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II BAB II 

 STUDI PUSTAKA 

 
 
2.1     TINJAUAN UMUM 

Jembatan dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi atau struktur bangunan 

yang menghubungkan rute/lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, 

danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api, dan perlintasan lainnya. Jenis-jenis 

jembatan cukup banyak tergantung dari sudut pandang yang diambil. Menurut bahan 

bangunannya sendiri jembatan dapat dikelompokan menjadi : 

a. Jembatan Kayu 

Biasanya untuk lalu lintas kecil pada bentang kecil dan kadang untuk jembatan 

pembantu. 

b. Jembatan Pasangan Batu dan Batu Bata 

Mulai ada jembatan pasangan batu dan batu bata sejak 5000 tahun yang lalu. 

Pada jembatan dengan bahan ini, struktur jembatan hanya berbentuk beam saja. 

Di Inggris jembatan dengan pasangan batu disebut Clapper Bridge. 

c. Jembatan Beton Bertulang 

Beton konvensional kuat terhadap tekan tetapi lemah terhadap tarik sehingga 

pada bagian tariknya akan mudah retak. Untuk itu digunakan tulangan baja atau 

besi yang diletakan pada bagian yang tertarik, karena baja dan besi kuat terhadap 

tarik. 

d. Jembatan Beton Prategang ( Prestressed Concrete Bridge) 

Pada jembatan beton prategang diberikan gaya prategang awal yang 

dimaksudkan untuk mengimbangi tegangan yang terjadi akibat beban. 

e. Jembatan Baja 

Keuntungan dari jembatan baja adalah segi estetikanya. Pada jembatan baja 

umumnya menggunakan struktur rangka/truss. 
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f. Jembatan  Komposit 

Jembatan komposit menggunakan dua (2) bahan yang berbeda dengan 

mengambil keuntungan dari kedua bahan tersebut, misal beton dengan baja. 

 

Klasifikasi jembatan menurut bentuk strukturnya dapat dibagi menjadi : 

a. Jembatan Lengkung (arch bridge) 

Yang membedakan bentuk pelengkung dengan bentuk-bentuk lainnya adalah 

bahwa kedua perletakan ujungnya berupa sendi sehingga pada perletakan tidak 

diijinkan adanya pergerakan ke arah horizontal. 

b. Gelagar (beam bridge) 

Jembatan bentuk gelagar terdiri dari lebih dari satu gelagar tunggal yang terbuat 

dari beton, baja, atau beton prategang. 

c. Jembatan Rangka (Truss Bridge) 

Jembatan rangka umumnya terbuat dari baja, dengan bentuk dasar berupa 

segitiga. Elemen rangka dianggap bersendi pada kedua ujungnya sehingga setiap 

batang hanya menerima gaya aksial tekan atau tarik saja. 

d. Jembatan Cable-Stayed 

Menggunakan kabel sebagai pemikul lantai lalu lintas. Pada Cable-Stayed kabel 

langsung ditumpu oleh tower. Jembatan Cable-Stayed merupakan gelagar 

menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan 

di tengah bentang. 

e. Jembatan Gantung (Suspension Bridge) 

Sistem struktur dasar jembatan gantung berupa kabel utama (main cable) yang 

memikul kabel gantung (suspension cables). Kabel gantung inilah yang 

memikul gelagar utama jembatan. 

 

2.2 ASPEK KONSTRUKSI JEMBATAN 

2.2.1 Pembebanan Jembatan 

Dalam perencanaan pembangunan jembatan jalan raya, muatan-muatan 

dan gaya yang diperhitungkan dibagi menjadi muatan primer, muatan sekunder 
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dan muatan khusus. Muatan primer merupakan muatan utama dalam 

perhitungan perencanaan jembatan yang terdiri dari beban mati, beban hidup, 

beban kejut dan gaya akibat tekanan tanah. Muatan sekunder merupakan muatan 

sementara yang selalu diperhitungkan dalam perencanaan jembatan, terdiri dari 

beban angin, gaya akibat perbedaan suhu, gaya rangkak dan susut, gaya rem, 

gaya akibat gempa bumi, gaya akibat gesekan pada tumpuan-tumpuan bergerak. 

Sedang muatan khusus terdiri dari gaya sentrifugal, gaya tumbuk pada 

jembatan layang, beban dan gaya selama pelaksanaan, gaya akibat aliran air dan 

tumbukan benda-benda hanyutan dan gaya angkat. Muatan khusus hanya 

berpengaruh pada sebagian konstruksi jembatan, tidak selalu bekerja pada 

jembatan, tergantung dari keadaan setempat, dan hanya bekerja pada sistem-

sistem tertentu. 

 

2.2.1.1 Beban Primer 

Muatan primer adalah muatan utama dalam perhitungan tegangan 

untuk setiap perencanaan jembatan. Yang termasuk muatan primer adalah : 

 

a. Beban mati (berat sendiri) 

Adalah semua muatan yang berasal dari berat sendiri elemen-elemen 

jembatan yang ditinjau, termasuk semua unsur tambahan yang dianggap satu 

kesatuan dengannya. Dalam menentukan besarnya beban mati tersebut, nilai 

berat isi dari bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam pembuatan 

jembatan dapat digunakan sebagai dasar perhitungan. 

 

b. Beban hidup 

Beban hidup adalah semua beban yang berasal dari berat-berat kendaraan 

yang bergerak/lalu lintas dan pejalan kaki yang dianggap bekerja pada 

jembatan. Muatan hidup yang ditinjau adalah beban “T” yang merupakan 

beban terpusat untuk lantai kendaraan dan beban “D” yang merupakan beban 

lajur untuk gelagar.  
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a. Beban “T” 

Untuk perhitungan kekuatan lantai kendaraan atau sistem lantai 

kendaraan jembatan harus digunakan beban “T”, yaitu beban yang 

merupakan kendaraan truk yang mempunyai beban roda ganda (dual 

wheel load) sebesar 10 ton. Mengenai beban “T” dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Beban  “T” 
 

b. Beban “D” 

Untuk perhitungan kekuatan gelagar-gelagar harus digunakan beban 

“D” atau beban jalur, yaitu susunan beban pada setiap jalur lalu lintas 

yang terdiri dari beban terbagi rata sebesar “q” ton per meter panjang 

per jalur, dan beban garis “P” ton per jalur lalu lintas. 

Distribusi beban “D” yang bekerja pada jembatan tampak seperti pada 

Gambar 2.2 di bawah ini. 
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    Gambar 2.2 Beban “D” 

 

Besar “q” ditentukan sebagai berikut : 

q = 2,2 t/m……………………………… untuk L < 30 m 

q = 2,2 t/m – 1,1/{60*(L – 30)} t/m……  untuk 30 m < L < 60 m 

q = 1,1 * {1 + (30/L)}t/m………………. untuk L > 60 m 

 

Dimana : 

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

t/m = Ton per meter panjang, per jalur 

 

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%).  

 

c. Beban Kejut 

Untuk memperhitungkan pengaruh-pengaruh getaran dan pengaruh-

pengaruh dinamis lainnya, tegangan-tegangan akibat beban garis “P” harus 

dikalikan dengan koefisien kejut yang akan memberikan hasil maksimum. 

Sedangkan beban merata “q” dan beban “T” tidak dikalikan dengan 

koefisien kejut. 
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Koefisien kejut ditentukan dengan rumus berikut: 

( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+=
L

k
50

201   

Keterangan :     

k = Koefisien kejut 

L = Panjang bentang (meter) 

 

d. Gaya Akibat Tekanan Tanah 

Bagian bangunan jembatan yang menahan tanah harus direncanakan 

dapat menahan tekanan tanah sesuai dengan rumus-rumus yang ada. Beban 

kendaraan di belakang bangunan penahan tanah diperhitungkan senilai 

dengan muatan tanah setinggi 60 cm. Beban akibat kendaraan yang bekerja 

pada dinding penahan tanah yang mengakibatkan adanya gaya tekan tanah 

pada dinding penahan diekivalensikan dengan beban merata sebesar q yang 

besarnya adalah hasil perkalian antara γ tanah dikalikan dengan 60. 

 

2.2.1.2 Beban Sekunder 

Beban sekunder adalah beban pada jembatan yang merupakan beban 

sementara yang selalu diperhitungkan dalam setiap perencanaan. Yang termasuk 

muatan sekunder adalah : 

 

a. Beban Angin 

Pengaruh beban angin sebesar 150 kg/m2 pada jembatan ditinjau 

berdasarkan bekerjanya beban angin horisontal terbagi rata pada bidang 

vertikal jembatan, dalam arah tegak lurus sumbu memanjang jembatan. 

Jumlah luas bidang vertikal bangunan atas jembatan yang dianggap terkena 

oleh angin ditetapkan sebesar suatu prosentase tertentu terhadap luas bagian-

bagian sisi jembatan dan luas bidang vertikal beban hidup. Bidang vertikal 

beban hidup ditetapkan sebagai suatu permukaan bidang vertikal yang 

mempunyai tinggi menerus sebesar 2 (dua) meter di atas lantai kendaraan.  
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b. Gaya Akibat Perbedaan Suhu 

Peninjauan diadakan terhadap timbulnya tegangan-tegangan struktural 

karena adanya perubahan bentuk akibat perbedaan suhu antara bagian-

bagian jembatan baik yang menggunakan bahan yang sama maupun dengan 

bahan yang berbeda. Pada umumnya pengaruh perbedaan suhu tersebut 

dapat dihitung dengan mengambil perbedaan suhu untuk : 

 Bangunan Baja : 

• Perbedaan suhu maksimum-minimum = 30o C 

            • Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan = 15o C 

 Bangunan Beton :  

• Perbedaan suhu maksimum-minimum = 15o C 

                                  • Perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan  < 10o C    

                                         tergantung dimensi penampang 

 

c. Gaya Rangkak dan Susut 

Besarnya pengaruh rangkak dan susut bahan beton terhadap konstruksi 

apabila tidak ada ketentuan lain, dapat dianggap senilai dengan gaya yang 

timbul akibat turunnya suhu sebesar 15o C. 

 

d. Gaya Rem 

Pengaruh gaya-gaya dalam arah memanjang jembatan akibat rem, harus 

ditinjau. Pengaruh ini diperhitungkan senilai dengan pengaruh gaya rem 

sebesar 5% dari beban “D” tanpa koefisien kejut yang memenuhi semua 

jalur lalu lintas yang ada. Gaya rem tersebut dianggap bekerja horizontal 

dalam arah sumbu jembatan dengan titik tangkap setinggi 1,20 meter di atas 

permukaan lantai kendaraan. 

 

e. Gaya Akibat Gempa Bumi 

Jembatan yang akan dibangun di daerah-daerah dimana diperkirakan 

terjadi pengaruh gempa, maka pengaruh gempa pada jembatan dihitung 

senilai dengan pengaruh suatu gaya horizontal. 
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f. Gaya Akibat Gesekan Pada Tumpuan 

Jembatan harus pula ditinjau terhadap gaya yang timbul akibat gesekan 

pada tumpuan bergerak, karena adanya pemuaian dan penyusutan dari 

jembatan akibat perbedaan suhu atau akibat-akibat lain. Gaya gesek yang 

timbul hanya ditinjau akibat beban mati saja, sedang besarnya ditentukan 

berdasarkan koefisien gesek pada tumpuan yang bersangkutan. 

