
BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 1

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Umum

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan

sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol ( Pasal 1 UU No. 15

Tahun 2005 ). Penyelenggaraan jalan tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah

dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang

dananya berasal dari pengguna jalan. Sedangkan tujuan dari jalan tol yakni untuk

meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan

pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (

Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2005 ).

Mengingat jalan tol merupakan jalan umum yang mempunyai karakteristik lebih

tinggi dibanding dengan karakteristik jalan arteri serta mempunyai fungsi yang vital maka

jalan tol harus memenuhi berbagai macam spesifikasi serta persyaratan teknis.

Adapun persyaratan teknis jalan tol antara lain :

a. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi

dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan

mobilitas tinggi.

b. Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antar kota didesain berdasarkan kecepatan

rencana paling rendah 80 Km/jam dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain

dengan kecepatan rencana paling rendah 60 Km/jam.

c. Jalan tol didesain untuk mampu menahan Muatan Sumbu Terberat ( MST ) paling

rendah 8 Ton.

d. Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas

penyebrangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.
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e. Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, harus diberi

bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap

energi benturan kendaraan.

f. Setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan

dengan rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Sedangkan untuk spesifikasi jalan tol itu sendiri antara lain :

a. Tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana

transportasi lainnya.

b. Jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan

semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh.

c. Jarak antar simpang susun paling rendah 5 Km untuk jalan tol luar perkotaan dan

paling rendah 2 Km untuk jalan tol dalam perkotaan.

d. Jumlah lajur sekurang-kurangnya 2 lajur per arah.

e. Menggunakan pemisah tengah atau median.

f. Lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas

sementara dalam keadaan darurat.

g. Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengaman lain

yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, seta upaya

pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.

h. Pada jalan tol antar kota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk

kepentingan pengguna jalan tol.

i. Tempat istirahat serta pelayanan tersebut disediakan paling sedikit 1 untuk setiap jarak

50 Km pada setiap jurusan.

j. Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari

luar jalan tol.
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2.1.2 Tarif Tol

Tarif tol ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang ada, kriteria tersebut antara

lain :

a. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan

biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.

b. Besar keuntungan biaya operasi kendaraan dihitung berdasarkan pada selisih biaya

operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan jalan lintas alternatif jalan

umum yang ada.

c. Kelayakan investasi dihitung berdasarkan pada taksiran transparan dan akurat dari

semua biaya selama jangka waktu perjanjian pengusahaan, yang memungkinkan badan

usaha memperoleh keuntungan yang memadai atas investasinya.

d. Pemberlakuan tarif tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan

tol.

e. Penetapan pengoperasian jalan tol dilakukan oleh menteri yang terkait.

f. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali oleh BPJT ( Badan

Pengatur Jalan Tol ) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi

sesuai dengan formula ”Tarif Baru = Tarif Lama ( 1+ inflasi )”.

g. BPJT merekomendasikan hasil evaluasi penyesuaian tarif tol tersebut terhadap menteri

yang terkait.

h. Untuk selanjutnya menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif tol.

Sedangakn untuk pelaksanaan pengumpulan tol secara teknis dilapangan dilakukan

dengan dengan 2 sistem yakni sistem tertutup dan sistem terbuka dengan memperhatikan

kepentingan pengguna dan efisiensi pengoperasian jalan tol serta kelancaran lalu lintas.

a. Pengumpulan tol secara sistem tertutup adalah sistem pengumpulan tol yang kepada

penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar

tol pada gerbang keluar.
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b. Pengumpulan tol secara sistem terbuka adalah sistem pengumpulan tol yang kepada

penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau

gerbang keluar.

2.1.3 Peningkatan Pendapatan Tol

Peningkatan pendapatan tol tergantung dari beberapa kriteria yang ada, kriteria

tersebut antara lain :

a. Pertumbuhan lalu lintas

Pertumbuhan lalu lintas yang diperhitungkan pada awal perencanaan belum tentu

cocok saat jalan dioperasikan. Volume lalu lintas ini berpengaruh langsung terhadap

pendapatan tol.

b. Tingkat inflasi

Kenaikan inflasi pada periode tertentu akan menyulitkan penentuan tarif tol. Tingkat

inflasi sendiri sulit diramalkan dan biasanya berbeda-beda dalam periode tertentu,

sementara jalan terus dipakai dan keuntungan harus tetap diperoleh.

c. Optimalisasi jalan tol

Tidak semua kendaraan yang diprediksi akan melewati atau memakai jalan tol benar-

benar melewati jalan tol, apalagi jika masih ada jalan alternatif lain.

2.1.4 Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Didalam melaksanakan kewenangan sebagai penyelenggara jalan tol, pemerintah

menyerahkan sebagian wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada BPJT ( Badan

Pengatur Jalan Tol ), pemerintah membentuk BPJT yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada menteri.

Pembentukan BPJT dimaksudkan antara lain untuk mendorong investasi dibidang

jalan tol, sehingga pengembangan jaringan jalan tol dapat lebih cepat terwujud. Sebagian

penyelenggaraan jalan tol yang menjadi tugas BPJT meliputi pengaturan jalan tol yang

mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada menteri, serta
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pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi

pengoperasiannya, sedangkan pengusahaan jalan tol mencakup pembiayaan pengusahaan

jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah serta pengawasan

jalan tol yang mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan

terhadap pelayanan jalan tol.

2.2 EVALUASI RANCANGAN

Evaluasi rancangan jalan tol Kanci-Pejagan dibatasi menjadi beberapa masalah antara

lain :

a. Evaluasi lalu lintas

Evaluasi lalu lintas ini meliputi analisis LHR, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh

kendaraan, kondisi pengaturan lalu lintas, kecepatan arus bebas, kapasitas jalan tol, dan

kapasitas jalur penghubung ( Ramp ).

b. Evaluasi trase jalan

Evaluasi trase jalan meliputi penentuan trase jalan, dan faktor penentu pemilihan lokasi

jalan.

c. Evaluasi geometrik jalan

Evaluasi geometrik jalan tol meliputi penampang melintang jalan, alinyemen

horizontal, alinyemen vertikal, koordinasi alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal.

d. Evaluasi struktur perkerasan jalan

Evaluasi struktur perkerasan kaku ( Rigid Pavement ), konsep dasar beton prategang,

macam sistem beton prategang, perencanaan perkerasan beton semen ( Rigid Pavement

), penerapan/aplikasi beton prategang, karakteristik umum perkerasan beton prategang,

dan desain prategang pada perkerasan jalan tol.
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2.2.1 Evaluasi Lalu Lintas

2.2.1.1 Analisis LHR ( Lalu Lintas Harian Rata-Rata )

Lalu Lintas Harian Rata-Rata ( LHR ) adalah volume lalu lintas rata-rata dalam

satu hari. Lalu Lintas Harian Rata-Rata sendiri dibagi menjadi 2 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 24 jam dengan durasi satu tahun penuh.

