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ANALISA PENGARUH KONDISI PONDASI MATERIAL BERBUTIR TERHADAP 
UMUR RENCANA JALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALITIS  

( STUDI KASUS JALAN TOL SEMARANG) 
 

ABSTRAKSI 
 

Musim hujan mengakibatkan terjadinya rembesan samping pada kontruksi pondasi jalan, 
sehingga mempengaruhi daya dukung material berbutir yang berada pada lapisan pondasi. Daya 
dukung pondasi yang menurun tersebut akan mempengaruhi mutu, tingkat pelayanan dan umur 
pelayanan jalan yang semakin berkurang seperti kenyataan yang ada, dalam penelitian ini 
bertujuan menganalisa pengaruh kondisi pondasi material berbutir terhadap umur pelayanan 
jalan dengan menggunakan program BISAR 3.0 (Bitumen Stress Analysis in Roads). 

Dalam perhitungan umur pelayanan pererasan jalan pada penelitian ini, data-data 
pendukung seperti data lalu lintas harian rata-rata (LHR), data CBR, data temperature tahunan 
rata-rata, data geometrik jalan dan lain sebagainya diperoleh dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 
Cabang Semarang. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 
Nottingham Design Method untuk mencari nilai yang dibutuhkan sebagai input pada program 
BISAR 3.0, kemudian menganalisis stress dan strain menggunakan program BISAR 3.0 untuk 
kriteria fatigue dan kriteria deformasi yang dipakai untuk menghitung besarnya umur pelayanan 
perkerasan jalan. 
 Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh kondisi 
pondasi terhadap umur pelayanan jalan adalah pada kriteria fatigue kondisi terendam (soaked) 
umur pelayanan mengalami kenaikan, tetapi nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan 
kondisi tidak terendam (unsoaked) yaitu dengan persamaan y = 120,1e0.000x pada CTB 80 kg/cm2 

dan y = 134,0e0.000x pada CTB110 kg/cm2. kondisi terendam (soaked) , dan untuk kondisi CBR 
tidak terendam (Unsoaked) dengan persamaan y = 117,7e0.000x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 
131,6e0.000x pada CTB110 kg/cm2, sedangkan untuk kriteria deformasi kondisi terendam (soaked) 
umur pelayanan mengalami penurunan dan nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan 
kondisi tidak terendam (unsoaked) yaitu dengan persamaan kondisi CBR terendam (Soaked) y = 
72,31e-8E-0x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 80,13e-8E-0x pada CTB110 kg/cm2., dan untuk kondisi 
CBR tidak terendam (Unsoaked) dengan persamaan y = 80,06e-0.00x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 
86,45e-0.00x pada CTB110 kg/cm2. 
 
 
 
Kata kunci : Material berbutir, CBR, Bisar, Umur pelayanan 
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PENDAHULUAN 
Jalan merupakan sarana transportasi darat yang berperan penting dalam pengembangan 

potensi suatu wilayah, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang merata bagi semua 

wilayah. Pembangunan di sektor transportasi setiap tahun semakin meningkat pesat, oleh karena 

itu demi menunjang kelancaran pembagunan maka perkrasan jalan harus bermutu tinggi dan 

mempunyai keawtan sesuai dengan umur rencana tetapi juga ekonomis. 

Musim hujan mengakibatkan terjadinya kapilaritas (rembesan samping) pada kontruksi 

pondasi jalan oleh air, sehingga mempengaruhi kondisi material berbutir yang berada pada 

lapisan pondasi yang menyebabkan tingkat daya dukungnya menurun bahkan tak mampu lagi 

menahan beban lalu lintas, terlebih ruas jalan Tol Semarang dilintasi berbagai macam kendaraan 

berat ( bus 8 ton, truk , dan trailer). Selain itu, daya dukung pondasi yang menurun tersebut juga 

akan mempengaruhi mutu, tingkat pelayanan dan umur rencana jalan yang makin berkurang 

seperti kenyataan yang ada. 

