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2. BAB II  

STUDI PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Umum 

Jembatan adalah suatu konstruksi penghubung antara jalan yang terputus 

oleh adanya lembah atau sungai. Adapun jenis kontruksi yang digunakan ada 3 

yaitu (1) jembatan Kayu, (2) jembatan rangka baja dan (3) jembatan beton. Yang 

biasanya digunakan untuk bentang yang cukup panjang adalah konstruksi baja dan 

beton, sedangkan khusus untuk jembatan kayu hanya digunakan untuk jembatan 

yang mempunyai bentang yang pendek. 

Dalam merencanakan sebuah jembatan perlu adanya analisa pemilihan 

konstruksi yang akan digunakan. Dari 2 jenis konstruksi jembatan yang biasa 

digunakan untuk jembatan yang mempunyai bentang cukup panjang,  memiliki 

kelebihan dan kekurangan tersendiri yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam 

bab ini. 

Dalam perencanaan sebuah jembatan tahap-tahap yang perlu 

diperhatikan dan dipahami adalah bagian-bagian dari struktur, fungsi dan 

manfaatnya, kelemahan serta sifat dan karakteristik dari bahan yang digunakan 

pada perencanaan jembatan. 

Konstruksi suatu jembatan terdiri atas bangunan atas, bangunan bawah 

dan pondasi. Bangunan atas sesuai dengan istilahnya berada pada bagian atas 

suatu jembatan , berfungsi menampung  beban – beban yang ditimbulkan oleh lalu 

lintas orang, kendaraan dan kemudian menyalurkan ke bagian bawah. Bangunan 

atas dapat digunakan balok girder ataupun rangka baja, lantai, trotoir dan 

sandaran. Sedang bangunan bawah pada umumnya terletak di bawah bangunan 

atas. Fungsinya menerima atau memikul beban–beban yang diberikan bangunan 

atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. Bangunan bawah  berupa abutment 

dan pier (jika ada). Pondasi berfungsi menerima beban-beban dari bangunan 
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bawah dan menyalurkannya ke tanah. Pondasi dapat menggunakan pondasi tiang 

pancang ataupun sumuran, tergantung dari kondisi tanah dasarnya.  

Sebelumnya, ada beberapa aspek yang perlu ditinjau yang nantinya akan 

mempengaruhi dalam perencanaan jembatan, aspek tersebut antara lain : 

1. Arus lalu lintas 

2. Hidrologi 

3. Kondisi tanah 

4. Struktur bangunan jembatan 

5. Aspek pendukung lain 

 

2.2. Aspek Lalu Lintas 

Ada beberap hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jembatan 

dari sisi lalu  lintas, antara lain : 

2.2.1. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan 

Di dalam perencanaan geometrik jalan kota, kelas perencanaan jalan 

dibagi dalam beberap tipe yang penetapannya didasarkan pada jenis hambatannya, 

antara lain yaitu : 

a. Tipe 1 pengaturan jalan masuk secara penuh 

b. Tipe 2 sebagian atau tanpa pengaturan 

Pembagian kelas jalan pada jalan perkotaan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.1 Kelas Perencanaan Jalan Tipe 1 

Fungsi Kelas 

Primer 
Arteri 1 

Kolektor 2 

Sekunder Arteri 2 

  Sumber : TCPGJP 1992 
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Tabel 2.2 Kelas Perencanaan jalan Tipe 2 

Fungsi DTV (Desain Traffic Volume) 

dalam smp 

Kelas 

Primer 

Arteri 1 

Kolektor > 10.000 

              < 10.000 

1 

2 

Sekunder 

Arteri      > 20.000 

              < 20.000         

1 

2 

Kolektor > 6000 

              < 8000 

2 

3 

Lokal     > 500 

              < 500 

3 

4 

Sumber : TCPGJP 1992 

2.2.2. Lalu Lintas Harian Rata-rata 

Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu 

hari. Dari cara memeperoleh data tersebut dikenal dua jenis lalu lintas harian rata-

rata tahunan (LHRT) dan lalu lintas harian rata-rata (LHR). LHRT adalah jumlah 

lalu lintas harian rata-rata selama 1 tahun penuh. 

LHRT = 
365

1int tahundalamasllaluJumlah  

 LHRT dinyatakan dalam smp/hari/2 arah 

Faktor Equivalen yang digunakan untuk setiap kendaraan terhadap 

kendaraan standar didasarkan pada peraturan perencanaan geometrik menurut 

Bina marga dengan mempergunakan kendaraan penumpang sebagai standar. 

Maka dengan demikian satuan LHR dinyatakan dengan satuan mobil penumpang 

(smp). Dalam menentukan satuan mobil penumpang (smp) untuk jalan dalam kota 

dibedakan menjadi 4 yaitu : 
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1. Kendaraan ringan (meliputi mobil penumpang, mini bus, truck pick up 

dan jeep) 

2. Kendaraan berat menengah (meliputi truk 2 gandar dan bus kecil) 

3. Sepeda Motor 

4. Kendaraan tak bermotor 

Nilai konversi jenis kendaraan terhadap satuan mobil penumpang (smp) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.3 Emp untuk jalan perkotaan tidak terbagi 

Tipe Jalan 

Arus Lalu Lintas 

Total per Dua 

Arah (kend/jam) 

Emp

HV 

MC 
Lebar Jalur Lalu Lintas 

(m)
< 6 > 6 

Dua Lajur Tak Terbagi 

(2/2 UD) 

0 

> 1800 

1,3 

1,2 

0,5 

0,35 

0,4 

0,25 

Empat Lajur Tak 

Terbagi (4/2 UD) 

0 

> 3700 

1,3 

1,2 

0,4 

0,25 

Sumber : MKJI 1997 

Tabel 2.4 Emp untuk jalan perkotaan terbagi dan satu arah 

Tipe Jalan 
Arus Lalu Lintas Total 

per Lajur (kend/jam) 

Emp 
HV MC 

Dua Lajur Satu Arah (2/1 D) dan 

Empat Lajur Terbagi (4/2 D) 

0 

> 1050 

1,3 

1,2 

0,4 

0,25 

Tiga Lajur Terbagi (3/1 D) dan 

Enam Lajur Terbagi (6/2 D) 

0 

> 1100 

1,3 

1,2 

0,4 

0,25 

Sumber : MKJI 1997 

 

Perkembangan lalu lintas tiap tahun dirumuskan : 

LHR n =  LHR o * ( 1 + i ) n 

i    = 100  % * n √  ( LHR n / LHRo – 1 )     ( % ) 
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Dalam penentuan nilai pertumbuhan ( i ) dari LHR, dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain : 

1. Analisa Aritmatik  

 Pn = Po + nr        

 (2.2) 

 r  = 
to

to

tt
PP

−
−

 

 

 Keterangan : Po = data pada tahun terakhir yang diketahui 

     Pt = data pada tahun pertama yang diketahui 

     t o = tahun terakhir 

     t o = tahun pertama 

 2. Analisa Geometrik 

 Pn = Po (1 + r)n         

 Keterangan : Po = data pada tahun terakhir yang diketahui 

   Pn = data pada tahun ke n dari tahun terakhir 

 N = tahun ke n dari tahun terakhir 

r  = rata-rata dari (data pada pertumbuahan aritmatik / 

data yang  diketahui x 100%) 

3. Regresi Linier Sederhana  

 Y = a + bX         

 Keterangan :  

      Y = besarnya nilai yang akan diketahui  

 a  = nilai tren pada nilai dasar 

 b  = Tingkat perkembangan nilai yang diramalkan 

 X = data sekunder dari periode awal 

 Harga a dan b dapat dicari dengan persamaan : 

 ΣX = n.a + ΣX 

 ΣX = aΣX + bΣX 
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   Metode yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh dari 

variabel-variabel tersebut adalah metode regresi berganda dengan bentuk 

persamaan : 

    Y = a + bX1 + cX2 + dX3      

   Data yang akan dicari tingkat pertumbuhannya dijadikan variabel bebas 

(Dependent Variable), yang untuk selanjutnya disebut variabel Y yaitu LHR. 

Kemudian data lainnya diuji terlebih dahulu apakah variabel tersebut benar-benar 

merupakan variabel bebas (Indenpendent Variable) atau bukan. Apabila data 

tersebut merupajan variabel bebas maka dapat digunakan untuk perhitungan 

regresi berganda dan apabila bukan merupakan variabel bebas maka tidak bisa 

digunakan untuk perhitungan regresi berganda. Data-data yang akan diuji yaitu 

jumlah penduduk, PDRB dan jumlah kepemilikan kendaraan. 

