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BAB II 
 

STUDI  PUSTAKA 
 
 
2.1 Sistem Transportasi 

Tujuan dasar perencanaan transportasi adalah memperkirakan jumlah 

serta kebutuhan akan transportasi pada masa mendatang atau pada tahun 

rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan 

transportasi. Untuk lebih memahami dan mendapatkan pemecahan masalah 

yang terbaik, perlu dilakukan pendekatan secara sistem transportasi. Sistem 

transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa 

sistem yang lebih kecil (mikro) yang masing-masing saling terkait dan 

mempengaruhi. (Tamin, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1  Sistem Transportasi Makro (Tamin, 1997) 
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Sistem transportasi tersebut terdiri dari: 

1. sistem kegiatan 

2. sistem jaringan prasarana transportasi 

3. sistem pergerakan lalu lintas 

4. sistem kelembagaan 

Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan 

kebutuhan. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai jenis 

kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan menarik 

pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan yang berupa 

manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) 

dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut bergerak. Prasarana 

transportasi yang diperlukan merupakan sistem jaringan yang meliputi sistem 

jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, bandara, dan pelabuhan laut. 

Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan inilah yang menghasilkan 

pergerakan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan 

dan/atau orang (pejalan kaki), inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem 

pergerakan. Sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan akan 

saling mempengaruhi dan saling dan berinteraksi dalam sistem transportasi 

makro. 

Sesuai dengan GBHN 1993, dalam usaha untuk menjamin 

terwujudnya sistem pergerakan yang aman, nyaman, lancar, murah, handal, 

dan sesuai dengan lingkungan, maka dalam sistem transportasi makro terdapat 

sistem mikro tambahan lainnya yang disebut sistem kelembagaan yang 

meliputi kelompok, lembaga, dan instalasi pemerintah serta swasta. Di 

Indonesia sistem kelembagaan yang berkaitan dengan masalah transportasi 

secara umum dalah sebagai berikut: 

1. Sistem kegiatan 

Badan yang terlibat adalah Bappenas, Bappeda Tingkat I dan II, 

Bangda, dan Pemda. Sistem ini berhubungan dengan rencana tata guna 
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lahan yang baik (lokasi toko, sekolah, perumahan, tempat kerja, dan 

lain-lain yang benar) sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan 

perjalanan yang panjang dan interaksi menjadi lebih mudah.  

2. Sistem jaringan 

Badan yang terlibat adalah Departemen Perhubungan (Darat, Laut, 

Udara) dan Bina Marga. Hal yang dapat dilakukan misalnya 

meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana yang ada. 

3. Sistem pergerakan 

Badan yang terlibat adalah DLLAJ, Organda, Polantas, dan 

masyarakat. Hal yang dapat dilakukan antara lain mengatur teknik dan 

manajemen lalulintas (jangka pendek), fasilitas angkutan umum yang 

lebih baik (jangka pendek dan menengah), dan pembangunan jalan 

(jangka panjang). 

Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem 

pergerakan dapat disatukan dalam beberapa urutan tahapan, yang biasanya 

dilakukan secara berurutan sebagai berikut : 

1. Aksesibilitas dan mobilitas 

Ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. 

Tahapan ini bersifat lebih abstrak jika dibandingkan dengan empat 

tahapan yang lain. Tahapan ini mengalokasikan masalah yang terdapat 

dalam sistem transportasi dan mengevaluasi pemecahan alternatif. 

2. Pembangkit lalu lintas 

Membahas bagaimana pembangkit dapat bangkit dari suatu tata guna 

lahan atau dapat tertarik ke suatu tata guna lahan. 

3. Sebaran penduduk 

Membahas bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis 

di dalam daerah perkotaan (daerah kajian). 
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4. Pemilihan moda transportasi 

Menentukan faktor yang mempengaruhi  pemilihan moda transportasi 

untuk tujuan perjalanan tertentu. 

5. Pemilihan rute 

Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute dari setiap 

zona asal dan ke setiap zona tujuan. 

 

2.2 Bangkitan Pergerakan 

Tujuan dasar tahap bangkitan pergerakan adalah menghasilkan model 

hubungan yang mengkaitkan parameter tata guna lahan dengan jumlah 

pergerakan yang menuju ke suatu zona atau jumlah pergerakan yang 

meninggalkan suatu zona. Zona asal dan zona tujuan pergerakan biasanya 

menggunakan istilah trip end. 

2.2.1 Definisi dasar 

Definisi dasar model bangkitan pergerakan adalah: 

1. Perjalanan 

Perjalanan adalah pergerakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, 

termasuk pergerakan pejalan kaki. Meskipun pergerakan sering 

diartikan dengan pulang pergi, dalam ilmu transportasi biasanya 

keduanya dianalisis secara terpisah.  

2. Pergerakan berbasis rumah 

Pergerakan yang salah satu atau kedua zona (asal dan/atau tujuan) 

pergerakan tersebut adalah rumah. 

3. Pergerakan berbasis bukan rumah 

Pergerakan yang baik asal maupun tujuan pergerakan adalah bukan 

rumah. 

4. Bangkitan pergerakan 

Digunakan untuk suatu pergerakan barbasis rumah yang mempunyai 

tempat asal dan/atau tujuan adalah rumah atau pergerakan yang 
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dibangkitkan oleh pergerakan berbasis bukan rumah (lihat Gambar 

2.2) 

5. Tarikan pergerakan 

Digunakan untuk suatu pergerakan berbasis rumah yang mempunyai 

tempat asal dan/atau tujuan bukan rumah atau pergerakan yang tertarik 

oleh pergerakan berbasis bukan rumah (lihat Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2  Bangkitan dan tarikan pergerakan (Tamin, 1997) 

6. Tahapan bangkitan pergerakan 

Sering digunakan untuk menetapkan besarnya bangkitan pergerakan 

yang dihasilkan oleh rumah tangga (baik untuk pergerakan berbasis 

rumah maupun berbasis bukan rumah) pada selang waktu tertentu (per 

jam atau per hari). 

2.2.2 Klasifikasi pergerakan 

1. Berdasarkan tujuan pergerakan 

Dalam kasus pergerakan berbasis rumah, terdapat lima kategori tujuan 

pergerakan yang sering digunakan yaitu: 

a. pergerakan ke tempat kerja 

b. pergerakan ke sekolah atau universitas 

c. pergerakan ke tempat belanja 

d. pergerakan untuk kepentingan sosial atau rekreasi 
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Dua tujuan pergerakan yang pertama (bekerja dan pendidikan) disebut 

pergerakan utama yang merupakan keharusan untuk dilakukan setiap 

orang setiap hari. Tujuan pergerakan lainnya sifatnya hanya pilihan 

dan tidak rutin dilakukan. 

2. Berdasarkan waktu 

Pergerakan biasanya dikelompokkan menjadi pergerakan pada jam 

sibuk dan pada jam tidak sibuk. Jam sibuk pagi hari terjadi antara jam 

7.00 sampai dengan 9.00 dan jam tidak sibuk berkisar antara jam 

10.00 sampai dengan jam 12.00 siang. 

3. Berdasarkan jenis orang 

Hal ini merupakan salah satu jenis pengelompokan yang penting 

karena perilaku pergerakan individu sangat dipengaruhi oleh atribut 

sosio-ekonomi. Atribut yang dimaksud adalah: 

a. tingkat pendapatan, biasanya terdapat tiga tingkat pendapatan di 

Indonesia (tinggi, menengah, dan rendah); 

b. tingkat pemilikan kendaraan, biasanya terdapat empat tingkat: 0, 1, 

2, atau lebih dari dua (2+) kendaraan per rumah tangga; 

c. ukuran dan struktur rumah tangga. 

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi bangkitan 

Dalam pemodelan bangkitan pergerakan, hal yang perku diperhatikan 

bukan saja pergerakan manusia, tetapi juga pergerakan barang. 

1. Bangkitan pergerakan untuk manusia 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah: 

a. pendapatan; 

b. pemilikan rumah; 

c. struktur rumah tangga; 

d. ukuran rumah tangga; 

e. nilai lahan; 

f. kepadatan daerah permukiman; 
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g. aksesbilitas. 

2. Tarikan pergerakan untuk manusia 

Faktor yang paling sering digunakan adalah luas lantai untuk kegiatan 

industri, komersial, perkantoran, pertokoan, lapangan kerja, dan 

pelayanan lainnya.  

3. Bangkitan dan tarikan pergerakan untuk manusia 

Pergerakan ini hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pergerakan 

(20%) yang biasanya terjadi di negara industri. Peubah penting yang 

mempengaruhi adalah jumlah lapangan kerja, jumlah tempat 

pemasaran, luas atap industri, dan total seluruh daerah yang ada. 

 

2.3 Sistem Transportasi Perkotaan 

2.3.1 Peranan transportasi perkotaan 

Peranan transportasi dalam masalah perkotaan turut menentukan 

bentuk tata kota yang diinginkan dengan menggabungkan beberapa srategi 

yang menyangkut transportasi. Salah satunya adalah membuat kota-kota lebih 

rapat, dengan demikian mengurangi kebutuhan perjalanan dengan angkutan 

umum macam apapun; contoh lainnya adalah membuat sistem angkutan lebih 

efektif; yang ketiga adalah membatasi penggunaan mobil pribadi. 

Tujuan ketiga srategi di atas yang pertama adalah memperbaiki 

fasilitas dan pelayanan angkutan umum; dan kedua menyokong angkutan 

dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut : (Oglesby, 1993) 

1. memberikan prioritas dalam lalu lintas. 

2. menyusun kembali subsidi dan menggunakan cara lain dalam 

menetapkan harga sehingga membuat penggunaan angkutan lebih 

menarik secara keuangan. 

3. menetapkan ongkos parkir dan biaya mobil lainnya yang tinggi. 

4. menetapkan zona bebas mobil pada daerah yang dapat dicapai dengan 

berjalan kaki atau angkutan . 
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5. memasarkan angkutan dengan giat. 

2.3.2 Kondisi sistem transportasi 

Pada saat ini sebagian besar pemakai angkutan umum masih 

mengalami beberapa aspek negatif sistem angkutan umum jalan raya, yaitu: 

(Tamin, 1997) 

1. Tidak adanya jadwal yang tetap. 

2. Pola rute yang memaksa terjadinya transfer. 

3. Kelebihan penumpang pada jam sibuk. 

4. Cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan 

membahayakan keselamatan. 

5. Kondisi eksternal dan internal yang buruk. 

2.3.3 Kebutuhan transportasi perkotaan 

Kecenderungan perjalanan orang dengan angkutan pribadi di daerah 

perkotaan akan terus meningkat bila kondisi sistem transportasi tidak 

diperbaiki secara lebih mendasar. Peningkatan kecenderungan perjalanan 

dengan angkutan pribadi adalah dampak fenomena pertumbuhan daerah 

perkotaan yang disebabkan oleh: (Tamin, 1997) 

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi kurang terlayani oleh angkutan 

umum yang memadai. 

2. Meningkatnya daya beli dan tingkat privacy yang tidak bisa dilayni 

oleh angkutan umum. 

3. Meningkatnya harga tanah di pusat kota mengakibatkan tersebarnya 

lokasi permukiman jauh dari pusat kota atau bahkan sampai ke luar 

kota yang tidak tercakup oleh jaringan layanan angkutan umum. 

4. Dibukanya jalan baru semakin merangsang penggunaan angkutan 

pribadi karena biasanya di jalan baru tersebut belum terdapat jaringan 

layanan angkutan umum. 
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5. Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan 

yang menjembatani perjalanan sampai ke jalur utama layanan 

angkutan umum. 

