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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan 

penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta 

lingkungan dan dikembangkan melauli pendekatan pengembangan wilayah agar 

tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah.  

Secara umum menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 

Pasal 1 tentang Jalan, berikut beberapa hal penting dari undang-undang tersebut : 

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan 

atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan 

jalan kabel. 

2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

3. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan 

kushus meliputi jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan 

perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di 

kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah. 

4. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan 

sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. 

2.2. Beban Lalu-lintas 

Konstruksi perkerasan jalan menerima beban lalu lintas yang dilimpahkan 

melalui roda-roda kendaraan. Besarnya beban yang dilimpahkan tersebut tergantung 

dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan 

perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. (Sukirman,2010)
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Kendaraan secara umum mempunyai beban total yang berbeda, tergantung 

pada berat sendiri kendaraan dan muatan yang diangkutnya. Beban ini terdistribusi ke 

perkerasan jalan melalui sumbu kendaraan melalui roda kendaraan, selanjutnya 

disalurkan ke perkerasan jalan. Makin berat muatan akan memerlukan jumlah sumbu 

kendaraan yang makin banyak, agar muatan sumbu tidak melampaui muatan sumbu 

yang disyaratkan. Pembebanan setiap sumbu ditentukan oleh muatan dan konfigurasi 

sumbu kendaraan. Jenis sumbu kendaraan terlihat pada Gambar 2.1. dan kode 

konfigurasi sumbu kendaraan pada Gambar 2.2. 

 

Sumber : Sukirman, (2010) 

Gambar 2.1 Jenis Sumbu Kendaraan 

 

Konfigurasi sumbu kendaraan : 

1. Sumbu tunggal roda tunggal (STRT) 

2. Sumbu tunggal roda ganda (STRG) 

3. Sumbu ganda atau sumbu tandem roda tunggal (STdRT) 

4. Sumbu tripel atau sumbu tridem roda ganda (STrRG) 
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Sumber : Sukirman, (2010) 

Gambar 2.2 Kode Sumbu Kendaraan 

 

Keterangan : 

Kode angka dengan pengertian sebagai berikut: 

1 : menunjukkan sumbu tunggal dengan roda tunggal 

2 : menunjukkan sumbu tunggal dengan roda ganda 

11 : menunjukkan sumbu ganda atau tandem dengan roda tunggal 

111 : menunjukkan sumbu tripel dengan roda tunggal 

22 : menunjukkan sumbu ganda atau tandem dengan roda ganda 

222 : menunjukkan sumbu tripel dengan roda ganda 

 

Kode simbol dengan pengertian sebagai berikut: 

• : menunjukkan pemisahan antara sumbu depan dan sumbu belakang kendaraan 

- : menunjukkan kendaraan dirangkai dengan sistem hidraulik 

+ : menunjukkan kendaraan digandeng dengan kereta tambahan 
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2.2.1. Distribusi Beban Sumbu Kendaraan 

Beban kendaraan seperti yang terlihat pada Tabel 2.1, dilimpahkan melalui 

roda kendaraan yang terjadi berulang kali selama masa pelayanan jalan akibat repetisi 

kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Jika kendaraan memiliki dua sumbu maka 

repetisi beban pada penampang jalan adalah dua kali, dan jika memiliki 3 sumbu maka 

repetisi beban adalah 3 kali. Maka, repetisi beban yang diakibatkan oleh satu 

kendaraan sama dengan jumlah sumbunya. Oleh karena itu repetisi beban pada 

perencanaan tebal perkerasan dinyatakan dengan repetisi lintasan sumbu, bukan 

lintasan roda ataupun lintasan kendaraan. 

Tabel 2.1 Distribusi Beban Sumbu Untuk Berbagai Jenis Kendaraan 

 
Sumber : Sukirman, (2010) 
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2.2.2. Beban Lalu-lintas Rencana 

Dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 lalu lintas didefinisikan sebagai 

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan 

ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah 

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 

Data volume lalulintas dalam satuan kendaraan/hari tidak mencerminkan 

repetisi beban lalu lintas yang diterima oleh struktur perkerasan jalan. Repetisi beban 

lalulintas pada lajur rencana ditentukan dengan memperhatikan volume dan distribusi 

berbagai jenis kendaraan ke setiap lajur. Rumus untuk menentukan repetisi beban ke 

lajur rencana dari berbagai jenis kendaraan dan konfigurasi sumbu adalah pada 

Persamaan 2.1 berikut: 

Q = Σ LHRi x C x DL (2.1) 

Dengan : 

Q  = repetisi beban lalulintas ke lajur rencana, kendaraan/hari/lajur 

C  =  koefisien distribusi arah untuk jenis kendaraan 

DL  =  koefisien distribusi ke lajur rencana  

LHRTi  =  lalu lintas harian rata-rata tahunan untuk jenis 

     kendaraan i, kendaraan/hari/2 arah 

2.2.3. Volume Lalu-lintas 

Volume lalu-lintas adalah jumlah kendaraan yang melintasi pada satu titik 

tinjauan yang bisa diamati secara visual dan dihitung dalam satuan waktu yang biasa 

dinyatakan dalam kendaraan/hari. Satuan volume lalu lintas yang biasa digunakan 

adalah :  

1. Lalu-lintas Harian Rata-Rata (LHR)  adalah volume lalu lintas rata-rata dalam 

satu hari dijelaskan pada Persamaan 2.2 berikut :  

𝐿𝐻𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 (1 𝐻𝑎𝑟𝑖)
 (2.2) 
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2. Lalu-lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) LHRT adalah jumlah lalu-lintas 

kendaraan rata-rata yang melintasi satu jalur selama 24 jam dan diperoleh dari 

data selama satu tahun penuh. Dijelaskan pada Persamaan 2.3 berikut: 

𝐿𝐻𝑅𝑇 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

365 ℎ𝑎𝑟𝑖 (1 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛)
 (2.3) 

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

Daya dukung tanah dasar dipengaruhi oleh jenis tanah, tingkat kepadatan, 

kadar air, kondisi drainase dan lain-lain. Beban kendaraan yang dilimpahkan ke lapis 

perkerasan melalui roda-roda kendaran selanjutnya disebarkan ke lapisan di bawahnya 

dan akhirnya diterima oleh tanah dasar. Dengan demikian tingkat kerusakan konstruksi 

perkerasan selama masa pelayanan tidak saja ditentukan oleh kekuatan lapis 

perkerasan tetapi juga tanah dasar. (Sukirman,2010) 

Nilai daya dukung tanah dasar (DDT) didapatkan dari hasil grafik korelasi 

CBR tanah dasar terhadap DDT. Daya dukung tanah dasar pada perencanaan 

perkerasan jalan dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio). Secara 

analitis nilai DDT dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.4 berikut : 

DDT = 4,3 Log CBR +1,7 (2.4) 

Dimana : 

DDT : Daya Dukung Tanah Dasar 

CBR : Nilai CBR Tanah Dasar 

CBR merupakan perbandingan beban penetrasi pada suatu bahan dengan beban 

standar pada penetrasi dan kecepatan pembebanan yang sama. Berdasarkan cara 

mendapatkan contoh tanahnya,CBR dapat dibagi atas:  

1. CBR lapangan / CBRinplace / field CBR  

Gunanya untuk mendapatkan nilai CBR asli di lapangan sesuai dengan kondisi 

tanah saat itu dimana tanah dasarnya sudah tidak akan dipadatkan lagi. 