 

2.2.1.3 Beban Khusus 

Beban khusus adalah beban yang merupakan beban-beban khusus 

untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan. Yang termasuk 

muatan/beban khusus antara lain : 

 

1) Gaya Sentrifugal 

Konstruksi jembatan yang ada pada tikungan harus diperhitungkan 

terhadap gaya horisontal radial yang dianggap bekerja pada tinggi 1,80 

meter di atas lantai kendaraan. Gaya horisontal tersebut dinyatakan dalam 

prosen terhadap beban “D” yang dianggap ada pada semua jalur lalu lintas 

tanpa dikalikan koefisien kejut. 

Besarnya prosentase tersebut dapat ditentukan dengan rumus berikut : 

 

    Ks = 0,79 V2 / R 

Keterangan : 

Ks = Koefisien gaya sentrifugal (prosen) 

V = Kecepatan rencana (km/jam) 

R = Jari-jari tikungan (meter) 

 

2) Beban dan Gaya Selama Pelaksanaan 

Gaya-gaya khusus yang mungkin timbul dalam masa pelaksanaan 

pembangunan jembatan, harus ditinjau dan besarnya dihitung sesuai dengan 

cara pelaksanaan pekerjaan yang digunakan. 
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3) Gaya Akibat Aliran Air dan Tumbukan Benda-benda Hanyutan 

Semua pilar dan bagian-bagian lain dari bangunan jembatan yang 

mengalami gaya-gaya aliran air, harus diperhitungkan dapat menahan 

tegangan-tegangan maksimum akibat gaya-gaya tersebut. Tekanan aliran air 

pada suatu pilar dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

 

    P = K x V2       

      Keterangan : 

      P = Tekanan aliran air 

V = Kecepatan aliran air 

K = Koefisien yang besarnya tergantung dari bentuk pilar. 

 

4) Gaya Angkat 

Bagian-bagian dasar bangunan bawah pada rencana pondasi langsung 

atau pondasi terapung harus diperhitungkan terhadap gaya angkat yang 

mungkin terjadi. 

 

5) Kombinasi Pembebanan 

Konstruksi jembatan beserta bagian-bagiannya harus ditinjau terhadap 

kombinasi pembebanan dan gaya yang mungkin bekerja. Sesuai dengan 

sifat-sifat serta kemungkinan-kemungkinan dari beban dan atau gaya pada 

setiap kombinasi, tegangan yang digunakan dalam pemeriksaan kekuatan 

konstruksi yang bersangkutan dinaikkan terhadap tegangan yang diinginkan. 

Tegangan yang digunakan, yang dinyatakan dalam prosen terhadap tegangan 

yang diijinkan untuk beberapa kombinasi beban/gaya, adalah seperti pada 

Tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Kombinasi Beban 

Kombinasi Pembebanan dan Gaya 

Tegangan Yang Digunakan 

Dalam Prosen Terhadap 

Tegangan Izin Keadaan 

Elastis 

I. M + (H +K) + Ta + Tu 

II. M + Ta + Ah + Gg + A + SR +Tm 

III. Komb. (I) + Rm + Gg + A + SR +  Tm + S 

IV. M + Gh + Tag + Gg + Ahg + Tu 

V. M + Pl 

VI. M + (H + K) + Ta + S Tb           

100% 

125% 

140% 

150% 

130% 

150% 

       Sumber : Bina Marga, 1987  

 

Keterangan : 

A = Beban angin 

Ah = Gaya akibat aliran dan hanyutan 

Ahg = Gaya akibat aliran dan hanyutan pada waktu gempa 

Gg = Gaya gesek pada tumpuan bergerak 

Gh = Gaya horisontal ekivalen akibat gempa bumi 

(H+K)   = Beban hidup dengan kejut 

M = Beban mati 

Pl = Gaya-gaya pada waktu pelaksanaan 

Rm = Gaya rem 

S = Gaya sentrifugal 

SR = Gaya akibat susut dan rangkak 

Tm = Gaya akibat perubahan suhu 

Ta = Gaya  tekanan tanah 

Tb = Gaya tumbuk 

Tu = Gaya angkat 
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2.2.2 Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan bagian atas suatu jembatan yang berfungsi 

untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas, orang, atau 

lainnya, yang kemudian menyalurkannya ke bangunan di bawahnya. Struktur 

atas jembatan terdiri dari : 

1. Sandaran (Railling) 

Sandaran merupakan pembatas pada pinggiran jembatan, sehingga 

memberikan rasa aman bagi pengguna jembatan yang melewatinya. 

Konstruksi sandaran terdiri dari : 

 Tiang sandaran (Raill post) 

Tiang sandaran biasanya terbuat dari beton bertulang untuk jembatan 

dengan girder beton atau profil baja. Sedangkan untuk jembatan rangka 

baja, tiang sandaran menyatu dengan struktur rangka tersebut. 

 Sandaran (Hand raill) 

Sandaran biasanya terbuat dari pipa besi, kayu, beton bertulang. 

Tiang-tiang sandaran pada setiap tepi trotoar harus diperhitungkan untuk 

dapat menahan beban horisontal sebesar 100 kg/m, yang bekerja pada 

tinggi 90 cm di atas lantai trotoar. 

 

2. Trotoar 

 Trotoar direncanakan sebagai pelat beton yang diletakkan pada pelat 

lantai jembatan bagian samping yang diasumsikan sebagai pelat yang 

tertumpu sederhana pada pelat lantai jembatan. Konstruksi trotoar 

direncanakan mampu mendukung : 

 Beban mati berupa berat sendiri trotoar 

 Beban hidup merata sebesar 500 kg/m2 

 Beban mati akibat tiang sandaran 

 Beban akibat kerb, yaitu satu beban horisontal ke arah melintang 

jembatan sebesar 500 kg/m yang bekerja pada puncak kerb atau 25 cm di 

atas lantai kendaraan apabila kerb yang bersangkutan lebih tinggi dari 25 

cm. 
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Dalam perhitungan kekuatan gelagar karena pengaruh beban hidup trotoar, 

diperhitungkan beban sebesar 60% beban hidup trotoar. 

 

3. Pelat Lantai 

Pelat lantai berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang 

diasumsikan tertumpu pada dua sisi. Pembebanan pelat lantai meliputi : 

 Beban mati  

Beban mati terdiri dari berat sendiri pelat, berat perkerasan, dan berat air 

hujan. 

 Beban hidup 

Beban hidup pada pelat lantai dinyatakan dengan beban “T”. 

 

4. Diafragma 

 Diafragma juga dapat dikatakan sebagai balok melintang yang terletak di 

antara balok induk atau balok memanjang yang satu dengan yang lain. 

Konstruksi ini berfungsi sebagai pengaku gelagar memanjang dan tidak 

berfungsi menahan beban luar apapun kecuali berat sendiri diafragma. 

Untuk perhitungan momen sesuai dengan Dasar-Dasar Perencanaan Beton 

Bertulang (DDPBB). 

 

5. Balok Memanjang 

 Merupakan gelagar utama yang berfungsi menahan semua beban yang 

bekerja pada jembatan dan menyalurkannya ke tumpuan untuk disalurkan ke 

tanah dasar melalui pondasi. 

 

6. Andas Jembatan 

 Andas jembatan atau perletakan adalah penumpu jembatan yang berfungsi 

menyalurkan semua beban jembatan ke abutment, yang akan diteruskan lagi 

ke pondasi. 
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7. Oprit 

Oprit dibangun agar memberikan kenyamanan saat peralihan dari ruas 

jalan ke jembatan. Oprit di sini dilengkapi dengan dinding penahan. Pada 

perencanaan oprit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Tipe dan kelas jalan ataupun jembatan. Hal ini sangat berhubungan 

dengan kecepatan rencana. 

b. Volume lalu lintas. 

c. Tebal perkerasan. 

Syarat-syarat ruang bebas  

Yang dimaksud ruang bebas jembatan adalah tinggi dan lebar ruang bebas 

jembatan dengan ketentuan : 

 Tinggi minimum untuk jembatan tertutup 5 meter. 

 Lebar minimum untuk jembatan ditetapkan menurut jumlah jalur lalu 

lintas ditambah dengan kebebasan samping minimum 2 x 0,5 meter. 

 Tinggi bebas minimum terhadap banjir 50 tahunan ditetapkan sebesar ± 1 

meter. Untuk sungai-sungai yang mempunyai karakteristik khusus, tinggi 

bebas disesuaikan dengan keperluan berdasarkan penelitian lebih lanjut. 

 

2.2.3 Struktur Bawah (Sub Structure)   

Bangunan bawah merupakan bagian jembatan yang menerima beban dari 

bangunan atas ditambah tekanan tanah dan gaya tumbukan dari perlintasan di 

bawah jembatan, yang kemudian menyalurkannya ke tanah dasar. Struktur 

bawah jembatan meliputi : 

 

1. Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertikal dan horizontal dari 

bangunan atas ke pondasi dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan 

tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas jembatan. Konstruksi 

abutment harus mampu mendukung beban-beban yang bekerja, yang meliputi : 
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a. Beban Vertikal  

 Berat bangunan atas  

 Berat tanah isian  

 Beban pelat injak  

 Berat sendiri abutment  

 Beban hidup  

b. Beban Horizontal 

Adalah beban yang dipengaruhi oleh kestabilan abutment, yang terdiri 

dari : 

 Gaya rem dan traksi  

 Gaya akibat tekanan tanah  

 Gaya beban angin  

 Gaya gesekan pada tumpuan  

 Gaya akibat gempa  

Gaya-gaya yang bekerja pada abutment bisa dilihat pada Gambar 2.3 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gaya-gaya yang bekerja pada abutment 
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Keterangan : 

Rl = Beban hidup akibat bangunan atas (T/m)  

Rd = Beban mati akibat bangunan atas (T/m) 

Hs = Gaya horisontal akibat beban sekunder (T/m) 

q = Beban merata pembebanan (T/m2) 

Pa = Gaya tekanan tanah (T/m) 

Wc = Beban mati akibat berat sendiri abutment (T/m) 

Ws = Beban mati akibat berat tanah timbunan (T/m) 

F = Gaya angkat (T/m) 

q1, q2 = Reaksi pada tanah dasar (T/m2) 

 

2. Pilar Jembatan  

 Pilar identik dengan abutment, perbedaannya hanya pada letak konstruksinya 

saja.  Pilar jembatan berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan 

horisontal dari bangunan atas pada pondasi. Konstruksi pilar harus mampu 

mendukung beban-beban : 

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

trotoar, sandaran, perkerasan,  dan air hujan). 

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

 Beban hidup akibat bangunan atas (beban merata, beban garis, dan beban 

hidup pada trotoar). 