6. Kurang terjaminnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan tepat 

waktu, kebutuhan akan lama perjalanan yang diderita dalam pelayanan 

angkutan umum. 

2.3.4 Puncak kesibukan lalu lintas perkotaan 

Salah satu hal terpenting pada lalu lintas perkotaan adalah terdapatnya 

variasi volume yang besar, baik sepanjang hari atau di antara hari-hari dalam 

satu minggu. Untuk periode harian, lalu lintas mencapai puncak kesibukan 

pada pagi dan malam hari dimana terdapat banyak perjalanan antara rumah 

dan tempat kerja. (Morlok, 1984) 

SCAN GAMBAR 
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2.3.5 Undang-undang dan peraturan 

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk 

membantu proses pelaksanaan transportasi, terutama yang menyangkut 

pengaturan, penyelenggaraan, dan pelaksanaannya adalah: 

1. UU-LLAJ Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993 

tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1993 

tentang Kendaraan dan Pengemudi 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 

 

2.4 Sistem Angkutan Umum Perkotaan 

Angkutan umum penumpang yaitu angkutan massa yang dilakukan 

dngan sistem sewa atau bayar (Warpani, 1990). Sumber daya transportasi 

pada wilayah perkotaan meliputi jalan, jalan rel, kendaraan transit, 

automobiles, parkir, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki. Infrastruktur 

transportasi tersebut memberikan gambaran spektrum yang saling berkaitan 

menyangkut pelayanan moda transportasinya sebagai contoh: antara bus rapit 

transit dan kereta api, kendaraan dan pejalan kaki, dsb. Berikut spektrum 

pilihan pemilihan moda pada transportasi perkotaan.  
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2.4.1 Pengertian angkutan umum 

Menurut Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (pasal 1) menyebutkan, angkutan adalah pemindahan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. 

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 pasal 1 menyebutkan bahwa 

kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh 

umum dengan dipungut bayaran. 

Untuk mewujudkan mobilitas khususnya mobilitas orang, maka 

pengertian angkutan umum perlu mengacu pada ayat (1) pasal 34 pada UU 

No.14 tahun 1992 yang menyatakan, pengangkutan orang dengan kendaraan 

wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang dan ayat (2) yang 

menyatakan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib 

menggunakan kendaraan bermotor untuk barang. Dengan demikian pengertian 

dasar tentang angkutan umum adalah pergerakan pemindahan orang dan/atau 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan 

bermotor sesuai dengan jenis angkutannya, dan dalam pelayanan jasa 

angkutan tersebut dipungut bayaran sesuai dengan kebutuhannya. 

2.4.2 Definisi yang berkaitan dengan angkutan umum 

Definisi tentang angkutan umum menurut Keputusan Menteri (KM) 

Perhubungan No.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di 

Gambar 2.4  Spektrum Moda Transportasi Perkotaan 
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Jalan dengan Kendaraan Umum dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur 

(1996), yaitu: 

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

3. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 

satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah 

khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau 

mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

4. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 

pengangkutan bagasi. 

5. Mobil penumpang umum (MPU) adalah mobil penumpang yang 

digunakan sebagai kendaraan umum. 

6. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 

sembilan sampai dengan dua belas tempat duduk, tidak termasuk 

tempat duduk pengemudi. 

7. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-

kurangnya dua puluh sampai dengan tiga puluh satu tempat duduk, 

tidak termasuk tempat duduk pengemudi. 

8. Mobil bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-

kurangnya tiga puluh satu tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk 

pengemudi. 
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2.4.3 Pengertian angkutan kota 

Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum (1996), 

angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam 

wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil 

penumpang umum yang terikat dalam trayek dan teratur. 

Dalam pelaksanaannya, angkutan kota tersebut diperjelas dengan ayat 

(1) pasal 4 UU No. 14 tahun 1992 yang menyatakan bahwa lalu lintas dan 

angkutan jalan dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh 

pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemerintah semestinya memperhatikan 

kondisi lalu lintas dan angkutan kota yang ada, baik itu berupa BUMN 

ataupun milik swasta. 

2.4.4 Jaringan trayek 

Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan 

pelayanan angkutan orang. Faktor yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menetapkan jaringan trayek adalah pola tata guna lahan, 

pola pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah 

pelayanan, dan karakteritik jalan. (Setijowarno, 2005).  

Jaringan trayek diawali dengan adanya pemilihan rute yang harus 

memperkirakan asumsi pengguna jalan mengenai pilihannya yang terbaik.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan rute pada saat 

melakukan perjalanan, yaitu: (Tamin, 1997) 

1. waktu tempuh; 

2. jarak; 

3. biaya (bahan bakar dan lainnya); 

4. kemacetan dan antrian; 

5. jenis jalan raya (jalan tol, arteri); 

6. kelengkapan rambu dan marka jalan; 

7. pemandangan; 

8. kebiasaan. 
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Jaringan trayek atau pelayanan rute, dalam hal ini pelayanan angkutan 

umum mempunyai berbagai macam pola. Pola rute didasarkan pada 

karakteristik jaringan jalan eksisting dan pola tata guna lahan yang ada. 

(Seminar Nasional ”Transit City Development”) 1.  

Bentuk dari beberapa pola jaringan trayek angkutan kota antara lain : 

1. Pola Radial 

Pola ini terdapat pada kota-kota lama dengan aktivitas utama 

terkonsentrasi di satu pusat kota yang didukung ruas jalan radial 

menyebar menuju ke pinggiran kota. Tipe jaringan transit seperti ini 

mempunyai karakteristik yang lemah.  

 
2. Grid Network 

Pola ini sudah cukup kuat dengan rute-rute paralel dan 

mempunyai karakteristik yang sama. Namun demikian pola ini 

terbentuk dengan sangat tergantung pada kondisi topografis 

wilayahnya. Pola ini cukup mendukung pola perjalanan transit dan 

commuter.  

Gambar 2.5 Pola Radial 

 

1 disampaikan oleh Kami Hari Basuki pada seminar nasional “transit city” tanggal 17 maret 2007  
di Hotel Patrajasa Semarang 
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3. Radial Criss Cross 

Pola ini berkembang dari gabungan pola radial network  dan 

pola grid network. Ketika CBD sudah cukup kuat dan muncul pusat 

kegiatan baru di daerah suburban maka pelayanan transit dapat 

dikembangkan dalam bentuk ring dengan memotong jalur radial yang 

ada. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Pola Grid Network 

 

Gambar 2.7 Pola Radial Criss Cross
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4. Trunk Line With Feeders 

Pola ini dibangun berdasarkan adanya jalur utama dengan 

jalur-jalur feeders atau penyambung disepanjang koridor utama 

tersebut. Jalur utama biasanya merupakan angkutan massal. Feeders 

menghubungkan daerah asal/tujuan disepanjang koridor utama. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan trayek angkutan 

khusus diantaranya: (Made-Cahyo, 2008)2 

1. Pergerakan masyarakat kota Semarang. 

 Hal ini dimaksudkan agar pengoperasian trayek angkutan 

khusus dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kota Semarang, khususnya 

bagi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan. Disini akan 

kami sajikan peta pergerakan masyarakat kota Semarang per jam 

dalam satu hari baik yang menggunakan kendaraan pribadi atau 

angkutan umum. 

 

 

 

 
 

2 Tugas Akhir Made-Cahyo (2008) Universitas Diponegoro, (tidak dipublikasikan) 

Gambar 2.8  Pola Trunk Line With Feeders
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Berdasarkan studi lanjut yang telah dilakukan oleh Dosen Teknik Sipil Undip, Kami Hari Basuki, ST. MT. melalui Direktorat 

Bina Sistem Transportasi tentang Perencanaan Rinci Pengembangan Bus Rapid Transit di Semarang, diperoleh peta pergerakan sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Sumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, 2007,  

Perencanaan Rinci Pengembangan Bus Rapid Transit di Semarang, PT. Nusa Konsultan Jakarta. 
 

Gambar 2.9  Peta Pergerakan Masyarakat Semarang dan Sekitarnya 
 

Keterangan : 
= Intensitas pergerakan masyarakat  
   Kota Semarang dan sekitarnya 
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2. Titik-Titik Aktifitas Naik Turun Masyarakat Kota Semarang 

 Simpul-simpul naik turun penumpang ini sangat berpengaruh dalam penetapan trayek angkutan khusus, dalam hal ini 

dimaksudkan agar pengambilan penumpang dapat berlangsung secara efektif dan tertib tanpa mengganggu lalu lintas yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, 2007,  

Perencanaan Rinci Pengembangan Bus Rapid Transit di Semarang, PT. Nusa Konsultan Jakarta. 
  

Gambar 2.10 Peta Aktivitas Naik, Turun dan Transit Penumpang 

intensitas penumpang naik ke angkutan

intensitas penumpang turun dari angkutan

intensitas penumpang transit yang tidak terlayani

intensitas penumpang transit antar angkutan
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2.4.5 Persyaratan pelayanan 

Persyaratan pelayanan dalam pengoperasian kendaraan angkutan 

penumpang umum harus memenuhi dua persyaratan umum dan khusus, yaitu: 

1. Persyaratan umum 

a. waktu tunggu pemberhentian rata-rata 5-10 menit dan 

maksimum 10-20 menit; 

b. jarak untuk mencapai perhentian di pusat kota 300-500 meter; 

untuk pinggiran kota 500-1000 meter; 

c. penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-

rata 0-1, maksimum 2; 

d. lama perjalanan ked an dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 

1,0-1,5 jam, maksimum 2-3 jam; 

e. biaya perjalanan yaitu persentase perjalanan terhadap 

pendapatan rumah tangga. 

2. Persyaratan khusus 

a. faktor layanan; 

b. faktor keamanan penumpang; 

c. faktor kemudahan penumpang mendapatkan bus; 

d. faktor lintasan. 

2.4.6 Karakteristik pengguna angkutan umum 

1. Kelompok choice 

Kelompok choice sesuai dengan artinya adalah orang-orang 

yang yang mempunyai pilihan (choice) dalam pemenuhan kebutuhan 

mobilitasnya. Mereka terdiri dari orang-orang yang dapat 

menggunakan kendaraan pribadi karena secara financial, legal, dan 

fisik hal itu dimungkinkan, atau dengan kata lain mereka memenuhi 

ketiga syaratnya yaitu secara financial mampu memiliki kendaraan 

pribadi, secara legal dengan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 

memungkinkan untuk mengemudikan kendaraan tersebut tanpa takut 
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berurusan dengan penegak hukum, dan secara fisik cukup sehat dan 

kuat untuk mngemudikan sendiri kendaraannya. Bagi kelompok 

choice mereka mempunyai pilihan dalam pemenuhan kebutuhan 

mobilitasnya dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan 

menggunakan kendaraan umum. 

2. Kelompok captive 

Kelompok captive adalah kelompok orang-orang yang 

tergantung pada angkutan umum untuk pemenuhan kebutuhan 

mobilitasnya. Mereka terdiri dari orang-orang yang tidak dapat 

menggunakan kendaran pribadi karena tidak memiliki salah satu 

diantara ketiga syarat (financial, legal, fisik). Sebagian dari mereka 

adalah orang-orang yang secara finansial cukup mampu untuk 

membeli mobil tetapi tidak cukup sehat ataupun tidak memiliki SIM 

untuk mengendarai sendiri. Dan mayoritas kelompok ini terdiri dari 

orang-orang yang secara financial tidak mampu untuk memiliki 

kendaraan pribadi, meskipun secara fisik maupun legal mereka dapat 

memenuhinya. Bagi kelompok ini tidak ada pilihan tersedia bagi 

pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, kecuali menggunakan angkutan 

umum. 