Pemeriksaan dilakukan saat kadar air tanah tinggi atau dalam kondisi terburuk 

yang mungkin terjadi. 

2. CBR lapangan rendaman / Undisturb saoked CBR  
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Gunanya untuk mendapatkan besarnya nilai CBR asli di lapngan pada keadaan 

jenuh air, dan tanah mengalami pengembangan maksimum. Pemeriksanaan 

dilaksanakan pada kondisi tanah dasar tidak dalam keadaan jenuh air. Hal ini 

sering digunakan untuk menentukan daya dukung tanah di daerah yang lapisan 

tanah dasarnya sudah tidak akan dipadatkan lagi, terletak di daerah yang badan 

jalanya sering terendam air pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. 

sedangkan pemeriksaan dilakukan di musim kemarau.  

3. CBR segmen 

Data CBR yang digunakan adalah harga-harga CBR dari pemeriksaan lapangan 

dan uji laboratorium dari data CBR ditentukan nilai CBR terendah, kemudian 

ditentukan harga CBR yang mewakili atau CBR segmen atau CBR karakteristik. 

Segmen adalah bagian ruas jalan yang memiliki kondisi jalan yang dapat dianggap 

seragam (tanpa perbedaan yang berarti). Terdapat beberapa cara untuk 

menentukan CBR segmen diantaranya yaitu : 

a. Metode Analitis 

CBRsegmen = CBRrata-rata – (CBRmaks – CBRmin) / R Dimana harga R 

tergantung dari jumlah data yang terdapat dalam satu segmen, dan besarnya 

nilai R terlihat pada Tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2 Tabel Nilai R Untuk Menghitung CBR Segmen 

Jumlah titik pengamatan Nilai R 

2 1,41 

3 1,91 

4 2,24 

5 2,48 

6 2,67 

7 2,83 

8 2,96 

9 3,08 

10 3,18 
Sumber : Sukirman, (2010) 

b. Metode Distribusi Normal Standar 

Metode ini menggunakan pendekatan perhitungan data probabilitas statistik 

dengan cara mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. 

Dijelaskan pada Persamaan 2.5 berikut : 
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CBR segmen = CBR rata-rata – f x deviasi standar (2.5) 

Dengan :  

f = 1,645 (probabilitas 95%), untuk jalan bebas hambatan 

f = 1,282 (probabilitas 90%), untuk jalan kolektor dan arteri 

f = 0,842 (probabilitas 80%), untuk jalan lokal dan jalan kecil 

Koefisien variasi (CV) maksimum dari data CBR untuk suatu segmen tidak 

lebih besar dari 25%. Koefisien variasi sampai dengan 30% masih boleh 

digunakan. Apabila jumlah data per segmen kurang dari 10 maka nilai CBR 

terkecil dapat mewakili sebagai CBR segmen. Seperti penjelasan 

Persamaan 2.6 berikut: 

𝐂𝐕 =  (𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐚𝐬𝐢/𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐫𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚) 𝐱 𝟏𝟎𝟎% (2.6) 

Berbagai parameter digunakan sebagai petunjuk nilai mutu dari daya dukung 

tanah dasar seperti California Bearing Ratio (CBR), Modulus Resilient (MR), 

Dynamic Cone Penetrometer (DCP), dan modulus reaksi tanah dasar (k). Pemilihan 

parameter yang mana yang akan digunakan, ditentukan oleh kondisi tanah dasar yang 

direncanakan dan metode perencanaan tebal perkerasan yang akan dipilih.  

2.3.1. Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

Dynamic Cone Penetrometer (DCP) terlihat pada Gambar 2.3, pengujian cara 

dinamis ini dikembangkan oleh TRL (Transport and Road Research Laboratory), 

Crowthorne, Inggris dan mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1985/1986. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan nilai CBR (California Bearing Ratio) 

tanah dasar, timbunan, dan atau suatu sistem perkerasan. Pengujian ini akan 

memberikan data kekuatan tanah sampai kedalaman kurang lebih 70 cm di bawah 

permukaan lapisan tanah yang ada atau permukaan tanah dasar. Pengujian ini 

dilakukan dengan mencatat data masuknya konus yang tertentu dimensi dan sudutnya, 

ke dalam tanah untuk setiap pukulan dari palu/hammer yang berat dan tinggi jatuh 

tertentu pula. Pengujian dengan alat DCP ini pada dasarnya sama dengan Cone 

Penetrometer (CP) yaitu sama-sama mencari nilai CBR dari suatu lapisan tanah 

langsung di lapangan. Hanya saja pada alat CP dilengkapi dengan poving ring dan 

arloji pembacaan, sedangkan pada DCP adalah melalui ukuran (satuan) dengan 
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menggunakan mistar percobaan dengan alat CP digunakan untuk mengetahui CBR 

tanah asli, sedangkan percobaan dengan alat DCP ini bisa untuk mendapat kekuatan 

tanah timbunan atau tanah asli pada pembuatan badan jalan, alat ini dipakai pada 

pekerjaan tanah karena mudah dipindahkan ke semua titik yang diperlukan tetapi letak 

lapisan yang diperiksa tidak sedalam pemeriksaan tanah dengan alat sondir. Pengujian 

dilaksanakan dengan mencatat jumlah pukulan (blow) dan penetrasi dari konus 

(kerucut logam) yang tertanam pada tanah/lapisan pondasi karena pengaruh penumbuk 

kemudian dengan menggunakan grafik dan rumus, pembacaan penetrometer diubah 

menjadi pembacaan yang setara dengan nilai CBR. (Surat Edaran Menteri Pekerjaan 

Umum ,2010) 

 

Sumber : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (2010) 

Gambar 2.3 Penetrometer Konus Dinamis (DCP) 
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2.3.2. Rumusan Korelasi DCP-CBR 

Pada tahun 2010, Negara Indonesia lewat Kementrian Pekerjaan Umum, telah 

mengeluarkan Pedoman Rumusan hubungan korelasi antara nilai DCP-CBR yang 

terlihat pada grafik Gambar 2.4 lewat surat edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 

04/SE/M/2010 dengan rumus Persamaan 2.7 dan Persamaan 2.8 berikut : 

Log10 CBR = 2,8135-1.313 log10 DCP (2.7) 

Keterangan : untuk konus 60° (tanah butir halus) 

Log10 CBR = 1.3520-1,125 log10 DCP (2.8) 

Keterangan : untuk konus 30° (tanah butir kasar) 

 

Sumber : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (2010) 

Gambar 2.4 Grafik Hubungan Nilai DCP dengan CBR 

2.4. Struktur dan Jenis Perkerasan Kaku 

Perkerasan beton semen yang terlihat pada Gambar 2.5 adalah struktur yang 

terdiri atas pelat beton semen yang bersambung (tidak menerus) tanpa atau dengan 
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tulangan, atau menerus dengan tulangan, terletak di atas lapis pondasi bawah atau 

tanah dasar, tanpa atau dengan lapis permukaan beraspal. Struktur perkerasan beton 

semen secara tipikal sebagaimana telihat pada gambar berikut ini: 

