyamanan 

kendaraan. 

M 
Keriting mengakibatkan cukup gangguan kenyamanan 
kendaraan. 

H Keriting mengakibatkan gangguan besar kenyamanan kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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c. Sungkur (Shoving) 

Sungkur terjadi akibat deformasi plastis setempat, biasanya terjadi di tempat 

kendaraan sering berhenti, kelandaian curam dan tikungan tajam. Kerusakan dapat 

terjadi dengan/ tanpa retak. Penyebab kerusakan sama dengan kerusakan 

bergelombang. Gambar 2.9 menunjukkan distorsi sungkur (shoving). Gambar 2.9a 

menunjukkan sungkur (shoving) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.9b 

menunjukkan sungkur (shoving) dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 2.9c 

menunjukkan sungkur (shoving) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.9 

menunjukkan tingkat kerusakan sungkur. 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

 

Gambar 2.9 Sungkur (Shoving) 

(a) (b) 

(C) 
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Tabel 2.9 Tingkat Kerusakan Sungkur 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Sungkur menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan 

kendaraan. 

M 
Sungkur menyebabkan cukup gangguan kenyamanan 

kendaraan 

H 
Sungkur menyebabkan gangguan besar pada kenyamanan 
kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 

d. Tonjolan dan Lengkungan (Bump and Sags) 

Tonjolan dan lengkungan (bump and sags) adalah gerakan atau perpindahan ke 

atas, bersifat lokal dan kecil dari permukaan perkerasan aspal. Gambar 2.10a 

menunjukkan tonjolan dan lengkungan (bump and sags) dengan tingkat kerusakan 

low, Gambar 2.10b menunjukkan tonjolan dan lengkungan (bump and sags) dengan 

tingkat kerusakan medium, Gambar 2.10c menunjukkan tonjolan dan lengkungan 

(bump and sags) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.10 menunjukkan tingkat 

kerusakan tonjolan dan lengkungan. Kemungkinan penyebab terjadinya bump and 

sags antara lain: 

a. Infiltrasi dan penumpukan material dalam retakan yang diikuti dengan pengaruh 

beban lalulintas. 

Akibat lanjutan jika dibiarkan: 
 

a. Mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. 
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Sumber: ASTM D6433-07  

Gambar 2.10 Tonjolan dan Lengkungan 
 

Tabel 2.10 Tingkat Kerusakan Tonjolan dan Lengkungan 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Tonjolan dan lengkungan mengakibatkan sedikit gangguan 

kenyamanan kendaraan. 

M 
Tonjolan dan lengkungan mengakibatkan cukup gangguan 

kenyamanan kendaraan. 

H 
Tonjolan dan lengkungan mengakibatkan gangguan besar pada 

kenyamanan kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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e. Penurunan Bahu Jalan (Lane/Shoulder Drop off) 

Penurunan bahu jalan (lane/shoulder drop off) adalah bentuk kerusakan yang 

terjadi akibat terdapat perbedaan ketinggian antara permukaan perkerasan dengan 

permukaan bahu atau tanah sekitarnya, dimana permukaan bahu lebih rendah 

terhadap permukaan perkerasan. Gambar 2.11a menunjukkan penurunan bahu jalan 

(Lane/Shoulder Drop off) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.11b 

menunjukkan menunjukkan penurunan bahu jalan (Lane/Shoulder Drop off) dengan 

tingkat kerusakan medium, Gambar 2.11c menunjukkan menunjukkan penurunan 

bahu jalan (Lane/Shoulder Drop off) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.11 

menunjukkan tingkat kerusakan penurunan bahu jalan. Kemungkinan penyebab 

terjadinya lane/shoulder drop off antara lain: 

a. Material perkerasan pada bahu jalan yang mengalami erosi atau penggerusan, 

b. Penyusutan material bahu, 

c. Dilakukan pelapisan lapisan perkerasan, namun tidak dilaksanakan pembentukan 

bahu. 

Akibat lanjutan jika dibiarkan: 
 

a. Lepasnya butir pada tepi sehingga kerusakan akan bertambah parah. 
 

 
Sumber: ASTM D6433-07  

Gambar 2.11 Penurunan Bahu Jalan 

 

  
(a) (b) (c) 
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Tabel 2.11 Tingkat Kerusakan Penurunan Bahu Jalan 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Rentang elevasi antara tepi jalan dan bahu ≥ 25 mm (1 inci) 

dan < 50 mm (2 inci). 

