
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2. 1 TINJAUAN UMUM 

  Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang 

terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan 

pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali tentang masalah-masalah yang 

berkaitan. Pada bab ini penyusunan tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai 

peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dalam perencanaan suatu jalan, 

khususnya dalam hal ini adalah Perencanaan Jalan Lingkar Kampus UNDIP 

Tembalang-Semarang. Dasar tinjauan itu sendiri diambil dari referensi buku-buku 

terkait dan peraturan-peraturan standar yang berlaku di Indonesia. 

Adapun aspek-aspek yang perlu ditinjau dalam Perencanaan Jalan Lingkar 

Kampus UNDIP Tembalang-Semarang antara lain: 

1. Aspek jaringan dan klasifikasi fungsi jalan 

2. Aspek lalu lintas 

3. Aspek geometri 

4. Aspek perkerasan jalan 

5. Aspek drainase, bangunan pelengkap dan fasilitas jalan 

2. 2 ASPEK JARINGAN DAN KLASIFIKASI FUNGSI JALAN 

2.2. 1 Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi/Peranan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 34 tahun 2006 

tentang jalan, klasifikasi jalan menurut fungsinya terbagi menjadi empat jalan 

yaitu: 

1. Jalan Arteri 

Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanannya jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk ke jalan ini sangat dibatasi secara berdaya guna. 

2. Jalan Kolektor 
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Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan   

dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah 

jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan Lokal 

Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jalan masuk tidak dibatasi.   

4.  Jalan Lingkungan. 

Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata 

rendah, dan jalan masuk dibatasi. 

2.2.1.1 Sistem Jaringan Jalan 

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri 

dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin 

dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada 

rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan 

antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan pedesaan. 

( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

1.  Sistem Jaringan Jalan Primer 

 Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang disusun 

berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut: 

a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan   

wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; 

b.  menghubungkan antarpusat kegiatan nasional. 

(i) Jalan Arteri Primer 

Jalan arteri primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan antara 

pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

wilayah. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ) 

Persyaratan minimum untuk desain : 

a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 60 km/jam. 
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b. Lebar badan jalan paling rendah 11 meter. 

c. Kapasitas lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata. 

d. Lalu lintas jarak jauh tidak terganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas 

lokal dan kegiatan lokal. 

e. Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien (jarak antar jalan masuk/akses 

langsung minimum 500 meter), agar kecepatan dan kapasitas dapat terpenuhi. 

f. Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, sehingga tidak 

mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

g. Tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan 

pengembangan perkotaan. 

(ii) Jalan Kolektor Primer 

Jalan kolektor primer adalah jalan yang secara efisien menghubungkan 

antara pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah 

dengan pusat kegiatan lokal. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 

Tentang Jalan ) 

Persyaratan minimum untuk desain : 

a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 40 km/jam. 

b. Lebar badan jalan paling rendah 9 meter. 

c. Kapasitas lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata. 

d. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga tidak mengurangi 

kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar jalan masuk/akses langsung 

minimum 400 meter). 

e. Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, sehingga tidak 

mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

f. Tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan 

pengembangan perkotaan. 

g. Persyaratan teknis jalan masuk dan persimpangan ditetapkan oleh Menteri. 

(iii) Jalan Lokal Primer 

Jalan lokal primer adalah jalan menghubungkan pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan 

lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat 
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kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. ( Peraturan Pemerintah 

RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ) 

Persyaratan minimum untuk desain : 

a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 20 km/jam. 

b. Lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter. 

c. Tidak terputus walaupun memasuki desa. 

(iv) Jalan Lingkungan Primer 

 Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan 

di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.  

( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 15 km/jam. 

b. Lebar badan jalan paling rendah 6,5 meter. 

c. Bila tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih, 

lebar badan jalan paling rendah 3,5 meter. 

2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus 

kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder 

kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. ( Peraturan 

Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

Sistem jaringan jalan sekunder terdiri atas jalan arteri sekunder, jalan 

kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. 

(i). Jalan Arteri Sekunder 

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan 

primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kedua. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 

2006 Tentang Jalan ).   

Persyaratan minimum untuk desain : 
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a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 30 km/jam dengan lebar badan jalan 

minimal 11 meter. 

b. Kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 

c. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 

(ii). Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. ( Peraturan Pemerintah RI 

No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

a. Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan 

minimal 9 meter. 

b. Kapasitas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 

c. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 

 (iii). Jalan Lokal Sekunder 

Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan 

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Persyaratan minimum 

untuk desain yaitu kecepatan rencana (Vr) paling rendah 10 km/jam dengan lebar 

badan jalan minimal 7,5 meter. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 

Tentang Jalan ). 

(iv) Jalan Lingkungan Sekunder 

 Jalan lingkungan sekunder adalah jalan menghubungkan antarpersil dalam 

kawasan perkotaan. Persyaratan minimum untuk desain yaitu kecepatan rencana 

(Vr) paling rendah 10 km/jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter.  

( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

2.2. 2 Klasifikasi Jalan Menurut Status Jalan 

Jaringan jalan menurut status jalan dikelompokan menjadi jalan nasional, 

jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. ( Peraturan Pemerintah 

RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

1. Jalan Nasional 

Jalan Nasional terdiri atas: 



12 
 

a. Jalan arteri primer, 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan anar ibukota provinsi, 

c. Jalan tol, 

d. Jalan strategis nasional. 

2. Jalan Provinsi 

Jalan provinsi terdiri atas: 

a. Jalan kolektor primer yang mengubungkan ibukota provinsi dengan ibu 

kota kabupaten atau kota, 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dan 

kota, 

c. Jalan strategis provinsi, 

3. Jalan Kabupaten 

 Jalan kabupaten terdiri atas: 

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan 

provinsi, 

b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota 

kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, 

c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder 

dalam kota, 

d. Jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan Kota 

 Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekuder di dalam kota. 

5. Jalan Desa 

Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak 

termasuk jalan kabupaten, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan 

kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa.  

2.2. 3 Klasifikasi Kelas Jalan Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan 

 Prasarana Jalan 

Klasifikasi kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana 

jalan. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan 
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dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan 

kecil. .( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

1. Jalan Bebas Hambatan ( Freeway ) 

Spesifikasi untuk jalan bebas hambatan ( freeway ) sebagaimana dimakasud 

dalam PP RI No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, 

b. Pengendalian jalan masuk secara penuh,  

c. Tidak ada persimpangan sebidang, 

d. Dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, 

e. Paling sedikit mempunyai 2(dua) lajur setiap arah, 

f. Lebar paling sedikit 3,5 meter. 

2. Jalan Raya ( Highway ) 

Spesifikasi untuk jalan raya ( highway ) sebagaimana dimakasud dalam PP RI 

No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas secara menerus  

b. Pengendalian jalan masuk secara terbatas, 

c. Dilengkapi dengan median, 

d. Paling sedikit 2(dua) lajur setiap arah, 

e. Lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. 

3. Jalan Sedang ( Road ) 

Spesifikasi untuk jalan sedang ( road ) sebagaimana dimakasud dalam PP RI 

No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum, 

b. Untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak 

dibatasi, paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) arah, 

c. Lebar jalur paling sedikit 7 meter. 

4. Jalan Kecil ( Street ) 

Spesifikasi untuk jalan kecil ( street ) sebagaimana dimakasud dalam PP RI 

No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan jalan untuk lalu lintas umum untuk lalu lintas setempat, 

b. Paling sedikit 2(dua) lajur untuk 2(dua) arah, 

c. Lebar jalur paling sedikit 5,5 meter. 
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2. 3 ASPEK LALU LINTAS 

2.3. 1 Klasifikasi Perencanaan 

  Berdasarkan jenis hambatannya jalan-jalan perkotaan dibagi dalam dua 

tipe, dengan dasar klasifikasi perencanaan sebagai berikut: 

Tipe I : Pengaturan jalan masuk secara penuh 

Tipe II : Sebagian atau tanpa pengaturan jalan masuk 

Tipe I, kelas 1 : Adalah jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu lintas 

cepat antar regional atau antar kota dengan pengaturan jalan 

masuk secara penuh. 

Tipe I, kelas 2 : Adalah jalan dengan standar tertinggi dalam melayani lalu lintas 

 cepat antar regional atau di dalam kota-kota metropolitan 

 dengan   sebagian atau tanpa pengaturan jalan masuk. 

Tipe II, kelas 1 : Adalah standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 4 lajur atau 

 lebih, memberikan pelayanan angkutan cepat bagi angkutan 

 antar kota bagi angkutan antar kota atau dalam kota, dengan 

 kontrol. 

Tipe II, kelas 2 : Adalah standar tertinggi bagi jalan-jalan dengan 2 atau 4 lajur 

 dalam melayani angkutan cepat antar kota dan dalam kota, 

 terutama untuk persimpangan tanpa lampu lalu lintas. 

Tipe II, kelas 3 : Adalah standar menengah bagi jalan dengan 2 jalur untuk 

 melayani angkutan dalam distrik dengan kecepatan sedang, 

 untuk persimpanngan tanpa lampu lalu lintas. 

Tipe II, kelas 4 : Adalah standar terendah bagi jalan satu arah yang melayani 

 hubungan dengan jalan-jalan lingkungan. 
Tabel 2. 1 Kelas Perencanaan Jalan Tipe 1 
Fungsi Kelas 

Primer 
Arteri 1 

Kolektor 2 

Sekunder Arteri 2 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 
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Tabel 2. 2 Kelas Perencanaan Jalan Tipe 2 
Fungsi DTV (dalam smp) Kelas 

Primer 
Arteri 1 

Kolektor  > 10.000 
                < 10.000 

1 
2 

Sekunder 

Arteri       > 20.000 
                 < 20.000 

1 
2 

Kolektor   > 6.000 
                 < 6.000 

2 
3 

Lokal         > 500 
                  < 500 

3 
4 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 
2.3. 2 Kendaraan Rencana  

  Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya 

dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometri. Untuk perencanaan 

geometrik jalan, ukuran lebar kendaraan rencana akan mempengaruhi lebar lajur 

yang dibutuhkan. Sifat membelok kendaraan akan mempengaruhi perencanaan 

tikungan dan lebar median dimana mobil diperkenankan untuk memutar (U-turn). 

Dimensi dasar untuk masing-masing kategori kendaraan rencana ditunjukan 

dalam  Tabel 2.3 berikut: 
Tabel 2. 3 Dimensi Kendaraan Rencana 

Jenis 

Kendaraan 

Panjang 

Total 

(m) 

Lebar 

Total 

(m) 

 

Tinggi 

(m) 

Depan 

Tergantung 

(m) 

Jarak 

Gandar 

(m) 

Belakang 

Tergantung 

(m) 

Radius 

Putar 

Min 

(m) 

Kendaraan 

Penumpang 
4,7 1,7 2,0 0,8 2,7 1,2 6 

Truk/ bus 

tanpa 

gandengan 

12,0 2,5 4,5 1,5 6,5 4,0 12 

Kombinasi 16,5 2,5 4,0 1,3 

4,0 

(depan) 

9,0 

(belakang) 

2,2 12 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

Dengan pemakaian pada perencanaan sebagai berikut: 
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1. Pada perencanaan jalan tipe I, tipe II kelas 1 dan kelas 2, semi trailer dan 

mobil penumpang digunakan untuk menentukan dimensi fasilitas jalan. 

2. Pada perencanaan jalan tipe II kelas 3, truk/bus tanpa gandengan dan mobil 

penumpang dipergunakan untuk menentukan dimensi fasilitas jalan. 

