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BAB II 

STUDI  PUSTAKA 
 

2.1.  Tinjauan Umum 

Jembatan merupakan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang 

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

danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api, atau perlintasan lainnya. 

Jembatan mempunyai beberapa jenis, ditinjau menurut bahan bangunan 

yang digunakan jembatan dapat dibedakan menjadi :  

 

1. Jembatan Kayu 

Jembatan kayu merupakan jembatan sederhana yang mempunyai panjang  

relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun 

pembuatannya menggunakan bahan utama kayu, struktur dalam perencanaan atau 

pembuatannya  harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya 

(mekanika).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jembatan Kayu 

2. Jembatan Pasangan Batu dan Bata 

Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan yang konstruksi 

utamanya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan 

bata umumnya konstruksi jembatan harus dibuat melengkung. Seiring 

perkembangan jaman jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. 
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Gambar 2.2 Jembatan Pasangan Batu Bata 

3. Jembatan Beton Bertulang dan Beton Prategang. 

Jembatan dengan beton bertulang pada umumnya hanya digunakan untuk 

bentang jembatan yang pendek. Untuk bentang yang panjang seiring dengan 

perkembangan jaman ditemukan beton prategang. Dengan beton prategang 

bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Jembatan Beton Bertulang 

4. Jembatan Baja 

Jembatan baja pada umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang 

yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Seperti halnya beton 

prategang, penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih 

bervariasi, karena dengan jembatan baja bentang yang panjang biayanya lebih 

ekonomis.  
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Gambar 2.4 Jembatan Baja 

5. Jembatan Komposit 

Jembatan komposit merupakan perpaduan antara dua bahan yang sama 

atau berbeda dengan memanfaatkan sifat menguntungkan dari masing – masing 

bahan tersebut, sehingga kombinasinya akan menghasilkan elemen struktur yang 

lebih efisien. 

Ditinjau dari fungsinya maka jembatan dapat dibedakan menjadi :  

1. Jembatan Jalan Raya ( Highway Bridge )  

Jembatan yang direncanakan untuk memikul beban lalu lintas kendaraan 

baik kendaraan berat maupun ringan. Jembatan jalan raya ini menghubungkan 

antara jalan satu ke jalan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Jembatan Jalan Raya 
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2. Jembatan Penyeberangan ( Foot Bridge )  

Jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan. Fungsi dari 

jembatan ini yaitu untuk memberikan ketertiban pada jalan yang dilewati 

jembatan penyeberangan tersebut dan memberikan keamanan serta mengurangi 

faktor kecelakaan bagi penyeberang jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Jembatan Penyeberangan 

3. Jembatan Kereta Api ( Railway Bridge ) 

Jembatan yang dirancang khusus untuk dapat dilintasi kereta api. 

Perencanaan jembatan ini dari jalan rel kereta api, ruang bebas jembatan, hingga 

beban yang diterima oleh jembatan disesuaikan dengan kereta api yang melewati 

jembatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Jembatan Kereta Api 
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4. Jembatan Darurat 

Jembatan darurat adalah jembatan yang direncanakan dan dibuat untuk 

kepentingan darurat dan biasanya dibuat hanya sementara. Umumnya jembatan 

darurat dibuat pada saat pembuatan jembatan baru dimana jembatan lama harus 

dilakukan pembongkaran, dan jembatan darurat dapat dibongkar setelah jembatan 

baru dapat berfungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Jembatan Darurat 

Jembatan juga terdiri dari beberapa jenis berdasarkan sistem strukturnya 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Jembatan Lengkung (Arch Bridge) 

Pelengkung merupakan struktur non-linier yang mempunyai kemampuan  

sangat tinggi terhadap respon momen lengkung. Yang membedakan bentuk 

pelengkung dengan bentuk lainnya adalah perletakan ujungnya berupa sendi 

sehingga perletakan tidak diijinkan adanya pergerakan kearah horizontal. 

Apabila pada pelengkung bekerja gaya, maka akan timbul komponen gaya 

horizontal di dalam struktur. Dengan demikian bentuk jembatan lengkung 

hanya bisa dipakai apabila tanah pendukung kuat dan stabil. 

Jembatan lengkung banyak digunakan untuk menghubungkan tepian 

sungai atau ngarai dan dapat dibuat dari bahan baja maupun beton. Jembatan 

lengkung merupakan bentuk paling indah diantara jembatan yang ada. 

 

 

 



II ‐ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Jembatan Lengkung 

2. Gelagar (Beam Bridge) 

Jembatan bentuk gelagar terdiri dari lebih dari satu gelagar tunggal yang 

terbuat dari beton, baja, atau beton prategang. Jembatan jenis ini dirangkai 

dengan menggunakan diafragma, dan umumnya menyatu secara kaku 

dengan pelat yang merupakan lantai lalu-lintas. Secara struktur, jembatan ini 

merupakan gelagar statis tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Jembatan Gelagar 

3. Jembatan Cable-Stayed 

Baik jembatan cable-stayed maupun jembatan gantung menggunakan 

kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu-lintas. Perbedaan system terletak 

pada adanya main-cable, kabel utama pada jembatan gantung. Main cable ini 
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Selama proses pemasangan, kabel dan gelagar akan menerima tegangan 

yang cukup tinggi, terutama pada keadaan dimana gelagar berfungsi sebagai 

kantilever. Cable-stayed bridge lebih efisien bila dibandingkan dengan 

jembatan gantung, terutama karena tidak membutuhkan kabel utama yang 

relatif besar dan berat. Agar jembatan cable stayed dapat berfungsi baik, 

kabel yang digunakan harus benar – benar kuat dan memenuhi persyaratan 

kemampuan bahan. Hubungan dengan lantai lalu-lintas harus serigid 

mungkin. Untuk menghindari regangan berlebihan akibat beban siklis, kabel 

diproses secara “lock-coiled”. Suatu sistem dimana setiap bagian kabel tidak 

mengalami regangan akibat beban tarik.  

 

4. Jembatan Gantung (Suspension Bridge) 

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

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

memikul gelagar utama jembatan. Kabel utama terikat pada angker di ujung 

tower yang menyebabkan tower dalam keadaan tertekan. Perbedaan utama 

jembatan gantung terhadap cable stayed adalah bahwa kabel tersebar merata 

sepanjang gelagar dan tidak membebani tower secara langsung. Juga pada 

jembatan jenis ini, kabel tidak terikat pada tower. 

Lantai lalu-lintas jembatan biasanya tidak terhubungkan langsung 

dengan pilar karena prinsip pemikulan gelagar terletak pada kabel. Apabila 

terjadi beban angin dengan intensitas tinggi, jembatan dapat ditutup dan arus 

lalu-lintas dihentikan. Hal ini untuk mencegah sulitnya mengemudi 

kendaraan dalam goyangan yang tinggi. 

Pada jaman dahulu serat alami seperti henep dan bambu telah digunakan 

sebagai kabel jembatan gantung sederhana. Kabel masa kini terbuat dari baja 

mutu tinggi yang terdiri dari strands (kawat) yang diuntai menjadi bentuk 

kabel dengan garis tengah yang dapat mencapai beberapa meter. Kabel 

dilindungi oleh selubung nylon untuk mencegah karat.  

Agar tower dalam keadaan setimbang, kabel utama harus dibentangkan 

pada kedua sisi tower. Adanya kabel utama yang simetris dan angker tanah 

di pangkal akan dapat mengantisipasi proses tekuk pada tower. 
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Gambar 2.14 Jembatan Rangka 

7. Jembatan Box Girder 

Gelagar baja, beton maupun beton prategang dapat digunakan pada 

bentangan jembatan yang tidak terlalu panjang. Apabila diperlukan 

bentangan yang sangat panjang, maka pilar – pilar harus dipasang untuk 

mengurangi bentang bersih gelagar. Dengan menggunakan bentuk box-

girder dapat diperoleh bentuk penampang yang lebih efisien. 

Jembatan box girder umumnya terbuat dari baja atau beton konvensional 

maupun prategang. Box girder terutama digunakan sebagai gelagar jembatan 

dan dapat dikombinasikan dengan system jembatan gantung, cable-stayed 

maupun bentuk pelengkung. 

Manfaat utama dari box-girder adalah momen inersia yang tinggi dalam 

kombinasi dengan berat sendiri yang relatif ringan karena adanya rongga di 

tengah penampang. Box girder dapat diproduksi dalam berbagai bentuk 

tetapi bentuk trapesium adalah yang paling banyak digunakan. Rongga di 

tengah box memungkinkan pemasangan tendon prategang di luar penampang 

beton. 

Jenis gelagar ini biasanya dipakai sebagai bagian dari gelagar segmental 

yang kemudian disatukan dengan sistem prategang post-tensioning. Analisa 

full-prestressing, suatu desain dimana pada penampang tidak diperkenankan 

adanya gaya tarik, menjamin kontinuitas dari gelagar pada pertemuan 

segmen. 
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Gambar 2.15 Jembatan Box Girder 

8. Jembatan Kantilever 

Jembatan kantilever memanfaatkan konstruksi jepit-bebas sebagai 

elemen pendukung lalu-lintas. Jembatan ini dapat dibuat dari baja dengan 

struktur rangka maupun beton. Apabila pada jembatan baja kekakuan momen 

didapat dari gelagar menerus, pada beton kondisi jepit tercipta dengan 

membuat struktur yang monolit dengan pangkal jembatan. 

