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PENDAHULUAN
Perencanaan tebal perkerasan yang diuraikan dalam pedoman ini merupakan dasar dalam
menentukan tebal perkerasan lentur yang dibutuhkan untuk jalan raya. Pedoman ini juga
memperkenalkan konsep reliability, koefisien drainase, dan hubungan antara koefisien
kekuatan relatif dengan besaran mekanistik.
Perkerasan lentur (flexible pavement) dalam perencanaan ini adalah perkerasan yang
umumnya menggunakan material campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta material
berbutir atau batu-batu besar sebagai lapisan qi bawahnya. InterpretasiI evaluasi, dan
kesimpulan-kesimpulan yang dikembangkan dari hasil pedoman ini harus juga
mengoptimasikan faktor ekonomis, sesuai dengan kondisi setempat, tingkat keperluan,
kemampuan pelaksanaan, dan syarat teknis lainnya sehingga konstruksi jalan yang
direncanakan itu adalah yang optimal.

Pt T_O1-2002B PEDOMAN PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR
1. Ruang Lingkup
Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur ini meliputi ketentuan umum perencanaan
uraian deskripsi, ketentuan teknis perencanaan, metode perencanaan, dan contoh-contoh
perencanaan.
Perencanaan tebal perkerasan yang diuraikan dalam pedoman ini hanya beriaku untuk
konstruksi perkerasan yang menggunakan material bergradasi lepas (granular material dan
batu pecah) dan berpengikat.
Petunjuk perencanaan ini digunakan untuk:
Perencanaan perkerasan jalan baru;
o Perencanaan pelapisan tambah (Over|ay);

- Perencanaan konstruksi bertahan (Stage'Čonstruction). naif-am Mn.........__|.-__ W , y
l 'v-uvxuuvilvlllu

Dalam menggunakan pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur ini, penilaian terhadap
kekuatan perkerasan jalan yang ada harus terlebih dahulu meneliti dan mempelajari hasilhasil
pengujianoi laboratorium dan lapangan. Penilaian ini sepenuhnya tanggung jawab perencana,
sesuai dengan kondisi setempat dan pengalamannya.
JI
r a.. __.. rlvuaunuulullllya.

Cara~cara perencanaantebal perkerasan, selain yang diuraikan dalam pedoman ini dapat juga
digunakanl dengan syarat dapat dipenanggungjawabkan berdasarkan hasil-hasil pengujian para
ahli.
2. Acuan

AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, 1993.
3. Definisi, Singkatan, dan Istilah

Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman ini sebagai berikut :

3.1 Angka Ekivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan (E) nan'. l .. ,
, -_._..... . .v--uuluuu

Angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan olen lintasan beban
gandar sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu
lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb).
3.2 Indeks Permukaan (IP) Angka yang dipergunakan untuk menyatakan ketidakrataan dan
kekokohan permukaan jalan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu-lintas yang
lewat.
3.3 Struktual Number (SN)
lndeks yang diturunkan dari'analisis lalu-lintas, kondisi tanah dasar, dan lingkungan yang dapat

dikonversi menjadi tebal lapisan perkerasan dengan menggunakan koefisien kekuatan relatif
yang sesuai untuk tiap-tiap jenis material masing-masing lapis struktur perkerasan.
3.4 Koefisien Drainase