3. Pada perencanaan jalan tipe II kelas 4 mobil penumpang dipakai untuk 

menentukan dimensi jalan. Truk/bus tanpa gandengan dapat juga dipakai 

tergantung pada lokasi atau faktor-faktor perencanaan jalan lainnya. 

2.3. 3 Kecepatan Rencana 

 Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan 

perencanaan setiap bagian jalan raya yang memungkinkan kendaraan-kendaraan 

bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas 

yang lengang dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. Berikut ini adalah 

tabel kecepatan rencana sesuai dengan tipe dan kelas jalan :   
Tabel 2. 4 Kecepatan Rencana ( VR ) 

Tipe Kelas Kecepatan 

Rencana(km/jam) 

Tipe I Kelas 1 

Kelas 2 

100,80 

80,60 

Tipe II Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 

Kelas 4 

60 

60,50 

40,30 

30,20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

2.3. 4 Volume Lalu Lintas 

 Sebagai pengukur jumlah dari arus lalu lintas digunakan “volume”. 

Volume lalu lintas menunjukan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik 

pengamatan dalam satu satuan waktu ( hari, jam, menit ). 

 Volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar perkerasan jalan yang 

lebih lebar, sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan. Sebaliknya jalan yang 

terlalu lebar untuk volume lalu lintas rendah cenderung membahayakan, karena 

pengemudi cenderung mengemudikan kendaraannya pada kecepatan yang lebih 

tinggi sedangkan kondisi jalan belum tentu memungkinkan. Dan disamping itu 

meningkatkn biaya pembangunan jalan yang jelas tidak pada tempatnya. 
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 Satuan volume lalu lintas yang umum digunakan berkaitan pula dengan  

lalu lintas harian rata-rata, volume jam perencanaan, kapasitas dan pertumbuhan 

lalu lintas.( Sukirman,S, Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, NOVA 

2000). 

2.3.4.1 Lalu Lintas Harian Rata-Rata 

  LHRT adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu 

jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari data selama satu tahun penuh.   

...........(2.1) 

 LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama 

pengamatan dengan lamanya pengamatan. 

...........(2.2) 

LHR dan LHRT untuk perencanaan jalan baru diperoleh dari analisa data yang 

diperoleh dari survai asal dan tujuan serta volume lalu lintas di sekitar jalan 

tersebut.  (Sukirman,S, Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan,NOVA 2000 ). 

2.3.4 2Volume Jam Perencanaan 

  Volume dalam 1 jam yang dipakai untuk perencanaan dinamakan “ 

Volume Jam Perencanaan ( VJP)”. Secara umum VJP dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

...........(2.3) 

K = adalah faktor volume lalu lintas jam sibuk dan F = adalah faktor variasi 

tingkat lalu lintas per seperempat jam dalam satu jam. ( Sukirman,S, Dasar-Dasar 

Perencanaan Geometrik Jalan, NOVA 2000 ). 

2.3.4. 3Kapasitas Jalan 

Kapasitas Jalan didefinisikan sebagai arus maksimum suatu titik di jalan 

yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi yang tertentu. Untuk 

menentukan kapasitas jalan dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

C = Co x FCW x FCSF x FCSP...........(2.4) 

Dimana : 

C   = Kapasitas ( smp / jam ) 



18 
 

Co   = Kapasitas dasar ( smp / jam ) 

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 

FCSP  = Faktor penyesuaian pemisahan arah 

FCSF  = Faktor penyesuaian akibat besarnya side friction (hambatan samping) 

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 

 Faktor-faktor penyesuaian yang berpengaruh terhadap perhitungan 

kapasitas jalan, disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 2. 5 Kapasitas Dasar (Co) 

Tipe Jalan Kapasitas Dasar (smp/jam) Catatan 
Empat lajur terbagi atau 
jalan satu arah 1650 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 
Dua lajur tak terbagi 2900 Total Dua Arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan, 1997  

Tabel 2. 6 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FCW) 
Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) 

(m) 
FCW 

Empat lajur terbagi atau 
jalan satu arah 

Per Lajur 
3,00 
3,25 

 
0.92 
0.96 

Empat lajur terbagi atau 
jalan satu arah 

Per Lajur 
3.50 
3.75 
4.00

1,00 
1,04 
1,08 

Empat lajur tak terbagi Per Lajur 
3,00 
3,25 
3.50 
3.75 
4.00 

 
0,91 
0,95 
1,00 
1,05 
1,09 

Dua lajur tak terbagi Total dua arah 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
0,56 
0,87 
1,00 
1,14 
1,25 
1,29 
1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan, 1997  
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Tabel 2. 7 Faktor Penyesuaian kapasitas Untuk Pemisahan Arah (FCSP) 

Pemisahan arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

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

Empat lajur 4/2 1,00 0,985 9,97 9,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan, 

Tabel 2. 8 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan Samping (FCSF) Untuk Jalan 
Dengan Bahu 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan Samping 
Dan Lebar Bahu (FCSF) 

Lebar Bahu Efektif Ws (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

 
4/2 D 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

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 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

0,96 
0,94 
0,92 
0,87 
0,80 

0,99 
0,97 
0,95 
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 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

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 
0,85 

1,01 
1,00 
0,98 
0,95 
0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan 

Tabel 2. 9 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Hambatan Samping (FCSF) Untuk Jalan 
Dengan Kereb 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan Samping 
Dan Jarak Kereb-Penghalang (FCSF) 

Lebar Bahu Efektif Ws (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

 
4/2 D 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

0,95 
0,94 
0,91 
0,86 
0,81 

0,97 
0,96 
0,93 
0,89 
0,85 

0,99 
0,98 
0,95 
0,92 
0,88 

1,01 
1,00 
0,98 
0,95 
0,92 
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Lanjutan Tabel 2.9 

 
Tipe Jalan 

 
Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

 
Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan Samping 

Dan Jarak Kereb-Penghalang (FCSF) 
Lebar Bahu Efektif Ws (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

 
 

4/2 UD 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,95 
0,93 
0,90 
0,84 
0,77 

0,97 
0,95 
0,92 
0,87 
0,81 

0,99 
0,97 
0,95 
0,90 
0,85 

1,01 
1,00 
0,97 
0,93 
0,90 

2/2 UD atau 
jalan satu 

arah 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

0,93 
0,90 
0,86 
0,78 
0,68 

0,95 
0,92 
0,88 
0,81 
0,72 

0,97 
0,95 
0,91 
0,84 
0,77 

0,99 
0,97 
0,94 
0,88 
0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan 

Sedangkan untuk jalan dengan 6 lajur dapat ditentukan dengan menggunakan 

nilai FCSF bagi jalan 4 lajur dalam Tabel 2.8 dan Tabel 2.9, dengan modifikasi : 

FC SF,6  = 1 – 0,8 × ( 1 - FC SF,4  ) ...........(2.5) 

Dimana : 
FC SF,6  = faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan 6 lajur 
FC SF,4  = faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan 4 lajur 
 

Tabel 2. 10 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs) 
Ukuran Kota ( Juta Penduduk) Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

<  0,1 
0,1 - 0,5 
0,5 - 1,0 
1,0 - 3,0 

> 3,0 

0,86 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
 
2.3.4.4 Pertumbuhan Lalu Lintas (i) 

Hasil perhitungan besarnya LHR digunakan sebagai dasar perencanaan 

jalan dan observasi tentang segala kecenderungan-kecenderungan dengan evaluasi 

volume pada masa yang akan datang. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan 

terhadap pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang. Untuk menghitung 

perkembangan lalu lintas tiap tahun digunakan : 
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1. Regresi Linier Sederhana 

 Menurut F. D. Hobbs, regresi linier sederhana adalah : 

  Y= a + bX...........(2.6) 

Keterangan : 

Y =  besarnya nilai yang diketahui 

a  =  konstanta 

b  =  koefisien variabel X 

X = data sekunder dari periode awal 

Sedangkan harga a dan b dapat dicari dari persamaan : 

∑X   = n.a + ∑X 

∑XY = a. ∑X + b. ∑X² 

2. Metode Eksponensial 

Perhitungan pertumbuhan lalu lintas dengan metode eksponensial dihitung 

berdasarkan LHRn, LHRo. Rumus umum yang digunakan adalah : 

 LHRn = LHRo + (1 + i ) n  ...........(2.7) 

Keterangan : 

LHRn  = lalu lintas harian tahun yang dicari 

LHRo  = lalu lintas harian tahun awal perencanaan 

i          = laju pertumbuhan lalu lintas 

n         = umur rencana 

Dalam penentuan nilai pertumbuhan ( i ) dari LHR, dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain : 

a. Jumlah penduduk  

 Mempengaruhi pergerakan lalu lintas karena setiap aktivitas kota secara 

langsung akan menimbulkan pergerakan lalu lintas, dimana subjek dari lalu 

lintas tersebut adalah penduduk. 

b. Jumlah kepemilikan kendaraan 

 Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menuntut terpenuhinya sarana 

angkutan yang memadai dan tercermin dengan adanya peningkatan 

kepemilikan kendaraan yang ada. Akibatnya akan terjadi peningkatan jumlah 

arus lalu lintas. 
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c. Produk domestik regional bruto 

 Merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dari 

suatu daerah. 

3.  Analisis Aritmatik 

  Pn = Po + nr ...........(2.8) 

  r  = 
( )
( )to

to

tt
PP

−

−
 

Keterangan : 

Po =   Data pada tahun terakhir yang diketahui 

Pt   =   Data pada tahun pertama yang diketahui 

Pn =  Data pada tahun ke n dari tahun terakhir 

n  =  Tahun ke n dari tahun terakhir 

to   =   Tahun terakhir yang diketahui 

tt   =   Tahun pertama yang diketahui 

4.  Analisis Geometrik 

  Pn = Po ( 1 + r )n ...........(2.9) 

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 pertumbuhan aritmatik : data yang   

  diketahui x 100 %) 

5. Regresi Linear Berganda. 

Data yang akan dicari tingkat pertumbuhannya dijadikan variabel tidak 

bebas. Dalam hal ini variabel tidak bebasnya adalah LHR ( X1 ), sedangkan untuk 

data jumlah penduduk ( X2 ), PDRB ( X3 ) dan jumlah kepemilikan kendaraan ( X4 

) disebut variabel bebas, sehingga persamaan dari regresi berganda ini adalah : 

X1 = a  +  bX2  +  cX3  +  dX4...........(2.10) 

Dengan a, b, c, sebagai koefisien regresi linier berganda, kemudian 

dilakukan pengujian besarnya pengaruh variabel bebas ( X2, X4, X4 ) terhadap 

variabel tak bebas ( X1 ) secara berurutan maupun kombinasi sehingga dari 



23 
 

perhitungan dapat diketahui besarnya pengaruh variabel tersebut dengan melihat 

harga “ R “ yang mempunyai batas -1≤ R ≤1.  

2.3. 5 Arus Dan Komposisi Lalu Lintas 

  Dalam MKJI, nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan komposisi lalu 

lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua 

nilai arus lalu lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil penumpang 

(smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp). ( Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan ). 

2.3. 6 Hambatan Samping  

  Hambatan samping yang terutama berpengaruh pada kapasitas dan kinerja 

jalan perkotaan adalah: 

1. Pejalan kaki, 

2. Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti, 

3. Kendaraan lambat ( misalnya becak, kereta kuda), 

4. Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. 

( Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan 1997). 
Tabel 2. 11 Kelas Hambatan Samping Untuk Jalan Perkotaan 

Kelas hambatan 
samping (SFC) Kode 

Jumlah berbobot 
kejadian per 200 m 
per jam ( dua sisi) 

Kondisi Khusus 

Sangat rendah 
 

Rendah 
 

Sedang 
 

Tinggi 
 

Sangat tinggi 

VL 
 

L 
 

M 
 

H 
 

VH 

< 100 
 

100 - 299 
 

300 – 499 
 

500 - 899 
 

> 900 

Daerah pemukiman, jalan dengan 
jalan samping. 

Daerah pemukiman; beberapa 
kendaraan umum,dsb 

Daerah industri, beberapa toko di sisi 
jalan 

Daerah komersial, aktivitas sisi jalan 
tinggi. 

Daerah komersial dengan aktivitas 
pasar di samping jalan. 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jalan Perkotaan, 1997  
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2.3. 7 Kecepatan Arus Bebas  

Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat tingkat 

arus nol, sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi seandainya 

mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan bermotor lain di jalan 

(yaitu saat arus = 0). 

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 persamaan 

untuk penentuan kecepatan arus bebas mempunyai bentuk umum sebagai berikut: 

FV = (F VO  + FV W ) × FFV SF × FFV cs ...........(2.11) 

Keterangan : 

FV = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan 

(km/jam) 

F VO  = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan yang 

diamati 

FVW  = Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam) 

FFV SF  = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping dan lebar bahu 

FFV cs  = Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota 

Faktor-faktor penyesuaian yang berpengaruh terhadap perhitungan 

kecepatan arus bebas, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. 12 Kecepatan Arus Bebas Dasar (F VO ) 

Tipe Jalan / Tipe 
Alinyemen 

Kecepatan Arus Bebas Dasar (F VO ) (Km/jam) 
Kendaraan 

Ringan 
(LV) 

Kendaraan 
Berat 
(HV) 

Sepeda 
Motor 
(MC) 

Semua 
kendaraan 
(rata-rata) 

6 lajur terbagi (6/2 D) atau 
tiga lajur satu arah (3/1) 61 52 48 57 

4 lajur terbagi (4/2 D) atau 
dua lajur satu arah (2/1) 57 50 47 55 

4 lajur tak terbagi 
(4/2 UD) 53 46 43 51 

dua lajur tak terbagi 
(2/2 UD) 44 40 40 42 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 
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Tabel 2. 13 Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FV W ) 

Tipe Jalan Lebar Efektif Jalur Lalu Lintas (Wc) 
(m) 

FV W  
(km/jam) 

Empat lajur terbagi 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
-4 
-2 
0 
2 
4 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
-4 
-2 
0 
2 
4 

Dua lajur tak terbagi 

Total 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
-9,5 
-3 
0 
3 
10 
6 
7 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997  

Tabel 2. 14 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Jalan 
Dengan Bahu (FFV SF ) 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan 
Samping Dan Lebar Bahu 

Lebar Bahu Efektif Ws (m) 
≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

4-Lajur Terbagi 
4/2 D 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,02 
0,98 
0,94 
0,89 
0,84 

1,03 
1,00 
0,97 
0,93 
0,88 

1,03 
1,02 
1,00 
0,96 
0,92 

1,04 
1,03 
1,02 
0,99 
0,96 

4-Lajur Tak Terbagi 
4/2 UD 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,02 
0,98 
0,93 
0,87 
0,80 

1,03 
1,00 
0,96 
0,91 
0,86 

1,03 
1,02 
0,99 
0,94 
0,90 

1,04 
1,03 
1,02 
0,98 
0,95 
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Lanjutan Tabel 2.14 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan 
Samping Dan Lebar Bahu 

Lebar Bahu Efektif Ws (m) 
≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

2-Lajur Tak Terbagi 
2/2 UD 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

1,00 
0,96 
0,90 
0,82 
0,73 

1,01 
0,98 
0,93 
0,86 
0,79 

1,00 
0,99 
0,96 
0,90 
0,85 

1,01 
1,00 
0,99 
0,95 
0,91 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

Tabel 2. 15 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Jalan 
Dengan Kereb (FFV SF ) 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping (SFC) 

Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan 
Samping Dan Jarak Kereb-Penghalang 

Lebar Bahu Efektif Ws (m) 
≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2 m 

4/2 D 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

1,00 
0,97 
0,93 
0,87 
0,81 

1,01 
0,98 
0,95 
0,90 
0,85 

1,01 
0,99 
0,97 
0,93 
0,88 

1,02 
1,00 
0,99 
0,96 
0,92 

4/2 UD 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

1,00 
0,96 
0,91 
0,84 
0,77 

1,01 
0,98 
0,93 
0,87 
0,81 

1,01 
0,99 
0,96 
0,90 
0,85 

1,02 
1,00 
0,98 
0,94 
0,90 

2/2 UD 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

0,98 
0,93 
0,87 
0,78 
0,68 

0,99 
0,95 
0,89 
0,81 
0,72 

0,99 
0,96 
0,92 
0,84 
0,77 

1,00 
0,98 
0,95 
0,88 
0,82 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

 

Sedangkan untuk jalan dengan 6 lajur dapat ditentukan dengan 

menggunakan nilai FFV SF  bagi jalan 4 lajur dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 

dengan modifikasi : 
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FFV SF,6  = 1 – 0,8 × ( 1 - FFV SF,4  ) ...........(2.12) 

Dimana : 
FFV SF,6  = faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk 6 lajur 
FFV SF,4  = faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk 4 lajur 

 
Tabel 2. 16 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas  Untuk Ukuran Kota(FFVcs) 
Ukuran Kota ( Juta Penduduk) Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

<  0,1 
0,1 - 0,5 
0,5 - 1,0 
1,0 - 3,0 

> 3,0 

0,90 
0,93 
0,95 
1,00 
1,03 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 

2.3. 8 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan atau Degree of Saturation ( DS ) didefinisikan  sebagai 

rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan 

tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen 

jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Rumus yang digunakan 

adalah : 

...........(2.12) 

Keterangan : 

DS = Derajat Kejenuhan 

Q  = Volume kendaraan ( smp / jam ) 

C  = Kapasitas jalan ( smp / jam ) 

Jika nilai DS ≤ 0,75 maka jalan tersebut masih layak, tetapi jika DS > 0,75 maka 

diperlukan penanganan pada jalan tersebut untuk mengurangi kepadatan. 

2. 4 ASPEK GEOMETRI 

2.4. 1 Kriteria Perancangan Geometri Jalan Raya 

2.4.1.1 Trase Jalan 

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan jaringan jalan 

baik jalan lama ataupun jalan baru, maka trase jalan merupakan hal pokok 

terutama dalam meningkatkan kinerja jalan. Kriteria pemilihan trase jalan 

dipengaruhi oleh antara lain panjang jalan, klasifikasi medan, besarnya volume 
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galian dan timbunan, banyaknya bangunan pelengkap, alinyemen vertikal maupun 

horizontal, kondisi tata guna lahan faktor geologi, topografi, dan lingkungan. 

2.4.1.2 Penetapan Stasiun ( Stationing ) 

Tujuan dari penetapan stationing, adalah untuk menetapkan titik-titik 

lintasan suatu trase jalan, sekaligus untuk menentukan panjang suatu trase jalan, 

atau jarak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya pada suatu lokasi jalan. Titik-

titik penting atau titik-titik sepanjang jalan tertentu dinamakan dengan titik 

stasiun. Jadi stasiun atau STA adalah jarak langsung yang diukur dari mulai titik 

awal, berupa STA 0+000 sampai dengan titik yang akan dicari stasiunnya. 

 Dalam hal menghitung stasiun di dua titik penting, dilakukan dengan cara-

cara berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Untuk daerah datar dibuat jarak patok dibuat ± 100 m 

2. Untuk daerah perbukitan jarak patok dibuat ± 50 m 

3. Untuk daerah pegunungan jarak patok dibuat ± 25 m 

4. Daerah lengkung, jarak patoknya harus dibuat lebih pendek menurut 

keperluan yang berkaitan dengan faktor ketelitian. 

2.4.1.3 Penampang Memanjang Jalan  

Pembuatan penampang memanjang jalan dibuat dengan skala horisontal        

1 : 1000 atau 1 : 2000 dan skala vertikalnya adalah 1 : 100. Penampang 

memanjang jalan digambarkan secara langsung dari pengukuran lapangan untuk 

mengetahui dan bagian yang harus ditimbun dalam arah memanjang trase jalan. 

Gambar perencanaan penampang memanjang jalan didasarkan pada hasil 

perhitungan alinyemen vertikal serta standar-standar yang digunakan.  

2.4.1.4 Penampang Melintang Jalan 

A. Bagian-Bagian Jalan 

1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) 

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi (min 5 

meter) dan kedalaman tertentu (min 1,5 meter dari permukaan jalan) yang 

dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi 

jalan, dan ambang pengaman. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 

Tentang Jalan ). 

2. Ruang Milik Jalan (Rumija) 
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Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tertentu di luar 

ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan , 

pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta 

kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 

Tahun 2006 Tentang Jalan ). 

3. Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) 

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang 

diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan 

serta pengamanan fungsi jalan. ( Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 2006 

Tentang Jalan ). 

B. Jalur Lalu Lintas 

1. Kemiringan Melintang Jalan  

Untuk daerah normal/ lurus kemiringan melintang jalan 2-3% untuk jalan 

aspal/ beton dan 3-5% untuk jalan kerikil. Sedangkan untuk daerah tikungan 

kemiringan melintang jalan 6-10% sesuai superelevasinya. 

2. Lebar Lajur 
Tabel 2. 17 Lebar Lajur Lalu Lintas 

Kelas Perencanaan Lebar Lajur Lalu Lintas 
Tipe I kelas 1 
Tipe I kelas 2 
Tipe II kelas 1 
Tipe II kelas 2 
Tipe II kelas 3 

3,5 
3,5 
3,5 
3,25 

3,00 ; 3,25 
 Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

3. Jumlah Lajur 

Untuk volume lalu lintas lebih kecil dari tabel 2.18 digunakan lalu lintas 2 

lajur, sedangkan untuk volume lalu lintas yang lebih besar digunakan 4 lajur.  
Tabel 2. 18 Penentuan Jumlah Lajur Lalu Lintas 

Kelas Perencanaan Standar Perencanaan Lalu 
Lintas Harian dalam SMP 

Tipe I kelas 1 
Tipe I kelas 2 
Tipe II kelas 1 
Tipe II kelas 2 
Tipe II kelas 3 

20.000 
20.000 
18.000 
17.000 
15.0000 

  Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 
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C. Bahu Jalan 

1. Struktur Perkerasan Bahu Jalan 

Struktur perkerasan untuk bahu jalan yang tidak diperkeras, struktur hanya 

dibuat dari material batu pecah/ kerikil tanpa bahan pengikat/aspal. Sedangkan 

untuk bahu yang diperkeras digunakan bahan pengikat/aspal. 

2. Kemiringan Bahu Jalan 

Kemiringan bahu jalan diperuntukan sebagi kelancaran drainase. Untuk 

bahu yang diperkeras kemiringan melintang jalan 2-3%, dan 3-5% untuk bahu 

yang tidak diperkeras. 