Salah satu kelebihan kantilever adalah bahwa selama proses pembuatan 

jembatan dapat dibangun menjauh dari pangkal atau pilar tanpa 

dibutuhkannya perancah. Jembatan kantilever biasanya dibuat dalam kondisi 

dengan balok gerber. Setelah kedua bagian kantilever ujung selesai 

dibangun, gerber dapat dinaikkan ke atasnya tanpa kesulitan. Salah satu 

kendala utama adalah kebutuhan tinggi efektif yang besar. 

Dalam perancangan jembatan ada beberapa aspek yang perlu ditinjau 

yang nantinya akan mempengaruhi dalam penetapan bentuk maupun dimensi 

jembatan. Adapun aspek tersebut antara lain : 

a) Aspek lokasi dan tipe jembatan 

b) Aspek lalu lintas 

c) Aspek hidrologi 

d) Aspek geoteknik 

e) Aspek geometri jembatan 

f) Aspek konstruksi jembatan 

g) Aspek pendukung lain 
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2.2.  Aspek Lokasi dan Tipe Jembatan 

Aspek lokasi mempunyai peranan yang penting dalam perencanaan 

jembatan dan merupakan langkah awal dalam penentuan panjang jembatan. 

Dalam penentuan lokasi jembatan didasarkan pada peta topografi di lokasi 

setempat dan kesesuaian dengan aspek geometri jalan yaitu alinyemen horisontal 

dan alinyemen vertikal. Adapun hal – hal lain yang juga perlu dipertimbangkan 

dalam penentuan letak jembatan adalah sebagai berikut : 

a) Penempatan jembatan sebaiknya menghindari daerah tikungan karena 

akan membahayakan pengguna jalan dan mengurangi tingkat 

kenyamanan, selain itu penempatan jembatan pada daerah tikungan akan 

memperbesar panjang jembatan sehingga akan dibutuhkan biaya yang 

lebih besar. 

b) Apabila jembatan tersebut melewati sebuah sungai, maka penempatan 

jembatan akan mempengaruhi panjang jembatan. Penempatan jembatan 

hendaknya diatas rencana banjir keadaan batas ultimate tanpa 

membahayakan jembatan atau struktur sekitarnya  dengan gerusan atau 

gaya aliran air. Penempatan jembatan secara tegak lurus terhadap sungai 

akan lebih efisien dari segi jarak dan biaya dibandingkan penempatan 

yang tidak tegak lurus terhadap sungai 

c) Penempatan jembatan diusahakan pada daerah datar sehingga tidak 

memerlukan banyak urugan dan galian dalam pelaksanaannya.  

 Selain pertimbangan aspek lokasi guna menentukan letak jembatan, 

penentuan tipe jembatan juga diperlukan agar tercapai jembatan yang kokoh, 

stabil, konstruksi yang ekonomis dan estetis, awet serta dapat mencapai umur 

rencana. Untuk tipikal bangunan atas jembatan berdasarkan variasi panjang 

rencana jembatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut Tabel 2.1 

merupakan konfigurasi bangunan atas tipikal berdasarkan variasi panjang : 
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Tabel 2.1  
Tipikal Konfigurasi Bangunan Atas 

No Jenis Bangunan Atas 
Variasi 
Panjang 

Perbandingan 

H/L Tipikal 

(Tinggi / 

Bentang) 

1. Bangunan Atas Kayu  

a). Jembatan balok dengan lantai urug atau lantai 
papan. 

5 – 20 m 1/15 

b). Gelagar kayu gergaji dengan lantai papan. 5 – 10 m 1/5 

c). Gelagar komposit kayu baja gergaji dengan lantai 
papan. 

8 – 12 m 1/5 

d). Rangka lantai bawah dengan papan kayu 20 – 50 m 1/6 

e). Rangka lantai atas dengan papan kayu. 20 – 50 m 1 / 5 

f). Gelagar baja dengan lantai papan kayu. 5 – 35 m 1/17 – 1/30 

2. Bangunan Atas Baja  

a). Gelagar baja dengan pelat lantai baja. 5 – 25 m 1/25 – 1/27 

b). Gelagar baja dengan lantai beton komposit. 

-  Bentang sederhana 

-  Bentang menerus 

 

15 – 50 m 

35 – 90 m 

1/20 

c). Gelagar box baja dengan lantai beton komposit. 

-  Bentang sederhana 

-  Bentang menerus 

 

30 – 60 m 

40 – 90 m 

 

1/20 

d). Rangka lantai bawah dengan pelat beton  30-100 m 1/8 – 1/11 

e). Rangka lantai atas dengan pelat beton komposit 30-100 m 1/11 – 1/15 

f). Rangka menerus 60–150 m 1/10 
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Sumber :  Perencanaan Jembatan,2004 . 

 

 

 

 

No 

 

Jenis Bangunan Atas 

Variasi 
Bentang 

Perbandingan 

H/L Tipikal 

(Tinggi / 

Bentang) 

3. Jembatan Beton Bertulang   

a). Pelat beton bertulang 5 – 10 m 1 /12,5 

b). Pelat berongga 10 – 18 m 1/18 

c). Kanal pracetak 5 – 13 m 1/15 

d). Gelagar beton “ T “ 6 – 25 m 1/12 – 1/15 

e).  Gelagar beton box 12 – 30 m 1/12 – 1/15 

f). Lengkung beton ( bentuk parabola ) 30 – 70 m 1/30 rata - rata 

4. Jembatan Beton Prategang  

a). Segmen pelat 6 – 12 m 1/20 

b). Segmen pelat berongga 6 – 16 m 1/20 
c). Segmen berongga komposit dengan lantai beton. 

- Rongga tunggal 

- Box berongga 

 

8 – 14 m 

16 – 20 m 

 

1/18 

d). Gelagar I dengan lantai komposit dalam bentang 

sederhana :    - Pra penegangan 

- Pasca penegangan 

- Pra + Pasca penegangan 

 

12 – 35 m 

18 – 35 m 

18 – 25 m 

1/15 – 1/16,5 

e). Gelagar I dengan lantai beton komposit dalam 
bentang menerus.  

20 – 40 m 1/17,5 

f). Gelagar I pra penegangan dengan lantai komposit 
dalam bentang tunggal 

16 – 25 m 1/15 – 1/16,5 

g). Gelagar T pasca penegangan.  20 – 45 m 1/16,5 -1/17,5 
h). Gelagar box pasca penegangan dengan lantai 

komposit. 
18 – 40 m 1/15 – 1/16,5 

i). Gelagar box monolit dalam bentang sederhana. 20 – 50 m 1/17,5 

j). Gelagar box menerus, pelaksanaan kantilever  6 – 150 m 1/18 – 1/20 

Lanjutan tabel 2.1 Tipikal Konfigurasi Bangunan Atas 
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2.3.  Aspek Arus Lalu Lintas 

Dalam perencanaan, lebar jembatan sangat dipengaruhi oleh besarnya 

arus lalu lintas yang melintasi jembatan dengan interval waktu tertentu yang 

diperhitungkan terhadap Lalu Lintas Harian Rata – rata (LHR) dalam Satuan 

Mobil Penumpang (SMP). LHR merupakan jumlah kendaraan yang melewati 

suatu titik dalam suatu ruas jalan dengan pengamatan selama satuan waktu 

tertentu, yang nilainya digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pada 

masa yang akan datang. Dengan diketahuinya volume lalu lintas yang lewat pada 

ruas jalan dalam waktu tertentu maka akan diketahui kelas jalan tersebut sehingga 

nantinya dapat ditentukan tebal perkerasan dan lebar efektif jembatan. 

2.3.1.   Klasifikasi Jalan 

2.3.1.1. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 pasal 9 – 11, 

klasifikasi menurut fungsi jalan terbagi atas: 

1. Jalan Arteri 

 Jalan Arteri merupakan jalan yang melayani angkutan utama dengan 

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

masuk dibatasi secara efisien. 

2. Jalan kolektor 

 Jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan 

pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-

rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan Lokal 

  Jalan lokal merupakan jalan yang melayani angkutan setempat  dengan 

ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan 

masuk tidak dibatasi. 

 

2.3.1.2.  Klasifikasi Menurut Sistem Jaringan Jalan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 pasal 6 - 8 maka 

sistem jaringan jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 
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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 keesatu 

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, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya 

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. 
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 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. 

2.3.1.3. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan 

 Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk 

menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat (MST) 

dalam satuan ton. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan 

Fungsi Kelas Muatan Sumbu 
Terberat, MST (ton) 

Arteri I 
II 
III A 

>10 
  10 
   8 

 
Kolektor III  A 

III B 
                     8 

Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 4 

 

2.3.1.4. Klasifikasi Menurut Medan Jalan 

 Medan jalan diklasifikasi berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan 

medan yang diukur tegak lurus garis kontur 

Tabel 2.3 Klasifikasi menurut medan jalan 

No. Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan 

1. 

2. 

3. 

Datar 

Perbukitan 

Pegunungan 

D 

B 

G 

< 3 

3-25 

>25 
Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 5 
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2.3.1.5. Klasifikasi Menurut Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan 

1. Jalan Bebas Hambatan ( Freeway ) 

 Jalan untuk lalu lintas umum menerus / tidak terputus. 

 Pengendalian akses jalan masuk dilakukan secara penuh. 

