STUDI KERUSAKAN PERKERASAN JALAN PADA POROS
SIDRAP - WAJO

Hendro Widarto
Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Parepare
Email : hendrowdt@gmail.com

Abstract

Damage Study On Poros Jalan Sidrap - Wajo Sidenreng Rappang. (Guided By Muh. Nasir
T and Hendro Widarto). This study aims to (1) determine the type of damage to the shaft
Sidrap - Wajo. (2) determine the corrective action efforts on the shaft Sidrap - Wajo.
Method combined qualitative and quantitative research through direct surveys
dilapangan.dan collecting primary data in a way that is road damage survey, measure the
length and width of road damage. The results showed the kind of damage (1) Km 0-22
crocodile skin that is cracked, cracked box, vanish, diagonal cracks, patches, holes, shovel,
and the release point. (2) The value of the pavement condition index (PCI) is 20 to roads
with very poor condition (very bad) based on the pavement condition rating (PCI).

Keywords: Damage to roads, Pavement Condition Index (PCI). Sidrap - Wajo

Abstrak
Studi Kerusakan Perkerasan Jalan Pada Poros Sidrap – Wajo Kabupaten Sidenreng
Rappang. ( Dibimbing Oleh Muh. Nashir T Dan Hendro Widarto). Penelitian ini bertujuan
untuk (1) mengetahui jenis kerusakan jalan pada poros Sidrap – Wajo. (2) mengetahui
upaya tindakan perbaikan jalan pada poros Sidrap - Wajo. Metode penelitian gabungan
kualitatif dan kuantitatif melalui survey langsung dilapangan.dan melakukan pengumpulan
data primer dengan cara yaitu survey kerusakan jalan, mengukur panjang dan lebar
kerusakan jalan. Hasil penelitan menunjukkan jenis kerusakan (1) Km 0 – 22 yaitu retak
kulit buaya, retak kotak, amblas, retak diagonal, tambalan, lubang, sungkur, dan pelepasan
butir. (2) Dengan nilai pavement condition index ( PCI ) yaitu 20 untuk ruas jalan dengan
kondisi very poor ( sangat buruk ) berdasarkan rating kondisi perkerasan ( PCI ).

Kata kunci : Kerusakan jalan, Pavement Condition Index ( PCI ). Sidrap -

Wajo

PENDAHULUAN
1.1.

1.

Latar Belakang

2.

Perkerasan jalan merupakan lapisan
perkerasan yang terletak diantara lapisan tanah
dasar dan roda kendaraan yang berfungsi
memberikan
pelayanan
kepada
sarana
transportasi dimana diharapkan selama masa
pelayanan tidak terjadi kerusakan yang berarti.
Maka dari itu sudah kewajiban kita untuk
mengetahui mulai dari penyebab kerusakan dan
cara pemeliharaan jalan tersebut. Agar tercipta
jalan yang aman, nyaman dan memberikan
manfaat yang signifikan bagi kesinambungan
dan keberlangsungan hidup masyarakat luas
dan menjadi salah satu factor menjadikannya
peningkatan
kehidupan
masyarakat
dari
beberapa aspek – aspek kehidupan. Jika kita kaji
secara teori dan realita yang sudah berjalan
selama ini, dalam pembangunan jalan ada
banyak hal yang harus diperhatikan lebih
mendetail dan teliti baik itu dari perencanaan
jalan itu sendiri maupun pelaksanaan tentunya.
Kita sebagai pengguna jalan pastinya
menginginkan jalan yang kita pakai itu aman,
nyaman, bersih dll. Maka dari itu kerusakan yang
terjadi di jalan tersebut harus di tanggulangi dan
di
perbaiki
dengan
sungguh-sungguh.
Perkerasan beton semen rigid pavement
biasanya dibuat untuk dilewati lalu lintas berat
dengan volume yang tinggi, karena menjanjikan
kekuatan lebih baik dan pemeliharaan jauh lebih
sedikit dibandingkan dengan perkerasan lentur.
Namun, berdasarkan pengamatan terhadap
jalan-jalan dengan perkerasan beton semen di
Indonesia, telah terjadi banyak kerusakan karena
prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu
lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan
menyebabkan terjadi penurunan kualitas jalan.
Sebagai indikatornya dapat diketahui dari kondisi
permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun
fungsionalnya yang mengalami kerusakan.
Suatu penelitian tentang bagaimana kondisi
permukaan jalan dan bagian jalan lainnya sangat
diperlukan untuk mengetahui kondisi permukaan
jalan tersebut yaitu dengan melakukan survai
secara visual yang berarti dengan cara melihat
dan
menganalisis
kerusakan
tersebut
berdasarkan jenis dan tingkat kerusakannya
untuk digunakan sebagai dasar dalam
melakukan
kegiatan
pemeliharaan
dan
perbaikan.
2.1. Rumusan Masalah
Pada penelitian
masalah yaitu :