Berdasarkan kondisi pondasi yang mengalami kapilaritas (rembesan samping), sehingga 

akan mempengaruhi daya dukung pondasi material berbutir yang mengakibatkan berkurangnya 

umur rencana jalan maka pada Tugas Akhir ini di lakukan Analisis Pengaruh Kondisi Pondasi 

Material Berbutir Terhadap Umur Rencana Jalan dengan Menggunakan Metode Analitis ( Study 

Kasus Jalan Tol Semarang Ruas Manyaran ). Metode analitis yang digunakan adalah dengan 

software BISAR (Bitumen Stress Analysis in Roads) release 3.0.  

 
LANDASAN TEORI 
A. Perkerasan Lentur 

Pada pembahasan ini, ruas jalan yang menjadi obyek penelitian menggunakan kontruksi 

perkerasan lentur (flexible pavement). Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan, 

meliputi: Lapis Permukaan ( Surface Course), Lapis Ponsasi Atas (Base Course), Lapis Pondasi 

Bawah (Subbase) dan Tanah Dasar (Subgrade). Bila beban kendaraan bekerja, seluruh lapis 

perkerasan dari atas ke bawah akan menerima beban dinamis, yang menyebabkan terjadinya 

tegangan dan regangan di setiap titik kedalaman (Sunarjono, 2009). 

B. Umur Rencana 

Umur rencana merupakan suatu periode tertentu dalam tahun, yang dirancang agar jalan 

yang direncanakan dan dipelihara dapat berfungsi selama periode tersebut. Umur rencana 

perkerasan ditentukan atas pertimbangan klasifikasi fungsional jalan, pola lalu lintas serta 
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ekonomi jalan yang bersangkutan, yang dapat ditentukan antara lain dengan metode Benefit Cost 

Ratio, Internal Rate Of Return, kombinasi dari metode tersebut atau cara lain yang tidak terlepas 

dari pola pengembangan wilayah. Umumnya perkerasan jalan dapat direncanakan dengan Umur 

Rencana (UR) 20 tahun. 

C. Metode Analitis 

Prinsip utama dari metode analitis adalah mengasumsikan perkerasan jalan menjadi suatu 

struktur “multi-layer (elastic) structure” untuk perkerasan lentur dan suatu struktur “beam on 

elastic foundation” untuk perkerasan kaku. Akibat beban kendaraan yang bekerja di atasnya, 

maka akan timbul tegangan (stress) dan regangan (strain) pada struktur tersebut. Lokasi tempat 

bekerjanya tegangan/regangan maksimum akan menjadi kriteria perancangan tebal struktur 

perkerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa filosofi pendekatan analitis dari desain perkerasan 

adalah mengasumsikan struktur perkerasan seperti struktur teknik sipil yang lain.  

D. BISAR 

Salah satu metode perancangan tebal perkerasan secara analitis yang dapat digunakan adalah 

Nottingham Design Method dari University of Nottingham di Inggris, (Brown et al.,1977). 

Penelitian ini menggunakan software yang telah didesain berdasarkan Nottingham Design 

Method yang berupa program BISAR 3.0. Program BISAR (Bitumen Stress Analysis in Road) 

produk Shell digunakan untuk mengestimasi ketebalan perkerasan aspal dan unbound granular 

layer. Program ini menghitung stress, strain dan displacement pada tiap posisi pada multi layer 

system (Setyawan, 2003). Beban yang bekerja adalah beban vertikal pada area yang berbentuk 

lingkaran. Pengaruh dari pembebanan tersebut akan dihitung dan resultan dari beban tersebut 

akan digunakan untuk penghitungan angka stress dan strain pada titik yang ditinjau Pada 

penghitungan ini, tiap lapisan mempunyai ketebalan yang beragam akan merespon pembebanan 

tersebut sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk setiap lapis perkerasan data 

ketebalan, modulus elastisitas, angka poisson ratio harus diketahui terlebih dahulu. 

