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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

2.1. TINJAUAN UMUM 

Konstruksi suatu jembatan terdiri dari bangunan atas, bangunan bawah dan 

pondasi. Sesuai dengan istilahnya bangunan atas berada pada bagian atas suatu jembatan 

yang berfungsi untuk menampung semua beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas 

kendaraan atau orang yang kemudian disalurkan ke bagian bawah. Sedang bangunan 

bawah terletak di bawah bangunan atas yang berfungsi untuk menerima atau memikul 

beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian menyalurkan ke pondasi. 

Pondasi berfungsi menerima beban-beban dari bangunan bawah lalu disalurkan ke tanah. 

Jenis pondasi tergantung dari kondisi tanah dasarnya, dapat menggunakan tiang pancang 

atau sumuran. 

Sebelum merencanakan suatu jembatan, studi pustaka harus kita lakukan. Studi 

pustaka adalah pembahasan suatu materi yang didasarkan pada buku referensi untuk 

memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk perhitungan. Ada beberapa 

aspek yang perlu ditinjau yang nantinya akan mempengaruhi perencanaan jembatan, 

antara lain : 

a. Arus lalu lintas 

b. Geometrik 

c. Hidrologi 

d. Geoteknik 

e. Konstruksi jembatan 

f. Aspek pendukung lain 

2.2. ASPEK ARUS LALU LINTAS 

Persyaratan transportasi meliputi kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang 

melintasi jembatan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan lebar optimum jembatan sangat 

penting agar didapatkan tingkat pelayanan lalu lintas yang maksimum. 
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2.2.1. Volume Lalu Lintas (Q) 

Volume lalu lintas merupakan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik 

pengamatan dari suatu segmen jalan dalam satu satuan waktu (hari,jam,menit). Jumlah 

kendaraan dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp). Satuan volume lalu lintas 

yang umum dipergunakan sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar lajur adalah : 

2.2.1.1. Lalu Lintas Harian Rata-rata 

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

Dari cara memperoleh data tersebut dikenal 2 jenis lalu lintas harian rata-rata yaitu lalu 

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

adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 

jam dan diperoleh dari data selama satu tahun penuh. 

 

 

 

Untuk dapat menghitung LHRT haruslah tersedia data jumlah kendaraan yang 

terus menerus selama 1 tahun penuh. Mengingat akan biaya yang diperlukan dan 

membandingkan dengan ketelitian yang dicapai serta tak semua tempat di Indonesia 

mempunyai data volume lalu lintas selama 1 tahun, maka untuk kondisi tersebut dapat 

pula dipergunakan satuan Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR). 

 

 

 

Pada umumnya lalu lintas jalan raya terdiri dari campuran kendaraan berat dan 

kendaraan ringan, cepat atau lambat, motor atau tak bermotor, maka dalam hubungannya 

dengan kapasitas jalan (jumlah kendaraan maksimum yang melewati   1 titik/1 tempat 

dalam satuan waktu) mengakibatkan adanya pengaruh dari setiap jenis kendaraan 

tersebut terhadap keseluruhan arus lalu lintas. Pengaruh ini diperhitungkan dengan 

mengekivalenkan terhadap kendaraan standart. 

2.2.1.2. Volume Jam Rencana 

Volume jam perencanaan (VJP) adalah prakiraan volume lalu lintas pada jam 

sibuk rencana lalu lintas dan dinyatakan dalam smp/jam. Arus lalu lintas bervariasi dari  

jam ke jam berikutnya dalam satu hari, maka sangat cocok jika volume lalu lintas dalam 
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1 jam dipergunakan untuk perencanaan. Volume 1 jam yang dapat digunakan sebagai 

VJP haruslah sedemikian rupa sehingga : 

♦ Volume tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu lintas 

setiap jam untuk periode satu tahun. 

♦ Apabila terdapat volume arus lalu lintas per jam yang melebihi VJP, maka kelebihan 

tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang terlalu besar. 

♦ Volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga akan 

menyebabkan jalan menjadi lenggang. 

♦ VJP dapat di hitung dengan rumus : 

                                                  

Dimana  : 

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

k  =  Faktor konversi dari LHRT menjadi arus lalu lintas jam puncak 
Tabel 2. 1. Penentuan Faktor K 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

2.2.2. Pertumbuhan Lalu Lintas 

Perkiraan (forecasting) lalu lintas harian rata-rata yang ditinjau dalam waktu 5, 

10, 15, atau 20 tahun mendatang. Setelah waktu peninjauan berlalu, maka pertumbuhan 

lalu lintas ditinjau kembali untuk mendapatkan pertumbuhan lalu lintas yang akan 

datang. Perkiraan perhitungan pertumbuhan lalu lintas  ini digunakan sebagai dasar 

untuk menghitung perencanaan kelas jembatan yang ada pada jalan tersebut.  

Persamaan :    

 

Dengan :  

 

dan 

 

Dimana : 

Y = subyek dalam variable dependen yang diprediksikan (LHR) 

Lingkungan Jalan 
Jumlah Penduduk Kota 

> 1 Juta ≤  1 Juta 
Jalan di daerah komersial dan jalan arteri 0,07 – 0,08 0,08 – 0,10 
Jalan di daerah pemukiman 0,08 – 0,09 0,09 – 0,12 

VJP = LHRT * k 

Y = a + (b * X) 
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a dan b = konstanta awal energi 

X = waktu (tahun) 

2.2.3. Kapasitas 

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai tingkat arus maksimum dimana kendaraan 

dapat diharapkan untuk melalui suatu potongan jalan pada waktu tertentu untuk kondisi 

lajur/jalan, lalu lintas, pengendalian lau lintas dan cuaca yang berlaku . Oleh karena itu, 

kapasitas tidak dapat dihitung dengan formula yang sederhana. Yang penting dalam 

penilaian kapasitas adalah pemahaman akan kondisi yang berlaku. Kondisi ideal dapat 

dinyatakan sebagai kondisi yang mana peningkatan jalan lebih lanjut dan perubahan 

kondisi cuaca tidak akan menghasilkan pertambahan nilai kapasitas. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas jalan perkotaan berdasarkan 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Dimana : C =    kapasitas (smp/jam) 

 Co  =  kapasitas dasar (smp/jam) 

 FCw =  faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 

 FCSP =  faktor penyesuaian pemisah arah 

 FCSF =  faktor penyesuaian hambatan samping 

  FCCS =  faktor penyesuaian ukuran kota. 

2.2.3.1. Kapasitas Dasar (C0) 

Menurut buku Standar Desain Geometrik Jalan Perkotaan, yang dikeluarkan 

Dirjen Bina Marga, kapasitas dasar didefinisikan volume maksimum perjam yang dapat 

lewat suatu potongan lajur jalan (untuk jalan multi jalur) atau suatu potongan jalan 

(untuk jalan dua lajur) pada kondisi jalan dan arus lalu lintas ideal. 

