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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Uraian Umum 

Studi pustaka merupakan suatu pembahasan dengan dasar buku-buku referensi 

yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk 

menggunakan rumus-rumus tertentu dalam desain. Disamping itu, untuk 

memecahkan masalah yang ada baik untuk menganalisa faktor-faktor dari data 

pendukung maupun merencanakan konstruksi yang menyangkut perhitumgan 

teknis. 

Serangkaian kegiatan perencanaan konstruksi underpass perlu memperhatikan 

beberapa aspek, diantaranya adalah lalu lintas, kondisi tanah dasar dan konstruksi 

underpass tersebut. Pada daerah simpang, khususnya bundaran perlu adanya suatu 

analisa untuk menentukan penyelesaian terbaik guna mengatasi konflik yang terjadi 

pada persimpangan tersebut. Dengan analisa ini nantinya dapat dibuktikan bahwa 

persimpangan tersebut perlu atau tidak dibangun suatu simpang susun. 

Untuk memberikan gambaran terhadap proses perencanaan maka diuraikan 

beberapa kajian berikut ini. 

 

2.2 Aspek Lalu Lintas 

Tinjauan dari aspek lalu lintas diperlukan untuk analisis bagian jalinan pada 

bundaran. Analisis ini terdiri dari analisis kapasitas bundaran, panjang antrian, 

angka henti dan tundaan. Disamping itu, diperlukan juga suatu analisis pada kaki-

kaki bundaran berupa density / kepadatan pada tiap – tiap ruas jalan. Analisis ini 

dipergunakan untuk menilai kemampuan bundaran pada Simpang Joglo Solo dalam 

melayani lalu lintas yang ada serta analisis mengenai kemungkinan penggunaan 

underpass sebagai penyelesaian permasalahan yang timbul. 

Sedangkan tinjauan dari aspek alinyemen jalan, baik alinyemen vertikal 

maupun horizontal selain digunakan dalam analisis kelayakan eksisting jalan, juga 
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digunakan untuk desain underpass. Dengan memperhatikan aspek alinyemen 

nantinya akan diperoleh suatu desain underpass yang aman, nyaman, serta efektif. 

 

2.2.1 Klasifikasi Fungsional Jalan 

Klasifikasi fungsional seperti dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 26 

tahun 1985 pasal 4 dan 5 mengenai 2 (dua) sistem jaringan jalan, terdiri dari : 

1. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang 

dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan 

simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut : 

a. Dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus 

kota jenjang I, kota jenjang II, kota jenjang III dan kota jenjang dibawahnya 

sampai persil. 

b.  Menghubungkan kota jenjang I dengan kota-kota jenjang II antar satuan 

wilayah pengembangan. 

Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer terdiri dari : 

• Jalan arteri primer menghubungkan kota jenjang I yang berdampingan 

atau menghubungkan kota jenjang I dengan kota jenjang II. 

• Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang II dengan kota 

jenjang II atau menghubungkan kota jenjang II dengan kota jenjang III. 

• Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang I dengan persil, atau 

kota jenjang II dengan persil, atau kota jenjang III dengan persil, atau 

kota jenjang III dengan kota jenjang III, atau kota dibawah jenjang III 

ssampai persil. 

 

2. Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi 

primer, fungsi sekunder I, fungsi sekunder II, fungsi sekunder III, dan 

seterusnya sampai ke perumahan. 

a. Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder I atau menghubungkan kawasan sekunder I dengan kawasan 

sekunder I atau menghubungkan kawasan sekunder I dengan kawasan 

sekunder II. 
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b. Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder II dengan 

kawasan sekunder II atau menghubungkan kawasan sekunder II dengan 

kawasan sekunder III. 

c. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder I dengan 

perumahan, atau menghubungkan kawasan sekunder II dengan perumahan, 

atau menghubungkan kawasan sekunder III dan seterusnya sampai ke 

perumahan. 

 

2.2.2 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan 

Klasifikasi jalan menurut kelas jalan didasarkan pada kemampuan jalan untuk 

menerima beban lalu lintas yang dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST). 

Klasifikasi untuk jalan antar kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Jalan Menurut Kelasnya 

Fungsi Kelas 
Muatan Sumbu Terberat 

MST (ton) 

Arteri 

I 

II 

III A 

> 10 

10 

8 

Kolektor 
III A 

III B 

8 

< 8 

 Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.3 Klasifikasi menurut Medan Jalan 

Klasifikasi berdasarkan medan jalan ini memakai kemiringan medan yang 

diukur tegak lurus garis kontur. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi jalan menurut kemiringannya 

Jenis Medan Notasi 
Kemiringan Medan 

(%) 

Datar 

Perbukitan 

Pegunungan 

D 

B 

G 

< 3 

3 – 25 

> 25 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 
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2.2.4 Kecepatan Rencana 

Kecepatan rencana adalah kecepatan maksimum yang aman dan dapat 

dipertahankan disepanjang bagian tertentu pada bagian tertentu pada jalan raya. 

Kecepatan rencana ini didasarkan pada kondisi cuaca cerah, lalu lintas lenggang dan 

pengaruh hambatan samping jalan yang tidak berarti. Kecepatan rencana untuk 

jalan antar kota dapat diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak 

boleh lebih dari 20 km/jam. Kecepatan rencana ini didasarkan pada fungsi jalan dan 

kondisi medan jalan. Kecepatan rencana untuk jalan antar kota adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 Kecepatan Rencana Berdasarkan Klasifikasi Fungsi dan Medan 

Fungsi 
Kecepatan Rencana Vr (km/jam)

Datar Bukit Pegunungan 

Arteri 70 – 120 60 – 80 40 – 70 

Kolektor 60 – 90 50 – 60 30 – 50 

Lokal 40 – 50 30 – 50 20 – 30 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.5 Koefisien Kendaraan 

Pada umumnya lalu lintas pada jalan raya terdiri dari campuran kendaraan 

cepat, kendaraan lambat, kendaraan ringan, kendaraan berat, serta kendaraan tak 

bermotor. Dalam hubungannya dengan kapasitas jalan, pengaruh dari jenis 

kendaraan terhadap keseluruhan arus lalu lintas diperhitungkan dengan 

membandingkannya terhadap pengaruh dari suatu mobil penumpang. Untuk menilai 

setiap kendaraan kedalam satuan mobil penumpang (smp), digunakan suatu 

koefisien. Koefisien tersebut adalah ekivalen mobil penumpang (emp). Besar emp 

untuk jalan 6 lajur 2 arah terpisah (6/2 D) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4 Koefisien EMP Kendaraan 
Tipe 

Alinyemen 
Arus Lalu Lintas per 

Arah (kend/jam) 

Emp

MHV LB LT MC

Datar 

0 

1500 

2750 

> 3250 

1,2 

1,4 

1,6 

1,3 

1,2 

1,4 

1,7 

1,5 

1,6 

2,0 

2,5 

2,0 

0,5 

0,6 

0,8 

0,5 
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Bukit 

0 

1100 

2100 

> 2650 

1,8 

2,0 

2,2 

1,8 

1,6 

2,0 

2,3 

1,9 

4,8 

4,6 

4,3 

3,5 

0,4 

0,5 

0,7 

0,4 

Gunung 

0 

800 

1700 

> 2300 

3,2 

2,9 

2,6 

2,0 

2,2 

2,6 

2,9 

2,4 

5,5 

5,1 

4,8 

3,8 

0,3 

0,4 

0,6 

0,3 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

Sedangkan emp yang digunakan untuk analisa persimpangan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.5 Koefisien kendaraan untuk persimpangan 
Jenis Kendaraan Emp

Kendaraan ringan (LV) 

Kendaraan berat (MHV) 

Kendaraan bermotor (MC) 

Kendaraan tak bermotor (UM) 

1,0 

1,3 

0,4 

1,0 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

• MHV  (medium heavy vehicle/kendaraan berat menengah) adalah kendaraan 

dengan dua gandar berjarak 3,5 – 5,0 m. Yang termasuk dalam kendaraan ini 

adalah bus kecil dan truk dengan enam roda. 

