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Abstrak –Jalan Raya merupakan salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan 
penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peranan yang sangat penting 
tersebut mewajibkan pembina jalan melakukan perawatan rutin/periodik pada ruas jalan yang 
menjadi tanggung jawabnya, sehingga ruas jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
Perawatan periodik/overlay selama ini sering menggunakan lapisan Laston (hotmix), demikian pula 
yang terjadi pada ruas jalan Legundi-Bunder STA 15+800 -18+800 Kabupaten Gresik. Menurut 
Saleh (1989), lapisan Laston sebagai lapisan overlay dapat digantikan dengan interblock. 
Permasalahan, bagaimana kelayakan sisi teknis dan biaya penggunaan interblock sebagai lapisan 
ulang/ overlay, bila dibandingkan dengan Laston ?                                                                                        

 Perhitungan tebal lapisan ulang/overlay untuk interblock maupun Laston mengikuti tata cara 
Bina Marga, sesuai Petunjuk perencanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode 
analisa komponen SKBI-2.3.26.1987. Setelah tebal masing-masing perkerasan diketahui, maka 
dilakukan perhitungan biaya meliputi biaya pembangunan dan pemeliharaan pada nilai sekarang 
(present worth). Keuntungan/kerugian interblock dari sisi teknis dan biaya dapat diketahui untuk 
penilaian kelayakan penggunaan interblock tersebut. 

Hasil perhitungan tebal overlay untuk CBR tanah dasar = 5,37% , Umur Rencana 10 tahun, 
diperoleh ITP= 12,50 sedangkan ITP ada=11,17, maka ITP perlu=1,33 sehingga diperoleh 
interblock tebal 8 cm, pasir perata 5 cm, dan lapis pondasi (sirtu Klas C) 10 cm atau lapisan tebal 
23 cm diatas perkerasan lama.  Lapisan aspal beton (Laston MS 744)) sebagai lapisan overlay , 
pada kondisi yang sama diperoleh tebal 4 cm diatas perkerasan lama. Sisi biaya menunjukkan 
bahwa harga Laston lebih mahal 20,96 % dari interblock K-450 dan sisi teknis interblock 
mempunyai kelebihan seperti umur teknis lebih panjang, pemasangan/perbaikannya mudah, bisa 
dikerjakan padat karya, pemeliharaan murah, tahan terhadap air/cuaca, tahan terhadap bahan 
kimia (bensin,solar,olie) dan bisa langsung dilalui setelah terpasang . Interblok yang mempunyai 
banyak kelebihan cukup layak sebagai lapisan ulang/overlay perkerasan lentur jalan raya . 
 
Kata Kunci— Interblock, Laston, Lapisan ulang dan perbandingan biaya     
  
1. PENDAHULUAN 

Jalan raya merupakan prasarana 
transportasi yang mempunyai peranan 
penting sebagai penghubung dari suatu 
wilayah ke wilayah yang lain, demikian pula 
hal nya ruas jalan Legundi- Bunder 
Kabupaten Gresik. Pergerakan orang/barang 

bisa terganggu, apabila kapasitas dan 
perkerasan jalan tidak memenuhi 
persyaratan. Kecepatan rencana (VR) pada 
ruas jalan tersebut sebagai jalan kolektor 
adalah 60 km/jam, karena itu masih dapat 
menggunakan perkerasan jenis interblok 
sebagai lapisan ulang/overlay permukaan 
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perkerasan jalan. Selama ini lapisan 
ulang/overlay permukaan jalan selalu 
menggunakan Laston dengan 
keuntungan/kerugiannya. Permasalahan, 
bagaimana kelayakan penggunaan 
perkerasan interblock dibandingkan dengan 
Laston sebagai lapisan overlay dari sisi 
teknis dan biaya? Hal ini dapat diperoleh 
melalui pembahasan, sehingga dengan 
pemilihan yang tepat akan dapat diperoleh 
biaya pemeliharaan jalan yang berkualitas 
dengan biaya yang relatip murah. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

Interblock dan aspal beton (Laston) 
termasuk lapisan atas perkerasan 
lentur(flexible pavement) jalan raya. 
Perhitungan tebal perkerasan masing-masing 
sebagai perkerasan lentur untuk perkerasan 
baru maupun lapisan ulang/overlay 
mengikuti cara Bina Marga(metode analisa 
komponen). Hal yang membedakan adalah 
nilai koefisien relatip bahan (a1