 

Sumber : Sukirman (2010) 

Gambar 2.5 Struktur Perkerasan Kaku 

 

Perkerasan beton semen dibedakan ke dalam 4 jenis :  

a. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan  

b. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan  

c. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan  

d. Perkerasan beton semen pra-tegang  

Pada perkerasan beton semen, daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari 

pelat beton. Sifat daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari pelat beton semen. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kadar air pemadatan, kepadatan dan 

perubahan kadar air selama masa pelayanan. (Pd T-14-2003) 

Keuntungan dari perkerasan kaku adalah :  

a. Memiliki ketahanan yang baik terhadap keausan roda lalu lintas. 

b. Dapat menahan beban kendaraan yang berat - Memiliki ketahanan yang baik 

terhadap genangan air dan banjir serta tahan terhadap pelapukan akibat cuaca. 
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c. Biaya perawatan lebih murah dibanding jalan aspal karena tidak perlu sering 

dilakukan. 

d. Dapat digunakan pada struktur tanah lemah tanpa perbaikan struktur tanahnya 

terlebih dahulu.  

Kerugiannya antara lain :  

a. Biaya lebih tinggi untuk jalan dengan lalu lintas rendah . 

b. Rentan terhadap retak jika dikonstruksi diatas tanah dasar lunak. 

c. Umumnya memiliki kenyamanan berkendara yang lebih rendah (manual 

desain perkerasan jalan). 

Berikut dasar-dasar yang diperlukan dalam perencanaan perkerasan kaku 

kecuali yang telah dibahas diatas yaitu faktor pertumbuhan lalu-lintas, koefisien lajur 

rencana dan koefisien distribusi lajur. 

2.4.1. Persyaratan Teknis Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Pd T-14-

2003 

Persyaratan Teknis Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Pd T-14-2003 

dijelaskan pada poin-poin berikut : 

1. Faktor Pertumbuhan Lalu-lintas 

Faktor pertumbuhan lalu lintas berdasarkan data–data pertumbuhan series 

(historical growth data) atau formulasi korelasi dengan faktor pertumbuhan lain yang 

berlaku. Jika tidak tersedia data maka Tabel 2.3 dapat digunakan. (Pd T-14-2003) 

Tabel 2.3 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu Lintas (i) (%) 

Umur Rencana 

(Tahun) 

Laju Pertumbuhan (i) per tahun (%) 

0 2 4 6 8 10 

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 

10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9 

15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8 

20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3 

25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3 

30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5 

35 35 50 73,7 111,4 172,3 271 

40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6 

Sumber : Pd T-14-2003 
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Pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana dihitung dengan faktor 

pertumbuhan kumulatif(Cumulative Growth Factor). Rumus mencarinya pada 

Persamaan 2.9 berikut : 

𝑹 = 
(𝟏+𝟎,𝟎𝟏𝒊)𝑼𝑹−𝟏

𝟎,𝟎𝟏𝒊
 (2.9)  

Dengan pengertian : 

R  = faktor pengali pertumbuhan lalu-lintas kumulatif  

I  = laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)  

UR  = umur rencana (tahun) (Pd T-14-2003) 

 

2. Lajur Rencana dan Koefisien Distribusi 

Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya, 

yang menampung lalu lintas terbesar. Jumlah kendaraan yang melewati lajur rencana 

masing-masing beratnya diperhitungkan dengan nilai koefisien distribusi arah 

kendaraan (C). (Pd T-14-2003) 

Faktor distribusi lajur digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif 

kendaraan pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Lajur rencana dan 

koefisien distribusi jalan yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut : 

Tabel 2.4 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan dan Koefisien Distribusi (C) 

Kendaraan Niaga Pada Lajur Rencana 

Lebar Perkerasan (LP) Jumlah lajur (ni) 
Koefisien distribusi 

1 Arah 2 Arah 

LP < 5,50 m 1 lajur 1 1 

 5,50 m ≤ LP < 8,25 m 2 lajur 0,7 0,5 

 8,25 m ≤ LP < 11,25 m 3 lajur 0,5 0,475 

11,25 m ≤ LP < 15,00 m 4 lajur - 0,45 

 15,00 m ≤ LP < 18,75 m 5 lajur - 0,425 

 18,75 m ≤ LP < 22,00 m 6 lajur - 0,4 

Sumber : Pd T-14-2003 
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3. Tanah Dasar 

Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR insitu atau CBR 

laboratorium, masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan lama dan 

perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih kecil dari 2 %, 

maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus (Lean-Mix 

Concreate) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif 

5%. (Pd T-14-2003) 

4. Umur Rencana 

Umur rencana perkerasan jalan ditentukan atas pertimbangan klasifikasi 

fungsional jalan, pola lalu-lintas serta nilai ekonomi jalan yang bersangkutan, yang 

dapat ditentukan antara lain dengan metode Benefit Cost Ratio, Internal Rate of 

Return, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain yang tidak terlepas dari pola 

pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan beton semen dapat direncanakan 

dengan umur rencana (UR) 20 tahun sampai 40 tahun. (Pd-T-14-2003) 

5. Faktor Keamanan Beban 

Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan 

beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan adanya berbagai tingkat 

realibilitas perencanaan seperti telihat pada Tabel 2.5 berikut ini : 

Tabel 2.5 Faktor Keamanan Beban (FKB) 

No. Penggunaan 
Nilai 

FKB 

1 Jalan bebas hambatan utama (major freeway) dan jalan berlajur 

banyak, yang aliran lalu-lintasnya tidak terhambat serta volume 

kendaraan niaga yang tinggi.  

1.2 

Bila menggunakan data lalu-lintas dari hasil survei beban (weight-

in-motion) dan adanya kemungkinan rute alternatif, maka nilai 

faktor keamanan beban dapat dikurangi menjadi 1.15. 

2 Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume 

kendaraan niaga menengah. 

1.1 

3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah. 1.0 
Sumber : Pd T-14-2003 
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6. Pondasi Bawah 

Bahan pondasi bawah dapat berupa :  

a. Bahan berbutir  

b. Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (Lean Rolled Concrete)  

c. Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete). 

Lapis pondasi bawah perlu diperlebar sampai 60 cm diluar tepi perkerasan beton 

semen. Untuk tanah ekspansif perlu pertimbangan khusus perihal jenis dan penentuan 

lebar lapisan pondasi dengan memperhitungkan tegangan pengembangan yang 

mungkin timbul. Pemasangan lapis pondasi dengan lebar sampai ke tepi luar lebar 

jalan merupakan salah satu cara untuk mereduksi prilaku tanah ekspansif. (Pd T-14-

2003) 

Untuk mencari tebal lapis pondasi bawah minimum yang disarankan dapat 

dilihat pada Gambar 2.6 dan CBR tanah dasar efektif didapat dari Gambar 2.7 

berikut ini : 

 

 

Sumber : Pd T-14-2003 

Gambar 2.6 Tebal Pondasi Bawah Minimum Untuk Perkerasan Beton Semen 
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Sumber : Pd T-14-2003 

Gambar 2.7 CBR Tanah Dasar Efektif dan Tebal Pondasi Bawah 

 

7. Beton Semen  

Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur (flexural strenght) 

umur 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan pembebanan tiga titik 

(ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 MPa (30-50 kg/cm2).  