• LV (light vehicle/kendaraan ringan) adalah kendaraan bermotor roda empat 

dengan dua gandar. Yang termasuk dalam kendaraan ini adalah kendaraaan 

penumpang, oplet, mikro bus, dan truk kecil. 

• LT (light truck/truk besar) adalah truk tiga gandar dan truk kombinasi dengan 

jarak antar gandar (gandar pertama dan kedua) adalah < 3,5 m. 

• Bus besar yaitu bus dengan tiga atau dua gandar, jarak antar as 5,0 – 6,0 m. 

• MC (motor cycle/sepeda motor) yaitu sepeda motor dengan dua atau tiga roda. 

Yang termasuk dalam MC adalah sepeda motor dan kendaraan roda tiga sesuai 

klasifikasi Bina Marga. 

• UM (unmotor cycle/kendaraan tak bermotor) yaitu kendaraan bertenaga 

manusia atau hewan diatas roda. Kendaraan tidak bermotor tidak dianggap 
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sebagai unsur lalu lintas tetapi sebagai unsur hambatan samping. Yang termasuk 

dalam kendaraan tak bermotor adalah sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta 

dorong sesuai denga klasifikasi Bina Marga. 

 

2.2.6 Hambatan Samping (side friction) 

Hambatan samping adalah pengaruh kegiatan samping ruas terhadap kinerja 

lalu lintas. Banyaknya kegiatan samping jalan ini menimbulkan konflik dengan arus 

lalu lintas. Hambatan samping di Indonesia lebih diperhatikan daripada di negara 

barat, hal ini karena tingkat kesadaran dalam berdisiplin lalu lintasdi Indonesia 

masih rendah serta terbatasnya kondisi jalan-jalan di Indonesia. Untuk lintas antar 

kota, faktor hambatan samping ini berpengaruh lebih besar dari pada lalu lintas 

perkotaan karena lalu lintas antar kota membutuhkan keleluasaan berakendara lebih 

besar daripada lalu lintas dalam kota yang merupakan perjalanan jarak pendek. 

Hambatan samping yang terbukti berpengaruh dalam kapasitas dan kinerja 

jalan luar kota terdiri dari : 

• Pejalan kaki (bobot 0,6) 

• Pemberhentian angkutan umum dan kendaraan lain (bobot 0,8) 

• Kendaraan lambat seperti becak, kereta kuda, dll (bobot 0,9) 

• Kendaraan masuk dan keluar dari lahan samping jalan (bobot 1,0) 

Menurut bina marga, hambatan samping ini dibagi / diklasifikasikan dalam 

beberapa kelas, yaitu : 

Tabel 2.6 Kelas Hambatan Samping 

Kelas hambatan 
samping SFC 

Kelas 

Frekuensi
berbobot dari 

kejadian 
(kedua sisi) 

Kondisi khusus 

Sangat rendah VL < 50 Pedesaan pertanian yang belum berkembang 

Rendah L 50 – 150 
Pedesaan dengan beberapa bangunan dan 

kegiatan samping jalan 

Sedang M 150 - 250 Kampung dengan kegiatan pemukiman 

Tinggi H 250 – 350 Kampung dengan beberapa kegiatan pasar 

Sangat tinggi VH > 350 
Hampir perkotaan dengan banyak pasar / 

kegiatan niaga 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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2.2.7 Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas merupakan banyaknya jumlah kendaraan yang melewati 

suatu titik di ruas jalan tertentu pada interval waktu tertentu. Pada dasarnya volume 

lalu lintas yang tinggi akan membutuhkan lebar perkerasan jalan yang lebih lebar 

agar aman dan nyaman. Sebaliknya jalan dibuat terlalu lebar namun volume lalu 

lintasnya rendah cenderung membahayakan. 

 

2.2.7.1 Pertumbuhan Lalu Lintas 

Pertumbuhan lalu lintas dimasa mendatang dapat diperkirakan dengan 

menggunakan rumus : 

LHRn = LHRo (1 + i)n , dimana: 

 

 LHRn =  LHR tahun ke-n umur rencana 

 LHRo =  LHR awal tahun umur rencana 

 i =  pertumbuhan lalu lintas 

 n =  kumulatif tahun rencana 

Volume LHR (Lintas Harian Rata-rata) adalah volume total yang melewati 

suatu titik atau ruas pada fasilitas jalan untuk kedua jurusan selama satu tahun 

dibagi oleh jumlah hari dalam satu tahun. 

Dengan mengetahui besarnya pertumbuhan lalu lintas tiap tahun, akan 

diperoleh suatu grafik pemakaian suatu ruas jalan, sehingga diperoleh tren kedepan 

pemakai jalan tersebut. Pertumbuhan lalu lintas ini digunakan sebagai analisis untuk 

membuktikan hipotesis bahwa dengan dibangunnya underpass ini, maka kondisi 

Simpang Joglo Solo akan lebih aman. 

 

2.2.7.2 Kepadatan (density) 

Kepadatan lalu lintas adalah merupakan jumlah kendaraan yang bergerak pada 

suatu panjang ruas jalan tertentu. Satuan kepadatan adalah kendaraan per km atau 

kendaraan-km per jam. 

Kepadatan lalu lintas dapat juga dikaitkan dengan penyediaan jumlah lajur 

jalan. Semakin tinggi kepadatan lalu lintas, semakin penting juga jalan tersebut 

didalam jaringan jalan. 
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Secara macroscopic bisa didapat dengan rumus : 

Flow = Speed x Density 

Dimana : Flow =  pertumbuhan (kend / jam) 

 Speed =  kecepatan (km / jam) 

 Density =  kepadatan (kend / jam) 

 

2.2.8 Bundaran 

Analisis suatu bundaran (roundabout) sangat dipengaruhi oleh kondisi 

eksisting geometri simpang, kondisi lingkungan, serta kebutuhan lalu lintas. 

 

 
 

Gambar 2.1 bagian-bagian pada pendekat bagian jalinan pada bundaran  

Keterangan : 

• W1,2  atau WX adalah lebar jalur lalu lintas dari bagian pendekat yang digunaka 

oleh lalu lintas yang bergerak, diukur pada bagian tersempit. Satuan ukuran 

yang dipakai adalah m. 

• WW adalah lebar efekitf bagian jalinan, diukur pada bagian tersempit. 

• WE adalah lebar rata – rata pendekat ke bagian jalinan. 

2
21 WW

WE
+

=  

• LW adalah panjang jalinan efektif untuk bagian jalinan. 

W

W
L

W
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2.2.8.1 Kapasitas 

Yaitu arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan. 
8,15,05,1

3,1
0 1311135

−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −×⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +××=

W

WW

W

E
W L

Wp
W

WWC  

RSUCS FFCC ××= 0  

Dimana : C =  kapasitas (smp / jam). 

 C0 =  kapasitas dasar (smp / jam). 

 FCS =  faktor koreksi kapasitas dasar sehubungan dengan ukuran   

    kota (jumlah penduduk). 

 

Tabel 2.7 Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) 
Ukuran kota 

(CS) 

Penduduk 

(Juta) 

Faktor penyesuaian ukuran kota 

(FCS) 

Sangat kecil 

Kecil 

Sedang 

Besar 

Sangat besar 

< 0,1 

0,1 – 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

> 3,0 

0,82 

0,88 

0,94 

1,00 

1,05 

 

 FRSU =  faktor koreksi kapasitas dasar sehubungan dengan adanya   

    gangguan samping yang meliputi faktor tipe lingkungan  

    jalan dan kendaraan tidak bermotor. 