܂܀۶ۺ ൌ �
ܕܝ۸ ܕ܉ܔ܉܌�ܛ܉ܜܖܑܔ�ܝܔ܉ܔ�ܐ܉ܔ �ܖܝܐ܉ܜ�



LHRT dinyatakan dalam SMP/hari/2 arah atau kendaraan/hari/2 arah untuk jalan 2 jalur 2

arah, SMP/hari/1 arah atau kendaraan/hari/1 arah untuk jalan berlajur banyak dengan

median.

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 tidak 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 )”.

LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan

lamanya pengamatan.

܀۶ۺ ൌ �
ܕܝ۸ ܕ܉ܔ܍ܛ�ܛ܉ܜܖܑܔ�ܝܔ܉ܔ�ܐ܉ܔ ܕ܉ܖ܍ܘ�܉ ܖ܉ܜ܉

ܕ܉ܔ ܕ܉ܖ܍ܘ�܉ܡܖ܉ ܖ܉ܜ܉
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Data LHR ini cukup teliti jika :

1. Pengamatan dilakukan pada interval-interval waktu yang cukup menggambarkan

fluktuasi arus lalu lintas selama 1 tahun.

2. Hasil LHR yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari perhitungan LHR beberapa

kali.

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

dari survai asal dan tujuan serta volume lalu lintas disekitar jalan tersebut.

2.2.1.1.1 Ekivalensi Mobil Penumpang ( emp )

Adalah faktor konversi berbagai jenis kendaraan dibandingkan dengan

mobil penumpang atau kendaraan ringan lainnya sehubungan dengan dampaknya

pada prilaku lalu lintas ( untuk mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya, emp

= 1,0 ).

Berikut ini merupakan tabel emp untuk jalan luar kota 4 lajur 2 arah terbagi ( 4/2 D ) :

Tabel 2.1 Nilai emp untuk jalan luar kota 4/2 D

Tipe

alinyemen

Arus

( kendaraan/jam )
emp

Terbagi per arah (

kendaraan/jam )
MHV LB LT MC

Datar

0

1000

1800

≥ 2150 

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
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Bukit

0

750

1400

≥ 1750 

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 

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 : MKJI Jalan Luar Kota 1997

Keterangan : Kendaraan ringan ( LV ) meliputi kendaraan penumpang mini bus,

truk, pick-up, dan jeep, emp ditetapkan = 1,0

Kendaraan menengah ( MHV ) meliputi kendaraan menengah berat

Bus besar ( LB ).

Truk besar ( LT ) meliputi, truk 2 sumbu dan 3 sumbu

2.2.1.2 Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas,

digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan tingkat kinerja suatu simpang. Ini adalah

ukuran yang banyak digunakan untuk menunjukan apakah suatu segmen jalan bebas

hambatan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak.

ൌ܁۲ �
ۿ

۱

Keterangan :

DS = Derajat kejenuhan
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Q = Arus lalu lintas ( smp/jam )

C = Kapasitas ( smp/jam )

Apabila dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas didapat angka derajat

kejenuhan ( DS < 0,75 ) maka bisa disimpulkan bahwa jalan masih dapat melayani

kendaraan yang melewatinya dengan baik. Sedangkan apabila dari perhitungan didapat

nilai DS ≥ 0,75 maka bisa dipastikan bahwa jalan sudah tidak mampu melayani 

kendaraan yang melewatinya. Atau dengan kata lain kapasitas jalan yang ada tidak

sebanding dengan kendaraan yang melewatinya sehingga akan berujung pada masalah

kemacetan.

Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas yang dinyatakan

dalam satuan yang sama sebagai contoh dalam smp/jam. Derajat kejenuhan digunakan

untuk analisis prilaku kecepatan tempuh kendaraan dan untuk perhitungan derajat iringan.

2.2.1.3 Kecepatan Tempuh Kendaraan

Kecepatan tempuh kendaraan didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang

dari kendaraan ringan sepanjang segmen jalan bebas hambatan.

܄ ൌ �
ۺ

܂܂

Keterangan :

V = Kecepatan rata-rata ruang kendaraan ringan ( Km/jam )

L = Panjang segmen ( Km )

TT = Waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan sepanjang

segmen ( Jam )
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2.2.1.4 Kondisi Pengaturan Lalu Lintas

Di dalam pengaturan lalu lintas harus dimasukan informasi yang diterapkan

pada segmen jalan bebas hambatan yang dipelajari seperti :

- Batas kecepatan ( Km/jam ).

- Larangan terhadap jenis kendaraan tertentu.

- Larangan terhadap kendaraan dengan berat dan beban gandar tertentu.

- Alat pengatur lalu lintas/peraturan lain.

2.2.1.5 Kecepatan Arus Bebas

Kecepatan arus bebas ( FV ) didefinisikan sebagai kecepatan pada arus nol,

sesuai dengan kecepatan yang akan digunakan pengemudi pada saat mengendarai

kendaraan bermotor tanpa dihalangi kendaraan bermotor lainnya di jalan bebas hambatan.

Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas pada jalan bebas hambatan mempunyai

bentuk umum sebagai berikut :

FV = FVo + FVw

Keterangan :

FV = Kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan pada

kondisi lapangan ( Km/jam )

FVo = Kecepatan arus bebas dasar bagi kendaraan ringan untuk

kondisi jalan dan tipe alinyemen yang dipelajari (

Km/jam )

FVw = Penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan (

Km/jam )
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Dibawah ini merupakan angka faktor penyesuaian untuk jalan tol :

Tabel 2.2 Faktor penyesuaian akibat pengaruh lebar jalur lalu lintas dan tipe alinyemen

jalan tol pada kecepatan arus bebas kendaraan ringan ( FVw )

Tipe jalan bebas

hambatan

Lebar efektif

Jalur lalu lintas

( Wc )

FVw ( Km/jam )

Tipe alinyemen

Datar Bukit Gunung

Empat lajur terbagi

Enam lajur terbagi

Per lajur

3,25

3,50

3,75

-1

0

2

-1

-1

0

-1

0

1

Dua lajur tak terbagi Total

6,5

7,0

7,5

-2

0

1

-1

0

1

-1

0

1

Sumber : MKJI Jalan Bebas Hambatan 1997
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Tabel 2.3 Kecepatan arus bebas dasar pada jalan bebas hambatan ( FVO )

Tipe jalan bebas

hambatan/tipe

alinyemen

Kecepatan arus bebas dasar ( FV0 ) (Km/jam )

Kendaraan

ringan

LV

Kendaraan

menengah

MHV

Bus besar

LB

Truk besar

LT

Enam lajur terbagi

- Datar

- Bukit

- Gunung

91

79

65

71

59

45

93

72

57

66

52

40

Empat lajur terbagi

- Datar

- Bukit

- Gunung

88

77

64

70

58

45

90

71

57

65

52

40

Dua lajur tak terbagi

- Datar SDC : A

- Datar SDC : B-C

- Bukit

- Gunung

82

78

70

62

66

63

55

44

85

81

68

55

63

60

51

39

Sumber : MKJI Jalan Bebas Hambatan 1997



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 13

Keterangan : Kendaraan ringan ( LV ) meliputi kendaraan penumpang mini bus, truk,

pick-up, dan jeep, emp ditetapkan = 1,0

Kendaraan menengah ( MHV ) meliputi kendaraan menengah berat

Bus besar ( LB ).