E. Beban Gandar Standart 

Beban sumbu kendaraan yang akan digunakan dalam perhitungan adalah beban sumbu 

standar seberat 8,16 ton. Konfigurasi beban as standar yang dikenal dengan nama Standard 

Single Axle Load. Konstruksi perkerasan jalan menerima beban lalu lintas yang dilimpahkan 

melalui roda-roda kendaraan. Besarnya beban tersebut tergantung dari berat total kendaraan, 

konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan perkerasan, dan kecepatan kendaraan. Dengan 
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demikian efek dari masing-masing kendaraan terhadap kerusakan yang ditimbulkan tidaklah 

sama. Oleh karena itu, dalam perencanaan perkerasan jalan raya digunakan beban standar 

sehingga semua beban kendaraan dapat diekivalensikan terhadap beban standar dengan 

menggunakan ”angka ekivalen beban sumbu (E)”. Beban standar merupakan beban sumbu 

tunggal beroda ganda seberat 18.000 pon (8,16 ton) (Sukirman, 1999). Untuk input beban pada 

BISAR, digunakan beban pada satu roda sehingga nilai beban yang dimasukkan adalah sebesar 

8,16 ton : 4 = 2,04 ton. 

F. Kekakuan Tanah Dasar 

Nilai kekakuan tanah dasar dapat dikorelasikan secara dengan nilai CBR (California 

Bearing Ratio) maupun nilai IP (Index Plastisitas) tanah dasar dengan menggunakan rumus dari 

Brown et al.,1977 sebagai berikut : 

Ss = 10 x CBR          (III.1) 

Ss = 70 – PI          (III.2) 

Dengan : 

Ss  = Elastic stiffness pada tanah dasar (MPa) 

CBR = California Bearing ratio (%) 

PI = Indeks plastisitas (%) 

G. Temperature Desain 

Untuk memperhitungkan pengaruh temperatur dalam proses desain struktur perkerasan 

lentur secara analitis yaitu pendekatan desain praktis yang menggunakan faktor temperatur 

desain. Pendekatan desain praktis atau pendekatan desain rata rata menawarkan kemudahan 

dalam prosesnya tetapi memerlukan standar desain untuk penentuan faktor temperatur desain 

yang diperlukan. Dalam pemakaiannya faktor temperatur desain dikalikan dengan temperatur 

udara rata-rata tahunan untuk memperoleh temperatur lapisan campuran beraspal (untuk 

selanjutnya disebut temperatur perkerasan) rata-rata tahunan yang diperlukan dalam 

memperkirakan modulus lapisan campuran beraspal. Secara umum temperatur desain dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus (Brown S. F. dan Brunton J.M.,1984) sebagai berikut : 

a). Untuk kriteria retak lelah  

Temperatur desain = 1,92 T  (III.3) 

b). Untuk kriteria deformasi permanen 

Temperatur desain = 1,47 T  (III.4) 
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Dimana T = suhu udara rerata tahunan (°C) 

H. Kekakuan Bitumen 

Ketika tegangan diberlakukan pada material aspal, hasil regangan bergantung pada suhu dan 

lama waktu tegangan tersebut diterapkan. Karena itu, konsep sederhana Modulus Young menjadi 

rasio tegangan terhadap regangan dan mempunyai suatu nilai yang tetap untuk bahan tertentu 

jelas tidak berlaku. Sebagai gantinya, Van der Poel memperkenalkan istilah "kekakuan" (sb) 

seperti rasio tegangan terhadap regangan untuk aspal pada suhu dan waktu pembebanan tertentu. 

