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Abstract 

 

Road damage that occurs in many areas today are problems that are very complex and the 

losses suffered really great especially for road users, such as the occurrence of long journey 

times, congestion, traffic accidents, and others. The individual losses will be accumulated 

global economic losses to the region. Many of the criticisms that have been sent to government 

agencies in handling and management of the road, so that a variety of damage that occurs 

immediately addressed. 
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Pendahuluan 

 

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan 

yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat 

drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berebihan (overloaded) yang 

menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat, 

pengawasaan yang kurang baik dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. 

Selain itu minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas 

penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab. Panas dan suhu udara, air dan hujan, 

serta mutu awal produk jalan yang jelek juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu disamping 

direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani 

pertumbuhan lalulintas selama umur rencana.  

Survey kondisi jalan perlu dilakukan secara periodik baik struktural maupun non-

struktural untuk mengetahui tingkat pelayanan jalan yang ada. Pemeriksaan non-struktural 

(fungsional) antara lain bertujuan untuk memeriksa kerataan (roughness), kekasaran (texture), 

dan kekesatan (skid resitance). Pengukuran sifat kerataan lapis permukaan jalan akan 

bermanfaat dalam usaha menentukan program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Di 

Indonesia pengukuran dan evaluasi tingkta kerataan jalan belum banayak dilaukan salah 

satunya dikarenakan keterbatasan peralatan. Karena kertaan jalan berpengaruh pada keamanan 

dan kenyamanan pengguna jalan maka perlu dilakukan pemeriksaan kertaan secara rutin 

sehingga dapat diketahui kerusakan yang harus diperbaiki. 

Kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini merupakan 

permasalahan yang kompleks, kerugian yang di hadapi sungguh besar terutama bagi pengguna 

jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-

lain.  

Keberadaan permukiman Baturaja di kawasan Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja 

(sebagai kawasan  pembangkit) akan   meningkatkan densitas lalu-lintas khususnya pada jalan 

Lintas Garuda. Meningkatnya jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh kawasan perumahan 
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Baturaja Permai dapat berdampak terhadap kapasitas pelayanan jalan yang ada di sekitar 

lokasi  perumahan, khususnya pada ruas Jalan Lintas Garuda, sehingga kemacetan lalu-lintas 

sukar  dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memodelkan bangkitan lalu-lintas 

pada Perumahan Baturaja Permai. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bangkitan 

perjalanan dari perumahan Baturaja Permai berikut  hubungannya dengan tingkat pelayanan 

pada Jalan Lintas Garuda. Informasi tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan 

bagi perencana dan pemerintah  dalam menentukan kebijakan terhadap masalah transportasi  

dan pengembangan prasarana wilayah kota Baturaja  khususnya untuk wilayah kecamatan 

Baturaja Timur. 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menganalisa kerusakan pada ruas jalan Desa Tanjung Baru khususnya daerah Kemiling-Lekis 

Desa Banuayu Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya 

daerah Kemiling sampai Lekis Desa Banuayu Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan 

Komering Ulu adalah : 

a. Menganalisa jenis-jenis kerusakan jalan Kemiling-Lekis. 

b. Menganalisa penyebab kerusakan jalan Kemiling-Lekis. 

c. Menganalisa berapa persentase kerusakan jalan Kemiling-Lekis. 

d. Menganalisa jenis perbaikan yang cocok untuk kondisi jalan Kemiling-Lekis. 

e. Menganalisa solusi agar jalan itu dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini akan di bahas tentang jenis kerusakan jalan serta 

jenis perbaikan apa yang akan di gunakan pada ruas permukaan jalan Desa Tanjung Baru 

tepatnya daerah Kemiling-Lekis Desa Banuayu Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan 

Komering Ulu sepanjang 2,5 km sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna jalan tersebut. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Pada tinjauan pustaka ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang dapat mendukung di 

dalam mendapatkan tujuan seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada sub ini 

akan dibagi menjadi 4 sub, yaitu perkerasan jalan, karateristik air hujan, sistem drainase jalan 

raya dan juga jenis kerusakan jalan flexible. 
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Klasifikasi Jalan Raya 

 

Mengkelas-kelaskan ruas jalan ke dalam peranannya di dalam suatu sistem jaringan jalan 

adalah untuk mempertegas pelayanan terhadap suatu gerak perjalanan. Di dalam mendukung 

suatu perjalanan yang harmonis, perencanaan jalan harus mengetahui jalur-jalur perjalanan 

yang diperlukan oleh pengguna jalan dalam melakukan gerak perjalannya. 