 

Tabel 2.8 Faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan 

tak bermotor (FRSU) 
Kelas tipe  

lingkungan jalan RE 

Kelas hambatan 

samping SF 

Rasio kendaraan tak bermotor (PUM) 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 > 0,25 

Komersial  

Tinggi 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70 

Sedang  0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0,70 

Rendah 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0,71 

Pemukiman  

Tinggi 0,96 0,91 0,86 0,82 0,77 0,72 

Sedang  0,97 0,92 0,87 0,82 0,77 0,73 

Rendah  0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74 

Akses terbatas Tinggi/sedang/rendah 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 
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2.2.8.2 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan : 

C
Q

DS SMP=  

Dimana : QSMP =  arus total (smp/jam) ; SMPkendSMP FQQ ×=  

 FSMP =  faktor Smp ; 

     ( ) 100/%%% MCHVSMP empMCempHVLVF +×+=  

 C =  kapasitas (smp / jam) 

 

Derajat kejenuhan bundaran ditentukan sebagai berikut : 

DS = max dari (DSi) ; i = 1 ... n. 

Dimana : DSi = Derajat kejenuhan bagian jalinan i. 

 n = Jumlah bagian jalinan pada bundaran. 

 

2.2.8.3 Tundaan (delay) 

Tundaan pada bagian jalinan adalah waktu hambatan rata-rata yang dialami 

oleh kendaraaan sewaktu melewati suatu bagian jalinan. Nilai tundaan 

mempengaruhi nilai waktu tempuh kendaraan. Semakin tinggi nilai tundaan, 

semakin tinggi waktu tempuhnya. 

 

 

Tundaan di bundaran bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu : 

a. Traffic delay (DT) yaitu tundaan karena lalu lintas berinteraksi dengan 

kendaraan dari bagian jalinan lain. 

b. Geomitric delay (DG) yaitu disebabkan oleh perlambatan atau percepatan ketika 

kendaraan berputar pada bundaran. 

 

Tundaan rata-rata dirumuskan sebagai berikut : 

DGDTDR +=  

Dimana : DR =  rata-rata tundaan pada bagian jalinan (det/smp) 

 DT =  traffic delay pada bagian jalinan (det/smp) 

 DG =  geometric delay pada bagian jalinan (det/smp) 
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Tundaan lalu lintas (DT) menurut MKJI 1997 hal 4 – 37 (grafik DT vs DS) : 

( ) 2168982,22 ⋅−−⋅+= DSDSDT  untuk DS < 0,6 

( ) ( ) 2152525,059186,0
1 ⋅−−⋅−= DSDSDT  untuk DS > 0,6 

Dimana : DT =  tundaan lalu lintas rata-rata pada pendekat j (det/smp) 

 DS =  derajat kejenuhan 

  

Tundaan Geometri (DG) pada bagian jalinan adalah : 

( ) 441 ⋅+⋅−= DSDSDG  

Dimana : DG =  tundaan rata-rata geometri pada pendekat (det/smp) 

 

Jadi Tundaan rata – rata (DR) dihitung sebagai berikut : 

( ) ( ) 441 ⋅+⋅−+×= ∑ DSDSQ
DTQDR

masuk

ii  ; i = 1 ... n 

Dimana : i =  bagian jalinan i dalam bundaran 

 n =  jumlah bagian jalinan dalam bundaran 

 Qi =  arus total lapangan pada bagian jalinan i (smp/jam) 

  DTi =  tundaan lalu lintas rata – rata pada bagian jalinan i  

       (det/smp) 

  Qmasuk=  jumlah arus total yang masuk bundaran (smp/jam) 

 

2.2.9 Jalur dan Lajur 

2.2.9.1 Jalur dan Jumlah Lajur 

Jalur adalah suatu bagian dari lajur lalu lintas yang ditempuh oleh kendaraan 

dalam satu jurusan. Jalur jalan dapat terdiri dari satu atau lebih lajur. Lajur adalah 

bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka lajur jalan dan 

memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan. 

Jumlah lajur jalan pasda suatu jalur sangat ditentukan oleh perkiraan 

kebutuhan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang akan melalui jalan 

tersebut. Jumlah jalur jalan harus ditentukan oleh perbandingan antara volume 

kendaraan untuk perencanaan dengan standar perencanaan LHR perjalur. 
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Tabel 2.9 Penentuan Lebar Jalur dan Bahu Jalan 

VLHR 
smp / hari 

ARTERI KOLEKTOR LOKAL 

Minimum Minimum Minimum 

Lebar 
Jalur (m) 

Lebar 
Bahu (m) 

Lebar 
Jalur (m)

Lebar 
Bahu (m) 

Lebar 
Jalur (m) 

Lebar 
Bahu (m) 

< 3.000 4,50 1,0 4,5 1,0 4,5 1,0 

3.000 – 10.000 6,0 1,5 6,0 1,5 5,0 1,0 

10.000 – 25.000 7,0 2,0 7,0 2,0 - - 

> 25.000 2 x 7,0 2,0 2 x 3,5 2,0 - - 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.9.2 Lebar Jalur dan Lajur 

Lebar lajur jalan ditentukan oleh ukuran dan kecepatankendaraan dengan 

memperhatikan faktor ekonomi, keamanan dan kenyaman. Lebar lajur jalan tidak 

boleh lebih kecil  daripada lebar maksimum kendaraan yang diijinkan melalui jalan 

tersebut. 

Tabel 2.10 Lebar Lajur Jalan Ideal 
FUNGSI KELAS Lebar Lajur Ideal

Arteri 
I 

II, IIIA 

3,75 

3,50 

Kolektor IIIA, IIIB 3,00 

Lokal IIIC 3,00 

   Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.10 Tipe Alinyemen 

Tipe alinyemen adalah gambaran topografi daerah yang dilalui jalan dan 

ditentukan oleh jumlah naik dan turun (m/km) serta jumlah lengkung horizontal 

(rad/km) sepanjang segmen jalan. Tipe alinyemen ini digunakan dalam analisa serta 

perencanaan suatu jalan terutama untuk pencapaian suatu desain jalan yang aman, 

nyaman, serta efisien. 

Secara umum, pembagian tipe alinyemen dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 2.11 Pembagian Tipe Alinyemen 

Tipe Alinyemen 
Naik + Turun

(m/km) 
Lengkung Horisontal 

(rad/km) 

Alinyemen datar 

Alinyemen bukit 

Alinyemen gunung 

< 10 

10 – 30 

> 30 

< 1,00 

1,00 – 2,5 

> 2,50 

 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

2.2.11 Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal adalah garis garis vertikal yang dibentuk oleh bidang 

vertikal melalui sumbu jalan. Alinyemen vertikal merupakan bentuk geometri jalan 

dalam arah vertikal. Profil ini menggambarkan perencanaan terhadap adanya jalan 

naik dan turun untuk memberikan pertimbangan akan kemampuan penuh melalui 

jalan tersebut. 

Dalam merencanakan alinyemen vertikal, biasanya telah diketahui elevasi dan 

sta. PVI (point of vertical intersection), kemudian baru dihitung besaran-besaran 

sebagai berikut : 

• Panjang lengkung vertikal (PLV) 

• Pergeseran vertikal (E) 

• Alinyemen permukaan underpass dibawah atau diatas pusat perpotongan 

vertikal (PPV) 

• Elevasi dan stasioning dari PLV dan peralihan tangen vertikal (PTV) 

• Elevasi permukaan jalan antara PLV, PPV, PTV, pada setiap stasiun yang 

terdapat pada alinyemen 

Panjang minimum LV dapat dihitung dengan menggunakan grafik panjang 

minimum lengkung vertikal cekung atau tabel standar panjang minimum lengkung 

vertikal berdasarkan kecepatan rencana pada standar perencanaan jalan untuk dalam 

kota. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alinyemen Vertikal 

datar = 
turunan 

Lengkung 
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2.2.11.1 Lengkung Cembung dan Cekung 

Dalam perencanaan alinyemen vertikal, lengkung vertikal harus disediakan 

pada setiap lokasi yang mengalami perubahan kelandaian. Adanya lengkung 

vertikal ini dimaksudkan untuk mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian 

dan menyediakan jarak pandang henti. Lengkung vertikal terdiri dari lengkung 

vertikal cembung dan lengkung vertikal cekung. 