 Tanpa adanya simpang sebidang antara jalan bebas hambatan dengan 

jalan raya / jalan rel. 

 Dilengkapi dengan pagar pembatas Ruang Milik Jalan (RMJ). 

 Ruas jalan minimal terdiri dari 2 lajur 2 arah dengan lebar lajur jalan 

minimal 3,5 m dan dilengkapi median. 

2. Jalan Raya ( Highway ) 

 Jalan untuk lalu lintas umum menerus / tidak terputus. 

 Pengendalian akses jalan masuk terbatas. 

 Ruas jalan minimal terdiri dari dari 4 lajur 2 arah dengan lebar lajur 

minimal 3,5 m dilengkapi dengan median. 

3. Jalan Sedang ( Roadway ) 

 Jalan untuk lalu lintas umum dengan jarak tempuh sedang. 

 Pengendalian jalan akses masuk tidak dibatasi. 

 Ruas jalan minimal terdiri dari 2 lajur 2 arah dengan lebar jalur minimal 

7 m. 

4. Jalan Kecil ( Street ) 

 Jalan untuk lalu lintas umum setempat. 

 Ruas jalan minimal terdiri 2 lajur 2 arah dengan lebar jalur (2 lajur) 

minimal 5,5 m. 

2.3.2. 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 jalur adalah : 
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2.3.2.1.  Lalu Lintas Harian Rata – Rata Tahunan (LHRT) 

 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. 

 

          Jumlah lalu lintas dalam satu tahun 
           LHRT = 
                                                   365 hari 
 

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). 

2.3.3.2.  Lalu Lintas Harian Rata – Rata (LHR) 

LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama 

pengamatan dengan lamanya pengamatan. 

 
                 Jumlah lalu lintas selama pengamatan 
           LHR = 
                                           Lamanya pengamatan 
 

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 

standar. 
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2.3.2.3.  Ekivalensi Mobil Penumpang (EMP) 

Ekivalensi mobil penumpang yaitu faktor konversi berbagai jenis 

kendaraan dibandingkan dengan mobil penumpang sehubungan dengan 

dampaknya pada perilaku lalu lintas. Untuk mobil penumpang, nilai emp adalah 

1,0. Sedangkan nilai emp untuk masing-masing kendaraan untuk jalan luar kota 

(jalan dua lajur-dua arah tak terbagi) dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4  
Ekivalensi Kendaraan Penumpang (emp) untuk Jalan Luar Kota 

Empat Lajur Dua Arah (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 
0,5 

Bukit 

0 
750 
1400 
≥ 1750 

0 
1350 
2500 
≥ 3150 

1,8 
2,0 
2,2 
1,8 

1,6 
2,0 
2,3 
1,9 

4,8 
4,6 
4,3 
3,5 

0,4 
0,5 
0,7 
0,4 

Gunung 

0 
550 
1100 
≥ 1500 

0 
1000 
2000 
≥ 2700 

3,2 
2,9 
2,6 
2,0 

2,2 
2,6 
2,9 
2,4 

5,5 
5,1 
4,8 
3,8 

0,3 
0,4 
0,6 
0,3 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia Luar Kota Tahun 1997, hal 6-44 

2.3.2.4. Volume Jam Rencana 

 Volume jam rencana (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 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 lengang. 
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 VJP dapat dihitung dengan rumus : 

 

         VJP = LHRT * k 

 

 Dimana : 

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

 K        = Faktor konversi dari LHRT menjadi arus lalu lintas jam puncak 

Tabel 2.5 Penentuan Faktor k 

Lingkungan Jalan 
Jumlah Penduduk Kota 

< 1 Juta ≤ 1 Juta 

Jalan di daerah komersial dan jalan arteri 0,07 – 0,08 0,08 – 0,10 

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

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997 

 

2.3.3.  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 : 

Y = a + (b * X) 

Dengan : 

         ∑y *∑x2  - ∑y *∑xy                              n∑xy  - ∑x*∑y 
 a =                                           dan        b =  
              n∑x2 – (∑x) 2              n∑x2 – (∑x) 2 

 

Dimana : 

Y   =  subyek dalam variable dependen yang diprediksikan (LHR) 

a          =   nilai trend pada nilai dasar 

b     =   tingkat perkembangan nilai yang diramal 

X    =   unit tahun yang dihitung dari periode dasar 
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2.3.4.  Kapasitas Jalan 

 Kapasitas jalan dapat didefinisikan sebagai arus maksimum dimana 

kendaraan dapat diharapkan melalui suatu potongan jalan pada waktu tertentu 

untuk kondisi lajur / jalan, lalu lintas, pengendalian lalu lintas dan cuaca yang 

berlaku. Oleh karena itu, kapasitas tidak dapat dihitung dengan formula 

sederhana. Yang penting dalam penilaian kapasitas adalah pemahaman akan 

kondisi yang berlaku. Kondisi ideal dapat disyaratkan 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 luar kota 

berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, adalah sebagai 

berikut : 

 

                      C = Co * FCw * FCsp * FCsf  

 

Dimana : C =  kapasitas (smp/jam) 

    Co =  kapasitas dasar (smp/jam) 

    FCw =  faktor penyesuain akibat lebar jalur lalu lintas 

   FCsp =  faktor penyesuaian akibat pemisah arah 

   FCsf =  faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

  

2.3.4.1.  Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar tergantung kepada tipe jalan, jumlah lajur dan apakah 

jalan dipisahkan dengan pemisah fisik atau tidak, seperti yang ditunjukkan dalam 

tabel 2.6 berikut : 
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Tabel 2.6 Kapasitas Dasar Jalan Luar Kota 
Empat Lajur Dua Arah (4/2) 

Tipe Jalan / Tipe Alinyemen 
Kapasitas dasar (Co) 

Total kedua arah 
(smp/jam/lajur) 

Empat lajur terbagi 
- Datar 
- Bukit 
- Gunung 

Empat lajur tak terbagi 
- Datar 
- Bukit 
- Gunung 

 
1900 
1850 
1800 

 
1700 
1650 
1600 

  Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, hal 6-65 

 

2.3.4.2.  Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw) 

 Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas adalah seperti pada tabel 

berikut ini: 

Tabel. 2.7 Faktor Penyesuaian Kapasitas akibat Lebar Jalur Lalu Lintas 
untuk Jalan Luar Kota (FCw) 

Tipe Jalan Lebar Lalu Lintas Efektif (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 

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 dua arah 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
0,69 
0,91 
1,00 
1,08 
1,15 
1,21 
1,27 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, hal 6-66 
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2.3.4.3.  Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCsp) 

Besarnya faktor penyesuaian untuk jalan tanpa pengguna pemisah 

tergantung pada besarnya Split kedua arah sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Faktor Penyesuaian Kapasitas akibat 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 0,975 0,95 0,925 0,90 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, hal 6-67 

 

2.3.4.4. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu : 

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Kapasitas akibat Pengaruh Hambatan Samping dan 

Lebar Bahu (FCsf) untuk Jalan Luar Kota 

Tipe Jalan Kelas Hambatan  
Samping 

Faktor Penyesuaian akibat Hambatan 
Samping dan Lebar Bahu (FCsf) 

Lebar Bahu Efektif Ws 
≤ 0,5 1 1,5 ≥ 2,0 

4/2 D 

VL 0,99 1,00 1,01 1,03 
L 0,96 0,97 0,99 1,01 
M 0,93 0,95 0,96 0,99 
H 0,90 0,92 0,95 0,97 

VH 0,88 0,90 0,93 0,96 

2/2 UD  
4/2 UD 

VL 0,97 0,99 1,00 1,02 
L 0,93 0,95 0,97 1,00 
M 0,88 0,91 0,94 0,98 
H 0,84 0,87 0,91 0,95 

VH 0,80 0,83 0,88 0,93 
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, hal 6-68 

 

2.3.5.  Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, 

digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan perilaku lalu lintas suatu segmen 

jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan akan 

mempunyai masalah kapasitas atau tidak, dinyatakan dalam persamaan :     

        

 DS = 
C
Q  < 0,75    
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Dimana : 

DS     =    derajat kejenuhan  

Q       =    volume lalu lintas (smp) 

C       =    kapasitas jalan (smp/jam) 

Bila derajat kejenuhan (DS) yang didapat < 0,75 maka jalan tersebut masih 

memenuhi atau layak, dan bila derajat kejenuhan (DS) yang didapat > 0,75 maka 

harus dilakukan pelebaran. 