ini

dirumuskan

beberapa

2.2.

Bagaimana jenis Kerusakan Perkerasan
Jalan Pada Poros Sidrap – Wajo?
Bagaimana Upaya Tindakan Perbaikan
Jalan Pada Poros Sidrap-Wajo?
Tujuan Penelitian

1. Untuk
Mengetahui
jenis
kerusakan
perkerasan jalan pada poros Sidrap-Wajo.
2. Untuk Mengetahui upaya tindakan perbaikan
jalan pada poros Sidrap- Wajo.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. definisi perkerasan jalan
Perkerasan jalan adalah campuran antara
agregat dan bahan pengikat yang digunakan
untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang
dipakai adalah batuan pecah atau batu belah
ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai
adalah aspal, semen ataupun tanah liat. Apapun
jenis perkerasan lalu lintas, harus dapat
memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas,
apakah berupa jasa angkutan lalu lintas, berupa
jasa angkutan manusia, atau berupa jasa
angkutan barang berupa seluruh komoditas yang
diijinkan untuk berlalu lalang disitu. Dengan
beragam jenis kendaraan dengan angkutan
barangnya, akan memberikan variasi beban
ringan, sedang sampai berat. Jenis kendaraan
penumpang akan memberikan pula sejumlah
variasi. Dan hal itu harus didukung oleh
perkerasan jalan,
2.2. metode PCI
Kelebihan yang terpenting dalam sistem
manajemen perkerasan adalah kemampuannya
baik dalam menetapkan kondisi eksisting dari
suatu ruas jalan maupun dalam memprediksi
kondisi di masa yang akan datang. Untuk
memprediksi kondisi yang akan datang sistem
perangkingan berulang untuk mengidentifikasi
kondisi perkerasan harus digunakan. Nilai
perangkingan ini dikenal dengan Pavement
Condition Index PCI yang dikembangkan oleh
US Army Corps of Engineers.
PCI yaitu indeks bernomor diantara 0 untuk
kondisi perkerasan yang gagal failed, dan 100
untuk kondisi perkerasan yang baik sekali.
Rentang rating PCI seperti yang terdapat pada
Guidelines and Procedures for Maintenance of
Airport Paevement (1982),
2.3. penilaian kondisi perkerasan menurut
PCI
Penilaian terhadap kondisi perkerasan jalan
merupakan aspek yang paling penting dalam hal
menentukan kegiatan
pemeliharaan dan
perbaikan jalan. Untuk melakukan penilaian
kondisi perkerasan jalan tersebut, terlebih dahulu
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perlu ditentukan jenis kerusakan, penyebab,
serta tingkat kerusakan yang terjadi, adapun
metode kerja PCI yaitu
1. Tingkat kerusakan serverity level
Serverity level adalah tingkat kerusakan
pada tiap-tiap kerusakan yang digunakan
dalam perhitungan PCI adalah low severity
level (L), medium severity level (M), dan high
severity level (H).
2. kadar kerusakan Density
Density atau kadar kerusakan adalah
persentase luasan dari suatu jenis
kerusakan terhadap luasan suatu unit
segmen yang diukur dalam meter persegi
atau meter panjang. Nilai density suatu jenis
kerusakan dibedakan juga berdasarakan
tingkatnya kerusakan.
2.4. metode perawatan pada tiap jenis
kerusakan perkerasan kaku
Perawatan digunakan guna memperbaiki
kerusakan perkerasan jalan tanpa melakukan
perbaikan besar, sumber: A. agus taufik
mulyono, 2004 tentang perbaikan perkerasan
jalan. adapun di klasifikasikan Perawatan
sebagai berikut :
1. Injeksi material penutup sealant ke dalam
sambungan dan keretakan-keretakan.
2. Penambalan
3. Perawatan permukaan jalan
4. Pelaksanaan konstruksi sebagian
5. Grouting
6. Lain-lain
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. cara penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
dengan cara Diskriptif Analitis. Diskriptif berarti
penelitian memusatkan pada masalahmasalah
yang ada pada saat sekarang.
Keadaan perkerasan jalan di daerah penelitian
dapat diperoleh data yang akurat dan cermat,
sedangkan
Analitis
berarti
data
yang
dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan,
kemudian dianalitis.
3.2. Alat dan bahan penelitian
1.