Faktor yang digunakan untuk memodifikasi koefisien kekuatan relatif sebagai fungsi yang
menyatakan seberapa baiknya struktur perkerasan dapat mengatasi pengaruh negatif
masuknya air ke dalam struktur perkerasan.
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3.5 Lajur Rencana
Salah satu lajur lalulintas dari sistem jalan raya yang menampung lalu-lintas terbesar.
Umumnya lajur rencana adalah salah salah satu lajur dari jalan raya dua lajur atau tepi luar dari
jalan raya yang berlajur banyak.
3.6 Lapis Asbuton Campuran Dingin (LASBUTAG) Campuran yang terdiri atas agregat kasar,
agregat halus, asbuton, bahan peremaja, dan filler (bila diperlukan) yang dicampur,
dihamparkan, dan dipadatkan secara dingin.
3.7 Lapis Beton Aspal (LASTON)
Lapisan'pada konstruksi jalan yang terdiri atas agregat kasarI agregat halus, filler, dan aspal
keras yang dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu.
3.8 Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN)
Lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan
seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemrotkan ti atasnya dan dipadatkan lapis
demi lapis dan jika akan digunakan sebagai lapis permukaan perlu diberi laburan aspal dengan
batu penutup.
3.9 Lapis Permukaan Bagian perkerasan yang paling atas.
3.10 Lapis Pondasi Bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dan lapis pondasi
bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah).
3.11 Lapis Pondasi Bawah Bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah
dasar.

3.12 Reliability
Kemungkinan (probability) bahwa jenis kerusakan tertentu atau kombinasi jenis kerusakan pada
struktur perkerasan akan tetap lebih rendah atau dalam rentang yang diizinkan selama
umur rencana. t
3.13 Tanah Dasar Permukaan tanah semula atau permukaan galian atau permukaan tanah
timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk perletakan bagianbagian perkerasan Iainnya.
3.14 Umur Rencana (UR)
Jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat
diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru.
3.15 Falling Weight Deflectometer (FWD)
Alat untuk rn'engukur kekuatan struktur perkerasan jalan yang bersifat non~destruktif.
4. Struktur Perkerasan Lentur

Struktur perkerasan lentur, umumnya terdiri atas: lapis _pondasi bawah (subbase course),
lapis pondasi (base course), dan lapis permukaan (surface course). Sedangkan susunan lapis
perkerasan adalah seperti diperlihatkan pada gambar 1.

2 dari 37

Pt T-01-2002-B
F D1 Lapis Pemukaan
DZ Lapis Pondasi
03 Lapis Pondasi Bawah

Gambar 1. Susunan Lapis Perkerasan Jalan
4.1 Tanah Qasar

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat dan
daya dukung tanah dasar.
Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus resilien (MR) sebagai parameter tanah dasar
yang digunakan dalam perencanaan

Modulus resilien (MR) tanah dasar juga dapat diperkirakan dari CBR standar dan hasil atau

nilai les soil index. Korelasi Modulus šzesilien dengan nilai (ilenkeiern & Klomp) berikut ini Ann-ant A L l n a . ._ .
v v. .nyanyi ini dapat digunakan untuk tanah
berbutir halus (flne-grained soil) dengan nilai CBR terendam
10 atau lebih kecil.

MR (psi) = 1.500 x GBR
Persoalan tanah dasar yang sering ditemui antara lain :
a. Perubahan bentuk tetap (defdrmasi permanen) dari jenis tanah tertentu sebagai akibat
beban lalu-lintas.
b. Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air.
c. Daya dukung tanah tidak merata dan sukar ditentukan sebarañda'swti'bada daerah dan jenis
tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya, atau akibat pelaksanaan konstruksi.
d. Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu-lintas untuk jenis
tanah tertentu.
e. Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu-lintas dan penurunan yang diakibatkannya,
yaitu pada tanah berbutir (granular soil) yang tidak dipadatkan secara baik pada saat
pelaksanaan konstruksi.
4.2 Lapis Pondasi Bawah
Lapis pondasi bawah adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak antara
i I , V f V _ __. J “I 'a ul l\ulu tanah dasar dan lapis pondasi.
Biasanya terdiri atas lapisan dari material berbutir (granular ...___ , . | . . A , ,
material) yang dipadatkan, distabilisasi àtaupun tidak, afau Ijfštabilisasi.
Fungsi lapis pondasi bawah antara lain :

a. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebar beban roda.
b. Mencapai efisiensi penggunaan material yang lapisan-lapisan di
atasnya dapat dikurangi ketepalannya (penghematan biaya konstruksi).
c. Mencegah t_anah dasar masuk ke pondasi.
d. Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan kbnštruksi bèrjalan lancar.
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Lapis pondasi bawah diperlukan sehubungan dengan terlalu lemahnya daya dukung tanah dasar
terhadap roda-roda alat berat (terutama pada saat pelaksanaan konstruksi) atau