Rumus-rumus yang digunakan pada alinyemen vertikal cembung adalah 

sebagai berikut : 

 
Dasar S < Lv S > Lv 

Jarak pandang henti 

dan menyiap 2
21

2

)22(100 hh
SLv
+⋅

⋅∆
=  

∆

+
−⋅=

2
21 )22(

2
hh

SLv

Penyerapan goncangan 
360

2VLv ⋅∆
=  

360

2VLv ⋅∆
=  

Dimana : Lv =  panjang lengkung vertikal (m) 

 ∆ =  perbedaan grade (%) 

 S =  jarak pandang henti atau jarak pandang menyiap (m) 

 h1 =  tinggi mata pengemudi (m) 

 h2 =  tinggi halangan (m) 

Disamping rumus diatas, suatu lengkung vertikal cembung juga harus 

memenuhi syarat : 

a. Keluesan bentuk 

Didapat dengan rumus : Lv = 0,6 . V 

Dimana V adalah kecepatan rencana kendaraan 

b. Syarat Drainase 

Didapat dengan rumus : Lv = 40 . ∆ 

Lengkung vertikal cekung adalah lengkung vertikal dimana titik perpotongan 

antara kedua parabola sedemikian. Panjang lengkung vertikal cekung ditentukan 

dengan : 
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Dasar S < Lv S > Lv 

Jarak penyinaran lampu 

kendaraan )5,3150(

2

S
sLv

⋅+
⋅∆

=  
∆

⋅+
−=

)5,3150(2 SSLv  

Dimana : Lv =  panjang lengkung vertikal (m) 

 ∆ =  perbedaan grade (%) 

 S =  jarak pandang henti atau jarak pandang menyiap (m) 

 

Disamping itu, suatu lengkung vertikal cekung harus memenuhi syarat : 

a. Kenyamanan / Penyerapan Goncangan 

390

2VLv ⋅∆
=  

b. Keluesan Bentuk 

VLv ⋅= 6,0  

c. Syarat Drainase 

 

ALv ⋅= 40  

Gambar 2.3 Lengkung Vertikal Cekung S > L 

 

 
Gambar 2.4 Lengkung Vertikal Cembung S < L 

 

 

 

 

h 

L
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2.2.11.2 Jarak Pandang Henti (stopping sight distance) 

Jarak pandang henti minimum harus selalu diberikan pada setiap bagian jalan. 

Jarak pandang henti adalah panjang bagian jalan yang diperlukan oleh pengendara 

untuk menghentikan kendaraannya setelah melihat rintangan di lajur lintasannya. 

Jarak pandang henti (JPH) merupakan jumlah dari komponen jarak, antara lain 

yaitu : 

a. Jarak reaksi (reaction distance) 

Jarak reaksi merupakan panjang bagian jalan yang dibuthkan oleh pengemudi 

selama waktu persepsi / waktu PIEV (perception, intellection, emotion, villition) 

atau waktu untuk melihat, berfikir, menyadari, dan memutuskan sampai dengan 

waktu selama pengereman kendaraan. Menurut AASHTO 1990, ditetapkan waktu 

PIEV adalah 1,5 detik. 

Jarak reaksi pengereman merupakan panjang bagian jalan yang dibutuhkan 

oleh pengemudi untuk melakukan pengereman. Waktu yang dibutuhkan oleh 

pengemudi untuk melakukan pengereman. Waktu yang dibutuhkan untuk 

menghentikan kendaraan ini disebut waktu reaksi yang besarnya adalah 0,5 – 1,0 

detik. 

Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk waktu persepsi dan waktu reaksi 

adalah : 

Waktu reaksi  = waktu PIEV + 1,0 detik 

 = 1,5 + 1,0 detik = 2,5 detik 

Jadi jarak reaksi ( Dp ) adalah : 

dp = 0,278 x V x t 

Dimana : dp =  jarak reaksi ( m ) 

 V =  kecepatan rencana ( km / jam ) 

 T =  waktu ( detik ) 

Bila waktu  yang dibutuhkan adalah 2,5 detik, maka : 

dp = 0,695 x V 

b. Jarak pengereman (breaking distance) 

Jarak pengereman adalah jarak yang diperlukan pengemudi untuk 

menghentikan kendaraannya, diukur dari saat menginjak rem sampai dengan 

kendaraan berhenti (db). 
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 Gambar 2.5 Kendaraan Berjalan Pada Turunan Dengan Kecepatan V 

 

( )Gfg
Vdb

−⋅
=

2

2

 

Dimana : db =  jarak horizontal selama pengereman sampai dengan  

                               berhenti ( m ) 

 V =  kecepatan kendaraan saat pengereman 

 G =  tangen α ( % = kemiringan 1/100 ) 

 f =  koefisien gesek memanjang 

 g =  percepatan gravitasi = 9,81 m / detik 

 W =  berat kendaraan 

 α =  sudut jalan terhadap horisontal 

 

Hubungan antar nilai f (faktor geser memanjang) dengan kecepatan kendaraan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.12 Koefisien Gesek Pengereman 

Kecepatan 
(km/jam) 

Koefisien Gesek ( f ) Kecepatan 
(km/jam) 

Koefisien Gesek ( f ) 

AASHTO Bina Marga AASHTO Bina Marga

30 / 27 - 0,400 72 0,31 - 

32 0,40 - 80 / 72 0,30 0,300 

40 / 36 0,38 0,375 88 0,30 - 

48 0,35 - 90 - - 

50 / 45 - 0,350 97 0,29 - 

56 0,34 - 100 / 90 - 0,285 

60 / 54 - 0,330 104 0,29 - 

64 0,32 - 113 0,28 - 

70 / 63 - 0,313 120 / 108 - 0,280 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

f 

f 
W

α 

m . a 
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Jadi besar JPH adalah : 

 JPH = Jarak reaksi + jarak pengereman 

 

Jarak Pandang Henti sangat tergantung pada kedudukan tinggi mata 

pengemudi dan tinggi rintangan terhadap muka jalan (perkerasan). 

Standar AASHTO ’90 : h1 = 106 cm h2 = 15 cm 

Standar Bina Marga : h1 = 100 cm h2 = 10 cm (dalam kota-urban) 

  h1 = 120 cm h2 = 10 cm (luar kota-rural) 

h1 =  kedudukan tinggi mata pengemudi terhadap muka jalan (perkerasan). 

h2 =  tinggi rintangan terhadap muka jalan (perkerasan) 

 

Atas dasar pertimbangan keamanan, maka penetapan besarnya Jarak Pandang 

Henti didasarkan pada kendaraan penumpang. 

Sedangkan untuk kendaraan besar (truk/bis) dikompensasi dengan kondisi : 

• Kedudukan tinggi mata pengemudi truk / bis lebih besar daripada kendaraan / 

mobil penumpang. 

• Kecepatan truk pada umumnya lebih rendah daripada kendaraan / mobil 

penumpang. 