Kondisi ideal terjadi bila : 

a. Lebar jalan kurang dari 3,5 m. 

b. Kebebasan lateral tidak kurang dari 1,75 m. 

c. Standar geometrik baik. 

d. Hanya kendaraan ringan atau light vehicle (LV) yang mengunakan jalan. 

e. Tidak ada batas kecepatan. 

C = Co * FCw * FCSP * FCSF * FCCS 
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Kapasitas jalan tergantung kepada tipe jalan, jumlah lajur dan apakah jalan 

dipisahkan dengan pemisah fisik atau tidak, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.3 

berikut : 
Tabel 2. 2. Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

Tipe Jalan Kota Kapasitas Dasar (Co) Keterangan (smp/jam) 
Empat lajur terbagi atau 1650 Per lajur Jalan satu arah 
Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 
Dua lajur tak terbagi 2900 Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

2.2.3.2. Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw) 

⇒ Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas adalah seperti pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 3. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas untuk Jalan 

Perkotaan (FCW) 

Tipe Jalan Lebar Lalu Lintas Efektif (WC) FCW (m) 
  Per lajur   
  3,00 0,92 

Empat lajur terbagi atau 3,25 0,96 
Jalan satu arah 3,50 1,00 

  3,75 1,04 
  4,00 1,08 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur   
3,00 0,91 
3,25 0,95 
3,50 1,00 
3,75 1,05 
4,00 1,09 

Dua lajur tak terbagi 

Total dua arah   
5 0,56 
6 0,87 
7 1,00 
8 1,14 
9 1,25 
10 1,29 
11 1,34 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 
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2.2.3.3. Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCSP) 

⇒ Besarnya faktor penyesuaian untuk jalan tanpa pengguna pemisah tergantung pada 

besarnya Split kedua arah sebagai berikut : 
Tabel 2. 4. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisah Arah (FCSP) 

Pemisah 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 0.97 0.955 0.95 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

2.2.3.4. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCSF) 

⇒ Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu : 
Tabel 2. 5. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu 

(FCSF) untuk Jalan Perkotaan dengan Bahu 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping 

Faktor Penyesuaian untuk Hambatan 
Samping dan Lebar Bahu (FCSF) 

Lebar Bahu Efektif Ws 
< 0,5 1 1,5 > 2,0 

4/2 D 

VL 0,96 0,98 1,01 1,03 
L 0,94 0,97 1 1.02 
M 0,92 0,95 0,98 1 
H 0,88 0,92 0,95 0,98 

VH 0,84 0,88 0,92 0,96 

4/2 UD 

VL 0,96 0,99 1,01 1,03 
L 0,94 0,97 1 1,02 
M 0,92 0,95 0,98 1 
H 0,87 0,91 0,94 0,98 

VH 0,8 0,86 0,9 0,95 

2/2 UD atau jalan 
satu arah 

VL 0,94 0,96 0,99 1,01 
L 0,92 0,94 0,97 1 
M 0,89 0,92 0,95 0,89 
H 0,82 0,86 0,9 0,95 

VH 0,73 0,79 0,85 0,91 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 
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⇒ Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kerb penghalang : 
Tabel 2. 6. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Jarak Kerb 

Pengahalang (FCSF) untuk Jalan Perkotaan dengan Kerb 

Tipe Jalan Kelas Hambatan 
Samping 

Faktor Penyesuaian untuk Hambatan 
Samping dan Jarak Kerb Penghalang (FCSF) 

Jarak Kerb Penghalang WK 
< 0,5 1 1,5 > 2,0 

4/2 D 

VL 0,95 0,97 0,99 1.01 
L 0,94 0,96 0,98 1 
M 0,91 0,93 0,95 0,98 
H 0,86 0,89 0,92 0,95 

VH 0,81 0,85 0,88 0,92 

4/2 UD 

VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
L 0,93 0,95 0,97 1 
M 0,9 0,92 0,95 0,97 
H 0,84 0,87 0,9 0,93 

VH 0,78 0,81 0,85 0,9 

2/2 UD atau 
jalan satu arah 

VL 0,93 0,95 0,97 0,99 
L 0,9 0,92 0,95 0,97 
M 0,86 0,88 0,91 0,94 
H 0,78 0,81 0,84 0,88 

VH 0,68 0,72 0,77 0,82 
 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

2.2.3.5. Faktor Penyesuaian Ukuran kota (FCCS) 

⇒ Faktor penyesuaian ukuran kota adalah seperti pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 7. Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCCS) untuk Jalan Perkotaan 

Ukuran Kota (juta penduduk) Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 
(FCCS) 

< 0,1 0,86 
0,1  – 0,5 0,9 
0,5 – 1,0 0,94 
1,0  – 3,0 1,0 

> 3,0 1,04 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

2.2.4. Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai arus lalu lintas yang dalam hal ini 

adalah Volume Jam Perencanaan (VJP) terhadap kapasitas jalan (C), yang digunakan 

sebagai faktor utama untuk menentukan tingkat kinerja dan segmen jalan (MKJI, 1997). 

Nilai DS dihitung dengan menggunakan rumus : 
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Bila derajat kejenuhan (DS) yang didapat < 0,75 maka jalan tersebut masih memenuhi   

(Layak), dan bila derajat kejenuhan (DS) yang didapat > 0,75 maka harus dilakukan 

pelebaran. 

2.3. ASPEK GEOMETRIK 

 Dalam menganalisa aspek geometrik, prameter-parameter yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

2.3.1. Klasifikasi Jalan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1985 pasal 4 – 5 maka sistem 

jaringan jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

1. Sistem jaringan jalan primer 

 Yaitu sistem jaringan jalan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional. Jaringan jalan ini 

menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi dalam satuan wilayah pengembangan 

secara menerus antara kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, 

dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil. Sistem jaringan jalan primer dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

♦ Jalan arteri primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang 

letaknya berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota 

jenjang kedua. 

♦ Jalan kolektor primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan 

kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang 

ketiga. 

♦ Jalan lokal primer yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan 

persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan 

kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau menghubungkan kota jenjang 

ketiga dengan kota jenjang dibawahnya sampai persil. 

2. Sistem jaringan jalan sekunder 

 Yaitu sistem jaringan jalan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, 

    DS = 
C

VJP  
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fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga danseterusnya 

sampai ke perumahan. 

Sistem jaringan jalan sekunder dibagi menjadi 3 yaitu : 

♦ Jalan arteri sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kedua. 

♦ Jalan kolektor sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder ketiga. 