karena kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh

cuaca. Bermacam-macam jenis tanah setem at CBR - tanah dasar dapat
digunakan Sebagaipbaéan pošdšzféailaš 10%) yang relatlf lebih baik dari
Campuran-campuran tanah setempat dengan kapur atau semen portland, dalam beberapa hal
sangat dianjurkan agar diperoleh bantuan yang efektif terhadap kestabilan konstruksi
perkerasan.
4.3 Lapis Pondasi
Lapis pondasi adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak langsung di bawah
lapis permukaan. Lapis pondasi dibangun di atas lapis pondasi bawah atau, jika tidak
menggunakan lapis pondasi bawah, langsung di atas tanah dasar.
Fungsi lapis pondasi antara lain :
a. Sebagai bagian konstruksi perkerasan yang menahan beban roda. b. Sebagai perletakan
terhadap lapis permukaan.
Bahan-bahan untuk lapis pondasi harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan bebanbeban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai bahan pondasi,
hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaik-baiknya sehubungan dengan
persyaratan teknik. '
Bermacam-macam bahan alam/setempat (CBR > 50%, PI 4%) dapat digunakan sebagai bahan
lapis pondasi, antara lain 2 batu pecah, kerikil pecah yang distabilisasi dengan semen, aspal,
pozzolan, atau kapur.
4.4 Lapis Permukaan
Lapis permukaan struktur pekerasan lentur terdiri atas campuran mineral agregat dan bahan
pengikat yang ditempatkan sebagai lapisan paling atas dan biasanya terletak di atas lapis
pondasi. x
Fungsi lapis permukaan antara lain :

a. Sebagai bagian perkerasan untuk menahan beban roda.
b. Sebagai lapisan tidak tembus air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat
cuaca.
c. Sebagai lapisan aus (wearing course)
Bahan untuk lapis permukaan umumnya sama dengan bahan untuk lapis pondasi dengan
persyaratan yang lebih tinggi.
Penggunaan bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air, disamping itu
bahan aspal sendiri memberikan bantuan tegangan tarik, yang berarti mempertinggi daya

dukung lapisan terhadap beban roda.
Pemilihan bahan untuk lapis permukaan perlu mempertimbangkan kegunaan, umur rencana
serta pentahapan konstruksi agar dicapai manfaat sebesar-besarnya dari biaya yang
dikeluarkan.
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5. Kriteria Perencanaan

5.1 Lalu-lintas

5.1.1 Angka Ekivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan (E)
Angka eivalen (E) masing-masing golongan beban gandar sumbu (setiap kendaraan)
ditentukan menurut tabel pada Lampiran Tabel ini hanya berlaku untuk roda ganda. Untuk
roda tunggal karakteristik beban yang berlaku agak berbeda dengan roda ganda. Untuk roda
tunggal rumus berikut ini harus dipergunakan.

beban gandar satu sumbu tunggal dalam kN T
53 kN .f
Angka ekivalen roda tunggal = ( *

53 kN
5.1.2 Reliabilitas

Konsep reliabilitas merupakan upaya untuk menyertakan derajat kepastian (degree of certainty)
ke dalam proses perencanaan untuk menjamin bermacam-macam alternatif perencanaan akan
bertahan selama selang waktu yang direncanakan (umur rencana). Faktor perencanaan
reliabilitas memperhitungkan kemungkinan variasi perkiraan lalu-lintas (ww) dan perkiraan
kinerja (W18), dan karenanya memberikan tingkat reliabilitas (R) dimana seksi perkerasan akan
bertahan selama selang waktu yang direncanakan.
Pada umumnya, dengan meningkatnya volume lalu-lintas dan kesukaran untuk mengalihkan
lalu-lintasl resiko tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan harus di n. Hal ini dapat diatasi
dengan memilih tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Tabel 3 emperlihatkan rekomendasi tingkat
reliabilitas untuk bermacam-macam klasifikasi YalaifjPerlu dicatat bahwa tingkat reliabilitas yang
lebih tinggi menunjukkan jalan yang melayani lalu-lintas paling banyak, sedangkan tingkat yang
paling rendah, 50 % menunjukkan jalan lokal.
Tabel 1 Rekomendasi tingkat reliabilitas untuk bermacam-macam klasifikasi 'alan