Alat
Adapaun peralatan dan hal-hal yang
perlu dipersiapkan dalam penelitian ini
meliputi :
a. Alat tulis, digunakan untuk menulis
berupa ballpoint, pena, pensil, dan
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lain-lain
b. Roll Meter, digunakan mengukur lebar
kerusakan dan lebar penampang jalan
c. Kamera, digunakan untuk dokumentasi
selama penelitian
d. Cat
semprot,
digunakan
untuk
menandai jarak setiap 100 m
e. Motor, menggunakan motor karena
berguna untuk mengukur jarak
Bahan
Tahap pengumpulan data merupakan
langkah awal setelah tahap persiapan dalam
proses
pelaksanaan
evaluasi
dan
perencanaan yang sangat penting. Karena
dari sini dapat ditentukan permasalahan dan
rangkaian penentuan alternatif pemecahan
masalah yang diambil. Data yang
dibutuhkan antara lain : a. Data Sekunder
Yang dimaksud data sekunder yaitu
data yang diperoleh dari instansi terkait yang
berupa peta lokasi penelitian, dan data
himpunan perhitungan lalu lintas. b. Data
Primer
Yang dimaksud data primer adalah
data yang tidak mengalami perubahan
selama pelaksanaan penelitian Survey,
data yang dimaksud adalah data geometik
jalan. Tahap pengukuran kerusakan:
Data geometrik jalan diperoleh dengan
cara pengukuran dilapangan, pengukuran
yang dilakukan oleh peneliti meliputi :
- Lebar perkerasan
- Pencatatan jenis kerusakan yang
terjadi
- Pengukuran lebar kerusakan

.
3.3.Cara pelaksanaan survey
Cara pelaksanaan survey yang dilakukan
selama penelitian
berlangsung
dan menganalisis
tingkat
kerusakan
langkahlangkahnya adalah
sebagai berikut :
1. Penentuan Ruas jalan
Sebelum melaksanakan survey, terlebih
dahulu menentukan ruas jalan yang
akan disurvey
2. Penelusuran
Ruas jalan yang telah ditentukan
kemudian ditelusuri dari pangkal sampai
ujung untuk mengetahui panjang ruas
jalan.
3. Penentuan sampel unit
Setelah panjang ruas jalan didapat kemudian
jalan dibagi menjadi beberapa segmen (N) dan
setiap segmen panjang 20 m untuk setiap lajur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruas jalan poros Sidrap – Wajo
merupakan jalan Provinsi dengan melayani arus
lalu lintas dua arah. Survey visual kondisi
permukaan perkerasan jalan dilakukan untuk
tiap lajur ( lebar 7 meter ) dengan pembagian
segmen, pada masing-masing arah lalu lintas.
Posisi stasionning dimulai dari Pertamina
Kenyoara dan posisi stasionning akhir pada
perbatasan Sidrap-Wajo.Tabel 4. Data Ukuran
Unit sample