Truk besar ( LT ) meliputi, truk 2 sumbu dan 3 sumbu

2.2.1.6 Kapasitas Jalan Tol

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada

jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan persatuan jam dalam kondisi yang

berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tak terbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua

arah ( kombinasi kedua arah ). Sedangkan untuk jalan bebas hambatan terbagi kapasitas

adalah arus maksimum per lajur.

Persamaan dasar untuk menentukan kapasitas adalah sebagai berikut :

C = C0 x FCw x FCSP ( persamaan untuk jalan tol )

C = C0 x FCw x FCSP x FCsf ( persamaan untuk jalan luar kota )

Keterangan :

C = Kapasitas ( smp/jam )

C0 = Kapasitas dasar ( smp/jam )

FCw = Faktor penyesuaian lebar jalan bebas hambatan

FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah ( hanya untuk

jalan bebas hambatan tak terbagi )

FCsf = Faktor penyesuaian pemisah akibat pemisah arah

( hanya untuk jalan bebas hambatan tak terbagi )
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Tabel 2.4 Kapasitas dasar jalan tol terbagi ( CO )

Tipe jalan bebas hambatan/tipe alinyemen Kapasitas dasar ( smp/jam/lajur )

Empat dan enam lajur terbagi

- Datar

- Bukit

- Gunung

2300

2250

2150

Sumber : MKJI Jalan Bebas Hambatan 1997

Tabel 2.5 Faktor penyesuaian kapasitas akibat lebar jalur lalu lintas jalan tol ( FCw )

Tipe jalan bebas
hambatan

Lebar efektif jalur lalu lintas
Wc ( m )

FCw

Empat lajur terbagi
Enam lajur terbagi

Per lajur
3,25 0,96
3,50 1,00
3,75 1,03

Dua lajur tak terbagi Total kedua arah
6,5 0,96
7 1,00

7,5 1,04
Sumber : MKJI Jalan Bebas Hambatan 1997

Tabel 2.6 Faktor penyesuaian kapasitas akibat pemisah arah ( FCsp )

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

FCsp
Jalan bebas hambatan

tak terbagi
1,00 0,97 0,94 0,91 0,88

Sumber : MKJI Jalan Bebas Hambatan 1997
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2.2.1.7 Kapasitas Jalur Penghubung ( Ramp )

Kapasitas suatu jalur penghubung pada segmen yang sama ( CR ) dapat

diperkirakan sebagai berikut :

CR = nilai terendah dari pernyataan-pernyataan berikut :

1. Kapasitas jalur penghubung itu sendiri, sebagai fungsi penampang

melintang dan alinyemen jalur penghubung tersebut.

2. Perbedaan antara kapasitas ( C ) dan arus ( Q ) pada lajur kiri jalan bebas

hambatan.

CR = C - Q

Kapasitas lajur kiri jalan bebas hambatan ( C ) dapat dihitung dengan menggunakan

rumus dasar kapasitas. Arus pada lajur kiri jalan bebas hambatan ( Q ) biasanya bervariasi

sesuai arus total dan derajat kejenuhan segmen jalan bebas hambatan. Untuk arus sangat

rendah ( yang tidak diamati ), hampir seluruh lalu lintas mungkin akan menggunakan

lajur kiri.

2.2.2 Evaluasi Trase Jalan

Penentuan lokasi jalan ( trase ) merupakan suatu tahapan dalam rekayasa jalan yang

dilakukan setelah tahapan perencanaan ( Planning ) dan sebelum tahap perancangan (

Design ) suatu jalan. Dalam perencanaan suatu trase jalan telah ditentukan titik-titik yang

harus dihubungkan dan titik-titik yang harus dihindari ( Rulling Points ). Penentuan lokasi

jalan adalah penentuan koridor terbaik antara dua titik yang harus dihubungkan, dengan

juga mempertimbangkan lokasi-lokasi yang harus dihindari. Koridor sendiri dapat

didefinisikan sebagai bidang memanjang yang menghubungkan dua titik, sedangkan trase

adalah seri dari garis-garis lurus yang merupakan rencana sumbu jalan. Dalam penentuan

lokasi jalan, terdapat dua tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Studi awal ( Reconaissance Study ) untuk menentukan berbagai koridor yang

memenuhi persyaratan.
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2. Tinjauan yang lebih mendalam dari berbagai alternatif koridor yang telah diidentifikasi

pada tahap sebelumnya/hasil dari tahapan ini merupakan suatu rancangan pendahuluan

dalam koridor terbaik.

Untuk proyek-proyek besar atau lokasi-lokasi tertentu, seperti proyek jalan tol Kanci-

Pejagan, penentuan lokasi/trase jalan bisa menjadi pekerjaan yang rumit dan memerlukan

bantuan dari ahli geoteknik, ahli pengukuran, ahli lalu lintas, ahli ekonomi, ahli biaya atau

bahkan ahli lingkungan dan ahli sosial. Hal ini dikarenakan daerah-daerah yang dijadikan

trase jalan tadi memiliki berbagai macam keadaan topografi ( kontur ), kondisi ekonomi

sosial, dan keadaan lingkungan yang berbeda sebagai akibat panjangnya trase jalan yang

harus dilalui.

Pada prinsipnya agar perencanaan yang dilakukan dapat diimplementasikan secara

efektif dan efisien, maka perencanaan tersebut harus didasarkan pada kondisi di lapangan,

selain itu juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lain. Untuk itu data mengenai

kondisi lapangan sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Dalam perancangan jalan,

telebih jalan tol, data-data kondisi lapangan dapat diperoleh melalui peta, survei

pengukuran, dan lain-lain.

a. Peta

Semua peta mempunyai panah arah utara dan Grid untuk sumbu ”x” dan ”y”. Skala dan

legenda juga harus tercantum dalam peta. Untuk keperluan perencanaan dan desain jalan

biasanya digunakan peta topografi ( peta bentuk muka bumi/peta kontur ) dengan tampilan

berupa garis-garis kontur. Pada tahap perencanaan dan perancangan dibutuhkan peta

topografis dengan berbagai ukuran skala yang proporsional. Apabila sudah terpilih koridor

jalan terbaik, maka dibuat suatu peta berskala 1 : 1000 atau 1 : 2000 yang lebih detail. Peta

ini digolongkan sebagai peta jalur ( strip ) karena bentuknya seperti jalur/garis. Gambar-

gambar rancangan yang dipakai untuk konstruksi dibuat diatas peta jalur ini, sementara itu

pada daerah disekitar lokasi perpotongan dengan sungai/pada daerah yang sulit umumnya

digambar di peta dengan skala yang lebih detail.

b. Survei Pengukuran

Pengukuran pada perencanaan trase jalan ini memiliki 2 maksud utama yaitu :
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- Penentuan posisi titik-titik ( benda alam/bangunan ) yang ada di permukaan bumi,

antara satu dengan yang lainnya yang semuanya itu digambarkan sebagai sebuah peta.

- Pemindahan posisi-posisi dari bangunan dan pekerjaan teknis lainnya yang telah

direncanakan di atas peta ke lapangan.

Secara umum pengukuran ( Surveying ) dapat dibedakan menjadi :

- Geodetic Surveying untuk menentukan besar dan bentuk bumi secara tepat.