Secara umum, pengguna jalan di dalam melakukan gerak perjalanan jarak jauhnya, akan 

melalui empat tahap gerak perjalanan, yaitu pertama gerak perjalanan pada jalur utama, kedua 

pada jalur transisi, ketiga masuk ke jalur distribusi atau jalur pengumpul, keempat 

menggunakan ruas jalan masuk (akses) dan sampai pada suatu terminal atau titik tujuan akhir 

dari gerak perjalanan tersebut 

 

Klasifikasi Berdasarkan Fungsional 
 

Secara umum, klasifikasi fungsional atau peran jalan dibagi kedalam tiga kelas peran 

jalan yaitu, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Ketiga kelas fungsional tersebut, 

berturut-turut tersusun secara hirarkhi baik untuk sistem jaringan jalan primer, maupun sistem 

jaringan jalan sekunder. 

Dasar pertimbangan yang dipergunakan bahwa jalan perlu di klasifikasikan berdsarkan 

fungsinya adalah karena adanya pelayanan jarak jauhnya dan jarak pendek dan besar volume 

lalu-lintas yang harus dilayani serta kecepatan gerak yang dibutuhkan. Untuk itu, fungsi setiap 

ruas jalan mempunyai kriteria yang berbeda antara satu dengan yang lainnya terutama yang 

berkaitan dengan mobilitas, dan jumlah jalan masuk yang dibutuhkan.  

 

Tahap-Tahap Penelitian 

 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan, perlu disusun tahap-

tahap kegiatan yang harus dilakukan. Tahap-tahap kegiatan tersebut disusun berdasarkan 

hierarki logis, yang menunjukan bahwa urutan-urutan kegiatan memiliki saling 

ketergantungan, yaitu : 

 

a. Mengidentifikasi masalah, tujuan dan ruang lingkung agar penelitian mencapai tujuan 

sesuai dengan rencana dan tempat sasaran. 

b. Melakukan studi literatur dan kajian-kajian penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 

c. Penelitian pendahuluan terhadap lokasi yang menjadi objek penelitian dengan maksud 

memperoleh gambaran awal tentang kondisi lokasi untuk menjadi bahan masukan bagi 

tahap selanjutnya. 

d. Identifikasi parameter-parameter penelitian yang paling mewakili guna memberikan 

gambaran tentang kondisi objek yang diteliti. 

e. Pengumpulan data-data yang diperlukan antara lain terdiri atas data fisik jalan meliputi 

lebar, panjang, kondisi jalan. 

f. Melakukan test daya dukung tanah dilokasi penelitian. 

g. Menganalisa jenis-jenis kerusakan jalan. 

h. Pengumpulan dan pengolahan data 

i. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian kerusakan jalan. 
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Survai Pendahuluan  
 

Survai pendahuluan dilakukan sebelum penelitian sebenarnya dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi dan karateristik lokasi penelitian serta untuk dapat 

memperkirakan waktu dan biaya survai. Melakukan survai pendahuluan diperoleh data 

skunder yang berarti data yang diperoleh dan sumber-sumber luar bukan dan hasil penelitian 

sendiri. 

 

Kondisi Jalan Lekis Tembus 

 

Jalan Lekis Tembus terletak diantara desa Tanjung Baru dan Banuayu Kecamatan 

Baturaja Timur Kabupaten Ogan komering Ulu, yang menghubungkan Kemiling-Lekis. Jalan 

itu sendiri memiliki panjang 2.50 km dan lebar 3 m. Dalam perkembangannya, banyak sisi 

jalan yang mengalami kerusakan seperti, berlobang, retak halus, retak kulit buaya, retak susut 

dan retak pinggir. 

 

Studi Literatur 

 

Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini sangat diperlukan 

untuk melengkapi dan mendukung data-data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan. 

Dalam studi literatur ini diperoleh teori-teori, jenis-jenis kerusakan, penyebab kerusakan, 

berapa persentase kerusakan yang akan digunakan dalam menganalisa kerusakan jalan.  

Literatur yang digunakan adalah membahas mengenai analisa kerusakan jalan, teori 

penganalisaan data, hasil-hasil penelitian serupa sebelumnya, teori yang menguraikan tentang 

jenis perbaikan yang cocok untuk kondisi jalan dan solusi agar jalan itu dapat kembali 

digunakan sebagaimana mestinya. Hasil studi literatur ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

dalam melakukan penelitian maupun membuat kesimpulan akhir dari penelitian tersebut. 