2.2.3. Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melintas suatu titik 

di suatu ruas jalan pada interval waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan 

kendaraan atau satuan mobil penumpang (smp). 

Perhitungan volume lalu lintas digunakan rumus rumus dibawah ini : 

DDHV = k * LHRT * D 

Keterangan : 

DDHV =  arus jam rencana (kendaraan/jam) 

LHRT = volume lalu lintas harian rata-rata tahunan (kendaraan/hari) 

k = rasio antara arus jam puncak dengan LHRT 

D = koefisien arah arus lalu lintas. (Nilai D = 0.5) 
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Tabel 2.5 Nilai Koefisien k 

Lingkungan Jalan Jumlah Penduduk Kota 
> 1 Juta < 1 Juta 

Jalan di daerah komersial dan jalan 

arteri 

0,07 – 0,08 0,08 – 0,10 

Jalan di daerah pemukiman 0,08 – 0,09 0,09 – 0,12 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

2.2.4. Kapasitas Rencana Jalan 

Kapasitas lalu lintas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu 

titik dijalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk 

jalan 2 lajur 2 arah, kapasitas ditentukan untuk arus 2 arah (kombinasi 2 arah), 

tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas 

ditentukan per lajur. Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), 

menurut MKJI 1997 dapat dicari dengan rumus : 

C  =  CO x FCW x FCSP x FCSF                                         

Dimana       : 

C =  Kapasitas (smp/jam) 

CO =  Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW =  Faktor penyesuaian lebar jalan  

FCSP =  Faktor penyesuaian pemisah arah (hanya untuk jalan tak   

terbagi ) 

FCSF =  Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan dari kerb 

 

A.    Kapasitas Dasar 

Merupakan suatu segmen jalan untuk suatu set kondisi yang ditentukan 

sebelumnya (geometri, pola arus lalu lintas, dan faktor lingkungan), menurut 

MKJI 1997 nilai kapasitas dasar dapat dilihat pada berikut ini : 
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Tabel 2.6 Nilai Kapasitas Dasar (CO) 

Tipe Jalan / Tipe Alinyemen Kapasitas Dasar (smp/jam) Catatan 

Dua Lajur tak Terbagi 2900 Total 2 arah 

Empat lajur tak Terbagi 1500 Perlajur 

Empat lajur Terbagi atau 

jalan satu arah 
1650 Perlajur 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

B.    Faktor Penyesuaian Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas  

Merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat lebar jalur 

lalu lintas, menurut MKJI 1997 nilai ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.7 Nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalu Lintas 
(FCW) 

Tipe Jalan 
Lebar Efektif Jalur Lalu 

Lintas / WC (m) 
FCW 

Empat lajur Terbagi 

Perlajur 

3,0 

3,25 

3,5 

3,75 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

Empat lajur tak Terbagi 

Perlajur 

3,0 

3,25 

3,5 

3,75 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

Dua lajur tak Terbagi 

Total Kedua Arah 

5 

6 

7 

8 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 
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Tipe Jalan 
Lebar Efektif Jalur Lalu 

Lintas / WC (m) 
FCW 

9 

10 

11 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

 

C.    Faktor Penyesuaian  Kapasitas Akibat Pemisah Arah 

Merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat pemisah arah 

dan hanya diperuntukkan buat jalan dua arah terbagi, menurut MKJI 1997 nilai 

dari faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.8 Nilai Faktor Penyesuaian  Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCSP) 

Pemisah Arah 

SP % - % 
50 -50 55 - 45 60 - 40 65 - 45 70 - 30 

FCSP Dua Lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

FCSP Empat Lajur 

2/2 
1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 
 

D.    Faktor Penyesuaian  Kapasitas Akibat Hambatan Samping 

Merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat hambatan 

samping sebagai fungsi dari lebar bahu, menurut MKJI 1997 nilai dari faktor ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.9 Nilai Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping 
(FCSF) 

Tipe Jalan Kelas Hambatan Samping 

FCSF 
Lebar Bahu Efektif WS 

< 

0,5 
1,0 1,5 > 2,0 

4/2 D 

VL 

L 

M 

H 

HV 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,96 

4/2 UD 

VL 

L 

M 

H 

HV 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,97 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

2/2 UD 

Atau jalan satu arah 

VL 

L 

M 

H 

HV 

0,94 

0,92 

0,89 

0,82 

0,73 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,79 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

2.2.5. Derajat Kejenuhan 

Derajat Kejenuhan (DS) atau Degree of Saturatuion, Kecepatan dan 

waktu tempuh. Menurut MKJI 1997, besarnya DS / Derajat Kejenuhan adalah : 

 
DS  =  Q  :  C                                                      

Dimana  : 

  DS  = Derajat kejenuhan 

Q   =  Volume Kendaraan 

C   =  Kapasitas jalan (smp/jam) 
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Langkah pertama dengan melihat DS dari jalan yang direncanakan dan 

membandingkannya dengan pertumbuhan lalu lintas tahunan dan umur fungsional 

yang dikehendaki dari segmen jalan tersebut. Jika nilai DS yang didapat terlalu 

tinggi (>0,75) atau selisih kecepatan yang ditunjukkan pada grafik hubungan 

antara DS dan kecepatan rata-rata tinggi maka rencana geometri jalan tersebut 

perlu ditinjau kembali. 

2.3. Aspek Geometri 

2.3.1. Alinyemen Horisontal 

Alinyemen Horisontal merupakan proyeksi sumbu jalan tegak lurus 

bidang horisontal yang terdiri dari susunan lurus (tangent) dan garis lengkung 

(busur, lingkaran, spiral). Bagian lengkung merupakan bagian yang perlu 

mendapatkan perhatian karena pada bagian tersebut dapat terjadi gaya sentrifugal 

yang cenderung melemparkan kendaraan keluar. Perencanaan alinyemen 

horisontal secara umum : 

a) Alinyemen dibuat selurus mungkin dengan tetap dengan tetap 

memperhatikan keamanan dan menghindarkan keadaan yang monoton 

b) Alinyemen dibuat menurut garis tinggi topografis 

c) Menghindari tikungan yang terlalu panjang 

d) Pada lengkung yang berdekatan, perbedaan jari-jari maksimum 1 : 1,5 

e) Hindarkan lengkung searah dengan tangen pendek 

f) Hindarkan tikungan berbalik secara mendadak 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tikungan pada 

alinyemen horisontal : 

1. Jari-jari Tikungan 

Jari-jari tikungan minimum (R min ) ditetapkan berikut : 

 

 )(127:)()( 2
min makmakR feVR +=       

Dimana : 

  R min  =  Jari-jari tikungan minimum (m) 
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  V R  =  Kecepatan rencana (km/jam) 

  e mak  =  Superelevasi maksimum (%) 

  f mak  =  koefisien gesek maksimum 

Secara praktis panjang jari-jari minimum dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.10 Panjang Jari-jari Minimum 

Kecepatan Rencana 

(km/jam) 

Jari-jari minimum (m)
Jalan Tipe I Jalan Tipe II 

100 

80 

380 

230 

460 

280 

60 

50 

40 

120 

80 

- 

150 

100 

60 

30 

20 

- 

- 

30 

15 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk jalan perkotaan, 1992 
 

2. Lengkung peralihan 

Lengkung adalah lengkung yang disisipkan antara bagian lurus jalan dan 

bagian lengkung jalan. Lengkung peralihan berfungsi mengantisipasi perubahan 

gaya sentrifugal yang bekerja pada kendaraan pada saat berjalan ditikungan secara 

berangsur-angsur. 