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

tumbukan benda-benda hanyutan). 

Gaya-gaya yang bekerja pada pilar jembatan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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 Gambar 2.4 Gaya-gaya yang bekerja pada pilar jembatan 

 

Keterangan : 

(a) Arah ortogonal ke sumbu jembatan 

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

atas) (t) 

Wc     : Beban mati akibat berat sendiri pilar (t) 

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

F     : Gaya angkat ke atas (t) 

q1 , q2 : Reaksi tanah (t/m2) 

(b) Arah sumbu jembatan  

Rd     : Beban mati akibat kerja bangunan atas (t) 

Rl     : Beban hidup akibat kerja bangunan atas (t) 

Hs     : Gaya horisontal akibat beban sekunder (t) 

q3, q4  : Reaksi tanah (t/m2) 

 

2.2.4 Pondasi 

   Pondasi berfungsi menyalurkan beban–beban terpusat dari bangunan 

bawah ke dalam tanah pendukung dengan cara sedemikian sehingga hasil 
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tegangan dan gerakan tanah dapat dipikul oleh keseluruhan struktur. Jenis 

pondasi umum yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 

 Alternatif 1 : 

 Pondasi Dangkal  

Dapat dilakukan dengan pondasi langsung maupun sumuran. 

 Alternatif 2 : 

 Pondasi Dalam 

Dapat dilakukan dengan sumuran, tiang bor maupun tiang pancang (dari 

bahan kayu, baja, beton). 

 

Jenis dan penggolongan pondasi dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 2.5 Jenis Pondasi Tipikal 

 

Untuk jenis pondasi tiang pancang, perhitungan pondasi ini meliputi : 

1. Penulangan akibat gaya hammer 

2. Penulangan akibat gaya pengangkatan 

3. Kontrol kekuatan tiang terhadap beban tekanan tanah pasif 

Jenis Pondasi Dangkal Pondasi Langsung 

Pondasi Sumuran 

Dalam Sumuran 

Tiang Pancang 

Tiang Bor Kayu 

Baja 

Beton 

Tiang H 

Tiang Pipa 

Bertulang 

Pratekan 
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Sedangkan rumus Daya Dukung Tiang Pancang adalah seperti pada persamaan  

berikut ini :  

                                          
5

)(
3

)( JHPxOAxqcQ +=                                  

Keterangan : 

 Q     = Daya dukung untuk satu tiang 

  A     = Luas penampang tiang pancang ( cm2 ) 

  qc    = Nilai conus resistance ( kg/cm2 ) 

  O     = Keliling tiang pancang ( cm ) 

  JHP = Nilai total friction ( kg/cm2 )  

 

Bila nilai conus resistance kecil , maka dapat diabaikan atau digunakan sebagai 

angka keamanan sesuai dengan persamaan berikut : 

                                            
5

qxfQ =   

Keterangan : 

 Q    = Daya dukung untuk satu tiang 

 q     = Nilai conus resistance 

 f      = Nilai faktor keamanan 

 

Effisiensi  tiang pancang sesuai dengan persamaan berikut : 

  
mn

nmmn )1()1(
90

1 0

−+−
−=

αη  
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Keterangan :   

η     = Efisiensi tiang pancang 

α     = Arc tan ( d / s ) 

d     = Diameter tiang 

s     = Jarak antar tiang 

m    = Jumlah baris tiang 

n     = Jumlah tiang setiap baris  

 

Daya dukung tiang pancang dalam kelompok tiang diperhitungkan dengan 

persamaan berikut : 

                                 Q tot = Q * η 

Keterangan :   

Q tot  :  Daya dukung tiang group 

Q :  Daya dukung tiang tunggal 

η :  Efisiensi tiang pancang 

Kebutuhan tiang pancang untuk satu abutment diperhitungkan dengan 

persamaan berikut :    

                                   
Pa

VI
N ∑=   

Dengan   ∑ VI  = Beban vertikal terbesar 

   

2.2.5 Bangunan Pelengkap Jembatan 

Banguanan pelengkap jembatan antara lain terdiri dari tembok samping, 

tembok muka, dinding penahan tanah (retaining wall), pelindung lereng (slope 

protection), pelindung erosi dan gerusan (scouring), pengarah aliran, drainase 

jembatan dan sebagainya. 
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2.3 ASPEK JARINGAN JALAN 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004  tentang 

jalan Bab III pasal 6 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 tentang jalan Bab II pasal 5, sesuai dengan peruntukannya jalan terdiri dari Jalan 

Umum dan Jalan Khusus. Untuk jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, 

status dan kelas, sedangkan jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum 

dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan, dan ketentuan-ketentuan 

tentang jalan khusus diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

2.3.1 Sistem Jaringan Jalan 

Jalan mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang mengikat dan 

menghubungkan pusat – pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam 

pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Dalam hal ini peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa, jaringan jalan diklasifikasikan dalam 2 

(dua) sistem, yaitu : 

 

1. Sistem Jaringan Jalan Primer 

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah 

tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat – pusat kegiatan (kota). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 tentang jalan Bab II pasal 7, sistem jaringan jalan primer disusun 

berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan 

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

: 

a. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan 

wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan. 

b. Menghubungkan antar pusat kegiatan nasional. 
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Rencana tata ruang meliputi seluruh tata ruang nasional, propinsi, 

kabupaten/kota, yaitu : 

a. PKN  (Pusat Kegiatan Nasional) 

Kota yang mempunyai potensi sebagai gerbang ke kawasan-kawasan 

internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong potensi daerah 

sekitarnya, serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi 

melayani beberapa provinsi dan nasional, dengan kriteria penentuan : kota 

yang mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa 

pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala 

nasional/beberapa propinsi, pusat pengolahan/pengumpul barang secara 

nasional/beberapa propinsi, simpul transportasi secara nasional/beberapa 

propinsi, jasa pemerintahan untuk nasional/beberapa propinsi, jasa publik 

yang lain untuk nasional/beberapa propinsi. (PP RI No. 47/1997) 

b. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) 

Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang 

melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan : pusat jasa 

pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat 

pengolahan/pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten, simpul 

transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk 

beberapa kabupaten. (PP RI No. 47/1997) 

c. PKL ( Pusat Kegiatan Lokal) 

Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang 

mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan 

kriteria penentuan : pusat jasa keuangan/bank yang melayani satu kabupaten 

atau beberapa kecamatan, pusat pengolahan/pengumpul barang untuk 

beberapa kecamatan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat 

khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis. (PP RI 

No.47/1997) 

d. PK di bawah PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan) 

Kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah 

pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah 
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dari pusat kegiatan lokal dan terikat jangkauan serta orientasi yang mengikuti 

prinsip-prinsip di atas. (PP RI No. 47/1997) 

PKN, PKW, PKL, PK di bawah PKL, adalah kawasan-kawasan perkotaan 

yang masing-masing mempunyai jangkauan pelayanan berskala nasional, 

wilayah, dan lokal. 

 

2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 

perkotaan. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2006 tentang jalan Bab II pasal 8, sistem jaringan jalan sekunder disusun 

berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi 

barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang 

menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, 

fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan 

seterusnya sampai ke persil. 

 

Sistem jaringan jalan primer dan sekunder disajikan pada Gambar 2.6 dan 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2.6 Sistem Jaringan Jalan Primer 

                                                 Sumber : Bina Marga, 2004  
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Gambar 2.7 Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

                                                   Sumber : Bina Marga, 2004  

  

2.3.2 Pengelompokan Jalan Menurut Fungsi/Peranan 

Sesuai dengan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan, 

pengelompokan jalan berdasarkan peranan atau fungsinya dapat digolongkan 

sebagai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Keempat 

fungsi jalan tersebut terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem 

jaringan jalan sekunder. 
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a. Jalan Arteri. 

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah 

jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

b. Jalan Kolektor 

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul 

atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

c. Jalan  Lokal 

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

d. Jalan Lingkungan 

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan 

dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. 

 

2.3.3 Kaitan Antara Sistem Jaringan Jalan dengan Peranan Fungsi Jalan 

Kaitan antara sistem jaringan jalan dengan peranan jalan akan 

menampilkan jalan dengan fungsi sitem tertentu, yaitu : 

a. Sistem Jaringan Jalan Primer dengan Peranan Jalan, menampilkan : 

1. Jalan Arteri Primer 

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat 

kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan wilayah (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 10   

ayat 1). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

 Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 60 km/jam. 

 Lebar badan jalan paling rendah 11 meter. 

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

 Lalu lintas jarak jauh tidak terganggu oleh lalu lintas lokal dan 

kegiatan lokal. 
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 Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien (jarak antar jalan 

masuk/akses langsung minimum 500 meter), agar kecepatan dan 

kapasitas dapat terpenuhi. 

 Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, 

sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

 Tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan dan/atau 

kawasan pengembangan perkotaan. 

 Persyaratan teknis jalan masuk dan persimpangan ditetapkan oleh 

Menteri. 

2. Jalan Kolektor Primer 

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara 

pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat 

kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat 

kegiatan lokal (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 10 ayat 2). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

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

 Lebar badan jalan paling rendah 9 meter. 

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

 Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga tidak 

mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar 

jalan masuk/akses langsung minimum 400 meter). 

 Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, 

sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

 Tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan dan/atau 

kawasan pengembangan perkotaan. 

 Persyaratan teknis jalan masuk dan persimpangan ditetapkan oleh 

Menteri. 

3. Jalan Lokal Primer 

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah 

dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau 
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pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat 

kegiatan lingkungan (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 10 

ayat 3). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

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

 Lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter. 

 Tidak terputus walaupun memasuki desa. 

4.    Jalan Lingkungan Primer 

Jalan lingkungan primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam 

kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan 

(PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 10 ayat 4). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

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

 Lebar badan jalan paling rendah 6,5 meter. 

 Bila tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) 

atau lebih, lebar badan jalan paling rendah 3,5 meter. 

 

b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder  dengan Peranan Jalan, 

menampilkan : 

1. Jalan Arteri Sekunder 

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kedua (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 11 ayat 

1). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

 Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 30 km/jam. 

 Lebar badan jalan paling rendah 11 meter. 

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

 Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 
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 Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga tidak 

mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar 

jalan masuk/akses langsung minimum 250 meter). 

 Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, 

sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

 Persyaratan teknis jalan ditetapkan oleh Menteri. 

2. Jalan Kolektor Sekunder 

Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan 

sekunder kedua (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 11 ayat 

2). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

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

 Lebar badan jalan paling rendah 9 meter. 

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

 Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 

 Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga tidak 

mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan (jarak antar 

jalan masuk/akses langsung minimum 200 meter). 

 Persimpangan dengan jalan lain dilakukan pengaturan tertentu, 

sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. 

 Persyaratan teknis jalan ditetapkan oleh Menteri. 

3. Jalan Lokal Sekunder 

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 

perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan 

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan (PP RI 

No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 11 ayat 3). 

Persyaratan minimum untuk desain : 
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 Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 10 km/jam. 

 Lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter. 

 Persyaratan teknis jalan ditetapkan oleh Menteri. 

4. Jalan Lingkungan Sekunder 

Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan 

perkotaan (PP RI No.34/2006 tentang jalan Bab II pasal 11 ayat 4). 

Persyaratan minimum untuk desain : 

 Kecepatan rencana (Vr) paling rendah 10 km/jam. 

 Lebar badan jalan paling rendah 6,5 meter. 

 Bila tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) 

atau lebih, lebar badan jalan paling rendah 3,5 meter. 

 Persyaratan teknis jalan ditetapkan oleh Menteri. 

 

2.3.4 Pengelompokan Jalan Menurut Status dan Penetapan Status Jalan 

Klasifikasi jalan menurut status dan wewenang pembinaannya, sesuai 

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004  tentang 

jalan Bab III pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2006 tentang jalan Bab II pasal 25, dapat dikelompokkan menjadi Jalan 

Propinsi, Jalan Kabupaten/Kotamadya, Jalan Desa. 

a. Jalan Nasional 

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan 

jalan strategis nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan Propinsi 

Jalan propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

propinsi. 
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c. Jalan Kabupaten 

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang tidak termasuk pada jalan Nasional dan jalan Propinsi, yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 

antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan Kota 

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta 

menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 

e. Jalan Desa 

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

 

2.3.5 Pembagian Kelas Jalan 

Pembagian kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan 

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana 

jalan. 

Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu 

lintas dan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapaun pembagian jalan tersebut adalah 

seperti berikut : 

a. Jalan Kelas I 

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan 

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak 

melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan > 

10 ton. 
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b. Jalan Kelas II 

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan 

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak 

melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan 10 

ton. 

c. Jalan Kelas IIIA 

Jalan arteri atau jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran 

panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat (MST) 

yang diijinkan 8 ton. 

d. Jalan Kelas IIIB 

Jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan 

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak 

melebihi 12.000mm, dan muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan 8 

ton. 

e. Jalan Kelas IIIC 

Jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan 

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak 

melebihi 9.000mm, dan muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan 8 

ton. 

 

Pembagian kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan 

dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan 

kecil. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk, 

persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta 

pagar. Adapun pembagian kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan 

prasarana jalan adalah sebagai berikut : 

a. Jalan Bebas Hambatan 

Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk 

secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang 
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milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) 

lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.  

b. Jalan Raya 

Spesifikasi jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus 

dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan 

median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 

3,5 (tiga koma lima) meter.  

c. Jalan Sedang 

Spesifikasi jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak 

sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 

(dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) 

meter. 

d. Jalan Kecil 

Spesifikasi jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas 

setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur 

paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter. 

 

2.4 ASPEK LALU LINTAS 

 Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan jembatan 

ditinjau dari segi lalu lintas, antara lain : 

1. Nilai konversi kendaraan  

2. Lalu lintas harian rata-rata 

3. Volume lalu lintas 

4. Kapasitas jalan 

5. Derajat kejenuhan 

 

2.4.1 Ekivalensi Mobil Penumpang (emp) 

 Ekivalensi mobil penumpang yaitu faktor konversi berbagai jenis kendaraan 

dibandingkan dengan mobil penumpang atau kendaraan ringan lainnya sehubungan 

dengan dampaknya pada perilaku lalu lintas. Untuk mobil penumpang dan kendaraan 

ringan lainnya, nilai emp adalah 1,0. Sedangkan nilai emp untuk masing-masing 
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kendaraan untuk jalan luar kota (jalan dua lajur-dua arah tak terbagi) adalah seperti pada 

Tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2  Ekivalensi kendaraan penumpang (emp) untuk jalan 2/2 UD 

Tipe 

Alinyemen

Arus Total 

(Kend/Jam)

emp 

MHV LB LT MC 

Lebar Jalur Lalu Lintas (m) 

< 6 m 6 – 8 m > 8 m 

Datar 0 

800 

1350 

≥ 1900 

1,2 

1,8 

1,5 

1,3 

1,2 

1,8 

1,6 

1,5 

1,8 

2,7 

2,5 

2,5 

0,8 

1,2 

0,9 

0,6 

0,6 

0,9 

0,7 

0,5 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

Bukit 0 

650 

1100 

≥ 1600 

1,8 

2,4 

2,0 

1,7 

1,6 

2,5 

2,0 

1,7 

5,2 

5,0 

4,0 

3,2 

0,7 

1,0 

0,8 

0,5 

0,5 

0,8 

0,6 

0,4 

0,3 

0,5 

0,4 

0,3 

Gunung 0 

450 

900 

≥ 1350 

3,5 

3,0 

2,5 

1,9 

2,5 

3,2 

2,5 

2,2 

6,0 

5,5 

5,0 

4,0 

0,6 

0,9 

0,7 

0,5 

0,4 

0,7 

0,5 

0,4 

0,2 

0,4 

0,3 

0,3 

 Sumber : Bina Marga, 1997 

 
Keterangan : 

     MHV : Kendaraan Berat Menengah 

    LB : Bus Besar 

    LT : Truk Besar 

    MC : Sepeda Motor 

Untuk kendaraan ringan (LV), nilai emp selalu 1,0 untuk semua jenis kendaraan. 

 

2.4.2 Pertumbuhan Lalu Lintas Harian Rata-Rata 

Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) adalah jumlah kendaraan yang akan 

melewati satu titik dalam satu ruas dengan pengamatan selama satu tahun dibagi 365 

hari. Besarnya LHR akan digunakan sebagai dasar perencanaan jalan dan evaluasi lalu 
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lintas pada masa yang akan datang. Volume LHR pada tahun rencana ditinjau terhadap 

kondisi ekonomi daerah Kabupaten Wonosobo. Untuk memprediksi LHR tersebut, 

digunakan metode regresi linier dengan persamaan seperti di bawah ini : 

 

                       Y    = a + b X 

                        r2                = ( )( )( )
22 )( ii

iiii

XYn

YXYXnb

Σ−Σ

−∑ ∑∑   

                  a   = 22

2

)( XiXin
XiYiXiXiYi

Σ−Σ
Σ∗Σ−Σ∗Σ   

                  b   = 22 )( XiXin
YiXiXiYin

Σ−Σ
Σ∗Σ−Σ  

Keterangan   : 

Y  : Besarnya LHR 

a dan b : Konstanta awal regresi 

X  : PDRB Kabupaten Wonosobo 

n  : Jumlah data 

 

2.4.3 Volume Lalu Lintas Jam Perencanaan 

Besarnya volume lalu lintas (Q), berasal dari besar LHRn (smp/hari). Dimana 

untuk mengubah satuan LHRn dari smp/hari menjadi smp/jam, maka perlu adanya suatu 

faktor pengali LHRn yaitu faktor k, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. 

 

                                  Q     =  k x LHRn 

Keterangan :  

     Q          = Volume lalu lintas (smp/jam) 

     LHRn   = Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari) 

     k           = Faktor LHRn  

            Dimana nilai k ditentukan berdasarkan besar kecilnya LHR (menurut pedoman 

Perancangan Geometri Jalan Luar Kota/PGJAK). 
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Data LHR perlu dikonversikan ke dalam satuan smp/hari, masing–masing 

kendaraan dikalikan dengan nilai ekuivalensi mobil penumpang (emp) yang besarnya 

dapat dilihat dalam Tabel 2.3 sampai dengan Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.3 Nilai ekuivalen mobil penumpang untuk jalan tak terbagi  (UD) 

Tipe jalan: jalan 

tak terbagi 

Arus lalu lintas 

total dua arah 

Kend/ Jam 

emp 

HV 

Sepeda Motor (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 

0,4 

0,25 

Empat lajur tak 

terbagi (4/2 UD) 

0 

≥ 3700 

1,3 

1,2 

0,4 

0,25 

Sumber : Bina Marga, 1997 

 

Tabel 2.4 Nilai ekuivalen mobil penumpang untuk jalan terbagi dan satu arah (D) 

Tipe jalan: jalan satu arah dan 

jalan terbagi 

Arus lalu lintas 

per lajur 

Kend/ Jam 

emp 

HV 
Sepeda Motor 

(MC) 

Dua lajur satu arah (2/1) dan 

empat lajur terbagi (4/2D) 

0 

≥ 1050 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

Tiga lajur satu arah (3/1) dan 

enam lajur terbagi (62D) 

0 

≥ 1100 

1,3 

1,2 

0,40 

0,25 

Sumber : Bina Marga, 1997  
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Tabel 2.5 Nilai ekuivalen mobil penumpang untuk jalan dua lajur dua arah tak terbagi 

(2/2UD) 

Tipe 

Alinyemen 

Arus Lalu 

Lintas 

Kend/ Jam 

emp 

Micro Truk 

+ Small Bus 
Bus 

Truk 

2sb 3sb 

Sepeda Motor 

Lebar Jalan (M) 

< 6 6 - 8 > 8 

Datar 

0 

800 

1350 

≥ 1900 

1,2 

1,8 

1,5 

1,3 

1,2 

1,8 

1,6 

1,8 

1,8 

2,7 

2,5 

2,5 

0,8 

1,2 

0,9 

0,6 

0,6 

0,9 

0,7 

0,5 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

 Sumber : Bina Marga, 1997 

 

  Tabel 2.6 Nilai ekuivalen mobil penumpang untuk jalan empat lajur dua arah terbagi 

dan tak terbagi (4/2) 

Tipe 

alinyemen 

Arus total ( kend/ jam) emp 

Jalan terbagi 

per arah 

Kend/ Jam 

Jalan tak 

terbagi total 

Kend/Jam 

MHV LB LT MC 

Datar 

 

0 

1000 

1800 

≥ 2150 

0 

1700 

3250 

≥ 3950 

1,2 

1,4 

1,6 

1,3 

1,2 

1,4 

1,7 

1,5 

1,6 

2,0 

2,5 

2,0 

0,5 

0,6, 

0,8 

05 

  Sumber : Bina Marga, 1997  
 

2.4.4 Kapasitas Jalan 

a. Kapasitas jalan perkotaan 

Untuk menganalisa besarnya kapasitas jalan perkotaan, berdasarkan Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) bab jalan perkotaan, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut : 

                  C =  CO x FCW  x FCSP x FCSF x FCCS  (smp/jam) 
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Keterangan :     

                   C       =  Kapasitas 

  CO     =  Kapasitas dasar (smp/jam) 

  FCW   =  Faktor penyesuaian akibat lebar lajur lalu lintas 

  FCSP   =  Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 

  FCSF  =  Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

  FCCS   =  Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

Nilai-nilai kapasitas dasar untuk jalan perkotaan dapat dilihat dalam Tabel 2.7. 