 

Penentuan Variabel Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terhadap lokasi yang diteliti dan berpedoman 

kepada tujuan penelitian, maka ditetapkan variabel-variabel yang diduga sangat berpengaruh 

terhadap Analisa Kerusakan Jalan, yaitu: 

a. Variabel dependen, yaitu jumlah kerusakan pada ruas jalan. 

b. Variabel independen, yaitu jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHR). 

 

Analisa dan Pembahasan  

Data Lapangan 

Jenis Dan Kelas Ruas Jalan Desa Tanjung Baru – Desa Banuayu  

Panjang jalan      : 2,5 km   

Lebar jalan          : 3 m    

Kelas jalan          : III C    

Jenis perkerasan  : ATB (Aspal Treated Base) 

Tebal perkerasan : 3 cm 
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Jenis Dan Volume Kerusakan Ruas Jalan Desa Tanjung Baru – Desa Banuayu  
 

Jenis kerusakan jalan yang ada di ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya daerah 

Kemiling-Lekis Desa Banuayu  bermacam jenisnya hampir disetiap jalan tersebut mengalami 

kerusakan. Jenis kerusakan pada ruas jalan ini adalah: a) Berlobang; b) Retak pinggir; c) Retak 

kulit buaya, dan; d) Jejak roda. 

Jenis-jenis kerusakan yang ada sangat bervariasi jenisnya yang biasanya sering kita 

temukan di jalan-jalan sekitar kita. Banyaknya jenis kerusakan jalan yang ada menyebabkan 

harus telitinya dalam membedakan antara jenis kerusakan satu dengan yang lainya, adanya 

perbedaan masing-masing jenis kerusakan akan berbeda pula volume kerusakan dan penyebab 

kerusakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: 
 

Table 1. 

Jenis Dan Volume Kerusakan Di Ruas Jalan Desa Tanjung Baru-Desa Banuayu 
 

No. 
Tempat 

Penelitian 

Jenis 

Kerusakan 

Gambar 

Kerusakan 

Volume 

Kerusakan 

V = PxLxT 

 

Volume 

Jalan 

V = PxLxT 

Persentase 

Kerusakan (%) 

x100% 

1. Ruas Jalan 

Desa 

Tanjung 

Baru – Desa 

Banuayu 

Berlobang  260,5 cm x 

60 cm x 4 

cm = 62520 

cm
3
 

 

2500 m x 3 

m x 0,03 m 

= 225 m
3 

0,06252  x 100% 

225 

=0,0277 % 

2. Ruas Jalan 

Desa 

Tanjung 

Baru – Desa 

Banuayu 

Retak 

Pinggir 
 

 

 

 

250,7 cm x 

30 cm x 3 

cm = 22563 

cm
3
 

2500 m x 3 

m x 0,03 m 

= 225 m
3 

0,022563  x 100% 

225 

=0,0100 % 

3. Ruas Jalan 

Desa 

Tanjung 

Baru – Desa 

Banuayu 

Retak Kulit 

Buaya 
 140 cm x 80 

cm x 2 cm 

=22400  cm
3
 

 

2500 m x 3 

m x 0,03 m 

= 225 m
3 

0,0224  x 100% 

225 

=0,0099 % 
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Lanjutan Tabel 1. 
 

4. Ruas Jalan 

Desa 

Tanjung 

Baru – Desa 

Banuayu 

Jejak Roda  900 cm x 

60,6 cm x 5 

cm = 

272700 cm3 

 

2500 m x 3 

m x 0,03 m 

= 225 m3 

0,2727 x 100% 

225 

=0,1212 % 

  Sumber : “Data Survey” 2012 
 

Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Desa Tanjung Baru – Desa Banuayu 

 

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melampaui ruas suatu jalan dalam satu 

satuan tertentu. Untuk penelitian yang dilakukan di ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya 

daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu, volume lalu lintas di hitung per hari setiap interval 

per satu jam selama satu minggu penuh, yang dimulai pada hari Senin 24 September 2012 s/d 

Minggu 30 September 2012, sehingga dapat diketahui secara terperinci spesifikasi kendaraan 

apa saja yang melampaui ruas jalan daerah Kemiling sampai dengan Lekis tersebut dengan 

waktu – waktu kepadatan serta beban – beban yang ditanggung oleh konstruksi jalan tersebut. 