Tabel 2.11 Panjang Minimum Lengkung Peralihan 

Kecepatan rencana (km/jam) 
Panjang Minimum Lengkung Peralihan 

(m) 

100 

80 

60 

50 

40 

85 

70 

50 

40 

35 
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Kecepatan rencana (km/jam) 
Panjang Minimum Lengkung Peralihan 

(m) 

30 

20 

25 

20 

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, 1992 
 

Macam-macam lengkung horisontal ada tiga macam tikungan pada 

perencanaan tikungan yaitu : 

A. Full Circle 

Lengkung busur lingkaran sederhana (Full Circle) dipakai bila : 

1.      Sudut tangen (∆) relatif kecil 

2. Superelevasi ≤ 3 % ( kecepatan rencana dan jari-jari minimum sesuai  

dengan   Tabel 2.23. ) 

3. Batasan lain yang diberikan Bina Marga dimana Full circle boleh 

digunakan adalah : 

Tabel 2.12 Batasan Desain Full Circle 

Design Speed 

(km.jam) 

Radius Circle 

(meter) 

120 

100 

80 

60 

40 

30 

>2000 

>1500 

>1100 

>700 

>300 

>100 

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Raya 1997 

Untuk radius di bawah harga-harga tersebut di atas, maka lengkung 

horisontal yang dipilih harus spiral-circle-spiral 
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Rumus yang digunakan : 

 Tc =  Rc x tan (∆c/2) 

 Ec =  Tc x tan (∆c/4) 

 Lc =  ∆c x ( 2 x π  x Rc)/360     

 Ls min =  [ 0,022 x 3 / (R.C)]-(2,77 x V x k)/C 

 =  0,01774 ∆c x Rc 

Keterangan : 

2,1 αα  =  Sudut jurusan tangen I dan II 

∆ c =  Sudut luar di PI 

Tc  =  Titik awal tikungan 

PI   =  Titik perpotongan tangen 

Ct   =  Titik akhir tikungan 

Cc  =  Titik tengah busur lingkaran 

ℜ   =  Sudut pusat lingkaran di O 

O   =  Titi pusat lingkaran 

TC   =  Panjang tangen (Jarak Tc – PI atau jarak PI – Ct) 

Rc    = Jari-jari lingkaran (Jarak O – Tc atau ke Ct atau ke setiap busur 

lingkaran) 
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Gambar 2.1 Lengkung Full Circle 
 

B. Spiral-Circle-Spiral 

Tipe tikungan ini dan arah tangen ke arah circle memiliki spiral yang 

merupajan transisi dari bagian luar ke bagian circle, sehingga kemudian dikenal 

dengan istilah transisi curve. Fungsinya menjaga agar perubahan gaya sentrifugal 

yang timbul pada waktu kendaraan memasuki atau meninggalkan tikungan dapat 

terjadi secara berangsur-angsur, tidak mendadak. Disamping itu untuk 
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mengadakan perubahan dari lereng jalan normal kemiringan superelevasi yang 

telah dipehitungkan secara berangsur-angsur sesuai gaya sentrifugal yang timbul. 

Rumus yang digunakan : 

  Ts =  [(Rc + p ) x tan ( ∆ /2)] + k 

  Es =  [(Rc + p) /  cos ( ∆ /2)] - Rc 

  Lc =  [( ∆ +2 x θ s) / 180] x (π x Rc)    

  Lt =  2 Ls + Lc ≤  2 Ts 

 

Keterangan : 

 Ts =  Titik awal spiral (titik dari tangen ke spiral) 

 St =  Titik akhir spiral 

 Sc =  Titik dari spiral ke circle 

 Cs =  Titik dari circle ke spiral 

 PI =  Titik perpotongan tangen 

 Ls =  Panjang spiral 

 O =  Titik pusat lingkaran 

Rc   =  Jari-jari lingkaran (jarak O – Tc atau Ct atau kesetiap titik busur           

lingkaran) 

 Lc =  Panjang circle (busur lingkaran) 

 Sℜ  =  Sudut spiral 
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Gambar 2.2 Lengkung Spiral – Circle – Spiral 
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C. Spiral-Spiral 

 Pada spiral-spiral dimana Lc = 0 atau SC = CS adalah merupakan 

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

tikungan yang sama miringnya, untuk itu disarankan untuk tidak memakai curve 

ini. Pada lengkung spiral – spiral pada prinsipnya hampir sama dengan spiral – 

circle – spiral, hanya disini tidak tidak digunakan lengkung circle, Lc = 0 

sehingga ∆  = 2θ . 

Rumus yang digunakan : 

 θ s =  ∆ /2 

 Lc =  (θ s x Lc x 2π ) / 180 

 Ts =  {( Rc + p ) x tan ( ∆ /2) + k    

 Es =  [ ( Sc + p ) / cos ( ∆ /2) – Rc 

 Lt =  2 Ls ≤  2 Ts  

Keterangan : 

 Ts =  Panjang tangen lingkaran 

 Es =  Jarak luar 

 ∆  =  Sudut luar PI 
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Gambar 2.3 Lengkung Spiral  - Spiral 
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2.3.2.  Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal merupakan penampang melintang jalan dimana 

alinyemen ini merupakan proyeksi sumbu jalan ke bidang vertikal tegak lurus 

penampang melintang jalan. Tujuan perencanaan lengkung vertikal adalah : 

a. Mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian. 

b. Menyediakan jarak pandang henti. 

Perencanaan alinyemen vertikal harus sedemikian rupa sehingga trase 

jalan yang dihasilkan memberikan tingkat kenyamanan dan tingkat keamanan 

yangoptimal. Perhitungan dimulai dari data elevasi point of vertical intersection 

(PVI). Kemudian baru dihitung besaran-besaran sebagai berikut : 

a. Panjang Lengkung vertikal Lv dalam meter. 

b. Pergeseran vertikal Ev dalam meter. 

c. Elevasi permukaan jalan di PLV dan PTV. 

d. Elevasi permukaan jalan antara PLV, PVI, dan PTV pada setiap stationing 

yang terdapat pada alinyemen. 

Jenis Lengkung vertikal dilihat dari letak titik perpotongan kedua bagian 

lurus (tangent) ada 2 macam, yaitu : 

2. Lengkung vertikal cembung, yaitu lengkung dimana titik perpotongan antara 

kedua tanggent berada diatas permukaan jalan yang bersangkutan. 

Syarat-syarat lengkung vertikal cembung, antara lain : 

A  =  g1 – g2 = …….%  

 a. Syarat keamanan berdasarkan : 

  1) Jarak pandang henti 

   a) S<Lv  :  
412

min
2ASL =    

   b) S>Lv  : A
SL 4122min −=   
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  2) jarak pandang menyiap 

   a) S<Lv  : 
1000

min
2ASL =     

   b) S>Lv  : A
SL 10002min −=             

 b. Keluwesan bentuk : 

  Lv = 0,6 Vr (m), dimana Vr = kecepatan rencana (km/jam) 

c. Syarat drainase : 

 Lv = 40 A, dimana A = perbedaan kelandaian (%) 

 Paling ideal diambil Lv yang terpanjang. 

 Rumus : 

 800
ALvEv =          

 
Lv

Axy
200

2

=      

 Keterangan : 

 PLV  : peralihan lengkung vertikal 

 PTV  : peralihan tangent vertikal 

 g1 dan g2 : kelandaian (%) 

 A  : perbedaan aljabar kelandaian (%) 

 Lv  : panjang lengkung (m) 

 Ev  : pergeseran vertikal dari titik PTV ke bagian Lengkung 

 x  : absis dari setiap titik pada garis kelandaian terhadap PLV 

 y  : Ordinat dari titik yang bersangkutan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Lengkung Vertikal Cembung S > L 
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Gambar 2.5 Lengkung Vertikal Cembung S < L 
 

3. Lengkung vertikal cekung, yaitu lengkung dimana titik perpotongan antar 

kedua tangent berada di bawah permukaan jalan. 

Syarat-syarat lengkung vertikal cekung, antara lain : 

 A = g1 – g2 

a. Syarat keamanan berdasarkan : 

  1) Jarak pandang henti 

   a) S<Lv  :  S
ASLv

5,3150

2

+
=             

   b) S>Lv  : A
SSLv 5,32502 +

−=            

 b. Syarat Kenyamanan : 

  
a

AVrLv
1300

2

=  , dimana a = percepatan sentrifugal (m/s2) 

  (a ≤  0,3 m/s2, tetapi pada umumnya diambil a = 0,1 m/s2) 

 c. Keluwesan bentuk : 

  Lv = 0,6 Vr (m), dimana Vr = kecepatan rencana (km/jam) 

d. Syarat drainase : 

 Lv = 40 A, dimana A = perbedaan kelandaian (%) 

 Paling ideal diambil Lv yang terpanjang. 
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 Rumus : 

 800
ALvEv =           

 
Lv

Axy
200

2

=          

 Keterangan : 

 PLV  : peralihan lengkung vertikal 

 PTV  : peralihan tangent vertikal 

 g1 dan g2 : kelandaian (%) 

 A  : perbedaan aljabar kelandaian (%) 

 Lv  : panjang lengkung (m) 