Untuk menghitung kekakuan bitumen maka digunakan persamaan Ullidtz (Brown S. F. dan 

Brunton J.M.,1984) 

Sb = 1,157 x 10-7 x t -0.368 x 2,718–PIr (SPr – T)5  (III.5) 

Dimana : 

Sb = kekakuan bitumen 

t = waktu pembebanan (detik) 

PIr= recovered penetration index 

SPr = softening point 

T = temperatur udara (°C) 

Untuk ketebalan lapisan campuran aspal antara 150 mm sampai 350 mm, waktu 

pembebanan dapat dihitung dengan hubungan empirik (Brown S. F. dan Brunton J.M.,1984) 

yang sederhana sebagai berikut : 

t =   (III.6) 

dengan :  

t = waktu pembebanan (detik)  

v = kecepatan kendaraan (km/jam) 

Recovered Penetration Index dapat dihitung dengan rumus dari (Brown S. F. dan Brunton 

J.M.,1984) sebagai berikut : 

PI   
,     – ,

,     – ,
  (III.7) 

Softening Point (SPr) dapat dihitung dengan rumus dari (Brown S. F. dan Brunton J.M.,1984) 

sebagai berikut : 

SP   98,4  26,35 x log 0,65 x P   (III.8) 
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dengan Pi = penetrasi aspal awal (0.1 mm) 

I. Kekakuan Campuran Elastik 

Dalam analisis perkerasan, jika nilai yang diukur tak tersedia maka kekakuan campuran 

elastik (Sme) dapat dihitung dari kekakuan aspal (Sb) dan rongga dalam campuran agregat (VMA) 

untuk nilai VMA antara 12% sampai 30% dan lebih besar dari 3%. Persamaan yang sesuai yaitu 

dari Brown et al.,1977 adalah sebagai berikut : 

Sme= Sb 1  ,  – ,  
  –     (III.9) 

n = 0,83 log 
  

   (III.10) 

Dimana : 

Sme = kekakuan campuran elastik 

Sb  = kekakuan bitumen 

VMA = voids in mix aggregate/rongga dalam campuran agregat 

J. Prediksi Umur Pelayanan 

Akhir suatu umur rencana perkerasan (biasanya 20 tahun) dapat ditandai dengan adanya 

salah satu kondisi yang berupa "kegagalan" atau "kondisi kritis". Kegagalan menyiratkan bahwa 

perkerasan sudah tidak lagi layak untuk digunakan. Keadaan ini ditandai dengan adanya bekas 

roda sebesar 20 mm atau keretakan yang luas akibat jejak roda. Sehingga pada rute tersebut perlu 

diberi lapis tambahan atau direkonstruksi. Sedangkan kondisi kritis dapat digambarkan dengan 

adanya bekas. 

roda sebesar 10 mm atau awal dari terjadinya retak jejak roda. Kondisi kritis merupakan 

awal kemunduran struktural yang dapat semakin cepat terjadi. Oleh karena itu, pada waktu 

terakhir penggunaan efektif struktur yang ada perlu dilakukan perbaikan dengan menambahkan 

suatu lapisan perkuatan. 

Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung umur pelayanan pada kriteria 

retak lelah : 

log N = 15,8 log εt – k – (5,13 log εt – 14,39) log VB – (8,63 log εt – 24,2) log SPi  (III.11) 

Dimana :  

N = umur pelayanan 

εt = asphalt mix tensile strain 
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k = konstanta retak lelah   

k = 46,82 untuk kondisi kritis 

k = 46,06 untuk kegagalan 

VB = volume of binder 

SPr = softening point 

Sedangkan pada kriteria deformasi permanen untuk menghitung umur pelayanan dapat 

digunakan rumus Brown et al.,1977 sebagai berikut : 

a). Untuk kondisi kritis 

N = fr 
,   
ε ,    (III.12) 

b). Untuk kegagalan 

N = fr 
  
ε ,                                                                                                               (III.13) 

Dimana : 

N = umur pelayanan 

εt = asphalt mix vertical strain 

fr = rut factor 

K. Angka Ekivalen Beban Gandar Standart 

Penentuan nilai faktor ekivalen (Equivalent Factor) pada setiap jenis kendaraan berbeda-

beda sesuai dengan beban sumbu kendaraan dan beban muatan kendaraan itu  sendiri. Untuk 

tiap golongan kendaraan, terdapat perbedaan konfigurasi sumbu dan roda, yaitu sebagai berikut : 