Dengan menganalisa dan mencatat volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan Desa 

Tanjung Baru tepatnya daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu dapat diketahui apakah 

volume lalu lintas yang melampaui ruas jalan ini merupakan salah satu penyebab utama 

sehingga ruas jalan daerah Kemiling sampai dengan Lekis yang secara langsung mengurangi 

kenyamanan dalam melakukan perjalanan. 

Untuk lebih jelasnya lagi, volume lalu lintas yang berada di ruas jalan Desa Tanjung 

Baru tepatnya daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu dapat dilihat pada rekapitulasi volume 

lalu lintas tabel 4.2 di bawah ini :  
Tabel 2. 

Rekapitulasi Volume Lalu Lintas Di Ruas Jalan  

Desa Tanjung Baru Kemiling – Lekis Desa Banuayu 
 

 

No. 

 

Hari 

Jenis Kendaraan jumlah 

Kendaraan/ 

Hari 
Motor  Pickup,Angkot,

Mobil Pribadi  

Truck 2 As 

1 Senin  146 20 8 174 

2 Selasa  141 17 10 168 

3 Rabu  132 12 8 152 

4 Kamis  153 14 8 175 

5 Jumat  140 8 5 153 

6 Sabtu 233 30 10 273 

7 minggu 161 10 9 180 

Jumlah kend/ 

minggu 

1105 111 58 1275 

        Sumber : “Data Survey” 2012 
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Berdasarkan rekapitulasi volume lalu lintas diatas dapat dilihat jumlah kendaraan yang 

melalui ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu dalam 

dalam satuan hari selama satu minggu. 

Setelah melakukan survey dan pengamatan volume lalu lintas di ruas jalan Desa Tanjung 

Baru – Desa Banuayu dapat diketahui bahwa volume lalu lintasnya sepi masuk dalam kategori 

lalu lintas rendah, walau demikian peningkatan volume lalu lintas tiap tahun menjadi salah 

satu faktor penyebab rusaknya jalan yang ada disepanjang jalan tersebut. Peningkatan jumlah 

kendaraan yang kian tahun semakin tinggi apalagi kendaraan – kendaraan tersebut mempunyai 

beban berbobot 2 ton lebih menyebabkan tekanan pada konstruksi perkerasan jalan sehingga 

lambat laun konstruksi perkerasannya akan mengalami kerusakan. 

Saat melakukan survey volume lalu lintas di ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya 

daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu, seringkali kendaraan – kendaraan berat seperti truck 

yang mengangkut barang – barang berlebihan diatasnya, membongkar muatannya sebelum 

melintasi ruas jalan tersebut. Selain itu kendaraan – kendaraan berat seperti truck yang 

mengangkut hasil dari perkebunan sering kali melintasi jalan tersebut. Pada saat mereka 

membongkar muatannya itulah timbul suatu gaya tekan statis dari kendaraan pada konstruksi 

perkerasan jalannya. 

Dengan demikian telah diketahui secara jelas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

rusaknya ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu 

adalah adanya tekanan atau beban statis ditimbulkan dari kendaraan – kendaraan berat yang 

melintasi jalan tersebut. 

 

Daya Dukung Tanah Dasar Pada Ruas Jalan Desa Tanjung Baru – Desa Banuayu 

Tanah dasar (subgrade) pada konstruksi jalan baru merupakan tanah asli, tanah timbunan 

atau tanah galian yang sudah dipadatkan sampai kepadatan 95% kepadatan maksimum. 

Dengan demikian daya dukung tanah tersebut merupakan nilai kemampuan lapisan tanah 

memikul beban setelah tanah tersebut dipadatkan. Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan 

berdasarkan grafik kolerasi.  

Daya dukung tanah dasar (DDT) diperoleh dari nilai CBR. Dalam penelitian ini 

sepanjang ruas jalan 2,5 km telah diambil sampel tanah sebanyak lima titik setiap 500 m pada 

ruas jalan Desa Tanjung Baru tepatnya daerah Kemiling – Lekis Desa Banuayu, lalu tanah 

tersebut di uji di laboratorium fakultas teknik Universitas Baturaja pada hari Senin 01 Oktober 

2012, sehingga dapat diketahui nilai CBR dari tanah tersebut. 