♦ Jalan lokal sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu 

dengan perumahan atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 
 

2.3.2. Kriteria Perencanaan 

2.3.2.1. Jenis Perencanaan 

Berdasarkan jenis hambatannya jalan-jalan perkotaan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu : 

♦ Tipe I  : Pengaturan jalan masuk secara penuh 

♦ Tipe II : Sebagian atau tanpa pengaturan jalan masuk 

2.3.2.2. Kelas Perencanaan 

Jalan-jalan tipe I terbagi dalam 2 kelas, sedangkan jalan-jalan tipe II terbagi dalam 4 

kelas sesuai dengan klasifikasi fungsional dan perencanaan volume lalu lintas. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 8. Klasifikasi Fungsi dan Kelas Jalan Tipe I 

Fungsi Kelas 

Primer 
Arteri 1 

Kolektor 2 
Sekunder Arteri 2 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 
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Tabel 2. 9. Klasifikasi Fungsi dan Kelas Jalan Tipe II 

Fungsi 
LHRT  

Kelas 
(satuan smp/2 arah/hari) 

Primer 
Arteri  1 

  Kolektor  > 10000 1 
                 < 10000 2 

Sekunder 

Arteri         > 20000 1 
                  < 20000 2 
Kolektor   > 6000 2 
                 < 6000 3 
Jalan lokal > 500 3 
                 < 500 4 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.3.2.3. Kendaraan Rencana 

Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya dipakai 

sebagai acuan dalam perencanaan geometrik.  Kendaraan rencana dikelompokkan 

menjadi 3 kategori yakni kendaraaan kecil (diwakili oleh mobil penumpang, kendaraan 

sedang (diwakili oleh truck 3 as tandem atau oleh bus besar 2 as), dan kendaraan besar 

(diwakili oleh truck semi trailer). 

 Dimensi dasar untuk masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 10. Dimensi Kendaraan Rencana 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.3.2.4. Kecepatan Rencana (VR) 

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

dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak 

dengan aman dan nyaman dalam kondisi yang cerah, lalu lintas lengang dan pengaruh 

hambatan samping jalan yang tidak berarti. Kecepatan rencana (VR) untuk masing-

masing tipe dan kelas jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Jenis Kendaraan Panjang 
Total 

Lebar 
Total Tinggi Depan 

Tergantung
Jarak 

Gandar 
Belakang 

Tergantung 
Radius 

Putar Min. 
Kendaraan 
Penumpang 4,7 1,7 2,0 0,8 2,7 1.2 6 

Truk/bus tampa 
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 
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Tabel 2. 11. Kecepatan Rencana Sesuai Tipe dan Kelas Jalan 

Tipe Kelas Kecepatan Rencana (km/jam) 

Tipe I Kelas 1 100 ; 80 
Kelas 2 80 ; 60 

Tipe II 

Kelas 1 60 
Kelas 2 60 ; 50 
Kelas 3 40 ; 30 
Kelas 4 30 ; 20 

 Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2.3.2.5. Jarak Pandang 

Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada 

saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang 

membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya 

tersebut dengan aman. 

Jarak pandang dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

1. Jarak Pandang Henti (Jh) 

Yaitu jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk 

menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di 

depannya. Jh diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 

cm dan tinggi halangan 105 cm diukur dari permukaan jalan. Jarak pandang henti 

minimum menurut kecepatan rencananya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 12. Jarak Pandang Henti Minimum 

VR ( Km/jam ) 100 80 60 50 40 30 20 
JPH min    ( m ) 165 110 75 55 40 30 20 

   Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

2. Jarak Pandang Mendahului (Jd) 

Yaitu jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di 

depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. Jd diukur 

berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi 

halangan adalah 105 cm. Jarak pandang mendahului minimum menurut kecepatan 

rencananya dapat terlihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 13. Jarak Pandang Mendahului Minimum 

 
 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

VR (Km/jam) 80 60 50 40 30 20 
JPM min ( m ) 350 250 200 150 100 70 
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2.3.2.6. Alinyemen Horisontal 

Alinyemen Horisontal adalah proyeksi sumbu jalan tegak lurus pada bidang 

horisontal. Alinyemen Horisontal terdiri dari bagian lurus dan bagian lengkung 

(tikungan). Perencanaan geometri pada bagian lengkung dimaksudkan untuk 

mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima oleh kendaraan yang berjalan dengan 

kecepatan rencana (VR). Untuk keselamatan pemakai jalan, jarak pandang dan daerah 

bebas samping jalan harus diperhitungkan. Dengan mempertimbangkan faktor 

keselamatan pemakai jalan, ditinjau dari segi kelelahan pengemudi, maka panjng  

maksimum bagian jalan yang lurus harus ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 2,5 

menit (sesuai VR).  Panjang bagian peralihan dapat ditetapkan dari tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 14. Panjang Bagian Peralihan 

VR ( Km/jam ) 100 80 60 50 40 30 20 
L  min ( m ) 85 70 50 40 35 25 20 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

Sedangkan untuk bagian lengkung (tikungan) bentuknya dapat berupa: 

1. Full Circle (FC) 

Full Circle adalah bentuk tikungan yang hanya terdapat bagian lurus (tangen) 

dan lengkung sederhana (circle). Bentuk ini dipilih jika dilokasi dapat direncanakan 

sebuah ikungan dengan radius lengkung yang besar, sehingga tidak membutuhkan 

lengkung peralihan yaitu lengkung yang disisipkan di antara bagian lurus dengan 

bagian lengkung yang berfungsi untuk mengantisipasi perubahan alinyemen dari 

bentuk lurus sampai bagian lengkung sehingga gaya sentrifugal yang bekerja pada 

kendaraan saat berjalan di tikungan berubah secara berangsur-angsur, baik ketika 

kendaraan mendekati maupun meninggalkan tikungan. 

Tabel 2. 15. Jari-Jari Tikungan Minimum yang Tidak Memerlukan Lengkung Peralihan 

VR ( Km/jam ) 100 80 60 50 40 30 20 
R min ( m ) 1500 1000 600 400 250 150 60 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 
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Gambar 2. 1. Lengkung Full Circle (FC) 

Rumus Dasar yang digunakan dalam Full Circle adalah : 

♦ Tc   =   β21tanRc  

♦ Ec   = ( )
β

β
21cos

21cos1−Rc  

♦ Ec   =  β41tanTc  

♦ Lc   =   Rc⋅βπ
180

( β  dalam derajat) 

=   Rc⋅⋅ β01745,0 ( β  dalam derajat) 

 Karena tidak ada lengkung peralihan, maka dipakai lengkung peralihan 

fiktif (Ls’). Diagram superelevasi untuk Full Circle adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 2. 2. Diagram Superelevasi Full Circle (FC) 

Q

1
2 ß1

2 ß

Ec

ß

Lc
M

PH
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CTTC

Tc



 
BAB II STUDI PUSTAKA 

 
  
EVALUASI DAN PERENCANAAN JEMBATAN SARDJITO II II - 14 
KABUPATEN SLEMAN – DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

2. Spiral-Circle-Spiral (SCS) 

Spiral Circle Spiral adalah bentuk tikungan yang terdiri dari bagian lurus 

(tangen), lengkung peralihan (berbentuk spiral/clothoid), dan lengkung sederhana 

(circle). Lengkung peralihan adalah lengkung yang menghubungkan antara bagian 

lurus (tangen) dengan bagian lengkung sederhana (circle), berbentuk spiral 

(clothoid). 
Tabel 2. 16. Jari-Jari Minimum Lengkung Horisontal dengan Lengkung Peralihan 

