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Abstract 

 

In rigid pavement construction, the main structure of the pavement slabs of concrete slab, 

which in flexible pavement layer is equivalent to a combination of the wear layer, the surface 

layer and the base layer. Construction is called rigid pavement for concrete slab is not 

deflected due to the traffic load and the design for 40 years. For concrete that is used must 

have great power and high quality, but it should also be a good surface strength to 

comfortably passed with a good coefficient of friction for the vehicle to be comfortable in any 

weather. Need to create a cross connection at any given distance that thermal expansion and 

contraction can occur without detrimental effect on the pavement. There are three types of 

connections across the connection, shrinkage, expansion connection, the connection warping. 
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Pendahuluan 

 

Pembangunan dewasa ini berjalan dengan pesat, seiring dengan kemajuan tersebut 

menuntut pemerintah dan pihak swasta berperan aktif dan jeli dalam memberikan pelayanan 

kepada nmasyarakat sesuai dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek, agar proses perwujudan 

kemakmuran yang adil dan merata dapat segera tercapai. 

Sejalan dengan langkah pembangunan yang di rencanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya berusaha 

untuk menjawab tuntutan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah jalan 

raya, karena jalan merupakan akses penghubung antar wilayah yang dapat memberikan 

dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

Berdasarkan keadaan ini maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu jalan 

pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, seperti pada Jalan Lintas Kelurahan 

Batukuning-Desa Kurup di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peningkatan Jalan Lintas 

Kelurahan Batukuning-Desa Kurup sampai selesai murni Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2008. Lahan yang di 

pergunakan untuk peningkatan Jalan Batu Kuning-Kurup sepanjang 11.00 KM.  
 

 

                                                 
 Dosen Tetap Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Baturaja 



Teknika; Vol: 1, No: 2, September 2011                                                                       ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 94-104 95 

Pekerasan Kaku (Rigid Pavement):  

Kualitas Beton 

 

Peningkatan volume dan beban lalu lintas yang makin besar membuat para perencana 

jalan untuk meningkatkan kekuatan lapis permukaan agar lebih awet. 

a) Campuran Beton; Semen Portland biasa type I di gunakan untuk membuat beton Grade 40 

untuk lapis permukaan. Campuran ini memerlukan minimum 320 kg semen setiap 1 m
3
 

beton padat agar tahan lama, pada campuran  ini  juga kadar w/c (perbandingan berat air 

terhadap berat semen) harus lebih kecil dari 0,45. Agregat halus dan kasar di pilih dengan 

seksama, setelah itu proposi agregat di tetapkan. 

b) Kekuatan; Kekuatan beton untuk perkerasan di tentukan dari pengukuran kuat tekan dari 

beton kubus berukuran 150 mm. Benda uji di buat dan di rawat dalam pemasangan, di 

ambil dari pemasangan, di ambil dari beton yang di buat di lokasi pencampuran. Paling 

tidak sepasang kubus dibuat untuk tiap 600 m
2
 beton, dengan minimal 6 pasang tiap hari 

untuk tiap campuran yang berbeda. Umumnya sebuah kubus dari tiap pasang di uji pada 

umur 7 hari, dan lainnya pada umur 28 hari. 

c) Workability; Uji compacting factor sangat cocok untuk pengujian workability pada 

campuran beton apapun jika penghamparan di lakukan menggunakan mesin. Nilai 

compacting factor yang baik adalah: 1) 0,08 untuk konstruksi beton satu lapis; 2) 0,80-

0,83 untuk lapis atas dalam konstruksi dua lapis, dan; 3) 0,77-0,83 untuk lapis bagian 

bawah. Rencana nilai compacting faktor bagi campuran di pertahankan sebesar 3%. 

d) Kadar Udara; Untuk beton yang menggunakan agregat dengan ukuran nominal 20 mm 

kadar udara dalam beton sebaiknya 5% volume total beton. Pada beton dengan agregat 40 

mm kadar udaranya minimal 4%. 

 

Sambungan Pada Slab Beton 
 

Perkerasan kaku terdiri dari banyak unit pelat yang mempunyai sambungan baik 

memanjang maupun melintang, dengan pengecualian pada perkerasan kaku CRCP yang hanya 

mempunyai sambungan memanjang bila lebar lebih dari 6 m. 