Hasil rekapitulasi nilai CBR lapangan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 
 

Tabel 3. 

Hasil Rekapitulasi Nilai CBR Lapangan 
 

No. Sampel Tanah Nilai CBR lapangan 

1. Sampel tanah I 4,195% 

2. Sampel tanah II 1,47% 

3. Sampel tanah III 1,70% 

4. Sampel tanah IV 2,54% 

5. Sampel tanah V 1,14% 
                                   Sumber “Data Survey”  2012 
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Menghitung tebal lapisan perkerasan diambil dari CBR yang terbesar. Data lalu lintas 

tahun 2012 untuk 2 jalur sebagai berikut: 

Kendaraan sepeda motor                           146 kendaraan 

Kendaraan ringan 1 ton                             20 kendaraan  

Kendaraan ringan 2 ton                             10 kendaraan    

                                       LHR 2012 = 176 kendaraan/ hari/ 2 jurusan 

Pada tahun 2011 diperoleh data (pengembangan lalu lintas = 1 pertumbuhan 5 % per 

tahun). FR = 1,0 dan CBR tanah dasar = 4,195% UR = 5 tahun. 

 

Diasumsikan perkembangan lalu lintas (i) untuk : 

- 5 tahun = 8 % 

- 10 tahun = 6 % 

Bahan-bahan perkerasan: a) Pelaburan (lapis pelindung), lapen mekanis; b) Batu pecah 

(CBR 50); c) Tanah kepasiran (CBR 20). 

Penyelesaian :  

LHR pada tahun 2012 (awal umur rencana) dengan rumus : (1 + i)
n
 

Kendaraan sepeda motor.........................................153 kendaraan  

Kendaraan ringan 1 ton.......................................... 21 kendaraan 

Kendaraan ringan 2 ton..........................................10 kendaraan 

LHR pada tahun ke 5 atau ke 10 (akhir umur rencana) rumus (1 + i)
n
 

-  5 tahun 

Kendaraan sepeda motor  = 146 x (1 + 0,05)
5
 = 186 kendaraan 

Kendaraan ringan 1 ton = 20 x (1 + 0,05)
5
 = 25 kendaraan  

Kendaraan ringan 2 ton = 10 x (1 + 0,05)
5
 = 12 kendaraan 

-  10 tahun 

Kendaraan sepeda motor  = 146 x (1 + 0,10)
10

 = 378 kendaraan 

Kendaraan ringan 1 ton = 20 x (1 + 0,10)
10

 = 51 kendaraan  

Kendaraan ringan 2 ton = 10 x (1 + 0,10)
10

 = 25 kendaraan 

Menghitung angka Ekivalen (E) masing-masing kendaraan sebagai berikut : 

Kendaraan sepeda motor          = 0,0002 

Kendaraan ringan 1 ton (1+1) = 0,0002 + 0,0002 = 0,0004 

Kendaraan ringan 2 ton (3+5) = 0,0183 + 0,1410 = 0,1593 

Menghitung Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) rumus  

LHR j x Cj x Ej 

Kendaraan sepeda motor  = 153 x 0,5 x 0,0002 = 0,0153  

Kendaraan ringan 1 ton = 21 x 0,5 x 0,0004 = 0,0042   

Kendaraan ringan 2 ton = 10 x 0,5 x 0,1593 = 0,7965  

       0,8007 

Menghitung Lintas Ekivalen Akhir (LEA) 

-  5 tahun 

Kendaraan sepeda motor  = 186 x 0,5 x 0,0002 = 0,0186  

Kendaraan ringan 1 ton = 25 x 0,5 x 0,0004 = 0,005   

Kendaraan ringan 2 ton = 12 x 0,5 x 0,1593 = 0,9558  

       0,9794 
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-  10 tahun 

Kendaraan sepeda motor  = 378 x 0,5 x 0,0002 = 0,0378  

Kendaraan ringan 1 ton = 51 x 0,5 x 0,0004 = 0,0102 

Kendaraan ringan 2 ton = 25 x 0,5 x 0,1593 = 1,9912  

       2,0392 

Menghitung Lintas Ekivalen Tengah (LET) 

LET5 =  (LEP + LEA5) =  (0,8007 + 0,9794) = 0,8900 

LET10 =  (LEP + LEA10) =  (0,8007 + 2,0392) = 1,4199 

Menghitung Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

LER5 =  LET5 x UR/10 =  0,8900 x 5/10 = 0,445 

LER10 = LET10 x UR/10 =  1,4199 x 10/10 = 1,4199 

Mencari ITP 

CBR tanah dasar = 4,195% ; DDT = 4 ; IP = 1,5 ; FR = 1,0 

LER5 = 0,4894 = ITP5 = 2,8 (Ipo = 2,9 – 2,5) 