 

2.4.  Aspek Hidrologi 

Data–data  hidrologi yang diperlukan dalam merencanakan suatu 

jembatan antara lain adalah sebagai berikut ; 

1.Peta topografi DAS  

2.Data curah hujan dari stasiun pemantau terdekat 

Data-data tersebut nantinya dibutuhkan untuk menentukan elevasi banjir 

tertinggi. Dengan mengetahui hal tersebut kemudian dapat direncanakan : 

1. Clearance jembatan dari muka air tertinggi 

2. Bentang ekonomis jembatan 

3. Penentuan struktur bagian bawah 

Analisa dari data-data hidrologi yang tersedia meliputi : 

 

2.4.1.  Analisa Frekuensi Curah Hujan 

Untuk mencari besarnya curah hujan pada periode ulang tertentu 

digunakan rumus Gumbel : 

XTr = X + (Kr *Sx) 

 

Dimana : 

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

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

Kr = 0,78    - ln   1 –  1     - 0,45 ; dengan Tr adalah periode ulang (tahun) 
        Tr 

Sx = standar deviasi 
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2.4.2.  Analisa Debit Banjir Rencana 

Untuk mencari debit banjir digunakan rumus : 

                        Q = 0,278 (C * I * A) 

Dengan : 

• I  =   R  *  24   0,67 
        24      Tc 

• Tc =  L 
         V 

• V  = 72 *  H   0,6 
      L 

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.  Analisa Kedalaman Penggerusan 

Untuk menentukan kedalaman penggerusan digunakan formula Lacey : 

• Untuk L < W          d = H *    L    0,6 
                                    W 

• Untuk L > W          d = 0,473 *   Q   0,33 
      F 

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 
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2.5.  Aspek Geoteknik 

Aspek geoteknik sangat menentukan terutama dalam penentuan jenis 

pondasi yang digunakan, kedalaman serta dimensinya dan kestabilan tanah. 

Penentuan ini didasarkan pada hasil sondir, boring, maupun soil properties pada 2 

atau 3 titik soil investigation yang diambil di daerah letak abutment dan pilar 

jembatan yang direncanakan. 

 
2.5.1.  Aspek Tanah Terhadap Pondasi 

Tanah harus mampu untuk menahan pondasi serta beban-beban yang 

dilimpaskan ke pondasi tersebut. Dalam hubungan dengan perencanaan pondasi, 

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

kedalaman tanah keras. 

Daya dukung tanah diperlukan untuk mengetahui kemampuan tanah 

menahan beban di atasnya. Daya dukung tanah yang telah diperhitungkan harus 

lebih besar dari beban ultimate yang telah diperhitungkan terhadap faktor 

keamanannya. 

 Dalam perencanaan pondasi dilakukan serangkaian tes untuk 

menentukan jenis pondasi yang digunakan, antara lain tes sondir untuk 

mengetahui kedalaman tanah keras dan tes bor untuk mengetahui jenis tanah dan 

soil properties.  

2.5.2.  Aspek Tanah Terhadap Abutment 
Dalam perencanaan abutment jembatan data-data tanah yang dibutuhkan 

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

menghitung tekanan tanah horizontal juga gaya akibat berat tanah yang bekerja 

pada abutment, serta daya dukung tanah yang merupakan reaksi tanah dalam 

menyalurkan beban dari abutment. 

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

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

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

abutment dikalikan dengan berat jenis dari tanah itu sendiri. 
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2.5.3.  Aspek Tanah Terhadap Dinding Penahan 
Pada prinsipnya, aspek tanah dalam dinding penahan tanah untuk 

menghitung tekanan tanah baik aktif/pasif sama dengan aspek tanah pada 

abutment. 

2.6.  Aspek Geometrik 

Dalam menganalisa aspek geometrik, parameter – parameter yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

2.6.1.  Kriteria Perencanaan  

2.6.1.1.  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 

 

2.6.1.2.  Kendaraan Rencana 

 Kendaraan rencana adalah kendaraan yang dimensi dan radius putarnya 

dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik. Kendaraan rencana 

dikelompokkan menjadi 3 kategori yakni kendaraan kecil (diwakili oleh mobil 

penumpang), kendaraan sedang (diwakili oleh truk 3 as tandem atau oleh bus 

besar 2 as), dan kendaraan besar (diwakili oleh truk semi trailer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Dimensi Kendaraan Rencana 
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Gambar 2.17 Radius Putar Kendaraan Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Radius Putar Kendaraan Sedang 
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Gambar 2.19 Radius Putar Kendaraan Besar 

2.6.1.3.  Kecepatan Rencana (VR) 

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

menentukan elemen – elemen geometrik jalan raya. Kecepatan rencana (VR) untuk 

masing – masing tipe dan kelas jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.10 Kecepatan Rencana  

Fungsi 
Kecepatan Rencana, VR,  km/jam 

Datar Bukit Pegunungan 

Arteri 70 – 120 60 – 80 40 – 70 

Kolektor 60 – 90 50 – 60 30 – 50 

Lokal 40 – 70 30 – 50 20 – 30 

     Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997, hal 11 

2.6.1.4.  Jarak Pandang 

Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang 

pengemudi pada saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat 

suatu halangan yang membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu untuk 

menghindari bahaya tersebut dengan aman. 
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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 

didepannya. Jh diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi 

adalah 106 cm dan tinggi halangan 15 cm diukur dari permukaan jalan 

(AASHTO ‘90). Sedangkan menurut Bina Marga, untuk jalan luar kota asumsi 

tinggi mata pengemudi adalah 120 cm dan tinggi halangan 10 cm. Jarak 

pandang henti minimum menurut kecepatan rencananya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini  

Tabel 2.11 Jarak Pandang Henti Minimum 

(VR) ( Km/jam ) 120 100 80 60 50 40 30 20 

Jh min (m) 250 175 120 75 55 40 27 16 

     Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 21 

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. Menurut AASHTO ’90, tinggi mata pengemudi adalah 106 cm dan 

tinggi kendaraan yang akan disiap adalah 125 cm. Sedangkan menurut Bina 

Marga, tinggi mata pengemudi dan tinggi kendaraan yang akan disiap adalah 

100 cm. Jarak pandang mendahului minimum menurut kecepatan rencananya 

dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.12 jarak Pandang Mendahului Minimum 

(VR) ( Km/jam ) 120 100 80 60 50 40 30 20 

Jd min (m) 800 670 550 350 250 200 150 100 

       Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 22 
 

2.6.1.5.  Alinyemen Horisontal 

Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan tegak lurus pada 

bidang horizontal. Alinyemen horizontal terdiri dari bagian lurus dan bagian 

lengkung (tikungan). Perencanaan geometri pada bagian lengkung dimaksudkan 

untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima oleh kendaraan yang berjalan 
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dengan kecepatan rencana (VR). Untuk keselamatan pemakai jalan, jarak pandang 

dan daerah bebas samping jalan harus diperhitungkan. Panjang bagian peralihan 

dapat ditetapkan dari tabel berikut ini : 

Tabel 2.13 Panjang Lengkung Peralihan (Ls) dan panjang pencapaian 

superelevasi (Le) untuk jalan 1 jalur 2 lajur 2 arah 

VR (km/jam) 

Superelevasi, e (%) 

2 4 6 8 10 

Ls Le Ls Le Ls Le Ls Le Ls Le 

20           

30           

40 10 20 15 25 15 25 25 30 35 40 
50 15 25 20 30 20 30 30 40 40 50 
60 15 30 20 35 25 40 35 50 50 60 
70 20 35 25 40 30 45 40 55 60 70 
80 30 55 40 60 45 70 65 90 90 120 
90 30 60 40 70 50 80 70 100 10 130 

100 35 65 45 80 55 90 80 110 0 145 
110 40 75 50 85 60 100 90 120 11 - 
120 40 80 55 90 70 110 95 135 0 - 

Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 30 

Sedangakan untuk bagian lengkung (tikungan) bentuknya dapat berupa : 

1. Full Circle (FC) 

Full circle adalah bentuk tikungan yang hanya terdapat bagian lurus 

(tangent) dan lengkung sederhana (circle). Bentuk ini dipilih jika di lokasi 

dapat direncanakan sebuah tikungan 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. 

 



II ‐ 34 

 

Tabel 2.14 Jari – Jari Tikungan Minimum yang Tidak Memerlukan 
Lengkung Peralihan 

(VR) ( Km/jam ) 120 100 80 60 50 40 30 20 

R min (m) 2500 1500 900 500 350 250 130 60 

     Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Lengkung Full Circle (FC) 

Rumus dasar yang digunakan dalama Full Circle adalah : 

• Tc  =  Rc tan ½ β 

• Ec =  Rc ( 1- cos ½ β) 
         cos ½ β 

• Ec =  Tc tan ¼ β 

• Lc =   π   β. Rc (β dalam derajat) 
               180 

 =  0,01745 . β. Rc (β dalam derajat) 

Karena tidak ada lengkung peralihan, maka dipakai lengkung peralihan fiktif 

(Ls’). Diagram superelevasi untuk full circle adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.21 Diagram Superelevasi Full Circle (FC) 

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 2.15 Jari – Jari Minimum 

(VR) ( Km/jam ) 120 100 80 60 50 40 30 20 

R min (m) 600 370 210 110 80 50 30 15 

    Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Lengkung Spiral – Circle – Spiral 
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Rumus dasar yang digunakan dalam Spiral Circle Spiral adalah : 

Rmin =     VR² 
 127 (emax + f ) 

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

adalah Rc, maka : 

• Xs = Ls  1  -     Ls² 
    40 Rc² 

• Ys =      Ls² 
       6Rc 

Besarnya sudut spiral pada SC adalah : 

• θs = 90Ls  (derajat) 
    πRc 

• P =     Ls²      - Rc ( 1 – cos θs ) 
      6Rc 

• K = Ls -       Ls²   - Rc sin θs 
              40Rc² 

Jika besarnya sudut perpotongan kedua tangen adalah β, maka : 

• θc =   β – θs 

• Es =  ( Rc + p ) sec ½ β – Rc 

• Ts =  ( Rc + p ) tan ½ β + k 

• Lc =  θc  π Rc 
   180 

• L = 2 Ls + Lc ( dengan nilai Lc sebaiknya ≥ 20 m ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Diagram Superelevasi Spiral – Circle – Spiral 
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3. Spiral – Spiral (SS) 