 

a) Sambungan Melintang  

 

Sambungan melitang harus di buat tegak lurus terhadap sumbu memanjang jalan, kecuali 

pada daerah bundaran dan persimpangan jarak antar sambungan memanjang tergantung 

pada berat tulang memanjang yang di pakai pada pelat. 

 

Untuk mencegah pergerakan vertikal antara lembar lapis beton penghubung, ruji (dowel) 

di perlukan untuk mencegah gerakan vertikal yang tidak sama antara satu pelat dengan 

pelat yang di sampingnya. Ruji ini di pasang di tengah tebal pelat dengan arah sejajar 

dengan sumbu memanjang jalan. Salah satu ujung ruji harus tidak terikat dengan beton, 

ujung lainnya di cor dalam beton pada pelat berikutnya. Letak sambungan melintang harus 

berada pada posisi segaris antara yang satu dengan yang lain pada setiap sisi sambungan 

memanjang. 
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b) Sambungan Memanjang 

 

Apabila lebar perkerasan kaku lebih dari 4,2 m, di perlukan satu atau lebih sambungan 

memanjang yang biasanya di buat sama posisinya dengan pembagian lajur lalu lintas. 

Perbedaan lendutan antar pelat dalam arah memanjang di hindari dengan cara pemasangan  

tie bar yang terbuat dari baja lunak dengan diameter 12 mm. Tie bar ini akan mencegah 

sambungan membuka lebih dari seperempat meter, sehingga akan tetap pada friksi antar 

agregat pada pelat yang berdampingan. 

 

 
 

Sambungan Perkerasan Beton Semen 

 

Ada 3 jenis sambungan (joint) yang digunakan pada perkerasan beton semen yaitu: 

 

a) Sambungan susut (contraction joints)  

 

Sambungan susut dibuat dalam arch melintang dan meJalanjang yang 

diperlukan untuk mengendalikan retakan pada, beton yang bare dihampar, susut 

akibar perubahan temperatur dan kelembaban pelat. Beberapa type sambungan susut: 
 

 

penulangan 

sealant Tie bar berdiameter 12 

mm, panjang 750 mm 

Pembungkus plastic 

sepanjang 150 mm 
Detail sambungan memanjang 
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b) Sambungan pelaksanaan (Construction Joints) 

 

Sambungan pelaksanaan ditempatkan pada perbatasan antara akhir pengecoran dan awal 

pengecoran berikutnya untuk merusakkan bagian- bagian yang dicor pada saat yang 

berbeda beberapa jenis sambungan pelaksanaan. 

 

 

 
 

c) Sambungan pemisah (Isolation Joints) 

 

Sambungan ini diperlukan untuk memisahkan perkerasan beton semen dari bangunan atau 

struktur memungkinkan pergerakan bebas dari perkerasan, sehingga tidak merusak 

bangunan tersebut. Berikut ini beberapa jenis sambungan pemisah.  

 

 
 

Ada 2 (dua) macam tulangan sambungan yaitu:  

a) Tulangan sambungan melintang atau dowel berfungsi untuk: memikul beban roda lalu 

lintas yang melewati celah sambungan (Transver Load Devices) dan menyediakan sarana 

gerakan kembang susut (arah meJalanjang dari beton semen sewaktu terjadi perubahan 

suhu (sliding devices). Untuk lalu lintas ringan dowel tidak diperlukan. Persyaratan 

Dowel: Ukuran cukup besar 0 25 - 0 35 mm, letaknya benar-benar sejajar dari jalan, 

setengah panjangnya tidak lekat (licin) dengan beton dan dari besi polos (plain) dengan 

jarak 30 cm. 
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b) Tulangan sambungan mejelanjang atau tie bar berfungsi untuk: Memungkinkan dua pelat 

beton di kiri kanannya bebas bergerak melenting (wrapping) ke atas pada slang hari yang 

panas dan ke bawah pada malam hari yang dingin tanpa retak (rotation devices). 

Memegang kedua pelat beton di kiri kanannya pada waktu melenting tanpa lepas sehingga 

jarak keduanya tetap (unsliding devices). Persyaratan Tie Bar: Ukuran kecil 16 mm, 

letaknya tegak lurus dari jalan, harus berupa besi ulir (deformed bar) dan jarak-jarak ini 

berdasar pengamatan sifat retak melintang dan mejalanjang dari beton akibat shrinkage 

maupun cuaca. 