 Ev  : pergeseran vertikal dari titik PTV ke bagian Lengkung 

 x  : absis dari setiap titik pada garis kelandaian terhadap PLV 

 y  : Ordinat dari titik yang bersangkutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Lengkung Vertikal Cekung kondisi S < Lv 
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Gambar 2.7 Lengkung Vertikal Cekung kondisi S>Lv 
 

Panjang minimum lengkung vertikal dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.13  Panjang minimum Lengkung vertikal 

Vr (Km/jam) 100 80 60 50 40 30 20 

Lv minimum (m) 85 70 50 40 35 25 20 

          Sumber : Standart Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan 1992 

2.4. Aspek Tanah 

Dari   penyelidikan  tanah  di  lapangan  dan  di   laboratorium ,    

dihasilkan beberapa besaran-besaran tanah tertentu yang  sangat penting untuk 

mengidentifikasi jenis  tanah   dan   sifat - sifat   tanah   pada   lokasi   

pembangunan jembatan yang bersangkutan. Dalam perencanaan jembatan, 

pengidentifikasian sifat tanah meliputi pengidentifikasian terhadap besaran-

besaran tanah yang menyangkut perencanaan terhadap beberapa elemen struktural 

jembatan, yaitu : 

2.4.1. Aspek Tanah Dengan Pondasi 

Tanah harus mampu untuk menahan pondasi beserta beban-beban yang 

dilimpahkan ke pondasi tersebut. Dalam hubungan dengan perencanaan pondasi , 

besaran-besaran tanah yang harus diperhitungkan adalah daya dukung tanah dan 

dalamnya lapisan tanah keras. 
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a. Untuk menentukan dalamnya lapisan tanah keras , dilakukan test sondir. 

Dari test sondir ini akan didapatkan data-data tanah berupa grafik tekanan 

konus, grafik hambatan pelekat setempat. Grafik ini sebagai pedoman 

untuk menentukan jenis pondasi dan dalamnya. 

b. Daya dukung tanah diperlukan untuk mengetahui kemampuan tanah 

tersebut menahan beban diatasnya . Perhitungan daya dukung didapatkan 

melalui serangkaian proses matematis. Daya dukung tanah yang telah 

diperhitungkan harus lebih besar dari beban ultimate yang telah 

diperhitungkan terhadap faktor keamanannya. 

2.4.2. Aspek Tanah Dengan Abutment 

Dalam perencanaan abutment dan pilar jembatan data-data tanah yang 

dibutuhkan berupa data-data sudut geser , kohesi dan berat jenis tanah yang 

digunakan untuk menghitung tekanan tanah horisontal juga gaya akibat berat 

tanah yang bekerja pada abutment, serta daya dukung tanah yang merupakan 

reaksi tanah dalam menyalurkan beban dari abutment. 

1. Tekanan tanah dihitung dari data soil properties yang ada . Dalam menentukan 

tekanan tanah yang bekerja dapat ditentukan dengan cara analitis/ grafis. 

2. Gaya berat dari tanah ditentukan dengan menghitung volume tanah diatas 

abutment dikalikan dengan berat jenis dari tanah itu sendiri. 

2.4.3. Aspek Tanah Dengan Dinding Penahan 

Pada prinsipnya , secara umum aspek tanah dalam dinding penahan tanah 

untuk menghitung tekanan tanah baik aktif / pasif adalah sama dengan aspek 

tanah dengan abutment. 

2.4.4. Aspek Tanah Dengan Oprit. 

Oprit adalah bangunan penghubung berupa jalan antara jalan utama 

dengan jembatan. Oprit tersebut terdiri dari beberapa lapisan yaitu base course, 
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subbase course dan surface course dimana dalam tiap lapisan ketebalannya 

ditentukan dari nilai California Bearing Ratio ( CBR ). 

2.5. Aspek Hidrologi 

Data–data  hidrologi yang diperlukan dalam merencanakan suatu 

jembatan antara lain adalah sebagai berikut ; 

1. Peta topografi DAS  

2. Peta situasi dimana jembatan akan dibangun 

3. Data curah hujan dari stasiun pemantau terdekat 

4. Data sungai 

Data-data tersebut nantinya dibutuhkan untuk menentukan elevasi banjir 

tertinggi, kedalaman pengerusan (scouring) dan lain-lain. Dengan mengetahui hal 

tersebut kemudian dapat direncanakan : 

1. Clearence jembatan dari muka air tertinggi 

2. Bentang ekonomis jembatan 

3. Penentuan struktur bagian bawah 

Analisa dari data-data hidrologi yang tersedia meliputi ; 

2.5.1. Analisa Frekuensi Curah Hujan 

Besarnya curah hujan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) diperhitungkan 

dengan mengikuti aturan pada metode gumbell yang menyebutkan bahwa data 

curah hujan suatu stasiun hujan dapat dipakai pada daerah pengaliran stasiun 

tersebut. Dalam hal ini, data curah hujan diperoleh dari stasiun Mirit yang 

merupakan stasiun terdekat. 

Untuk keperluan analisa ini, dipilih curah hujan tertinggi yang terjadi tiap 

tahun sehingga diperoleh curah hujan harian maksimum. Dari metode gumbell, 

analisa distribusi frekuensi extreme value adalah sebagai berikut :  



 
 
 

34

)1(

)(
1

−

−−
=

=−

∑

∑

=

n

rataXrataXi
Sx

n
x

rataXrata

n

i

 

*45.011lnln78.0 −
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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Tr
Kr  

)*( SxKrrataXrataRXtr +−==  

Keterangan : 

 Xrata2  =  Curah hujan maksimum rata-rata 

                 Selama tahun pengamatan (mm) 

  Sx  =  Standar deviasi 

  Kr  =  Faktor frekuensi gumbell 

  Xtr  =  Curah hujan untuk periode tahun (Berulang Tr (mm)) 

2.5.2. Analisa Banjir Rencana 

Perhitungan banjir rencana ditinjau dengan cara Formula Rational 

Mononobe : 

Kecepatan Aliran V(m/dtk) 

Menurut fomula Dr. Rizha : 
6,0

72 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗=

L
HV                           

dimana ;        V  =  Kecepatan aliran (m/dtk) 
     H =  Selisih elevasi (m)  

     L  =  Panjang aliran (m) 

 

Time Concentration TC 

V
LTC =                        

 dimana ;      TC = Waktu pengaliran (detik) 
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      L  =  Panjang aliran (m) 

       V =  Kecepatan aliran (m/dtk) 

 

Intensitas Hujan I 
67,024

24 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗=
TC

RI                      

 dimana ;        I  =  Intensitas hujan (mm/jam) 
      R =  Curah hujan (mm) 

 

Debit Banjir Q (m3) 

278,0*** AICQtr =               

di mana ;      Qtr =  Debit banjir rencana  (m3) 

     A  =  Luas DAS (km2) 

     C  =  Koefisien run off 

Analisa Debit Penampang 

( ) HmHBAVAQ ** =⇒=   

 dimana ;      Qtr =  Debit banjir (m3) 

     m  =  Kemiringan lereng sungai 

          B  =  Lebar penampang sungai (m) 

        A =  Luas penampang basah (m2) 

        H =  Tinggi muka air sungai (m) 
 

Koefisien run off merupakan perbandingan antara jumlah limpasan 

dengan jumlah curah hujan. Besar kecilnya nilai koefisien limpasan ini 

dipengaruhi oleh kondisi topografi dan perbedaan penggunaan tanah dapat dilihat 

dibawah ini : 
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Tabel 2.14 Koefisien Limpasan (Run Off) 

No. Kondisi Daerah dan Pengaliran Koefisien Limpasan 

1 Daerah pegunungan yang curam 0,75 – 0,9 

2 Daerah pegunungan tersier 0,7 – 0,8 

3 Tanah bergelombang dan hutan 0,5 – 0,75 

4 Tanah dataran yang ditanami 0,45 – 0,6 

5 Persawahan yang diairi 0,7 – 0,8 

6 Sungai di daerah pegunungan 0,75 – 0,85 

7 Sungai kecil di dataran 0,45 – 0,75 

8 
Sungai besar yang lebih dari setengah daerah 

pengalirannya terdiri dari dataran 
0,5 – 0,75 

2.5.3. Analisa Kedalaman Penggerusan (Scouring) 

Tinjauan mengenai  kedalaman  penggerusan  ini memakai  metode  

lacey   ( diambil dari DPU Bina Marga Propinsi Jawa Tengah ) di mana 

kedalaman penggerusan ini dipengaruhi oleh jenis material dasar sungai.  