  (Tri Widodo, 2005) 

 

2.5 Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) Transportasi 

2.5.1 Permintaan (demand) transportasi 

Permintaan akan perjalanan mempunyai keterkaitan yang besar 

dengan    aktivitas yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya permintaan atas 

jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan akan transpor dari  pemakai 

sistem tersebut, baik untuk angkutan manusia maupun angkutan barang dan 

karena itu permintaan jasa akan transpor merupakan dasar yang penting dalam 

mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Semakin 
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banyak dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat akan kebutuhan 

perjalananpun meningkat. 

Pada dasarnya permintaan akan jasa transportasi merupakan cerminan 

akan kebutuhan transportasi dari pemakai sistem tersebut. Menurut Djoko 

Setijowarno (2001), pada dasarnya permintaan jasa transportasi diturunkan 

dari: 

1. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk melakukan suatu kegiatan. 

2. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia tempat yang 

diinginkan. 

Dalam mengakomodasi permintaan akan perjalanan tentunya 

diperlukan biaya (harga). Hubungan antara permintaan dan biaya (harga) 

dihubungkan dengan kurva sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan 

perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri 

khusus tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Ciri-ciri tersebut 

mengalami jam-jam puncak pada pagi hari saat orang-orang memulai aktivitas 

dan pada waktu sore hari ketika pulang dari tempat kerja. Tidak mengalami 

titik-titik puncak namun juga titik terendah pada hari-hari tertenrtu dalam 

harga 

kuantitas 
Gambar 2.11  Kurva Fungsi Permintaan 

Sumber : Morlok, 1985 
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setahun. Kebutuhan dan perilaku yang tetap ini menjadi dasar munculnya 

permintaan transportasi. 

2.5.2 Penawaran (supply) transportasi 

Dalam pendekatan teori mikro ekonomi standar supply dan demand 

dikatakan berada pada kompetisi sempurna bila terdiri dari sejumlah besar 

pembeli dan penjual, dimana tidak ada satupun penjual ataupun pembeli yang 

dapat mempengaruhi secara disproposional harga dari barang demikian juga 

dalam hal transportasi. Dikatakan mencapai kompetisi sempurna bila tarif atau 

biaya transportasi tidak terpengaruh oleh pihak penumpang maupun penyedia 

sarana transportasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa supply dirasa cukup, 

bila permintaan terpenuhi tanpa adanya pengaruh dalam tarif perjalanan baik 

dari penyedia transportasi maupun penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada kecenderungan bahwa semakin meningkatnya permintaan 

perjalanan yang memperbesar volume perjalanan akan memperbesar tarif 

perjalanan. Meningkatnya volume perjalanan akan mengakibatkan antrian 

jadwal perjalanan, waktu pengambilan dan penurunan penumpang, kepadatan 

lalu lintas dan lainnya. Akibat lebih lanjut dari meningkatnya waktu 

perjalanan adalah meningkatnya tarif perjalanan akibat peningkatan bahan 

bakar yang dibutuhkan. 

harga 

kuantitas 

Gambar 2.12  Kurva Fungsi Penawaran 

Sumber : Morlok, 1985 
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2.5.3 Hubungan antara permintaan dan penawaran 

Dalam pemikiran secara ekonomi yang sederhana, proses pertukaran 

barang dan jasa dapat terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara permintaan 

dan penawaran. Titik keseimbangan kombinasi dua hal tersebut menjelaskan 

harga barang yang diperjualbelikan serta jumlahnya di pasaran. Titik 

keseimbangan (p*,q*) didapat jika biaya marginal produksi dan penjualan 

barang sama dengan keuntungan marginal yang didapat dari hasil penjualan 

tersebut. Hal ini dapat diterangkan dengan gambar berikut: (Tamin, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Pemilihan Moda 

Pemilihan moda merupakan model terpenting dalam perencanaan 

transportasi. Hal ini disebabkan karena peran kunci dari angkutan umum 

dalam berbagai kebijakan transportasi. Moda angkutan umum lebih efisien 

daripada moda angkutan pribadi. Model pemilihan moda bertujuan untuk 

mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. (Tamin, 

1997) 

 

 

 

harga 

kuantitas 

p* 

q* 

permintaan 

penawaran 

Gambar 2.13  Keseimbangan Antara Permintaan dan Penawaran 

Sumber : Tamin, 1997 
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Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

2.6.1 Ciri pengguna jalan 

1. ketersediaan kendaraan pribadi, semakin tinggi kepemilikan kendaraan 

pribadi semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan umum; 

2. pemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM); 

3. struktur rumah tangga; 

4. pendapatan seseorang; 

5. faktor lain, misalnya keharusan memakai kendaraan pribadi ke tempat 

tujuan. 

2.6.2 Ciri pergerakan 

1. tujuan pergerakan 

Contohnya, pergerakan ke tempat kerja di Indonesia cenderung 

menggunakan kendaraan pribadi, meskipun lebih mahal, karena 

ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi 

oleh angkutan umum. 

2. waktu terjadinya pergerakan 

Pada tengah malam, orang membutuhkan kendaraan pribadi karena 

pada saat itu angkutan umum tidak atau jarang beroperasi. 

3. jarak perjalanan 

Semakin jauh perjalanan orang cenderung memilih angkutan umum 

dibandingkan kendaraan pribadi. 

2.6.3 Ciri fasilitas moda transportasi 

Ciri ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor kuantitatif 

seperti: 

1. waktu perjalanan, waktu menunggu bus, waktu berjalan kaki ke 

tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerak, dan lain-lain; 

2. biaya transportasi; 

3. ketersediaan ruang dan tarif parkir. 
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Faktor kedua bersifat kualitatif, meliputi keamanan dan kenyamanan, 

keandalan dan keteraturan, dan lain-lain. 

2.6.4 Ciri kota atau zona 

Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi moda adalah jarak dari pusat kota 

dan kepadatan penduduk. 

 

2.7 Perhentian Angkutan Umum 

Perhentian angkutan umum diperlukan keberadaannya di sepanjang 

rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat-tempat yang 

telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar 

perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan gangguan terhadap lalu 

lintas dapat diminimalkan. Oleh karena itu, tempat perhentian angkutan 

umum harus diatur penempatannya agar sesuai dengan kebutuhan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan, angkutan umum kota harus melalui tempat-tempat yang telah 

ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, maka tempat henti 

harus disediakan di sepanjang rute angkutan kota agar perpindahan 

penumpang lebih mudah.  

Menurut Soetijowarno ( 2000 ), definisi dari tempat henti adalah 

lokasi di mana penumpang dapat naik ke dan turun dari angkutan umum dan 

lokasi dimana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional ataupun 

menurunkan penumpang. Sedangkan berdasarkan Dirjen Bina Marga, tempat 

henti adalah bagian dari perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk 

pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang umum lainnya pada 

waktu menaikkan dan menurunkan penumpang.   

 

 

 



 31

2.7.1 Jarak Antar Tempat Perhentian 

Jarak antara perhentian pada suatu lintasan rute tertentu sangat penting 

ditinjau dari dua sudut pandang kepantingan yaitu sudut pandang penumpang 

dan sudut pandang operator. Jika jarak antar perhentian dibuat panjang maka 

dari sudut pandang penumpang hal ini berarti : 

1. Kecepatan bus menjadi relatif tinggi karena bus tidak terlalu sering 

berhenti sehingga waktu tempuh menjadi pendek. 

2. Bus menjadi lebih nyaman karena akselerasi dan deselerasi menjadi 

jarang. 

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang operator : 

1. Jumlah armada yang dioperasikan menjadi lebih sedikit, karena 

kecepatan rata-rata yang tinggi. 

2. Pemakaian BBM akan lebih henat. 

3. Biaya perawatan menjadi berkurang. 

Dari sudut pandang pihak lainnya berarti : 

1. Jumlah kerb yang disediakan lebih sedikit. 

2. Kapasitas jalan yang hilang karena adanya perhentian bus menjadi 

berkurang. 

3. Tingkat polusi udara dan suara menjadi berkurang 

Kriteria lainnya yang juga sering digunakan adalah kondisi tata guna 

tanah dari koridor daerah lintasan rute. Untuk daerah dengan kerapatan tinggi 

misalnya daerah pusat kota biasanya jarak antara perhentian lebih  kecil 

dibandingkan dengan daerah dimana kerapatannya relative lebih rendah, 

seperti daerah pinggiran kota. 
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Dengan memperhatikan aspek kondisi tata guna tanah ini, berikut 

disampaikan rekomendasi dari jarak perhentian, antara lain : 

Tabel 2.1 Jarak Antar Tempat Henti (Halte) 

Zona  Tata Guna Lahan Lokasi Jarak Tempat 

Henti (m) 

1 Pusat kegiatan sangat padat, pasar, 

pertokoan 

CBD, kota 200-300*) 

2 Padat, perkantoran, sekolah, jasa Kota 300-400 

3 Permukiman Kota 300-400 

4 Campuran padat : perumahan, 

sekolah, jasa 

Pinggiran 300-500 

5 Campuran jarang : perumahan, 

ladang, sawah, tanah kosong 

penggiran 500-1000 

 Sumber: Keputusan Dirjen Perhubungan Darat (Nomor: 271/HK.105/DRJD/96) 

Keterangan : *) = jarak 200 m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan  

jarak umumnya 300 m. 

Perlu diperhatikan pula bahwa kondisi dan karakteristik jalan sangat 

berpengaruh pada jarak antara perhentian ini. Mengingat banyaknya faktor 

yang menentukan jarak antara perhentian ini, maka tidaklah mengherankan 

bila dari suatu daerah dengan daerah lainnya tidak dijumpai kebijakan yang 

seragam mengenai jarak perhentian ini karena masing-masing daerah 

memiliki kondisi yang berbeda-beda. 

 Persyaratan umum tempat perhentian kendaraan penumpang umum adalah : 

1. Berada di sepanjang rute angkutan umum/bus 

2. Terletak pada jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan 

(kaki) 

3. Disarankan dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman 

4. Dilengkapi dengan rambu petunjuk 

5. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas 
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Menurut Dirjen Bina Marga (1990), lokasi tempat henti harus memenuhi 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pejalan kaki. 

2. Jarak antar tempat henti pada suatu ruas jalan minimal 300 meter dan 

tidak lebih dari 700 meter.  

3. Lokasi penempatan tempat henti disesuaikan dengan kebutuhan. 

Fasilitas Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) 

1. Fasilitas utama 

a. Halte 

1) Identitas halte berupa nama dan/ atau nomor 

2) Rambu petunjuk 

3) Papan informasi trayek 

4) Tempat duduk 

b. TPB 

1) Rambu petunjuk 

2) Papan informasi trayek  

3) Identifikasi TPB berupa nama dan/atau nomor 

2. Fasilitas tambahan 

a. Telepon umum 

b. Tempat sampah               

c. Pagar 

d. Papan iklan atau pengumuman 

2.7.2 Tipe Perhentian Angkutan Umum 

Tipe pemberhentian angkutan umum dibedakan satu dengan yang lainnya 

berdasarkan posisi dari perhentian dimaksudkan terhadap lalu lintas lainnya.  
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Secara umum dikenal tiga tipe perhentian angkutan umum yaitu: 

1. Curb-side 

Curb-side adalah perhentian yang terletak pada pinggir perkerasan 

jalan tanpa melakukan perubahan pada perkerasan jalan yang 

bersangkutan ataupun perubahan pada pedestrian. 