M 
Rentang elevasi antara tepi dan bahu > 50 mm (2 inci) dan < 
100 mm (4 inci). 

H Rentang elevasi antara tepi dan bahu > 100 mm (4 inci). 

Sumber: Shahin, 1994 

 

 

f. Amblas (Grade Depressions) 

Amblas biasanya terjadi setempat, dengan atau tanpa retak. Amblas dapat 

diketahui dari adanya air yang tergenang. Air tergenang ini dapat meresap ke dalam 

lapisan perkerasan dan menyebabkan lubang. Penyebab amblas adalah adanya beban 

kendaraan yang melebihi dari yang direncanakan, pelaksanaan yang kurang baik, 

atau penurunan bagian perkerasan dikarenakan tanah dasar mengalami settlement. 

Gambar 2.12a menunjukkan amblas (Grade Depressions) dengan tingkat kerusakan 

low, Gambar 2.12b menunjukkan menunjukkan amblas (Grade Depressions) dengan 

tingkat kerusakan medium, Gambar 2.12c menunjukkan menunjukkan amblas 

(Grade Depressions) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.12 menunjukkan 

tingkat kerusakan amblas. 
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Sumber: ASTM D6433-07  

Gambar 2.12 Amblas (Grade Depressions) 
 

Tabel 2.12 Tingkat Kerusakan Amblas 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L Kedalaman maksimum amblas 13 – 25 mm (1/2 – 1 inci). 

M Kedalaman maksimum amblas 25 – 50 mm ( 1 – 2 inci). 

H Kedalaman maksimum amblas > 50 mm (2 inci). 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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3. Cacat Permukaan (Disintegration) 

Cacat permukaan mengarah pada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari 

lapisan perkerasan. Beberapa yang termasuk dalam cacat permukaan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Lubang (Photole) 

Lubang pada permukaan dapat berupa mangkuk dengan ukuran yang 

bervariasi, dari kecil hingga besar. Lubang-lubang ini menampung air dan 

meresapkannya ke dalam lapis permukaan yang menyebabkan semakin parahnya 

kerusakan jalan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.13. Gambar 2.13a 

menunjukkan lubang (Photole) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.13b 

menunjukkan menunjukkan lubang (Photole) dengan tingkat kerusakan medium, 

Gambar 2.13c menunjukkan menunjukkan lubang (Photole) dengan tingkat 

kerusakan high, dan Tabel 2.13 menunjukkan tingkat kerusakan lubang. Lubang 

dapat diakibatkan oleh beberapa sebab, yaitu: 

1) campuran material aspal yang jelek, seperti: 

a) Kadar aspal rendah sehingga film aspal tipis dan mudah lepas. 

b) Agregat kotor sehingga ikatan antara aspal dan agregat tidak baik. 

c) Temperatur campuran tidak memenuhi syarat. 

2) Lapis permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah lepas akibat 

pengaruh cuaca 

3) sistem drainase jelek sehingga air banyak yang meresap dan mengumpul 

dalam lapisan perkerasan 

4) Retak-retak yang tidak ditangani sehingga air meresap dan mengakibatkan 

terjadinya lubang-lubang kecil. 

Gambar 2.12 menunjukkan lubang (photole). 
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Sumber: ASTM D6433-07  

Gambar 2.13 Lubang (Photole) 

Tabel 2.13 Tingkat Kerusakan Lubang 
 

 
Kedalaman Maksimum 

Diameter rata-rata (mm) (inci) 

100 - 200 mm 

(4 - 8 inci) 

200 - 450 mm 

(8 - 18 inci) 

450 - 750 mm 

(18 - 30 inci) 

13 - ≤ 25 mm (1/2 - 1 inci) L L M 

> 25 - ≤ 50 mm (1 - 2 inci) L M H 

> 50 mm (2 inci) M M H 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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2. Pelepasan Butir (Ravelling) 

Pelepasan butir adalah pelepasan partikel agregat dan permukaan perkerasan 

yang apabila tidak diperbaiki dalam waktu yang lama, akan makin dalam. Pelepasan 

butir dapat terjadi secara meluas dan mempunyai efek yang buruk serta ditimbulkan 

oleh hal yang sama dengan lubang. Biasanya agregat halus (fine aggregate) terlepas 

terlebih dahulu dan akibat erosi yang terus menerus, maka partikel-partikel yang 

lebih besar akan ikut terlepas dan menyebabkan permukaan menjadi kasar (rough). 