Batasan Jarak Pandang Henti menurut Bina Marga adalah : 

 

Tabel 2.13 jarak Pandang henti minimum 
Kecepatan Rencana

(km/jam) 
Jarak Pandang Henti

(m) 

120 

100 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

250 

175 

120 

75 

55 

40 

27 

16 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 
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2.2.11.3 Jarak Pandang Menyiap (passing sight distance) 

Jarak Pandang Menyiap (JPM) adalah bagian jalan yang diperlukan oleh 

pengemudi untuk melakukan gerakan menyiap kendaraan lainnya yang bergerak 

lebih lambat secara aman. Asumsi yang dipergunakan untuk kendaraan menyiap 

adalah : 

a. Kendaraan yang disiap berjalan dengan kecepatan tetap. 

b. Menjelang menyiap, kendaraan yang akan menyiap telah menyesuaikan 

kecepatannya hingga sama dengan kendaraan yang akan disiap dan 

mengikutinya. 

c. Bila kendaraan yang akan menyiap telah berada pada lajur untuk menyiap, 

pengemudi harus punya waktu untuk memutuskan gerakan menyiap diteruskan 

atau tidak sambil mengamati daerah menyiap di depannya. 

d. Bila diputuskan menyiap, maka kendaraan yang menyiap harus menambah 

kecepatannya minimal 15 km/jam lebih besar dari kecepatan kendaraan yang 

disiap. 

e. Ketika kendaraan kembali pada lajurnya, harus tersedia jarak bebas yang cukup 

antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang datang dari arah lawan. 

f. Kecepatan kendaraan dari arah lawan sama dengan kecepatan kendaraan yang 

menyiap. 

g. Penetapan tinggi  mata dan tinggi objek adalah : 

• Tinggi mata = h1 = 106 cm dan tinggi objek = h2 = 125 cm menurut 

AASHTO ’90. 

• Tinggi mata = h1 = tinggi objek = h2 = 100 cm menurut Bina Marga. 

 

Dari asumsi diatas dapat digambarkan pola gerakan menyiap seperti dibawah. 
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Gambar 2.6 Pola Gerakan Menyiap 

 

Jadi jarak pandang menyiap adalah : 

Dp = d1 + d2 + d3 + d4 

Dimana : 

d1 =  jarak PIEV = jarak yang ditempuh kendaraan yang akan  

      menyiap selama waktu reaksi dan waktu membawa  

      kendaraannya yang hendak membelok ke lajur lawan. 

 =  0,278 x t1 ((V – m) + (0,5 x a t1)) 

t1 =  waktu selama d1 

 =  2,12 + 0,026 V 

m =  perbedaan kecepatan kendaraan yang menyiap dan yang disiap,      

          minimal 15 km/jam. 

V =  kecepatan rata-rata kendaraan yang menyiap ≈ Vr 

a =  percepatan rata-rata kendaraan yang menyiap 

 =  2,052 + 0,0036 V 

d2 =  jarak pandang penyiapan = jarak yang ditempuh selama kendaraan  

         menyiap di jalur lawan / kanan. 

 =  0,278 V x t2 

t2 =  waktu selama d2 

 =  6,56 + 0,048 V 

d3 =  diambil 30 – 100 m 

d1 1/3 d2 2/3 d2 

TAHAP 1 

d1 1/3 d2 2/3 d2 d4 d3 

TAHAP 2 
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d4 =  jarak pendekat papasan 

 =  2/3 d3 

Untuk pertimbangan ekonomis : 

Dp = 2/3 d2 + d3 + d4 (minimum) 

Batasan jarak pandang menyiap menurut Bina Marga adalah : 

 

Tabel 2.14 Jarak Pandang Menyiap 
Kecepatan Rencana

(km/jam) 
JPM Minimum

(m) 

120 

100 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

800 

670 

550 

350 

250 

200 

150 

100 

  Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.11.4 Kelandaian 

Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan 

bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Untuk jalan antar kota, 

kelandaian maksimum berdasarkan kecepatan rencana adalah : 

 

Tabel 2.15 Kelandaian Maksimum 
Kecepatan Rencana

(km/jam) 
Kelandaian Maksimum i 

(%) 

120 

110 

100 

80 

60 

50 

40 

< 40 

3 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

10 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 
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Panjang landai kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus disediakan 

agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian sehingga 

penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan rencana. Panjang landai 

kritis menurut Bina Marga ditetapkan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.16 Panjang Kritis Pada Kelandaian 
Kelandaian

(%) 
Kecepatan Pada Awal Tanjakan 

80 60

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

630 

460 

360 

270 

230 

230 

200 

320 

210 

160 

120 

110 

90 

80 

  Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997 

 

2.2.11.5 Alinyemen Horisontal 

Alinyemen horisontal adalah proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang 

horisontal. Alinyemen horisontal terdiri atas garis lurus (tangen) dan garis lengkung 

(busur lingkaran, spiral). 

Bagian lengkung merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian karena 

pada bagian tersebut dapat terjadi gaya sentrifugal yang cenderung melemparkan 

kendaraan keluar. Dengan adanya lengkung peralihan, perubahan antara garis lurus 

dan lengkung dapat dilakukan secara berangsur – angsur. Bila peralihan tersebut 

dihilangkan maka bagian yang lurus langsung menyambung dengan lengkung 

sehingga terdapat badan jalan yang tidak nyaman. 

Ada 3 macam alinyemen horisontal, yaitu : 

1. Lingkaran Penuh (full circle) 

Pada umumnya tipe tikungan ini dapat dipakai pada daerah datar, tetapi juga 

tergantung pada besarnya kecepatan rencana dan radius tikungan. 

β⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

2
1tgRcT  
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β⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

4
1tgTcE  

RcLc ⋅⋅= β0175,0  

LcLt =  

tangent

T

TC CT

P I

1 /2 

E

RC

T

tangent

R
C

Lc

 
Gambar 2.7 Lengkung Full Circle 

Dimana : 

 T =  jarak antara Tc dan PI (m) 

 Rc =  jari – jari circle (m) 

 E =  jarak PI ke lengkung circle (m) 

 Lc =  panjang bagian lengkung circle (m) 

 Β =  sudut tangen (º) 

 

2. Spiral – spiral 

Lengkung peralihan dipasang diawal. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

perubahan yang tidak mendadak pada jari – jari tikungan, super elevasi dan 

pelebaran jalan. 

Pada spiral – spiral, dimana Lc = 0 atau Sc = 0 adalah merupakan tikungan 

yang kurang baik, sebab tidak ada jarak tertentu dalam masa tikungan yang sama 

miringnya. Pada lengkung bentuk spiral – spiral prinsipnya hampir sama dengan 
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tipe spiral – circle – spiral, hanya pada spiral – spiral tidak menggunakan lengkung 

circle, Lc = 0 sehingga Lt = 2 Ls. 

o180
2 SRLs ⋅⋅⋅⋅

=
θπ  

( )
K

tgPRTs
+

∆⋅+
=

2
 

R
PREs
+

∆⋅+
=

2
cos)(  

LcLsLt += 2  

Ts
Xc

k

s

PI

Yc
Es

SCS

Rc Rc

s s

ST

TS

P

Y

 
Gambar 2.8 Lengkung Spiral – Spiral 

 

Dimana : 

 PI  = Titik perpotongan garis tangent utama  

 TS  = Titik perubahan dari tangent ke spiral  

 SC = Ttitik perubahan dari spiral ke circle 

 CS  = Titik perubahan dari circle ke spiral 

 RC = Jari – jari lengkung lingkaran 

 L  = Panjang busur spiral dari TS ke suatu titik seberang 

 Lc  = Panjang busur lingkaran  
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 Ls = Panjang busur spiral  

 T  = Panjang tangent utama  

 E  = Panjang eksternal total dari PI ke tengah busur lingkaran 

 TI = Panjang ‘tangen panjang’ dari spiral  

 Tk  = Panjang ‘tangen pendek’ dari spiral 

 S  = Panjang tali busur spiral  

 Si  = Panjang tali busur spiral dari TS ke titik seberang  

 ∆Rc = Jarak dari busur lingkaran tergeser terhadap garis tangent  

 Xm  = Jarak dari TS ke titik proyeksi pusat lingkaran pada tangent  

 ∆ = Sudut pertemuan antara tangent utama  

 α = Sudut pertemuan antara tangent lingkaran dan sudut pusat  

     lingkaran 

 θs = Sudut spiral  

 θsi  = Sudut spiral pada titik seberang pada spiral  

 σ = Sudut antara tangent utama dengan tali busurnya  

 Xc, Yc = Koordinat SC atau CS terhadap TS –PI atau PI – TS 

 Xi, Yi  = Koord setiap titik pada spiral terhadap TS–PI atau PI– TS 

 

3. Spiral – Circle – Spiral 

Pada tikungan jenis ini dari arah tangen ke arah circle memiliki spiral yang 

merupakan transisi dari bagian luar ke bagian circle. Adanya lengkung spiral adalah 

lengkung transisi pada alinyemen horisontal. 