Kuat tarik lentur beton yang diperkuat dengan bahan serat penguat seperti serat 

baja, aramit atau serat karbon, harus mencapai kuat tarik lentur 5–5,5 MPa (50-55 

kg/cm2). Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik 

yang dibulatkan hingga 0,25 MPa (2,5 kg/cm2) terdekat. 

Hubungan antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik-lentur beton dapat 

didekati dengan rumus Persamaan 2.10 dan Persamaan 2.11 berikut :  

fcf = K x (fc’)0,50 dalam Mpa atau  (2.10) 

fcf  = 3,13 x K x (fc’)0,50 dalam kg/cm2  (2.11) 

Dengan pengertian :  

fc’ : kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm2)  
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fcf : kuat tarik lentur beton 28 hari (kg/cm2)  

K : konstanta, 0,7 untuk agregat tidak dipecah dan 0,75 untuk agregat pecah.  

Kuat tarik lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah beton yang 

dilakukan menurut SNI 03-2491-1991 dengan rumus Persamaan 2.12 dan 

Persamaan 2.13 berikut :  

fcf = 1,37.fcs, dalam Mpa atau  (2.12) 

fcf = 13,44.fcs, dalam kg/cm2  (2.13) 

Dengan pengertian :  

fcs : kuat tarik belah beton 28 hari  

Beton dapat diperkuat dengan serat baja (steel-fibre) untuk meningkatkan kuat 

tarik lenturnya dan mengendalikan retak pada pelat khususnya untuk bentuk tidak 

lazim. Serat baja dapat digunakan pada campuran beton, untuk jalan plaza tol, putaran 

dan perhentian bus. Panjang serat baja antara 15 mm dan 50 mm yang bagian ujungnya 

melebar sebagai angker dan/atau sekrup penguat untuk meningkatkan ikatan. (Pd T-

14-2003). 

8. Bahu Jalan 

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau tanpa lapisan 

penutup beraspal atau lapisan beton semen. Perbedaan kekuatan antara bahu dengan 

jalur lalu-lintas akan memberikan pengaruh pada kinerja perkerasan. Hal tersebut 

dapat diatasi dengan bahu beton semen, sehingga akan meningkatkan kinerja 

perkerasan dan mengurangi tebal pelat. Yang dimaksud dengan bahu beton semen 

dalam pedoman ini adalah bahu yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu-lintas 

dengan lebar minimum 1,50 m, atau bahu yang menyatu dengan lajur lalu-lintas 

selebar 0,60 m, yang juga dapat mencakup saluran dan kreb (Pd T-14-2003). 

9. Lalu-lintas Rencana 

Lalu-lintas rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga pada lajur 

rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta distribusi beban pada 
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setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis sumbu secara tipikal 

dikelompokkan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil dari survai beban.  

Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan rumus 

Persamaan 2.14 berikut : 

JSKN = JSKNH x 365 x R x C (2.14) 

Keterangan :  

JSKN  : Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana.  

JSKNH  : Jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari pada saat jalan dibuka.  

  R  : Faktor pertumbuhan komulatif dari Rumus (4) atau Tabel 2 atau 

Rumus (5), yang besarnya tergantung dari pertumbuhan lalu lintas 

tahunan dan umur rencana.  

  C  : Koefisien distribusi kendaraan (Pd T-14-2003) 

10. Pekerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan (BBTT) 

Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, ada kemungkinan 

penulangan perlu dipasang guna mengendalikan retak. Bagianbagian pelat yang 

diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan yang tidak dapat 

dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus diberi tulangan. 

Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan apabila :  

1. Pelat dengan bentuk tak lazim (odd-shaped slabs), pelat disebut tidak lazim bila 

perbadingan antara panjang dengan lebar lebih besar dari 1,25, atau bila pola 

sambungan pada pelat tidak benar-benar berbentuk bujur sangkar atau empat 

persegi panjang.  

2. Pelat dengan sambungan tidak sejalur (mismatched joints).  

3. Pelat berlubang (pits or structures). 

 
9. Sambungan 

Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk :  
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1. Membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh penyusutan, 

pengaruh lenting serta beban lalu-lintas.  

2. Memudahkan pelaksanaan.  

3. Mengakomodasi gerakan pelat.  

Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain:  

1. Sambungan memanjang  

2. Sambungan melintang  

3. Sambungan isolasi  

Semua sambungan harus ditutup dengan bahan penutup (joint sealer), kecuali 

pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi (joint filler). (Pd T-

14-2003) 

 

10. Dowel (Ruji) 

Dowel berupa batang baja tulangan polos maupun profil, yang digunakan 

sebagai sarana penyambung/pengikat pada beberapa jenis sambungan pelat beton 

perkerasan jalan. Dowel berfungsi sebagai penyalur beban pada sambungan yang 

dipasang dengan separuh panjang terikat dan separuh panjang dilumasi atau dicat 

untuk memberikan kebebasan bergeser.Berikut diameter ruji pada Tabel 2.6  : 

Tabel 2.6 Pemilihan Struktur Perkerasan Jalan 

No Tebal pelat beton, h (mm) Diameter ruji (mm) 

1 125 < h ≤ 140 20 

2 140 < h ≤ 160 24 

3 160 < h ≤ 190 28 

4 190 < h ≤ 220 33 

5 220 < h ≤ 250 36 
Sumber : Pd T-14-2003 

 

11. Tie Bar 

Batang pengikat adalah potongan baja yang diprofilkan yang dipasang pada 

sambungan lidah-alur dengan maksud untuk mengikat pelat agar tidak bergerak 

horisontal. Batang pengikat dipasang pada sambungan memanjang.  
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12. Prosedur Perencanaan 

Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan atas dua model 

kerusakan yaitu :  

1. Retak fatik (lelah) tarik lentur pada pelat.  

2. Erosi pada pondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan oleh lendutan 

berulang pada sambungan dan tempat retak yang direncanakan.  