2. Lay-bys 

Lay-bys adalah perhentian yang terletak tepat pada pinggir perkerasan 

dengan sedikit menjorok  

3. Bus-bay 

Bus-bay adalah perhentian yang dibuat khusus dan secara terpisah dari 

perkerasan jalan yang ada. Secara umum karakteristik geometrik dari 

perhentian tipe ini adalah berupa jalur khusus angkutan dimana 

angkutan dapat berhenti dengan tenang. 

2.7.3 Tata Letak Tempat Perhentian ( Shelter ) 

1. Tata letak shelter 

Ditinjau dari sudut tata letak penempatannya maka shelter dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Shelter dengan sidewalk di depan 

Pada tipe ini penumpang dapat masuk ke shelter 

dengan mudah, karena pada dasarnya hanya dibutuhkan 

melangkah untuk masuk ke daerah shelter, tetapi akan 

kebalikan bagi calon penumpang yang akan segera masuk ke 

angkutan umum karena mengalami kesulitan jika jumlah 

pejalan kaki (pedestrian) jumlahnya cukup banyak. 

b. Shelter dengan sidewalk di belakang 

Letak shelter pada tipe ini tepat di tempat angkutan 

umum berhenti, sehingga memungkinkan penumpang untuk 

dapat turun langsung dari angkutan umum. 
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2. Prasarana 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993, 

fasilitas halte harus memenuhi persyaratan: 

a. Dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas penyeberangan 

pejalan kaki. 

b. Memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter, panjang 

sekurang-kurangnya 4,00 meter, dan tinggi bagaian atap yang 

paling bawah sekurang-kurangnya 2,50 meter dari lantai halte 

c. Ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak 

bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1,00 meter 

dari tepi jalur lalu-lintas. 

3. Tipe shelter 

Ditinjau dari konstruksinya, shelter dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 

a. Cantilever shelter 

Cantilever shelter adalah bangunan shelter yang atapnya 

ditahan dengan konstruksi cantilever, artinya dindingnya hanya 

terletak pada satu sisi saja.  

b. Enclosed shelter 

Enclosed shelter adalah bangunan shelter yang memiliki 

dinding lebih dari satu dan juga atapnya disokong oleh satu 

dinding. 

 

2.8 Parkir 

Fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

transportasi. Lalu lintas biasanya timbul demi kepentingan pergerakan. Kendaraan 

berjalan menuju tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus 

diparkir. 

Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat 

pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-undang Lalu 
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Lintas No.14/1992, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat 

barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan 

kebutuhannya.  

2.8.1 Tipe parkir 

1. Parkir menurut tempat 

a. Parkir di jalan (On-Street Parking) 

Parkir di jalan ini mengambil tempat di sepanjang jalan, 

tepi jalan, dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas 

parkir. Parkir di jalan sulit sekali dilakukan pada jalan dengan 

ruang terbatas, dengan alasan : 

1) Mengurangi kapasitas jalan. 

2) Menimbulkan kasus kemacetan dan kebingungan 

pengemudi. 

3) Memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar 

kecelakaan. 

b. Parkir di luar jalan (Off-Street Parking) 

Parkir ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan 

jalan baik di halaman terbuka atau pun di dalam bangunan 

khusus untuk parkir. 

Yang termasuk off street parking antara lain : 

1) Parking Lot / Surface Car Parks 

Adalah fasilitas parkir berupa suatu lahan yang terbuka 

di atas permukaan tanah. Fasilitas parkir ini 

memerlukan ketersediaan lahan yang luas. 

2) Multi Storey Car Parks 

Adalah fasilitas parkir di ruangan tertutup yang berupa 

garasi bertingkat. Fasilitas ini cukup efektif pada saat 

ketersediaan lahan sangat terbatas/ mahal. 
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3) Mechanical Car Parks 

Adalah fasilitas parkir yang sama dengan Multi Storey 

Car Parks hanya dilengkapi dengan lift/elevator yang 

berfungsi untuk mengangkut kendaraan ke lantai yang 

dituju. 

4) Underground Car Parks 

Adalah fasilitas parkir yang dibangun pada basement 

Multi Storey atau di bawah pada suatu ruang terbuka. 

2. Posisi parkir 

Posisi parkir kendaraan baik on street parking maupun off street 

parking akan sangat menentukan dalam besar kecilnya ruang parkir 

yang dibutuhkan dan pengefektifannya. Menurut posisi parkir 

kendaraan dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu : 

a. Parkir secara paralel/bersudut 180° terhadap sisi jalan atau 

dinding bangunan. Posisi parkir ini untuk on street parking 

mempunyai keuntungan yaitu reduksi lebar badan jalan tidak 

terlalu besar sehingga tidak terlalu mengganggu gerakan lalu 

lintas, akan tetapi panjang yang terpakai akan lebih besar 

akibatnya hanya mampu menampung sedikit kendaraan. 

b. Parkir tegak lurus/ bersudut 90° terhadap sisi jalan atau dinding 

bangunan. Posisi parkir ini untuk on street parking mempunyai 

keuntungan yaitu ruang parkir dapat ditempati lebih banyak, 

akan tetapi reduksi terhadap badan jalan lebih besar 

dibandingkan dengan cara parkir sejajar sisi jalan. 

c. Parkir bersudut 30°, 45°, dan 60° terhadap sisi jalan atau 

dinding bangunan. Pada on street parking, cara parkir seperti 

ini dapat menjadi salah satu jalan tengah yang diambil untuk 

memperkecil reduksi lebar badan jalan. Sedangkan pada off 
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street parking bermanfaat untuk mencari efisiensi penggunaan 

ruang parkir.  

3. Status parkir 

Menurut statusnya, parkir dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Parkir Umum 
Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-

tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan 

pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

b. Parkir Khusus 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-

tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh 

pihak ketiga. 

c. Parkir Darurat 

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik 

yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-

lapangan milik pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan 

insidental. 

4. Parkir berdasarkan jenis kendaraan 

Berdasar jenis kendaraan yang parkir terdapat beberapa golongan 

parkir, yaitu : 

a. Parkir untuk kendaraan beroda dua yang bermesin. 

b. Parkir untuk sepeda, becak, andong, dan dokar. 

c. Parkir untuk kendaraan beroda tiga atau empat atau lebih yang 

bermesin. 

Pemisahan tempat parkir berdasar klasifikasi ini mempunyai maksud 

supaya pelayanan lebih mudah dan tidak terjadi keruwetan.  
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2.8.2 Perpindahan moda 

Fasilitas perpindahan moda atau sering disebut dengan istilah alih-moda, 

terdiri dari dua tipe, yaitu: 

1. Kiss and Ride 

Perpindahan moda dimana calon penumpang diantar dengan 

kendaraan oleh orang lain, kendaraan pengantar langsung pergi, dan 

penumpang kemudian menuju shelter dimana bus berada dan 

menunggu sampai bus tersebut datang. 

2. Park and Ride 

Calon penumpang datang menggunakan kendaraan pribadi, kemudian 

memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan, kemudian 

menuju ke shelter dimana bus tersebut berada, dan menunggu bus 

tersebut datang.  

2.8.3 Pengoperasian parkir 

Faktor utama dalam kapasitas parkir mobil adalah laju arus masuk, 

waktu gerakan memarkir dan waktu pengeluaran. Masing-masing komponen 

ini harus disesuaikan dan diseimbangkan dengan sistem biaya parkir. Pintu-

pintu keluar masuk seringkali memakai tipe tanganan-angkat (lifting barrier-

arm) dengan sebuah mesin “pengambilan tiket” pada pintu masuk, yang 

membatasi arus hingga antara 300-500 kendaraan per jam tergantung pada 

kondisi pencapaian ke tempat ini. Pintu-pintu keluar untuk pembayaran 

biasanya dijaga oleh petugas parkir dalam sebuah kios yang memproses tiket 

dan menerima pembayaran, yang membatasi arus menjadi kurang dari 250 

kendaraan per jamnya. 
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2.9 Aspek Lalu Lintas 

2.9.1 Klasifikasi Fungsi Jalan 

Pedoman utama fungsi jalan seperti yang dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah No.26 (pasal 4 s.d. 12) tahun1985 dan Undang-Undang No.13 

tahun 1980 tentang jalan adalah sebagai berikut : 

Sistem jaringan jalan di Indonesia dibagi atas : 

1. Sistem Jaringan Jalan Primer 

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan peraturan 

tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut :  

a. Dalam satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara 

menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang 

ketiga, dan kota jenjang di bawahnya. 

b. Menghubungkan kota jenjang  kesatu dengan kota jenjang 

kesatu antar satuan wilayah pengembangan . 

Berdasarkan fungsi/peranan jalan dibagi atas : 

a. Jalan Arteri Primer 

Jalan arteri primer menghubungkan kota jenjang  kesatu yang 

terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang 

kesatu  dengan kota jenjang  kedua. 

b. Jalan Kolektor Primer 

Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang kedua 

dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang 

kedua dengan kota jenjang ketiga. 

c. Jalan Lokal Primer 

Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan 

persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil 

atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan di bawahnya, 
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kota jenjang ketiga dengan persil atau di bawah jenjang ketiga 

sampai persil. 

2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan tata ruang 

kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi 

primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya 

sampai ke perumahan. 

Berdasarkan fungsi/peranan jalan dibagi atas : 

a. Jalan Arteri Sekunder 

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan 

sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau 

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 

b. Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder 

kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder 

kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

c. Jalan Lokal Sekunder 

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu 

dengan  perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan perumahan dan 

seterusnya. 

2.9.2 Klasifikasi Kelas Jalan 

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan 

untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat 

(MST) dalam satuan ton. Adapun klasifikasi kelas jalan tersebut adalah 

sebagai berikut seperti tercantum dalam tabel 2.2 
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Tabel 2.2  Klasifikasi Kelas Jalan  
Fungsi Kelas Muatan Sumbu Terberat 

(MST) 
Arteri I 

II 
III A 

> 10 
10 
8 

Kolektor III A 
III B 

8 

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 

 

2.9.3 Klasifikasi Medan Jalan 

Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar 

kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur, seperti yang 

tercantum pada tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2.3 Klasifikasi Medan Jalan 
No Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan (%) 

1 

2 

3 

Datar 

Perbukitan 

Pegunungan 

D 

B 

G 

< 3 

3 – 25 

> 25 
Sumber : TCPGJAK tahun 1997 

 

2.9.4 Nilai Konversi Kendaraan 

Ekuivalen mobil penumpang (emp) adalah faktor dari berbagai tipe 

kendaraan dibandingkan terhadap kendaraan ringan sehubungan dengan 

pengaruh terhadap kecepatan kendaraan ringan dalam arus campuran. 

Emp ini berfungsi sebagai nilai konversi arus lalu lintas ke dalam satuan 

mobil penumpang (smp). Nilai emp untuk jalan antar kota ini berbeda untuk 

tiap jenis kendaraan dan tergantung pula pada tipe alinyemen dan arus lalu 

lintas total sehingga dalam mengkonversi perlu diperhatikan adanya 

perbedaan-perbedaan kondisi tersebut. 
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Dalam menentukan satuan mobil penumpang (smp) untuk jalan dalam 

kota dibedakan menjadi 4 (IHCM 1997): 

1. Kendaraan ringan (meliputi mobil penumpang , mini bus, truck pick 

up dan jeep) 

2. Kendaraan berat (meliputi truk dan bus) 

3. Sepeda motor 

4. Kendaraan tak bermotor 

Nilai konversi jenis kendaraan terhadap satuan mobil penumpang (smp) 

berdasarkan MKJI 1997 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini. 