UKURAN 
SARINGAN 

), dimana 
untuk Laston sebesar 0,30 dan  interblock 
lengkap dengan pasir perata (bedding sand) 
dan pasir pengisi (joint filling sand) sebesar 
0,44. Menurut Saodang (2004) persyaratan 
gradasi untuk pasir perata dan pasir pengisi 
interblock  ditunjukkan pada Tabel 1 dan 
Tabel 2.  

Tabel 1.  Gradasi pasir perata 
% LOLOS 

SARINGAN 
9,52 mm 
4,75 mm 
2,36 mm 
1,18 mm 

600 microns 
300 microns 
150 microns 
75 microns 

100 
95-100 
80-100 
50-85 
25-60 
10-30 
5-15 
0-10 

    Sumber : Saodang, H (2004) 
 

Tabel 2. Gradasi Pasir Pengisi 
UKURAN 

SARINGAN 
% LOLOS 

SARINGAN 
2,36 mm 
1,18 mm 

600 microns 
300 microns 
150 microns 
75 microns 

100 
90-100 
60-90 
30-60 
15-30 
5-10 

       Sumber : Saodang,H (2004)                               
 
Pasir perata dan pasir pengisi bila sulit 
didapatkan menurut Hananto (1986) dapat 
digantikan dengan pasir buatan/abu batu 
sebagai hasil sampingan pemecahan batu. 
Interblock mutu K-450 mempunyai macam-
macam bentuk, tetapi yang paling baik 
dipakai bentuk bergigi pada ke empat bidang 
sisinya (Gambar 1), sedang pola 
pemasangan  dengan pola tulang ikan 
(Gambar 2). Bentuk dan pola pemasangan 
ini merupakan yang terbaik untuk 
perkerasan, karena adanya gaya 
pengereman. Mengenai tebal interblock 
bervariasi 6 cm, 8 cm, 10 cm, menurut Bina 
Marga untuk jalan kolektor cukup digunakan 
interblock tebal 8 cm. Gambar bentuk dan 
pola pemasangan interblock Lihat gambar 1 
dan gambar 2 
 

 
Gambar 1.  Bentuk interblock          
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Gambar 2.Pola pemasangan herringbone 
          
          Perhitungan biaya perkerasan meliputi 
biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan, 
dimana biaya pembangunan untuk Laston 
masih ditambah adanya biaya pemeliharaan 

rutin dan periodic (overlay), maka biaya 
perkerasan Laston dibanding interblok akan 
menjadi lebih mahal. Biaya pemeliharaan 
rutin per-tahun untuk interblok relatip lebih 
kecil sekitar 1 % biaya pembangunan, 
dibandingkan dengan Laston sekitar 3 % 
biaya pembangunan.  Interblock tidak 
memerlukan   pemeliharaan periodik 
sebagaimana Laston. Semua biaya seperti 
biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan 
dapat dinilai pada kondisi saat ini (Present 
Worth).  
         Penentuan klas, bentuk tebal dan pola 
pemasangan interblock dipengaruhi oleh 
Equivalent Standar Axle (ESA) dan 
penggunaannya. Kekuatan perkerasan 
Interblock tergantung pada mutu block, 
bentuk block, tebal block dan pola 
pemasangan block, Lihat Tabel 3.

 

Tabel 3.  Kelas, Bentuk, Tebal dan Pola pemasangan Interblock
Penggunaan atau beban ESA Kelas Bentuk Tebal (mm) Pola Pemasangan

Trotoar, Taman II A, B, C 60 H, B, S

ESA < 105 II A, B, C 60 H, B, S

Parkir, Garasi II A, B, C 60 H, B, S

ESA 103 - 104 I A 80 H

ESA > 104 I A, B, C 80 H, B, S

Parkir Kontainer I A, B 100 H

Sumber : Saodang, H(2004)

Keterangan : 
ESA (Equivalent Standart Axle); Klas I mutu beton K-450 dan klas II mutu beton K-350  
 