Gambar 2.14 menunjukkan pelepasan butir (raveling). Gambar 2.14a menunjukkan 

pelepasan butir (raveling) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.14b 

menunjukkan menunjukkan pelepasan butir (raveling) dengan tingkat kerusakan 

medium, Gambar 2.14c menunjukkan menunjukkan pelepasan butir (raveling) 

dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.14 menunjukkan tingkat kerusakan 

pelepasan butir. 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.14 Pelepasan Butir (Ravelling) 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.14 Tingkat Kerusakan Pelepasan Butir 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 

L 
Agregat atau bahan pengikat mulai lepas. Di beberapa tempat, 

permukaan mulai berkembang. Jika ada tumpahan oli dapat 

terlihat dan tidak dapat ditembus uang logam. 

 

M 
Agregat atau bahan pengikat telah lepas. Tekstur permukaan 

cukup kasar dan berkembang. Jika ada tumpahan oli 

permukaannya lunak dan dapat ditembus uang logam. 

 
 

H 

Agregat atau pengikat telah banyak lepas. Tekstur permukaan 

sangat kasar dan mengakibatkan banyak lubang. Diameter 

luasan lubang < 10 mm (4 inci) dan kedalaman 13 mm ( ½ 

inci). Jika ada tumpahan oli permukaannya lunak, pengikat 

aspal telah hilang ikatannya sehingga agregat menjadi longgar. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

3. Pengausan (Polished Aggregate) 

Pengausan adalah kerusakan partikel agregat pada permukaan perkerasan 

yang licin atau halus (smooth). Permukaan jalan menjadi licin sehingga 

membahayakan kendaraan. Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material 

yang tidak tahan aus terhadap roda kendaraan atau agregat yang digunakan berbentuk 

bulat dan licin, tidak berbentuk cubical. Gambar 2.15 menunjukkan pengausan 

(polished aggregate), dan Tabel 2.15 menunjukkan tingkat kerusakan pengausan. 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.15 Pengausan (Polished Aggregate) 
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Tabel 2.15 Tingkat Kerusakan Pengausan 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 Tidak ada definisi derajat kerusakan. Tetapi, derajat kelicinan 

harus Nampak signifikan, sebelum dilibatkan dalam survey 

kondisi dan dinilai sebagai kerusakan 

Sumber: Shahin, 1994 

4. Persilangan Jalan Rel (Railroad Crossing) 

Persilangan jalan kereta (railroad crossing) adalah kerusakan yang biasanya terjadi pada 

perlintasan jalan kereta yang berupa penurunan atau benjol sekeliling atau diantara rel yang 

disebabkan oleh perbedaan karakteristik bahan. Gambar 2.16a menunjukkan Persilangan 

jalan rel (railroad crossing) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.16b menunjukkan 

menunjukkan Persilangan jalan rel (railroad crossing) dengan tingkat kerusakan medium, 

Gambar 2.16c menunjukkan menunjukkan Persilangan jalan rel (railroad crossing) dengan 

tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.16 menunjukkan tingkat kerusakan Persilangan jalan 

rel. Kemungkinan penyebab terjadinya railroad crossing antara lain: 

1. Amlasnya perkerasan, sehingga timbul beda elevasi antara permukaan perkerasan 

dengan permukaan rel, 

2. Pelaksanaan pekerjaan atau pemasangan rel yang buruk. 
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Sumber: ASTM D6433-07  

Gambar 2.16 Persilangan Jalan Rel 

Tabel 2.6 Tingkat Kerusakan Persilangan Jalan Rel 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Persilangan jalan rel menyebabkan sedikit gangguan 

kenyamanan kendaraan. 

M 
Persilangan jalan rel menyebabkan cukup gangguan 

kenyamanan kendaraan. 

H 
Persilangan jalan rel menyebabkan gangguan besar pada 

kenyamanan kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 

(a) (b) 

(c) 
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5. Pengembangan (Swell) 

Pengembangan (Swell) memiliki ciri menonjol keluar sepanjang lapisan perkerasan 

yang berangsur-angsur membuat ombak. Pengembangan dapat disertai dengan retak lapisan 

perkerasan. Gambar 2.17 menunjukkan pengembangan, dan Tabel 2.16 menunjukkan 

tingkat kerusakan pengembangan. Kemungkinan penyebab terjadinya swell antara lain: 

1. Perubahan cuaca, 

2. Mengembangnya material lapisan di bawah perkerasan atau tanah dasar karena 

kadar air naik. 