3. Lebar Bahu 
Tabel 2. 19 Lebar Bahu Kiri/luar 

Klasifikasi 

Perencanaan 

Lebar bahu kiri/luar (m) 

Tidak ada trotoar 
Ada 

Trotoar 
Standar 

Minimum 

Pengecualian 

Minimum 

Lebar yang 

diinginkan 

Tipe I Kelas 1 

Kelas 2 

2,0 

2,0 

1,75 

1,75 

3,25 

2,5 

 

Tipe II Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 

Kelas 4 

2,0 

2,0 

2,0 

0,5 

1,50 

1,50 

1,50 

0,50 

2,5 

2,5 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Sumber :Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

Tabel 2. 20 Lebar Bahu Dalam/Kanan 

Klasifikasi Perencanaan Lebar bahu kiri/luar (m) 

Tipe I Kelas 1 
Kelas 2 

1,0 
0,75 

Tipe II Kelas 1 
Kelas 2 
Kelas 3 
Kelas 4 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

D. Median 

Median merupakan ruang pada bagian tengah jalan yang membagi jalan 

dalam masing-masing arah. Untuk jalan 2 arah 4 lajur atau lebih perlu dilengkapi 
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median. Lebar median merupakan lebar jalur tepian ditambah bangunan pemisah 

jalur. 

 
Tabel 2. 21 Lebar Minimum Median 

Kelas perencanaan Lebar Minimum Standar (m) Lebar Garis Tepi Median 
(m) 

Tipe I Kelas 1 
Kelas 2 

2,50 
2,0 

0,75 
0,5 

Tipe II Kelas 1 
Kelas 2 
Kelas 3 

2,0 
2,0 
1,5 

0,25 
0,25 
0,25 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

E. Trotoar 
Tabel 2. 22 Lebar Minimum  Trotoar 

Kelas perencanaan Standar Minimum (m) 
Tipe II Kelas 1 

Kelas 2 
Kelas 3 

3,0 
3,0 
1,5 

Sumber : Standar Perencanaan Geometri Untuk Jalan Perkotaan 1992 

F. Selokan Samping 

 Dibuat disisi kiri dan kanan badan jalan dengan fungsi untuk menampung 

dan membuang air dari permukaan jalan, dan menampung serta membuang air 

dari daerah pengaliran di sekitar jalan 

G. Ruang Bebas Kendaraan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Ruang Bebas Untuk Jalur Lalu Lintas Dengan Bahu Jalan 
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Gambar 2. 2 Ruang Bebas Untuk Jalur Lalu Lintas Tanpa Bahu Jalan 

H  = 5,10 m untuk jalan tipe I, kelas 1,2 dan 3 

H =  4,60 m untuk jalan tipe II kelas 4 

a = 1,0 m 

b = 4,6 m 

d = 0,75 untuk jalan tipe I 

 = 0,50 untuk jalan tipe II   

2.4.1.5 Jarak Pandang 

Jarak pandang adalah panjang jalan di depan kendaraan yang masih dapat 

dilihat dengan jelas, diukur dari mata pengemudi sampai benda di depan 

kendaraan tersebut, sedemikian sehingga pengemudi dapat menentukan tindakan 

menghentikan kendaraan atau menyalip kendaraan lain. 

a. Jarak Pandang Henti 

Jarak pandang henti (Ss) terdiri dari dua elemen jarak, yaitu : 

1. Jarak awal reaksi (Sr) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak pengemudi 

melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat 

pengemudi menginjak rem. 

2. Jarak awal pengereman (Sb) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak 

pengemudi menginjak rem sampai dengan kendaraan tersebut berhenti 

Jarak pandang henti dalam satuan meter dapat dihitung dengan rumus : 

Ss = 0,278 x VR x T + 0,039 VR
2/ a...........(2.13) 

Dengan pengertian : 
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VR = kecepatan rencana (km/jam) 

T = waktu reaksi, ditetapkan 2,5 detik 

a = tingkat perlambatan (meter/detik2), ditetapkan 3,4 meter/detik2 

Jarak pandang henti minimum yang dihitung berdasarkan rumus di atas 

dengan pembulatan-pembulatannya untuk berbagai V R  dapat dilihat pada Tabel 

2.23. 
Tabel 2. 23 Jarak Pandang Henti Minimum 

VR (km/jam) 100 90 80 70 60 50 40 30 
Ss minimum (m) 185 160 130 105 85 65 50 35 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

b. Jarak Pandang Menyiap/ Mendahului 

Jarak pandang menyiap harus ditentukan pada bagian jalan yang dipilih, 

pada jalan dua jalur dua arah jarak pandang menyiap standar dan minimum 

dinyatakan pada Tabel 2.24. 
Tabel 2. 24 Jarak Pandang Menyiap Standar dan Jarak Pandang Menyiap Minimum 

Kecepatan Rencana 
(km/jam) 

JPM standar 
(m) 

JPM minimum 
(m) 

80 
60 
50 
40 
30 
20 

550 
350 
250 
200 
150 
100 

350 
250 
200 
150 
100 
70 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

2.4. 2 Elemen Geometri Jalan Raya 

2.4.2.1 Alinyemen Horizontal 

Alinyemen horizontal merupakan bidang datar yang melalui sumbu jalan 

yang merupakan lengkungan/tikungan. Pada tiap tikungan diperlukan adanya 

lengkung peralihan, karena memang lengkung peralihan bertujuan mengurangi 

gaya sentrifugal secara berangsur, dari mulai nol sampai mencapai maximum 

yang kemudian secara berangsur menjadi nol kembali   

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tikungan pada 

alinyemen horizontal adalah : 

1. Superelevasi (e) 
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Superelevasi adalah suatu kemiringan melintang di tikungan akan 

memberikan komponen berat kendaraan yang berfungsi untuk mengimbangi gaya 

sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat berjalan melalui tikungan pada 

kecepatan rencana (VR). Besarnya nilai superelevasi maximum ditetapkan sebesar 

10% untuk jalan luar kota dan 8% untuk jalan dalam kota. 

2. Jari-Jari Tikungan 

Besarnya jari-jari minimum (Rmin) lengkung pada alinyemen horizontal 

dapat dicari dengan rumus: 

Rmin =
)(127

)(

maxmax

2

fe
VR

+
...........(2.14) 

Keterangan: 

Rmin = jari-jari tikungan minimum (m) 

RV      = kecepatan rencana (km/jam) 

maxe    = superelevasi maksimum (%) 

maxf    = koefisien gesek maksimum untuk perkerasan aspal (f=0,14 – 0,24) 

  untuk Vr < 80 km/jam fm = - 0,00065 *Vr + 0,192 

  untuk Vr > 80 km/jam fm = - 0,00125 * Vr + 0,24 

Panjang jari-jari minimum dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut ini : 
Tabel 2. 25 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 Jalan Perkotaan 1992 

3. Lengkung Peralihan 

Lengkung peralihan adalah lengkung yang disisipkan di antara bagian 

lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari tetap R; berfungsi 

mengantisipasi perubahan alinyemen jalan dari bentuk lurus (R tak terhingga) 

sampai bagian lengkung jalan berjari-jari tetap R sehingga gaya sentrifugal yang 



35 
 

bekerja pada kendaraan saat berjalan ditikungan berubah secara berangsur-angsur, 

baik ketika kendaraan mendekati tikungan maupun meninggalkan tikungan. 

Fungsi lengkung peralihan: 

1. Sebagai pengantar dari kondisi lurus ke lengkung penuh secara berangsur-

angsur. 

2. Bagian transisi dari gaya sentrifugal yang bertambah dan berkurang (dari nol 

sampai dengan maksimal) sewaktu kendaraan memasuki dan meninggalkan 

lengkung. 

3. Perubahan percepatan dapat terjadi secara berangsur. 

4. Mengakomodasi kecenderungan lintasan kendaraan yang sesuai tanpa perlu 

lepas lajur (memperkecil kemungkinan pengambilan lajur yang ada 

disebelahnya). 

5. Memberikan kemungkinan untuk mengatur pencapaian kemiringan 

(perubahan kemiringan melintang secara berangsur-angsur). 

6. Memungkinkan memberikan pelebaran perkerasan di tikungan secara 

berangsur-angsur. 

7. Aspek estetika. 

Berdasarkan Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, perhitungan 

panjang lengkung peralihan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan waktu tempuh maksimum (3 detik), untuk melintasi lengkung 

peralihan, maka panjang lengkung (Ls): 

...........(2.15) 

Dimana: 

T  =  waktu kecepatan penuh pada lengkung peralihan, ditetapkan 3 

detik 

VR =  kecepatan rencana ( km/jam) 

Atau digunakan Tabel 2.26 berikut: 
Tabel 2. 26 Panjang Minimum Lengkung Peralihan 

VR (km/jam) 100 90 80 70 60 50 40 30 
Ls  min 56 50 44 39 33 28 22 17 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
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2. Berdasarkan tingkat perubahan kelandaian melintang jalan (∆) dari bentuk 

kelandaian normal ke kelandaian superelevasi penuh tidak boleh melampaui  

∆ maksimum yang ditetapkan pada tabel 2.27 
Tabel 2. 27 Tingkat perubahan kelandaian melintang maksimum 

VR 
(km/jam) 100 90 80 70 60 50 40 30 

∆ (m/m) 1/227 1/213 1/200 1/182 1/167 1/150 1/143 1/133 
Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 

Panjang pencapaian perubahan kelandaian dari kelandaian normal sampai 

ke kelandaian penuh superelevasi/ lengkung peralihan (Ls) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

...........(2.16) 

dengan pengertian: 

∆ =  tingkat perubahan kelandaian melintang maksimum (%) 

W =  lebar satu lajur lalu lintas (m) tipikal 3,6 m 

eNC = kemiringan melintang normal (%) 

ed = tingkat superelevasi rencana (%) 

Ls = panjang lengkung peralihan (m) 

3. Ls ditentukan yang memenuhi kedua kriteria tersebut di atas, sehingga dipilih 

nilai Ls yang terpanjang. 

4. Tikungan yang memiliki R lebih besar atau sama dengan yang ditunjukan 

pada tabel 2.20, tidak memerlukan lengkung peralihan. 
Tabel 2. 28 Jari-jari Tikungan Yang Tidak memerlukan Lengkung Peralihan 
VR (km/jam) 100 90 80 70 60 50 40 30 

Rmin (m) tanpa lengkung 
peralihan 5000 3000 2500 2000 1500 1200 800 500 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
Terdapat 3 macam aplikasi lengkung pada perencanaan alinyemen 

horizontal yaitu : 

a. Full circle 

Tipe lengkung ini tidak memerlukan lengkung peralihan dan pada 

umumnya dipakai pada daerah dataran dan mempunyai jari-jari yang besar.  
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Gambar 2. 3 Lengkung Full Circle 

Keterangan : 

PI   = Point of intersection 

Rc   = Jari-jari circle (m) 

∆   = Sudut tangen 

TC  = Tangent Circle, titik perubahan dari Tangent ke Circle 

CT  = Circle Tangent, titik perubahan dari Circle ke Tangent 
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T   = Jarak antara TC dan PI atau sebaliknya PI dan CT (m) 

Lc   = Panjang bagian lengkung circle (m) 

E   = Jarak PI ke lengkung circle (m) 

Rumus–rumus yang  digunakan : 

Lc Lt  

Rc *  * 0,01745 Rc2*
360
∆  Lc

) 1 - /2 (sec * Rc T  Rc/2)( tan * T   E

/2)( tan * Rc   T
22

=

∆==

∆=−==∆=

∆=

π

Rc
 

b. Spiral Circle Spiral (S-C-S)     

Merupakan tikungan yang terdiri atas 1 lengkung circle dan 2 lengkung 

spiral. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan: 
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θssin 

T
Tk   

θs ctgy x   TL
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2
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Gambar 2. 4 Lengkung Spiral-Circle-Spiral 

Keterangan : 

PI  = Point of Intersection, titik perpotongan garis tangent utama 

TS = Tangent Spiral, titik awal spiral (dari Tangent ke Spiral) 

SC  = Spiral Circle, titik perubahan dari Spiral ke Circle 

ST  = Spiral Tangent, titik  perubahan dari Spiral ke Tangent 
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Rc   = Jari-jari circle (m) 

Lc   = Panjang lengkung lingkaran 

Ls   = Panjang lengkung spiral 

T   = Panjang tangent utama 

E   = Panjang eksternal total dari PI ke tengah lengkung lingkaran 

TI   = Panjang ‘tangent panjang’ dari spiral 

Tk   = Panjang ‘tangent pendek’ dari spiral 

S   = Panjang tali busur spiral. 

