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dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
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ABSTRAK 

 

Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 

mengurangi beban berlebih yang melewati jalan. Beban berlebih tersebut 

dapat menyebabkan kerusakan dini serta penurunan tingkat layan jalan. 

Namun di sisi lain beban berlebih dapat meningkatkan perekonomian makro 

yaitu pergerakan barang yang lebih cepat. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui keuntungan dan kerugian dari muatan berlebih.  

Struktur  perkerasan  jalan dalam menjalankan  fungsinya  berkurang 

sebanding dengan bertambahnya  umur perkerasan dan bertambahnya  beban 

lalu lintas yang dipikul dari kondisi awal desain perkerasan tersebut. Lalu lintas 

yang semakin padat dan berkembang seiring dengan perkembangan disegala 

aspek kehidupan.  Umur  perkerasan  jalan  ditetapkan     pada  umumnya     

berdasarkan jumlah  kumulatif  lintasan  kendaraan  standar  (CESA, 

cummulative  equivalent standar  axle) yang diperkirakan akan melalui 

perkerasan tersebut, diperhitungkan dari   mulai   perkerasan   tersebut   dibuat   

dan   dipakai   umum   sampai   dengan perkerasan tersebut dikategorikan rusak 

(habis nilai pelayanannya). Pertumbuhan ekonomi yang cepat menuntut suatu 

permintaan pelayanan pada transportasi jalan yang lebih baik, kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan pergerakan. 

 

Kata Kunci : Perkerasan, Muatan Berlebih, Tingkat Pelayanan, Truk 
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ABSTRACK 

 

Today Government has released various policies to reduce vehicle 

overload on the road. Overload can cause premature damaging early and 

reducing pavement serviceabilty. In other cases, overload can improved 

macro economy, faster movement of logistic. This research was done to know 

advantages and disadvantages of overload. 

Pavement structure in its function decreases with age comparable 

pavement  and  increasing  traffic  burden  borne  from  the  initial  condition  of 

pavement design. Increasingly congested traffic and evolve with developments 

in all aspects of life. Pavement age is generally defined by the cumulative 

number of standard vehicle trajectory (CESA, cummulative equivalent standard 

axle) which is expected to be through the pavement, the pavement is calculated 

from the start was made, and the general use until the pavement  is 

considered  defective (out value services).  Rapid economic  growth  in the 

demand for services  requires  a better road transport, comfort, security and 

safety movement 

 

Key Words : Pavement, Overloading, Serviceability, Truck 
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