3. Tanah pondasi berupa lempung yang mudah mengembang. 
 

Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.17 Pengembangan 

 
Tabel 2.17 Tingkat Kerusakan Pengembangan 

 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 
L 

Pengembangan menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan 

kendaraan. Kerusakan ini sulit dilihat, tapi dapat dideteksi 

dengan berkendara cepat. Gerakan ke atas terjadi bila ada 

pengembangan. 

M Pengembangan menyebabkan cukup gangguan kenyamanan. 

H 
Pengembangan menyebabkan gangguan besar pada 

kenyamanan kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 
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6. Kegemukan (Bleeding of Flushing) 

Kegemukan (Bleeding) adalah lapisan selimut bitumen pada perkerasan jalan yang 

menciptakan permukaan seperti kaca mengkilap, yang biasanya dapat menjadi sangat lengket 

pada temperatur tinggi dan akan terjadi jejak roda. Gambar 2.18a menunjukkan kegemukan 

(bleeding of flushing) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 2.18b menunjukkan 

menunjukkan kegemukan (bleeding of flushing) dengan tingkat kerusakan medium, Gambar 

2.18c menunjukkan menunjukkan kegemukan (bleeding of flushing) dengan tingkat 

kerusakan high, dan Tabel 2.18 menunjukkan tingkat kerusakan kegemukan. Kemungkinan 

penyebab terjadinya bleeding antara lain: 

1. Pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal. 

 
Akibat lanjutan jika dibiarkan: 

 

Permukaan jalan dapat menjadi licin bagi roda kendaraan. 
 

Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.18 Kegemukan (Bleeding of Flushing) 

(a) (b) 

(c) 
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Tabel 2.17 Tingkat Kerusakan Kegemukan 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

 

L 
Kegemukan terjadi hanya pada derajat rendah dan nampak 

hanya beberapa hari dalam setahun. Aspal tidak melekat pada 

sepatu atau roda kendaraan. 

M 
Kegemukan telah mengakibatkan aspal melekat pada sepatu 

atau roda kendaraan. 

H 
Kegemukan telah begitu nyata dan banyak aspal melekat pada 

sepatu atau roda kendaraan. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

7. Penuruan pada Bekas Penanaman Utilitas (Utility Cut Depression) 

Penurunan yang terjadi di bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan 

yang tidak memenuhi syarat, sehingga aspal mengalami depression. Gambar 2.18a 

menunjukkan kegemukan (bleeding of flushing) dengan tingkat kerusakan low, Gambar 

2.18b menunjukkan menunjukkan kegemukan (bleeding of flushing) dengan tingkat 

kerusakan medium, Gambar 2.18c menunjukkan menunjukkan kegemukan (bleeding of 

flushing) dengan tingkat kerusakan high, dan Tabel 2.18 menunjukkan tingkat kerusakan 

kegemukan 

 
Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.19 Penurunan Bekas Penanaman Utilitas (Utility Cut Depression) 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 
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Tabel 2.19 Tingkat Kerusakan pada Bekas Penanaman Utilitas 
 

Tingkat 

Kerusakan 

 

Keterangan 

L 
Tambalan dalam kondisi baik dan memuaskan. Kenyamanan 

kendaraan dinilai terganggu atau lebih baik. 

M 
Tambalan sedikit rusak dan atau kenyamanan kendaraan cukup 

terganggu. 

H 
Tambalan sangat rusak dan atau kenyamanan kendaraan sangat 
terganggu. 

Sumber: Shahin, 1994 

 

2.7 Faktor Penyebab Kerusakan Jalan 

Kerusakan-kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh: 

1. Lalu lintas, dapat berupa peningkatan dan repetasi beban 

2. Air, yang dapat berupa air hujan, sistem drainase yang tidak baik, naiknya air akibat 

kapilaritas 

3. Material konstruksi perkerasan, dalam hal ini disebabkan oleh sifat material itu 

sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengelolaan bahan yang tidak baik 

4. Iklim, Indonesia beriklim tropis di mana suhu udara dan curah hujan umumnya 

tinggi, yang merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan 

5. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh sistem 

pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah yang 

memang buruk. 