11 + 000

4400

11 + 100

100

11 + 300
STA

Ld

l

Ad

0 + 500

500

7

1 + 300

800

1 + 500
2 + 000
2 + 500

200

7

1,05

7

2,2

7

18,45

7

1,30

7

2,00

7

3

7

15

11 + 500

200

7

46

26

11 + 800

300

7

33,75

7

1,50

12 + 000

200

7

50

200

7

9,75

12 + 500

500

7

7,05

500

7

1,50
13 + 000

500

7

2,4

7

4,5

500

7

25,50

7

8

13 + 500

500

7

16,2

3 + 000

500

7

5

14 + 000

500

7

20

6 + 000

3000

7

0,80

15 + 000

1000

7

2,85

6 + 200

200

7

3,75
20 + 000

500

7

23,5

7

18

7

45

7

0,8

7

40

7

0,25

7
7

0,72
0,6

7

5

7

0,25

22 + 000
400
7
Sumber: Hasil Olah Data

3,3

6 + 400

6 + 600

7

26

7
7

36

7

13

200

200

15

20 + 500
21 + 000

500
500

21 + 300

300

21 + 600

300
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a. Nilai densitas
Perhitungan nilai densitas merupakan tahapan
awal yang dilakukan dalam perhitungan
pavement condition index yang didasarkan pada
data hasil survey untuk setiap jenis kerusakan.
Density =

x 100%

Ad = Luas total jenis kerusakan untuk tiap
tingkat kerusakan (m2)
Ld = panjang total jenis kerusakan untuk
tiap tingkat kerusakan (m)
As = luas total unit segmen (m2)
Berikut ini adalah hasil analisa data tiap unit
sampel dengan menggunakan rumus Density
seperti yang tercantum di atas:
Kerapatan

%

X 100 % = 0,74 %

b. Mencari Nilai q ( Quality )
Nilai q didapat dari deduct value yang
nilainya lebih dari syarat. Syarat untuk mencari
nilai q adalah Deduct Value lebih besar dari
dengan menggunakan interasi. Nilai Deduct
Value diurutkan dari yang besar sampai kecil.
Nilai pengurangan total atau total Deduct Value
( TDV ) adalah jumlah total dari nilai-nilai
pengurangan ( Deduct Value ) pada
masingmasing sampel unit. Sebelumnya
dilakukan pengecekan nilai Deduct Value
dengan persamaan berikut:
Mi
Mi

= 1 + ( 9/98 ) * ( 100 – HDVi )
= 1 + ( 9/98 ) * ( 100 – 30 )

Mi

= 1 + ( 0,09 ) * ( 70 )

Mi

= 1 + 6,3

Mi

(CDV), diperoleh dari kurva hubungan antara
nilai-pengurang total (TDV) dan nilai
pengurang (DV) dengan memilih kurva yang
sesuai. Jika nilai CDV yang diperoleh kecil dan
nilai-pengurang tertinggi (Highst Deduct
Value, HDV), maka CDV yang digunakan
adalah nilai-pengurang individual yang tinggi.
berikut ini adalah nilai corrected deduct value
(CDV) yang diambil dari grafik corrected
deduct
value
(CDV).Menghitung
nilai
pavement condition index (PCI) dengan
menggunakan rumus:

= 7,3m
C. Correct Deduct Value (CDV)
Dari data nilai deduct dilihat berapa banyak yang
memiliki nilai diatas 2, yang nantinya disebut
sebagai q. nilai q tersebut nantinya dipasangkan
dengan nilai total deduct atau total deduct value
(TDV), sehingga di peroleh dari grafik koreksi
atau corrected deduct value
PCI = 100 – CDV
PCI = 100 – 80
PCI = 20
Atau nilai untuk setiap unit sample bisa dilihat
pada tabel hasil perhitungan menggunakan
metode pavement condition index (PCI)
dibawah ini :
analisa menggunakan metode pavement
condition index untuk seluruh unit sample
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Gambar 38. Kualifikasi Kualitas Perkerasan
Menurut nilai PCI.
D.Faktor penyebab kerusakan
Penyebab kerusakan jalan adalah akibat beban
roda kendaraan berat yang lalulalang
(berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang
tinggi, akibat dari salah pada waktu
pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan
perencanaan. Kita ambil salah satu bentuk
kerusakan yang sering kita jumpai dan
kerusakan tersebut sangat tidak nyaman untuk
dilalui adalah kerusakan berlubangnya jalan,
bahkan jalan yang bisa menyerupai kubangan
kerbau (tempat mandi kerbau dengan lumpur)
yang hal ini sering kita lihat disawah. Jelas
penyebab utama adalah air. Jika sistim
drainase sepanjang jalan tidak sempurna,
termasuk perawatannya, maka air akan naik,
bahkan bisa menggenangi jalan.
1. Retak awal
Retak yang terjadi pada perkerasan beton
disebabkan oleh beberapa faktor, dengan pola
retak yang berbeda-beda. Penyebab perbedaan
pola ini juga bermacam-macam. Retak terjadi
akibat dart penyusutan betonnya sendiri. Retak
ini sering terjadi selama masa pengeringan.
Bentuk retakan biasanya pendek-pendek
dengan jarak yang acak, baik dalam arah
memanjang dan melintang. Semua perkerasan
dari beton semen portland akan mengalami
retak susut, tapi bila perancangan baik, retak ini
bisa dikendalikan, sehingga tidak merusakkan
perkerasan. Secara umum, retak perkerasan
beton dapat diakibatkan oleh banyak hal,
seperti:

a. Kekuatan (mutu bahan) dan tebal
beton kurang.
b. Beban
kendaraan
berlebihan
(overload).
c. Kehilangan dukungan tanahdasar
yang diakibatkan oleh pemompaan
(pumping).
d. Pasti lebar pelat beton terhadap
panjang tidak benar (sambungan
terlalu jauh).
e. Tegangan tekuk yang berlebihan
oleh akibat perubahan temperatur.
f. Tidak sempurnanya transfer beban
pada sambungansambungan,dowel
macet atau melengkung, atau
sambungan terlalu lebar.
g. Sambungan tidak cukup dalam, atau
buruknya sambungan.
Problem terbesar adalah infiltrasi air dan bahan
keras yang masuk ke dalam sambungan,
sehingga menghambat pemuaian. Hal terakhir
ini dapat menimbulkan tegangan tekan yang
tinggi pada sambungan.
Kurangnya tebal dan pelat beton merupakan
penyebab utama. Hal lain yang perlu
diperhatikan adalah: beban lalu lintas, kuat
tekan beton, tulangan dan kekuatan tanahdasar. Pada prinsipnya, bila tegangan pada
beton
terlalu
tinggi,
maka
akan
mengakibatkan perkerasan beton retak.
Pecahnya struktur beton yang disebabkan oleh
kelelahan atau beban yang berlebihan terjadi
dalam bentuk pecahan di sudut, pecah ke arah
memanjang, atau melintang. Retak yang
banyak terjadi di dekat sambungan mungkin
akibat pecah struktural, sedang pecah yang
terjadi di pusat pelat beton adalah akibat
tekukan dan/atau kontraksi. Retaknya pelat
beton bisa berakibat:
a. Hilangnya kenyamanan dalam
berkendaraan
(kegagalan
fungsional).
b. Hilangnya kemampuan pelat beton
dalam menyebarkan bagian ke
lapisan di bawahnya.
c. Rusak permukaan jalan.
d. Korosi pada tulangan beton.
e. Masuknya air ke lapisan lebih
bawah,
sehingga
dukungan
terhadap pelat melemah.
Untuk membuat retakan rapi, maka
di permukaan perkerasan dibuat alur yang
lurus pada interval tertentu. Retak
tambahan
dapat
terjadi
akibat
tegangantegangan yang disebabkan oleh
kontraksi atau melengkungnya perkerasan.
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uniknya susunan sambungan atau tidak
baiknya
perawatan
membantu
menimbulkan gerakan kontraksi yang
berlebihan, sebelum kekuatan beton
tercapai sepenuhnya.
Bila perkerasan beton timbul retak,
maka segera dibersihkan dan ditutup. Jika
terdapat problem struktural. maka harus
ditambal pada seluruh kedalamannya. Jika
terdapat rongga di bawah pelat, maka
rongga harus ditutup dengan aspal atau
bahan lain. Seluruh sambungan dan
retakan harus ditutup dengan bahan
perekat supaya masuknya air dan bahan
asing yang lain dapat dicegah. Jika
sambungan atau retakan tidak ditutup,
maka kemungkinan besar akan terjadi
kerusakan perkerasan secara menyeluruh.
2. Retak
Melintang
(Transversal
Cracks)
Retak melintang atau transversal adalah retak
individual atau tidak saling berhubungan satu
sama lain, yang melintang perkerasan beton.
Jika pelat yang panjang dibangun, retak
melintang dapat timbul akibat pelengkungan
atau kontraksi yang berlebihan dari plat.
Perkerasan beton semen portland yang
dilengkapi dengan tulangan baja untuk
perubahan temperatur, akan Iebih beresiko
mempunyai retak melintang yang lebar. Jika
retakan sedemikian hingga tidak ada transfer
beban pada tampang retakan, maka dapat
diharapkan
kerusakan
tersebut
akan
berkelanjutan.
a. Faktor penyebabkerusakan
• Penyusutan beton selama masa
perawatan dan pelat beton terlalu
panjang.
• Adanya rocking (gerakan vertikal
pada sambungan atau retakan,
oleh beban dinamis lalu lintas).
• Pelat beton kurang tebal.
b. Cara perbaikan
• Untuk
celah yang kecil
(misalnya kurang dari 5 mm), maka
dilakukan pengisian celah dengan
aspal. Retakan
dibersihkan dan ditutup untuk
mencegah infiltrasi air ke dalam
perkerasan.
• Untuk celah yang lebih lebar
(misalnya lebih dari 5 mm), maka
dilakukan pembangunan kembali
pelat secara lokal.