. . . Rekomendasi tingkat reliabilitas Klaslfikasl Jalan Perkotaan Antar kota Bebas hambatan 85
- 99.9 80 - 99,9 Arteri 80 - 99 75 - 95 Kolektor 80 -- 95 75 - 95 Lokal 50 - 80 50 - 80
Relfabilitaa kinarja-pefençanan dikontrol dengan faktor reliabilitas (FR) yang dikalikan dengan

perkiraan umur rencana untuk memperoieh prediksi kinerja (Ww).
Untuk tingkat reiiabiiitas (R) yang diberikan, reiiability factor merupakan fungsi daii déviaši

standar standard deviation.S°) yang mempérhitungkan kemungkinan
variasi perkiraan lalu-lintas dan perkiraan kinerja untuk W18 balam
persamaan desain perkerasan lentur, level of reliabity (R) diakomodasi dengan parameter

penyimpangan normal standar (standard normal deviate, ZR). Tabel
Mempèrlihatkan nilai

ZR untuk level of serviceability tertentu.
Penerapan konsep reliability harus memperhatikan langkah-langkah He'r/ikut ini :
(1) Definisikan klasifikasi fungsional jalan dan tentukan apakah merupakan 'alan perkotaan atau
jalan antar kota Kg) . Pilih tingkat reliabilitas dari rentang vanq diberikan pada Tabel 4.
(2) Pilih tingkat reliabilitas dari rentang yang diberikan pada Tabel 4.
(3) Deviasi standar (So) harus dipilih yang mewakili kondisi setempat. Rentang nilai So
adalah 0,40 - 0,50.
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Tabel 2 Nilai penyimpangan normal standar
(standard normal deviate ) untuk tingkat reliabilitas tertentu.
Re/iabi/itas, R (%) Standar normal deviate, ZR 50 0,000 60 - 0,253 70 - 0,524 75 - 0,674 80 0,841 85 - 1,037 90 - 1,282 91 - 1,340 92 - 1,405 93 - 1,476 94 - 1,555 95 - 1,645 96 - 1,751 97
- 1,881 98 - 2,054 99 - 2,327 99,9 - 3.090 99,99 - 3,750
5.1.3 Lalu Lintas Pada Lajur Rencana
Lalu lintas pada lajur rencana (w18) diberikan dalam kumulatif beban gandar standar. Untuk
mendapatkan lalu lintas pada lajur rencana ini digunakan perumusan berikut ini :
Dimana :
DD faktor distribusi arah.

DL faktor distribusi lajur.
= beban gandar standar kumulatif untuk dua arah.
Pada umumnya DD diambil 0,5. Pada beberapa kasus khusus terdapat pengecualian dimana
kendaraan berat cenderung menuju satu arah tertentu. Dari beberapa penelitian menunjukkan
bahwa DD bervariasi dari 0,3 - 0,7 tergantung arah mana yang 'berat' dan 'kosong'.
Tabel 3. Faktor Distribusi Lajur (DD)
Jumlah lajur % beban gandar standar per arah dalam lajur rencana
1 100 2 80-100 3 60-80 4 50-75
Lalu-lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur dalam pedoman ini
adalah lalu-lintas kumulatif selama umur rencana. Besaran ini didapatkan dengan mengalikan
beban gandar standar kumulatif pada lajur rencana selama setahun (w18) dengan besaran
kenaikan lalu lintas (traffic growth). Secara numerik rumusan lalu-lintas kumulatif ini adalah
sebagai berikut :
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