Untuk menentukan nilai faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas 

perkotaan ditunjukkan oleh Tabel 2.8. Sedangkan faktor penyesuaian kapasitas akibat 

pemisah arah untuk jalan 2/2 UD dan 4/2 UD ditunjukkan oleh Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.7  Kapasitas dasar jalan perkotaan 

Tipe jalan Kapasitas dasar (smp/ jam) Catatan 

Empat lajur terbagi atau 

jalan satu arah 
1650 Per lajur 

Empat lajur tak-terbagi 1500 Per lajur 

Dua lajur tak- terbagi  2900 Total dua arah 

       Sumber : Bina Marga, 1997 

 

Tabel 2.8 Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas perkotaan 

Tipe jalan Lebar efektif jalur lalu lintas Wc (m) FCw 

Empat lajur terbagi atau 

jalan satu arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 
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Tipe jalan Lebar efektif jalur lalu lintas Wc (m) FCw 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua lajur tak terbagi 

Total kedua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 
   Sumber : Bina Marga, 1997       

 

Tabel  2.9 Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah untuk jalan 2/2 UD dan 4/2 UD 

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

FCsp 
2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Bina Marga, 1997 

 

Untuk masing-masimg tipe jalan, besarnya faktor penyesuaian kapasitas akibat 

adanya hambatan samping dengan bahu ditunjukkan pada Tabel 2.10. Pada Tabel 2.11 

ditunjukkan besarnya nilai-nilai faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran 

kota. Penyesuaian kapasitas akibat adanya hambatan samping akibat kerb ditunjukkan 

pada Tabel 2.12. 
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Tabel  2.10 Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping dengan bahu 

Tipe jalan 

Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian akibat hambatan sampiang FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,88 

0,84 

0,98 

0,97 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,96 

4/2 UD 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,96 

0,94 

0,92 

0,87 

0,80 

0,99 

0,97 

0,95 

0,91 

0,86 

1,01 

1,00 

0,98 

0,94 

0,90 

1,03 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

2/2 UD 

Atau jalan 

satu arah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,94 

0,92 

0,89 

0,82 

0,73 

0,96 

0,94 

0,92 

0,86 

0,79 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,91 

  Sumber : Bina Marga, 1997 
 

Tabel 2.11 Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota 

Ukuran kota 

 (juta penduduk) 
Faktor penyesuaian untuk ukuran kota 

< 0,1 

0,1 – 0,5 

0,5 – 1,0 

1,0 – 3,0 

> 3,0 

0,86 

0,90 

0,94 

1,00 

1,04 

      Sumber : Bina Marga, 1997 
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Tabel  2.12 Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping dengan kereb 

Tipe jalan 

Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian akibat hambatan samping  dan 

jarak kereb penghalang FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,95 

0,94 

0,91 

0,86 

0,81 

0,97 

0,96 

0,93 

0,89 

0,85 

0,99 

0,98 

0,95 

0,92 

0,88 

1,01 

1,00 

0,98 

0,95 

0,92 

4/2 UD 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,95 

0,93 

0,90 

0,84 

0,77 

0,97 

0,95 

0,92 

0,87 

0,81 

0,99 

0,97 

0,95 

0,90 

0,85 

1,01 

1,00 

0,97 

0,93 

0,90 

2/2 UD 

Atau jalan 

satu arah 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,93 

0,90 

0,86 

0,78 

0,68 

0,96 

0,92 

0,88 

0,81 

0,72 

0,97 

0,95 

0,91 

0,84 

0,77 

0,99 

0,97 

0,94 

0,88 

0,82 

  Sumber : Bina Marga, 1997 
 

b. Kapasitas jalan luar kota 

Kapasitas jalan luar kota, berdasarkan MKJI 1997 bab jalan luar kota, dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

 

                             C =  C o x FC w x FCsp x FC sf  (smp/jam) 

Dimana :     

     C       =  Kapasitas 

  CO     =  Kapasitas dasar (smp/jam) 

  FCW   =  Faktor penyesuaian akibat lebar lajur lalu lintas 
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  FCSP   =  Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 

  FCSF  =  Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

 Nilai kapasitas dasar jalan luar kota untuk masing-masing tipe jalan/alinyemen 

ditunjukkan oleh Tabel 2.13. Untuk faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu 

lintas ditunjukkan oleh Tabel 2.14. 
 

Tabel 2.13 Kapasitas dasar jalan luar kota alinyemen datar 

Tipe jalan / tipe 

Alinyemen 
Kapasitas dasar Catatan 

Empat lajur terbagi 

Datar 

Bukit 

Gunung 

 

1900 

1850 

1800 

Per lajur 

Empat lajur tak-terbagi 

Datar 

Bukit 

Gunung 

 

1700 

1650 

1600 

Per lajur 

Dua lajur tak- terbagi 

Datar 

Bukit 

Gunung 

 

3100 

3000 

2900 

Total dua arah 

      Sumber : Bina Marga, 1997 
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Tabel 2.14 Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas 

Tipe jalan 
Lebar efektif jalur lalu lintas Wc 

(m) 
FCw 

Empat lajur terbagi 

Enam lajur terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

 

0,91 

0,96 

1,00 

1,03 

Tipe jalan 
Lebar efektif jalur lalu lintas Wc 

(m) 
FCw 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

 

0,91 

0,96 

1,00 

1,03 

Dua lajur tak terbagi 

Total kedua arah 

5 

6 

7 

8 

9 

10- 

11 

 

0,69 

0,91 

1,00 

1,08 

1,15 

1,21 

1,27 
         Sumber : Bina Marga, 1997 
 

 Besarnya faktor penyesuaian kapasitas akibat pemisahan arah untuk jalan 2/2 

UD dan 4/2 UD dapat dilihat pada Tabel 2.15. Faktor penyesuaian kapasitas akibat 

hambatan samping ditunjukkan oleh Tabel 2.16. 
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Tabel  2.15 Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah untuk jalan 2/2 UD dan 4/2 UD 

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

FCsp 
2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 

4/2 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 

  Sumber : Bina Marga, 1997 

Untuk jalan terbagi, faktor penyesuaian akibat pemisahan arah 1,0. 
 

Tabel  2.16 Faktor penyesuaian kapasitas akibat hambatan samping 

Tipe jalan 

Kelas 

hambatan 

samping 

Faktor penyesuaian akibat hambatan sampiang 

FCsf 

Lebar bahu efektif Ws 

≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,99 

0,96 

0,93 

0,90 

0,88 

1,00 

0,97 

0,95 

0,92 

0,90 

1,01 

0,99 

0,96 

0,95 

0,93 

1,03 

1,01 

0,99 

0,97 

0,96 

2/2 UD 

4/2 UD 

VL 

L 

M 

H 

VH 

0,97 

0,93 

0,88 

0,84 

0,80 

0,99 

0,95 

0,91 

0,87 

0,83 

1,00 

097 

0,94 

0,91 

0,88 

1,02 

1,00 

0,98 

0,95 

0,93 

      Sumber : Bina Marga, 1997 

 

2.4.5 Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas 

jalan, digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas pada suatu 

simpang  dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan akan menunjukkan apakah segmen 

jalan itu akan bermasalah dalam kapasitasnya atau tidak. Besarnya nilai derajat 

kejenuhan ditunjukkan oleh persamaan berikut : 



II-44 
 

                                    DS = 
C
Q  < 0.75            

Dimana : 

DS     = Derajat kejenuhan  

Q       = Volume lalu lintas (smp/jam) 

C       = Kapasitas jalan (smp/jam) 

 

2.5 ASPEK GEOMETRI 

Dalam perencanaan jalan raya bentuk geometri jalan harus ditentukan sedemikian 

rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal pada 

lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Untuk itu perlu diperhatikan batasan-batasan yang 

telah ditetapkan Bina Marga. 

 

2.5.1  Pemilihan Trase Jalan 

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan jaringan jalan baik jalan 

lama ataupun jalan baru, maka trase jalan merupakan hal pokok terutama dalam 

meningkatkan kinerja jalan, misalnya pemindahan trase jalan untuk menghindari 

tikungan tajam, tanjakan atau turunan tajam, daerah labil, dan karena pertimbangan 

lainnya.  

Adapun kriteria pemilihan trase jalan dipengaruhi antara lain : 

1. Panjang jalan  

2. Klasifikasi medan  

3. Besarnya volume galian dan timbunan 

4. Banyaknya bangunan pelengkap 

5. Banyaknya alinyemen baik vertikal maupun horizontal 

6. Kondisi tata guna lahan 

7. Kondisi fisik tanah setempat 
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2.5.2 Alinyemen Horisontal 

Alinyemen horizontal merupakan proyeksi sumbu tegak lurus bidang horizontal 

yang terdiri dari susunan garis lurus dan garis lengkung. Perencanaan geometri pada 

bagian lengkung diperhatikan karena bagian ini dimaksudkan untuk mengimbangi gaya 

sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat melewati tikungan dan gaya tersebut 

cenderung melempar kendaraan ke arah luar. 

Pada bagian antara bagian lurus dan lengkungan biasanya disisipkan lengkung 

peralihan. Lengkung peralihan ini berfungsi untuk mengantisipasi perubahan alinyemen 

dari bentuk lurus sampai ke bagian lengkungan sehingga gaya sentrifugal yang bekerja 

pada kendaraan saat berada di tikungan berubah secara berangsur-angsur. Besarnya jari-

jari minimum (Rmin) lengkung pada alinyemen horizontal dapat dicari dengan 

persamaan  : 

) f  e ( 127
V   R

mmaks

2

+
=

    

          Keterangan : 

V = Vr     = Kecepatan rencana 

emaks    = Kemiringan melintang maksimum (%) 

fm     = Koefisien geser melintang 

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

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

 

   Besarnya jari-jari yang digunakan untuk merencana (Rc) harus lebih besar atau 

sama dengan jari-jari minimum ( Rc ≥ Rmin ). 

Terdapat 3 macam aplikasi lengkung pada perencanaan alinyemen horizontal yaitu : 

a. Full circle 

Tipe lengkung ini tidak memerlukan lengkung peralihan dan pada umumnya dipakai 

pada daerah dataran dan mempunyai jari-jari yang besar. Besarnya jari-jari tikungan 

yang tidak memerlukan lengkung peralihan disajikan pada Tabel 2.17. 
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      Tabel  2.17 Jari-jari tikungan yang tidak memerlukan lengkung peralihan 

VR (km/jam) Rmin (m) VR (km/jam) Rmin (m) 

120 2500 50 350 

100 1500 40 250 

80 900 30 130 

60 500 20 6 

       Sumber : Bina Marga, 1997 

Berikut ini disajikan gambar lengkung full circle dalam Gambar                   

2.8. 