Vr min (Km/jam) 100 80 60 50 40 30 20 
R min ( m ) 700 400 200 150 100 65 30 

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 2. 3. Lengkung Spiral-Circle-Spiral (SCS) 

Rumus Dasar yang digunakan dalam Spiral Circle Spiral adalah : 

Rmin  = ( )fe
VR

+max

2

127
 

Jika panjang lengkung peralihan dari TS ke SC adalah Ls dan R pada SC adalah 

Rc, maka : 

♦ Xs    =   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 2

2

40
1

Rc
LsLs  

♦ Ys    =   
Rc

Ls
6

2
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Besarnya sudut spiral pada SC adalah : 

♦ θ s = 
Rc
Ls

π
90  (derajat) 

♦ P = ( )sRc
Rc

Ls θcos1
6

2

−−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
 

♦ K = sRc
Rc

LsLs θsin
40 2

3

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−  

Jika besarnya sudut perpotongan kedua tangen adalah β, maka : 

♦ θ c   =   β  -  θs 

♦ Es    =   (Rc+p) sec ½ β - Rc 

♦ Ts    =   (Rc+p) tan ½ β + k 

♦ Lc =   Rcc πθ
180

 

♦ L      =   LcLs +2  (dengan nilai Lc sebaiknya ≥ 20 m) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 4. Diagram Superelevasi Spiral-Circle-Spiral (SCS) 

3. Spiral-Spiral (SS) 

Lengkung horisontal untuk Spiral-Spiral (SS) adalah lengkung tanpa busur 

lingkaran (Lc=0) karena di lokasi tidak memungkinkan adanya busur lingkaran. 

Lengkung Spiral-Spiral (SS) sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan terpaksa.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 2. 5. Lengkung Spiral Spiral 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 2. 6. Diagram Superelevasi Spiral-Spiral (SS) 

Rumus yang digunakan dalam Spiral-Spiral adalah : 

♦ θ s   =   ½ β 

♦ Ls   =   
90

** Rcs πθ  
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2.3.2.7. Alinyemen Vertikal 

 Alinyemen Vertikal adalah perubahan dari satu kelandaian ke kelandaian lain. 

Alinyemen Vertikal terdiri dari bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. 

Bagian landai vertikal dapat berupa landai positif (tanjakan), landai negatif (turunan) 

atau landai nol (datar). Sedangkan untuk lengkung vertikal dapat berupa lengkung 

cekung  (perpotongan antara kedua tangen berada di bawah permukaan jalan) atau 

lengkung cembung (perpotongan antara kedua tangen berada di atas permukaan jalan). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
Gambar 2. 7. Macam-Macam Lengkung Vertikal 

 Dalam merencanakan alinyemen vertikal, kelandaian minimum harus 

diperhitungkan. Hal itu dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa 

kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum untuk berbagai kecepatan 

rencana (VR) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 2. 17. Kelandaian Maksimum Alinyemen Vertikal 

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

Kelandaian Maksimum (%) 3 4 5 6 7 8 9 
Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, 1992 

Rumus yang digunakan : 

♦ A = lg1 – g2l = ….. % 

♦ Ev = 
800
* LvA   

Lengkung Vertikal Cekung Lengkung Vertikal Cembung 
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Dimana : A  = g1 - g2 (perbedaan kelandaian) 

g  = kelandaian 

Ev = pergeseran vertikal dari titik PPV ke bagian lengkung 

Lv = panjang lengkung vertikal 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 2. 8. Lengkung Vertikal 

2.4. ASPEK HIDROLOGI 

Aspek hidrologi memegang peranan penting dalam perencanaan suatu jembatan, 

diantaranya adalah untuk menentukan dimensi penampang sungai yang nantinya 

digunakan untuk menentukan panjang bentang suatu jembatan.  

2.4.1. Curah Hujan 

Untuk mencari besarnya curah hujan pada periode ulang tertentu digunakan 

rumus Gumbel : 

  

Dimana : 

XTr =   besar curah hujan untuk periode ulang tertentu (mm) 

X      =   curah hujan maksimum rata-rata tahun pengamatan (mm) 

Kr  =   0,78 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

Tr
11ln - 0,45 ;  dengan Tr adalah periode ulang (tahun) 

Sx =   standar deviasi 

 

XTr = X + (Kr x Sx) 
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2.4.2. Debit Banjir Rencana 

 Untuk mencari debit banjir digunakan rumus : 

 

Dengan : 

♦ I = 
24
R *

67,0
24

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

CT
 

♦ Tc =   
V
L  

♦ V =   72 *
6,0

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

L
H  

Dimana : 

Q =   Debit pengaliran (m3/dt) 

C =   Koefisien run off 

I =   Intensitas hujan (mm/jam) 

A =   Luas daerah pengaliran (km2) 

R =   Curah hujan (mm) 

Tc =   Waktu konsentrasi (jam) 

L =   Panjang sungai (km) 

V =   Kecepatan perjalanan banjir (km/jam) 

H =   Beda tinggi antara titik terjauh DAS dan titik peninjauan (m) 

2.4.3. Kedalaman Penggerusan  

 Untuk menentukan kedalaman penggerusan digunakan formula Lacey :  

♦ Untuk L < W →  d = H * ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
W
L 6,0  

♦ Untuk L > W →  d = 0,473 * 
33,0

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
f
Q  

Dimana : 

L  =   bentang jembatan (m) 

W =   lebar alur sungai (m) 

d =   kedalaman gerusan normal dari muka air banjir maksimum  

H =   tinggi banjir rencana 

Q =   debit maksimum (m3/dt) 

f =   faktor lempung 

Q =  0,278 (C * I * A) 
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 Tabel faktor Lacey yang diambil dari Dinas Kimpraswil Propinsi Daerah istimewa 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 18. Faktor Lempung Lacey 

Tipe Material Diameter (m) Faktor (f) 

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

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

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

Lanau (standart silt) 0,322 1,0 

Pasir (medium sand) 0,505 1,25 

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

Kerikil (heavy sand) 0,29 2,0 
Sumber : Dinas Kimpraswil Yogyakarta 

 Sedangkan kedalaman penggerusan berdasarkan tabel yang diambil dari Dinas 

Kimpraswil Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 19. Kedalaman Penggerusan 

Kondisi Alam Penggerusan Maksimal 

Aliran lurus 1,27 d 

Aliran belok 1,5 d 

Aliran belok tajam 1,75 d 

Belokan sudut lurus 2 d 

Hidung pilar 2 d 
Sumber : Dinas Kimpraswil Yogyakarta 

2.5. ASPEK GEOTEKNIK (TANAH) 

Tinjauan aspek geoteknik (tanah) pada perencanaan jembatan meliputi tinjauan 

terhadap data-data tanah yang ada seperti : nilai kohesi, sudut geser tanah, γ tanah, nilai 