Golongan I + DINAS  : Sedan, Jeep, Pick Up, Bus, Angkutan Umum 

Golongan II   : Truck 2 Gandar 

Golongan III   : Truck 3 Gandar 

Golongan IV   : Truck 4 Gandar 

Golongan V   : Truck 5 Gandar/Lebih 

L. Beban Lalu Lintas 

Beban lalu lintas adalah beban yang secara langsung menyentuh permukaan lapis 

perkerasan.  Dengan  diketahuinya  beban lalu lintas dan tingkat  pertumbuhan lalu lintas maka 
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dapat dihitung kemampuan menahan beban lalu lintas  kumulatif  selama  umur  rencana  jalan 

tersebut dengan menggunakan rumus (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002) : 

Wt =  w18 . 
 (1+g)n-1

g
                (III.14) 

dengan: 

Wt = N = Jumlah gandar standar kumulatif (MSA) 

w18   = Beban gandar standar selama 1 tahun 

g   = Pertumbuhan lalu lintas (%) 

n   = Umur Rencana (tahun). 

 Besarnya nila w18 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002) di bawah ini.  

 w18 = DD x DL x LHR x E                  (III.15) 

 dengan: 

 w18  = Beban gandar standar kumulatif  

DD  = Faktor distribusi arah 

DL  = Faktor distribusi lajur 

E  = Angka ekivalen beban gandar sumbu kendaraan  

Pada umumnya faktor distribusi arah (DD) diambil 0,5, kecuali jika ada pertimbangan 

khusus, misalnya dalam satu arah dilewati truk-truk dengan beban penuh, sedangkan arah yang 

lainnya kosong (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002). 

 

 HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Rekapitulasi Pehitungan 

Tabel1 hasil Rekapitulasi Perhitungan  

Uraian Perhitungan Hasil Perhitngan 

1. Temperatur Design (T) 

a. Untuk kondisi fatigue  

b. Untuk kondisi deformasi  

2. Lama Pembebanan (t) 

3. Kekakuan Tanah Dasar (SS) 

4. Kekakuan Lapis Granuler (Sg) 

 

51,84 ˚C 

36,69 ˚C 

0,0145 detik 

159 MPa 
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a. Lapis Pondasi Bawah  

b. Lapis Pondasi Atas  

5. Recovered Penetration Index (PIr) 

6. Softening Point Recovered (SPr) 

7. Kekakuan Bitumen (Sb) 

a. Lapis Perkerasan AC-WC Modified  

     1) Kondisi fatigue  

     2) Kondisi Deformasi  

b. Lapis Perkerasan AC-BCModified  

     1) Kondisi fatigue  

     2) Kondisi Deformasi  

123,1 MPa 

6826,8 MPa 

- 0,297 

55,23 ˚C 

 

 

0,3 MPa 

1 MPa 

 

0,3 MPa 

1 MPa 
 

 

B. Pembebanan Lalu Lintas 

Dari tabel V.6 di atas maka dapat diketahui faktor ekivalen masing-masing 

kendaraan, yaitu sebagai berikut : 

• Golongan I+DINAS (3+5)T = 0,09526+0,73503  = 0,83029 

• Golongan II (5+8)   = 0,73503+0,92385  = 1,65888 

• Golongan III (6+7.7)  = 1,52416+1,07161  = 2,59577 

• Golongan IV (6+7+7.7)  = 0,73503+0,54154+1,07161 = 2,34819 

• Golongan V (6+7.7+5.5)  = 1,52416+1,0716+0,27859 = 2,87472 

Dari data survey LHR selama satu tahun di jalan tol Semarang seksi A (Krapyak-

Jatingaleh) tahun 2011 didapat kumulatif beban gandar standar (W18) yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 2 Hasil Perhitungan Ekivalen Beban Sumbu Standar Kendaraan 

Jenis 
Golongan 

Total 
Kendaraan ESAL DD DL W18 

I + DINAS 947422 0.00236 0.30 0.9 604 
II 256061 1.6589 0.45 0.9 172033 
III 50274 2.5958 0.45 0.9 52852 
IV 20794 2.3482 0.45 0.9 19775 
V 6325 2.8747 0.45 0.9 7364 
Total ESAL Harian Tahun 2011 252629 
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C. Perhitungan Umur Pelayanan 
1. Kondisi fatigue cracking 