Lengkung horizontal untuk Spiral – Spiral (SS) adalah lengkung tanpa 

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

lingkaran. Lengkung Spiral – Spiral (SS) sebaiknya dihindari kecuali dalam 

keadaan terpaksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Lengkung Spiral – Spiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Diagram Superelevasi Spiral – Spiral ( SS ) 

Rumus yang digunakan dalam Spiral – Spiral adalah : 

• θs =   ½β  

• Ls =   θs * π * Rc 
90 
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2.6.1.6.  Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal adalah perubahan dari suatu 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 2.26 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 berikut : 

Tabel 2.16 Kelandaian Maksimum Alinyemen Vertikal 

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

Kelandaian 
Maksimum 

(%) 
3 3 4 5 8 9 10 10 

    Sumber :Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997,hal 36 

Rumus yang digunakan : 

• A = lg1 – g2l = ………% 

• Ev =   A * Lv 
       800 
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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 2.27 Lengkung Vertikal 

 

2.7.  Aspek Konstruksi Jembatan 

2.7.1.  Pembebanan Struktur 

Dalam merencanakan suatu jembatan peraturan pembebanan yang 

dipakai mengacu pada Bridge Management System (BMS’92). Beban – beban yng 

bekerja meliputi : 

2.7.1.1.  Beban Tetap 

a. Beban Mati (berat sendiri struktur) 

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

berikut ini : 
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Tabel 2.17 Berat Bahan Nominal SLS dan ULS 

Bahan Jembatan 
Berat Sendiri 
Nominal SLS 

(kN/m) 

Berat Sendiri 
Biasa ULS 

(kN/m³) 

Berat Sendiri 
Terkurangi 

ULS (kN/m³) 

Beton Massa 24 31,2 18 

Beton Bertulang 25 32,5 18,8 

Beton Bertulang 
Pratekan (pracetak) 

25 30 21,3 

Baja 77 84,7 69,3 

Kayu, Kayu Lunak 7,8 10,9 5,5 

Kayu, Kayu Keras 11 15,4 7,7 
Sumber : Bridge Management System (BMS-1992) 

b. Beban Mati Tambahan 

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. Susut dan Rangkak 

Susut dan rangkak menyebabkan momen,geser dan reaksi ke dalam 

komponen tertahan. Pada ULS (keadaan batas ultimate) penyebab gaya – gaya 

tersebut umumnya diperkecil dengan retakan beton dan baja leleh.Untuk alasan 

ini, beban faktor ULS yang digunakan 1,0. Pengaruh tersebut dapat diabaikan 

pada ULS sebagai bentuk sendi plastis. Bagaimanapun pengaruh tersebut 

seharusnya dipertimbangkan pada SLS (keadaan batas kelayanan). 
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d. Pengaruh Pratekan 

Selain dari pengaruh primer, pratekan menyebabkan pengaruh sekunder 

dalam komponen tertahan dan struktur tidak tertentu. Cara yang berguna untuk 

penentuan pengaruh penuh 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 tanah aktif 

σ = γ.z.tan2(45o- ø/2) – 2.C.tan(45o- ø/2) 

• Tekanan tanah pasif 

σ = γ.z.tan2(45o+ ø/2) + 2.C.tan(45o+ ø/2) 

2.7.1.2.  Beban Tidak Tetap 

a. Beban Lalu Lintas 

Semua beban yang berasal dari berat kendaraan – kendaraan bergerak dan 

pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan, meliputi : 

• Beban kendaraan rencana 

Beban kendaraan mempunyai 3 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 lajur jembatan dan 

menghasilkan pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan rangkaian 

kendaraan sebenarnya. Jumlah total pembebanan lajur yang ditempatkan 

tergantung pada lebar lajur jembatan. 

Pembebanan truk “T” adalah berat kendaraan tunggal dengan tiga gandar 

yang ditempatkan sembarang pada lajur lalu lintas rencana.Tiap gandar terdiri 

dari dua pembebanan bidang kontak yang dimaksud agar mewakili pengaruh 

moda kendaraan berat. Hanya 1 truk “T” boleh ditempatkan per lajur lalu 

lintas rencana. 
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Umumnya, pembebanan “D” akan menentukan untuk bentang sedang 

sampai panjang dan pembebanan “T” akan menentukan untuk bentang 

pendek dan system 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+15/L) (jika L > 30 m) 

dimana : 

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

kPa  = kilo Pascal per lajur 

Beban UDL dapat 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/sumbu 

memanjang jembatan (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. 

Beban UDL dan KEL bisa digambarkan seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Beban “D” 
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Ketentuan penggunaan beban “D” dalam arah melintang jembatan adalah 

sebagai berikut : 

 Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan ≤ 5,50 m, beban “D” 

sepenuhnya (100%) harus dibebankan pada seluruh lebar jembatan. 

 Untuk jembatan dengan lebar lantai kendaraan > 5,50 m, beban “D” 

sepenuhnya (100%) dibebankan pada lebar jalur5,50 m sedang lebar 

selebihnya hanya dibebani 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Pembebanan Truk “T” 

Hanya 1 truk yang harus ditempatkan dalam tiap lajur lalu lintas rencana 

untuk panjang penuh dari jembatan. Truk “T” harus ditempatkan di tengah 

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

tabel berikut : 
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Tabel 2.18 Jumlah Maksimum Lajur Lalu Lintas Rencana 

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 - 8,5 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 

           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 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 2.19 Faktor Beban Dinamik Untuk “KEL” dan Lajur “D” 

Bentang Ekivalen LE (m) DLA (untuk kedua keadaan batas) 

LE < 50 0,4 

 50 <LE < 90 0,525 - 0,0025LE 

LE ≥ 52 0,3 
Sumber : Bridge Management System (BMS-1992) 

catatan : 

1. Untuk bentang sederhana LE= panjang bentang aktual 

2. Untuk bentang menerus LE =      

dengan :  

Lrata – rata : panjang bentang rata - rata dari bentang - bentang menerus 

Lmaks : panjang bentang maksimum dari bentang – bentang 

menerus 
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• Gaya rem 

Pengaruh pengereman dan percepatan lalu lintas harus diperhitungkan 

sebagai gaya dalam arah  memanjang dan dianggap bekerja pada lantai 

kendaraan. Gaya ini tidak tergantung pada lebar jembatan. Pemberian 

besarnya rem dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.20 Gaya Rem 

Panjang Struktur (m) Gaya Rem SLS (kN) 

L ≤ 80 250 
80 < L < 180 2,5L + 50 

L ≥ 180 500 
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 dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.21 Intensitas Beban Pejalan Kaki Untuk Trotoar Jembatan Jalan Raya 

Luas Terpikul Oleh Unsur (m²) Intensitas Beban Pejalan Kaki 
Nominal (kPa) 

A ≤ 10 5 
10 < A < 100 5,33 - A/30 

A > 100 2 
Bila kendaraan tidak dicegah naik ke kerb oleh penghalang rencana, trotoar juga 
harus direncanakan agar menahan beban terpusat 20 kN 

Sumber : Bridge Management System (BMS-1992) 

 

b. Aksi Lingkungan 

Beban – beban akibat pegaruh 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. 
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• Penurunan 

Jembatan direncanakan agar menampung perkiraan penurunan total dan 

diferensial sebagai SLS. Jembatan harus direncanakan untuk bias menahan 

terjadinya penurunan yang diperkirakan, termasuk perbedaan penurunan 

sebagai aksi daya layan. Pengaruh penurunan mungkin bias dikurangi dengan 

adanya rangkak dan interaksi pada struktur tanah. 

• Gaya angin 

Tekanan angin rencana diberikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.22 Tekanan Angin Pada Bangunan Atas 

(b/d) Bangunan 
Padat 

Jenis 
Keadaaan 

Batas 

Tekanan Angin (kPA) 

Pantai (< 5km dari 
pantai) 

Luar Pantai ( > 5km 
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 

Sumber : Bridge Management System (BMS-1992) 

keterangan : b = lebar bangunan atas antara permukaan luar tembok pengaman 

 d = tinggi bangunan atas (termasuk tembok pengaman padat) 

• Hanyutan 

Gaya aliran sungai dinaikkan bila hanyutan dapat terkumpul pada 

struktur kecuali tersedia keterangan lebih tepat, gaya hanyutan dapat dihitung 

seperti berikut : 

 Keadaan batas kelayanan 

P = 0,52 Vs2 Ad 

 Keadaan batas ultimate (banjir 50 tahun) 

P = 0,78 Vs2 Ad 

 Keadaan batas ultimate (batas 100 tahun) 

P = 1,04 Vs2 Ad 
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Dimana : 

Vs = kecepatan 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 yang harus ada 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 gaya yang 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 horizontal (V) pada jembatan dapat ditentukan dengan 

rumus: 

V = Wt * C * I * K * Z 

Dimana : 

Wt = berat nominal total dari bangunan atas termasuk beban mati 

tambahan   dan  1/2 berat pilar. 

C = koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar struktur 

dan kondisi tanah yang sesuai. 