Tabel 2.15 Faktor Lempung Lacey 

No. Type of Material Diameter (mm) Faktor (f) 

1 Lanau sangat halus (very fine silt) 0,052 0,4 

2 Lanau halus (fine silt) 0,12 0,8 

3 Lanau sedang (medium silt) 0,233 0,85 

4 Lanau (standart silt) 0,322 1,0 

5 Pasir (medium sand) 0,505 1,25 

6 Pasir kasar (coarse sand) 0,725 1,5 

7 Kerikil (heavy sand) 0,29 2,0 

Sumber : DPU Bina Marga dati I Jawa Tengah 
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Kedalaman Penggerusan berdasarkan tabel yang diambil dari DPU Bina 

Marga Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ; 

Tabel 2.16 Kedalaman penggerusan 

No. Kondisi Aliran Penggerusan Maks. 

1 Aliran lurus 1,27d 

2 Aliran belok 1,5d 

3 Aliran belok tajam 1,75d 

4 Belokan sudut lurus 2d 

5 Hidung pilar 2d 

     Sumber : DPU Bina Marga Dati I Jawa Tengah 

                            

Keterangan : 

 d = kedalaman gerusan normal dari muka air banjir maksimum 

Formula Lacey : 

           Untuk  
6,0

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗=⇒<
W
LHdWL  

           Untuk  
333,0

473,0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⇒>

f
QdWL  

 

Keterangan :       L  =  Bentang jembatan 

                           W =  Lebar alur sungai 

                           H  =  Tinggi banjir rencana 

                           Q  =  Debit maksimum 

                           F   =  Faktor lempung 
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2.6. Aspek Konstruksi 

2.6.1. Pembebanan Struktur  

Beban yang bekerja pada struktur Jembatan kartini ini disesuaikan 

dengan Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya SKBI 

1.3.28.1987 Dirjen Bina Marga DPU yaitu : 

2.6.1.1 Beban Primer  

Beban primer atau muatan primer adalah beban atau muatan yang 

merupakan muatan utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan 

jembatan. Yang termasuk muatan primer adalah : 

a. Beban Mati  

Yaitu merupakan beban yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian 

jembatan yang ditinjau , termasuk segala unsur tambahan yang dianggap 

merupakan satu kesatuan tetap dengannya. 

Dalam menentukan besarnya muatan mati tersebut, harus dipergunakan nilai 

berat volume untuk bahan bangunan dibawah ini :  

- Baja tuang       7,85 t / m3 

- Aluminium paduan     2,80 t / m3 

- Beton bertulang      2,50 t / m3 

- Beton biasa , beton cyclop    2,20 t / m3 

- Pasangan batu      2,00 t / m3 

- Kayu       1,00 t / m3 

- Tanah, pasir,kerikil ( dalam keadaan padat )  2,00 t / m3 

- Perkerasan jalan beraspal                       2,00 – 2,50 t / m3  

b. Beban Hidup 

Yaitu merupakan beban yang berasal dari beban kendaraan yang bergerak, 

sesuai dengan kelas jalan dan banyaknya lajur lalu lintas.  

Dari Peraturan Perencanaan Jembatan Jalan Raya / PPJJR pasal 1 (2) 

menjelaskan bahwa beban hidup yang bekerja pada struktur adalah : 
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- Beban T yakni beban terpusat untuk lantai kendaraan yang digunakan 

untuk perhitungan kekuatan lantai jembatan. 

- Beban D atau beban jalur yakni beban terbagi rata sebesar Q panjang 

per jalur dan beban garis P per jalur lalu lintas untuk perhitungan 

kekuatan geser gelagar, yang ditentukan sebagai berikut : 

( )[ ]

mLuntukmton
L

P

mLuntukmton
L

P

mLuntukmtonP

60`)/(3011,1

6030)/(
3060

1,12,2

30)/(2,2

>⇒⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

<<⇒
−∗

−=

<⇒=

 

dimana :  L = panjang bentang jembatan (dalam meter) 

Jika lebar lantai kendaraan  > 5,5 m maka beban sepenuhnya berlaku pada 

jalur 5,5 m. Dan lebar selebihnya hanya dibebani sebesar 50% dari muatan D 

tersebut. 

c. Beban Kejut 

yaitu merupakan beban akibat dari getaran dan pengaruh dinamis lain. 

Tegangan akibat beban D harus dikalikan koefisien kejut sebesar : 

k = 1 + 20 / (50 + L), dimana k merupakan koefisien kejut. 

d. Gaya akibat tekanan tanah. 

2.6.1.2 Beban Sekunder 

Beban sekunder atau muatan sekunder adalah muatan pada jembatan 

yang merupakan muatan sementara yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan 

tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Yang termasuk muatan sekunder 

adalah  

a. Beban angin yang ditetapkan sebesar 150 kg/m2 dalam arah horisontal 

terbagi rata pada bidang vertikal setinggi 2 meter menerus di atas lantai 

kendaraan dan tegak lurus sumbu memanjang seperti tercantum dalam 

Peraturan Perencanaan Jembatan Jalan Raya (PPJJR)  pasal 2 (1). 
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b. Gaya akibat perbedaan suhu (PPJJR pasal 2 (2) tabel II) 

Peninjauan diadakan terhadap timbulnya tegangan-tegangan struktural 

karena adanya perubahan bentuk akibat perbedaan suhu antara bagian-

bagian jembatan baik yang menggunakan bahan yang sama maupun dengan 

bahan yang berbeda. Pada umumnya pengaruh perbedaan suhu tersebut 

dapat dihitung dengan mengambil perbedaan suhu untuk : 

Bangunan Baja :  

1. Perbedaan suhu maksimum-minimum = 30o C 

2. Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan   = 15o C 

Bangunan Beton :  

1. Perbedaan suhu maksimum-minimum = 15o C 

2. Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan  < 10o C tergantung 

dimensi penampang 

c. Gaya akibat susut dan rangkak yang dihitung dengan menggunakan beban 

mati dari jembatan. Jika susut dan rangkak dapat mengurangi pengaruh 

muatan lain, maka harga dari rangkak tersebut harus diambil minimum 

(PPJJR pasal 2 (3)) 

d. Gaya  rem sebesar  5%  dari  beban D tanpa  koefisien  kejut yang  

memenuhi semua jalur lalu lintas yang ada dan dalam satu jurusan. Gaya 

tersebut bekerja dalam arah horisontal sejajar dengan sumbu memanjang 

jembatan setinggi 1,8 meter di atas lantai kendaraan (PPJJR pasal 2 ayat 4) 

e. Gaya gempa yang diperhitungkan bagi jembatan yang akan dibangun di 

daerah yang dipengaruhi oleh gempa bumi (PPJJR pasal 2 (5) dan Bridge 

Design Manual Section 2) 

Gh = R x Fg 

Dimana  : 

Gh  = Gaya akibat gempa bumi. 

R    = Reaksi yang bekerja pada pier / pangkal jembatan. 
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Fg = Koefisien gempa ( lihat peraturan petunjuk perencanaan bangunan 

tahan   gempa 1986 ). 

f. Gaya akibat gesekan pada tumpuan bergerak karena adanya pemuaian dan 

penyusutan jembatan akibat perbedaan suhu atau akibat – akibat lain (PPJJR 

pasal 2 (6)) 

Gg  =  R x Ft 

Dimana : 

Gg  =  Gaya gesekan pada tumpuan. 

R    =  Reaksi akibat beban mati. 

Ft   =  Koefisien gesek antara gelagar dengan tumpuan. 

Tabel 2.17 Koefisien gesek antara gelagar dengan tumpuan 

No Tumpuan Nilai Koefisien 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 Roll baja 

2 atau lebih roll baja 

Gesekan (tembaga – baja) 

Gesekan (baja besi tuang) 

Gesekan (baja beton) 

0,01 

0,05 

0,15 

0,25 

0,15 – 0,18 

Sumber : Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya, 1987 

 

2.6.1.3 Beban Khusus  

Beban khusus atau muatan khusus adalah muatan yang merupakan 

beban-beban khusus untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan, 

muatan ini umumnya mempunyai salah satu atau lebih sifat-sifat berikut ini : 

a. Hanya berpengaruh pada sebagian konstruksi jembatan  

b. Tidak selalu bekerja pada jembatan 

c. Tergantung dari keadaan setempat 

d. Hanya bekerja pada sistem-sistem tertentu  
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Beban khusus seperti yang termuat dalam Peraturan Perencanaan 

Jembatan Jalan Raya / PPJJR pasal 3 berupa : 

a. Beban sentrifugal Ks 

R
VKs

2

79,0=         

dimana ;   

V = Kecepatan rencana 

R = Jari-jari tikungan 

 

b. Gaya tumbuk  

c. Gaya pada saat pelaksanaan  

d. Gaya akibat aliran air dan tumbukan benda-benda hanyutan  

          ( )2VaKAh =        

dimana ;   Ah  = Tekanan air 

           Va  =  Kecepatan aliran 

                   K   =  Koefisien aliran 

 

e. Gaya angkat 

Kombinasi beban yang digunakan diambil dari Pedoman Perencanaan 

Pembebanan Jembatan Jalan Raya SKBI 1.3.28.1987 Dirjen Bina Marga DPU 

dapat dilihat pada  tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.18 Kombinasi pembebanan 
 

No. 