  Tabel 2.4 Emp untuk Jalan Perkotaan tak-terbagi 
Tipe jalan : 
Jalan tak terbagi 

Arus Lalu 
lintas 

Total dua arah 
 
 

(kend/jam) 

Emp 

 

HV 

MC 

Lebar jalur lalu lintas Wc (m) 

≤ 6 > 6 

Dua-lajur tak-terbagi 
(2/2 UD) 

0 
≥ 1800 

1,3 
1,2 

0,5 
0,35 

0,40 
0,25 

Empat-lajur tak-
terbagi 
(4/2 UD) 

0 
≥ 3700 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Sumber : MKJI 1997 

 

2.9.5 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). 
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Beberapa hal yang berhubungan dengan volume lalu lintas yang sering 

digunakan dalam analisa maupun perhitungan lalu lintas antara lain : 

1. Volume lalu lintas per jam merupakan jenis volume yang sering 

digunakan kerena mempunyai akurasi yang tinggi dan dapat mewakili 

besarnya pergerakan kendaraan yang terjadi di suatu ruas jalan. 

2. Volume jam puncak merupakan banyaknya kendaraan yang melewati 

suatu titik tertentu suatu ruas jalan selama satu jam pada saat terjadi 

arus lalu lintas yang terbesar dalam satu hari. Volume lalu lintas yang 

biasanya digunakan untuk analisa maupun perencanaan adalah volume 

jam puncak. 

3. Average Annual Daily Traffic (AADT) atau lalu lintas harian rata-rata 

tahunan (LHRT) merupakan volume lalu lintas total dalam satu tahun 

dibagi jumlah hari dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan 

kendaraan/hari. 

4. Average Daily Traffic (ADT) merupakan jumlah volume kendaraan 

selama beberapa hari tertentu dibagi dengan banyaknya hari tersebut. 

Dinyatakan dalam satuan kendaraan/hari. 

5. Rate Of Flow merupakan nilai ekuivalen dari volume lalu lintas 

perjam, dimana dihitung dari jumlah kendaraan yang melewati suatu 

titik tertentu dari suatu lajur atau segmen jalan selama interval waktu 

kurang dari satu jam, dan biasanya 15 menit. 

6. Peak Hour Factor merupakan perbandingan antara volume lalu lintas 

perjam pada saat jam puncak dengan 4 x rate of flow pada saat yang 

sama (jam puncak). 

7. Directional Design Hourly Volume (DDHV) atau arus jam rencana 

merupakan volume lalu lintas perjam dari suatu ruas jalan yang 

diperoleh dari penurunan besarnya volume lalu lintas harian rata-rata. 
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DDHV =  k  *  LHRT  *  D  

keterangan : 

DDHV = arus jam rencana (kendaraan / jam) 

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

k = ratio antara arus jam puncak dengan LHRT 

D = koefisien arah arus lalu lintas. 

Nilai koefisien k dan D ditentukan seperti yang tercantum dalam tabel 2.5 

berikut ini. 

Tabel 2.5 Nilai Koefisien K dan D 
 K D 
Rural 0.15 – 0.25 0.65 – 0.08 
Suburban 0.12 – 0.15 0.55 – 0.65 
Urban Circum Route 0.07 – 0.12 0.55 – 0.60 
Urban Circum Ferential Route 0.07 – 0.12 0.50 – 0.55 
Nilai Normal 0.09 0.50 

Sumber : IHCM 1997 

 

2.9.6 Kapasitas Jalan 

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum suatu titik di jalan  

yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi yang tertentu. Untuk 

jalan 2-lajur 2-arah, kapasitas ditentukan untuk arus 2 arah (kombinasi dua 

arah). Sedangkan untuk jalan dengan banyak lajur arus dipisahkan per arah 

perjalanan dan kapasitas ditentukan per lajur.  

Kapasitas ini dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). Berikut 

ini persamaan dasar untuk penentuan kapasitas : 

 
C = CO  *  FCW   *  FCSP  *  FCSF   * FCCS 

 

 keterangan : 

 C = kapasitas (smp/jam) 

 CO = kapasitas dasar (smp/jam) 
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 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 

FCCS = faktor penyesuaian ukuran kota 

2.9.7 Derajat Kejenuhan  

Derajat kejenuhan atau Degree Of Saturation (DS) didefinisikan 

sebagai ratio 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 : 

DS = Q  /  C 

 keterangan :  

 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. 

2.9.8 Kecepatan Arus Bebas 

Kecepatan arus bebas didefinisikan sebagai kecepatan pada saat 

tingkatan arus nol, sesuai dengan kecepatan yang akan dipilih pengemudi 

seandainya mengendarai kendaraan bermotor tanpa halangan kendaraan 

bermotor lain di jalan.  

Rumus yang digunakan adalah : 

 
FV = (FV0 + FVw) x FFVSF x FFVCS 
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keterangan : 

FV = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan  
(km/jam) 

FV0 = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 

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

FFVSF = Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping dan lebar  

bahu atau jarak kerb penghalang 

FFVCS = Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota 

2.9.9 Kecepatan Tempuh 

Kecepatan tempuh ( V ) didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang 

dari kendaraan ringan sepanjang segmen jalan. 

Rumus yang digunakan adalah : 

V =  L  /  TT 
 keterangan :  

 V  = kecepatan ruang rata-rata kendaraan ringan (km/jam) 

 L = panjang segmen (km) 

 TT = waktu tempuh rata-rata dari kendaraan ringan sepanjang segmen   

      (jam) 

2.9.10 Kecepatan Rencana 

Kecepatan rencana (VR) pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang 

dipillih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan 

kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang 

cerah, lalu lintas yang lengang dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. 

Pada tabel 2.6 di bawah ini adalah kecepatan rencana yang disesuaikan 

dengan klasifikasi fungsi dan medan jalan. 
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Tabel 2.6 Kecepatan Rencana VR 

Fungsi Kecepatan Rencana VR, (km/jam) 

Datar Bukit Pegunungan 

Arteri 

Kolektor 

Lokal 

70 – 120 

60 – 90 

40 – 70 

60 – 80 

50 – 60 

30 – 50 

40 – 70 

20 – 50 

20 – 30 
Sumber : TCPGJAK 1997 

Untuk kondisi medan yang sulit, VR suatu segmen jalan dapat 

diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 

km/jam. 

2.9.11 Kebutuhan Lajur 

Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yag memanjang, dibatasi oleh 

marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan 

bermotor sesuai dengan kendaraan rencana. 

Lebar lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana, 

dinyatakan dalam fungsi dan kelas jalan seperti ditetapkan dalam tabel 2.7 di 

bawah. 

Jumlah lajur ditetapkan dengan mengacu pada MKJI berdasarkan 

tingkat kinerja yang direncanakan, dimana untuk suatu ruas jalan dinyatakan 

oleh rasio antara volume terhadap kapasitas yang nilainya tidak lebih dari 0,8. 

 
Tabel 2.7  Lebar Lajur Jalan Ideal 

FUNGSI KELAS LEBAR LAJUR IDEAL (m) 

Arteri I 

II, III A 

3,75 

3,50 

Kolektor III A, III B 3,00 

Lokal III C 3,00 
              Sumber : TCPGJAK tahun 1997 
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2.9.12 Tingkat Pelayanan Jalan 

Tingkat pelayanan jalan adalah suatu kemampuan jalan untuk 

melayani lalu lintas yang lewat. Sedangkan volume pelayanan adalah volume 

maksimum yang dapat ditampung oleh suatu jalan sesuai dengan tingkat 

pelayanannya. Untuk menetapkan tingkat pelayanan jalan digunakan MKJI 

1997 yang menggunakan istilah kinerja jalan dengan indikator Derajat 

Kejenuhan (DS), Kecepatan dan Waktu tempuh. 

1. 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) maka jalan tersebut sudah tidak 

layak dan perlu ditingkatkan dengan pelebaran jalan atau dengan 

manajemen kapasitas jalan. 

2. Langkah kedua yaitu dengan melihat kecepatan dan waktu tempuh dari 

kendaraan. Bila kecepatan kendaraan kurang dari 60 % kecepatan 

rencana maka dapat dikatakan perlu penanganan pada jalan tersebut 

untuk meningkatkan pelayanan. 

2.9.13 Arus dan Komposisi Lalu Lintas 

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) dikonversikan menjadi satuan mobil penumpang 

(smp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan sebagai berikut : 

1. Kendaraan ringan meliputi (LV) : mobil penumpang, mini bus, truk 

pick up dan jeep. 

2. Kendaraan berat (HV) meliputi : truk dan bus. 

3. Sepeda motor (MC) 

Pengaruh kehadiran kendaraan tak bermotor dimasukkan sebagai kejadian 

terpisah dalam faktor penyesuaian hambatan samping. 
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2.10 Aspek Struktur 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. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan tebal perkerasan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Unsur utama, meliputi : 

a. Unsur beban lalu lintas (unsur beban gandar, volume, 

komposisi lalu lintas) 

b. Unsur lapisan perkerasan (ketebalan, karakteristik, kualitas) 

c. Unsur tanah dasar 

2. Unsur tambahan 

a. Drainase dan curah hujan 

b. Klimatologi  

c. Kondisi geometrik 

d. Faktor permukaan 

e. Faktor pelaksanaan 

2.10.1 Jenis Struktur Perkerasan 

Berdasarkan bahan pengikatnya konstruksi perkerasan dibedakan 

menjadi tiga yaitu: 

1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) yaitu perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. 

Konstruksi perkerasan terdiri dari: 

a. Lapis permukaan (surface course), berfungsi sebagai: 

1) Lapis perkerasan penahan beban roda. Lapisan ini 

mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan beban roda 

selama masa pelayanan. 



 51

2) Lapis aus, sebagai lapisan yang langsung menderita 

gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi 

aus. 

3) Lapis kedap air, sebagai lapisan yang tidak tembus oleh 

air hujan yang jatuh diatasnya sehingga dapat 

melemahkan  lapisan tersebut. 

4) Lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah. 

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

1) Menahan gaya lintang dan menyebarkan ke lapis 

dibawahnya. 

2) Lapisan peresapan untuk lapis pondasi bawah. 

3) Lantai kerja bagi lapisan permukaan. 

4) Mengurangi compressive stress pada sub-base sampai 

tingkat yang dapat diterima. 

5) Menjaga bahwa besarnya regangan pada lapis bawah 

bitumen (material surface) tidak akan menyebabkan 

cracking. 

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

1) Menyebarkan beban roda ke tanah dasar. 

2) Mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. 

3) Efisiensi penggunaan material. 

4) Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di 

pondasi. 

5) Lantai kerja bagi lapis pondasi atas. 

d. 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 
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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: 

1) Lapisan tanah dasar galian 

2) Lapisan tanah dasar timbunan 

3) Lapisan tanah dasar asli 

2. 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 : 

a. Tanpa tulangan dengan sambungan 

b. Dengan tulangan dengan sambungan 

c. Dengan  tulangan tanpa sambungan (menerus) 

d. Fibre reinforced concrete 

e. Dengan blok-blok beton 

2. Perkerasan Komposit (Composit Pavement) 

Merupakan struktur perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan 

perkerasan lentur dapat berupa perkerasan kaku diatas perkerasan 

lentur atau sebaliknya. 