I =  faktor kepentingan jembatan. 
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K  =  faktor jenis struktur 

Z  =  faktor wilayah gempa 

2.7.1.3. Kombinasi Pembebanan 

Kombinasi beban yang dipakai dapat bermacam – macam seperti terlihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.23 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 

Pengarh Pelaksanaan Tetap 

Tekanan Tanah 

Penurunan 

2. Aksi Transien                 

Beban Lajur "D" atau Beban Truk "T" x o o o o x o o o     

Gaya Rem atau Gaya Sentrigugal 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               

Gempa           x   

Beban Tumbukan                         

Pengaruh Getaran x x                     

Beban Pelaksanaan           x           x

Sumber : Bridge Management System (BMS-1992) 

keterangan : x = untuk kombinasi tertentu adalah memasukkan faktor daya layan 

dan  beban ultimate secara penuh (ULS) 

o  =  memasukkan harga yang sudah diturunkan (SLS) 
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2.7.2.  Struktur Atas (Upper Structure) 

Struktur atas merupakan struktur dari jembatan yang terletak di bagian 

atas dari jembatan, meliputi : 

2.7.2.1.  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 (Rail Post), untuk jembatan beton biasanya dibuat dari 

beton bertulang. 

 Sandaran (Hand Rail), biasanya dari pipa besi, kayu atau beton bertulang 

2.7.2.2.  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 perhitungan pelat trotoar sesuai dengan SK SNI 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 : 

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

2. Menentukan tebal pelat lantai 

hmin ≥ 
Ln 0,8 fy

1500
36 9β

 

hmax ≥ 
Ln 0,8 fy

1500
36

 

Dan tebal tidak boleh kurang dari 120 mm 
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Dimana : β  = Ly/Lx 

β > 3 (one way slab) 

β ≤ 3 (two way slab) 

Ln = panjang sisi terpanjang 

fy  = kuat leleh tulangan 

3. Memperhitungkan beban – beban yang bekerja pada pelat 

4. Perhitungan momen maximum 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 2.30 Tinggi Efektif Pelat 

dx = h – p – 1/2ø 

dx = h – p – ø -1/2ø 

7. Tentukan momen yang menentukan =  
²
 

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 (ρ min < ρ < ρ max) 

ρmin =  
,

 atau lihat tabel 7 CUR 1 

ρmax =  
 ,

 atau lihat tabel 8 CUR 1 
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dimana : 

ρmin = rasio penulangan minimum 

ρmax = rasio penulangan maximum 

fc     = kuat tekan beton 

β1    = 0,85 untuk fc ≤ 30 MPa 

β2    = 0,81 untuk fc = 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 maximal berdasarkan tabel 11 CUR 1 

2.7.2.3.  Pelat Lantai 

Berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan. Pelat lantai diasumsikan 

tertumpu pada 2 sisi, meliputi : 

 Beban tetap berupa berat sendiri pelat dan berat pavement 

 Beban tidak tetap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

2.7.2.4.  Balok Memanjang dan Balok Melintang 

Gelagar jembatan berfungsi untuk menyalurkan beban – beban yang 

bekerja di atasnya ke bangunan di bawahnya. Pembebanan gelagar meliputi : 

 Beban mati berupa berat sendiri gelagar dan beban – beban yang bekerja 

di atasnya yang bersifat tetap (pelat lantai jembatan, perkerasan, dsb.) 

 Beban hidup yang tidak secara menerus ada seperti beban lajur, air 

hujan, dsb. 

2.7.2.5. Struktur Rangka Baja 

Struktur rangka baja umumnya digunakan pada jembatan bentang 

panjang. Struktur utama rangka baja berfungsi untuk menahan beban-

beban yang diterima. Adapun keuntungan struktur rangka baja: 

 Mutu bahan seragam dapat dicapai kekuatan seragam. 

 Kekenyalannya tinggi dan mudah pemasangannya. 

 Besi baja mempunyai kuat tarik dan kuat tekan yang tinggi, sehingga 

dengan material yang sedikit bisa memenuhi kebutuhan struktur. 
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 Keuntungan lain bisa menghemat tenaga kerja karena besi baja diproduksi 

di pabrik di lapangan hanya ereksi pemasangannya saja. 

 Pemasangan jembatan baja di lapangan lebih cepat dibandingkan dengan 

jembatan beton dan memerlukan suatu ruang yang relatif kecil di lokasi 

konstruksi. 

 Mempunyai nilai estetika. 

2.7.2.6. Andas / Perletakan 

Merupakan perletakan dari jembatan yang berfungsi untuk menahan 

beban baik yang vertikal maupun horizontal pada suatu girder jembatan seperti 

tumpuan sendi-rol. Di samping itu juga untuk meredam getaran sehingga abutmen 

tidak mengalami merusakan. 

 

2.7.3.  Struktur Bawah (Sub Structure) 

2.7.3.1.  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 

(wingwall) 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. 

2.7.3.2.  Pangkal Jembatan (Abutment) 

Abutment berfungsi untuk menyalurkan beban vertical dan horisontal 

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. 
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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). 

2.7.3.3.  Pilar 

Guna memperpendek bentang jembatan yang terlalu panjang, terdiri atas: 

• Kepala pilar (pier head) 

• Kolom pilar 

• Pile cap 

Dalam mendesain pilar dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

1. Menentukan bentuk dan dimensi rencana penampang pilar, 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. 

2.7.3.4.  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 vertical maupun lateral dimana pondasi 

harus mampu menahan beban luar di atasnya maupun yang bekerja pada arah 

lateralnya. 

Ketentuan – ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam perencanaan 

pondasi tidak dapat disamakan antara pondasi  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, sebagai berikut : 
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1. Bila lapisan tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2 – 3 m di 

bawah permukaan tanah, pondasi telapak (spread foundation) dapat 

digunakan. 

2. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman ± 10 m di bawah 

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 m di 

bawah permukaan tanah, dapat dipakai pondasi tiang, pancang baja atau 

tiang bor. 

4. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman sampai ± 30 m di 

bawah permukaan tanah, biasanya dipakai pondasi caisson terbuka, tiang 

baja atau tiang yang dicor di tempat. Tetapi apabila tekanan atmosfer 

yang bekerja ternyata kurang dari 3 kg/cm2 dapat juga digunakan pondasi 

caisson tekanan. 

5. Apabila formasi tanah keras terletak pada kedalaman > 40 m di bawah 

permukaan tanah, pondasi yang paling baik digunakan adalah pondasi 

tiang baja atau pondasi tiang beton yang dicor di tempat. 

Beban-beban yang bekerja pada pondasi meliputi : 

• Beban terpusat yang disalurkan dari bangunan bawah. 

• Berat merata akibat berat sendiri pondasi. 

• Beban momen. 

Pondasi yang bisa dipilih dalam suatu perencanaan jembatan adalah: 

a) Pondasi Dangkal (Pondasi Telapak) 

Hitungan kapasitas dukung maupun penurunan pondasi telapak terpisah dan 

diperlukan untuk kapasitas dukung ijin (qa). 
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Untuk pondasi yang berbentuk persegi panjang, persamaan : 

q=   dapat diubah menjadi: 

q =  

dengan ex=eL dan ey=eB berturut-turut adalah eksentrisitas searah L dan B, 

dengan L dan B berturut-turut adalah panjang dan lebar pondasi.  

Besarnya daya dukung ultimate tanah dasar dapat dihitung dengan persamaan : 

 

dimana : 

 = daya dukung ultimate tanah dasar (T/m2) 

 c = kohesi tanah dasar (T/m2) 

 = berat isi tanah dasar (T/m3) 

B = lebar pondasi (meter) 

Df = kedalaman pondasi (meter) 

N , Nq, Nc = faktor daya dukung Terzaghi 

Besarnya daya dukung ijin tanah dasar : 

 

dimana : 

 = daya dukung ijin tanah dasar (T/m2) 

 = daya dukung ultimate tanah dasar (Tt/m2) 

SF = faktor keamanan (SF=3 biasanya dipakai jika C > 0 ) 

Hasil evaluasi terhadap kegagalan yang terjadi pada pondasi dijadikan dasar 

untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat, dengan 

memperhatikan faktor-faktor keamanan, kenyamanan, kemudahan 

pelaksanaan, dan ekonomi.     
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b) Pondasi Dalam 

Terdiri dari beberapa macam yaitu : 

• Pondasi sumuran 

- Tekanan konstruksi ke tanah < daya dukung tanah pada dasar sumuran 

- Aman terhadap penurunan yang berlebihan, gerusan air dan longsoran 

tanah 

- Diameter sumuran ≥ 1,50 meter 

- Cara galian terbuka tidak disarankan 

- Kedalaman dasar pondasi sumuran harus dibawah gerusan maksimum 

- Biasanya digunakan sebagai pengganti pondasi tiang pancang apabila 

lapisan pasir tebalnya > 2,00 m dan lapisan pasirnya cukup padat. 