Prosedur ini mempertimbangkan ada tidaknya ruji pada sambungan atau bahu 

beton. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan dianggap sebagai perkerasan 

bersambung yang dipasang ruji. Data lalu lintas yang diperlukan adalah jenis sumbu 

dan distribusi beban serta jumlah repetisi masing-masing jenis sumbu/kombinasi 

beban yang diperkirakan selama umur rencana. (Pd T-14-2003) 

2.4.2. Persyaratan Teknis Perencanaan Manual Desain Perkerasan Jalan 2017 

Persyaratan Teknis Perencanaan Manual Desain Perkerasan Jalan 2017 

dijelaskan pada poin-poin berikut : 

1. Pemilihan Struktur Perkerasan 

Pemilihan jenis perkerasan jalan berdasarkan Tabel 2.7 akan bervariasi 

berdasarkan volume lalu lintas, umur rencana, dan kondisi pondasi jalan. Pemilihan 

alternatif desain berdasarkan manual ini harus didasarkan pada discounted lifecycle 

cost terendah. (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 

Tabel 2. 7 Pemilihan Struktur Perkerasan Jalan 

Struktur Perkerasan 
Bagan 

Desain 

ESA (juta) dalam 20 tahun  

( pangkat 4 kecuali ditentukan lain) 

0 - 0,5 0,1 - 4 >4 - 10 >10 - 30 >30 - 200 

Perkerasan kaku dengan lalu-

lintas berat (diatas tanah 

dengan CBR ≥ 2,5%) 

4 - - 2 2 2 

Perkerasan kaku dengan lalu-

lintas rendah (daerah 

perdesaan dan perkotaan) 

4A - 1,2 - - - 
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Struktur Perkerasan 
Bagan 

Desain 

ESA (juta) dalam 20 tahun  

( pangkat 4 kecuali ditentukan lain) 

0 - 0,5 0,1 - 4 >4 - 10 >10 - 30 >30 - 200 

AC WC modifikasi atau 

SMA modifikasi CTB (ESA 

pangkat 5) 

3 - - - 2 2 

AC dengan CTB (ESA 

pangkat 5) 
3 - - - 2 2 

AC tebal  ≥ 100 mm dengan 

lapis pondasi berbutir (ESA 

pangkat 5) 

3B - - 1,2 2 2 

AC atau HRS tipis diatas 

lapis pondasi berbutir 
3A - 1,2 - - - 

Burda atau Burtu dengan 

LPA kelas A atau batuan asli 
5 3 3 - - - 

Lapis pondasi Soil Cement 6 1 1 - - - 

Perkerasan tanpa penutup 

(Japat, jalan kerikil) 
7 1 - - - - 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Desain tebal perkerasan didasarkan pada nilai ESA pangkat 4 dan pangkat 5 

tergantung pada model kerusakan (deterioration model) dan pendekatan desain yang 

digunakan. Digunakan nilai ESA yang sesuai sebagai input dalam proses perencanaan. 

a. Pangkat 4 digunakan pada desain perkerasan lentur berdasarkan Pedoman 

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pt T-01-2002-B atau metode AASHTO 

1993 (pendekatan statistik empirik).  

b. Pangkat 4 digunakan untuk bagan desain pelaburan tipis (seperti Burtu atau 

Burda), perkerasan tanpa penutup (Unsealed granular pavement) dan 

perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lendutan untuk kriteria alur 

(rutting).  

c. Pangkat 5 digunakan untuk desain perkerasan lentur (kaitannya dengan faktor 

kelelahan aspal beton dalam desain dengan pendekatan mekanistik empiris) 

termasuk perencanaan tebal overlay berdasarkan grafik lengkung lendutan 

(curvature curve) untuk kriteria retak lelah (fatigue).  
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d. Desain perkerasan kaku menggunakan tabel jumlah kelompok sumbu 

kendaraan berat (Heavy Vehicle Axle Group, HVAG) dan nilai ESAL sebagai 

satuan beban lalu lintas untuk perkerasan beton. (Manual Desain Perkerasan 

Jalan, 2017) 

 

2. Pertumbuhan lalu–lintas 

Faktor pertumbuhan lalu lintas dilihat berdasarkan data–data pertumbuhan 

(historical growth data) dari Tabel 2.8 dapat digunakan untuk perencanaan jalan tahun 

2015 – 2035. (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 

Tabel 2.8 Faktor Laju Pertumbuhan Lalu-intas (i) (%), MDPJ 2017 

  Jawa Sumatera Kalimantan Rata-rata Indonesia 

Arteri dan Perkotaan 4,80 4,83 5,14 4,75 

Kolektor Rural 3,50 3,50 3,50 3,50 

Jalan Desa 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana dihitung dengan faktor 

pertumbuhan kumulatif(Cumulative Growth Factor) seperti Persamaan 2.15 : 

𝑹 = 
(𝟏+𝟎,𝟎𝟏𝒊)𝑼𝑹−𝟏

𝟎,𝟎𝟏𝒊
 (2.15)  

Dimana : 

R  = faktor pengali pertumbuhan lalu-lintas kumulatif  

I  = laju pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)  

UR  = umur rencana (tahun) (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 

 

3. Lalu-Lintas 

Lalu-lintas harus dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu-lintas dan 

konfigurasi sumbu, beban sumbu standar kumulatif, dan nilai VDF (Vehicle Damage 

Factor) dijelaskan pada Tabel 2.9 menggunakan data terakhir yang dikalikan dengan 

faktor pengali pertumbuhan laju lalu lintas tahunan. (Manual Desain Perkerasan Jalan, 

2017) 
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4. Beban Sumbu Standar Kumulatif 

Beban sumbu standar kumulatif atau Cumulative Equivalent Single Axle Load 

(CESAL) merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur 

desain selama umur rencana, yang ditentukan pada Persamaan 2.16 berikut:  

ESA TH-1 = (ΣLHRJK x VDFJK) x 365 x DD x DL x R (2.16) 

Dimana :  

ESA TH-1  : kumulatif lintasan sumbu standar ekivalen (Equivalent Single Axle) 

pada tahun pertama.  

LHRJK  : lintas harian rata – rata tiap jenis kendaraan niaga (satuan kendaraan 

per hari).  

VDFJK  : Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Damage Factor) tiap jenis kendaraan 

niaga  

DD  : Faktor distribusi arah.  

DL  : Faktor distribusi lajur  

CESAL  : Kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana.  

R  : Faktor pengali pertumbuhan lalu lintas kumulatif (Manual Desain 

Perkerasan Jalan, 2017) 
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Tabel 2.9 Nilai VDF (Vehicle Damage Factor) Masing – masing Jenis Kendaraan Niaga 

 Jenis Kendaraan 

Uraian 
Konfigurasi 

Sumbu 

Muatan2 yang 

diangkut 

Kelompok 
sumbu 

Distribusi tipikal (%) 

Faktor Ekivalen 

Beban (VDF)      

(ESA / kendaraan) 

 Klasifikasi 
Lama 

Alternatif 
Semua 

kendaraan 

bermotor 

semua 

kendaraan 
bermotor 

kecuali 

sepeda motor 

VDF4 
Pangkat 

4 

VDF5 
Pangkat 

5 

 1 1 Sepeda motor 1.1 2 30,4       

 2,3,4 2,3,4 
Sedan / Angkot / Pickup / 
Station wagon 

1.1 2 51,7 74,3     

K
E

N
D

A
R

A
A

N
 N

IA
G

A
 

5a 5a Bus kecil 1.2 2 3,5 5 0,3 0,2 

5b 5b Bus besar 1.2 2 0,1 0,2 1 1 

6a.1 6.1 Truk 2 sumbu – cargo ringan 1.1 muatan umum 2 

4,6 6,6 

0,3 0,2 

6a.2 6.2 Truk 2 sumbu – ringan 1.2 
tanah, pasir, besi, 

semen 
2 0,8 0,8 

6b1.1 7.1 
Truk 2 sumbu – cargo 

sedang 
1.2 muatan umum 2 

- - 

0,7 0,7 

6b1.2 7.2 Truk 2 sumbu – sedang 1.2 
tanah, pasir, besi, 

semen 
2 1,6 1,7 

6b2.1 8.1 Truk 2 sumbu – berat 1.2 muatan umum 2 

3,8 5,5 

0,9 0,8 

6b2.2 8.2 Truk 2 sumbu – berat 1.2 
tanah, pasir, besi, 

semen 
2 7,3 11,2 

7a1 9.1 Truk 3 sumbu – ringan 1.22 muatan umum 2 

3,9 5,6 

7,6 11,2 

7a2 9.2 Truk 3 sumbu – sedang 11.2 
tanah, pasir, besi, 

semen 
2 28,1 64,4 

7a3 9.3 Truk 3 sumbu – berat 1.222 

  