Pengukuran ini juga untuk membuat suatu kerangka dengan ketelitian yang tinggi, yang

digunakan sebagai dasar bagi pengukuran dari orde lebih rendah.

- Plane Surveying untuk daerah terbatas dengan anggapan bahwa permukaan bumi

adalah datar, dengan tidak membuat koreksi untuk kelengkungan permukaan bumi.

- Topographic Surveying hanya untuk mengukur dan memetakan bentuk fisik muka

bumi.

- Cadastral Surveying ( Pengukuran Cadastral ) hanya untuk mengukur, mendefinisikan,

memetakan, dan mencatat batas-batas kepemilikan tanah.

- Engineering Surveying meliputi pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk

perencanaan dan pelaksanaan dari pekerjaan teknis.

Adapun survei pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain :

- Triangulasi : Suatu kerangka terdiri dari segitiga-segitiga, dimana semua sudut dan

hanya satu sisi diukur, sisi lainnya diukur dengan rumus sinus.

- Trilaterasi : Suatu kerangka yang terdiri dari segitiga-segitiga, dimana semua

sisinya diukur.

- Poligon : Terdiri dari serangkaian garis lurus. Semua sisi dan sudut-sudut antara

sisi diukur.

- Radiasi : Dari satu titik diukur jarak dan sudut posisi dari titik sekelilingnya,

juga disebut koordinat-koordinat polar.

- Offsetting : Penentuan posisi dengan mengatur jarak tegak lurus terhadap suatu garis

kontrol.



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 18

Khusus untuk perencanaan dan perancangan jalan termasuk jalan tol, maka pekerjaan survei

yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Survei penyuluhan ( Recognaisance Survey )

Untuk bisa mendapatkan suatu jalur berupa daerah sempit dan memanjang dimana

bisa diletakkan beberapa alternatif trase jalan yang dimaksud.

- Survei pendahuluan ( Preliminarry Survey )

Dimana pada jalur/strip yang dipilih pada survei penyuluhan akan dialokasikan suatu

alinyemen tentatif.

- Survei lokasi ( Location Survey )

Pada tahap ini hasil alinyemen diatas peta dari survei pendahuluan akan dipindahkan ke

lapangan.

- Survei konstruksi ( Construction Survey )

Yaitu pengukuran-pengukuran untuk membantu pelaksanaan konstruksi jalan.

Dalam pelaksanaan di lapangan pengukuran-pengukuran yang perlu dilakukan meliputi

beberapa hal, yakni :

1. Pengukuran titik-titik kontrol horizontal, berupa pengukuran poligon dengan orde I atau

II pada jalur trase jalan yang terpilih pada survei penyuluhan. Pengukuran poligon

mencakup pengukuran semua jarak dan sudut-sudut poligon.

2. Pengukuran titik-titik kontrol vertikal, berupa pengukuran ketinggian/elevasi dari titik-

titik poligon dengan mempergunakan alat ukur sifat datar ( Waterpas ), pengukuran

jarak dengan pita ukur.

3. Pengukuran situasi, pada tahap survei pendahuluan yang dilakukan sepanjang jalur

trase jalan terpilih pada survei penyuluhan dengan skala 1 : 10000. Hasil pengukuran

ini berupa suatu peta, dimana tercantum :

- Poligon, supaya ada hubungan antara peta dan titik-titik poligon di lapangan.

- Garis tinggi dan Spot Heights.

- Sungai-sungai, saluran irigasi, dimensi serta aliran airnya.
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- Semua bangunan, seperti gedung bersejarah, pemakaman, pemukiman, dan sebagainya.

- Tiang-tiang saluran transmisi seperti listrik, telepon, dan jalur pipa.

- Jalan kampung, dan jalan rel.

- Tempat-tempat sumber material yang ada disekitarnya.

4. Pengukuran profil memanjang dan melintang, pengukuran ini dilaksanakan pada tahap

survei lokasi, setelah sumbu jalan ( Center Line ) dipatok. Pada tahap survei

pendahuluan kalau peta situasi baik dengan mengadakan pengukuran diatas peta

sepanjang sumbu jalan, didapat gambaran dan perhitungan profil memanjang untuk

hitungan pekerjaan tanah. Pada cara fotogrametris dengan bantuan profiloskop kita

dapat mengukur profil melintang dalam waktu yang singkat dan lebih akurat daripada

peta garis.

5. Pemasangan patok-patok tetap ( Bench Mark ).

2.2.2.1 Penentuan Trase Jalan

Dalam pemilihan trase jalur jalan terutama untuk jalan tol, harus

mempertimbangkan beberapa hal seperti keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan

dan biaya pelaksanaan konstruksi. Oleh karena itu harus ada kriteria-kriteria yang bisa

dijadikan acuan untuk merancang suatu jalan yang berkualitas, nyaman dan aman untuk

pengguna jalan serta efektif dan efisien bagi kelancaran lalu lintas. Adapun beberapa

kriteria trase jalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Sedapat mungkin menghindari daerah dengan kondisi tanah yang berbelok dan tidak

melalui sungai.

b. Trase jalan diusahakan sedatar mungkin.

c. Trase jalan diusahakan sependek mungkin jarak tempuhnya.

d. Trase jalan diusahakan menghindari lereng/bukit yang tajam.

e. Tidak terlalu banyak volume galian dan timbunan tanahnya.

f. Trase jalan sebaiknya tidak terlalu banyak tikungan.
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g. Panjang pada bagian trase jalan yang relatif lurus dan panjang yang diijinkan untuk

jalan antar kota harus sesuai dengan Peraturan Geometrik Jalan Antar Kota ( PGJAK

1997 ).

h. Tikungan yang ada tidak terlalu tajam dan memenuhi syarat.

i. Untuk jalan yang lurus dan panjang, sebaiknya dirancang tikungan dengan jari-jari (

R ) yang besar.
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2.2.2.2 Faktor Penentu Pemilihan Lokasi Jalan ( Route Location )

Pembangunan suatu jalan diusahakan seoptimal mungkin, dalam arti secara

teknis memenuhi persyaratan dan secara ekonomi biaya pembangunannya, termasuk

biaya pemeliharaan dan pengoperasiannya serendah mungkin. Paling tidak dapat

mengimbangi keuntungan akibat adanya jalan ini. Bahkan pembangunan jalan juga

semestinya memperhitungkan dampaknya tehadap lingkungan, sosial, dan aspek-aspek

lainnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi koridor jalan diantaranya

adalah sebagai berikut :

2.2.2.2.1 Pengaruh Medan/Topografi

Pada kondisi medan tertentu, jarak terpendek belum tentu merupakan jalan yang

optimum.

Gambar 2.1 Pengaruh medan terhadap jalan dengan jarak terpendek

Keterangan : Garis kontur
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Bila terdapat bukit, maka jarak terpendek mungkin akan memiliki kelandaian yang

terlalu besar sehingga melebihi kelandaian maksimum yang disyaratkan oleh standar

perencanaan yang tergantung pada jenis dan kelas jalan. Pada jalan yang landai,

apalagi dengan kelandaian yang signifikan, perlu diteliti panjang kritisnya serta

kemampuan kendaraan berat untuk melaluinya. Juga pada jalan yang landai Biaya

Operasional Kendaraan ( BOK ) lebih tinggi dibanding dengan jalan yang datar.