2.10.2 Metode Perencanaan Struktur Perkerasan 

2.10.2.1 Perkerasan lentur 

Penetuan tebal perkerasan lentur jalan didasarkan pada buku “Petunjuk 

Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Metode Analisa 

Komponen  SKBI 2.3.26.1987. 
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Data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan suatu perkerasan lentur 

adalah: 

1. Data LHR 

2. CBR tanah dasar 

3. Data untuk penentuan faktor regional 

Dasar perhitungannya berdasar petunjuk buku diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan Faktor Regional (FR) 

Faktor regional adalah faktor setempat yang menyangkut 

keadaan lapangan dan iklim, yang dapat mempengaruhi 

keadaan pembebanan, daya dukung tanah dasar dan 

perkerasan. Dengan memakai parameter curah hujan, 

kelandaian jalan and prosentase kendaraan berat maka didapat 

nilai FR. 

2. Menghitung dan menampilkan jumlah komposisi lalu lintas 

harian rata-rata LHR awal rencana. 

3. Menghitung angka ekuivalen 

Yaitu angka yang menyatakan jumlah lintasan sumbu tunggal 

seberat 8,16 ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada 

permulaan umur rencana. 

Harga masing-masing kendaraan dihitung dengan memakai 

rumus  

a. Angka ekuivalen sumbu tunggal 

E = (beban 1 sumbu tunggal / 8,16 )4 

b. Angka ekuivalen sumbu ganda 

E = 0,086 ( beban 1 sumbu ganda / 8,16 )4 
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4. Menghitung lintas ekuivalen permulaan 

Jumlah lintas ekuivalen harian rata-rata dari sumbu tunggal 

seberat 8,16 ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada 

permulaan umur rencana. 

Rumus : 

LEP = C x LHR awal x E 

Keterangan  : 

C  = Koefisien distribusi kendaraan 

LHR awal = Lalu lintas harian rata-rata pada awal 

umur rencana 

E = Angka ekuivalen untuk setiap jenis 

kendaraan 

5. Menghitung Lintas Ekuivalen Akhir 

Jumlah lintas ekuivalen harian rata-rata dari sumbu tunggal 

seberat 8,16 ton pada jalur rencana  yang diduga terjadi pada 

akhir umur rencana. 

Rumus : 

LEA = C x LHRakhir x E 

Keterangan : 

C  = Koefisien distribusi kendaraan 

LHRakhir  = Lalu lintas harian rata-rata 

E  = Angka ekuivalen untuk setiap jenis kendaraan 

6. Menghitung Lintas Ekuivalen Tengah 

Jumlah lintas ekuivalen harian rata-rata dari sumbu tunggal 

seberat 8,16 ton pada jalur rencana yang diduga terjadi pada 

tengah rencana. 
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Rumus : 

LET = ½ (LEA + LEP ) 

Keterangan : 

LEA =  Lintas Ekuivalen Akhir 

LEP  = Lintas Ekuivalen Permulaan 

7. Menghitung Lintas Ekuivalen Rencana (LER) 

Suatu besaran yang dipakai dalam nomogram penetapan tebal 

perkerasan untuk menyatakan jumlah lintas ekuivalen rata-rata 

dari sumbu tunggal seberat 8,16 ton pada jalur rencana. 

Rumus : 

LER  = LET x (UR/10) 

= LET / FP 

Keterangan : 

FP  = Faktor penyesuaian 

LET = Lintas Ekuivalen Tengah 

UR  = Umur Rencana 

8. Menghitung daya dukung tanah dasar (DDT) dan CBR 

Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan berdasarkan grafik 

korelasi. Daya dukung tanah dasar diperoleh dari nilai CBR atau 

Plate Bearing Test, DCP, dll. 

Dari nilai CBR yang diperoleh ditentukan nilai CBR rencana 

yang merupakan nilai CBR rata-rata untuk suatu jalur tertentu. 

Caranya adalah sebagai berikut : 

1. Tentukan harga CBR terendah. 

2. Tentukan jumlah harga CBR nilai CBR. 

3. Tentukan jumlah harga CBR yang sama atau lebih 

besar dari masing-masing nilai CBR. 
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9. Indeks Permukaan 

Indeks Permukaan adalah nilai kerataan/kehalusan serta 

kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan 

bagi lalu lintas yang lewat.  

Dalam menentukan indeks permukaan awal umur rencana (IPo) 

perlu diperhatikan jenis lapis permukaan jalan 

(kerataan/kehalusan serta kekokohan) pada awal umur rencana. 

10. Menghitung Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Adalah angka yang berhubungan dengan penentuan tebal 

perkerasan, caranya sebagai berikut: 

a. Berdasarkan CBR tanah dasar, dari grafik didapat daya 

dukung tanah dasar    (DDT) 

b. Dengan parameter klasifikasi jalan dan besarnya LER,  dari 

Tabel 2.9 didapat  indeks permukaan akhir umur rencana. 

Berdasarkan lapis perkerasan, dari Tabel 2.10 didapat 

indeks permukaan awal (Ipo). Selanjutnya dengan parameter 

DDT, IP, FR dan LER dengan memakai nomogram penetapan 

tebal perkerasan ijin (ITP) 

Rumus : 

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

keterangan  : 

a1,a2,a3          = koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 

D1, D2, D3  = tebal minimum masing-masing perkerasan. 

Tabel-tabel yang digunakan dalam perhitungan perkerasan lentur 

berdasarkan “Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur 

Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen 1997”, dapat 

dilihat pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, Tabel 2.11 dan 

Tabel 2.12 

 



 57

Tabel 2.8 Faktor Regional 
 

Curah Hujan 
 
 

Kelandaian I 
(< 6%) 

Kelandaian II 
(6-10%) 

Kelandaian III 
(> 10%) 

% Kelandaian Berat 
≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% ≤ 30% > 30% 

Iklim I 
< 900mm/Th 0,5 1,0-1,5 1 1,5-2,0 1,5 2,0-2,5 

Iklim II 
900mm/Th 1,5 2,0-2,5 2 2,5-3,0 2,5 3,0-3,5 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya 

dengan Metode Analisa Komponen ‘97 

 

   Tabel 2.9 Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana ( IP ) 

LER *)  
Klasifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 
< 10 1,0 - 1,5 1,5 1,5 – 2,0 - 

10 - 100 1,5 1,5 – 2,0 2 - 
100 - 1000 1,5 - 2,0 2 2,0 – 2,5 - 

> 1000 - 2,0 – 2,5 2,5 2,5 
Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya 

Metode Analisa Komponen ‘97 

 

        Tabel 2.10 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana ( I Po ) 
Jenis Lapis Perkerasan IPo Roughness *)  (Mm/Km) 

LASTON ≥ 4 
3,9 – 3,5 

≤ 1000 
> 1000 

LASBUTAG 3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 

≤ 2000 
> 2000 

HRA 3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 

≤ 2000 
> 2000 

BURDA 3,9 – 3,5 < 2000 
BURTU 3,4 – 3,0 < 2000 

LAPEN 3,4 – 3,0 
2,9 – 2,5 

≤ 3000 
> 3000 

LATASBUM 2,9 – 2,5 - 
BURAS 2,9 – 2,5 - 

LATASIR 2,9 – 2,5 - 
JALAN TANAH ≤ 2,4 - 
JALAN KERIKIL ≤ 2,4 - 

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya 

dengan Metode Analisa Komponen ‘97 
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        Tabel 2.11 Koefisien Kekuatan Relatif ( a ) 
Koefisien Kekuatan Relatif Kekuatan Bahan 

Jenis Bahan 
a1 a2 a3 MS (kg) Kt (kg) CBR (%) 
0,4 - - 744 - - 

Laston 
0,35 - - 590 - - 
0,32 - - 454 - - 
0,3 - - 340 - - 

0,35 - - 744 - - 

Lasbutag 
0,31 - - 590 - - 
0,28 - - 454 - - 
0,26 - - 340 - - 
0,3 - - 340 - - HRA 

0,26 - - 340 - - Aspal Macadam 
0,25 - - - - - Lapen (Mekanis) 
0,2 - - - - - Lapen (Manual) 
- 0,28 - 590 - - 

Laston atas - 0,26 - 454 - - 
- 0,24 - 340 - - 
- 0,23 - - - - Lapen (Mekanis) 
- 0,19 - - - - Lapen (Manual) 
- 0,15 - - 22 - 

Stab. Tanah dg semen 
- 0,13 - - 18 - 
- 0,15 - - 22 - 

Stab. Tanah dg semen 
- 0,13 - - 18 - 
- 0,14 - - - 100 Batu Pecah (klas A) 
- 0,13 - - - 80 Batu Pecah (klas B) 
- 0,12 - - - 60 Batu Pecah (klas C) 
- - 0,13 - - 70 Sirtu / pitrun (klas A) 
- - 0,12 - - 50 Sirtu / pitrun (klas B) 
- - 0,11 - - 30 Sirtu / pitrun (klas C) 
- - 0,1 - - 20 Tanah / Lempung kepasiran

Sumber : Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisa Komponen ‘97 
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1. Lapis Permukaan 

Tabel 2.12 Batas-Batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan 

ITP Tebal 
minimum Bahan 

< 3,00 5 Lapis pelindung : (buras/burtu/burda) 

3,00 – 6,70 5 Lapen / aspal macadam, HRA, lasbutag, 
laston 

6,71 – 7,49 7,5 Lapen / aspal macadam, HRA, lasbutag, 
laston 

7,50 – 9,99 7,5 Lasbutag, laston 
≥ 10,00 10 Laston 

 

2. Lapis Pondasi 

Tabel 2.13 Batas-Batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan (lanjutan) 
ITP Tebal 

minimum Bahan 

< 3,00 
 
 

15 
 
 

 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan 
semen,stabilitas tanah dengan kapur 
 

3,00 – 7,49 
 
 

20 
 

10 

 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur 
Laston atas 
 

 
7,50 – 9,99 

 
 
 

 
20 

 
 

15 

 
Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pondasi 
macadam 
Laston atas 
 

 
10 – 12,14 

 
 

 
20 

 
 

 
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 
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3. Lapis Pondasi Bawah 

Untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum 

adalah 10 cm. 

2.10.2.2 Perkerasan kaku 

Metode-metode untuk perencanaan perkerasan kaku ada bermacam-

macam metode, diantaranya adalah Metode Bina Marga. 

1. Besaran-besaran rencana 

Menurut rencana didasarkan pada jumlah sumbu kendaraan 

niaga (Comercial Vehicle) kurang lebih 2 tahun terakhir. 

2. Karakteristik kendaraan : 

a. Jenis kendaraan niaga dengan berat tota >5 ton. 

b. Konfigurasi sumbu 

1) Sumbu tunggal dengan roda tunggal (STRT) 

2) Sumbu tunggal dengan roda ganda (STRG) 

3) Sumbu tandem dengan roda ganda (STmRG) 

4) Konfigurasi lain tidak diperhitungkan 

3. Prosedur perhitungan tebal perkerasan: 

a. Hitung LHR hingga akhir umur rencana 

b. Menghitung jumlah kendaraan niaga 

JKN = 365 x JKNH x R  

Keterangan : 

JKN : Jumlah Kendaraan Niaga 

JKNH : Jumlah Kendaraan Niaga Harian 

R : Faktor pertumbuhan lalu lintas yang 

besarnya tergantung pada faktor pertumbuhan lalu 

lintas tahunan (i) dan umur rencana (n) 
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Untuk i konstan selama umur rencana (n) i ≠ 0 

 1)1)((
)1log(
1)1( −−−+

+
−+

= m
e

M

imn
i

iR    

Setelah m tahun pertumbuhan lalu lintas tidak 

terjadi lagi 
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Setelah waktu tertentu pertumbuhan lalu lintas 

berbeda dengan sebelumnya. 

n tahun pertama  1, i ≠ 0 

m tahun pertama  1, i ≠ 0  

c. Hitung prosentase masing-masing kombinasi 

konfigurasi beban sumbu terhadap jumlah sumbu 

kendaraan niaga harian (JKSNH). 

d. Hitung jumlah repetisi komulatif tiap-tiap kombinasi 

konfigurasi/beban sumbu pada jalur rencana. 