2 0,1 1 28,9 62,2 

7b 10 
Truk 2 sumbu dan trailer 
penarik 2 sumbu 

1.2-2.2 4 0,5 0,7 36,9 90,4 

7c1 11 Truk 4 sumbu - trailer 1.2-22 3 0,3 0,5 13,6 24 

7c2.1 12 Truk 5 sumbu - trailer 1.2-22 3 
0,7 1 

19 33,2 

7c2.2 13 Truk 5 sumbu - trailer 1.2-222 3 30,3 69,7 

7c3 14 Truk 6 sumbu - trailer 1.22-222 3 0,3 0,5 41,6 93,7 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 
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Khusus untuk jalan di kawasan industri, pelabuhan besar, quarry dan 

pertambangan disarankan menggunakan nilai VDF yang dihitung berdasarkan data 

survey penimbangan beban gandar tersendiri (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017). 

Dijelaskan pada Tabel 2.10 berikut : 

Tabel 2.10 Nilai VDF Masing-masing Jenis Kendaraan Niaga di Pulau Sumatera 

Jenis Kendaraan 

Sumatera 

Beban Aktual Normal 

VDF 4 VDF 5 VDF 4 VDF 5 

5B 1,0 1,0 1,0 1,0 

6A 0,6 0,5 0,6 0,5 

6B 4,5 7,4 3,4 4,6 

7A1 10,1 18,4 5,4 7,4 

7A2 10,5 20,0 4,3 5,6 

7B1 - - - - 

7B2 - - - - 

7C1 15,9 29,5 7,0 9,6 

7C2A 19,8 39,0 6,1 8,1 

7C2B 20,7 42,8 6,1 8,0 

7C3 24,5 51,7 6,4 8,0 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

5. Lalu Lintas pada Lajur Rencana 

Lajur rencana adalah salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan yang 

menampung lalu lintas kendaraan niaga (truk dan bus) paling besar. Beban lalu lintas 

pada lajur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban gandar standar (ESA) dengan 

memperhitungkan faktor distribusi arah (DD) dan faktor distribusi lajur kendaraan 

niaga (DL). 

Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya diambil 0,50 

kecuali pada lokasilokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada 

satu arah tertentu.  
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Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya diambil 0,50 

kecuali pada lokasilokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada 

satu arah tertentu. 

Faktor distribusi lajur digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif (ESA) 

pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Pada jalan yang demikian, 

walaupun sebagian besar kendaraan niaga akan menggunakan lajur luar, sebagian 

lainnya akan menggunakan lajur-lajur dalam. Faktor distribusi jalan yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Faktor Distribusi Lajur (DL) 

Jumlah Lajur Setiap 

Arah 

Kendaraan Niaga Pada Lajur Desain (% Terhadap Populasi 

Kendaraan Niaga) 

1 100 

2 89 

3 60 

4 50 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

 

6. Perhitungan Perencanaan Perkerasan Kaku 

Perencanaan perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat 

didasarkan pada penentuan kelompok sumbu kendaraan niaga yang kemudian beban 

dari kelompok sumbu kendaraan niaga dikaitkan dengan Tabel 2.12 mengenai 

perencanaan perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Perencanaan 

perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas rendah melihat di Tabel 2.13 

setelah diketahui nilai Ekivalen Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga (HVAG) terlihat 

pada Tabel 2. 11 berikut :  

a. Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga (HVAG) 
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Tabel 2.12 Distribusi Beban Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga untuk Jalan Lalu-

lintas Berat (untuk desain perkersan kaku) 

Beban Kelompok 

Sumbu 

Jenis Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga 

STRT STRG STdRT STdRG STrRG 

(kN) 
Kelompok sumbu sebagai persen dari kendaraan 

niaga 

10 - 20 7,6 - - - - 

20 - 30 16,5 0,2 - - - 

30 - 40 18,4 0,5 - - - 

40 - 50 11,8 1,1 - - - 

50 -60 19,0 2,2 - - - 

60 - 70 7,6 4,9 - - - 

70 -80 10,2 7,4 - - - 

80 - 90 0,7 6,9 - - - 

90 - 100 1,1 2,6 - - - 

100 - 110 - 1,8 1,8 - - 

110 - 120 - 1,6 - 0,3 - 

120 - 130 - 3,0 - 0,1 - 

130 - 140 - 3,3 1,8 0,4 - 

140 - 150 - 1,5 1,8 0,7 - 

150 - 160 - 0,3 1,8 1,0 - 

160 - 170 - 3,6 - 1,1 - 

170 - 180 - 0,1 - 1,1 - 

180 - 190 - - - 0,5 - 

190 - 200 - - - 1,6 - 

200 -210 - 0,4 - 2,7 0,13 

210 - 220 - 2,4 - 0,8 - 

220 - 230 - 0,1 - 1,0 - 

230 - 240 - 0,1 - 0,9 - 

240 - 250 - - - 0,7 - 

250 - 260 - - - 0,3 - 

260 -270 - - - 1,9 - 

270 - 280 - - - 1,0 - 

280 - 290 - - - 1,2 - 

290 - 300 - - - 0,1 - 

300 - 310 - - - - - 

310 - 320  - - - 0,7 0,13 

320 - 330 - - - 0,4 0,13 

330 - 340 - - -     
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Beban Kelompok 

Sumbu 

Jenis Kelompok Sumbu Kendaraan Niaga 

STRT STRG STdRT STdRG STrRG 

(kN) 
Kelompok sumbu sebagai persen dari kendaraan 

niaga 

340 - 350 - - -   - 

350 - 360 - - - 0,4 - 

360 - 370 - - - - - 

370 - 380 - - - 0,9 0,13 

380 - 390 - - - 0,4 - 

390 - 400 - - - - 0,26 

400 - 410 - - - - 0,26 

410 - 420  - - - - 0,13 

420 - 430 - - - - - 

430 - 440 - - - - - 

440 - 450 - - - - 0,4 

450 - 460 - - - - 0,13 

460 - 470 - - - - - 

470 - 480 - - - - - 

480 - 490 - - - - - 

490 - 500 - - - - 0,13 

510 - 520 - - - - - 

520 - 530 - - - - - 

530 - 540 - - - - - 

540 - 550 - - - - - 

550 - 560 - - - - 0,13 
Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Catatan:  

Berlaku untuk perhitungan desain ketebalan pelat perkerasan kaku. Sumber data 

RSDP3 Activity #201 studi sumbu kendaraan niaga di Demak, Jawa Tengah Tahun 

2011 (PANTURA). 