LER10 = 1,5087 = ITP10 = 3,2 (Ipo = 3,4 – 3,0) 

Menetapkan tebal perkerasan : 

- Koefisien kekuatan relatif : 

 Pelaburan = 0,00 = a1 lapen mekanis = 0,25 = a1 

 Batu pecah (CBR 50) = 0,12 = a2 

 Tanah kepasiran (CBR 20) = 0,10 = a3 

ITP = a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 

- UR = 5 tahun  

5 = 0,12 D2 + a1 D3 +0,10 D3 

Batas minimum tebal lapisan untuk ITP = 5 

Batu pecah (CBR 50) = 15 cm 

Tanah kepasiran (CBR 20) = 10 cm 

5 = 0,12 D2 + 0,10 . 10 = 0,12 D2 + 1 

D2 = 15 cm (minimum) 

- Susunan perkerasan : 

 Pelaburan = 5 cm  

 Batu pecah (CBR 50) = 15 cm 

 Tanah kepasiran (CBR 20) = 10 cm 

 

Pelaburan               5 cm 

Batu pecah    15 cm 

(CBR 50) 

Tanah kepasiran   10 cm 

(CBR 20) 

CBR 4,195 20 cm 

   Gambar 1. Susunan Perkerasan 
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- UR = 10 tahun  

6 = 0,25 D1 + 0,12 D2 + 0,10 D3 

Batas minimum tebal lapisan untuk ITP = 6  

Batu pecah (CBR 20) = 15 cm 

Tanah kepasiran (CBR 20) = 10 cm 

6 = 0,25 . 5 + 0,12 . 15 + 0,10 .D3 = 3,05 + 0,10 D3 

D3 = 1,5 cm - ) diambil 10 cm (minimum) 

- Susunan perkerasan : 

 Lapen mekanis 5 cm 

 Batu pecah (CBR 50) = 15 cm 

 Tanah kepasiran (CBR 20) = 10 cm 

  Lapen (5 cm) 

      Batu pecah  

 (CBR 20) = 10 cm 

Tanah kepasiran (CBR 20)                 =10 cm 

 CBR 4,195 

            

 Gambar 4.2 Susunan Perkerasan 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran  

 

Dari hasil survey dan pengamatan dilapangan dalam menganalisa penyebab kerusakan 

diruas jalan Desa Tanjung Baru Kemiling – Lekis Desa Banuayu Kecamatan Baturaja Timur 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka didapat kesimpulan antara lain : 

1. Persentase kerusakan di ruas jalan Desa Tanjung Baru Kemiling – Lekis Desa Banuayu 

adalah sebagai berikut : 

 Berlobang = 0,0277% 

 Retak pinggir = 0,0100% 

 Retak kulit buaya = 0,0099% 

 Jejak roda = 0,1212% 

2. Diruas jalan Desa Tanjung Baru Kemiling – Lekis Desa Banuayu tidak adanya 

drainase dan jika terjadi hujan maka air akan menggenang di badan jalan. 

3. LHR di jalan Desa Tanjung Baru Kemiling – Lekis Desa Banuayu pada tahun 2012 

adalah 1275 kendaraan dengan kelas jalan III C, maka dari tabel 2.6 dapat di lihat kelas 

yang sesuai dengan jalan tersebut.   

4. Dengan CBR lapangan 4,195 % dan umur rencana 5 tahun dengan LHR tahun 2012 

maka didapat lapis permukaan jalan dengan lapen setebal 5 cm. 

5. Penyebab kerusakan jalan di Desa tanjung baru kemiling – lekis desa banuayu adalah  

 Tidak adanya drainase jalan  
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 Dengan CBR 4,195 % tidak sesuai dengan tebal lapis perkerasan di jalan 

tersebut 

Sedangkan dari hasil penelitian dapat disarankan hal berikut: untuk perencanaan lapis 

perkerasan lentur jalan raya hendaknya dibuat saluran drainase jalan terlebih dahulu dan daya 

dukung tanah harus diteliti lebih jelas agar umur rencana jalan tersebut sesuai dengan yang 

direncanakan. 
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