Pada tabel 3 juga dikelompokkan Interblock 
berdasar bentuknya yaitu A, B, C dan 
D(bentuk khusus), dengan penjelasan 
masing-masing type sebagai berikut : (lihat 
gambar 3) 
A= bentuk sisi bergigi dengan lekukan yang 
mengunci pada keempat bidang sisinya dan  

dapat dipasang dengan pola tulang ikan 
(herring bone). 
B= bentuk sisi bergigi dengan lekukan yang 
mengunci pada dua bidang sisinya dan tidak   
dimungkinkan dipasang pola tulang ikan 
(basket weave) 
C= bentuk persegi panjang atau pola 
memanjang (stretcher).  
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D= bentuk khusus yang tidak termasuk bentuk A, B atau C 
 

  
 

 
A B C D 

 
Gambar 3. Bentuk Interblock A-B-C-D  
         Kelebihan interblock selain 
pemeliharaan rutin murah, juga mudah 
dirawat, pelaksanaan pembangunan bisa 
padat karya, tahan terhadap air dan bahan 
kimia (bensin, solar, olie), jalan dapat 
langsung dibuka setelah pemasangan selesai. 
Kerugian penggunaan interblock yaitu tidak 
nyaman dilewati, tidak bisa dipakai untuk 
kecepatan tinggi (maximum 60 km/jam) 
karena pasir pengisi bisa terhisap keluar. 

Lapisan aspal beton (Laston)  merupakan 
lapisan konstruksi jalan yang terdiri dari 
aspal keras dengan agregat yang bergradasi 
menerus, kemudian dicampur, dihampar dan 
dipadatkan pada suhu tertentu sebagai 
lapisan aus. Laston mempunyai sifat, tahan 
terhadap keausan lalu lintas, kedap air, 
mempunyai nilai struktural dan stabilitas 
yang tinggi. 
 

 
3. METODOLOGI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA LALU LINTAS DATA TANAH (CBR) DATA IKLIM 

ITP perkerasan lentur 

START 

DATA KONDISI 
PERKERASAN 

ITP ada 

LAPISAN ULANG 
INTERBLOCK 

PERBANDINGAN 
∼ TEKNIS 
∼ BIAYA 

KESIMPULAN 

STOP 

LAPISAN ULANG 
LASTON 

ITP perlu 
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4. PEMBAHASAN 
Perhitungan lapisan ulang/overlay untuk 

Laston dan interblock karena masing-masing 
merupakan perkerasan lentur (flexible 
pavement), mengikuti cara Bina Marga 
(metode analisa komponen). Menurut 
Wardhana (2010), sesuai beban lalu lintas 
yang ada, CBR tanah dasar sebesar 5,37 % 
dan Umur Rencana (UR)=10 tahun ,cara 
Bina Marga memberikan hasil LER =4815 
dan ITP= 12,5. Perkerasan lama, sesuai 
pengamatan lapangan/visual diperoleh data 
sebagai berikut : 
- Lapis permukaan Laston t=10 cm kondisi 

80 %. 
- Pondasi atas, batu pecah  t=35 cm kondisi 

80%. 
- Pondasi bawah, sirtu t=45 cm kondisi 75 

%  
Sesuai data diatas,  ITP perkerasan lama  
=(80%x10x0,4) + (80%x35x0,14) + 
(75%x45x0,12) 
=  11,17 
 

Sehingga  ITP perlu = 12,5-11,17= a1.D1  
1,33     = 0,4.D1 atau D1= 3,32 cm,  
dipakai 4 cm Laston MS 744 
Kemudian untuk interblock K-450 dilakukan 
perhitungan dengan data lalu lintas dan cara 
yang sama sebagai berikut  : 
LER 10 = 4815  Total ESA selama 10 
tahun  
= 4815 x 10 x 365 
= 17574750 >10 5 

ESA >10 5 dipakai nomogram 1 
Sehingga tebal interblok K450  
berdasarkan ITP 10

- Tebal interblok 8 cm= 0,44 x 8      = 3,52 
 = 1,33  sebagai berikut 

- Pasir perata 5 cm (max)= 0,04 x 5 = 0,20 
- Lapis pondasi bawah,sirtu klas C 

= 0,11 x 10 =1,10 

 

 
 