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

∆   = Sudut pertemuan antara tangent utama 

α   = Sudut pertemuan antara lingkaran dan sudut pusat lingkaran 

θs   =  Sudut spiral 

Xc,Yc  = Koordinat SC atau CS terhadap TS-PI atau PI-TS. 

c. Spiral-Spiral (S-S) 

Lengkung tanpa busur lingkaran, sehingga titik SC berimpit dengan titik 

CS. Panjang busur lingkaran Lc = 0, dan Өs = ½β. Rc yang dipilih harus 

sedemikian rupa sehingga Ls yang dibutuhkan lebih besar dari Ls yang 

menghasilkan landai relatif minimum yang disyaratkan. Rumus-rumus yang 

digunakan : 

θs  = ½ ∆ 

Ls  = 2π / 360 *2θ 

Lc  = 0 

Xm = X – Rc * sin θs 

W  = (Rc + ∆Rc) x tg (1/2 ∆ ) 

Ts  = Xm + W 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=
cos∆os

 ∆RcRc    Es  
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Gambar 2. 5 Lengkung Spiral – Spiral 

Keterangan : 

PI  =  Point of Intersection, titik perpotongan garis tangent utama 

Ts =  Jarak antara PI dan TS 

Ls  =  Panjang bagian lengkung spiral 

E  =  Jarak PI ke lengkung spiral 

∆  =  Sudut pertemuan antara tangent utama 

θ s =  Sudut spiral  

TS  =  Tangent Spiral, titik awal spiral (dari Tangent ke Spiral ) 
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ST  =  Spiral Tangent, titik perubahan dari Spiral ke Tangent 

Rc   = Jari-jari circle (m) 

Xm = Jarak dari TS ke titik proyeksi pusat lingkaran pad tangent. 

2.4.2.2 Pelebaran Perkerasan Pada Lengkung Horizontal 

Kendaraan yang bergerak dari jalan lurus menuju tikungan, seringkali tak 

dapat mempertahankan lintasannya pada lajur yang disediakan. Hal ini disebabkan 

karena : 

1. Pada waktu membelok yang memberi tanda belokan pertama kali hanya roda 

depan, sehingga lintasan roda belakang agak keluar lajur (off tracking). 

2. Jejak lintasan kendaraan tidak lagi berhimpit, karena bemper depan dan 

belakang kendaraan akan mempunyai lintasan yang berbeda dengan lintasan 

roda depan dan roda belakang kendaraan. 

3. Pengemudi akan mengalami kesukaran dalam mempertahankan lintasannya 

tetap pada lajur jalannya terutama pada tikungan-tikungan tajam atau pada 

kecepatan-kecepatan yang tinggi. 

Untuk menghindari itu maka pada tikungan-tikungan yang tajam perlu 

perkerasan jalan diperlebar. Pelebaran perkerasan ini merupakan faktor dari jari-

jari lengkung, kecepatan kendaraan, jenis dan ukuran kendaraan rencana yang 

dipergunakan sebagai dasar perencanaan. 

Pada umumnya truk tunggal digunakan sebagai jenis kendaraan dasar 

penentuan tambahan lebar perkerasan yang dibutuhkan. Tetapi pada jalan-jalan 

dimana banyak dilewati kendaraan berat, jenis kendaraan semi trailer merupakan 

kendaraan yang cocok dipilih untuk kendaraan rencana. 

Elemen-elemen dari pelebaran perkerasan tikungan terdiri dari: 

1. Off Tracking 

Untuk perencanaan geometrik jalan antar kota, Bina Marga 

memperhitungkan lebar B dengan mengambil posisi kritis kendaraan yaitu pada 

saat roda depan kendaraan pertama kali dibelokkan dan tinjauan dilakukan pada 

lajur sebelah dalam. 

Rumus : 

B = RW – Ri 
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Ri + b = 22 A)  (p  - (R +w  

Rw = 2  2 A)  (p )(R +++bi  

Ri = Rw – B 

Rw – B + b = 22 A)  (p  - (R +w  

B = Rw + b - 22 A)  (p  - (R +w  

Keterangan : 

B   =  Lebar kendaraan rencana 

B  = Lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di tikungan pada lajur 

sebelah dalam 

Rw =  Radius lengkung terluar dari lintasan kendaraan pada lengkung 

horizontal untuk lajur sebelah dalam. 

Besarnya Rw dipengaruhi oleh tonjolan depan ( A ) kendaraan dan sudut 

belokan roda depan ( α ). 

Ri =  Radius lengkung terdalam dari lintasan kendaraan pada lengkung 

horizontal untuk lajur sebelah dalam. Besarnya Ri dipengaruhi oleh jarak 

gandar kendaraan ( p ). 

Rc =  Radius lajur sebelah dalam – 0,5 lebar perkerasan + 0,5b  

Rc²  =  (Ri + 0,5b)² + (p + A)² 

(Ri + 0,5b)² = Rc² - (p + A)² 

(Ri + 0,5b)² = 22 A)  (p  - (R +w  

Ri = 22 A)  (p  - (R +w - 0,5b 

 
2. Kesukaran Dalam Mengemudi di Tikungan 

Semakin tinggi kecepatan kendaraan dan semakin tajam tikungan tersebut, 

semakin besar tambahan pelebaran akibat kesukaran dalam mengemudi. Hal ini 

disebabkan oleh karena kecenderungan terlemparnya kendaran ke arah luar dalam 

gerakan menikung tersebut. 

Z = 0,105 V/R...........(2.17) 

Keterangan : 

V  = Kecepatan, km/jam 
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R  = Radius lengkung, m  

Kebebasan samping di kiri dan kanan jalan tetap harus dipertahankan demi 

keamanan dan tingkat pelayanan jalan. Kebebasan samping (C) sebesar 0,5 m , 1 

m, dan 1,25 m cukup memadai untuk jalan dengan lebar lajur 6 m, 7 m, dan 7,50 

m. 

Rc

Rl

B

Rw

a

AP

L

b

P A

Bn

b

P

A

Bt

B

C/2

C/2

C/2

Z

 
Gambar 2. 6 Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan 

Keterangan : 

b =  lebar kendaraan rencana 

B = lebar perkerasan yang ditempati suatu kendaraan di tikungan pada lajur 

sebelah dalam 

U =  B – b 

C =  lebar kebebasan samping di kiri dan kanan kendaraan 

Z =  lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan 

Bn =  lebar total perkerasan pada bagian lurus 

Bt = lebar total perkerasan di tikungan = n (B + C ) +Z 

n =  jumlah lajur 

∆b =  tambahan lebar perkerasan di tikungan = Bt – Bn 
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2.4.2.3 Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang 

permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan, yang umumnya biasa disebut 

dengan profil/ penampang memanjang jalan. 

a. Landai Minimum 

 Untuk jalan-jalan di atas tanah timbunan dengan medan datar dan 

menggunakan kerb, kelandaian yang dianjurkan adalah sebesar 0,15 % yang dapat 

membantu mengalirkan air dari atas badan jalan dan membuangnya ke saluran 

tepi atau saluran pembuangan. Sedangkan untuk jalan-jalan di daerah galian atau 

jalan yang memakai kerb, kelandaian jalan minimum yang dianjurkan adalah 0,30 

- 0,50 %.  

b. Landai Maksimum 

Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaran 

bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan berarti. Kelandaian maksimum 

didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak 

dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa 

harus menggunakan gigi rendah.  
Tabel 2. 29 Kelandaian Maksimum Yang Diijinkan 

Kecepatan Rencana (km/jam) 100 80 60 50 40 30 20 
Landai Maksimum (%) 3 4 5 6 7 8 9 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus disediakan agar 

kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian sehingga penurunan 

kecepatan tidak lebih dari separuh VR. Lama perjalanan tersebut ditetapkan tidak 

lebih dari satu menit.  
Tabel 2. 30 Panjang Kritis (m ) 

Kecepatan Rencana 
(km/jam) 

Kelandaian 
(%) 

Panjang kritis dari kelandaian 
(m) 

100 
4 
5 
6 

700 
500 
400 

80 
5 
6 
7 

600 
500 
400 

 

 



46 
 

 

Lanjutan Tabel 2.30 
Kecepatan Rencana 

(km/jam) 
Kelandaian 

(%) 
Panjang kritis dari kelandaian 

(m) 

60 
6 
7 
8 

500 
400 
300 

50 
7 
8 
9 

500 
400 
300 

40 
8 
9 
10 

400 
300 
200 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
c. Lajur Pendakian 

Pada jalur jalan dengan rencana volume lalu lintas yang tinggi, maka 

kendaraaan berat akan berjalan pada lajur pendakian dengan kecepatan di bawah 

kecepatan rencana (VR), sedangkan kendaraan lainnya masih dapat bergerak 

dengan kecepatan rencana. Dalam hal ini sebaiknya dipertimbangkan untuk 

membuat lajur tambahan di sebelah kiri lajur jalan. 

Pada bagian tanjakan dengan landai 5 % atau lebih (3% atau lebih untuk 

jalan dengan kecepatan rencana 100 km/jam atau lebih), jalur pendakian untuk 

kendaraan berat hendaknya disediakan, tergantung pada panjang landai dan 

karakteristik lalu lintas. Dan untuk lebar lajur pendakian pada umumnya 3,0 

meter. 

d. Lengkung Vertikal 

 Lengkung vertikal dalam standar ini ditetapkan berbentuk parabola 

sederhana. Panjang lengkung vertikal cembung, berdasarkan jarak pandang henti 

dapat ditentukan dengan rumus berikut (AASHTO 2001):  

a. jika jarak pandang lebih kecil dari panjang lengkung vertikal ( S < L ) 

 ...........(2.18) 

b. jika jarak pandang lebih besar dari panjang lengkung vertikal ( S > L ) 

...........(2.19) 

Panjang minimum lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandangan henti, 

untuk setiap kecepatan rencana ( VR) dapat menggunakan Tabel 2.31. 
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Tabel 2. 31 Kontrol Perencanaan Untuk Lengkung Vertikal Cembung Berdasarkan Jarak 

Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (Km/h) Jarak Pandang Henti (m)  Nilai Lengkung Vertikal 

(K) 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

25 
35 
50 
65 
85 
105 
130 
160 
185 

1 
2 
4 
7 
11 
17 
26 
39 
52 

Keterangan : Nilai K adalah perbandingan antara panjang lengkung vertikal cembung 
(L) dan perbedaan aljabar kelandaian (A), K=L/A 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
Panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan jarak pandangan henti dapat 

ditentukan dengan rumus berikut(AASHTO 2001): 

a. jika jarak pandang lebih kecil dari panjang lengkung vertikal ( S < L ) 

...........(2.20) 

b. jika jarak pandang lebih besar dari panjang lengkung vertikal ( S > L ) 

...........(2.20) 

dengan pengertian :  