∆

Ε

1/2 ∆

∆

                                    

                                   Gambar 2.8 Lengkung Full Circle 

Keterangan  : 

PI = titik perpotongan tangen 

Rc = jari-jari lingkaran (m) 

∆  = sudut tangen (˚) 

TC = Tangen Circle 

CT = Circle Tangen 

Tc = jarak antara TC dan PI atau PI dan CT (m) 

 

Tc 
PI 

Rc 
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Lc = panjang bagian lengkung circle 

E  = jarak PI ke lengkung circle 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena lengkung hanya berbentuk busur lingkaran saja, maka pencapaian 

superelevasi  dilakukan sebagian pada jalan lurus dan sebagian lagi pada bagian 

lengkung, karena tidak ada lengkung peralihan, maka dipakai lengkung peralihan 

fiktif (Ls’). Diagram superelevasi untuk Full Circle adalah seperti pada Gambar 2.9 

sebagai berikut : 

 

Ls'

3
4 Ls'

1
4 Ls'

en = -2%

e LUAR %

e DALAM %

e

I II

II

0.0389

1
4 Ls'

3
4 Ls'

en = -2%

TC CT

+2% -2% +e% -2%

BAGIAN LURUS BAGIAN LENGKUNG BAGIAN LURUS

LC

e%

POT I-I POT TC POT II-II
 

Gambar 2.9 Diagram Superelevasi Full Circle 

 

 

Tc  = Rc x tan 1/2∆ 

E   = Tc x tan 1/4∆ 

E   = )( 22 TcRc +  - Rc 

E   = Rc (sec 1/2∆ – 1) 

°
×××

=
360

R∆π2
L C

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

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

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

merupakan lengkung transisi pada alinyemen horisontal yang berfungsi sebagai 

pengantar dari kondisi lurus ke lengkung penuh secara berangsur-angsur. Pada 

bagian ini terjadi gaya sentrifugal dari nol sampai dengan maksimum sewaktu 

kendaraan memasuki dan meninggalkan lengkung. 

Berikut ini disajikan gambar lengkung spiral – circle – spiral dalam Gambar 2.10 

dan gambar diagram superelevasi spiral – circle – spiral pada Gambar 2.11. 

 

 
 

    Gambar 2.10 Lengkung Spiral-Circle-Spiral 
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Gambar 2.11  Diagram Superelevasi  Spiral-Circle-Spiral 

 
Untuk lengkung  spiral-circle-spiral  sebaiknya besarnya  Lc ≥  20 cm 

Keterangan  : 
 PI = Pertemuan horizontal 

 Es = Jarak PI ke busur lingkaran 

 ∆ = Sudut pertemuan tangen utama 

 θ s = Sudut spiral  

 θ c  = Sudut circle  

 SC = Titik perubahan dari spiral ke circle 

 CS = Titik perubahan dari circle ke spiral 

 Ts = Panjang tangen dari titik PI ke titik TS atau ke titik ST 

 Lc = Panjang lengkung lingkaran 

 Ls = Panjang lengkung spiral 

 Rc  = Jari-jari circle  

            ∆Rc = Pergeseran tangen terhadap spiral 

 Xs = Jarak dari TS ke titik proyeksi pusat lingkaran pada tangen 

 Ys = Jarak tegak lurus ke titik SC pada lengkung 

 k = Absis dari ∆Rc pada garis tangen spiral 
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Rumus-rumus yang digunakan:  

Ls  = 0.022 x 
RxC
Vr3

 - 2.727 x 
C

Vrxe  

θ s   = 28.648 x 
Rc
Ls (derajat) 

Xc  = Ls ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+− ...

599040345640
1 6

6

4

4

2

2

Rc
Ls

Rc
Ls

Rc
Ls  

        = Ls ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 2

2

40
1

Rc
Ls  

Yc  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=−+− ...

1612800704056
1

6 6

6

4

4

2

22

Rc
Ls

Rc
Ls

Rc
Ls

Rc
Ls  

      = 
Rc

Ls
6

2

 

θ c         = ∆  - 2θs 

Lc    = Rc x л xθ c /180 

∆ Rc = Yc + Rc (cos θs – 1) 

E      = RcRcRc
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

∆
∆+

2/cos
 

Xm       = Xc – Rc sin θs 

W = (Rc + ∆Rc) tg (∆ /2) 

Ts = Xm + W 

 

c. Spiral-Spiral (S-S) 

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

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

miringnya. Pada lengkung yang berbentuk spiral-spiral prinsipnya hampir sama 

dengan tipe spiral-circle-spiral, hanya disini tidak digunakan lengkung circle, Lc = 

0 sehingga Lt = 2 Ls. 
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Berikut disajikan gambar lengkung spiral-spiral dan diagram superelevasi spiral-

spiral pada Gambar 2.12. 

 

 

                                                 Gambar 2.12 Lengkung Spiral-spiral   

        Keterangan : 

 ∆  = Sudut pertemuan antara tangent utama 

 θs  = Sudut spiral  

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

 ST  = Spiral tangent, titik perubahan dari spiral ke tangent 

 Rc  = Jari-jari circle (m) 

         Rumus yang digunakan : 

2
∆

=sθ  

e min dalam

e max luar

e max

∆ 
ST 
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sxLs θπ 2
360
2

= x Rc  

Lc = 0 

Lt  = 2Ls 

Es = (Rc + p) sec
2
∆  - Rc 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= )cos1(

6

2

sRc
Rc

Lsp θ  

Lengkung horizontal bentuk  spiral-spiral (S-S) adalah lengkung tanpa busur 

lingkaran (Lc = 0). Lengkung S-S sebaiknya dihindari kecuali keadaan terpaksa. 

 

Pelebaran Perkerasan Pada Lengkung Horizontal 

Kendaraan yang bergerak dari jalan lurus menuju tikungan, seringkali tak dapat 

mempertahankan lintasannya pada lajur yang disediakan. Hal ini disebabkan karena 

: 

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

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

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

belakang kendaraan akan mempunyai lintasan yang berbeda dengan lintasan 

roda depan dan roda belakang kendaraan. 

3. Pengemudi akan mengalami kesukaran dalam mempertahankan lintasannya 

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

kecepatan-kecepatan yang tinggi. 

Untuk menghindari kondisi di atas maka pada tikungan-tikungan yang tajam perlu 

adanya perkerasan jalan yang diperlebar. Pelebaran perkerasan ini merupakan faktor 

dari jari-jari lengkung, kecepatan kendaraan, jenis dan ukuran kendaraan rencana 

yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan. 

Pada umumnya truk tunggal digunakan sebagai jenis kendaraan dasar penentuan 

tambahan lebar perkerasan yang dibutuhkan. Tetapi pada jalan-jalan dimana banyak 

dilewati kendaraan berat, jenis kendaraan semi trailer merupakan kendaraan yang 

cocok dipilih untuk kendaraan rencana. 



II-53 
 

Elemen-elemen dari pelebaran perkerasan tikungan terdiri dari: 

1. Off Tracking (U) 

2. Kesukaran Mengemudi di Tikungan (Z) 

 

1. Off Tracking 

Untuk perencanaan geometrik jalan antar kota, Bina Marga memperhitungkan 

lebar B dengan mengambil posisi kritis kendaraan yaitu pada saat roda depan 

kendaraan pertama kali dibelokkan dan tinjauan dilakukan pada lajur sebelah 

dalam. 

Pelebaran perkerasan pada tikungan dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut ini : 

        

Rc

Rl

B

Rw

a

AP

L

b

P A

Bn

b

P

A

Bt

B

C/2

C/2

C/2

Z

 

                  Gambar 2.13 Pelebaran perkerasan pada tikungan 

 Rumus : 

B    = RW – Ri 

Ri + b  = 22 A)  (p  - )(R +w  
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Rw   = 2  2 A)  (p )(R +++bi  

Ri     = Rw – B 

Rw – B + b = 22 A)  (p  - )(R +w  

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

Dimana  : 

b  = Lebar kendaraan rencana 

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

sebelah dalam. 

Rw    = Radius lengkung terluar dari lintasan kendaraan pada lengkung 

horizontal untuk lajur sebelah dalam. 

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

belokan roda depan ( α ). 

Ri = Radius lengkung terdalam dari lintasan kendaraan pada lengkung 

horizontal untuk lajur sebelah dalam. Besarnya Ri dipengaruhi oleh jarak 

gandar kendaraan ( p ). 

Rc    = Radius lengkung untuk lintasan luar roda depan yang besarnya 

dipengaruhi oleh sudut α.  

Rc² = (Ri + 0,5b)² + (p + A)² 

    (Ri + 0,5b)² = Rc² - (p + A)² 

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

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

 

2. Kesukaran Dalam Mengemudi di Tikungan 

Semakin tinggi kecepatan kendaraan dan semakin tajam tikungan tersebut, 

semakin besar tambahan pelebaran akibat kesukaran dalam mengemudi. Hal ini 

disebabkan oleh karena kecenderungan terlemparnya kendaraan ke arah luar 

dalam gerakan menikung tersebut. Besarnya tambahan lebar perkerasan akibat 

kesukaran dalam mengemudi di tikungan adalah seperti pada persaman berikut : 
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Z = 0,105 V/R  

Dimana : 

Z  = Tambahan lebar perkerasan 

V  = Kecepatan (km/jam) 

R  = Radius lengkung (m)  

 

Kebebasan samping di kiri dan kanan jalan tetap harus dipertahankan demi 

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

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

m. 

 

2.5.3 Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal adalah garis vertikal yang dibentuk oleh bidang vertikal 

melalui sumbu jalan. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian 

lengkung vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat 

berupa landai positif (tanjakan), landai negatif (turunan) atau landai nol (datar). Bagian 

lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau lengkung cembung. 

 

a.  Landai Maksimum 

Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaran bergerak terus 

tanpa kehilangan kecepatan berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada 

kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan 

kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi 

rendah. Berikut ini disajikan kelandaian maksimum untuk berbagai VR dalam Tabel 

2.18. 

Tabel 2.18 Kelandaian Maksimum Yang Diijinkan 

VR (km/jam) 120 110 100 80 60 50 40 <40 

Landai Maksimal (%) 3 3 4 5 8 9 10 10 

      Sumber : Bina Marga, 1997 
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Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus disediakan agar 

kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian sehingga penurunan 

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

lebih dari satu menit. Panjang kritis dapat ditetapkan dari Tabel 2.19. 

 

Tabel 2.19 Panjang Kritis (m) 

Kecepatan 

Awal 

Tanjakan 

(km/jam) 

Kelandaian (%) 

4 5 6 7 8 9 10 

80 630 460 360 270 230 230 200 

60 320 210 160 120 110 90 80 

 Sumber : Bina Marga, 1997 

 

b. Lengkung Vertikal 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lengkung vertikal adalah: 

1. Lengkung vertikal harus disediakan pada setiap lokasi yang mengalami 

perubahan kelandaian dengan tujuan : 

a. Mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian. 

b. Menyediakan jarak pandang henti. 