JKSN x % JKSNHi x C x FK 

Keterangan : 

JSKN  = Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga 

JSKNH = Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga 

Harian 

JSKNHi = Kombinasi terhadap JKSNH  

C  = Koefisien distribusi 

FK   = Faktor keamanan beban sumbu yang 

sesuai dengan penggunaan jalan 
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Faktor koefisien distribusi  ( C ) dapat dilihat pada Tabel 2.14 

Tabel 2.14 Koefisien Distribusi 
Jumlah Lajur Kendaraan Niaga 

1 Arah 2 Arah 
1 Lajur 1 1 

2 Lajur 0,7 0,5 

3 Lajur 0,5 0,475 

4 Lajur 0,5 0,45 

5 Lajur 0,5 0,425 

6 Lajur 0,5 0,40 
Sumber : SKBI 2.3.28.1998 

 Jalan tol   : Fk = 1.20 

 Jalan Arteri  : Fk = 1.10 

 Kolektor/lokal : Fk = 1.00 

Kekuatan tanah dasar/ Subgrade yaitu dengan  mengitung modulus 

reaksi subgrade = krencana 

Skkr 2−=   Jalan Tol 

Skkr 64.1−=   Jalan Arteri 

Skkr 28.1−=   Jalan Kolektor/lokal 

%100x
k
SFK =   FK : Faktor keseragaman < 25% 

n
kk Σ

=   Modulus reaksi tanah dasar rata-rata dalam 

suatu seksi jalan 

)1(
)()( 22

−
Σ−Σ

=
nn

kknS   Standar deviasi 

Keterangan : 

kr  = Modulus reksi tanah dasar yang mewakili satu seksi 

k  = Modulus reaksi tanah dasar rata-rata dalam suatu seksi jalan 

k  = Modulus reksi tanah dasar tiap titik di dalam seksi jalan 
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n  = Jumlah data k 

4. Kekuatan Beton 

Kekuatan beton untuk perancangan tebal perkerasan beton 

semen dinyatakan dalam kekuatan lentur tarik/modulus of 

rupture (MR) dengan satuan kd/cm2 (dalam keadaan memaksa, 

minimum 30 kg/cm2). 

Bila dengan standar lainnya : 

SNI T-15-1991-03 : cr ff '7,0=  (MPa) 

ACI 318-83  : cr ff '62,0= (MPa) 

rf  = Kuat lentur tarik b eton (MPa) 

cf '  = Kuat tekan karakteristik b eton usia 28 hari (MPa) 

5. Perencanaan tebal pelat 

Pilih suatu tebal pelat tertentu (h1) untuk setiap kombinasi dan 

beban sumbu, serta harga k tertentu, maka : 

a. Tegangan lentur yang terjadi pada pelat beton 

ditentukan dengan grafik. 

b. Perbandingan dihitung dengan membagi tegangan 

lentur yang terjadi pada pelat dengan kuat lentur tarik 

(MR) beton. 

c. Jumlah pengulangan beban yang diijinkan ditentukan 

berdasarkan harga perbandingan tegangan. 

Prosentase fatique untk tiap-tiap kombinasi konfigurasi/beban 

sumbu yang telah ditentukan dengan membagi jumlah 

pengulangan beban rencana dengan jumlah pengulangan beban 

yang diijinkan. 

Kemudian cari total fatique dengan menjumlahkan prosentase 

fatique dari seluruh kombinasi konfigurasi/beban sumbu. 
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Ulangi langkah-langkah di atas hingga didapatkan tebal pelat 

terkecil dengan total fatique ≤100%. Bila fatique >100%, maka 

h2 = h1 + ∆h. 

Menghitung total fatique untuk seluruh konfigurasi beban 

sumbu, untuk harga K tanah dasar tertentu. 

%100,
'1
≤= ∑

−= ni Ni
NiTF  

Keterangan : 

i = Semua beban sumbu yang diperhitungkan 

Ni = Pengulangan beban yang terjadi untuk kategori 

beban i 

Ni’ = Pengulangan beban yang diijinkan untuk 

kategori beban yang bersangkutan 

50,0....
≤⇒⇔

MR
ilt

MR
iltNi σσ , maka Ni = ∞ 

    = 0,51, maka Ni’ = 400.000 

6. Perencanaan Tulangan dan sambungan 

Penulangan berfungsi untuk : 

a. Membatasi lebar retakan dan jarak retak 

b. Mengurangi jumlah sambungan 

c. Mengurangi biaya pemeliharaan 

7. Penulangan pada perkerasan beton bersambung 

fs
xFxLxhAs 1200

=  

Keterangan : 

As = Luas tulangan yang dibutuhkan cm2/m lebar 

F = Koefisien gesek antara pelat beton dengan 

pondasi di bawahnya 

L = Jarak sambungan (m) 
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h = Tebal pelat yang ditinjau 

fs = Tegangan tarik baja (kg/cm2) 

Bila L ≤ 13 m → As = 0,1 % x h x b 

8. Penulangan pada perkerasan beton menerus 

)2,03,1(
)(

100 F
nfbfy
fbPs −

−
=  

Keterangan : 

Ps = Prosentase tulangan memanjang terhadap penampang 

beton 

fb = Kuat tarik beton (0,4 – 0,5 MR) 

fy = Tegangan leleh baja 

n =  Ey/Eb → modulus elastisitas baja/beton 

F = Koefisien gesek antara pelat dan pondasi 

Ps min = 0,6 % 

9. Kontrol terhadap jarak retakan kritis  

).(... 2

2

fbEbSfpupn
fbLcr

−
=  

Keterangan : 

Lcr =Jarak antara retakan teoritis 

fb =Kuat tarik beton (0,4 – 0,5 MR) 

n = Ey/Eb → modulus elastisitas baja/beton 

p =Luas tulangan memanjang (m2) 

u =4/d (Keliling/Luas tulangan) →
2

4
1 d

d

π

π  

fp =Tegangan lekat antara tulangan dengan beton  

= 2,16
d
bkσ

   

S = Koefisien susut beton (400 x 106) 
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Eb = Modulus elastisitas beton 16600 bkσ  

2.10.3 Perancangan Tebal Pelapisan Tambahan/Overlay 

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 

2.10.3.1 Perancangan Tebal Pelapisan Tambahan Berupa Perkerasan 

Lentur di atas Perkerasan Lentur  

1. Prosedur Perencanaan Tebal Overlay Menggunakan Metode 

Analisa Komponen 

Langkah-langkah perencanaannya: 

a. Perlu dilakukan survey penilaian terhadap kondisi 

perkerasan jalan lama (existing pavement), yang 

meliputi lapis permukaan, lapis pondasi atas, dan lapis 

pondasi bawah. 

b. Tentukan LHR pada awal dan akhir umur rencana. 

c. Hitung LEP, LEA, LET dan LER. 

d. Cari nilai ITP R menggunakan nomogram. 

e. Cari nilai ITP P dari jalan yang ada (existing). 

f. Tetapkan tebal lapis tambahan (D1) 

∆ITP = ITP R  - ITP P  

Keterangan: 
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∆ITP = selisih antara ITP R  dan ITP P  

ITP R  = ITP diperlukan sampai akhir umur rencana 

ITP P  = ITP yang ada 

∆ITP = D1 x a1 

Keterangan: 

D1 = tebal lapisan tambahan 

a1 = koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 

2. Prosedur Perencanaan Tebal Overlay Dengan Cara Lendutan 

Balik 

Setelah data-data lendutan balik diperoleh maka tahap 

selanjutnya adalah menghitung tebal lapis ulang (overlay) yang 

dibutuhkan sesuai dengan umur jalan yang direncanakan. 

Langkah-langkah untuk menghitung tebal overlay ini adalah : 

a. Mencari data-data lalu lintas yang diperlukan pada 

jalan yang bersangkutan, antara lain : 

b. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) dihitung untuk dua 

arah pada jalan tanpa median, dan masing-masing arah 

pada jalan dengan median. 

c. Jumlah lalu lintas rencana (Design Traffic Number) 

ditentukan atas dasar jumlah lajur dan jenis kendaraan. 

Prosentase kendaraan yang lewat pada jalur rencana dapat dilihat pada 

Tabel 2.15 

     Tabel 2.15  Prosentase Kendaraan Yang Lewat Pada Jalur Rencana 

Tipe Jalan 
Kendaraan Ringan * Kendaraan Berat ** 

1 Arah (%) 2 Arah (%) 1 Arah (%) 2 Arah (%) 
1 Jalur 100 100 100 100 
2 Jalur 60 50 70 50 
3 Jalur 40 40 50 47,5 
4 Jalur - 30 - 45 
6 Jalur - 20 - 40 
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keterangan *  misalnya : mobil penumpang pick-up, mobil hantaran 

keterangan ** misalnya : bus, truck, trailler, tracktor 

 Sumber : Rekayasa Jalan Raya, Gunadarma 1997 

  Pada jalan-jalan khusus, misalnya jalan bebas hambatan, tipe 

jalan 2 x 2 jalur dengan ketentuan kendaraan lebih banyak menggunakan 

jalur kiri, maka prosentase kendaraan yang lewat tidak diambil 50 seperti 

tabel di atas, tetapi diambil antara 50 – 100 dari LHR satu arah, tergantung 

banyaknya kendaraan yang menggunakan jalur kiri tersebut. 

Dengan menggunakan Tabel 2.16, menghitung besarnya jumlah ekivalen 

harian rata-rata dari satuan 8,16 ton (18 Kip – 18.000 lbs) beban as 

tunggal, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian masing-masing jenis 

lalu lintas harian rata-rata tersebut, baik kosong maupun bermuatan 

dengan faktor ekivalen yang sesuai (faktor ekivalen kosong atau isi). 