Namun jalan dengan kelandaian minimum seringkali membutuhkan jarak yang lebih

panjang dan biaya konstruksi yang lebih mahal akibat volume pekerjaan tanah yang

lebih besar, terutama pada daerah perbukitan. Jadi pada dasarnya untuk membuat

jalan menjadi ekonomis, diusahakan jarak yang terpendek namun dengan

memperhitungkan kelandaian yang seminimum mungkin.

2.2.2.2.2 Perpotongan Dengan Sungai

Pada lokasi dimana terdapat badan air ( sungai ), rencana jalan yang

memotongnya tidak selalu harus secara tegak lurus. Perpotongan tegak lurus akan

menghasilkan penyebrangan ( jembatan ) dengan bentang yang terpendek. Karena

umumnya biaya konstruksi sebuah jembatan lebih tinggi daripada konstruksi jalan,

biasanya diusahakan agar perpotongan tersebut dapat tegak lurus namun dilain pihak

perpotongan miring yang membutuhkan penyebrangan yang lebih panjang dapat

memiliki keuntungan jalan yang melewatinya menjadi lebih lurus.

Penyebrangan terpendek/tegak lurus penyebrangan miring

Gambar 2.2 Perpotongan jalan dengan sungai
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Mencari bagian sungai yang paling sempit sebagai lokasi penyebrangan/jembatan belum

tentu merupakan penyelesaian yang optimum karena mungkin akan membutuhkan

adanya tambahan panjang jalan yang berarti penambahan Biaya Operasi Kendaraan (

BOK ) bagi pengguna jalan, apalagi teknologi saat ini sudah memungkinkan untuk

membuat jembatan dengan bentang yang cukup panjang.

2.2.2.2.3 Daerah Lahan Kritis

Rencana jalan diusahakan tidak melewati daerah lahan kritis, yaitu daerah

yang rawan longsor, daerah patahan, maupun daerah genangan atau rawa-rawa.

Semua masalah tersebut walaupun bisa diatasi dengan penanganan tertentu namun

bisa berimplikasi terhadap tingginya biaya konstruksi maupun biaya pemeliharaan

jalan. Selain itu kemungkinan penanganan yang kurang memadai dapat mengancam

keselamatan pengguna jalan.

2.2.2.2.4 Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran suatu sungai adalah daerah yang air hujannya akan mengalir

ke sungai tersebut. Rencana jalan ( terutama jalan antar kota ) biasanya akan melintasi

satu atau lebih Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang dibatasi oleh punggung.

Gambar 2.3 Sungai dan punggungan
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Keterangan : Sungai/anak sungai

. Punggungan

2.2.2.2.5 Material Konstruksi

Sumber bahan bangunan untuk jalan dapat menjadi faktor penting bagi

penentuan lokasi jalan. Pada kasus tertentu biaya pengangkutan material dapat

menjadi lebih besar daripada harga materialnya itu sendiri, sehingga pengalihan

rencana jalan mendekati sumber material akan menjadi lebih ekonomis. Bila

dibutuhkan untuk membangun jalan khusus bagi pengangkutan material dari atau ke

sumber material maka biayanya akan dibebankan kepada harga material yang

bersangkutan.

2.2.2.2.6 Galian dan Timbunan

Jumlah pekerjaan tanah dalam pembangunan jalan perlu mendapat

perhatian khusus. Galian maupun timbunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit

apalagi di daerah batuan. Sehingga pekerjaan ini harus diminimalisasi atau dengan

kata lain sedapat mungkin jalan direncanakan untuk dibangun diatas permukaan tanah

eksisting atau paling tidak sedekat mungkin dengan muka tanah eksisting. Galian

yang terlalu dalam akan membutuhkan penanganan khusus terhadap dinding galian

yang terjadi untuk menghindari dari kemungkinan terjadinya longsor. Begitupula

halnya dengan timbunan yang terlalu tinggi.

Pekerjaan galian dan timbunan diusahakan seimbang. Bila pekerjaan

galian melebihi pekerjaan timbunan, maka pada akhir pembangunan jalan akan

terdapat sisa tanah yang harus ditempatkan pada lokasi yang tidak merugikan semua

pihak. Sebaliknya bila pekerjaan timbunan melebihi pekerjaan galian maka harus

didatangkan bahan timbunan dari luar. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak

semua bahan galian dapat dimanfaatkan sebagai bahan timbunan. Tergantung dari

karakteristik tanahnya serta spesifikasi yang ditetapkan untuk material timbunan.
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2.2.2.2.7 Pembebasan Tanah

Tidak semua tanah dikuasai oleh negara. Tanah milik masyarakat perlu

dibebaskan terlebih dahulu dengan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada

pemiliknya. Terutama di daerah perkotaan, harga tanah bisa sangat tinggi. Belum lagi

proses pembebasan yang dapat memakan waktu lama dan kemungkinan dapat

mengganggu jadwal konstruksi jalan. Sementara itu tanah negara dibawah

pengawasan dan pengelolaan suatu instansi negara ( tanah hutan, perkebunan, milik

jalan KA ) juga memerlukan koordinasi yang baik dan tidak sedikit yang

menimbulkan permasalahan terutama masalah waktu.

2.2.2.2.8 Lingkungan

Dengan terbangunnya jalan maka lalu lintas penggunanya cenderung

untuk menghasilkan polusi bagi lingkungan. Baik polusi udara, suara, getaran, dan

sebagainya. Hal itu tentu saja akan berdampak buruk bagi lingkungan. Apalagi

dengan kecenderungan timbulnya pemukiman/kegiatan lain disisi jalan yang dapat

memultiplikasi dampaknya terhadap lingkungan. Karena itu di daerah-daerah tertentu

seperti di daerah hutan lindung atau cagar alam sangat tidak disarankan dapat dilalui

jalan untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan kata lain sangat disarankan jalur

jalan tidak melewati daerah cagar alam/hutan lindung, daerah konservasi air tanah,

dan sebagainya.

2.2.2.2.9 Sosial

Pembangunan jalan juga mempunyai dampak sosial terutama di daerah

perkotaan. Dampak ini akan semakin signifikan. Dampak sosial diantaranya dapat

ditimbulkan karena adanya kerugian secara ekonomi yang dialami oleh masyarakat

sekitar. Perubahan kehidupan sosial akibat adanya jalan baru atau menurunnya

kualitas hidup masyarakat akibat polusi yang ditimbulkan pengguna jalan. Dampak

sosial yang mengakibatkan keresahan masyarakat tersebut pada gilirannya juga akan

merugikan semua pihak terkait. Sehingga diusahakan lokasi jalan tidak melewati

daerah-daerah yang sensitif bagi kehidupan sosial masyarakat. Atau diperhatikan
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dampak-dampak yang mungkin akan timbul dan harus diidentifikasi penanganan yang

terbaik untuk mengatasi dampak tersebut.