Keterangan : 

STRT : Sumbu tunggal roda tunggal 

STRG : Sumbu tunggal roda ganda 

STdRT : Sumbu tandem roda tunggal 

STrRG : Sumbu tridem roda ganda (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 
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b. Desain Perkerasan Kaku 

Prosedur perkerasan kaku mengikuti ketentuan Pd T-14-2003 Perencanaan 

Tebal Perkerasan Jalan Beton Semen. Dengan catatan bahwa spektrum beban lalu 

lintas hendaklah mengikuti ketentuan seperti dinyatakan pada Lampiran D atau 

Tabel 2.14 yang ditetapkan berdasarkan beban aktual. Beban sumbu berdasarkan 

spektrum beban menurut Pd T-14- 2003 adalah untuk kondisi beban terkendali. 

Tabel 2.13 Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu-lintas Berat 

(Persyaratan desain perkerasan kaku dengan sambungan dan ruji (dowel) serta bahu 

beton (tied shoulder), dengan atau tanpa tulangan distribusi retak) 

Struktur Perkerasan   R1 R2 R3 R4 R5 

Kelompok sumbu 

kendaraan berat 

(overloaded)(10E6) 

  < 4.3 < 8.6 <25.8 < 43 < 86 

Dowel dan bahu beton   Ya 

STRUKTUR PERKERASAN (mm) 

Tebal pelat beton   265 275 285 295 305 

Lapis fondasi LMC   100 

Lapis drainase (dapat 

mengalir dengan baik) 
  150 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Perencana harus menerapkan kelompok sumbu kendaraan niaga dengan beban 

yang aktual. Bagan beban di dalam Pd T-14-2003 tidak boleh digunakan untuk 

desain perkerasan karena didasarkan pada ketentuan berat kelompok kendaraan 

yang tidak realistis dengan kondisi Indonesia. Lampiran D memberikan 

pembebanan kelompok sumbu yang mewakili kondisi Indonesia. 
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Tabel 2.14 Perkerasan Kaku untuk Jalan dengan Beban Lalu Lintas Rendah* 

  Tanah Dasar 

 Tanah Lunak dengan 

Lapis Penopang 
Dipadatkan Normal 

Bahu Pelat Beton (tied 

shoulder) 
Ya Tidak  Ya Tidak 

  Tebal Pelat Beton (mm) 

Akses terbatas hanya mobil 

penumpang 
160 175 135 150 

Dapat diakses oleh truk 180 200 160 175 

Tulangan distribusi retak Ya 
Ya jika daya dukung 

fondasi tidak seragam 

Dowel Tidak dibutuhkan 

LMC Tidak dibutuhkan 

Lapis fondasi kelas A (ukuran 

butir nominal maksimum 30 

mm) 

125 mm 

Jarak sambungan melintang 4 m 
         Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

*Jalan desa atau jalan dengan volume lalu lintas kenderaan niaga rendah seperti 

dinyatakan di dalam Tabel 2.15. (Perkiraan lalu lintas untuk jalan lalu lintas 

rendah). (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017)
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Tabel 2.15 Perkiraan Lalu Lintas untuk Jalan Lalu-lintas Rendah 

Deskripsi Jalan 

LHR dua 

arah 

(kend/hari) 

Kendaraan 

berat (% 

dari lalu-

lintas) 

Umur 

Rencana 

(th) 

Pertumbuhan 

Lalu-lintas 

(%) 

Faktor 

Pengali 

Pertumbuhan 

Kumulatif 

Lalu-lintas 

Kelompok 

Sumbu/ 

Kendaraan 

Berat 

Kumulatif 

HVAG 

(Kelompok 

Sumbu) 

Faktor 

ESA/HVAG 

Beban 

Lalu-lintas 

Desain 

(Aktual) 

(ESA4) 

Jalan desa minor 

dengan akses 

kendaraan berat 

terbatas 

30 3 20 1 22 2 14.454 3,16 4,5 x 104 

Jalan kecil dua 

arah 
90 3 20 1 22 2 21681 3,16 7 x 104 

Jalan lokal 500 6 20 1 22 2,1 252945 3,16 4,5 x 105 

Akses lokal 

daerah industri 

atau quarry 

500 8 20 3,5 28,2 2,3 473478 3,16 4,51,5 

Jalan kolektor 2000 7 20 3,5 28,2 2,2 1585122 3,16 4,55 
Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

c. Penentuan Struktur Pondasi Jalan  

Penentuan struktur pondasi jalan dilihat dari nilai CBR tanah dasar yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi yang sudah 

disediakan pada Tabel 2.16. 
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Tabel 2.16 Desain Fondasi Jalan Minimum 

CBR Tanah Dasar 

(%) 

Kelas Kekuatan 

Tanah Dasar 
Uraian Struktur Fondasi 

Perkerasan Lentur Perkerasan Kaku 

Beban lalu lintas pada jalur 

rencana dengan umur 

rencana 40 tahun (juta 

ESA5) Stabilisasi Semen 
(6) 

< 2 2 - 4 > 4 

Tebal minimum perbaikan 

tanah dasar 

≥ 6 SG6 
Perbaikan tanah dasar dapat berupa 

stabilisasi semen atau material 

timbunan pilihan (sesuai persyaratan 

Spesifikasi Umum, Divisi 3 - 

Pekerjaan Tanah) (pemadatan lapisan 

≤ 200 mm tebal gembur) 

Tidak diperlukan perbaikan 150 mm 

stabilisasi di 

atas 150 mm 

material 

timbunan 

pilihan 

5 SG5 - - 100 

4 SG4 100 150 200 

3 SG3 150 200 300 

2,5 SG2.5 175 250 350 

Tanah ekspansif (potensi pemuaian > 

5 %) 
400 500 600 

Berlaku ketentuan 

yang sama dengan 

fondasi jalan 

perkerasan lentur 

Perkerasan di atas 

tanah lunak (2) 
SG1(3) 

Lapis penopang (4)(5) 1000 1100 600 

atau lapis penopang dan geogrid (4)(5) 650 750 850 

Tanah gambut dengan HRS atau 

DBST untuk perkerasan untuk jalan 

raya minor (nilai minimum - 

ketentuan lain berlaku) 

Lapis penopang berbutir (4)(5) 1000 1250 1500 

 Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 
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Catatan : 

(1) Desain harus mempertimbangkan semua hal yang kritikal; syarat tambahan 

mungkin berlaku. 

(2) Ditandai dengan kepadatan dan CBR lapangan yang rendah. 

(3) Menggunakan nilai CBR insitu, karena nilai CBR rendaman tidak relevan. 

(4) Permukaan lapis penopang di atas tanah SG1 dan gambut diasumsikan 

mempunyai daya dukung setara nilai CBR 2.5%, dengan demikian ketentuan 

perbaikan tanah SG2.5 berlaku. Contoh: untuk lalu lintas rencana > 4 jt ESA, 

tanah SG1 memerlukan lapis penopang setebal 1200 mm untuk mencapai daya 

dukung setara SG2.5 dan selanjutnya perlu ditambah lagi setebal 350 mm untuk 

meningkatkan menjadi setara SG6. 