L = panjang lengkung cekung (m) 

A = perbedaan aljabar landai (%) 

S = jarak pandang henti (m) 
Tabel 2. 32 Kontrol Perencanaan Untuk Lengkung Vertikal Cekung Berdasarkan Jarak 

Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (Km/h) Jarak Pandang Henti (m)  Nilai Lengkung Vertikal 

(K)
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

25 
35 
50 
65 
85 
105 
130 
160 
185 

3 
6 
9 
13 
18 
23 
30 
38 
45 

Keterangan : Nilai K adalah perbandingan antara panjang lengkung vertikal cekung(L) 
dan perbedaan aljabar kelandaian (A), K=L/A 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan 1992 
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Panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan jarak pandangan lintasan di bawah 

dapat ditentukan dengan rumus berikut (AASHTO 2001): 

1. jika jarak pandang lebih kecil dari panjang lengkung vertikal ( S < L ) 

    ...........(2.21) 

2. jika jarak pandang lebih besar dari panjang lengkung vertikal ( S > L ) 

  ...........(2.22) 

dengan pengertian: 

L = panjang lengkung vertikal cekung (m) 

A = perbedaan aljabar landai (%) 

S = jarak pandang (m) 

C = kebebasan vertikal (m) 

A

E

L

S

h1 h2

g1 g2

d1 d2

 

Gambar 2. 7 Lengkung Vertikal Cembung dengan S < L 

A

S

L

h1 h2

g1 g2

h1/g1 h2/g2

L/2

 
Gambar 2. 8 Lengkung Vertikal Cembung dengan S > L 

 
 
 
 

Gambar 2. 9  Lengkung Vertikal Cekung dengan S < L 
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Gambar 2. 10 Lengkung Vertikal Cekung dengan S > L 

 

2. 5 ASPEK PERKERASAN JALAN 

Struktur perkerasan jalan adalah bagian konstruksi jalan yang diperkeras 

dengan lapisan konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan dan 

kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas 

diatasnya ke seluruh tanah dasar. 

2.5. 1 Jenis Struktur Perkerasan 

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasan dibedakan menjadi 

tiga yaitu: 

A. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)  

Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) aitu perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Konstruksi perkerasan terdiri 

dari: 

1. Lapis permukaan (surface course), berfungsi sebagai: 
a. Lapis perkerasan penahan beban roda. Lapisan ini mempunyai stabilitas 

tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 

b. Lapis aus, sebagai lapisan yang langsung menderita gesekan akibat rem 

kendaraan sehingga mudah menjadi aus. 

c. Lapis kedap air, sebagai lapisan yang tidak tembus oleh air hujan yang 

jatuh diatasnya sehingga dapat melemahkan  lapisan tersebut. 

d. Lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah. 

2. Lapis Pondasi Atas (Base Course), berfungsi untuk: 

a. Menahan gaya lintang dan menyebarkan ke lapis dibawahnya. 

b. Lapisan peresapan untuk lapis pondasi bawah. 



50 
 

c. Lantai kerja bagi lapisan permukaan. 

d. Mengurangi compressive stress pada sub-base sampai tingkat yang dapat 

diterima. 

e. Menjaga bahwa besarnya regangan pada lapis bawah bitumen (material 

surface) tidak akan menyebabkan cracking. 

3.  Lapis Pondasi Bawah (Sub Base Course), berfungsi untuk: 

a. Menyebarkan beban roda ke tanah dasar. 

b. Mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. 

c. Efisiensi penggunaan material. 

d. Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

e. Lantai kerja bagi lapis pondasi atas. 

4. Lapisan Tanah Dasar (sub-grade) 

 Tanah dasar adalah tanah setebal 50-100 cm  dimana akan diletakkan lapisan 

pondasi bawah. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan. 

Jika tanah aslinya baik, cukup hanya dipadatkan saja, tanah yang didatangkan 

dari tempat lain dan dipadatkan atau tanah yang distabilisasi baik dengan 

kapur, semen atau bahan lainnya. Pemadatan yang baik diperoleh jika 

dilakukan pada kadar optimum diusahakan kadar air tersebut konstan selama 

umur rencana, hal ini dapat dicapai dengan perlengkapan drainase yang 

memenuhi syarat. 

Ditinjau dari muka tanah asli, maka lapis tanah dasar dapat dibedakan atas 

lapisan tanah dasar galian, lapisan tanah dasar timbunan, dan lapisan tanah dasar 

asli. 

B.  Perkerasan kaku ( Rigid Pavement ) 

Perkerasan kaku merupakan pelat beton tipis yang dicor diatas suatu 

lapisan pondasi (base-course) atau langsung di atas tanah dasar. Sebagai bahan 

pengikat dipakai Portland cement. Jenis-jenis perkerasan kaku : 

1. Tanpa tulangan dengan sambungan 

2. Dengan tulangan dengan sambungan 

3. Dengan  tulangan tanpa sambungan (menerus) 

4. Fibre reinforced concrete 

5. Dengan blok-blok beton 
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C. Perkerasan Komposit (Composit Pavement) 

Merupakan struktur perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan 

perkerasan lentur dapat berupa perkerasan kaku diatas perkerasan lentur atau 

sebaliknya. 

2.5. 2 Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan Lentur 

  Selain data lalu lintas yang dijelaskan diatas, beberapa parameter lain yang 

harus dipertimbangkan dalam suatu perancangan perkerasan jalan lentur adalah 

sebagai berikut : 

2.5.2.1 Aspek lalu Lintas Dalam Perencanaan Perkerasan Jalan 

a. Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C)  

Jalur rencana merupakan salah satu jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan 

raya yang menampung lalu lintas terbesar.  
Tabel 2. 33 Jumlah Jalur Berdasarkan Lebar Perkerasan 

Lebar Perkerasan ( L) Jumlah Jalur (n) 

L < 5,50 m 
5,50 m   ≤ L < 8,25 m 
8,25 m   ≤ L < 11,25 m 
11,25 m ≤ L < 15,00 m 
15,00 m ≤ L < 18,75 m 
18,75 m ≤ L < 22,00 m 

1 jalur 
2 jalur 
3 jalur 
4 jalur 
5 jalur 
6 jalur 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen ‘97 
  

Tabel 2. 34 Koefisien Distribusi Arah (C) 

Jumlah Lajur 
Kendaraan Ringan  Kendaraan Berat  

1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 
1 jalur 
2 jalur 
3 jalur 
4 jalur 
5 jalur 
6 jalur 

1,00 
0,60 
0,40 

- 
- 
- 

1,00 
0,50 
0,40 
0,30 
0,25 
0,20 

1,00 
0,70 
0,50 

- 
- 
- 

1,00 
0,50 
0,475 
0,45 
0,425 
0,40 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode   
Analisa Komponen ‘97 

b. Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan 

 Angka Ekivalen (E) masing-masing golongan beban sumbu ( setiap 

kendaraan) ditentukan menurut rumus daftar di bawah ini: 
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.    ..........(2.23) 

...........(2.24) 

c. Lalu Lintas Harian Rata-Rata  

  Lalu lintas harian rata-rata (LHR) setiap jenis kendaraan di tentukan pada 

awal umur rencana, yang dihitung untuk dua arah pada jalan tanpa median atau 

masing-masing arah pada jalan dengan median. Lintas Ekivalen Permulaan ( LEP 

) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 LEP =      ...........(2.25) 

Keterangan:  

j = jenis kendaraan 

Lintas Ekivalen Akhir ( LEA ) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 LEA =   ...........(2.26) 

Keterangan:  

i = perkembanagn lintasan 

j = jenis kendaraan 

Lintas Ekivalen Tengah ( LET ) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 LET =                                       ...........(2.27) 

Lintas Ekivalen Rencana ( LER ) dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

LER = LET x FT ...........(2.28)    

Faktor penyesuaian ( FP ) tersebut diatas ditentukan dengan rumus : 

 FP = UR / 10         ...........(2.29)  

2.5.2.2 Daya Dukung Tanah Dasar  ( DDT ) dan CBR 

Harga yang mewakili dari sejumlah harga CBR yang dilaporkan, 

ditentukan sebagai berikut: 

a.  Tentukan harga CBR terendah. 

b. Tentukan berapa banyak harga dari masing-masing nilai CBR yang sama dan   

lebih besar dari masing-masing nilai CBR. 

c. Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%. Jumlah lainnya merupakan 

persentase dari 100%. 

a. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah tadi. 
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b. Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka persentase 90%  

2.5.2.3 Faktor Regional ( FR ) 

Tabel 2. 35 Faktor Regional 
 Kelandaian I 

( < 6% ) 

Kelandaian II 

(6-10% ) 

Kelandaian III 

( > 10% ) 

% kendaraan berat % kendaraan berat % kendaraan berat 

≤ 30 % > 30 % ≤ 30 % > 30 % ≤ 30 % > 30 % 

Iklim I 

< 900 mm/th 

0,5 1,0 - 1,5 1,0 1,5 - 2,0 1,5 2,0 - 2,5 

Iklim II 

> 900 mm/th 

1,5 2,0 - 2,5 2,0 2,5 - 3,0 2,5 3,0 - 3,5 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen ‘97 

Catatan: Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pember-hentian 

atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah dengan 0,5. Pada daerah 

rawarawa FR ditambah dengan 1,0 

2.5.2 4 Indeks Permukaan ( IP ) 

 Indeks Permukaan ini menyatakan nilai daripada kerataan / kehalusan  

serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu-

lintas yang lewat.  

Dalam menentukan indeks permukaan (IP) pada akhir umur rencana, perlu 

dipertimbangkan faktor-faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas 

ekivalen rencana (LER), menurut Tabel 2.36 di bawah ini: 
Tabel 2. 36 Tabel Permukaan Pada Akhir Umur Rencana ( IP ) 

LER = Lintas 

Ekivalen Rencana  

Klasifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 

< 10 

10 – 100 

100 – 1000 

> 1000 

1,0 – 1,5 

1,5 

1,5 – 2,0 

- 

1,5 

1,5 – 2,0 

2,0 

2,0 – 2,5 

1,5 – 2,0 

2,0 

2,0 – 2,5 

2,5 

- 

- 

- 

2,5 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen ‘97 
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Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana (IPo) perlu 

diperhatikan jenis lapis permukaan jalan (kerataan / kehalusan serta kekokohan) 

pada awal umur rencana. 

2.5.2. 5 Koefisien Kekuatan Relatif ( a ) 

 Koefisien kekuatan relatif (a) masing-masing bahan dan kegunaannya 

sebagai lapis permukaan, pondasi, pondasi bawah, ditentukan secara korelasi 

sesuai nilai Marshall Test (untuk bahan dengan aspal), kuat tekan (untuk bahan 

yang distabilisasi dengan semen atau kapur), atau CBR (untuk bahan lapis pondasi 

bawah).  

2.5.2.6 Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan 

1.Lapis Permukaan  
Tabel 2. 37 Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan 

ITP Tebal Min (cm) Bahan 
< 3,00 
3,00 – 6,70 
6,71 – 7,49 
7,50 – 9,99 
≥ 10,00 

5 
5 
7,5 
7.5 
10 

Lapis pelindung: (Buras/Burtu/Burda) 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lasbutag, Laston 
Laston 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen ‘97 

2. Lapis Pondasi 
ITP Tebal 

Minimum
Bahan 

< 3,00 
 
3,00 – 7,49 
 
 
7,50 – 9,99 
 
 
10 – 12,14 
 
 

15 
 
20*) 
 
10 
20 
 
15 
20 
 
 

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah 
dengan kapur 
Laston Atas 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas 
tanah dengan kapur, pondasi macadam. 
Laston Atas 
Batu pecah,stabilitas tanah dengan semen, stabilitas  tanah  
dengan  kapur,  pondasi macadam, Lapen, Laston Atas 

≥ 12,25 25 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas  tanah  dengan  kapur,  pondasi  macadam, Lapen, 
Laston Atas 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 
Analisa Komponen ‘97 

3.Lapis Pondasi Bawah 
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 Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum adalah 10 

cm. 