California Bearing Ratio (CBR), kadar air tanah dan void ratio, agar dapat ditentukan 

jenis pondasi yang akan digunakan, kedalaman serta dimensinya. Selain itu data-data 

tanah diatas juga dapat untuk menentukan jenis perkuatan tanah dan kesetabilan lereng 

(stabilitas tanah) guna mendukung keamanan dari struktur yang akan dibuat. 
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2.6. ASPEK KONSTRUKSI JEMBATAN 

2.6.1. Pembebanan Struktur  

Dalam merencanakan suatu jembatan, peraturan pembebanan yang dipakai 

mengacu pada Bridge Management System ( BMS’92 ).  Beban - beban yang bekerja 

meliputi : 

2.6.1.1. Beban Tetap 

a) Beban Mati ( Berat Sendiri Struktur ) 

 Berat nominal dan nilai terfaktor dari berbagai bahan dapat diambil dari tabel 

berikut ini : 

Tabel 2. 20. Berat Bahan Nominal S.L.S dan U.L.S 

Bahan Jembatan 
Berat Sendiri Berat Sendiri Berat Sendiri 
Nominal S.L.S Biasa U.L.S Terkurangi U.L.S 

(kN/m) (kN/m3) (kN/ m3) 
Beton Massa 24 31,2 18 

Beton Bertulang 25 32,5 18,80 
Beton Bertulang 

Pratekan (Pracetak) 25 30 21,30 

Baja 77 84,7 69,30 
Kayu, Kayu lunak 7,8 10.9 5,50 
Kayu, Kayu keras 11 15,4 7,7 

Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 

 
b) Beban Mati Tambahan 

 Beban mati tambahan adalah berat semua elemen tidak struktural yang dapat 

bervariasi selama umur jembatan seperti : 

♦ Perawatan permukaan khusus 

♦ Pelapisan ulang dianggap sebesar 50 mm aspal beton (hanya digunakan dalam 

kasus menyimpang dan nominal 22 kN/ m³) --- dalam SLS 

♦ Sandaran, pagar pengaman dan penghalang beton 

♦ Tanda-tanda 

♦ Perlengkapan umum seperti pipa air dan penyaluran (dianggap kosong atau 

penuh) 

c) Mati Tambahan 

 Susut dan rangkak menyebabkan momen, geser, dan reaksi ke dalam komponen 

tertahan. Pada U.L.S ( keadaan batas ultimate ) penyebab gaya-gaya tersebut 
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umumnya diperkecil dengan retakan beton dan baja leleh. Untuk alasan ini beban 

faktor U.L.S yang digunakan 1,0. Pengaruh tersebut dapat diabaikan pada U.L.S 

sebagai bentuk sendi plastis. Bagaimanapun pengaruh tersebut seharusnya 

dipertimbangkan pada S.L.S. ( keadaan batas kelayanan ). 

d) Pengaruh Pratekan 

 Selain dari pengaruh primer, pratekan menyebabkan pengaruh sekunder dalam 

komponen tertahan dan struktur tidak tertentu, untuk penentuan pengaruh dari 

pratekan dalam struktur tidak tertentu adalah cara beban ekivalen dimana gaya 

tambahan pada beton akibat kabel pratekan dipertimbangkan sebagai beban luar. 

e) Tekanan Tanah 

♦ Tekanan aktif  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

2
45tan..2

2
45tan.. 002 φφγσ Cz  

♦ Tekanan pasif 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

2
45tan..2

2
45tan.. 002 φφγσ Cz  

2.6.1.2. Beban Tidak Tetap 

a) Beban Lalu Lintas 

 Beban lalu lintas adalah semua beban yang berasal dari berat kendaraan-

kendaraan bergerak, dan pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan. Beban 

lalu lintas meliputi : 

♦ Beban Kendaraan Rencana 

Beban kendaraan mempunyai tiga komponen, yaitu : 

1. Komponen vertikal 

2. Komponen rem 

3. Komponen sentrifugal (untuk jembatan melengkung) 

Beban lalu lintas untuk rencana jembatan jalan raya terdiri dari pembebanan 

lajur “D” dan pembebanan truk “T”. Pembebanan lajur “D” ditempatkan 

melintang pada lebar penuh dari jalan kendaraan jembatan dan menghasilkan 

pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan rangkaian kendaraan sebenarnya, 

jumlah total pembebanan lajur “D” yang ditempatkan tergantung pada lebar jalan 

kendaraan jembatan.  
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Pembebanan truk “T” adalah berat kendaraan, berat tunggal truk dengan tiga 

gandar yang ditempat dalam kedudukan sembarang pada lajur lalu lintas rencana. 

Tiap gandar terdiri dari dua pembebanan bidang kontak yang dimaksudkan agar 

mewakili pengaruh moda kendaraan berat. Hanya satu truk “T” boleh ditempatkan 

perlajur lalu lintas rencana. 

Umumnya, pembebanan “D” akan menentukan untuk bentang sedang 

sampai panjang dan pembebanan “T” akan menentukan untuk bentang pendek dan 

sistem lantai. 

♦ Beban Lajur “D” 

Beban terbagi rata = UDL (Uniformly Distribute Load) mempunyai 

intensitas q kPa, dimana besarnya q tergantung pada panjang total yang dibebani L 

seperti berikut : 

q = 8,0 kPa (jika L ≤ 30 m) 

q = 8,0 . (0,5+
L

15 ) kPa (jika L > 30 m) 

dimana : 

L = panjang (meter), ditentukan oleh tipe konstruksi jembatan 

kPa = kilo paskal per jalur 

Beban UDL boleh ditempatkan dalam panjang terputus agar terjadi pengaruh 

maksimum. Dalam hal ini, L adalah jumlah dari panjang masing-masing beban 

terputus tersebut. 

Beban garis (KEL) sebesar P kN/m, ditempatkan dalam kedudukan 

sembarang sepanjang jembatan dan tegak lurus pada arah lalu lintas (P = 44,0 

kN/m). 

Pada bentang menerus, KEL ditempatkan dalam kedudukan lateral sama 

yaitu tegak lurus arah lalu lintas pada 2 bentang agar momen lentur negatif 

menjadi maksimum. 
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Beban UDL dan KEL bisa digambarkan seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2. 9. Beban “D” 

Ketentuan penggunaan beban “D” dalam arah melintang jembatan adalah 

sebagai berikut : 

⇒ Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan sama atau lebih kecil dari 5,50 

meter, beban “D” sepenuhnya (100 %) harus dibebankan pada seluruh lebar 

jembatan. 

⇒ Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan lebih besar dari 5,50 meter, 

beban “D” sepenuhnya (100 %) dibebankan pada lebar jalur 5,50 meter sedang 

lebar selebihnya dibebani hanya separuh beban “D” (50 %).  