 

Metode Penelitian  

 

Perencanaan Tebal Pekerasan dan Biaya Kontruksi 

 

Methode desain yang dipakai untuk merancang tebal perkerasan, baik untuk Jalan Aspal 

maupun Perkerasan Beton Semen adalah menggunakan metode AASHTO. Methode 

AASHTO untuk rigid pavement sebagai berikut : 

 

 
 

 

Data yang diperlukan untuk design perkerasan flexible sebagai berikut: a) Modulus 

reaksi tanah dasar (k); b) Modulus elastisitas Beton (Ec) - Modulus hancur Beton (MR); c) 

Koefisien drainase (Cd); d) Koefisien load transfer (J); e) Indeks tingkat pelayanan awal (Po); 

f) Indeks tingkat pelayanan akhir (Pt); g) Perkiraan volume lalu lintas (ESAL); h) Reliabilitas 

(R) keandalan kinerja perencanaan perkerasan; i) Simpang baku normal (Zr), dan; j) 

Simpang baku keseluruhan (So) akibat pengamatan terhadap kondisi lalu-lintas masa depan 

secara cermat atau tidak cermat (0,34-0,39). 

Selanjutnya Prosedur AASHTO, dalam tabel ini digunakan modulus hancur beton (Sc'); 

a) 41.5 kg/cm2 Bahu jalan tanpa kerb atau trotoar; b) drainase dalam kondisi sedang (Cd=1), 

Sub base dari granural material dengan tebal 15 cm. Klasifikasi lalu lintas rendah yang 

melewati jalan tersebut (ESAL). 



Teknika; Vol: 1, No: 2, September 2011                                                                       ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 94-104 99 

Tabel 1. 

Modulus Beton Hancur 
 

Tinggi 700.000  - 1.000.000 

Sedang 400.000  - 600.000 

Rendah 50.000  - 300.000 

 

Kualitas relatif reaksi subgrade atau kombinasi sub grade-sub base (k) Baik sekali (k) > 

150 Mpa/m (>550 pci) 

 

Baik 110 — 150 Mpa/m (400 — 550 pci) 

Sedang 70 — 95 Mpa/m (250 — 350 pci) 

Buruk 40 — 70 Mpa/m (150 — 250 pci) 

Buruk sekali <40 Mpa/m (<150pci)  

 

Tabel Perkiraan nilai k yang dapat dipakai sebagai acuan ada 2 yaitu: 

 
Tabel 2.  

Korelasi Nilai k dengan Nilai CBR Subgrades 
 

CBR Value (%) 2 3 4 5 7 10 20 50 

Nilai k (kg/cm2) 2.08 

Nilai k (Mpa/m) 20 

2.77 

27 

3.46 

34 

4.16 

41 

4.84 

47 

5.54 

54 

6.92 

58 

13.85 

136 

 

Tabel 3.  

Pengaruh Untreated Subbase Terhadap Nilai k 
 

Subgrade k, 

Mpa/m 

Subbase k, Mpa/m 

100 mm 150 mm 250 mm 300 mm 

20 23 25 32 38 

40 45 49 57 66 

60 64 66 76 90 

80 87 90 100 117 

 

Tabel 4.  

Nilai k untuk Cement-Treated Subbase 
 

Subgrade k, 

Mpa/m 

Subbase k, Mpa/m 

100 mm 150 mm 250 mm 300 mm 

20 60 80 105 135 

40 100 130 185 230 

60 140 190 245 - 
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Tabel 5. 

Desain Tebal Perkerasan Beton Semen dengan Realibilitas 75% 
 

Kualitas Relatif 

Tanah dasar 

Tebal Minimum 

Perkerasan Beton Semen, mm 

Level Lalu Lintas 

Rendah Sedang Tinggi 

Sangat baik 130 140 165 

Baik 130 140 180 

Cukup 130 150 180 

Jelek 130 150 180 

Sangat jelek 130 150 180 

 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya perkerasan beton semen mempunyai kekakuan 

(modulus elastisitas) jauh lebih tinggi (sekitar 10 kali) dari perkerasan aspal. Setiap konstruksi 

yang menerima beban dari atas, selalu akan berusaha untuk menyalurkan atau menyebarkan 

beban tersebut kebawah. Dalam hal konstruksi perkerasan jalan, konstruksi perkerasan 

berfungsi untuk menyalurkan dan menyebarkan beban (lalu lintas) yang diterimanya kelapisan 

dibawahnya sampai ke lapisan tanah dasar (subgrade). Beban yang disalurkan/disebarkan 

kebawah mengalami "proses pengurangan tekanan" penyebaran beban kebawah tersebut juga 

merupakan "proses perluasan areal penampungan" tekanan beban yang bersangkutan, 

sehingga mampu dipikul oleh lapisan dibawahnya (subgrade) sesuai dengan kemapuannya 

(CBR). 