2.2.3 Evaluasi Geometrik Jalan Tol

Evaluasi geometrik jalan merupakan bagian dari evaluasi rancangan jalan yang

dititik beratkan pada evaluasi bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan

yakni memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas.

Dalam lingkup evaluasi geometrik tidak termasuk evaluasi tebal perkerasan jalan,

walaupun dimensi dari perkerasan merupakan bagian dari evaluasi geometrik sebagai

bagian dari evaluasi rancangan jalan seutuhnya. Demikian pula dengan drainase jalan, jadi

tujuan dari evaluasi geometrik jalan adalah menganalisis sejauh mana ruas jalan tol tersebut

dari segi keamanan, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan rasio tingkat penggunaan/biaya

pelaksanaan. Ruang, bentuk, dan ukuran jalan dikatakan baik jika dapat memberikan rasa

aman dan nyaman kepada pemakai jalan.

Dalam evaluasi geometrik, yang digunakan sebagai standar adalah “Standar

Perencanaan Geometrik untuk Jalan Luar Kota”.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen dari evaluasi geometrik jalan yakni :

1. Penampang melintang jalan

2. Alinyemen horizontal

3. Alinyemen vertikal

2.2.3.1 Penampang Melintang Jalan

Penampang melintang jalan merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu

jalan. Pada potongan melintang jalan dapat terlihat bagian-bagian jalan. Bagian-bagian

yang utama pada penampang melintang jalan khususnya jalan tol dapat dikelompokan

sebagai berikut :

A. Bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas

1. Jalur lalu lintas

2. Lajur lalu lintas
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3. Bahu jalan

4. Median

B. Bagian yang berguna untuk drainase jalan

1. Saluran samping

2. Kemiringan melintang jalur lalu lintas

3. Kemiringan melintang bahu jalan

C. Bagian pelengkap jalan

1. Pengaman tepi

D. Ruang manfaat jalan ( Rumaja )

E. Ruang milik jalan ( Rumija )

F. Ruang pengawasan jalan ( Ruwasja )

2.2.3.1.1 Jalur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas ( Travelled Way/Carriage Way ) adalah keseluruhan

bagian perkerasan jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu

lintas terdiri dari beberapa lajur ( Lane ) kendaraan. Batas jalur lalu lintas ini sendiri

dapat berupa median, bahu jalan, trotoar, pulau jalan dan separator. Ada beberapa tipe

jalur lalu lintas, yakni sebagai berikut :

a. 1 jalur-2 lajur-2 arah ( 2/2 TB )

b. 1 jalur-2 lajur-1 arah ( 2/1 TB )

c. 2 jalur-4 lajur-2 arah ( 4/2 B )

d. 2 jalur-n lajur-2 arah ( n/2 B )

Keterangan : TB = Tidak terbagi

B = Terbagi

n = Jumlah lajur
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2.2.3.1.2 Lajur Lalu Lintas

Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka

lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai

kendaraan rencana. Lebar lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana,

yang dalam hal ini dinyatakan dengan fungsi dan kelas jalan sesuai dengan tabel yang

tercantum di bawah ini

Tabel 2.7 Lebar lajur jalan ideal

S

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota 1997

Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling menentukan lebar melintang

jalan secara keseluruhan, sebab penentuan lebar lajur jalan mengacu pada dimensi

ukuran kendaraan rencana dan kecepatan rencana yang dikehendaki. Sebagai contoh

Bina Marga menetapkan lebar kendaraan rencana untuk mobil penumpang adalah

1,70 meter dan 2,50 meter untuk kendaraan rencana truk/bus/semitrailer. Lebar lajur

lalu lintas merupakan lebar kendaraan rencana ditambah ruang bebas antar kendaraan

yang besarnya sangat ditentukan oleh keamanan dan kenyamanan yang diinginkan.

Banyaknya lajur yang dibutuhkan sangat tergantung juga dari volume lalu lintas yang

akan memakai jalan tersebut dan tingkat pelayanan jalan yang diharapkan.

Fungsi Kelas Lebar lajur ideal ( m )

Arteri
I

II, III A

3,75

3,50

Kolektor III A, III B 3,00

Lokal III C 3,00
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2.2.3.1.3 Bahu Jalan

Bahu Jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu

lintas biasanya berada di pinggir sebelah kiri dari masing-masing jalur lalu lintas.

Bahu jalan ini berfungsi sebagai :

a. Ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau yang

sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang

akan ditempuh atau ingin istirahat karena lelah mengantuk.

b. Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat, sehingga dapat

mencegah terjadinya kecelakaan.

c. Memberikan kelegaan pada pengemudi sehingga dapat meningkatkan kapasitas

jalan yang bersangkutan.

d. Memberikan dukungan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping.

e. Ruangan pembantu pada saat mengadakan perbaikan atau pemeliharaan jalan (

untuk tempat penempatan alat-alat dan penimbunan bahan material ).

f. Ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulans, yang sangat

dibutuhkan pada saat keadaan darurat seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan tipe perkerasannya, bahu jalan dapat dibedakan atas :

a. Bahu yang tidak diperkeras, yaitu bahu jalan yang hanya dibuat dari material

perkerasan jalan tanpa bahan pengikat. Umumnya digunakan material agregat

bercampur sedikit lempung. Bahu yang tidak diperkeras ini diperuntukkan pada

daerah-daerah yang tidak terlalu penting dimana kendaraan yang berhenti dan

yang menggunakan bahu jalan sangat sedikit jumlahnya.

b. Bahu yang diperkeras, yaitu bahu jalan yang dibuat dengan menggunakan bahan

pengikat sehingga lapisan tersebut lebih kedap air dibandingkan dengan bahu

yang tidak diperkeras. Bahu jenis ini diperuntukkan pada jalan-jalan dimana

kendaraan yang berhenti dan yang memakai bahu jalan ini sangat besar

jumlahnya, seperti di sepanjang jalan tol, di sepanjang jalan arteri.

Berdasarkan letaknya terhadap arah arus lalu lintas, bahu jalan dapat dibedakan atas :
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a. Bahu kiri/bahu luar ( Left/Outer shoulder) adalah bahu jalan yang terletak di tepi

sebelah kiri dari jalur lalu lintas.

b. Bahu kanan/bahu dalam (Right/Inner shoulder) adalah bahu jalan yang terletak di

tepi sebelah kanan dari jalur lalu lintas.

Lebar bahu jalan sangat dipengaruhi oleh fungsi jalan, volume lalu lintas, hambatan

samping/kegiatan disekitar jalan, ada atau tidak adanya trotoar, biaya yang tersedia

untuk pembebasan tanah dan biaya konstruksi. Pada umumnya lebar bahu jalan

bervariasi antara 0,5 - 2,5 meter.

Tabel 2.8 Lebar bahu jalan

Tipe

jalan/kode

Kelas

jarak

pandang

Lebar jalur

lalu lintas

( m )

Lebar bahu jalan ( m )

Luar Dalam

Datar Bukit Gunung

MW 2/2

UD
A ≤ 7,0 2,0 2,0 1,0 0,5 

MW 4/2

UD
A 7,01 - 14,0 2,5 2,5 1,5 0,5

MW 4/2

UD
A 14,01 - 21,0 3,0 2,5 2,5 0,75

Sumber : MKJI 1997

2.2.3.1.4 Median

Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua

jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Bangunan median ini terletak ditengah jalan

untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Median dapat dibedakan menjadi :

1. Median direndahkan, terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang

direndahkan.
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2. Median ditinggikan, terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang

ditinggikan.