- Menentukan daya dukung pondasi: 

Rumus: Pult = Rb + Rf 

       = Qdb.Ab + fs . As 

dimana: 

Pult   = daya pikul tiang 

Rb = gaya perlawanan dasar 

Rf = gaya perlawanan lekat 

Qdb = point bearing capacity 

fs = lekatan permukaan 

Ab = luas ujung (tanah) 

As = luas permukaan 

- Persamaan teoritis 

    Rumus:  

Pu =  

dimana: 

c = kohesi tanah dasar (T/m2) 

 = berat isi tanah dasar (T/m3) 

Cs = rata – rata kohesi sepanjang Df 

Df = kedalaman pondasi (meter) 

)****2)***6,0****3,1(2 CsDfRNRNqDfNcCnR απγγγ +++

γ
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N , Nq, Nc =  faktor daya dukung Terzaghi 

Df =  kedalaman sumur (m) 

R =  jari – jari sumuran 

• Pondasi bore pile 

- Tekanan konstruksi ke tanah < daya dukung tanah pada dasar sumuran 

- Aman terhadap penurunan yang berlebihan, gerusan air, dan longsoran 

tanah 

- Diameter bore pile ≥ 0,50 meter 

- Rumus: 

  Pu =  

Dimana: 

Cb     = kohesi tanah pada base 

Ab = luas base 

d = diameter pile 

Cs = kohesi pada selubung pile 

Ls = panjang selubung pile 

Fs = 2,5 – 4,0 

• Pondasi tiang pancang 

Merupakan jenis pondasi dengan tiang yang dipancang ke dalam tanah 

untuk mencapai lapisan daya dukung tanah rencana dengan ketebalan tanah 

lunak > 8 meter dari dasar sungai terdalam atau dari permukaan tanah 

setempat dan dalam hal jika jenis pondasi sumuran diperkirakan sulit dalam 

pelaksanaan. 

Dasar perhitungan dapat didasarkan pada daya dukung persatuan tiang 

maupun daya dukung kelompok tiang. 

Persyaratan teknik pemakaian pondasi jenis ini adalah : 

- Kapasitas daya dukung tiang terdiri dari point bearing serta tahanan 

gesek tiang. 

- Lapisan tanah keras berada > 8 meter dari muka tanah setempat atau dari 

dasar sungai terdalam. 

γ

Fs
LsCsdAbCb ****5,0**9 π+
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- Jika gerusan tidak dapat dihindari yang dapat mengakibatkan daya 

dukung tiang dapat berkurang, maka harus diperhitungkan pengaruh 

tekuk dan reduksi gesekan antara tiang dan tanah sepanjang kedalaman 

gerusan. 

- Jarak as tiang tidak boleh kurang dari 3 kali garis tengah tiang yang 

dipergunakan. 

- Daya dukung ijin dan faktor keamanan. 

Perhitungan daya dukung tiang pancang Tunggal 

a) Kekuatan bahan tiang 

P tiang = σ’bahan x A tiang 

Dimana :  

Diameter Tiang (D)  

σ’bk = kekuatan tekan beton  

σ’b = Tegangan maksimum ijin (kg/cm²) 

b) Daya dukung Tanah berdasarkan Data Sondir 

Rumus Boegeymen : 

  
   

  
qcu : qonus resistance rata-rata 8D di atas ujung tiang  

qcb : rata-rata perlawanan qonus setebal 4D di bawah tiang   

c) Daya dukung Tanah berdasarkan Data N-SPT 

• Mayerhoff  

Q = 40*Nb*Ab + 0,2 *N*As 

Dimana : 

Q   = Daya dukugn batas pondasi tiang pancang (ton) 

Nb = Nilai N-SPT Pada dasar tiang 

Ab = Luas penampang dasar tiang  

N   = Nilai N-SPT rata rata 

As  = Luas selimut tiang  

5
JHP*Kll

3
q*A

P ctiang
tiang +=

2
qcbqcuqc +

=
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Konfigurasi Tiang Pancang 

Jarak antar tiang s : 2,5D < S < 4D  

Efisiensi Daya Dukung tiang Gabungan (pile group) 

E = 1 – Ø  

Ø = arc tan   

Dimana : 

D = Diameter dari tiang 

S = Jarak antar tiang  

n = jumlah kolom dalam susunan tiang  

m = jumlah baris  

Daya dukung tiang pancang Maksimum 

perhitungan kombinasi : 

P =  

Dimana :  

V  = beban vertikal maksimum 

M = Momen maksimal yang bekerja 

x = Lengan arah x maksimum   

y = Lengan arah y maksimum   

n = Jumlah tiang pancang  

ny = jumlah tiang dalam satu baris (arah y)  

nx = jumlah tiang dalam satu baris (arah x)  

Syarat P max < P ull 

2.7.4.  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 di atasnya ke tanah dasar 

 Melindungi tanah dasar dari rembesan air hujan 

 Mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan 

nm
nmmn

..90
)1()1( −+−

S
D

∑∑
±±

2.
.

2.
.

ynx
yM

xny
xM

n
V
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Salah satu jenis perkerasan jalan adalah perkerasan lentur (flexible 

pavement) yang menggunakan bahan campuran berasapal sebagai lapis 

permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan bawahnya. 

2.8.  Aspek Perkerasan Jalan 

Struktur perkerasan jalan adalah bagian konstruksi jalan raya yang 

diperkeras dengan lapisan konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekakuan 

dan kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalau lintas di atasnya 

dengan aman.  

2.8.1  Metode perencanaan struktur perkerasan 

 Dalam perencanaan jalan perkerasan merupakan bagian penting dimana 

perkerasan mempunyai fungsi sebagi berikut : 

• Menyebarkan beban lalu lintas sehingga besarnya beban yang dipikul 

oleh tanah dasar (subgrade) lebih kecil dari kekuatan tanah dasar itu 

sendiri. 

• Melindungi tanah dasar dari air hujan. 

• Mendapatkan permukaan yang rata dan memiliki koefisien gesek yang 

mencukupi sehingga pengguna jalan lebih aman dan nyaman dalam 

berkendara. 

Berdasarkan bahan ikat lapisan perkerasan jalan, ada dua macam 

perkerasan yaitu : 

1. Lapisan Perkerasan Kaku ( Rigid Pavement ) 

Perkerasan ini menggunakan bahan ikat semen Portland, pelat beton 

dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau 

tanpa pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat 

beton. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33  Lapisan perkerasan kaku 
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2. Lapisan Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

Perkerasan ini menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan – 

lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu 

lintas ke tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan – lapisan tersebut 

adalah : 

a) Lapisan Permukaan (surface course) 

b) Lapisan Pondasi Atas (base course) 

c) Lapisan Pondasi Bawah (sub-base course) 

d) Lapisan Tanah Dasar (sub grade) 

 
Gambar 2.34 Lapisan Perkerasan Lentur 

Tebal perkerasan didesain agar mampu memikul tegangan yang 

ditimbulkan oleh kendaraan, perubahan suhu, kadar air dan perubahan 

volume pada lapis di bawahnya. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam 

perkerasan lentur adalah sebagi berikut : 

1) Umur rencana 

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan umur rencana 

perkerasan jalan adalah pertimbangan biaya konstruksi, klasifikasi 

fungsional jalan dan pola lalu lintas jalan yang bersangkutan, dimana 

tidak terlepas dari satuan pengembangan wilayah yang telah ada. 

2). Lalu lintas 

Analisa lalu intas berdasarkan hasil perhitungan volume lalu lintas 

dan komposisi beban sumbu kendaraan berdasarkan data yang 

terbaru. 

3). Konstruksi jalan 

Konstruksi jalan terdiri dari tanah dan perkerasan jalan. Penetapan 

rencana tanah dasar dan bahan material yang akan digunakan sebagai 

bahan konstruksi perkerasan harus didasarkan atas survey dan 

penelitian laboratorium. 



II ‐ 64 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi besar tebal perkerasan jalan adalah : 

• Jumlah jalur (N) dan koefisien distribusi kendaraan (C) 

• Angka ekivalen (E) beban sumbu kendaraan  

• Lalu Lintas Harian Rata Rata 

• Daya dukung tanah (DDT) dan CBR 

• Faktor regional (FR) 

Struktur perkerasan lentur terdiri dari bagian–bagian yang memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

1. Lapis permukaan (surface course) 

a). Lapis aus 

• Sebagai lapis aus yang berhubungan langsung dengan roda 

kendaraan. 

• Sebagai lapisan kedap air untuk mencegah masuknya air ke 

lapisan bawahnya. 

b). Lapis perkerasan 

• Sebagai lapis perkerasan yang menahan beban roda, lapisan 

ini memiliki kestabilan tinggi untuk menahan beban roda 

selam masa pelayanan. 

• Sebagai lapis yang menyebarkan beban ke lapis bawahnya. 

2. Lapis pondasi atas (base course) 

• Sebagai lantai kerja lapisan di atasnya 

• Sebagai lapis peresapan untuk lapis pondasi bawah. 

• Menahan beban roda dan menyebarkan beban kelapis 

dibawahnya. 

• Menjamin bahwa besarnya regangan pada lapisan bawah 

bitumen (material surface) tidak mengalami craking. 

3. Lapis pondasi bawah (sub base course) 

• Menyebarkan beban ke tanah dasar. 

• Mencegah tanah dasar masuk ke lapisan pondasi. 

• Untuk menghemat penggunaan material. 

• Sebagai lantai kerja lapis pondasi atas. 
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4. Tanah dasar (sub grade) 

Tanah dasar adalah tanah setebal 50 – 100 cm dimana akan diletakan 

lapisan pondasi bawah. Lapisan tanah dasar dapat berupa lapisan 

tanah asli atau didatangkan dari tempat lain yang dipadatkan. Tanah 

dasar dapat di stabilisasi dengan kapur, semen atau bahan lainnya. 