Kondisi retak lelah (fatique cracking) keadaan dimana terjadi penurunan 

structural tingkat pelayanan jalan sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan 

struktur semakin cepat. Perhitungan umur rencana dengan kondisi retak lelah 

(fatigue) menggunakan persamaan III.17 sebagai berikut ini : 

log N = 15,8 log εt – k – (5,13 log εt – 14,39) log VB –(8,63 log εt – 24,2) log SP1 
Data:  

εt  = 28,11 µstrain. 

VB  = 11,54 % (AC-BC) 

digunakan  

VB = (5,6%+5,4%)/2 = 5,5 % 

SPr= 55,23 ⁰C 

K = 46,06 

log N = 15,8 log 20,11– k – (5,13 log 20,11– 14,39) log 5,5 – 

(8,63 log 20,11– 24,2) log 49,3 

  = 2,525 
N = 1829,069 MSA 

Umur pelayanan tersedia dalam juta lintasan gandar standard (MSA), untuk 

menjadikan tahun maka umur pelayanan harus dikonversi dengan menggunakan 

LHR yang sudah diekivalensikan dan tingkat pertumbuhan lalu lintas. 

Data : 

W18   = 252629 gandar standar/tahun/arah 
g   = 5 % per tahun. 

N = Wt  = 1829,069 MSA 

Tahun pembukaan jalan: 2011  

Besaranya nilai umur rencana dalam satuan tahun dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Wt   = W18 . 
(1+g)n-1

g
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1829,069 MSA = 252629.  (1+0,05)n-1
0,05

 

Dengan bantuan aplikasi solver pada Microsoft excel 2007 didapatkan umur 

pelayanan (n) pada kondisi kritis 134,78 tahun. 

2. Kondisi deformasi permanen 

Kondisi deformasi permanen adalah kondisi dimana jalan sudah tidak layak pakai 

atau dinyatakan gagal strukturalnya, sehingga harus direncanakan ulang sebagai 

konstruksi jalan baru. Untuk menghitung umur pelayanan jalan (N) kondisi deformasi 

digunakan persamaan III.19. 

N  = fr 
3 x 109

εz
   3,57   

Data: 

εz  = 64,17 µstrain. 

Fr  = 1 

N  = fr 
3 x 109

εz
   3,57   

  = 1,00 3 x 109

,  3,57   

  = 156,20 MSA 
Konversi umur pelayanan (N) menjadi tahun: 

Data : 

W18   = 252629gandar standar/tahun/arah 

g  = 5 % per tahun. 

N = Wt = 134,78 MSA 

Tahun pembukaan jalan: 2011 
Besaranya nilai umur rencana dalam satuan tahun dapat dihitung sebagai berikut : 

Wt   = W18 . 
(1+g)n-1

g
 

156,20 MSA   = 252629. (1+0,05)n-1
0,05

 

Dengan bantuan aplikasi solver pada Microsoft excel 2007 didapatkan umur 

pelayanan (n) pada kondisi kritis 56,1 tahun. 

D. Pembahasan 
1. Data variasi nilai CBR 
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Variasi nilai kuat tekan CTB dan nilai CBR lapis pondasi bawah untuk kondisi CBR 

Soaked dan CBR Unsoaked pada Tabel V.12 dan Tabel V.13 di bawah ini : 

Tabel 3. Variasi Nilai Kuat Tekan CTB dan Nilai CBR Soaked  

Lapis Pondasi Nilai Kuat Tekan 

(kg/cm2) 

Nilai CBR 

(%) 

Nilai Modulus 
(MPa) 

Lapis Pondasi Atas 80 kg/cm2 - 6826,8 

110 kg/cm2 - 8326,8 

Lapis Pondasi Bawah - 42 % 114,3 

- 62,5 % 124,9 

 