♦ Beban Truk “T” 

Pembebanan truk “T” terdiri dari kendaraan truk semi trailer yang 

mempunyai berat as. Berat dari masing-masing as disebarkan menjadi 2 beban 

merata sama besar yang merupakan bidang kontak antara roda dengan permukaan 

lantai.  
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Gambar 2. 10. Pembebanan Truk ”T” 
 

Hanya satu truk yang harus ditempatkan dalam tiap lajur lalu lintas rencana 

untuk panjang penuh dari jembatan. Truk “T” harus ditempatkan ditengah lajur 

lalu lintas. Jumlah maksimum lajur lalu lintas rencana diberikan dalam tabel 

berikut : 
Tabel 2. 21. Jumlah Maksimum Lajur Lalu Lintas Rencana 

 

 

 

 

 

 
 

 

            
Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 

 
♦ Faktor Beban Dinamik 

Faktor beban dinamik (DLA) berlaku pada beban “KEL”, beban lajur “D”, 

dan beban truk “T” untuk simulasi kejut dari kendaraan bergerak pada struktur 

jembatan. Faktor beban dinamik adalah untuk SLS dan ULS dan untuk semua 

Jenis Jembatan Lebar Jalan Kendaraan 
Jembatan (m) 

Jumlah Lajur Lalu 
Lintas Rencana 

Lajur tunggal 4,0 – 5,0 1 

Dua arah tanpa median
5,5 – 8,25 2 

11,25 – 15,0 4 

Jalan kendaraan 
majemuk 

10,0 – 12,9 3 
11,25 – 15,0 4 
15,1 – 18,75 5 
18,8 – 22,5 6 
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bagian struktur sampai pondasi. Untuk beban truk “T” nilai DLA adalah 0,3, 

untuk beban garis “KEL” nilai DLA dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 22. Faktor Beban Dinamik Untuk “KEL” lajur “D” 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 

Catatan: 

1. Untuk bentang sederhana LE = panjang bentang aktual 

2. Untuk bentang menerus LE = maksratarata LL *−  

♦ Gaya Rem 

Pengaruh percepatan dan pengereman dari lalu lintas harus diperhitungkan 

sebagai gaya dalam arah memanjang, dan dianggap bekerja pada lantai kendaraan. 

Gaya ini tidak tergantung pada lebar jembatan. Pemberian besarnya gaya rem 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 23. Gaya Rem 

Panjang Struktur (m) Gaya Rem SLS (kN) 
L < 80 m 250 

80 m < L < 180 m 2,5 L + 50 
L > 180 m 500 

Catatan : Gaya Rem ULS adalah 2,0 * Gaya Rem SLS 
 Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 

 

♦ Beban Pejalan Kaki 

Lantai dan balok yang langsung memikul pejalan kaki harus direncanakan 

untuk 5 kPa. Intensitas beban untuk elemen lain diberikan dalam tabel di bawah 

ini :  
Tabel 2. 24. Intensitas Beban Pejalan Kaki untuk Trotoar Jembatan Jalan Raya 

Luas Terpikul Oleh Unsur (m2) Intensitas Beban Pejalan Kaki Nominal (kPa) 
A < 10 m2 5 

10 m2 < A < 100 m2 5,33 - A/30 
A > 100 m2 2 

       Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 
 
 

Bentang Ekivalen LE (m) DLA (untuk kedua keadaan batas) 
LE < 50 0,4 

50 < LE < 90 0,525 – 0,0025 LE 
LE ≥ 90 0,3 
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b) Aksi Lingkungan 

 Aksi lingkungan adalah beban-beban akibat pengaruh temperatur, angin, banjir, 

gempa, dan penyebab-penyebab alamiah lainnya. Besarnya beban rencana yang 

diberikan dalam tata cara ini didasarkan pada analisa statistik dari kejadian-kejadian 

umum yang tercatat tanpa memperhitungkan hal khusus yang mungkin akan 

memperbesar pengaruh setempat.   

♦ Penurunan 

Jembatan direncanakan agar menampung perkiraan penuruan total dan 

diferensial sebagai SLS. Jembatan harus direncanakan untuk bisa menahan 

terjadinya penurunan yang diperkirakan, termasuk perbedaan penurunan sebagai 

aksi daya layan. Pengaruh penurunan mungkin bisa dikurangi dengan adanya 

rangkak dan interaksi pada struktur tanah. 

♦ Gaya Angin 

Tekanan angin rencana diberikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2. 25. Tekanan Angin pada Bangunan Atas 

Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 

Keterangan :  b = Lebar Banunan atas antaraa permukaan luar tembik pengaman 

d = Tinggi bangunan atas (termasuk tembok pengaman padat) 

 
       

 

 

 

 

(b/d)  Bangunan Padat 
Jenis 

Keadaan 
Batas 

Tekanan Angin (kPa) 
Pantai (<5 km dari 

pantai) 
Luar pantai (>5 km 

dari pantai) 

b/d < 1,0 
SLS 1,13 0,79 
ULS 1,85 1,36 

1,0 < b/d < 2,0 
SLS 1,46 – 0,32 b/d 1,46 – 0,32 b/d 
ULS 2,38 – 0,53 b/d 1,75 – 0,39 b/d 

2,0 < b/d < 6,0 
SLS 0,88 – 0,038 b/d 0,61 – 0,02 b/d 
ULS 1,43 – 0,06 b/d 1,05 – 0,04 b/d 

b/d > 6,0 
SLS 0,68 0,47 
ULS 1,10 0,81 
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♦ Hanyutan 

Gaya aliran sungai dinaikkan bila hanyutan dapat terkumpul pada struktur 

kecuali tersedia keterangan lebih tepat, gaya hanyutan dapat dihitung seperti 

berikut : 

⇒ Keadaan batas ultimate (banjir 50 tahun) 

P = 0,78 Vs2 AD 

⇒ Keadaan batas ultimate (banjir 100 tahun) 

P = 1,04 Vs2 AD 

Dimana : 

Vs = Kecapatan aliran rata-rata untuk keadaan batas yang ditinjau (m/s) 

AD = Luas hanyutan yang bekerja pada pilar (m2) 

♦ Gaya Apung 

Pengaruh gaya apung harus termasuk pada gaya aliran sungai kecuali 

diadakan ventilasi udara. Perhitungan berikut harus diperhitungkan bila pengaruh 

gaya apung diperkirakan : 

⇒ Pengaruh gaya apung pada bangunan bawah dan beban mati bangunan atas. 

⇒ Pengadaan sistem pengikatan jangkar untuk bangunan atas. 

⇒ Pengadaan drainase dari sel dalam. 

♦ Gaya Akibat Suhu 

Perubahan  merata dalam suhu jembatan menghasilkan perpanjangan atau 

penyusutan seluruh panjang jembatan. Gerakan tersebut umumnya kecil di 

Indonesia, dan dapat diserap oleh perletakan dengan gaya cukup kecil. Yang 

disalurkan ke bangunan bawah oleh bangunan atas dengan bentang 100 m atau 

kurang. 