 

Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

Tegangan yang dipakai 

terhadap Tegangan Ijin 

1. M + (H + K) Ta + Tu 100% 

2. M + Ta + Ah + Gg + A + SR + Tm + S 125% 

3. Kombinasi (1) + Rm + Gg + A + SR + Tm 140% 
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No. 

 

Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

Tegangan yang dipakai 

terhadap Tegangan Ijin 

4. M + Gh + Tag + Gg + AHg + Tu 150% 

5. M + P1 130% *) 

6. M + (H + K) +Ta + S + Tb 150% 

Sumber : Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya, 1987  
    *) Khusus untuk jembatan baja 

 

Keterangan : 

A =  Beban angin 

Ah =  Gaya akibat aliran dan hanyutan 

AHg =  Gaya akibat aliran dan hanyutan pada saat terjadi gempa 

Gg  =  Gaya gesek pada tumpuan bergerak 

Gh =  Gaya horisontal ekivalen akibat gempa bumi 

(H+K) =  Beban hidup dan kejut 

M =  Beban mati 

P1 =  Gaya-gaya pada saat pelaksanan 

Rm =  Gaya rem 

S =  Gaya sentrifugal 

SR =  Gaya akibat susut dan rangkak 

Tm =  Gaya akibat perubahan suhu 

Ta =  Gaya tekanan tanah 

Tag =  Gaya tekanan tanah akibat gempa bumi 

Tb =  Gaya tumbuk 

Tu =  Gaya angkat 
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2.6.2. Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan struktur dari jembatan yang terletak dibagian 

atas dari jembatan. Struktur jembatan bagian atas meliputi : 

2.6.2.1 Sandaran 

Merupakan pembatas antara kendaraan dengan pinggiran jembatan yang 

berfungsi sebagai pengaman bagi pemakai lalu lintas yang melewati jembatan 

tersebut.  

Konstruksi sandaran terdiri dari : 

a. Tiang sandaran ( Raill Post ) , biasanya dibuat dari beton bertulang untuk 

jembatan girder beton, sedangkan untuk jembatan rangka tiang sandaran 

menyatu dengan struktur rangka tersebut. 

b. Sandaran ( Hand Raill) , biasanya dari pipa besi, kayu dan beton bertulang. 

Beban yang bekerja pada sandaran adalah beban sebesar 100 kg yang 

bekerja dalam arah horisontal setinggi 0,9 meter. 

2.6.2.2 Trotoir 

Trotoar berfungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 

pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan .Konstruksi trotoir 

direncanakan sebagai pelat beton yang diletakkan pada lantai jembatan bagian 

samping yang diasumsikan sebagai pelat yang tertumpu sederhana pada pelat 

jalan. Prinsip perhitugan pelat trotoar sesuai dengan SKSNI T – 15 – 1991 – 03. 

Pembebanan pada trotoir meliputi : 

a) Beban mati berupa berat sendiri pelat. 

b) Beban hidup sebesar 500 kg/m2 berupa beban merata dan beban terpusat pada 

kerb dan sandaran. 

c) Beban akibat tiang sandaran. 
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Penulangan plat trotoir diperhitungkan sebagai berikut : 

d = h – p – 0,5φ                   M/bd2 =  …          ρ (GTPBB) 

ρmin  dan ρmax dapat dilihat pada tabel GTPBB  

(Grafik dan Tabel Perhitungan Beton Bertulang) 

syarat : ρmin  < ρ < ρmaks 

As = ρ * b * d         

dimana ; d  =  tinggi efektif pelat 

  h  =  tebal pelat 

  ρ  =  tebal selimut beton 

  φ  =  diameter tulangan  

  b  =  lebar pelat per meter 

 

2.6.2.3 Pelat Lantai 

Berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan. Pelat lantai diasumsikan 

tertumpu pada dua sisi. Pembebanan pada pelat lantai meliputi : 

a) Beban mati berupa berat sendiri pelat, berat pavement dan berat air hujan. 

b) Beban hidup seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Perhitungan untuk penulangan pelat lantai jembatan sama dengan prinsip 

penulangan pada pelat trotoar. 

2.6.2.4 Pelat Injak dan wing wall 

 Pelat injak merupakan suatu pelat yang menghubungkan antara struktur 

jembatan dengan jalan raya. Pelat injak menumpu pada tepi abutment sebelah luar 

dan tanah urug di sebelah tepi lainnya. Sedangkan konstruksi dinding sayap ( 

wing wall ) yang selain menerima beban dari pelat injak tersebut juga berfungsi 

sebagai penahan tanah di sebelah tepi luar konstruksi jembatan, sebagai  dinding 

penahan tekanan tanah dari belakang abutment.    
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2.6.2.5 Diafragma 

Juga dapat dikatakan sebagai balok melintang yang terletak di antara balok 

induk atau balok memanjang yang satu dengan yang lain. Konstruksi ini berfungsi 

sebagai pengaku gelagar memanjang dan tidak berfungsi menahan beban luar 

apapun kecuali berat sendiri diafragma.  

2.6.2.6 Gelagar  Induk 

Gelagar induk jembatan dapat menggunakan konstruksi kayu, konstruksi 

baja, konstruksi beton bertulang maupun konstruksi beton pratekan 

2.6.2.7 Andas / Perletakan 

Merupakan perletakan dari jembatan yang berfungsi untuk menahan beban 

berat baik yang vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga untuk meredam 

getaran sehingga abutment tidak mengalami kerusakan. 

Untuk perletakkan jembatan direncanakan digunakan bearings merk CPU 

buatan Indonesia, seperti terlihat pada gambar dibawah ini (bearing pad dan 

elastomeric bearing). 

           
           
           
           
           
   
    
 

Gambar 2.8 Bearing Pad 

 

1. CPU Elastomeric Bearings 

Spesifikasi : 

a. Merupakan bantalan atau perletakan elastomer yang dapat menahan  

beban berat, baik yang vertikal maupun horisontal. 

b. Bantalan atau perletakan elastomer disusun atau dibuat dari lempengan 

elastomer dan logam yang disusun secara lapis perlapis. 
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c. Merupakan satu kesatuan yang saling melekat kuat dan diproses dengan 

tekanan tinggi. 

d. Bantalan atau perletakan elastomer berfungsi untuk meredam getaran, 

sehingga kepala jembatan (abutment) tidak mengalami kerusakan. 

e. Lempengan logam yang paling luar dan ujung-ujung  elastomer dilapisi 

dengan lapisan elastomer supaya tidak berkarat. 

f. Bantalan atau perletakan elastomer  juga disebut bantalan neoprene yang 

dibuat dari karet sinthetis. 

Pemasangan : 

a. Bantalan atau perletakan elastomer dipasang diantara tumpuan kepala 

jembatan dan gelagar jembatan. 

b. Untuk melekatkan bantalan atau perletakan elastomer dengan beton atau 

besi dapat dipergunakan lem epoxy rubber. 

Ukuran : 

Selain ukuran-ukuran standar yang sudah ada, juga dapat dipesan ukuran 

sesuai permintaan. 