Tabel 4 Variasi Nilai Kuat Tekan CTB dan Nilai CBR Unsoaked  

Lapis Pondasi Nilai Kuat Tekan 

(kg/cm2) 

Nilai CBR 

(%) 

Nilai Modulus 
(MPa) 

Lapis Pondasi Atas 80 kg/cm2 - 6826,8 

110 kg/cm2 - 8326,8 

Lapis Pondasi Bawah - 75 % 133,6 

- 90 % 140,6 

 
 

2. Hasil Perhitungan Umur Pelayanan 
Tabel 5 Hasil Perhitungan Konversi Satuan Umur Pelayanan (n) CBR Soaked 

Lapis 

Pondasi 

Nilai Kuat 

Tekan 
(kg/cm2) 

Nilai 

CBR 

(%) 

Umur Pelayanan 
(MSA) 

Umur Pelayanan 

(Tahun) 

Fatigue Deformasi Fatigue Deformasi 
LPA 80 kg/cm2 - 1829069297 156201444.91 120.8117 70.9791 

110 kg/cm2 - 1859864899 146265783.15 121.153 69.67566 
LPB - 42  

3604788350 215290435.01 134.6894 77.37802 
- 62,5  

3662998520 201652046.50 135.0173 76.06844 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Konversi Satuan Umur Pelayanan (n) CBR Unsoaked  

Lapis 

Pondasi 

Nilai Kuat 

Tekan 
(kg/cm2) 

Nilai 

CBR 

(%) 

Umur Pelayanan 
(MSA) 

Umur Pelayanan 

(Tahun) 

Fatigue Deformasi Fatigue Deformasi 
LPA 80 kg/cm2 - 1857038974.02 146265783.15 121.0908 69.90049 

110 kg/cm2 - 1902897928.93 139589628.92 121.6205 68.75083 
LPB - 65  

3662998520.27 201652046.50 134.9443 76.29116 
- 75  

3742429295.86 192459615.15 135.4564 75.13607 
 

  Dari hasil analisis didapatkan hubungan antara kondisi CBR terendam (soaked) dan 

tidak terendam (unsoaked) dengan umur pelayanan Jalan Tol Semarang Seksi A pada STA. 

2+400 -7+508 untuk kriteria fatigue dan kriteria deformasi yang dapat dilihat pada Gambar 

V.4 dan Gambar V.5, sebagai berikut:  

 
Gambar 1 Grafik Hubungan CBR Dengan Umur Pelayanan UntukKriteria Fatigue 
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Gambar 2. Grafik Hubungan CBR Dengan Umur Pelayanan Untuk Kriteria Deformasi 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil variasi nilai adar air dan perhitungan umur pelayan menggunakan metode 

Nottingham Designx Method, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kondisi CBR terendam (Soaked) umur pelayanan mengalami kenaikan untuk kriteria 

fatigue dengan persamaan y = 134.0e0.000x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 120.1e0.000x pada 

CTB110 kg/cm2, sedangkan untuk kriteria deformasi mengalami penurunan dengan 

persamaan y = 86.45e-0.00x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 80.06e-0.00x pada CTB110 

kg/cm2. 

2. Kondisi CBR tidak terendam (Unsoaked) umur pelayanan mengalami kenaikan untuk 

kriteria fatigue dengan persamaan y = 131.6e0.000xpada CTB 80 kg/cm2 dan y = 

117.7e0.000xpada CTB110 kg/cm2, sedangkan untuk kriteria deformasi mengalami 

penurunan dengan persamaan y = 84.24e-0.00x pada CTB 80 kg/cm2 dan y = 77.85e-0.00x 

pada CTB110 kg/cm2. 

B. Saran 
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2. Perlu diteliti lebih lanjut, mengapa dalam metode analytis ini terjadi perbedaan hasil yang 

signifikan dalam perhitungan kondisi fatique dengan deformation. 

3. Perlu pemahaman lebih lanjut mengenai program BISAR 3.0. 
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