♦ Gaya Gempa 

Pengaruh gempa bumi pada jembatan diperhitungkan senilai dengan 

pengaruh horizontal yang bekerja pada titik berat konstruksi/bagian konstruksi 

yang ditinjau dalam arah yang paling berbahaya.  

Beban gempa horisontal (V) pada jembatan dapat ditentukan dengan rumus : 

 

 

 

 

V =  Wt * C* I * K * Z
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Dimana : 

WT  =  Berat nominal total dari bangunan atas termasuk beban mati tambahan dan 

setengah berat pilar  

C  = Koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar struktur, dan 

kondisi tanah yang sesuai 

I =  Faktor kepentingan jembatan  

K =  Faktor jenis struktur  

Z =  Faktor wilayah gempa 

2.6.1.3. Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi beban yang dipakai bisa bermacam-macam seperti terlihat pada tabel 

di bawah ini : 
Tabel 2. 26. Kombinasi Beban yang Lazim untuk Keadaan Batas 

AKSI 
Kombinasi Pembebanan 

Daya Layan (SLS) Ultimate (ULS) 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Aksi Tetap: 

x x x x x x x x x x x x 

Berat sendiri 
Beban mati tambahan 
Penyusutan, rangkak 
Prategang 
Pengaruh pelaksanaan tetap 
Tekanan tanah 
Penurunan 
2. Aksi Transien: x o o o o   x o o o     Beban lajur “D”, atau beban truk “T” 
Gaya rem, atau gaya sentrifugal x o o o o   x o o o     
Beban pejalan kaki   x           x         
Gesekan pada perletakan o o x o o o o o o o   o 
Pengaruh suhu o o x o o o o o o o   o 
Aliran/hanyutan/tumbukan dan 
hidrostatik/apung o   o x o o o   x o   o 

Beban angin     o o x o o   o x   o 
3. Aksi Khusus                     x   Gempa 
Beban tumbukan                         
Pengaruh getaran x x                     
Beban pelaksanaan           x           x 
Sumber : Bridge Management System ( BMS - 1992 ) 
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Keterangan: 

x =  Untuk kombinasi tertentu adalah memasukkan faktor daya layan dan beban 

ultimate secara penuh (ULS) 

o = memasukkan harga yang sudah diturunkan (SLS) 

2.6.2. Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan struktur dari jembatan yang terletak dibagian atas dari 

jembatan. Struktur jembatan bagian atas meliputi : 

2.6.2.1. Sandaran 

Merupakan pembatas antara kendaraan dengan pinggiran jembatan yang 

berfungsi sebagai pengaman bagi pemakai lalu lintas yang melewati jembatan tersebut.  

Konstruksi sandaran terdiri dari : 

♦ Tiang sandaran (Raill Post), untuk jembatan beton biasanya dibuat dari beton 

bertulang. 

♦ Sandaran (Hand Raill) biasanya dari pipa besi, kayu atau beton bertulang. 

2.6.2.2. Trotoar  

Trotoar  berfungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan 

kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan .Konstruksi Trotoar  direncanakan 

sebagai pelat beton yang diletakkan pada lantai jembatan bagian samping yang 

diasumsikan sebagai pelat yang tertumpu sederhana pada pelat jalan. Prinsip perhitugan 

pelat Trotoar  sesuai dengan SKSNI T15-1991-03. Pembebanan pada Trotoar  meliputi : 

1. Beban mati berupa berat sendiri pelat. 

2. Beban hidup sebesar 500 kg/m2 berupa beban merata dan beban terpusat pada kerb 

dan sandaran. 

3. Beban akibat sandaran. 

Langkah perencanaan penulangan pelat adalah sebagai berikut ini: 

1. Menentukan syarat-syarat batas, tumpuan dan panjang bentang. 

2. Menentukan tebal pelat lantai (berdasarkan rumus SKSNI 03-xxxx-2002). 
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dan tebal tidak boleh kurang dari 120 mm 

Dimana: β  = Ly / Lx 

 →>  3  β  one way slab (pelat satu arah) 

 →≤   3  β  two way slab (pelat dua arah) 

 Ln = panjang sisi terpanjang 

 fy = kuat leleh tulangan 

3. Memperhitungkan beban-beban yang bekerja pada pelat. 

4. Perhitungan Momen maksimum yang terjadi. 

5. Hitung penulangan ( arah-x dan arah-y) 

Data-data yang diperlukan : h, tebal selimut beton (p), Mu, diameter tulangan, tinggi 

efektif (dx dan dy). 

6. Mencari tinggi efektif dalam arah x dan arah y. 

 

 

 

 
Gambar 2. 11. Tinggi Efektif Pelat 

 dx = h - p - 
2
1 Ø 

 dy = h - p - Ø -
2
1 Ø  

7. Tentukan momen yang menentukan 2d*b
Mu    

Dimana :  Mu = momen yang terjadi 

 b = lebar per meter 

 d = tinggi efektif pelat 

8. Menentukan harga ρ berdasarkan tabel 5.1.d. “Grafik dan Tabel Perhitungan Beton 

Bertulang” 

9. Memeriksa syarat rasio penulangan (ρmin < ρ < ρmax) 

fy
1,4ρmin =  atau lihat tabel 7 CUR 1  

 
fy

cf'*0,85*
fy600

450*β1ρmax +
=  atau lihat tabel 8 CUR 1  
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 Dimana :  ρmin  = rasio penulangan minimum 

  ρmax  = rasio penulangan maksimum 

  f’c = kuat tekan beton 

  β1 = 0,85 untuk f’c < 30 Mpa 

  β1 = 0,81 untuk f’c = 35 Mpa 

10. Menghitung luas tulangan (As) untuk masing - masing arah x dan y  

As = ρ * b * d *106  

11. Memilih tulangan yang akan dipasang berdasarkan tabel 2.2.a “Grafik dan Tabel 

Perhitungan Beton Bertulang”. 

12. Memeriksa jarak antar tulangan maksimal berdasarkan tabel 11 CUR 1. 

2.6.2.3. Pelat Lantai 

Berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan. Pelat lantai diasumsikan tertumpu 

pada dua sisi. Pembebanan pada pelat lantai meliputi : 

a) Beban tetap berupa berat sendiri pelat dan berat pavement. 

b) Beban tidak tetap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Perhitungan untuk penulangan pelat lantai jembatan sama dengan prinsip 

penulangan pada pelat Trotoar. 