 

2. Bearing Pad / Strip 

Spesifikasi : 

a. Merupakan lembaran karet  (elastomer) tanpa plat baja 

b. Berfungsi untuk meredam getaran mesin maupun ujung gelagar  jembatan 

c. Dipasangkan diantara beton dengan beton atau beton dengan besi 

Ukuran : 

Selain ukuran-ukuran standar yang sudah ada, juga dapat dipesan ukuran 

sesuai permintaan. 
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2.6.3. Struktur Bawah (Sub Structure) 

2.6.3.1 Pilar 

Pilar identik dengan abutment perbedaannya hanya pada  letak 

konstruksinya saja. Sedangkan fungsi pilar adalah untuk memperpendek bentang 

jembatan yang terlalu panjang. Pilar terdiri dari bagian – bagian antara lain : 

a. Kepala pilar ( pierhead ) 

b. Kolom pilar 

c. Pilecap 

Dalam mendesain pilar dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang pilar serta mutu beton 

serta tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada pilar : 

a. Beban mati berupa gelagar induk, lantai jembatan, , trotoir, perkerasan 

jembatan ( pavement), sandaran, dan air hujan 

b. Beban hidup berupa beban merata dan garis serta beban di trotoir      

c. Beban sekunder berupa beban gempa, rem dan traksi, koefisien kejut, 

beban angin dan beban akibat aliran dan tumbukan benda – benda 

hanyutan.   

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi dari beban – beban yang bekerja. 

4. Mencari dimensi tulangan dan cek apakah pilar cukup memadai untuk 

menahan gaya – gaya tersebut. 

2.6.3.2. Abutment 

Dalam perencanaan ini, struktur bawah jembatan berupa abutment yang 

dapat diasumsikan sebagai dinding penahan tanah. Dalam hal ini perhitungan 

abutment  meliputi : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang abutmen serta mutu 

beton serta tulangan yang diperlukan. 
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2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada abutmen : 

a. Beban  mati  berupa  gelagar  induk, lantai  jembatan, trotoir,  

perkerasan   jembatan (pavement), sandaran, dan air hujan. 

b. Beban hidup berupa beban merata dan garis serta beban di trotoar. 

c. Beban sekunder  berupa beban  gempa, tekanan tanah aktif,  rem dan 

traksi, koefisien  kejut , beban angin dan beban akibat aliran dan 

tumbukan benda – benda hanyutan. 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi dari beban – beban yang bekerja. 

4. Mencari dimensi tulangan dan cek apakah abutment cukup memadai untuk 

menahan gaya – gaya tersebut. 

5. Ditinjau juga kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh tanah. 

6. Ditinjau juga terhadap Settlement ( penurunan tanah ). 

2.6.3.3. Pondasi  

Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban di atasnya ke tanah 

dasar. Pada perencanaan pondasi harus terlebih dahulu melihat kondisi tanahnya. 

Dari kondisi tanah ini dapat ditentukan jenis pondasi yang akan dipakai. 

Pembebanan pada pondasi terdiri atas pembebanan vertikal maupun lateral, 

dimana pondasi harus mampu menahan beban luar diatasnya maupun yang 

bekerja pada arah lateralnya. 

Ketentuan – ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam perencanaan 

pondasi , tidak dapat disamakan antara pondasi yang satu dengan yang lain, 

karena tiap-tiap jenis pondasi mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pondasi adalah sebagai berikut : 

1. Melihat kondisi tanah. 

2. Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya. 

3. Batasan-batasan sekeliling pondasi itu sendiri. 

4. Waktu dan biaya yang diperlukan. 

5. Penurunan tanah ( Settlement ) 
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2.6.3.4. Oprit  

 Oprit dibangun agar memberikan kenyamanan saat peralihan dari ruas 

jalan ke jembatan. Oprit disini dilengkapi dengan dinding penahan tanah. Pada 

perencanaan oprit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Type dan kelas jalan ataupun jembatan 

Hal ini sangat berhubungan dengan kecepatan rencana 

b. Volume lalu lintas 

c. Tebal perkerasan 

2.6.3.5. Perkerasan Jalan 

Perkerasan jalan pada perencanaan jembatan yaitu pada oprit jembatan 

sebagai jalan pendekat yang merupakan bagian penting pada proses perencanaan 

jalan, yang berfungsi : 

1. Menyebarkan beban lalu lintas diatasnya ketanah dasar 

2. Melindungi tanah dasar dari rembesan air hujan 

3. Mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan 

Salah satu jenis perkerasan jalan adalah perkerasan lentur (Flexible 

Pavement). Perkerasan lentur adalah perkerasan yang umumnya menggunakan 

bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai 

lapis bawahnya. 

Dalam perencanaan perkerasan jalan ini digunakan metode Analisa 

Komponen berdasarkan Standar Konstruksi Bangunan Indonesia  (SKBI) 

No.2.3.26.1987 Dep. PU, yaitu sebagai berikut : 

a. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) 

  LHR setiap jenis kendaraan ditentukan sesuai dengan umur rencana. 

b.   Lintas ekuivalen permukaan (LEP) 

LEP = ∑
=

n

j

EjxCjxLHRj
1
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Dimana  :    n    = Umur rencana 

                Cj   = koefisien distribusi kendaraan 

                Ej   = angka ekuivalen beban sumbu gandar ( MST.10 Ton ) 

c. Lintas ekuivalen Akhir (LEA) 

LEA =  EJxCjxixLHRj
URn

j
∑

=

+
1

)1(  

Dimana :  i  = Pertumbuhan lalu lintas 

d. Lintas ekuivalen Tengah (LET) 

LET = (LEP + LEA) x ½        

e. Lintas ekuivalen rencana (LER) 

LER = LET x FP               

Dimana :  FP = UR /10                      

               FP= faktor penyesuaian 

              UR = umur rencana 

f. Indek tebal perkerasan (ITP) 

 ITP = a1 x D1 + a2 x D2 + a3 x D3   

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

              D1,D2,D3  =  tebal masing-masing perkerasan 

2.6.3.6. Drainase 

Fungsi drainase adalah untuk membuat air hujan secepat mungkin 

dialirkan ke luar dari jembatan  sehingga tidak terjadi genangan air dalam waktu 

yang lama. Akibat terjadinya genangan air maka akan mempercepat kerusakan 
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struktur dari jembatan itu sendiri. Saluran drainase ditempatkan pada tepi kanan-

kiri dari badan jembatan ( saluran samping ), dan gorong - gorong. 

2.6.4. Jenis Konstruksi dan Bahan 

Standar dalam perencanaan suatu jembatan beton bertulang secara umum 

menggunakan bahan-bahan sebagai berikut : 

1. Konstruksi atas  : 

a. Tiang sandaran 

A. Mutu beton : K-225  ( f’c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24  ( fy = 240 Mpa ) 

b. Lantai trotoir 

A. Mutu beton : K – 225 ( f’c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

c. Lantai jembatan 

A. Mutu beton : K- 225 ( f’ c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

d. Diafragma 

A. Mutu beton : K-350 ( f’c = 35 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

e. Beton prategang 

A. Mutu beton : K-500 ( f’c = 50 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTD 40 ( fy = 400 Mpa ) 

f. Plat injak 

A. Mutu beton : K-225 ( f’c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

2. Bangunan bawah 

  a.  Pilar jembatan 

A. Mutu beton : K-225 ( f’c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 
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b. Abutment 

A.  Mutu beton : K-225 ( f’c = 22,5 Mpa ) 

B. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

3. Pondasi 

A. Jenis : Tiang pancang beton pracetak 

B. Diameter : 40 cm  

C. Mutu beton : K- 400 ( f’c = 40 Mpa ) 

D. Mutu baja : BJTP 24 ( fy = 240 Mpa ) 

 

2.6.5. Pemilihan Konstruksi Jembatan 

Pada Pemilihan Konstruksi Jembatan perlu pertimbangan-pertimbangan 

teknis yang dapat dilhat pada tabel-tabel dibawah ini : 

Tabel 2.19 Pemilihan Konstruksi Atas 

No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 

Bentang 

Perbandingan   

H /L Tipikal 
Penampilan 

A Konstruksi Kayu :    

1 
Jembatan balok dengan lantai 

urug atau lantai papan 
5 – 20 m 1 / 15 Kurang 

2 
Gelagar kayu gergaji dengan 

papan lantai 
5 – 10 m 1 / 5 Kurang 

 

3 

 

Rangka lantai atas dengan papan 

kayu  

 

20 – 50 

 

1 / 5 

 

Kurang 

4 
Gelagar baja dengan lantai 

papan kayu 
5 – 35  1/17 – 1/30 Kurang 

 

B 

  

Konstruksi Baja 
   

1 
Gelagar baja dengan lantai plat 

baja 
5 – 25  1/25 – 1/27 Kurang 
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No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 

Bentang 

Perbandingan   

H /L Tipikal 
Penampilan 

2 

Gelagar baja dengan lantai beton 

komposit (bentang Sederhana 

dan menerus) 