6. Proses pemadatan lapisan di atas tanah yang kurang baik. (Sukirman, 1999) 

2.8 Pilihan Penanganan Sesuai Tingkat Kerusakan 

Langkah pertama untuk mengevaluasi perkerasan jalan adalah dengan lebih dulu 

membagi-bagi jaringan jalan kedalam segmen-segmen. Dari sini kemudian melakukan 

survei kondisi dengan mengevaluasi semua jenis kerusakan dan tingkat keparahan dari 

kerusakan. (Hardiyatmo, 2015) 

1. Retak  Kulit Buaya (Alligator Cracks) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki, penutup permukaan, lapisan tambahan (overlay) 

b. Medium: Penambalan parsial atau diseluruh kedalaman, lapisan tambahan, 



38 

Institut Teknologi Nasional 

 

 

rekonstruksi 

c. High: Penambalan parsial atau diseluruh kedalaman, lapisan tambahan, 

rekonstruks 

2. Retak Pinggir (Edge Cracks) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penutup retak, penambalan parsial 

c. High: Penambalan parsial 

3. Retak Blok (Block Cracks) 

a. Low: Penutupan retak (seal cracks) bila retak melebihi 3mm (1/8”), penutup 

permukaan 

b. Medium: Penutupan retak (seal cracks) 

c. High: Penutupan retak (seal cracks) 

4. Retak Refleksi (Reflection Cracks) 

a. Low: Penutupan retak (seal cracks) bila retak melebihi 3mm (1/8”) 

b. Medium: Penambalan parsial 

c. High: Penambalan parsial, rekonstruksi sambungan 

5. Retak Memanjang atau Melintang (Long & Trans Cracking) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penutupan retak (seal cracks) 

c. High: Penambalan parsial 

6. Retak Selip (Slippage Cracks) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki, penambalan parsial 

b. Medium: Penambalan parsial 

c. High: Penambalan parsial 

7. Alur (Rutting) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

c. High: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

8. Keriting (Corrugation) 

d. Low: Belum perlu diperbaiki 

e. Medium: Rekonstruksi 

f. High: Rekonstruksi 
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9. Sungkur (Shoving) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penambalan parsial atau diseluruh kedalaman 

c. High: Penambalan parsial atau diseluruh kedalaman 

10. Tonjolan dan Lengkungan (Bump and Sags) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

c. High: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

11. Penurunan Bahu Jalan (Lane/Shoulder Drop Off) 

Perataan kembali dan bahu diurug agar elevasi sama dengan tinggi jalan 

12. Amblas (Grade Depressions) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

c. High: Penambalan dangkal, parsial atau diseluruh kedalaman 

13. Lubang (Phothole) 

a. Low:Belum perlu diperbaiki 

b. Medium:penambalan parsial atau di seluruh kedalaman 

c. High: Penambalan diseluruh kedalaman 

14. Pelepasan Butir (Ravelling) 

a. Low:Belum perlu diperbaiki, penutupan permukaan 

b. Medium: penutupan permukaan, lapisan tambahan 

c. High: Penutup permukaan, lapisan tambahan, rekonstruksi 

15. Pengausan (Polished Aggregate) 

Belum perlu diperbaiki, perawatan permukaan, mill dan lapisan tambahan 

16. Persilangan Jalan Rel (Railroad Crossing) 

a. Low:Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Penambalan parsial, persilangan direkonstruksi 

c. High: Penambalan parsial, persilangan direkonstruksi 

17. Pengembangan (Swell) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Belum perlu diperbaiki, rekonstruksi 

c. High: Rekonstruksi 
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18. Kegemukan (Bleeding of Flushing) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Tambahkan pasir/agregat dan padatkan 

c. High: Tambahkan pasir/agregat dan padatkan 

19. Penurunan pada Bekas Penanaman Utilitas (Utility Cut Depressions) 

a. Low: Belum perlu diperbaiki 

b. Medium: Belum perlu diperbaiki, tambalan dibongkar 

c. High: Tambalan dibongkar 

2.9 Pavement Condition Index (PCI) 

Pavement Condition Index (PCI) merupakan salah satu sistem penilaian kondisi 

perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan 

sebagai acuan usaha pemeliharaan. Nilai PCI memiliki rentang 0 (nol) sampai dengan 100 

(seratus) dengan kriteria baik (good), memuaskan (satisfactory), sedang (fair), jelek (poor), 

sangat jelek (very poor), serius (serious) dan gagal (failed). PCI memiliki rentang dan 

kondisi tertentu seperti ditunjukan pada Gambar 2.20 di bawah ini: 