( ) RcPRcEs −
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∆⋅+=

2
1cos  

( ) ktgPRcTc +∆⋅+=
2
1  

( )
o180

2 RcSLc ⋅⋅⋅⋅+∆
=

πθ  

LcLsLt +⋅= 2  
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Gambar 2.9 Lengkung Spiral – Circle – Spiral 

 

2.2.11.6 Pelebaran Tikungan 

Pada tikungan, kendaraan tidak dapat membuat lintasan sesuai lajur yang 

tersedia. Hal ini disebabkan karena kendaraan memiliki panjang tertentu, dimana 

pada waktu membelok roda bagian belakang akan menjalani lintasan yang lebih 

dalam dari roda depan. 

Bila kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi, maka akan terjadi 

pergeseran roda belakang kearah luar. Untuk itu, diperlukan perlebaran dibagian 

tikungan samping lebar perkerasan yang direncanakan atau yang sudah ada. 

 

Besarnya penambahan di tikungan : 

( ) ( ) ZnTdcbnB +−++= 11  

Dimana : B =  lebar perkerasan di tikungan (m) 

 n =  jumlah lajur lalu lintas 

 b1 =  lebar lintasan truk pada tikungan (m) 

( )221 PRRb +−=  

 R =  jari – jari tikungan (m) 

T

T - 
Xc

Xc
Xm

W

Yc

S C C S

E

L c

b a g ia n  l in g k a r a n

TS STLs
bagian sp ira l

5 0 °

S

R
C

R
C
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 b =  lebar lintasan truk (m) 

 c =  kebebasan samping (0,8) 

 Td =  lebar melintang akibat tonjolan depan (m) 

( )( )RAPARTd −+⋅⋅+= 22  

 Z =  pelebaran karena faktor psikologi (m) 

R
VZ ⋅

=
015,0  

 V =  kecepatan rencana (km/jam) 

 

2.3 Aspek Tanah 

Tanah merupakan material yang tediri dari agregat (butiran) mineral – mineral 

padat yang tidak tersementasi satu sama lain dan dari bahan – bahan organik yang 

telah lapuk disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang – ruang kosong 

diantara partikel – partikel padat tersebut. 

Dari penyelidikan tanah maka dapat diidentifikasi jenis dan sifat tanah pada 

lokasi proyek tersebut. Hal ini berguna dalam perencanaan dinding penahan tanah 

dan pondasi dari struktur underpass. 

 

2.3.1 Aspek Tanah dengan Konstruksi Underpass 

Pada prinsipnya kondisi tanah dalam kedudukannya ada tiga kemungkinan 

yaitu tanah dalam keadaan diam, tanah dalam keadaan aktif dengan adanya tekanan 

tanah aktif dan tanah dalam keadaan pasif dengan tekanan tanah pasif. 

Pada perncanaan dinding penahan tanah dibutuhkan data – data tanah seperti 

sudut geser, kohesi dan berat jenis tanah. Data – data tersebut digunakan untuk 

menghitung tekanan tanah horisontal. Besar tekanan tanah terhadap dinding 

penahan tanah dapat dihitung sebagai berikut : 
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Gambar 2.10 Dinding Penahan Tanah 

2
452 Φ

−= otgKa  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ

−=
2

452 otgKp  

hhKaP ⋅⋅⋅⋅= 2
1γ  

Dimana : Ka =  koefisien tekanan tanah aktif 

 Kp =  koefisien tekanan tanah pasif 

 P =  tekanan tanah 

 Ф =  sudut geser tanah 

 h =  tinggi dinding penahan tanah 

 

Dinding kantilever (cantilever wall) yang terbuat dari beton bertulang lebih 

ekonomis karena urugan (backfill) dimanfaatkan untuk menahan berat sendiri yang 

diperlukan. Dinding penahan tanah harus memenuhi kondisi dasar sebagai berikut : 

1. Tekanan didasar pada ujung kaki (toe) dinding tidak boleh lebih besar dari daya 

dukung yang diijinkan pada tanah. 

2. Faktor keamanan terhadap gelinciran antara dasar dan lapisan tanah dibawahnya 

harus memadai. Biasanya ditentukan sebesar 1,5. 

beban q

distribusi tekanan 
pada dasar

B

B

W

Ws

P

dinding 
kantilever

h Pq

P

h/3

q.h Ka.  .hγ
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Analsis dinding penahan tanah ini nantinya diperlukan dalam pendimensian 

dinding underpass. Dinding ini selain menahan beban tekanan tanah aktif juga 

sebagai struktur untuk menahan beban lalu lintas dan beban perkerasan diatas 

underpass. 

 

2.3.2 Tebal Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan untuk lalu lintas pada underpass adalah lapisan perkerasan 

lentur. Lapisan ini terdiri dari lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas dan 

lapisan permukaan. 

Adapun perhitungan yang dilakukan sebagai berikut : 

 

• Angka Ekivalen Sumbu 

Yaitu angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang 

ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu tunggal sebesar 

8,16 ton. 
4

8160 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

sumbusatubeban
Etunggal  

4

8160
086,0 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅=

sumbusatubeban
Eganda  

 

• Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) 

Yaitu jumlah lintas ekivalen harian rata – rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 

ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada permulaan umur rencana. 

jECjLHRjLEP ∑ ⋅⋅=  

Dimana : LHRj =  lalu lintas harian rata - rata 

 j =  jenis kendaraan 

 C =  koefisien distribusi berdasarkan jumlah jalur 

 

• Lintas Ekivalen Akhir (LEA) 

Yaitu jumlah lintas ekivalen harian rata – rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 

ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada akhir umur rencana. 
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( ) jECjiLHRjLEA UR∑ ⋅⋅+⋅= 1  

Dimana : UR =  umur rencana 

 i =  pertumbuhan 

 

• Lintas Ekivalen Tengah (LET) 

Yaitu jumlah lintas ekivalen harian rata – rata dari sumbu tunggal seberat 8,16 

ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada tengah umur rencana. 

2
LEALEPLET +

=  

• Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

Yaitu suatu besaran yang digunakan dalam monogram penetapan tebal 

perkerasan untuk menyatakan jumlah lintas ekivalen rata – rata dari sumbu tunggal 

seberat 8,16 ton pada jalur rencana. 

FPLETLER ⋅=  

10
URFP =  

• Daya Dukung Tanah (DDT) 

Suatu skala yang dipakai dalam monogram penetapan tebal perkerasan untuk 

menyatakan kekuatan tanah dasar. Nilai DDT ditetapkan berdasarkan nilai CBR. 

 

• Faktor Regional (FR) 

Berdasarkan keadaan lapangan. Mencakup permeabilitas tanah, perlengkapan 

drainase, bentuk alinyemen, persentase kendaraan dengan berat > 13 ton dan 

kendaraan yang berhenti, sedangkan keadaan iklim meliputi curah hujan rata – rata 

per tahun. 

 

• Indeks Permukaan pada akhir Umur Rencana (Ip0) 

• Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Yaitu angka yang berhubungan dengan penentuan tebal perkerasan. 

332211 DaDaDaITP ⋅+⋅+⋅=  

Dimana : a1, a2, a3 =  koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 

 D1, D2, D3 = tebal masing – masing perkerasan 
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Gambar 2.11 Lapis Perkerasan Jalan 

 

2.3.3 Aspek Tanah dengan Pondasi 

Pemilihan bentuk dan tipe pondasi ditentukan oleh keadaan tanah dan 

pembebanan dimana bangunan tersebut akan didirikan. Tanah harus mampu 

menahan pondasi dan beban – beban yang dilimpahkan. 