2.5.2.7 Pelapisan Tambahan 

Diberikan pada jalan yang telah/menjelang habis masa pelayanannya 

dimana kondisi permukaan jalan telah mencapai indeks permukaan akhir (IP) 

yang diharapkan. Maksud dan tujuan overlay: 

1. Mengembalikan (meningkatkan) kemampuan/kekuatan struktural. 

2. Kualitas permukaan 

a. Kemampuan menahan gesekan roda (skid resistance) 

b. Tingkat kekedapan terhadap air 

c. Tingkat kecepatannya mengalirkan air 

d. Tingkat keamanan dan kenyamanan 

2.5.2.8 Konstruksi Bertahap 

Konstruksi bertahap digunakan pada keadaan tertentu, antara lain: 

1. Keterbatasan biaya untuk pembuatan tebal perkerasan sesuai, rencana 

(misalnya : 20 tahun). Perkerasan dapat direncanakan dalam dua tahap, 

misalnya tahap pertama untuk 5 tahun, dan tahap berikutnya untuk 15 tahun. 

2.  Kesulitan dalam memperkirakan perkembangan lalu lintas untuk (misalnya : 

20 sampai 25 tahun). Dengan adanya pentahapan, perkiraan lalu lintas 

diharapkan tidak jauh meleset. 

3.  Kerusakan setempat (weak spots) selama tahap pertama dapat diperbaiki dan    

direncanakan kembali sesuai data lalu lintas yang ada. 

2.5. 3 Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan Kaku 

Parameter ini dimaksudkan untuk merencanakan perkerasan beton 

semen untuk jalan yang melayani lalu-lintas rencana lebih dari satu juta sumbu 

kendaraan niaga.  Metode perencanaan didasarkan pada : 

- Perkiraan lalu-lintas dan komposisinya selama umur rencana. 

- Kekuatan tanah dasar yang dinyatakan dengan CBR (%). 

- Kekuatan beton yang digunakan 

- Jenis bahu jalan. 

- Jenis perkerasan. 

- Jenis penyaluran beban 
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2.5.3.1 Persyaratan teknis 

a. Tanah dasar 

Daya dukung tanah dasar ditentukan dengan pengujian CBR insitu 

sesuai dengan SNI 03-1731-1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI 

03-1744-1989, masing-masing untuk perencanaan   tebal   perkerasan  lama   

dan  perkerasan   jalan   baru.   Apabila  tanah   dasar mempunyai nilai CBR 

lebih kecil dari 2 %, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari  

beton  kurus  (Lean-Mix  Concrete)  setebal 15  cm yang d ianggap mempunyai 

nilai CBR tanah dasar efektif 5 % 

b. Pondasi bawah 

Bahan pondasi bawah dapat berupa : 

-    Bahan berbutir. 

- Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (Lean Rolled  

Concrete) 

-    Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete). 

 
Gambar 2. 11 Tebal pondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen 

c. Pondasi bawah material berbutir 

Material berbutir tanpa pengikat harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan SNI-03-6388-2000.   

2.5.3.2 Penentuan Beban Lalu Lintas 

 Penentuan  beban  lalu-lintas  rencana  untuk  perkerasan  beton  semen,  

dinyatakan  dalam jumlah  sumbu  kendaraan  niaga  (commercial  vehicle),  

sesuai  dengan  konfigurasi  sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. 

a. Lajur rencana dan koefisien distribusi 
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Tabel 2. 38 Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien distribusi (C) 
kendaraan niaga pada lajur rencana 

Lebar perkerasan (Lp) Jumlah lajur (nl) Koefisien distribusi 
1 Arah 2 

Lp  < 5,50 m 

5,50 m ≤ Lp  < 8,25 m

8,25 m ≤ Lp  < 11,25 m

11,23 m ≤ Lp  < 15,00 m

15,00 m ≤ Lp  < 18,75 m

18,75 m ≤ Lp  < 22,00 m

1 lajur 

2 lajur 

3 lajur 

4 lajur 

5 lajur 

6 lajur 

1 

0,70 

0,50 

- 

- 

- 

1 

0,50 

0,475 

0,45 

0,425 

0,40 

Sumber : Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, tahun 2002 

b.  Umur Rencana 

     Umur  rencana  perkerasan  jalan  ditentukan  atas  pertimbangan  

klasifikasi  fungsional  jalan, pola  lalu-lintas  serta  nilai  ekonomi  jalan  yang  

bersangkutan,  yang  dapat  ditentukan  antara lain  dengan  metode  Benefit  Cost  

Ratio,  Internal  Rate  of  Return,  kombinasi  dari  metode tersebut  atau  cara  

lain  yang  tidak  terlepas  dari  pola  pengembangan  wilayah.   

c.  Pertumbuhan lalu Lintas 

     Faktor   pertumbuhan   lalu-lintas   yang   dapat   ditentukan 

berdasarkan rumus sebagai berikut : 

...........(2.29)  

Dengan pengertian : 

R : Faktor pertumbuhan lalu lintas 

i : Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %. UR :  
Tabel 2. 39 Faktor pertumbuhan lalu-lintas ( R) 

Umur Rencana 
(Tahun) 

Laju Pertumbuhan (i) per tahun (%) 
0 2 4 6 8 10 

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 
10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9 
15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8 
20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3 
25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3 
30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5 
35 35 50 73,7 111,4 172,3 271 
40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6 

    Sumber : Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, tahun 2002 

 

d. Lalu Lintas Rencana 
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Lalu-lintas  rencana  adalah  jumlah  kumulatif  sumbu  kendaraan  niaga  

pada  lajur  rencana selama  umur  rencana,  meliputi  proporsi  sumbu  serta  

distribusi  beban  pada  setiap  jenis sumbu kendaraan. 

e. Faktor Keamanan Beban 
Tabel 2. 40 Faktor Keamanan Beban ( FKB ) 

No. Penggunaan Nilai FKB 

1 Jalan  bebas  hambatan  utama  (major  freeway)  dan  jalan  
berlajur  banyak, yang aliran lalu lintasnya tidak terhambat 
serta volume kendaraan niaga yang tinggi. Bila 
menggunakan data lalu-lintas dari hasil survai beban 
(weight-in-motion) dan adanya kemungkinan route 
alternatif, maka nilai faktor keamanan beban dapat  
dikurangi menjadi 1,15. 

1,2 

2 Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri  
dengan volume kendaraan niaga menengah. 

1,1 

3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah. 1,0 

Sumber : Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Beton Semen, tahun 2002 

2.5.3.3Bahu 

Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan pondasi bawah dengan atau 

tanpa lapisan penutup beraspal atau lapisan beton semen. Perbedaan kekuatan 

antara bahu dengan jalur lalu-lintas akan memberikan pengaruh pada kinerja  

perkerasan.  Hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  bahu  beton  semen,  sehingga  

akan meningkatkan kinerja perkerasan dan mengurangi tebal pelat.  

2.5.3.4 Sambungan  

 Sambungan pada perkerasan beton semen ditujukan untuk : 

a. Membatasi  tegangan  dan  pengendalian  retak  yang  disebabkan  oleh  

penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu-lintas. 

b. Memudahkan pelaksanaan. 

c. Mengakomodasi gerakan pelat. 

Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain : 

a. Sambungan memanjang 

b. Sambungan melintang 

c. Sambungan isolasi 
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Semua   sambungan   harus   ditutup   dengan   bahan   penutup   (joint   sealer),   

kecuali   pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi 

(joint filler).  

2.5.3.5 Prosedur perencanaan 

a. Perencanaan tebal pelat 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Sistem Perencanaan Perkerasan Beton Semen 
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2.5.3.6 Perencanaan tulangan 

Tujuan utama penulangan diantaranya untuk membatasi lebar retakan 

agar kekuatan pelat tetap dapat dipertahankan, memungkinkan penggunaan 

pelat yang lebih panjang agar dapat mengurangi jumlah sambungan melintang 

sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi biaya pemeliharaan. 

Jumlah  tulangan  yang  diperlukan  dipengaruhi  oleh  jarak  sambungan  susut,  

sedangkan dalam   hal   beton   bertulang   menerus,   diperlukan   jumlah   

tulangan   yang   cukup   untuk mengurangi sambungan susut. 

2.5.3.7 Perencanaan lapis tambah 

 Pelapisan tambahan pada perkerasan beton semen dibedakan atas : 

a.   Pelapisan tambahan perkerasan beton semen di atas perkerasan lentur. 

b.  Pelapisan tambahan perkerasan beton semen di atas perkerasan beton semen. 

c.   Pelapisan tambahan perkerasan lentur di atas perkerasan beton semen. 

2. 6 ASPEK DRAINASE, BANGUNAN PELENGKAP DAN 

FASILITAS JALAN 

2.6. 1 Aspek Drainase 

Aspek hidrologi diperlukan dalam menentukan banjir rencana sehingga 

akan diketahui tinggi muka air banjir melalui bentuk penampang yang telah ada. 

Tinggi muka air banjir ini akan  mempengaruhi terhadap tinggi muka jalan yang 

akan direncanakan. 

2.6.1.1 Ketentuan-Ketentuan 

1. Sistim drainase permukaan jalan terdiri dari: kemiringan melintang perkerasan 

dan bahu jalan, selokan samping, gorong-gorong dan saluran penangkap.  

 

 
Gambar 2. 13 Sistem Drainase Permukaan 
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2. Kemiringan melintang normal (en) perkerasan jalan untuk lapis permukaan 

aspal adalah 2 % - 3 %., Sedangkan untuk bahu jalan diambil = en + 2 %. 

3. Selokan samping jalan 

a. Kecepatan aliran maksimum yang diizinkan untuk material dari pasangan 

batu dan beton adalah 1,5 m/detik. 

b. Kemiringan arah memanjang (i) maksimum yang diizinkan untuk material 

dari pasangan batu adalah 7,5 %. 

c. Pematah arus diperlukan untuk mengurangi kecepatan aliran bagi selokan 

samping yang panjang dengan kemiringan cukup besar. Pemasangan jarak 

antar pematah arus dapat dilihat pada Tabel 2.41. 

d. Penampang minimum selokan samping adalah 0,50 m2. 
Tabel 2. 41 Jarak Pematah Arus 

I (%) 6% 7% 8% 9% 10% 
L (m) 16 10 8 7 6 

          Sumber : SNI 03-3424-1994 

4. Gorong-gorong pembuang air 

a. Kemiringan gorong-gorong adalah 0,5 % - 2 %. 

b. Jarak maksimum antar gorong-gorong pada daerah datar adalah 100 m dan 

daerah pegunungan adalah 200 m dan diameter minimum adalah 80 cm. 

2.6.1.2 Curah Hujan Rencana 

Perhitungan hujan rencana ini digunakan Metode Gumble. 