2. Lengkung vertikal cembung 

 Lengkung vertikal cembung dalam tata cara ini ditetapkan berbentuk parabola 

sederhana. Dalam perhitungan lengkung vertikal cembung ada dua kondisi yaitu, 

kondisi dimana jarak pandangan lebih kecil dari panjang lengkung vertikal 

cembung dan jarak pandangan lebih besar dari panjang lengkung vertikal 

cembung. 

a. Jarak pandangan lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung (S < 

L) 

 Bentuk dari lengkung vertikal cembung dengan S < L dapat dilihat pada 

Gambar 2.14. 
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                          Gambar 2.14 Lengkung Vertikal Cembung dengan S < L 

 

Panjang lengkung ditetapkan dengan rumus : 

2
2

21

2

2h2h100

AS L

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=   

Dimana : 

L = Panjang lengkung vertikal 

S = Jarak pandangan  

A  = Perbedaan aljabar kedua tangen g2 – g1 

h1 = Tinggi mata 

h2 = Tinggi benda 

g1 = Kemiringan tangen 1 

g2 = Kemiringan tangen 2 

E = AL/800 

b. Jarak pandangan lebih besar dari panjang lengkung vertikal cembung ( S > 

L ) 

 Bentuk dari lengkung vertikal cembung dengan S > L dapat dilihat pada       

Gambar 2.15. 

 

 

 

    

 

 

Gambar 2.15 Lengkung Vertikal Cembung dengan S > L 
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O V D' D
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1°

A/100

Panjang lengkung ditetapkan dengan rumus : 

[ ]
A

hh200
2SL

2

21 +
−=   

Dimana : 

L = Panjang lengkung vertikal 

S = Jarak pandangan  

A  = Perbedaan aljabar kedua tangen g2 – g1 

h1 = Tinggi mata 

h2 = Tinggi benda 

g1 = Kemiringan tangen 1 

g2 = Kemiringan tangen 2 

E = AL/800 

3.  Lengkung vertikal cekung 

Penentuan panjang lengkung vertikal cekung didasarkan pada : 

a. Faktor keamanan untuk keadaan pada malam hari yang didasarkan pada 

penyinaran lampu besar, diukur dengan ketentuan tinggi 60 centimeter dan 

berkas sinar 1 derajat. Perhitungan panjang lengkung vertikal cekung ada 

dua jenis. 

1. Jarak pandangan lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cekung (S <  

L) 

Bentuk dari lengkung vertikal cekung dengan S < L dapat dilihat pada       

Gambar 2.16 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Lengkung Vertikal Cekung dengan S < L 
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O V D' D

B

B'

60 cm
1°

1°

A/100

S

L/2 S-L/2

 Panjang lengkung ditetapkan dengan rumus : 

L =   AS2 / (120 + 3,5 S)  

 h =  0,75 + 0,0175 S 

 A =  g2 – g1 

E =  AL/800 

2. Jarak pandangan lebih panjang dari panjang lengkung vertikal cekung 

(S>L). 

Bentuk dari lengkung vertikal cekung dengan S > L dapat dilihat pada 

Gambar 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

       Gambar 2.17 Lengkung Vertikal Cekung dengan S > L 

 

Panjang lengkung ditetapkan dengan rumus : 

L = 2S – (150 + 3,5 S ) / A 

 
b. Faktor kenyamanan yang didasarkan pada pengaruh gaya berat oleh gaya 

sentripetal. Panjang lengkung vertikal : 

a1300
AVL

2

=
 

A = g2 - g1 

Dimana: 

V  =  Kecepatan rencana 

a   =  Percepatan sentripetal 
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4. Panjang lengkung  vertikal 

Panjang lengkung vertikal bisa ditentukan langsung berdasarkan Tabel 2.20 yang 

didasarkan pada kelandaian, kenyamanan dan jarak pandang. 

Tabel  2.20 Panjang Minimum Lengkung Vertikal 

 Kecepatan 

Rencana 

(km/jam) 

Perbedaan 

Kelandaian Memanjang 

(%) 

 

Panjang Lengkung

(m) 

< 40 

40 – 60 

> 60 

1 

0,6 

0,4 

20 – 30 

40 – 80 

80 - 150 

Sumber : Bina Marga, 1997  

 

2.5.4 Penampang Melintang Jalan dan Jembatan 

Elemen–elemen penampang melintang pada  jalan dan jembatan meliputi : 

a. Elemen  dan tampak potongan melintang pada jalan dan jembatan. 

b. Elemen  dan tampak potongan melintang pada jalan pendekat posisi lurus. 

c. Elemen dan tampak potongan melintang pada jalan pendekat pada posisi 

berbelok. 

Dari penampang melintang jalan dan jembatan nantinya dapat diketahui elevasi as 

jalan dan jembatan, kemiringan melintang jalan dan jembatan, serta elemen-elemen 

yang ada di samping kanan atau kiri jembatan dan jalan.  

 

2.5.5 Jarak Pandang 

Jarak pandang adalah panjang jalan di depan kendaraan yang masih dapat dilihat 

dengan jelas, diukur dari mata pengemudi sampai benda di depan kendaraan tersebut, 

sedemikian sehingga pengemudi dapat menentukan tindakan menghentikan kendaraan 

atau menyalip kendaraan lain. 
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Keamanan dan kenyamanan pengemudi sangat bergantung pada jarak pandang. 

Semakin panjang jarak pandang, maka pengemudi makin nyaman dan aman untuk 

melakukan tindakan. 

Fungsi jarak pandang antara lain : 

1. Menghindari adanya tabrakan atau kecelakaan. 

2. Memberi kemungkinan untuk dapat menyalip dengan aman tanpa 

bertabrakan dengan kendaraan yang berasal dari depan (khusus jalan 2 

arah 2 lajur). 

3. Pedoman untuk menempatkan rambu dan peringatan lain. 

 

a. Jarak Pandang Henti 

Jarak pandangan henti (minimum) adalah jarak yang ditempuh kendaraan mulai saat 

melihat rintangan di depannya sampai berhenti, tanpa menabrak rintangan tersebut. 

Jaraknya dihitung dari mata pengemudi sampai rintangan tersebut. 

Panjang jarak pandang henti tergantung dari kecepatan rencana. Hubungan 

kecepatan rencana dan jarak pandang henti dapat dilihat pada Tabel 2.21. 

 

                 Tabel 2.21 Jarak Pandang Henti Minimum 

Vr (km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20 

Jh minimum (m) 200 175 120 75 55 40 27 16 

     Sumber : Bina Marga, 1997 

 

Prosesnya adalah pengemudi melihat rintangan (P=Perception), mengenal 

(I=Intelegention), timbul dorongan (E=Emotion), dan memutuskan (V=Violation), 

kemudian melakukan reaksi mengerem, setelah direm kendaraan butuh waktu untuk 

berhenti. Proses itu butuh waktu sehingga selama waktu tersebut kendaraan tetap 

melaju. 
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Besarnya waktu PIEV (Perception, Intelegention, Emotion, Violation) menurut 

AASHTO dan Bina Marga adalah sebesar 1,5 detik, dan waktu bereaksi besarnya 

diambil 1 detik.  

Total waktu dari mulai melihat sampai bereaksi mengerem kendaraan (t1) adalah :  

t1     = 1 detik + 1,5 detik  

         = 2,5 detik 

Sehingga selama total waktu tersebut kendaraan melaju dengan jarak d1, yaitu : 

d1   = t1 x V  

         = 2,5 x V (V = Kecepatan kendaraan dalam m/dtk), atau 

d1  = 0,278 x t1 x V  (V = Kecepatan kendaraan dalam km/jam) 
 

Sedangkan mulai rem bekerja sampai berhenti, kendaraan masih bergerak maju 

dengan jarak tertentu. Jarak yang ditempuh tersebut disebut sebagai jarak mengerem 

(d2). Jarak pengereman (d2) dipengaruhi beberapa faktor antara lain : 

1. Faktor ban dan kondisi permukaan jalan (gesekan). 

2. Sistem pengereman. 

Dalam perencanaan sistem dianggap sempurna, sehingga hanya faktor gesekan 

antara ban dan muka jalan saja yang diperhitungkan. Sehingga rumus jarak 

mengerem (d2) adalah sebagai berikut : 

G * fm * d2       
)*2(

* 2

g
VG

=  

d2                  
)**2(

2

fmg
V

=  

Dimana : 

V = Kecepatan rencana  (km/jam) 

fm = Koefisien gesekan antara ban dan muka jalan dalam arah     

 memanjang jalan (ditetapkan 0,35 – 0,55). 

G = Berat kendaraan dalam ton 

g = Gravitasi (9,81 m/detik2) 

d2 = Jarak pengereman 
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Bila satuan yang digunakan seperti tersebut di atas, maka rumus jarak 

mengerem (d2) menjadi : 

d2        
)*254(

2

fm
V

=   

Rumus jarak pandang henti minimum (d) menjadi : 

d       = d1 + d2  

d          = 0,278 * V * t1 
)*254(

2

fm
V

+   

 

Tinggi rintangan dan tinggi mata pengemudi diukur dari permukaan jalan adalah 

seperti dalam Tabel 2.22. 

 

      Tabel 2.22 Tinggi rintangan dan tinggi mata pengemudi diukur dari jalan 

Sumber Tinggi Rintangan h1 cm) Tinggi mata h2 (cm) 

AASHTO 

Bina Marga (Luar kota) 

Bina Marga (Dalam kota) 

15 

10 

10 

106 

120 

100 

Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan, 1994 

 

Pengaruh Landai Jalan 

Pada jalan-jalan berlandai terdapat harga berat kendaraan sejajar permukaan jalan, 

yang memberikan pengaruh cukup berarti pada penentuan jarak mengerem. Jika 

kendaraan melewati jalan yang menurun, maka jarak mengerem akan bertambah 

panjang. Sedangkan jika melewati tanjakan, maka jarak mengerem akan berkurang. 

Besarnya jarak mengerem akibat adanya pengaruh landai jalan dapat ditunjukkan 

dalam persamaan  berikut : 

222
*

*
2
1

****
Vg

G
dLGdfmG =±  

Dengan demikian rumus jarak pandang henti minimum menjadi : 
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)(254
**278,0

2

Lfm
VtVd

±
+=  

Dimana : 

L  = Besarnya landai jalan dalam desimal 

+  = Untuk pendakian 

-  = Untuk penurunan 

 

b. Jarak Pandang Menyiap / Mendahului 

Jarak pandang menyiap adalah jarak yang dibutuhkan pengemudi sehingga dapat 

melakukan gerakan menyiap dan menggunakan lajur kendaraan arah berlawanan 

dengan aman dan dapat melihat kendaraan dari arah depan dengan bebas. 

Jarak pandang menyiap diperlukan untuk desain geometrik jalan 2 lajur 2 arah, 

sedangkan untuk jalan 4 lajur 2 arah tidak diperlukan, karena pada jalan tersebut 

kendaraan yang menyiap/menyalip tidak menggunakan lajur kendaraan lawan. 

Jarak pandang menyiap standar dihitung berdasarkan asumsi terhadap sifat arus 

lalu-lintas, yaitu : 

1. Kendaraan yang akan disiap mempunyai kecepatan yang tetap. 

2. Sebelum menyiap, kendaraan yang menyiap mengurangi kecepatan sampai 

sama dengan kecepatan kendaraan yang disiap. 

3. Setelah berada di lajur menyiap, pengemudi harus mempunyai waktu 

berfikir apakah gerakan menyiap dapat dilakukan apa tidak. 

4. Perbedaan kecepatan antara kendaraan yang menyiap dan yang disiap 15 

km/jam. 