      Tabel 2.16 Unit Ekivalen 8.160 Ton Beban As Tunggal  (UE 18 KSAL) 

Konfigurasi 
Sumbu & Tire 

Berat 
Kosong 
(Ton) 

Beban 
Muatan 
Maks 
(Ton) 

Berat Total 
Maks 
(Ton) 

UE 18 
KSAL 
kosong 

UE 18 
KSAL 
muatan 

1,1 
RF 1,5 0,5 2 0,0001 0,00045 

1.2 
BUS 3 6 9 0,0037 0,30057 

1.2L 
TRUCK 2,3 6 8,3 0,0013 0,21741 

1,2H 
TRUCK 4,2 14 18,2 0,0143 5,0264 

1.22 
TRUCK 5 20 25 0,0044 2,74157 

1,2+2,2 
TRAILLER 6,4 25 31,4 0,0085 4,99440 

1,2-2 
TRAILLER 6,2 20 26,2 0,0192 6,91715 

1,2-22 
TRAILLER 10 32 42 0,0327 10,183 

        Sumber : Rekayasa Jalan Raya, Gunadarma 1997 
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Menentukan umur rencana dan perkembangan lalu lintas (Tabel 2.17) faktor 

umur rencana (N) 

⎭
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Tabel 2.17 Faktor Hubungan Antara Umur Rencana dengan Perkembangan Lalu 

Lintas (N) 
 
                        R % 
 
    
      n tahun 
 

2% 4% 5% 6% 8% 10% 

1 tahun 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 
2 tahun 2,04 2,08 2,1 2,12 2,16 2,21 
3 tahun 3,09 3,18 3,23 2,3 3,38 3,48 
4 tahun 4,16 4,33 4,42 4,51 4,69 4,87 
5 tahun 5,25 5,53 5,66 5,8 6,1 6,41 
6 tahun 6,37 6,77 6,97 7,18 7,63 8,1 
7 tahun 7,51 8,06 8,35 8,65 9,28 9,96 
8 tahun 8,7 9,51 9,62 10,2 11,65 12 
9 tahun 9,85 10,79 11,3 11,84 12,99 14,26 

10 tahun 11,05 12,25 12,9 13,6 15,05 16,73 
15 tahun 17,45 20,25 22,15 23,9 28,3 33,36 
20 tahun 24,55 30,4 33,9 37,95 47,7 60,2 

 Sumber : Rekayasa Jalan Raya, Gunadarma 1997 
Menentukan jumlah lalu lintas secara akumulatif selama umur rencana dengan 

rumus sebagai berikut : 
   
AE 18 KSAL  =  365 x N x               
   

 

Keterangan : 

AE 18 KSAL  = Accumulative Equivalent 18 Kip Single Axle Load 

UE 18 KSAL  = Unit Equivalent 18 Kip Single Axle Load 

365 = jumlah hari dalam satu tahun 

Mobil Penumpang 

DTN x UE 18 KSAL 

Tracktor-Trailler 
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N  = faktor umur rencana yang sudah disesuaikan dengan 

perkembangan lalu lintas 

DTN = Design Traffic Number (Jumlah Lalu Lintas Rencana) 

Lendutan balik yang diizinkan didapat dari Gambar 2.14 (Kurva Failure) dan 

Gambar 2.14 (Kurva Kritis) berikut : 

 
Gambar 2.14 Kurva Failure 

 
Gambar 2.15 Kurva Kritis 
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Berdasarkan lendutan balik yang ada (sebelum diberi lapisan tambahan) dan 

Gambar 2.16, dapat ditentukan tebal lapis tambahan yang nilai lendutan 

baliknya tidak boleh melebihi lendutan balik yang ditentukan. 

 

 
Gambar 2.16 Lendutan Sebelum Lapis Tambahan 

 

Lapis tambahan tersebut adalah aspal beton (faktor konversi balik-1) yang 

dapat diganti lapis tambahan lain dengan menggunakan faktor konversi relatif 

konstruksi perkerasan (Tabel 2.18). 
 

Tabel 2.18 Faktor Konversi Kekuatan Relatif Konstruksi Perkerasan 

Konstruksi 
Kekuatan Maksimum Faktor 

Konversi 
Balik MS (kg) CBR (%) K (kg/cm²) 

LAPIS PERMUKAAN :     

Laston 

744   1.000 
590   0.875 
454   0.800 
340   0.750 

Asbuton 
744   0.875 
590   0.775 
454   0.700 
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Konstruksi 
Kekuatan Maksimum Faktor 

Konversi 
Balik MS (kg) CBR (%) K (kg/cm²) 

340   0.650 
Hot Polled Asphalt 340   0.750 
Aspal Macadam 340   0.650 
Lapen (mekanis)    0.624 
Lapen (manual)    0.500 
LAPIS PONDASI :     

Laston Atas 
590   0.650 
454   0.626 
340   0.500 

Lapen (mekanis)    0.575 
Lapen (manual)    0.475 

Stab.tanah dg semen 
  22 0.375 
 18 18 0.475 
  22 0.375 

Stab.tanah dg kapur   18 0.325 
Pondasi Macadam (basah)  100  0.350 
Pondasi Macadam (kering)  60  0.300 
Batu Pecah (kelas A)  100  0.350 
Batu Pecah (kelas B)  80  0.325 
Batu Pecah (kelas C)  60  0.300 
CATATAN :  - Kuat tekan stabilisasi tanah dengan semen diperiksa pada hari ke 7. 

- Kuat tekan stabilisasi tanah dengan kapur diperiksa pada hari ke 21. 

 Sumber : Rekayasa Jalan Raya, Gunadarma 1997 

 

Untuk penggunaan kurva adalah sebagai berikut : 

Kurva Kritis (y - 5,5942xe - 0,2769 logx) dipakai pada jalan-jalan yang 

mempunyai lapis permukaan bukan aspal beton (AC). 

Kurva Failure (y – 8,6685xe – 0,2769 logx) dipakai pada jalan-jalan yang 

mempunyai lapis permukaan aspal beton (Fleksibilitas rendah dan kedap air). 
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2.10.3.2 Perancangan Tebal Pelapisan Tambahan Berupa perkerasan 

Kaku di atas Perkerasan Lentur 

Pada pelapisan tambahan jenis ini, perkerasan jalan 

lama (eksisting) berupa perkerasan lentur, sedangkan 

perkerasan untuk pelapisan tambahan (overlay) berupa 

perkerasan kaku. 

Tebal lapis tambahan perkerasan kaku di atas perkerasan lentur 

dihitung dengan cara yang sama seperti pada pembangunan 

jalan baru. Nilai modulus reaksi tanah dasar (k kg/cm3) 

diperoleh dengan melakukan pengujian pembebanan pelat 

(plate loading test) di atas permukaan perkerasan jalan lama. 

Untuk nilai k yang lebih besar dari 14 kg/cm3 (500 pci), 

maka nilai k dianggap sama dengan 14 kg/cm3 (500 pci). 

Dalam pelaksanaan lapis tambahan perkerasan kaku di atas 

perkerasan lentur perlu diperhatikan mengenai keseragaman 

daya dukung dan kekuatan permukaan perkerasan lama 

(misalnya dengan melakukan terlebih dahulu penambalan 

pemberian lapisan perata atau levelling course).    

2.10.3.3 Perhitungan Lapisan Pembentuk/layer Shaping 

 Lapisan ini digunakan untuk meratakan permukaan 

jalan lama, dan sifat lapisan ini non struktural. Biasa digunakan 

jenis ATBL (Asphalt Trated Base Levelling).  

   Rumus:  min
5,4 .)9(001,0 TCPdxRCIxT =

∆
∆

+=  

Keterangan : 

RCI = Road Condition Oindex 

Pd = Lebar Pavement 

∆C = Kemiringan Rencana 

Tmin = Lapisan Penutup Minimum 
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2.11 Marka dan Rambu Lalu Lintas 

2.11.1 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 pengemudi selama perjalanan. Warna marka 

umumnya putih terdiri dari : 

1. Marka garis 

2. Marka huruf 

3. Marka simbol 

Jenis-jenis marka : 

1. Garis terputus (dash line), fungsinya : 

a. Sebagai garis sumbu dan pemisah 

b. Sebagai garis sumbu pada jalan 2 jalur, 2 arah dengan lebar 

lalu lintas ≤ 5,5 meter 

c. Sebagai garis peringatan pada jalur percepatan/perlambatan 

sebelum pendekat penghalang (approach line) atau pada garis 

dilarang menyiap di tikungan 

d. Sebagai garis petunjuk prioritas, digunakan pada persilangan 

sebidang. 

2. Garis penuh (solid line), fungsinya : 

a. Sebagai garis sumbu pada jalan berjalan jarak (multi line) 

tanpa median 

b. Sebagai garis tepi, yaitu tepi perluasan jalan, tepi perkerasan 

luar, dan garis pada jalur tepian 

c. Sebagai garis pengarah pada persilangan sebidang 

d. Sebagai garis dilarang pindah jalur 

1) Dilarang pindah jalur atau menyiap kendaraan di 

sebelah kiri dan kanan 

2) Dilarang pindah jalur dari salah satu sisi 
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3) Sebagai garis dilarang menyiap di tikungan 

4) Sebagai garis “stop” pada pertemuan minor road dan 

major road 

5) Sebagai garis pendekat ke penghalang. 

3. Tempat penyeberangan (zebra cross) 

Tempat penyeberangan selalu dibuat bersama-sama garis stop dengan 

daerah penempatan terutama pada persilangan tegak lurus, persilangan 

serong, dan pada jalan lurus di daerah pejalan kaki cukup banyak 

(daerah pertokoan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain). 

4. Chevron 

Marka chevron dipasang di bawah 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 

Marka ini dipasang sebagai pengarah kendaraan yang berbelah 

sehingga tidak mengganggu arah lalu lintas lurus dan umumnya dekat 

dengan marka peringatan, marka pendekatan, garis tepi dan atau marka 

chevron. 

6. Garis larangan berhenti 

Garis larangan berhenti biasa dibuat sebagai garis menerus di 

permukaan kerb dan garis terputus-putus di luar garis tepi. 

7. Marka pengarah jalur 

Marka pengarah jalur terutama dipakai pada pertemuan jalan dengan 

tanda gambar adalah tanda panah yang terdiri dari panah awal dan 

panah akhir. 

8. Marka huruf dan angka 

Marka huruf dan angka dipakai untuk mempertegas perintah, petunjuk, 

dan biasa dipasang bersama marka lainnya. 
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2.11.2 Rambu Lalu Lintas 

Tanda rambu lalu lintas berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 

no.17 tahun 1991, “Seluruh rambu lalu lintas harus dicat dengan 

menggunakan bahan yang memantulkan cahaya (spot light), warna rambu 

disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.” 

Jenis-jenis rambu lalu lintas 

1. Rambu peringatan 

Rambu peringatan dipasang 80 meter sebelum tempat dan warna dasar 

kuning hitam. Macamnya : 

a. Peringatan tikungan berbahaya 

b. Peringatan turunan dan tanjakan berbahaya 

c. Peringatan jalan menyempit 

d. Jembatan angkat 

e. Jalan menuju tepian air, tepian jurang 

f. Peringatan jalan tidak datar 

g. Kerikil lepas 

h. Peringatan longsoran 

i. Penyeberangan orang 

j. Peringatan banyak anak-anak 

k. Peringatan ada pekerjaan di jalan 

l. Lampu pengatur lalu lintas 

m. Paving dan persimpangan jalan 

2. Rambu larangan 

Rambu larangan sedekat mungkin dengan titik awal/titik larangan, 

tidak boleh berbatasan 2, dan warna dasar putih, warna tulisan hitam, 

warna tepi merah. Macamnya : 

a. Larangan untuk berjalan terus dan wajib berhenti sebelum 

meneruskan  

b. Larangan masuk untuk lalu lintas tertentu 
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c. Larangan berhenti 

d. Larangan parkir 

e. Larangan mendahului 

3. Rambu perintah 

Rambu perintah memberikan perintah yang harus dilaksanakan, 

pemasangan sedekat mungkin dan warna dasar biru. Macamnya : 

a. Perintah arah yang diwajibkan 

b. Perintah memilih arah yang diwajibkan 

c. Perintah mengikuti lajur yang di tengah 

d. Perintah batas minimum kecepatan 

4. Rambu petunjuk 

Rambu petunjuk menggunakan warna rambu yang secara umum harus 

dikonsultasikan dengan instansi terkait dan direksi. Macamnya : 

a. Rambu pendahulu petunjuk jalan 

b. Rambu petunjuk jalan 

c. Rambu penegasan jalan menuju ke…. 

d. Petunjuk batas wilayah suatu daerah atau kota 

 

 