Xtr   =   Xrt + Sx Kr     ...........(2.35) 
 
Kr   =    [ 0.78 { -ln ( -ln (1 – 1/Tr))} – 0.45]                ..........(2.36) 
 
 

        ...........(2.37) 

 

Keterangan : 

Xrt =   Curah hujan rata-rata (mm) 

Kr =   Faktor frekuensi Gumble 

Sx =   Standart deviasi 

n    =   Banyaknya data hujan  

Tr   =   Periode ulang curah hujan 
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2.6.1.3 Perhitungan Intensitas Hujan 

Perhitungan intensitas hujan digunakan rumus Mononobe sebagai berikut : 

 

    ..........(2.38) 

Keterangan : 

I     =   intensitas hujan (mm/jam) 

Tc  =   Time of consentration (jam) 

R    =   curah hujan maksimum rencana (mm) 

Time of Concentration (Tc) 

    ...........(2.39)      

 

Keterangan : 

Tc  =   waktu pengaliran (detik) 

L    =   panjang pengaliran (m) 

V   =   kecepatan aliran (m/dtk) 

Kecepatan aliran (V) 
6,0

*72 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

L
HV       ...........(2.40) 

Keterangan : 

V  =    kecepatan aliran (m/dtk) 

H  =    perbedaan elevasi hulu dengan elevasi hilir (m) 

L  =    panjang pengaliran (m) 

2.6.1.4 Debit Banjir Rencana  

Debit rencana akibat daerah tangkapan air sungai dengan formula Rational 

Mononobe : 

Q  =     ...........(2.41) 

 
Q   =  0,278 x C x I x A ...........(2.42) 
 
Keterangan : 

Q   =   Debit banjir rencana (m³/dtk) 

C   =   Koefisien run off 

I    =   Intensitas hujan rencana (mm/jam) 
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A   =   Luas daerah tangkapan air (km²) 

Koefisien run off merupakan perbandingan antar jumlah limpasan dengan 

jumlah curah hujan. Besar kecilnya nilai koefisien limpasan ini dipengaruhi oleh 

kondisi topografi dan perbedaan penggunaan tanah. 
Tabel 2. 42 Koefisien Run Off 

Kondisi daerah pengaliran dan sungai Harga dari f 

Daerah pegunungan yang curam 0,75-0,9 

Daerah pegunungan tersier 0,70-0,80 

Tanah bergelombang dan hutan 0,50-0,75 

Tanah dataran yang ditanami 0,45-0,60 

Persawahan yang diairi 0,70-0,80 

Sungai di daerah pegunungan 0,75-0,85 
Sungai kecil di dataran 0,45-0,75 
Sungai besar yang lebih dari setengah daerah 
pengalirannya terdiri dari dataran 0,50-0,75 

         Sumber : Buku Pedoman Hidrologi Untuk Pengaliran 

Dengan menggunakan data curah hujan dan hasil perhitungan debit, maka 

kita dapat melakukan perhitungan dimensi saluran. 

Rumus yang digunakan : 

Q = V * F   ...........(2.43) 

V = K * R2/3* I 0,5   ...........(2.44) 

R = 
O
F

    
...........(2.45) 

Keterangan : 

Q : debit pengaliran 

V : kecepatan pengaliran 

K : koefisien kekasaran = 40 

R : jari-jari hidrolis 

I  : kemiringan dasar saluran arah memanjang  

F : luas penampang basah 

O : keliling penampang basah 
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2.6.1.5 Bangunan Drainase 

Sistem drainase berfungsi untuk mengalirkan air dari badan jalan sehingga 

tidak mengganggu penggunaan jalan dan tidak menimbulkan kerusakan pada 

badan jalan. Menurut fungsinya sistem drainase dibagi atas dua macam : 

1. Drainase permukaan ( surface drainage ) 

Drainase permukaan berfungsi untuk mengalirkan air dari badan jalan. Air 

tersebut harus segera dialirkan agar tidak meresap ke dalam struktur perkerasan 

badan jalan. Pengaliran dilakukan kearah samping ke saluran samping jalan yang 

berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Dalam perencanaan dimensi saluran 

samping diperlukan : 

a. Saluran harus mampu menampung seluruh air yang ada di permukaan jalan. 

b. Saluran memiliki kemiringan memanjang yang tidak menyebabkan erosi 

namun dapat menghindari pengendapan. 

c. Saluran harus dipelihara secara berkala. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 14  Penampang Saluran Samping Bentuk Segi Empat 

2. Drainase bawah permukaan ( sub surface drainage ) 

Drainase bawah permukaan biasa disebut gorong-gorong. Drainase ini 

berfungsi untuk menanggulangi air bawah permukaan / air tanah agar tidak 

merembes masuk ke dalam struktur perkerasan Dimensi saluran dan gorong-

gorong ditentukan atas dasar Fe = Fd 

a. Luas penampang basah berdasarkan debit aliran (Fd) 

v/QFd =  (m2)        ...........(2.46) 

b. Luas penampang basah yang paling ekonomis (Fe) 

 Saluran bentuk segi empat 

Rumus : 
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D d

dbFe ⋅=    syarat :  d2b ⋅= , R = d / 2   ...........(2.47) 

Tinggi jagaan (w) untuk saluran segi empat                

w d5,0 ⋅=  

Gorong-gorong  

Rumus : 
2

e D685,0F ⋅=  syarat :  d = 0.8 D  ...........(2.48) 

 P = 2 r 

 R = F / P 

Keterangan :  

Fe  = Luas penampang basah ekonomis (m2) 

b  = Lebar saluran (m) 

d  = Kedalaman air (m) 

R  = Jari-jari hidrolis (m) 

D  = Diameter gorong-gorong (m) 

r  = Jari-jari gorong-gorong (m) 

Perhitungan kemiringan saluran 

Rumus :    
2

3/2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅

=
R

nvi  ...........(2.49) 

Keterangan :  

i  =  Kemiringan saluran 

v  = Kecepatan aliran air (m/detik) 

n  = Koefisien kekasaran manning, (saluran pasangan batu) = 0,025  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 15 Penampang Gorong-gorong 
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2.6. 2 Bangunan pelengkap Jalan 

2.6.2. 1 Marka jalan 

Marka jalan adalah suatu benda yang berupa garis, simbol, angka, huruf, 

atau tanda-tanda lainnya yang digambarkan. Marka jalan berfungsi sebagai 

penuntun/pengarah selama perjalanan. Warna marka jalan umumnya adalah putih. 

Macam-macam perencanaan marka jalan: 

1. Garis terputus ( dash line ) 

 Dengan fungsi : 

a. sebagai garis sumbu dan pemisah, 

b. sebagai garis sumbu pada jalan 2 jalur 2 arah dengan lebar lalu lintas < 

5,50 m, 

c. sebagai garis peringatan pada jalur percepatan/perlambatan sebelum 

pendekat penghalang atau pada garis dilarang menyiap pada tikungan, 

d. sebagai garis petunjuk prioritas, digunakan pada persilangan sebidang 

2. Garis Penuh ( solid line ) 

 Dengan fungsi : 

a. sebagai garis sumbu pada jalan tanpa median, 

b. sebagai garis tepi perkerasan jalan, perkerasan luar dan pada jalur tepian, 

c. sebagai garis pengarah pada persilangan sebidang, 

d. sebagai garis dilarang pindah jalur, 

e. sebagai garis larangan menyiap di tikungan, 

f. sebagai garis stop pada pertemuan minor road dan mayor road 

g. sebagai garis pendekat ke penghalang. 

3. Tempat Penyebrangan ( zebra cross ) 

 Zebra cross selalu dibuat bersama garis stop, dengan daerah penempatan 

terutama pada: 

a. persilangan tegak lurus, 

b. persilangan serong, 

c. pada jalan lurus di daerah pejalan kaki cukup banyak. 

4. Chevron  
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 Marka chevron dipasang didaerah sebelum atau sesudah adanya penghalang, 

yang berfungsi sebagai pengarah lalu lintas. Tanda chevron digambar 

menghadap arah lalu lintas. 

5. Marka di sekitar pulau pada persimpangan 

 Dipasang sebagai pengarah kendaraan yang berbelok sehingga tidak 

mengganggu arus lalu lintas lurus dan umumnya terdiri dari marka peringatan, 

marka pendekatan, garis tepi atau marka chevron. 

6. Garis larangan berhenti 

 Garis larangan berhenti dibuat sebagai: 

a. garis miring di permukaan kerb, 

b. garis terputus-putus di luar garis tepi. 

7. Marka pengarah jalur 

 Marka pengarah jalur terutama dipakai pada pertemuan jalan dengan tanda 

gambar adalah berupa tanda panah yang terdiri dari panah awal dan panah 

akhir. 

8. Marka huruf dan angka 

 Dipakai untuk mempertegas perintah, petunjuk, dan bisa dipasang bersama 

marka lainnya. 

2.6.2.2 Rambu Lalu Lintas 

Tanda rambu lalu lintas berdasarkan keputusan menteri perhubungan 

No.17 Tahun 1991, seluruh lalu lintas harus dicat menggunakan bahan yang 

memantulkan cahaya ( spot light ), warna rambu disesuaikan dengan peraturan-

peraturan yang ada. Jenis-jenis rambu lalu lintas: 

A. Jenis-jenis Rambu 

1. Rambu Peringatan 

a. dipasang 80 m sebelum tampak 

b. warna dasar kuning-hitam 

Macamnya: 

a. peringatan tikunagan berbahaya, 

b. peringatan turunan dan tanjakan berbahaya, 

c. peringatan jalan menyempit, 

d. jembatan angkat, 
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e. jalan menuju tepian air, tepian jurang, 

f. peringatan jalan tidak datar, 

g. jalan licin, 

h. kerikil lepas, 

i. peringatan longsoran, 

j. penyebrangan pejalan kaki, 

k. peringatan banyak anak-anak, 

l. peringatan ada pekerjaan jalan, 

m. lampu pengatur lalu lintas, 

n. peringatan persimpangan jalan. 

2. Rambu Larangan 

a. sedekat mungkin dengan titik awal 

b. warna dasar putih, warna tulisan hitam, warna tepi merah. 

Macamnya: 

a. larangan untuk berjalan terus dan wajib berhenti sebelum menurunkan,  

b. larangan penuh bagi lalulintas tertentu, 

c. larangan berhenti, 

d. larangan parkir,  

e. larangan mendahului. 

3.  Rambu Perintah 

a. kewajiban untuk dilaksanakan, 

b. pemasangan sedikit mungkin,  

c. warna dasar biru 

4. Rambu Petunjuk 

 warna rambu secara umum harus dikonsultasikan kepada instansi terkait 

dan direksi. 

 Macam-macamnya: 

a. rambu pendahulu petunjuk jalan 

b. rambu petunjuk jalan  

c. rambu penegasan jalan menuju ke… 

d. petunjuk batas wilayah suatu daerah atau kota  
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B. Pemasangan Rambu Lalu Lintas 

1. Pada kondisi jalan lurus atau melengkung ke kiri, rambu ditempatkan pada sisi 

jalan, pemasangan digeser 3’’ searah jarum jam, tegak lurus sumbu jalan 

kecuali rambu tertentu yang sejajar sumbu jalan. 

2. Pada kondisi jalan yang melengkung ke kanan, rambu ditempatkan pada sisi 

jalan, pemasanga rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan. 

2.6.2.3 Kereb Beton 

Fungsi dari kereb beton sebagai berikut :  

1. menghalangi kendaraan keluar dari jalur lalu lintas, 

2. membentuk sistem drainase jalan, 

3. proteksi terhadap pejalan kaki, 

4. mempertegas batas jalur lalu lintas, 

5. menambah estetika. 

Penempatan dari kereb adalah pada median yang ditinggikan, trotoar, 

pulau, pemisah jalur, dan tempat parkir di pinggir jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