5. Setelah kendaraan menyiap berada di lajurnya lagi, masih ada jarak cukup 

dengan kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. 

6. Kendaraan dari arah berlawanan mempunyai kecepatan sama dengan 

kecepatan kendaraan yang menyiap. 

Proses gerakan menyiap pada jalan 2 lajur 2 arah dapat dilihat pada gambar 2.18. 
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Gambar 2.18 Proses gerakan menyiap pada jalan 2 lajur 2 arah. 

 

Sehingga jarak pandang menyiap/mendahului dapat dihitung dengan rumus : 

Jd  =  d1 + d2 + d3 + d4 

d1    )
2

1*(*1*278,0 tamVt +−=   

 d2    **278,0 V= t2 

d3      = diambil 30 – 100 meter 

d4    = 2/3 d2  

Dimana : 

Jd    =   Jarak pandang menyiap/mendahului (m). 

d1  =  Jarak yang ditempuh kendaraan yang menyiap ketika siap-siap untuk   

menyiap (m). 

d2  =   Jarak yang ditempuh ketika kendaraan yang menyiap berada di lajur 

lawan (m). 

d3    = Jarak bebas antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan arah 

berlawanan yang diperlukan setelah kendaraan menyiap (m). 
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d4    = Jarak yang ditempuh kendaraan berlawanan selama 2/3 waktu 

kendaraan menyiap berada di lajur lawan (d2). 

t1 = Waktu reaksi (= 2,12 + 0,026V). 

m = Perbedaan kecepatan  (15 km/jam). 

V = Kecepatan kendaraan menyiap, dianggap sama dengan kecepatan 

rencana (km/jam). 

a = Percepatan kendaraan yang menyiap (= 2,052 + 0,0036V). 

t2      = Waktu dimana kendaraan menyiap berada di lajur lawan. 

 =  6,56 + 0,048 V 

 

Seringkali karena keterbatasan biaya, maka persyaratan jarak pandang menyiap 

tidak bisa dipenuhi, sehingga jarak pandang menyiap yang digunakan adalah jarak 

pandang menyiap minimum (Jdmin), sebesar : 

J 432min 3
2 dddd ++=   

Hubungan kecepatan rencana dan jarak pandang menyiap dapat dilihat pada Tabel 

2.23. 

Tabel 2.23 Panjang Jarak Pandang Menyiap / Mendahului 

Vr (km/jam) 120 100 80 60 50 40 30 20 

Jd minimum (m) 800 670 550 450 350 200 150 100 

     Sumber : Bina Marga 1997 

 

c.  Daerah Bebas Samping di Tikungan 

Daerah bebas samping di tikungan adalah ruang untuk menjamin kebebasan 

pandang di tikungan sehingga jarak pandang henti dipenuhi. Jarak pandang pada 

lengkung horizontal untuk S < L dapat dilihat pada gambar 2.19. 
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       Gambar 2.19 Lengkung Vertikal Cekung dengan S > L 

 

Keterangan gambar : 

Garis AB    = Garis pandangan 

Lengkung AB  = Jarak pandangan 

            S    = Jarak pandangan (m) 

            L   = Panjang busur lingkaran (m) 

           θ   = Setengah sudut pusat lengkung sepanjang L 

            M          = Jarak dari penghalang ke sumbu lajur sebelah dalam (m) 

            R’          = Radius sumbu lajur sebelah dalam (m) 

m = R’-r’ cos θ  

'
90

R
S

π
θ =  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ °

−=
'

90cos1'
R

SRm
π

 

Dimana : 

S  = Jarak pandangan (m) 

L  = Panjang busur lingkaran (m) 
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θ  = Setengah sudut pusat lengkung sepanjang L 

m = Jarak dari penghalang ke sumbu lajur sebelah dalam (m) 

R’= Radius sumbu lajur sebelah dalam (m) 

 

2.6 ASPEK HIDROLOGI 

Data-data hidrologi yang diperlukan dalam merencanakan suatu jembatan antara 

lain adalah sebagai berikut : 

 Peta topografi Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 Peta situasi dimana jembatan akan dibangun 

 Data curah hujan dari stasiun pemantau terdekat 

Data hidrologi diperlukan untuk mencari nilai debit banjir rencana yang kemudian 

digunakan untuk mencari clearence jembatan dari muka air tertinggi, serta dapat pula 

digunakan dalam penentuan bentang ekonomis jembatan. Untuk lebih jelasnya data 

hidrologi akan diolah menurut cara-cara berikut ini : 

 

1. Analisa Curah Hujan 

Besarnya curah hujan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) diperhitungkan dengan 

mengikuti aturan pada metode Gumbell yang menyebutkan bahwa data curah hujan 

suatu stasiun hujan dapat dipakai pada daerah pengaliran stasiun tersebut. Dalam hal ini, 

data curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Jawa Tengah. 

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

sehingga diperoleh curah hujan harian maksimum. Dengan metode Gumbell, besarnya 

curah hujan  pada periode ulang tertentu digunakan rumus sebagai berikut :  

rxrt KSXX +=  

45,011lnln78,0 −
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−=

Tr
Kr  

( )
( )1

1

−

−Σ
=

−=

n

XX
Sx

rataratai

n

i  
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Keterangan : 

Xrt = Curah hujan rata-rata (mm) 

X = Curah hujan maksimum (mm) 

Kr = Faktor frekuensi Gumble 

Sx = Standart deviasi 

n = Banyaknya data hujan 

Tr       = Periode ulang curah hujan (tahun) 

 

2. Analisa Debit Banjir 

Analisa debit banjir diperlukan untuk mengetahui besarnya debit banjir pada periode 

ulang tertentu. Periode ulang debit banjir direncanakan 50 tahunan (QTr=Q50). Untuk 

perhitungan banjir rencana digunakan formula Rational Mononobe sebagai beriku : 

Kecepatan Aliran (V)   =  72.
6,0

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

L
H  

Time Concentration (TC)  =  
V
L

 

Intensitas Hujan (I)  =  
24
R x

67,0
24

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

CT
 

Debit Banjir (QTr)   =  0,278 (C.I.A)  

 

Dimana : 

V    =  Kecepatan aliran (m/det) 

H    =  Selisih elevasi (m) 

L    =  Panjang sungai (m) 

TC    =  Waktu pengaliran (detik) 

R    =  Curah hujan (mm)    

QTr    =    Debit banjir (m3) 

I    =  Intensitas hujan (mm/jam) 

A    =  Luas daerah pengaliran sungai (km2) 

C    =  Koefisien run off (0,4 – 0,6) 
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3. Analisa Tinggi Muka Air Banjir 

Yang dimaksud di sini adalah tinggi muka air banjir yang dihasilkan oleh debit 

banjir 50 tahunan untuk mengetahui pengaruh tinggi muka air banjir rencana yang 

pada akhirnya dapat diperhitungkan tinggi jagaan (freeboard) dan tinggi jembatan 

itu sendiri. Untuk perhitungan ini bisa digunakan rumus-rumus berikut : 

Q = 
n
1 .R 3

2
.S 2

1
.A  

R = 
P
A  

A = (B + mh)h 

P = B + 2h 21 m+  

Bentuk dari penampang melintang sungai dapat dilihat pada Gambar 2.20 berikut : 

 

  
Gambar 2.20 Penampang melintang sungai 

 

Dimana : 

Q = Debit banjir 

n = Koefesien Manning 

R = Jari-jari hidrolis   

S  = Kemiringan saluran (sloope)    

A = Luas penampang basah   

P = Keliling basah 

B  = Lebar dasar saluran 

h = Tinggi muka air banjir 

m = Kemiringan dinding saluran 

 

B 
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4.  Analisa Kedalaman Penggerusan (Scouring) 

 Tinjauan mengenai  kedalaman  penggerusan  ini memakai  metode Lacey  di 

mana kedalaman penggerusan ini dipengaruhi oleh jenis material dasar sungai.  

Tabel faktor Lacey yang diambil dari DPU Bina Marga Propinsi Jawa Tengah adalah 

seperti pada Tabel 2.24 berikut ini :  

Tabel 2.24 Faktor Lempung Lacey 

No. Tipe  Material Diameter (mm) Faktor (f) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Lanau sangat halus (very fine silt) 

Lanau halus (fine silt) 

Lanau sedang (medium silt) 

Lanau (standart silt) 

Pasir (medium sand) 

Pasir kasar (coarse sand) 

Kerikil (heavy sand) 

0,052 

0,12 

0,233 

0,322 

0,505 

0,725 

0,29 

0,4 

0,8 

0,85 

1,0 

1,25 

1,5 

2,0 

      Sumber : Bina Marga, 1990 

 

Kedalaman penggerusan berdasarkan tabel yang diambil dari DPU Bina Marga 

Propinsi Jawa Tengah adalah seperti pada Tabel 2.25 berikut ini : 

Tabel 2.25.   Kedalaman penggerusan 

No. Kondisi Aliran Penggerusan Maks. 

1 

2 

3 

4 

5 

Aliran lurus 

Aliran belok 

Aliran belok tajam 

Belokan sudut lurus 

Hidung pilar 

1,27 

1,5d 

1,75d 

2d 

2d 

                              Sumber :  Bina Marga, 1990    

 

 



II-72 
 

Formula Lacey : 

 Untuk     
6,0

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∗=⇒<
W
LHdWL Untuk  

333,0

473,0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⇒>

f
QdWL  

 

 

Keterangan :   

L   =  Bentang jembatan 

                  W  =  Lebar alur sungai 

                        H   =  Tinggi banjir rencana 

Q   =  Debit maksimum 

F    =  Faktor lempung 

 

2.7 ASPEK GEOTEKNIK 

 Tinjauan aspek 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 pondasi serta dimensinya. Selain itu data-data 

tanah di atas juga dapat untuk menentukan jenis perkuatan tanah dan kestabilan lereng 

(stabilitas tanah) guna mendukung keamanan dari struktur yang akan dibuat. 

Penyelidikan tanah untuk perencanaan pondasi jembatan dimaksudkan untuk 

mengetahui daya dukung tanah (DDT) yang dilakukan dengan penyelidikan boring atau 

sondir di lokasi yang direncanakan sebagai lokasi abutment atau pilar. 

Selanjutnya untuk mengetahui jenis, ukuran dan sifat-sifat dari tanah dilakukan 

pengujian tanah, baik secara visual di lapangan maupun pengetesan di laboratorium 

mekanika tanah. 

Penyelidikan tanah untuk perencanaan pondasi jembatan dimaksudkan untuk 

mengetahui daya dukung tanah dasar setempat untuk perencanaan pondasi jembatan. 

Dengan pengeboran serta pengambilan contoh tanah dari lokasi akan didapat informasi 

data tanah secara benar dan lebih teliti.  
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Dalam perencanaan pondasi, besaran tanah yang harus diperhitungkan adalah 

daya dukung tanah dan letak lapisan tanah keras. Daya dukung tanah yang telah 

dihitung harus lebih besar dari beban ultimate yang ada. 

 