+ 
ITP   =    4,82 > ITP=1,33 …..  OK 
Gambar Hasil perhitungan dalam 
pembahasan, Lihat gambar 4 

Gambar 4. Lapisan Ulang/Overlay Laston MS 744 dan Interblock K-450

4cm

pasir perata

SIRTU 
kelas C

Laston MS 744

Interblock K-450pasir pengisi

Perkerasan Jalan Lama

8 cm

5cm

10cm

Perkerasan Jalan Lama

Batu pinggir

  
 
Perhitungan biaya per m2 lapisan 

ulang/overlay masing-masing untuk Laston 
tebal 4 cm, diperoleh harga sebesar Rp. 
75.000,- dan interblock  K-450 tebal 8  cm 

,pasir perata 5 cm, pondasi sirtu C tebal 10 
cm diperoleh harga sebesar Rp.62.000,- . 
Nilai tersebut adalah nilai sekarang (Present 
worth) yang telah memasukkan biaya 
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pemeliharaan rutin disamping biaya 
pelaksanaan.  Perkerasan lentur dengan lapis 
permukaan/overlay Laston lebih mahal 
20,96% dibandingkan dengan lapis 
permukaan interblock K 450. Perbedaan 
biaya  disebabkan biaya pelaksanaan dan  
pemeliharaan rutin Laston lebih besar dari 
biaya pelaksanaan dan pemeliharaan rutin 
interblock K-450. Kelebihan penggunaan 
interblock sebagai suatu produk beton 
dengan mutu tinggi tetapi karakteristik 
terpasang tergolong fleksibel selain murah, 
mudah dirawat, tahanan gelincir (skid 
resistance) tinggi, pengerjaan padat karya 
yang bisa menampung banyak tenaga kerja, 
tahan cuaca dan bahan kimia, selain itu juga 
murah, umur teknis lebih panjang sehingga 
dapat dipakai berulang-ulang walaupun 
mengalami pembongkaran untuk perbaikan 
lapis bawahnya, tetapi kerugiannya tidak 
nyaman dilewati, tidak bisa dipakai untuk 
kecepatan tinggi, atau banyak kelebihan 
yang dimiliki interblock, sehingga layak 
untuk lapisan ulang/overlay ruas jalan 
Legundi- Bunder kabupaten Gresik. 
 
 
5. KESIMPULAN 
          Sesuai dengan pembahasan maka 
dapat disimpulkan beberapa hal  terkait 
penggunaan Laston dan interblock sebagai 
lapis ulang/overlay permukaan  untuk ruas 
jalan Legundi - Bunder Kabupaten Gresik 
sebagai  berikut : 
- Perhitungan tebal lapisan ulang/overlay 

dengan cara Bina Marga telah diperoleh 
tebal Laston sebesar  4 cm atau 
interblock K 450, tebal 8 cm berikut 
lapisan pasir perata 5 cm dengan tebal 
pondasi sirtu kelas C tebal 10 cm. 

- Perhitungan dari sisi biaya pada nilai 
sekarang (present worth), ternyata 
lapisan ulang/overlay Laston lebih mahal 

20,96 % dibandingkan dengan lapisan 
ulang/overlay interblock. Hal ini terjadi 
karena biaya pelaksanaan overlay dan 
pemeliharaan Laston lebih besar dari 
interblock . 

- Kelebihan penggunaan interblock 
sebagai suatu produk beton dengan mutu 
tinggi tetapi karakteristik terpasang 
tergolong fleksibel selain murah, mudah 
dirawat, tahanan gelincir (skid 
resistance) tinggi, pengerjaan padat 
karya yang bisa menampung banyak 
tenaga kerja, tahan cuaca dan bahan 
kimia, selain itu juga murah, umur teknis 
lebih panjang sehingga dapat dipakai 
berulang-ulang walaupun mengalami 
pembongkaran untuk perbaikan lapis 
bawahnya, tetapi kerugiannya tidak 
nyaman dilewati, tidak bisa dipakai 
untuk kecepatan tinggi, atau banyak 
kelebihan yang dimiliki interblock, 
sehingga layak untuk lapisan 
ulang/overlay ruas jalan Legundi- 
Bunder kabupaten Gresik. 
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