Jalan 2 arah dengan 4 lajur atau lebih perlu dilengkapi dengan median.

Lebar minimum median terdiri atas jalur tepian sebesar 0,25 - 0,50 m dan bangunan

pemisah jalur bervariasi antara 5,0 - 7.0 meter tergantung dari fungsi atau kelas jalan

serta biaya yang tersedia. Untuk median dengan lebar sampai 5.0 meter sebaiknya

ditinggikan dengan kerb beton atau dilengkapi pembatas agar tidak dilanggar

kendaraan. Disamping median jalan, terdapat juga apa yang dinamakan jalur tepian

median yaitu jalur yang terletak berdampingan/sejajar dengan median yang memiliki

ketinggian yang sama dengan jalur perkerasan jalan. Jalur tepian median ini berfungsi

untuk mengamankan kebebasan samping dari arus lalu lintas. Jalur ini biasanya

dibatasi dengan marka berupa garis putih menerus.

Berikut ini merupakan tabel lebar minimum median

Tabel 2.9 Lebar minimum median

Bentuk median Lebar minimum ( m )

Median ditinggikan 2,0

Median direndahkan 7,0

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota 1997

2.2.3.1.5 Saluran Samping

Saluran samping berguna untuk mengalirkan air dari permukaan

perkerasan jalan ataupun dari bagian luar jalan. Selain itu menjaga supaya konstruksi

jalan selalu berada dalam keadaan kering tidak terendam air sehingga perkerasan jalan

tidak mengalami kerusakan yang bisa mengganggu kelancaran dan kenyamanan arus

lalu lintas. Umumnya bentuk saluran samping trapesium, atau empat persegi panjang.

Lebar dasar saluran disesuaikan dengan besarnya debit yang diperkirakan akan

mengalir pada saluran tersebut, minimum sebesar 30 cm. Untuk daerah perkotaan,
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dimana daerah pembebasan lahannya sudah sangat terbatas maka saluran samping

dapat dibuat empat persegi panjang dari konstruksi beton dan ditempatkan dibawah

trotoar. Sedangkan untuk daerah sub urban/pinggiran termasuk lahan jalan tol baru

dimana pembebasan lahan bukan menjadi masalah, saluran samping umumnya

dirancang berbentuk trapesium. Dinding saluran dapat menggunakan pasangan batu

kali atau tanah asli. Landai dasar saluran biasanya dibuatkan mengikuti kelandaian

dari jalan yang direncanakan. Tetapi pada kelandaian jalan yang cukup besar dan

saluran yang terbuat dari tanah asli, kelandaian dasar saluran tidak mengikuti

kelandaian jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengikisan oleh aliran air.

Kelandaian dasar saluran dibatasi sesuai dengan material dasar saluran. Jika terjadi

perbedaan yang cukup besar antara kelandaian dasar saluran dengan kelandaian jalan,

maka perlu dibuatkan terasiring.

2.2.3.1.5.1 Ketentuan Saluran Samping

1. Sistem drainase permukaan jalan terdiri dari kemiringan melintang

perkerasan dan bahu jalan, selokan samping, gorong-gorong dan saluran

penangkap.

2. Kemiringan melintang normal ( en ) perkerasan jalan untuk lapis permukaan

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

3. Selokan samping jalan

- Kecepatan aliran maksimum yang diizinkan untuk material dari pasangan

batu dan beton adalah 1,5 m/detik.

- Kemiringan arah memanjang ( i ) maksimum yang diizinkan untuk material

dari pasangan batu adalah 7,5 %.

- Pematah arus diperlukan untuk mengurangi kecepatan aliran bagi selokan

samping yang panjang dengan kemiringan cukup besar. Pemasangan jarak

antar pematah arus dapat dilihat pada tabel di bawah ini
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Tabel 2.10 Jarak pematah arus

i ( % ) 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

L ( m ) 16 10 8 7 6

Sumber : Diktat Kuliah Ir. Siti Hardiyati, SP 1

2.2.3.1.5.2 Perhitungan Debit Aliran

1. intensitas curah hujan ( I )

- Data yang diperlukan adalah data curah hujan maksimum tahunan, paling

seidkit n = 10 tahun dengan periode ulang 5 tahun.

- Rumus menghitung intensitas curah hujan menggunakan anaisis distribusi

frekuensi sebagai berikut :

Xr = ഥ+



( YT-Yn )

I = ¼ ( 90 % XT )

Keterangan :

XT = Besar curah hujan

ҧݔ = Nilai rata-rata aritmatik curah hujan

SX = Standar deviasi

YT = Variabel yang merupakan fungsi dari periode ulang,

diambil 1,4999

Yn = Variabel yang merupakan fungsi dari n, diambil

0,4952 untuk n = 10



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 34

Sn = Standar deviasi, merupakan fungsi dari n, diambil

0,9496 untuk n = 10

I = Intensitas curah hujan ( mm/jam )

- Waktu konsentrasi ( TC ) dihitung dengan rumus

TC = t1 + t2

t1 = ቀ��



�ǡૡܗۺ��



√
�ቁ�0,167

t2 =
ۺ

ܞ�

Keterangan :

TC = Waktu konsentrasi ( menit )

t1 = Waktu inlet ( menit )

t2 = Waktu aliran ( menit )

Lo = Jarak dari titik terjauh dari saluran drainase ( m )

L = Panjang saluran

nd = Koefisien hambatan, diambil 0,013 untuk lapis permukaan

aspal

s = Kemiringan daerah pengaliran

v = Kecepatan air rata-rata di saluran ( m/detik )
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2. Luas daerah pengaliran dan batas-batasnya

Gambar 2.4 Batas-batas daerah pengaliran

Batas daerah pengaliran yang diperhitungkan L = L1 + L2 + L3 ( m )

Keterangan :

L1 = Dari as jalan sampai tepi perkerasan

L2 = Dari tepi perkerasan sampai tepi bahu jalan

L3 = Tergantung kebebasan samping dengan panjang maksimum

100 m

3. Harga koefisien pengaliran ( C ) dihitung berdasarkan kondisi permukaan

yang berbeda-beda.