Dengan kekakuan atau modulus elastisitas beton semen yang lebih besar, konstruksi 

perkerasan beton semen mempunyai kemampuan penyebaran beban (ke bawah) lebih tinggi 

daripada perkerasasan aspal. Dengan demikian, untuk beban yang sama dan tanah dasar yang 

sama, konstruksi perkerasan beton semen memerlukan ketebalan konstruksi yang jauh lebih 

tipis daripada konstruksi perkerasan aspal, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. 

Kemampuan Penyebaran Beban 

 

Analisa dan Pembahasan  

 

Desain perkerasan jalan lingkungan Batukuning-Kurup: 
 

1. Komposisi lalu lintas ringan dengan asumsi:  
 

a) Mobil penumpang MP ( I + 1) = 500 unit; 

b) Truck Kecil 2 + 6 = 8 unit; 

c) Bus ( 3 + 5 ) = 5 unit; 

d) Truck 2 as ( 6 + 1 2  ) = 5 unit; 

e) Truck 3 as (6 + 1 4 ) = 2 unit; 

f) Truck 3 as (6 + 19) = 1 unit 
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2. Faktor lalu lintas dengan asumsi: 
 

a) Umur rencana 20 tahun 

- Faktor pertumbuhan lalu lintas = 2.00% 

- Faktor umur rencana = 24.54 

- Faktor distribusi lalu lintas = 1.00 

- Faktor jalur lalu lintas = 0.5 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 298.991 (2 jalur) 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 149.495 (I jalur) 

 

b) Umur rencana 10 tahun 
- Faktor pertumbuhan lalu lintas = 2.00% 

- Faktor umur rencana = 11,06 

- Faktor distribusi lalu lintas = 1.00 

- Faktor jalur lalu lintas = 0.5 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 134.741 (2 jalur) 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 67.371 ( I jalur ) 

 

c) Umur rencana 5 tahun 

- Faktor pertumbuhan lalu lintas = 2.00% 

- Faktor umur rencana = 5,26 

- Faktor distribusi lalu lintas = 1.00 

- Faktor jalur lalu lintas = 0.5 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 64.038 (2 jalur) 

- Perkiraan lalu lintas ekivalen beban = 32.019 (I jalur) 

 

3. Kondisi kekuatan Subgrade dan sub base: 
- CBR tanah dasar = 5% 

- Nilai k subgade = 4,16 kg/cm3 (tabel) = 41 Mpa/m 

- Ketebalan subbase (dsb) = 15 cm 

- Tebal CTSB (K-75) = 5 cm 

- Tebal ekivalen subbase = 25 cm 

- Nilai k gabungan (tabel) 57 Mpa/m = 210 pci 

 

4. Parameter Perencanaan 
- Koefisien drainase (Cd) = 1 

- Modulus hancur beton (f'c) = 300 kg/cm2 

- Modulus hancur beton (f'c) = 4,267 psi  

- Faktor konversi (fk) = 14.223 psi 

- Sc = fk x MR2 = 512 psi  

- Ec = 57.000 x f'c^0.5 = 3.720.000 psi 

- Indeks penurunan tingkat pelayanan total (po) = 4.5 psi 

- (
pt 

) =  2  ps i  

- (dpsi) = 2.5 psi 

- Koefisien load transfer (J) = 4 

- Reliabilitas untuk jalan lokal R =  75% 

- Simpangan baku normal ( Zr) =  -0,254 

- Simpangan baku keseluruhan So  = 36 % 



Teknika; Vol: 1, No: 2, September 2011                                                                       ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 94-104 102 

5. Kesimpulan desain perkerasan beton type JPCP: 
- Tebal perkerasan beton K.300 = 13 cm 

- Tebal CTSB K-75 =  5  cm 

- Tebal selected material (sirtu alam) = 15 cm 

- Diameter dowel jarak 30 cm =  0  mm  

- Diameter tie bar jarak 75 cm =  0  mm  

- Jarak joint = 4 meter  

 