•

Penambalan
kedalaman.

di

seluruh

3. Retak
Sudut
(Corner
Breaks/Corner Cracks)
Pecah atau retak sudut adalah retakan atau
pecahan yang terjadi di sudut pelat beton,
dengan bentuk pecahan berupa segitiga
Pecahan beton memotong sambungan pada
jarak kurang atau sama dengan setengah dari
panjang pelat di ke dua sisi panjang dan
lebarnya, diukur dari sudut pelat. contoh, pecah
sudut dengan dimensi 12 ft x20 ft (3,7 in x
0,1 m) yang mempunyai retakan berjarak 5 ft
(1,50 m) (dari sudut) pada
satu sisi, dan 12 ft (3,7 m) pada sisi lainnya
tidak dianggap sebagai pecah sudut. tapi
termasuk retak diagonal. Tetapi, retak yang
memotong
4 ft (1,20 m) pada satu sisi dan 8 ft (2,4 m) pada
sisi lainnya dapat diperhitungkan sebagai pecah
sudut. Pecah sudut berbeda dengan gompal
sudut, di M
a. Faktor penyebabkerusakan
• Lalu
lintas
berulang
yang
berlebihan
dan
kurangnya
dukungan tanah-dasar. Kurangnya
dukungan tanah-dasar diakibatkan
oleh pemompaan, atau hilangnya
transfer beban pada sambungan
memanjang dan melintang.
• Pelat beton kurang tebal.
b. Cara perbaikan
• Pengisian retak dengan aspal untuk
retakan melebihi 3 mm. Retakan
dibersihkan dan ditutup untuk
mencegah infiltrasi air ke dalam
perkerasan.
• Penambalan
di
seluruh
kedalaman.
Untuk celah yang lebih lebar (misalnya
lebih dari 5 mm), maka dapat dilakukan
pembangunan kembali pelat secara
lokal nya retak sudut berkembang
memotong keseluruhan pelat secara
vertikal, sedang gompal di sudut adalah
gompal yang memotong sambungan
dengan sudut tertentu (Shahin, 1994).
4. Patahan (Seulentent or Faulting) Penurunan
atau patahan adalah beda elevasi dua pelat
beton pada sambungan atau retakan.Patahan
biasanya terjadi akibat tidak adanya transfer
beban di antara dua pelat, yang diikuti dengan
pemadatan atau penyusutan volume lapisan
tanah di bawah pelat tersebut. menunjukkan
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perkerasan beton dengan tanpa alat transfer
beban yang diberikan pada sambungan.
Patahan di sambungan mengakibatkan kurang
nyamannya
pengendara,
dan
termasuk
kerusakan fungsional.
a. Faktor penyebab
• Beban kejut lalu lintas yang
bergerak di atas sambungan.
• Dukungan tanah-dasar dan lapis
pondasi buruk.
• Pelat tertekuk atau bergelornbang
akibat perubahan temperatur atau
beda kelembaban.
• hilangnya butiran halus material
lapis pondasi akibat pemompaan.
• Perubahan
volume tanahdasar
b. Cara perbaikan
• Patahan diasah.
• Mengembalikan pelat ke posisinya
semula dengan cara pengisian
bagian dasar plat beton (Pengisian
rongga dibawah pelat
(undersealing).
• Untuk beda elevasi kurang dari 25
mm, diberikan lapis perata,dan
pengisi retakan.
• Bila beda elevasi lebih dari 25 mm,
perbaikan di lakukan dengan
menambal,
atau
dengan
mengganjal pelat dengan pasak
yang diikuti dengan lapis tambahan
aspal (Overlay).
5. Retak buaya
Retak buaya adalah retak individual atau tidak
saling berhubungan satu sama lain yang
menyilang secara diagonal pada perkerasan
beton.Penyebab kegagalan struktur semacam ini
adalah akibat dari memadatnya tanah dasar
pasir halus,sehingga mengurangi kekuatanya
dalam
mendukung
pelat.kondisi
ini
mengakibatkan pecahnya pelat beton oleh akibat
tegangan yang berlebihan dalam pelat
a. Faktorpenyebab kerusakan
• Susutnya beton selama masa
perawatan dan panjang pelat
yang berlebihan.
• Penurunan
tanah-dasar
dan perkerasan.
• Pelat beton kurang tebal.
• Pelat mengalami rocking.
b. Cara perbaikan