 

Sumber: ASTM D6433-07 

Gambar 2.20 Kondisi Perekerasan Berdasarkan Nilai PCI 

 
1. Kadar Kerusakan (Density) 

 

2. Kadar Kerusakan (Density) 

Kerapatan (density) yaitu persentase luas atau panjang total dari satu jenis 
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kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang diukur, bisa dalam 

m2 atau meter panjang (Shahin, 1994). Nilai density bisa dihitung dengan 2 

persamaan yaitu, density sebagaimana Persamaan 2.1, dan atau Persamaan 2.2 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑑

𝐴𝑠
× 100 %......................................................................(2.1) 

Atau 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
𝐿𝑑

𝐴𝑠
× 100 %......................................................................(2.2) 

Dengan: 

Ad : Luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m²). 

Ld : Panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m). 

As : Luas total unit segmen (m²). 

3. Nilai Pengurangan (Deduct Value) 

Deduct value yaitu nilai pengurang untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh 

dari kurva hubungan antara density dan deduct value. Nilai deduct value bisa 

dicari dengan memasukan persentase density pada kurva sampai memotong 

tingkat kerusakan sesuai jenisnya baik itu rendah (low), sedang (medium) dan 

tinggi (high). Dari titik perpotongan kemudain ditarik garis horizontal ke arah 

kiri untuk mendapatkan nilai deduct value. 

4. Nilai izin deduct (m) 

Sebelum ditentukan nilai TDV dan CDV, nilai izin deduct digunakan dari setiap 

individual deduct value harus dicek apakah perhitungan bisa dilanjutkan atau 

tidak. Perhitungan nilai izin deduct dapat diperoleh melalui Persamaan 2.3 

m = 1 + (9/98)*(100 – HDV) ....................................... (2.3) 

Dengan : 

HDV : nilai tertinggi dari deduct 

m : nilai izin deduct 

5. Total Deduct Value (TDV) 

Total deduct value yaitu jumlah dari individual deduct untuk tiap jenis kerusakan 

pada suatu segmen yang ditinjau. 
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6. Corrected Deduct Value (CDV) 

Corrected deduct value yaitu kurva hubungan antara nilai TDV dan nilai CDV 

dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah individual yang 

mempunyai nilai lebih besar dari 2 (dua) yang disebut dengan nilai q. 

7. Nilai PCI (s) 

Nilai PCI (s) merupakan nilai PCI masing-masing dari tiap sampel. Apabila nilai 

CDV sudah diperoleh, maka nilai PCI dapat diperoleh dengan Persamaan 2.4. 

 

PCI (s)  = 100 − 𝐶𝐷𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠 ..................................................... (2.4) 

Dengan: 

PCI : Nilai Pavement Condition Index 

CDVmaks : Corrected Deduct Value maksimum 

8. Nilai PCI 

Setelah nilai PCI dari tiap sampel diperoleh, makan nilai PCI kerseluruhan dapat 

dihitung melalui Persamaan 2.5 

 

 
 ∑ 𝑃𝐶𝐼(𝑠) 

................................................. (2.5) 
𝑛 

 

Dengan: 

PCI : Nilai Pavement Condition Index 

CDVmaks : Corrected Deduct Value maksimum 

 
2.10 Metode Pemeliharaan Kerusakan Jalan 

Menurut FHWA (2004), dua pengertian penting yang terkait manajemen dan 

pemeliharaan perkerasan adalah: 

1. Manajemen perkerasan: melakukan perbaikan dengan benar, pada tempat yang 

benar, dan pada waktu yang tepat. 

2. Pemeliharaan perkerasan: melakukan perbaikan ringan pada perkerasan yang masih 

baik, untuk menjaga agar kondisinya tetap baik. 

Perkerasan, secara terus-menerus akan mengalami tegangan-tegangan akibat beban 

lalu-lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan minor pada perkerasan. Selain itu, 

temperatur, kelembaban, dan gerakan tanah dasar dapat pula menyebabkan kerusakan 

perkerasan. Untuk hal ini, diteksi dan perbaikan kerusakan secara dini pada perkerasan akan

𝑃𝐶𝐼 = 
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mencegah kerusakan minor yang mungkin dapat berkembang menjadi kegagalan perkerasan. 

