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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkerasan lentur merupakan lapisan yang terdiri lapisan aspal beton (Surface 

Course), lapisan pondasi (Base Course), dan lapis tanah dasar (Subgrade). Dalam 

merencanakan tebal perkerasan akan didesain sesuai umur rencana yang 

direncanakan. Namun dalam kondisi lapangan tidak menutup kemungkinan jalan 

tersebut setelah dibuka untuk melayani lalulintas mengalami kerusakan yang lebih 

cepat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya terdapat faktor cuaca, 

kesalahan dalam pelaksanaan konstruksi, beban kendaraan yang berlebih. Akibat 

dari beberapa faktor tersebut dapat berupa kerusakan yang dapat memperngaruhi 

kinerja perkerasan.  

Bina Marga (2017) mendefinisikan bahwa kinerja yang terjadi pada 

perkerasan lentur berupa retak lelah dan deformasi permanen (alur). Retak lelah 

pada perkerasan jalan merupakan jenis kerusakan yang disebabkan kelelahan pada 

permukaan hot mix karena lalu lintas berulang. Dimana tegangan tarik yang 

terjadi cukup besar lalu menjalar kepermukaan yang mengakibatkan bentuk 

retakan. Sedangkan rutting atau alur merupakan salah satu kerusakan yang terjadi 

pada perkerasan lentur yang diakibatkan karena permasalahan pada saat 

pemadatan atau desain campuran sehingga akibat yang dapat terjadi karena 

permasalahan tersebut adalah deformasi permanen pada suatu lapisan yang 

berbentuk alur jejak roda yang dilalui kendaraan. 

Pada dasarnya terdapat metode dalam mengetahui kinerja perkerasan jalan, 

yaitu dengan menggunakan metode empiris. Metode empiris merupakan 

perhitungan yang didasarkan pada karakteristik material, beban roda, struktur 

perkerasan dan memperoleh keluaran berupa kinerja perkerasan terhadap beban 

roda seperti tegangan, regangan atau lendutan. Dengan menggunakan data dari 

respon kinerja perkerasan tersebut dapat digunakan sebagai kontrol dalam hal  

deformasi permanen dan retak kelelahan yang terjadi pada perkerasan lentur. 
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Pada penelitian ini akan membahas mengenai jumlah beban repetisi 

berdasarkan regangan retak lelah dan rutting menggunakan metode numerik untuk 

mengetahui kinerja dari perkerasan lentur. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan regangan akibat kerusakan retak lelah dan kerusakan 

alur?; 

2. Berapa jumlah repetisi yang melintasi jalan sehingga menyebabkan retak 

lelah dan alur?; 

3. Bagaimana pengaruh dari modulus kekakuan lapis permukaan pada regangan 

retak lelah dan alur?; dan 

4. Bagaimana pengaruh beban lalu lintas terhadap regangan retak lelah dan alur? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penetapan beban lalu lintas dan tebal perkerasan lentur berdasarkan data 

sekunder; 

2. Pemodelan struktur perkerasan lentur menggunakan software PLAXIS 2D, 

sehingga dapat menganalisis kinerja perkerasan lentur; dan 

3. Penentuan beban repetisi hasil analisis regangan retak lelah dan regangan 

alur. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan beban repetisi berdasarkan 

regangan retak lelah dan regangan alur menggunakan metode numerik. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan tugas akhir ini, perumusan masalah disusun berdasarkan 

sistematika penulisan dibawah : 

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang uraian latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. 
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BAB II STUDI PUSTAKA, berisi tentang teori mengenai perkerasan lentur, teori 

mengeai kerusakan fatik dan rutting sebagai inti dalam penelitian tugas akhir ini. 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi mengenai rencana analisis dan tahapan 

pengerjaan penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pehitungan dan 

pembahasan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tengan kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