 

Pondasi yang digunakan dalam suatu struktur biasanya dipilih dari tiga 

alternatif berikut ini : 

1. pondasi langsung 

Pondasi langsung merupakan pondasi dangkal. Pondasi ini dipergunakan 

apabila letak tanah baik dengan kapasitas dukung ijin (Qu) > 2,0 kg/cm2 terletak 

pada kedalaman 0,60 m – 2,00 m. Pondasi ini juga digunakan bila kedalaman alas 

pondasi terletak > 3,00 m dibawah dasar sungai / tanah setempat dan bebas dari 

bahaya penggerusan vertikal maupun horisontal. 

 

2. pondasi sumuran 

Pondasi sumuran digunakan apabila beban yang bekerja pada struktur pondasi 

cukup berat dan letak tanah keras dengan Qu > 300 kg/cm2 relatif dalam. 

 

3. pondasi tiang pancang 

Pondasi tiang pancang digunakan apabila lapisan atas berupa tanah lunak dan 

terdapat lapisan tanah keras yang dalam. 

Terdapat beberapa macam teknik perhitungan  daya dukung tanah (bearing 

capacity) pada pondasi dangkal. 

Antara lain : 

• Metode Terzaghi yang disempurnakan oleh Schlutze. 

Lapis Permukaan = a1 . D1

Lapis Pondasi Atas = a2 . D2

Lapis Pondasi Bawah = a3 . D3
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Dimana bentuk pondasi dangkal pada umumnya adalah persegi panjang. 

γγγ NBLBNqDyNccLBqult ⋅⋅⋅⋅−+⋅⋅+⋅⋅+= 10 2/1)/2,00,1()/3,00,1(  

Dimana : 

Nc, Nq, dan Nγ =  bearing capacity factor 

c  =  kohesi tanah 

B  =  lebar pondasi 

L  =  panjang pondasi 

Dy  =  kedalaman penanaman 

γ0  =  satuan berat tanah diatas dasar pondasi 

γ1  =  satuan berat tanah dibawah dasar pondasi 

q = Dy . γ0  =  effective overburden pressure 

Untuk berbagai bentuk / tipe pondasi : 

- Jika B = L, maka tipe pondasi adalah persegi, maka : 

 γγγ NBNqDyNccqult ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 10 4,03,1  

- Pondasi menerus (continuous footing) 

 γγγ NBNqDyNccqult ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅= 10 5,0  

- Pondasi lingkaran (round cycle footing) 

 γγγ NBBNqDyNccqult ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 10 3,03,1  

Pada persamaan diatas terdapat 3 term, yaitu : 

NccLB ⋅⋅+ )3,01(  :  Pengaruh kohesi tanah 

NqDy ⋅⋅ 0γ  :  Pengaruh tanah dasar diatas pondasi 

γγ NBLB ⋅⋅⋅⋅− 121)2,01(  :  Pengaruh tanah dibawah pondasi 

Sehubungan dengan persamaa kapasitas daya dukung tanah seperti diatas, 

maka γ1 kedudukan muka air tanah juga dapat dipengaruhi besarnya ultimate 

bearing capacity (daya dukung tanah). Apabila muka air berada tepat pada dasar 

pondasi maka 0γ⋅Dy  harga diatas harus diambil dengan γsub (submerged), yaitu 

satuan berat tanah dalam kondisi jenuh air : 

airsatsub γγγ −=  

Apabila muka air tanah berada diatas dasar pondasi maka : 

0γ⋅Dy  harus diganti dengan subDoDy γγ ⋅+⋅ 0  
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Dimana : Dn + Do = Dy 

γ0 =  satuan berat tanah diatas muka air tanah 

γsub =  satuan berat tanah dibawah muka air tanah 

Untuk menghitung perencanaan pondasi dipakai faktor keamanan (factor of 

safety) yang besarnya diambil 2,0 sampai 4,0 sesuai dengan kedalaman lapisan 

tanah tempat berpijak pondasi. 

Perhitungan diatas didasarkan pada perbandingan kedalaman penanaman dan 

lebar pondasi B < D < 2,5B. 

 

2.4 Aspek Hidrologi 

Data _ data hidrologi diperlukan untuk perhitungan drainase, baik perhitungan 

besarnya debit drainase maupun perhitungan dimensi saluran drainase. 

1. Mencari besarnya curah hujan untuk periode ulang tertentu dengan rumus 

Gumbel : 

( )( ){ }[ ] SxTRXX TR ×−−−−×+= 45,0/11lnln78,0  

Dimana : 

XTR =  besarnya curah hujan unutk periode ulang tertentu (mm) 

X =  curah hujan maksimum rata – rata selama tahun pengamatan (mm) 

Sx =  standar deviasi 

TR =  periode ulang (tahun) 

( )( ){ }[ ]45,0/11lnln78,0 −−−−× TR  : faktor frekuensi Gumbel 

 

2. Mencari debit banjir (Q) 

Besarnya debit (Q) yang ditentukan dengan menggunakan rumus : 

AIQ ⋅⋅⋅= βα  

Dimana : 

Q =  besar debit (m3 / detik) 

α =  koefisien pengaliran 

β =  koefisien penyebaran hujan 

I =  intensitas hujan (mm / jam) 

A =  luas daerah aliran (Ha) 
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• Koefisien Pengaliran (α) 

 

Tabel 2.17 Koefisien Pengaliran (α) 

Keterangan α 

1. Perumahan tidak begitu rapat (20 rumah / ha) 

2. Perumahan kerapatan sedang (20 - 60 rumah / ha) 

3. Perumahan rapat (60 – 120 rumah / ha) 

4. Taman dan daerah rekreasi 

5. Daerah industri 

6. Daerah perniagaan 

0,25 – 0,40 

0,40 – 0,70 

0,70 – 0,80 

0,20 – 0,30 

0,80 – 0,90 

0,90 – 0,95 
Sumber : Buku diktat drainase perkotaan 

• Koefisien Penyebaran Hujan (β) 

Tabel 2.18 Koefisien Penyebarn Hujan 

Luas Daerah pengaliran 

Km2 
β 

0 – 4 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

50 

1 

0,995 

0,980 

0,955 

0,920 

0,875 

0,820 

0,500 
Sumber : Buku diktat drainase perkotaan 

 

• Intensitas Hujan (I) 

Intensitas hujan dihitung berdasarkan rumus yang dijabarkan oleh Dr. 

Mononobe, yaitu : 
3/2

24 24
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

tc
R

I  
( ) 6,072 i
Ltc =  

Dimana : 

I =  intensitas curah hujan (mm / Jam) 
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tc =  waktu konsentrasi (jam) 

R24 =  curah hujan rata – rata dalam 24 jam (mm) 

i =  kemiringan medan 

 

3. Menentukan dimensi saluran 

Q = A x v 

Dimana : 

Q =  debit pengaliran (m3 / detik) 

A =  luas penampang basah (m2) 

v =  kecepatan pengaliran (m3 / detik) 

 

2.5 Aspek Konstruksi 

Ada beberapa macam konstruksi yang dipakai untuk perencanaan sebuah 

underpass, yaitu : 

a. Konstruksi Box Culvert 

b. Konstruksi Abutment 

Keuntungan dan kerugian dari masing – masing konstruksi bisa dilihat dari 

tabel berikut ini : 

Tabel 2.19 Pertimbangan pemilihanan Struktur Underpass 
Jenis 

Konstruksi 
Keuntungan Kerugian 

Box Culvert • Mudah dalam hal pelaksanaan. 

• Bisa dibuat dengan cara 

konvensional maupun dengan 

fabrikasi. 

• Hasil akhir lebih rapi. 

• Tidak kuat untuk pemakaian 

bentang besar. 