15 – 50 

35 – 90 
1 / 20 Fungsional 

3 
Rangka lantai bawah dengan 

plat beton 
30 – 100 1/8 – 1/11 Kurang  

4 Rangka Baja Menerus 60 – 150 1 / 10 Baik 

C Konstruksi Beton Bertulang :    

1 Plat beton bertulang 5 – 10  1 / 12,5  Fungsional 

2 Pelat berongga 10 – 18 1 / 18 Fungsional 

3 Gelagar beton ‘ T ‘ 6 – 25 1/12 – 1/15 Fungsional 

4 Lengkung beton (Parabola) 30 – 70 1 / 30 Estetik 

D Jembatan Beton Pratekan :    

1 Segmen pelat 6 – 12  1 / 20  Fungsional 

2 
Gelagar I dengan lantai beton 

komposit, bentang menerus. 
20 – 40 1 / 17,5 Fungsional 

3 Gelagar ‘ T ‘ pasca penegangan 20 – 45 1/16,5-1/17,5 Fungsional 

4 
Gelagar boks menerus, 

pelaksanaan kantilever 
6 – 150 1/ 18 – 1 / 20 Estetik 

Sumber : Bridge Management System (BMS), 1992 

Dalam perencanaan bangunan bawah jembatan terdapat konstruksi 

bangunan yaitu : pilar (pier), abutment, pondasi. Alternatif tipe bangunan bawah 

yang dapat digunakan untuk perencanaan jembatan antara lain : 

a. Pilar Jembatan (Pier) 

Pilar jembatan berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan 

horisontal dari bangunan atas pada pondasi. Konstruksi pilar harus mampu 

mendukung beban-beban : 



 
 
 

55

1. Beban mati akibat bangunan atas (gelagar jembatan, pelat lantai jembatan, 

trotoir, sandaran, perkerasan,  dan air hujan) 

2. Beban mati akibat bangunan bawah (berat sendiri pilar jembatan) 

3. Beban hidup akibat bangunan atas (beban “T”, beban “D”, dan beban 

hidup pada trotoir) 

4. Beban sekunder (gaya rem, gaya gempa, gaya akibat aliran air dan 

tumbukan benda-benda hanyutan) 

 

Gambar 2.9 Gaya-gaya yang bekerja pada pilar jembatan 

keterangan : 

(a) Arah ortogonal ke sumbu jembatan 

R1-R7 :  reaksi balok utama (akibat beban hidup dan beban mati dari 

bangunan atas) (t) 

Wc : beban mati akibat berat sendiri pilar (t) 

PR :  gaya sekunder akibat tekanan air pada pilar (t) 

F : gaya angkat keatas (t) 

q1 , q2 :  reaksi tanah (t/m2) 

(b) Arah sumbu jembatan  

Rd :  beban mati akibat kerja bangunan atas (t) 

Rl : beban hidup akibat kerja bangunan atas (t) 
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Hs :  gaya horisontal akibat beban sekunder (t) 

q3, q4 :  reaksi tanah (t/m2) 

Pilar terdiri dari bagian-bagian antara lain : 

1. Kepala pilar 

2. Kolom pilar 

3. Pile cap 

Dalam mendesain pilar dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang pilar serta mutu beton 

serta tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada pilar. 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi dari beban-beban yang bekerja. 

Tabel 2.20 Jenis Pangkal Tipikal          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bridge Management System (BMS), 1992 
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b. Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan horizontal 

dari bangunan atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan 

peralihan tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas jembatan. 

Konstruksi  abutment harus mampu mendukung beban-beban yang bekerja, 

yang meliputi : 

 Beban mati akibat bangunan atas (gelagar jembatan, pelat lantai jembatan, 

trotoir, sandaran, perkerasan,  dan air hujan) 

 Beban mati akibat bangunan bawah (berat sendiri abutment, berat tanah 

timbunan, dan gaya akibat tekanan tanah) 

 Beban hidup akibat bangunan atas (beban “T”, beban “D”, dan beban 

hidup pada trotoir) 

 Beban sekunder (gaya rem,  gaya gempa, dan gaya gesekan akibat 

tumpuan yang bergerak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Gaya-gaya yang bekerja pada abutment 
 

keterangan : 

Rl = beban hidup akibat bangunan atas (t/m)  

Rd = beban mati akibat bangunan atas (t/m) 
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Hs = gaya horisontal akibat beban sekunder (t/m) 

q = beban pembebanan (1 t/m2) 

Pa = gaya tekanan tanah (t/m) 

Wc = beban mati akibat berat sendiri abutment (t/m) 

Ws = beban mati akibat berat tanah timbunan (t/m) 

F = gaya angkat (t/m) 

q1, q2 = reaksi pada tanah dasar (t/m2) 

 

Abutment/pangkal jembatan dapat diasumsikan sebagai dinding penahan 

tanah, yang berfungsi menyalurkan gaya vertikal dan horizontal dari bangunan 

atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan tumpuan 

dari oprit ke bangunan atas jembatan, terdapat tiga jenis : 

1. Pangkal tembok penahan  

Timbunan jalan tertahan dalam batas-batas pangkal dengan tembok 

penahan yang didukung oleh pondasi 

2. Pangkal kolom spill- through  

Timbunan diijinkan berada dan melalui portal pangkal yang sepenuhnya 

tertanam dalam timbunan. Portal dapat terdiri dari balok kepala dan 

tembok kepala yang didukung oleh rangkaian kolom-kolom pada pondasi 

atau secara sederhana terdiri dari balok kepala yang didukung langsung 

oleh tiang-tiang. 

3. Pangkal tanah bertulang 

Ini adalah sistem paten yang memperkuat timbunan agar menjadi bagian 

pangkal  

Tipe – tipe abutment dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2.21 Jenis Pangkal Jembatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bridge Management System (BMS), 1992 
 

Dalam hal ini perhitungan abutment meliputi : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang abutment serta mutu 

beton serta tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada abutment : 

3. Menghitung momen, gaya normal dan gaya geser yang terjadi akibat 

kombinasi dari beban-beban yang bekerja. 

4. Mencari dimensi tulangan dan cek apakah abutment cukup memadai untuk 

menahan gaya-gaya tersebut. 

5. Tinjau kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh tanah. 

6. Tinjau terhadap settlement (penurunan tanah). 

Dalam pemilihan tipe pondasi  secara garis besar ditentukan oleh 

kedalaman tanah keras, karena untuk mendukung daya dukung tamah terhadap 

struktur bangunan jembatan yang akan direncanakan. Alternatif tipe pondasi 

yang dapat  digunakan untuk perencanaan jembatan antara lain : 
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1. Pondasi Telapak/Langsung 

Pondasi telapak digunakan jika lapisan tanah keras ( lapisan tanah yang 

dianggap baik mendukung beban ) terletak tidak jauh (dangkal)dari muka 

tanah. Dalam perencanaan jembatan pada sungai yang masih aktif, pondasi 

telapak tidak dianjurkan mengingat untuk menjaga kemungkinan 

terjadinya pergeseran akibat gerusan. 

2. Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran digunakan untuk kedalaman tanah keras antara 2-5 m. 

pondasi sumuran duibuat dengan cara menggali tanah berbentuk lingkaran 

berdiameter > 80 m. penggalian secara manual dan mudah dilaksanakan. 

Kemudian lubnag galian diisi dengan beton siklop (1pc : 2 ps : 3 kr) atau 

beton bertulang jika dianggap perlu.  Pada ujung pondasi sumuran 

dipasang poer untuk menerima dan meneruskan beban ke pondasi secara 

merata. 

3. Pondasi Bored Pile 

Pondasi bored pile merupakan jenis pondasi tiang yang dicor di tempat, 

yang sebelumnya dilakukan pengeboran dan penggalian. Sangat cocok 

digunakan pada tempat-tempat yang padat oleh bangunan-bangunan, 

karena tidak terlalu bisisng dan getarannnya tidak menimbulkan dampak 

negative terhadap bengunan di sekelilingnya. 

4. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang umumnya digunakan jika lapisan tanah 

keras/lapisan pendukung beban berada jauh dari dasar sungai dan 

kedalamannya > 8,00 m. 

Perencanaan pondasi ditinjau terhadap pembebanan vertikal dan lateral, 

dimana berdasarkan data tanah diketahui bahwa lapisan tanah keras berada pada 

lapisan dalam. Pondasi dalam (bored pile dan tiang pancang) digunakan bila 

lapisan tanah dasar pondasi yang mampu mendukung beban yang dilimpahkan 

terletak cukup dalam. 

 

 