6. Hasil desain untuk jalan aspal (desain 10 tahun) 

- Asphalt Concrete = 4cm 

- Asphalt Treated Base = 4cm 

- Agg. Base Dass A = 17 cm 

- Agg. Base Dass B = 19 cm 

    = 44 cm 

7. Hasil desain jalan aspal (Umur rencana 5 tahun) 

- Asphalt Concrete  =   4 cm 

- Asphalt Treated Base =   0 cm 

- Agg. Base Dass A = 14 cm 

- Agg. Base Dass B = 14 cm 

= 32 cm 

 

Evaluasi Biaya Kontruksi 

 

Berdasarkan analisa harga satuan di lokasi salah satu pabrik semen, dengan jarak angkut 

rata-rata 2,5 km dari Batching Plant dan AMP, maka harga satuan per meter Jalan Beton 

Semen maupun Jalan Aspal dengan desain 10 dan 5 tahun adalah sebagai berikut: 

 

1) Biaya Konstruksi Perkerasan Beton Semen Umur Rencana 20 Tahun 

 

 
 

Beton K. 3 OO/Fx. 36 t=13 cm 0.585 m3 x Rp. 348.891,67 = Rp. 204.101,63 

CTSB (Bo K75) t=5 cm 0.225 m3 N Rp. 182.158,00 = Rp. 40.985,55 

Selected Material t-- 15 cm 0.675 m3 x Rp. 48.764,34 = Rp. 32.915,93 

Mat. u/ Bahu Jalan t= 33 cm 1.485 m3 x Rp. 48.764,34 = Rp. 24.138,35 

 = Rp. 302.141,46 
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2) Biaya Konstruksi Jalan Aspal Desain 10 tahun 

 

 
 

- Agg. Klas B (t=14 cm) 0.630 m3 x Rp. 65.014,62 = Rp. 40.959,21 

- Agg. Klas A (t=15 cm) 0.675 m3 x Rp. 72.595,77 = Rp. 49.002,14 

- Prime Coat 4,5 ltr x Rp. 3.194,80 = Rp.14.376,59 

- Tack Coat 1,35ltr x Rp. 3.695,97 = Rp. 4.989,56 

- ATB (t=4 cm) 0.414 x Rp. 313.023,63 = Rp. 129.591,78 

- AC (t=4 cm) 0.414 x Rp. 369.434,63 = Rp. 152.945,94 

- Mat. uJ Bahu Jalan (t=37cm) 1.485 x Rp. 48.764,34 = Rp. 27.064,21 

                                                                                                              = Rp. 418.929,44 

 

3) Biaya Konstruksi Jalan Aspal Desain 5 Tahun 

 
- Agg. Klas B (t=14 cm) 0.630 m3 x Rp. 66.633,79 = Rp. 41.979,29 

- Agg. Klas A (t=13 cm) 0.585 m3 x Rp. 75.126,51 = Rp. 43.949,01 

- Prime Coat 4,5 ltr x Rp. 3.140,14 = Rp. 14.130,61 

- AC (t
=
4 cm) 0.414 x Rp. 363.252,28 = Rp. 150.386,44 

- Mat. u/ Bahu Jalan (t=31 cm) 0.465 m3 x Rp. 84.159,76 = Rp. 39.134,29 

                                                                                                     = Rp. 289.579,29 
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Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Jalan beton semen secara teknis bisa digunakan pada Jalan Kabupaten dengan beban 

lalu lintas ringan. Beberapa kabupaten antara lain Kab. Barru, Kab. Luwu Utara, Kab. 

Pangkep, Kab. Wajo dan Kab. Maros di Propinsi Sulawesi Selatan. 

2. Jalan beton semen dengan lalu lintas ringan dapat dilaksanakan dengan peralatan mekanis 

maupun alat-alat sederham, sehingga dapat dilaksamkan oleh Kontraktor setempat. 

3. Jalan beton semen dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi kerusakan Jalan yang 

berulang, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan rutin. 

4. Jalan beton semen desain 20 tahun dengan biaya kurang lebih 10 % lebih mahal dari jalan 

aspal dengan desain 5 tahun dan 38% lebih murah dari desain aspal 10 tahun, sangat 

kompetitif untuk pengembangan jalan kabupaten di Indonesia. 

 

Sedangkan saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa 

jalan beton dapat dijadikan sebagai altermtif pengembangan jalan-jalan kabupaten dengan lalu 

lintas ringan, untuk mengatasi kerusakan jalan sehingga mengurangi biaya pemeliharaan rutin. 
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