• Bila memesan di pabrik ukuran 

harus menyesuaikan dengau 

ukuran pabrik. 

• Memerlukan lebih banyak pondasi 

dalam. 

Abutment • Bagus untuk pemakaian bentang 

besar. 

• Lebih kokoh dan stabil terhadap 

pembebanan yang ada. 

• Lebih mahal 

• Untuk bentang besar harus 

memakai gelagar prategang. 

• Waktu pelaksanaan lebih lama. 

• Membutuhkan lahan kerja (galian 

tanah) yang besar. 



Bab II   
Studi Pustaka 
 

 
 

41 

Konstruksi yang akan dipakai harus mempertimbangkan faktor lokasi 

bangunan, karena lokasi ini akan berpengaruh besar pada aspek kemudahan 

pelaksanaan dan pengeluaran / biaya pembangunannya. Jalan merupakan sarana 

penting dalam roda perekonomian, maka diharapkan terganggunya arus lalu lintas 

dapat diminimalisasi. 

 

2.5.1 Konstruksi Underpass 

Dalam proses perencanaan, banyak aspek yang harus dilihat dan dicermati 

sebagai dasar pemilihan suatu jenis struktur. Pada umumnya, pedoman umum 

perencanaan bangunan atas, bangunan bawah, dan pondasi harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Kekuatan unsur struktural dan stabilitas keseluruhan. 

b. Kelayakan struktur. 

c. Keawetan. 

d. Kemudahan pelaksanaan konstruksi. 

e. Ekonomis dan dapat diterima. 

f. Bentuk estetika. 

Pedoman tersebut sangat penting untuk dipahami supaya tercipta suatu desain 

underpass yang tepat. Fungsi jalan, jenis tanah dan kondisi topografi merupakan 

faktor terpenting dalam suatu desain konstruksi underpass. Oleh karena itu, 

kelengkapan data yang ada merupakan suatu kebutuhan. 

 

2.5.2 Pemodelan Rekayasa Struktur 

Apabila konstruksi underpass memakai suatu box culvert, maka box culvert 

dimodelkan sebagai struktur portal diatas tumpuan jepit. Portal ini merupakan jenis 

portal tak bergoyang karena akibat pembebanan terjadi perubahan panjang bentang. 
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beban lalu lintas bawah

beban lalu lintas atas

tekanan tanah tekanan tanah

 
Gambar 2.12 Permodelan Struktur Box Culvert 

Apabila dipakai konstruksi abutment, maka permodelan strukturnya harus 

dihitung tiap elemen underpass mulai dari atas yaitu dimensi lapis perkerasan kaku 

(rigid pavement), balok beton, konstruksi abutment dan pondasi dalam bila 

diperlukan untuk desain. 

lalu lintas bawah

lalu lintas atas

tekanan tanah tekanan tanah

 
Gambar 2.13 Permodelan Struktur Abutment 

Perencanaan konstruksi meliputi pembebanan serta langkah – langkah 

perhitungannya. Pembebanan merupakan dasar dalam menentukan beban – beban 

dan gaya – gaya untuk perhitungantegangan yang terjadi pada setiap bagian jalan. 

 

2.5.3 Pembebanan Pada Konstruksi 

Pembebanan yang bekerja pada konstruksi underpass baik untuk konstruksi 

berbentuk gorong – gorong maupun untuk konstruksi berbentuk jembatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Beban Primer 

Adalah beban yang utama dalam setiap perencanaan konstruksi underpass. 
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a1 

b 1
 

a2 

b 2
 

0,5 Ms 0,125 Ms0,5 Ms 275 

275

50 50 175 400 500 

0,25 Ms Ms Ms

275

1. Beban mati 

Adalah semua beban yang berasal dari berat sendiri konstruksi atau bagian 

dari konstruksi yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap satu 

kesatuan tetap dengannya. Pada perencanaan underpass yang termasuk beban mati  

adalah : 

• Beban sendiri plat lantai atas dan bawah. 

• Beban lapisan aspal lantai bawah dan atas. 

• Beban akibat tekanan tanah 

2. Beban Hidup 

Adalah semua beban yang berasal dari berat kendaraan – kendaraan bergerak 

atau lalu lintas dan lain – lain. 

Beban hidup yang ditinjau adalah : 

• Beban T 

Adalah beban kendaraan truk yang mempunyai beban roda gandar sebesar 10 

ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Beban Hidup T 
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• Beban D 

Adalah beban disetiap jalur lalu lintas yang terdiri dari beban terbagi rata 

sebesar q ton per meter panjang perjalur dan beban garis P per jalur lalu lintas. 

Besarnya beban q adalah : 

mtQ 2,2=  untuk L < 30 m 

mtLmtQ )30(
60

1,12,2 −−=  untuk L > 30 m 

mt
L

Q ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

3011,1  untuk L > 60 m 

1/2 P

1/2 P

P

1/2 q

1/2 q

q

5,5
 mbeb

an
 gari

s P = 12
 t

beb
an

 te
rbag

i ra
ta 

q t/m

 
Gambar 2.15 Beban Hidup D 

 

b. Beban Sekunder 

Adalah beban sementara yang perlu diperhitungkan disetiap perencanaan, 

antara lain : 

1. Beban angin sebesar 150 kg/m2 yang bekerja setinggi 2 m diatas lantai 

kendaraan. 

2. Gaya rem sebesar 5% dari beban D pada arah memanjang. 

 

2.5.4 Perhitungan Beton Bertulang 

Konstruksi underpass direncanakan menggunakan beton konvensional. 

Underpass ini berupa konstruksi abutment yang berarti bahwa struktur yang 

direncanakan nantinya berupa abutment dan dinding penahan tanah. Abutment 

selain berfungsi menahan lalu lintas diatasnya, tetapi juga sebagai dinding penahan 

yang menahan beban tekanan tanah aktif. Ketinggian abutment terhadap muka jalan 

dibawah jembatan harus sesuai ketentuan kelas jalan untuk mendapatkanruang 

bebas yang baik. Perencanaan struktur beton bertulang ini mengacu pada peraturan 

dalam SK SNI T – 15 – 1991 – 03. 
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2.5.4.1 Pembebanan Pada Konstruksi 

Beban yang bekerja pada struktur plat beton adalah sebagai berikut : 

1. Beban kaki abutment / poer 

Karena kaki abutment berfungsi sebagai pile cap / poer yang mengikat kepala 

tiang pancang / pondasi sumuran, maka beban yang bekerja adalah : 

a. Beban akibat tekanan tanah 

b. Beban sendiri abutment 

 

2. Beban pada dinding / badan abutment 

Plat pada dinding berfungsi sebagai tembok penahan tanah maka beban yang 

bekerja adalah tekanan tanah aktif. 

 

3. Beban plat lantai jembatan 

Plat lantai jembatan menahan beban – beban sebagai berikut : 

a. Beban lalu lintas atas 

b. Beban bahan – bahan struktur perkerasan jalan 

c. Beban timbunan tanah (bila ada) 

( )β⋅+

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

=
936

15008,0
min

fyLy
h  

36
15008,0

min

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

=

fyLy
h  

 

Dimana : hmin =  tebal minimum plat (mm) 

 hmax =  tebal maksimum plat (mm) 

 Ly =  bentang panjang (mm) 

 Lx =  bentang pendek (mm) 

 Fy =  mutu beton (Mpa) 

 Β =  perbandingan bentang panjang dan pendek 

Lx
Ly

=β  
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Selanjutnya mengenai tebal pelat beton yang digunakan akan menggunakan 

SK – SNI – T – 15 – 1991 – 03 sebagai acuan perencanaannya. 

 

2.5.4.2 Desain Beton Bertulang 

Perhitungan penulangan plat beton bertulang menggunaklan metode Rangka 

Ekivalen dan mengacu pada SK – SNI – T – 15 – 1991 – 03 serta peraturan yang 

tercantum dalam tabel CUR IV. 