(5) Tebal lapis penopang dapat dikurangi 300 mm jika tanah asal dipadatkan pada 

kondisi kering. 

(6) Untuk perkerasan kaku, lapis permukaan material tanah dasar berbutir halus 

(klasifikasi A4 - A6) hingga kedalaman 150 mm harus berupa stabilisasi semen. 

(Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 

 

7. CBR Rencana Untuk Stabilisasi Tanah Dasar 

Perbaikan tanah dasar dapat berupa material timbunan pilihan, stabilisasi kapur, 

atau stabilisasi semen. Pelebaran perkerasan pada galian biasanya meliputi 

pembentukan tanah dasar yang sempit atau tidak teratur sehingga menyulitkan 

pelaksanaan stabilisasi. Dalam kasus yang demikian sebaiknya digunakan perbaikan 

dengan material timbunan pilihan.  

Dalam perencanaan jika dipilih stabilisasi kapur atau semen maka nilai daya 

dukung material (CBR) dipilih nilai terkecil dari tiga nilai berikut: 

a. Daya dukung rendaman 4 hari dari material yang distabilisasi; 

b. Empat kali daya dukung tanah asal sebelum distabilisasi; 

c. Daya dukung yang diperoleh dari formula Paersamaan 2.17 berikut: 

CBRstabilisasi= CBRtanah asal x 2(tebal lapis stabilisasi dalam mm)/150 (2.17) 
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Tebal total tanah dasar stabilisasi adalah 150 mm untuk pemadatan biasa atau 

sampai dengan 300 mm apabila disyaratkan dan digunakan alat pemadat pad foot 

dengan berat statik18 ton. berikut (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017) 

Lapisan perkerasan kaku pada tanah asli terlihat pada Gambar 2. 8 berikut: 

 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Gambar 2.8 Perkerasan Kaku pada Permukaan Tanah Asli (At Grade) 

8. Penentuan Daya Dukung Efektif Tanah Dasar 

Daya dukung efektif tanah dasar dapat ditentukan menggunakan metode CBR, 

biasanya menggunakan solusi tanah normal atau tanah lunak. Pada tanah dasar normal, 

daya dukung efektif tanah dasar dapat dihitung dengan rumus 2.3. Pada tanah dasar 

lunak dapat dibangun perkerasan kaku dengan ditopang oleh pondasi micro pile, atau 

penggalian dan penggantian seluruh tanah lunak.  

• Tanah Dasar Normal  

Apabila pondasi perkerasan terdiri dari beberapa lapis atau tanah dasar asli 

terdiri dari beberapa lapis dengan kekuatan tertinggi terletak pada lapis paling 

atas maka CBR tanah dasar ditentukan sesuai rumus Persamaan 2.18 berikut:  

𝑪𝑩𝑹 𝒆𝒌𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏 = (
𝚺 𝐡𝐢𝐂𝐁𝐑𝟎.𝟑𝟑

𝚺𝐢 𝐡
)𝟑 (2.18) 

Dengan : hi = tebal lapis i dan Σhi= 1 meter 

Apabila semakin dalam posisi tanah dasar dan kekuatan tanah dasar semakin 

meningkat, maka formula tersebut tidak berlaku. Dalam kasus ini nilai CBR 

karakteristik adalah nilai CBR lapis teratas tanah dasar. (Manual Desain 

Perkerasan Jalan, 2017)  
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• Tanah Lunak  

Perkerasan kaku sebaiknya tidak digunakan di atas tanah lunak, kecuali jika 

dibangun dengan pondasi micro pile. Apabila perkerasan kaku dibangun di atas 

tanah lunak maka pondasi perkerasan tanah lunak harus terdiri atas :  

a) penggalian dan penggantian seluruh tanah lunak atau,  

b) lapis penopang dengan nilai CBR tidak lebih dari 6% dan timbunan 

dengan tinggi tidak kurang dari 1,5 meter. Lapis penopang harus 

diberikan waktu untuk mengalami konsolidasi (pra-pembebanan). 

(Manual Desain Perkerasan Jalan, 2017)  

 

9. Umur Rencana 

Umur rencana jalan ditentukan pada pertimbangan klasifikasi fungsional jalan, 

pola lalu-lintas serta nilai ekonomi jalan, pada Tabel 2.17  berikut : 

Tabel 2.17 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru 

Jenis Perkerasan Elemen Perkerasan 

Umur 

Rencana 

(tahun)(1) 

Perkerasan Lentur 

Lapisan aspal dan lapisan berbutir(2) 20 

Fondasi jalan 

40 

Semua perkerasan untuk daerah yang tidak 

dimungkinkan pelapisan ulang (overlay), 

seperti : jalan perkotaan, underpass, 

jembatan, terowongan. 

Cement Treathed based (CTB) 

Perkerasan Kaku 
Lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, lapis 

beton semen, dan fondasi jalan. 

Jalan tanpa 

penutup 
Semua elemen (termasuk fondasi jalan) Minimum 10 

Sumber : Manual Desain Perkerasan Jalan (2017) 

Catatan : 

1. Jika dianggap sulit untuk menggunakan umur rencana diatas, maka dapat 

digunakan umur rencana berbeda, namun sebelumnya harus dilakukan analisis 

dengan discounted lifecycle cost yang dapat menunjukkan bahwa umur rencana 

tersebut dapat memberikan discounted lifecycle cost terendah. Nilai bunga 
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diambil dari nilai bunga rata-rata dari Bank Indonesia, yang dapat diperoleh dari 

http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/BI+Rate/Data+BI+Rate/. 

2. Umur rencana harus memperhitungkan kapasitas jalan. (Manual Desain 

Perkerasan Jalan, 2017)

2.5. Studi Terdahulu 

Dibawah ini studi terdahulu yang dijadikan referensi bagi penulis dalam 

membuat tugas akhir ini seperti pada Tabel 2.18 : 

Tabel 2.18 Daftar Studi Terdahulu 

No Identitas Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Muhammad Iqbal, Institut Teknologi 

Nasional Bandung 2014 (Pengaruh 

Beban Berlebih Terhadap Tebal 

Perkerasan Kaku Metode 

DEPKIMPRASWIL 2003) 

Dari penelitian ini diperoleh bahwa 

besar kenaikan beban kendaraan 

akibat beban berlebih berpengaruh 

terhadap tebal perkerasan kaku, 

besar kenaikan tersebut berkisar 

antara 4 sampai 5 cm. 

2 

Ni Luh Putu Shinta, Widodo 

Kushartomo, Mikhael Varian, 

Universitas Tarumanagara (Pengaruh 

Nilai CBR Tanah Dasar dan Mutu 

Beton Terhadap Tebal Pelat 

Perkerasan Kaku Metode Bina Marga) 

Dari penelitian ini diperoleh tebal 

pelat beton dipengaruhi oleh nilai 

CBR tanah dasar dan mutu beton, 

semakin tinggi nilai CBR tanah 

dasar dan mutu beton maka tebal 

pelat yang dibutuhkan akan 

semakin tipis. 
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