2.6.2.4. Balok Melintang dan Balok Memanjang 

Gelagar jembatan berfungsi untuk menyalurkan beban-beban yang bekerja di 

atasnya  dan menyalurkannya ke bangunan di bawahnya. Pembebanan gelagar meliputi : 

1. Beban mati berupa berat sendiri gelagar dan beban-beban yang bekerja di atasnya     

(pelat lantai jembatan, perkerasan, air hujan dll) 

2. Beban hidup berupa beban ”D” atau beban lajur. 

2.6.2.5. Andas/Perletakan 

Merupakan perletakan dari jembatan yang berfungsi untuk menahan beban berat 

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

sehingga abutment tidak mengalami kerusakan. 
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2.6.3. Struktur Bawah (Sub Structure) 

2.6.3.1. Pelat Injak dan Dinding Sayap (Wingwall) 

Pelat injak merupakan suatu pelat yang menghubungkan antara struktur jembatan 

dengan jalan raya. Pelat injak menumpu pada tepi abutment sebelah luar dan tanah urug 

di sebelah tepi lainnya. Sedangkan konstruksi dinding sayap (win wall) yang selain 

menerima beban dari pelat injak tersebut juga berfungsi sebagai penahan tanah di 

sebelah tepi luar konstruksi jembatan, sebagai  dinding penahan tekanan tanah dari 

belakang abutment. 

2.6.3.2. Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan horizontal dari 

bangunan atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan 

tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas jembatan. Dalam perencanaan 

ini, struktur bawah jembatan berupa abutment yang dapat diasumsikan sebagai dinding 

penahan tanah. Dalam hal ini perhitungan abutment meliputi : 

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

serta tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada abutment : 

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

beban-beban yang bekerja. 

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

gaya-gaya tersebut. 

5. Ditinjau kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh tanah. 

6. Ditinjau terhadap Settlement (penurunan tanah). 

2.6.3.3. Pilar 

Pilar identik dengan abutment perbedaannya hanya pada letak konstruksinya saja. 

Sedangkan fungsi pilar adalah untuk memperpendek bentang jembatan yang terlalu 

panjang. Pilar terdiri dari bagian-bagian antara lain : 

♦ Kepala pilar (Pierhead) 

♦ Kolom pilar 

♦ Pile Cap 
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Dalam mendesain pilar dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

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

tulangan yang diperlukan. 

2. Menentukan pembebanan yang terjadi pada pilar. 

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

beban-beban yang bekerja. 

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

gaya-gaya tersebut. 

2.6.3.4. Pondasi  

Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban di atasnya ke tanah dasar. 

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

tanah ini dapat ditentukan jenis pondasi yang akan dipakai. Pembebanan pada pondasi 

terdiri atas pembebanan vertikal maupun lateral, dimana pondasi harus mampu menahan 

beban luar diatasnya maupun yang bekerja pada arah lateralnya. 

Ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam perencanaan pondasi , 

tidak dapat disamakan antara pondasi yang satu dengan yang lain, karena tiap-tiap jenis 

pondasi mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri.  

Prosedur pemilihan tipe pondasi berdasarkan buku Mekanika Tanah dan Teknik 

Pondasi oleh Kazuto Nakazawa dkk disajikan sebagai berikut : 

1. Bila lapisan tanah keras terletak pada permukaan tanah atau  2 – 3 meter di bawah 

permukaan tanah, pondasi telapak (spread foundation) dapat digunakan. 

2. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman sampai + 10 meter dibawah 

permukaan tanah, dapat dipakai pondasi sumuran atau pondasi tiang apung (floating 

pile foundation) untuk memperbaiki tanah pondasi. 

3. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman sampai + 20 meter dibawah 

permukaan tanah, dapat dipakai pondasi tiang atau pancang baja atau tiang bor.  

4. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman sampai + 30 meter dibawah 

permukaan tanah, biasanya dipakai pondasi kaison terbuka, tiang baja atau tiang 

yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfir yang bekerja ternyata kurang 

dari 3 kg/cm2 dapat djuga digunakan pondasi kaison tekanan. 

5. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman lebih dari 40 meter dibawah 

permukaan tanah, pondasi yang paling baik digunakan adalah pondasi tiang baja atau 

pondasi tiang beton yang dicor di tempat. 
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2.6.4. Perkerasan Jalan Pendekat 

Perkerasan jalan pada perencanaan jembatan yaitu pada oprit jembatan sebagai 

jalan pendekat yang merupakan bagian penting pada proses perencanaan jalan, yang 

berfungsi : 

♦ Menyebarkan beban lalu lintas diatasnya ketanah dasar 

♦ Melindungi tanah dasar dari rembesan air hujan 

♦ Mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan 

Salah satu jenis perkerasan jalan adalah perkerasan lentur (Flexible Pavement). 

Perkerasan lentur adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran 

beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapis bawahnya. 

Dalam perencanaan perkerasan jalan ini digunakan metode Analisa Komponen 

berdasarkan Standar Konstruksi Bangunan Indonesia  (SKBI) yaitu sebagai berikut : 

a) Lalu lintas harian rata-rata (LHR) 

 LHR setiap jenis kendaraan ditentukan sesuai dengan umur rencana. 

b) Lintas ekuivalen permukaan (LEP) 

LEP =   ∑
=

n

j 1

 LHR j x cj x Ej 

dimana  :  n    = Umur rencana 

 cj   = koefisien distribusi kendaraan 

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

c) Lintas ekuivalen Akhir (LEA) 

LEA =   ∑
=

n

j 1

 LHR j(1+i)UR x cj x Ej 

Dimana :  i  = Pertumbuhan lalu lintas 

d) Lintas ekuivalen Tengah (LET) 

LET = (LEP + LEA) * ½        

e) Lintas ekuivalen rencana (LER) 

LER = LET x FP               

 

Dimana :   FP = faktor penyesuaian = UR /10                      

            UR = umur rencana 

f) Indek tebal perkerasan (ITP) 

ITP = a1 x D1 + a2 x D2 + a3 x D3   
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Dimana   : a1, a2, a3  =  koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 

               D1,D2,D3  =  tebal masing-masing perkerasan 

2.7. ASPEK PENDUKUNG 

Dalam perencanaan jembatan ini, ada beberapa aspek pendukung yang harus 

diperhatikan antara lain : 

2.7.1. Aspek Pelaksanaan dan Pemeliharan 

Aspek pelaksanaan dan pemeliharaan merupakan faktor yang sangat penting 

yang perlu dipertimbangkan pada saat merencanakan jembatan. Pada dasarnya waktu 

pelaksanaan semakin cepat dengan mutu yang tetap baik, artinya pemilihan struktur, 

teknik pelaksanaan, pemilihan tenaga dan peralatan konstruksi menjadi sangat 

menentukan. Demikian juga aspek pemeliharaan perlu menjadi pertimbangan. Bahan 

korosif tentunya akan mempengaruhi usia pelayanan jembatan dan biaya pemeliharaan. 

2.7.2. Aspek Estetika 

Dalam merencanakan jembatan akan lebih baik jika dipertimbangkan masalah 

estetika. Semakin estetika suatu jembatan maka akan terlihat semakin indah dan 

menarik. 

2.7.3. Aspek Ekonomi 

Dalam merencanakan sebuah jembatan, hal yang sangat penting untuk 

dipertimbangkan yaitu masalah biaya yang nantinya dikeluarkan untuk 

pembangunannya. Biaya diusahakan seminimal mungkin. 
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