•

Untuk celah yang kecil (misalnya
kurang dari
5 mm), maka
dilakukan pengisian celah dengan
aspal. Retakan dibersihkan dan
ditutup untuk mencegah infiltrasi
air ke dalam perkerasan.
• Untuk celah yang lebih lebar
(misalnya lebih dari 5
mm), maka dilakukan pembangunan
kembali pelat secara lokal.
• Penambalan
di
seluruh
kedalaman.
6. Sambungan
Sambungan adalah rusaknya perkerasan beton
akibat tekuk (buckling) lokal dari perkerasan
beton biasanya terjadi pada retakan atau
sambungan
melintang
yang mengalami
tegangan tekan yang tinggi, yaitu jika material
keras
mengisi
sambungan,
sehingga
menghambat pemuaian pelat beton,akibatnya
ujung pelat beton terangkat secara lokal dan
tekuk terjadi di dekat sambungannya.Blow-up
sering terjadi selama musim panas, di mana
pelat memuai secara berlebihan. Menghindari
blow-ups adalah dengan merawat sambungan
secara reguler, agar ruang ekspansi tersedia
saat beton memuai. Untuk hal
ini,,sambungan selalu dibersihkan
a. Faktor
penyebab
kerusakan
Sambungan pelat terisi dengan material
keras (material tidak mudah mampat:
pasir, kerikil), sehingga menghambat
pemuaian
pelat beton
b. Cara perbaikan
• Menambal di kedalaman parsial
atau di seluruh kedalaman pelat.
• Penggantian pelat.
perkerasan jalan pada poros Sidrap – Wajo
yang paling dominan parah adalah Amblas
0,93%, Tamblan 3,75%, dan Retak 1,29%.
Karakteristik kerusakan pada perkerasan
jalan poros Sidrap – Wajo didapatkan nilai
PCI yaitu sebesar 20 dengan kondisi sangat
buruk.
1. Untuk perbaikan kerusakan perkerasan
jalan, dengan penegakan aturan dan
pembatasan beban maksimum dan
Perlunya pemeliharaan rutin dan berkala
ruas jalan poros Sidrap – Wajo.
2. Jenis tindakan perbaikan kerusakan jalan
poros Sidrap – Wajo adalah sebagai berikut :
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a. Retak kulit buaya : penanganan
penambalan parsial atau di seluruh
kedalaman.
b. Retak kotak : penanganan ditutup
dengan larutan pengisi.
c. Amblas
:
penanganan
dengan lapen,lataston,laston,
dan buras.
d. Retak
Diagonal
:
Penanganan
dibongkar
kemudian
dilakukan
penambalan permukaan.
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e. Retak kulit buaya : penanganan
penambalan parsial atau di seluruh
kedalaman.
f. Retak kotak : penanganan ditutup
dengan larutan pengisi.
g. Amblas
:
penanganan
dengan lapen,lataston,laston,
dan buras.
h. Retak
Diagonal
:
Penanganan
dibongkar
kemudian
dilakukan
penambalan permukaan.
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