Pemadatan yang baik diperoleh jika dilakukan pada kadar air 

optimum dan diusahakan kadar air tersebut konstan selama umur 

rencana, hal ini dapat tercapai dengan perlengkapan drainase yang 

memenuhi syarat. 

2.8.2. Metode perhitungan perkerasan lentur 

Perhitungan perkerasan lentur berdasarkan petunjuk perencanaan tebal 

perkerasan jalan raya dengan metode analisa komponen SKBI 2.3.26.1987 

departemen pekerjaan umum. 

Langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1.  LHR setiap jenis kendaraan ditentukan sesuai dengan umur rencana. 

2.  Angka ekivalen (E) beban sumbu kendaraan 

Angka ekivalen dari beban sumbu tiap-tiap golongan kendaraan 

ditentukan menurut rumus : 

 Angka Ekivalen Sumbu Tunggal 

= 
4

8160 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ kgdalamtunggalsumbusatubeban

 

 Angka Ekivalen Sumbu Ganda 

= 0,086 × 
4

8160 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ kgdalamtunggalsumbusatubeban

 

 Angka Ekivalen Sumbu Triple 

= 0,021 × 
4

8160 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ kgdalamtunggalsumbusatubeban

 

3.  Lintas ekivalen permulaan (LEP) dihitung dengan rumus. : 

  LEP  =  ∑ ( LHR*Cj*Ej) 

Dengan     Cj  =  Koefisien distribusi kendaraan, tabel 2.24 

             Ej  =  Angka ekivalen beban sumbu kendaraan. 
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Tabel 2.24 Koefisien distribusi kendaraan (Cj) 

Jumlah 
Lajur 

Kendaraan Ringan *) Kendaraan Berat **) 
1 arah 2 arah 1 arah 2 arah 

1 lajur 

2 lajur 

3 lajur 

4 lajur 

5 lajur 

6 lajur 

1,00 

0,60 

0,40 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,40 

0,30 

0,25 

0,20 

1,00 

0,70 

0,50 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,475 

0,45 

0,425 

0,40 

*)    berat total < 5 ton, misal : mobil penumpang, pick up, mobil hantaran. 

**)  berat total ≥ 5 ton, misal : bus, truk, traktor, semi trailer, trailer. 

Sumber : PPT PLJR dengan Metode Analisa Komponen, 
SKBI – 2.3.26. 1987,hal 9. 

4. Lintas ekivalen akhir (LEA) dihitung dengan rumus : 

  LEA  =  ∑ ( LHR*(1 + i)n *Cj*Ej) 

Dengan  n  =  Tahun rencana 

  i   =  Faktor pertumbuhan lalu lintas 

  j   =  Jenis kendaraan  

5. Lintas ekivalen tengah (LET), dihitung dengan rumus : 

  LET  =  ½ * (LEP + LEA) 

6. Lintas ekivalen rencana (LER), dihitung dengan rumus : 

LER  =  LER * FP 

Dengan FP  =  Faktor penyesuaian = UR/10 

7. Mencari indek tebal permukaan (ITP) berdasarkan hasil LER, sesuai 

dengan nomogram yang tersedia. Faktor- aktor yang berpengaruh yaitu 

DDT atau CBR, faktor regional (FR), indek permukaan (IP) dan 

koefisien bahan –bahan sub base, base dan lapis permukaan. 

• Nilai DDT diperoleh dengan menggunakan nomogram hubungan 

antara DDT Dan CBR. 

• Nilai FR (faktor regional) dapt dilihat pada tabel 2.25 
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Tabel 2.25 Faktor regional FR 

Curah hujan 

Kelandaian I (<6%) Kelandaian II (6-10%) Kelandaian III (>10%) 

% Kendaraan Berat % Kendaraan Berat % Kendaraan Berat 

≤ 30% >30% ≤ 30% >30% ≤ 30% >30% 

Iklim I 

< 900mm/th 
0,5 1,0 -1,5 1,0 1,0 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 

Iklim II 

> 900mm/th 
1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 

   Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 

• Indeks permukaan awal (IPo) dapat dicari dengan menggunakan 

tabel 2.26 yang ditentukan sesuai dengan jenis lapis permukaan 

yang akan digunakan. 

Tabel 2.26 Indeks permukaan pada awal umur rencana 

Jenis lapis permukaan IPo Roughness (mm/km) 

Laston ≥ 4 

3,9 – 3,5

≤ 1000 

>1000 

Lasbutang 
3,9 – 3,5

≤ 2000 

> 2000 

HRA 
3,9 – 3,5

≤ 2000 

> 2000 

Burda 3,9 – 3,5 <2000 

Burtu 3,4 – 3,0 <2000 

Lapen 3,4 – 3,0 

2,9 – 2,5

≤ 3000 

> 3000 

Latasbum 2,9 – 2,5  

Buras 2,9 – 2,5  

Latasir 2,9 – 2,5  

Jalan tanah ≤ 2,4  

Jalan kerikil ≤ 2,4  

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 
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• Besarnya nilai (IPt) dapat ditentukan dengan tabel 2.27 

Tabel 2.27 Indeks permukaan pada akhir umur rencana IPt 

LER*) 
Klasifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 

<10 1,0-1,5 1,5 1,5-2,0 - 

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

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

>1000 - 2,0-2,5 2,5 2,5 

*) LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal 

Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 

 

8. Menghitung tebal perkerasan berdasarkan nilai ITP yang didapat. 

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

Dengan a1, a2, a3  =  Kekuatan relatif untuk lapis permukaan (a1), lapis 

pondasi atas (a2), lapis pondasi bawah (a3). 

D1, D2, D3= Tebal masing – masing lapisan dalam cm, untuk  

permukaan (D1), lapis pondasi atas (D2), lapis 

pondasi bawah (D3) 

Tabel 2.28  Koefisien kekuatan relatif (a) 

Koefisien kekuatan relatif Kekuatan bahan 
Jenis bahan 

a1 a2 a3 MS (kg) Kt (Kg/cm2) CBR (%) 

0,40   744   

Laston 
0,35   590   

0,32   454   

0,30   340   

0,35   744   

Asbuton 
0,31   590   

0,28   454   

0,26   340   

0,30   340   Hot rolled aspalt 

0,26   340   Aspal macadam 

0,25      Lapen mekanis 
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Koefisien kekuatan 

relatif 
Kekuatan bahan 

Jenis bahan 

a1 a2 a3 
MS 

(kg) 

Kt 

(Kg/cm2) 
CBR (%) 

0,20      Lapen manual 

 0,28  590   

Laston atas  0,26  454   

 0,24  340   

 0,23     Lapen mekanis 

 0,19     Lapen manual 

 0,15   22  Stabilitas tanah 

dengan semen  0,13   18  

 0,15   22  Stabilitas tanh dengan 

kapur  0,13   18  

 0,14    100 
Pondasi macadam 

basah 

 0,12    60 
Pondasi macadam 

kering 

 0,14    100 Batu pecah (kelas A) 

 0,13    80 Batu pecah (kelas B 

 0,12    60 Batu pecah (kelas C 

  0,13   70 Sirtu/pirtun(kelas A) 

  0,12   50 Sirtu/pirtun(kelas B) 

  0,11   30 Sirtu/pirtun(kelas C) 

  0,10   20 
Tanah/lempung 

kepasiran 

  Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 
 

Di dalam pemilihan material sebagai lapisan perkerasan harus 

memperhatikan tebal minimum perkerasan yang besarnya sesuai tabel 

2.29 
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Tabel 2.29 Tebal minimum lapis perkerasan 

a. Lapis permukaan 

ITP 
Tebal minimum 

(cm) 
bahan 

3,00-6,70 5 Lapen/ aspal macadam, HRA, Asbuton, Laston 

6,71-7,49 7,5 Lapen/ aspal macadam, HRA, Asbuton, Laston 

7,50-9,99 7,5 Asbuton, Laston 

≥10,00 10 Laston 
 Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 

b. Lapis pondasi 

ITP 
Tebal minimum 

(cm) 
bahan 

<3,00 15 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen atau kapur 

3,00-7,49 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen atau kapur 

7,90-9,99 
10 Laston atas 

20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen atau kapur, 
pondasi macadam, lapen laston atas 

10,00-

12,24 

15 Laston atas 

20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen atau kapur, 
pondasi macadam, lapen laston atas 

≥12,15 25 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen atau kapur, 
pondasi macadam, lapen laston atas 

 Sumber : Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen 

2.9.  Aspek Pendukung 

Dalam  perencanaan jembatan ini, ada beberapa aspek pendukung yang 

harus diperhatikan antara lain : 

2.9.1.  Aspek Pelaksanaan dan Pemeliharaan 

Aspek pelaksanaan dan pemeliharaan merupakan factor penting yang 

perlu dipertimbangkan 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 dan 

biaya pemeliharaan jembatan. 
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2.9.2.  Aspek Estetika 

Dalam merencanakan jembatan, akan lebih baik jka dipertimbangkan 

pula sisi estetikanya. Semakin esetika suatu jembatan, maka akan terlihat semakin 

indah dan menarik. 

2.9.3.  Aspek Ekonomi 

Dalam merencanakan suatu jembatan, hal yang sangat penting untuk 

dipertimbangkan adalah masalah biaya yang nantinya akan dikeluarkan pada saat 

pelaksanaannya. Faktor biaya diusahakan seminimal mungkin. 

 
 