(Hardiyatmo, 2015) 

Pemeliharaan perkerasan merupakan pekerjaan yang penting. Perkerasan aspal atau 

beton semen Portland, jika dirancang dan dibangun dengan baik, akan memberikan umur 

layanan sesuai yang dikehendaki. (Hardiyatmo, 2015) 

Dalam pekerjaan perbaikan suatu perkerasan, maka dikenal istilah-istilah 

pemeliharaan dan rehabilitasi yang artinya berbeda. Batasan-batasan yang membedakan 

kedua istilah tersebut tidak sama antara lembaga yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, 

menurut salah satu lembaga, pemberian lapis tambahan (overlay) dengan tebal kurang dari 

3,8 cm (1,5 in) dipertimbangkan sebagai pemeliharaan, sedang untuk tebal selebihnya 

dianggap sebagai perbaikan besar, namun lembaga yang lain mungkin tidak demikian. 

(Hardiyatmo, 2015) 

Kerusakan perkerasan akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan kendaraan, 

keindahan, dan pula mempengaruhi kinerja struktur perkerasan. (Hardiyatmo, 2015) 

Rekapitulasi metode pemeliharaan kerusakan jalan dapat dilahat pada Lampiran 

2.11 Bahan-Bahan Untuk Perbaikan 

1. Lapisan Aspal Beton AC-WC 

Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) adalah sebagai lapisan penutup 

(kedap air) untuk mencegah masuknya air kedalam campuran aspal yang dapat merusak 

struktur aspal. Resapan air yang berasal dari limpasan air hujan maupun luapan air 

selokan dapat masuk kedalam aspal, bila lapisan permukaannya tidak sangat kedap. 

(Herman Fitra, 2017) Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama AC-WC 

(Asphalt Concrete – Wearing Course) dengan tebal minimum AC – WC adalah 4 cm. 

Lapisan ini adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan dan 

dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca, gaya geser, tekanan roda ban 

kendaraan serta memberikan lapis kedap air untuk lapisan dibawahnya. (Anas Tahir, 

2009) 

2. Penutup Retak (Sealant) 

Terdapat dua tipe sealant, yaitu thermoplastic dan thermosetting. Bahan 

thermoplastic akan melunak bila dipanaskan, dan mengeras jika dingin. Bahan 

thermosetting selalu keras, walaupun terkena panas. Bahan penutup (sealant) harus 
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mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. (Hardiyatmo, 2015) 

a. Mempunyai sifat lentur dan elastis 

b. Aplikasinya mudah 

c. Stabil terhadap pengaruh temperatur (thermal stability) 

d. Mempunyai adhesi atau kelekatan 

e. Mempunyai keawetan (durability) 

f. Tidak mudah melunak  

g. Tahan terhadap penuaan (aging) 

h. Mempunyai kecocokan sifat dengan aspal 

i. Tahan terhadap pengaliran 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun tugas akhir ini dengan langkah-langkah yang sistematis beserta 

permasalahan yang akan dibahas, diantaranya adalah: 

1. Setyowati, Sutari (2011), penelitian tugas akhir ini berjudul “Penilaian Kondisi 

Perkerasan Dengan Metode Pavement Condition Index (PCI) Pada Ruas Jalan Solo- 

Karanganyar KM 4+400 – 11+050”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 

kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Solo - Karanganyar KM 4+400-11+050. Metode 

yang digunakan untuk penilaian adalah Pavement Condition Index (PCI). Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa kondisi perkerasan jalan pada ruas jalan Solo 

- Karanganyar KM 4+400-11+050. adalah poor 36,3 

2. Heru, Bambang (2019), penelitian tugas akhir ini berjudul “Pemrograman Analisis PCI 

serta Penangananannya pada Perkerasan Lentur Jalan dengan Menggunakan Program 

Delphi”.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi permukaan perkerasan 

lentur jalan dengan menggunakan metode PCI (Pavement Condition Index) dan 

menentukan jenis penanganan yang dilakukan berdasarkan Metode Direktorat Jenderal 

Bina Marga 1995 serta erancang aplikasi metode PCI (Pavement Condition Index) 

serta penanganannya dengan menggunakan pemrograman Delphi untuk menentukan 

nilai kondisi permukaan lentur jalan dan jenis penanganannya. Hasil dari penelitian ini 

pada ruas jalan Cikembar – Jampang Tengah, Sukabumi menghasilkan nilai 

simpangan 0 % dengan rata-rata nilai PCI 80,5 % 