C =
۱ۯ��ା�۱ۯ��ା�۱ۯ�

ۯାۯ�ାۯ

Keterangan :

C1 = Koefisien untuk jalan beton

C2 = Koefisien untuk bahu jalan ( tanah berbutir kasar ) = 0,65

C3 = Koefisien untuk kebebasan samping ( daerah pinggir kota ) =

0,60

A = Luas masing-masing bagian

CL Perkerasan jalan
Bahu
jalan

Sal.
drainase

Kebebasan
samping

L1 L2 L3
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4. Untuk menghitung debit pengaliran, digunakan rumus sebagai berikut

Q =


ǡ
C I A

Keterangan :

Q = Debit pengaliran ( m3/detik )

C = Koefisien pengaliran

I = Intensitas hujan ( mm/jam )

A = Luas daerah pengaliran ( Km2 )

2.2.3.1.5.3 Perhitungan Dimensi Saluran dan Gorong-Gorong

Dimensi saluran dan gorong-gorong ditentukan atas dasar Fe = Fd

1. Luas penampang basah berdasarkan debit aliran ( Fd )

Fd = Q/v ( m2 )

2. Luas penampang basah yang paling ekonomis ( Fe )

- Saluran segi empat

Rumus : Fe = b d

R = d/2

Syarat : b = 2 d

- Gorong-gorong

Rumus : Fe = 0,685 D2

P = 2 r

w

d

d

D
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R = F/p

Syarat : d = 0,8 D

Keterangan :

Fe = Luas penampang basah ekonomis ( m2 )

b = Lebar saluran ( m )

d = Kedalaman air ( m )

R = Jari-jari hidrolis ( m )

D = Diameter gorong-gorong ( m )

r = jari-jari gorong-gorong ( m )

3. Tinggi jagaan ( w ) untuk saluran segi empat, w = ඥǡ�

4. Perhitungan kemiringan saluran

i =ቀ�
�

Ȁ
�ቁ�

Keterangan :

i = Kemiringan saluran

v = Kecepatan aliran air ( m/detik )

n = koefisien kekasaran Manning ( saluran pasangan batu ) = 0,02

2.2.3.1.6 Kemiringan Melintang Jalur Lalu Lintas

Kemiringan melintang jalur lalu lintas di jalan lurus diperuntukkan

terutama untuk kebutuhan drainase jalan. Air yang jatuh di atas permukaan jalan

supaya cepat dialirkan ke saluran-saluran pembuangan/saluran samping. Kemiringan

melintang bervariasi antara 2 % - 4 %, untuk jenis lapisan permukaan dengan

mempergunakan bahan pengikat seperti aspal dan semen. Semakin kedap air lapisan

2
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permukaan jalan tersebut semakin kecil kemiringan melintang yang dipergunakan.

Sedangkan untuk jalan dengan lapisan permukaan belum mempergunakan bahan

pengikat seperti jalan berkerikil, kemiringan melintang dibuat sebesar 5 %.

Kemiringan melintang jalur lalu lintas di tikungan dirancang untuk kebutuhan

keseimbangan gaya sentrifugal yang bekerja, disamping juga untuk kebutuhan

drainase jalan.

2.2.3.1.7 Kemiringan Melintang Bahu Jalan

Berfungsi atau tidaknya lereng melintang perkerasan jalan untuk

mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya sangat ditentukan oleh kemiringan

melintang bagian samping jalur perkerasan itu sendiri, yaitu kemiringan melintang

bahu jalan. Kemiringan melintang bahu jalan yang kurang baik ditambah pula dengan

bahu jalan dari jenis yang tidak diperkeras akan menyebabkan air hujan merembes

masuk ke lapisan perkerasan jalan. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya daya

dukung lapisan perkerasan, lepasnya ikatan antara agregat dan beton atau aspal

sehingga bisa merusak permukaan jalan yang pada akhirnya memperpendek umur

pelayanan jalan. Untuk itu perlu dirancang kemiringan melintang bahu jalan secara

tepat, dimana kemiringan ini lebih besar dari kemiringan melintang jalur perkerasan

jalan. Kemiringan melintang bahu jalan dapat bervariasi sampai dengan 6 %

tergantung dari jenis permukaan bahu, intensitas hujan, dan kemungkinan penggunaan

bahu jalan serta memperhatikan aspek keamanan/kenyamanan pengguna jalan. Pada

daerah tikungan yang tajam, kemiringan melintang jalur perkerasan juga ditentukan

dari kebutuhan akan keseimbangan gaya akibat gaya sentrifugal yang bekerja. Besar

dan arah kemiringan melintang bahu jalan harus pula disesuaikan demi keamanan

pemakai jalan dan fungsi drainase itu sendiri. Perubahan kelandaian antara

kemiringan melintang jalur perkerasan dan bahu jalan ( Roll Over ) adalah maksimum

8 %.
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2.2.3.1.8 Pengaman Tepi

Pengaman tepi bertujuan untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan.

Umumnya digunakan di sepanjang jalan yang menyusuri jurang, pada tanah timbunan

dengan tikungan yang tajam, pada tepi-tepi jalan dengan tinggi timbunan lebih besar

dari 2,5 m dan pada jalan-jalan dengan kecepatan tinggi.

Berikut ini ada beberapa jenis pengaman tepi, antara lain :

1. Pengaman tepi dari besi yang digalvanised ( Guard Rail )

Pagar pengaman dari besi dipergunakan jika bertujuan untuk melawan tumbukan

( Impact ) dari kendaraan dan mengembalikan kendaraan ke arah dalam sehingga

kendaraan tetap bergerak dengan kecepatan yang makin kecil sepanjang pagar

pengaman.

2. Pengaman tepi dari beton ( parapet )

Pengaman tepi dari beton dianjurkan untuk dipergunakan pada jalan dengan

kecepatan rencana 80 - 100 Km/jam.

3. Pengaman tepi dari tanah timbunan

 Dianjurkan digunakan untuk kecepatan rencana ≤ 80 Km/jam. 

4. Pengaman tepi dari batu kali

Tipe ini dikaitkan terutama untuk keindahan dan pada jalan dengan kecepatan

rencana ≤ 60 Km/jam. 

5. Pengaman tepi dari balok kayu

   Tipe ini dipergunakan untuk kecepatan rencana ≤ 40 Km/jam dan pada daerah     

parkir.

2.2.3.1.9 Ruang Manfaat Jalan ( Rumaja )

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah

dan bahu jalan.
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2.2.3.1.10 Ruang Milik Jalan ( Rumija )

Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan

tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu. Biasanya

pada jarak setiap 1 Km dipasang patok RMJ berwarna kuning. Sejalur tanah tertentu

di luar Rumaja tetapi di dalam Rumija dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan

keluasan keamanan pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Rumaja

dikemudian hari.

2.2.3.1.11 Ruang Pengawasan Jalan ( Ruwasja )

Ruwasja merupakan sejalur tanah tertentu yang terletak di luar Rumija,

yang penggunaannya diawasi oleh pembina jalan, dengan maksud agar tidak

mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan, dalam hal tidak

cukup luasnya Rumija.

Gambar 2.5 Penampang melintang jalan tanpa median
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Gambar 2.6 Penampang melintang jalan dengan median

2.2.3.2 Alinyemen Horizontal

Alinyemen horizontal merupakan proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang

peta/bidang horizontal yang terdiri dari :

a. Susunan garis lurus ( tangen ), dan

b. Garis lengkung ( busur lingkaran-Spiral ).

Alinyemen horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan.

Perencanaan geometrik pada bagian lengkung dimaksudkan untuk mengimbangi gaya

sentrifugal yang diterima oleh kendaraan yang berjalan pada kecepatan VR. Gaya

sentrifugal akan cenderung melempar kendaraan keluar bagian lengkung ( tikungan )

sehingga sudah sewajarnya jika pada bagian ini mendapat perhatian khusus. Sedangkan

pada bagian lurus juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan pemakai jalan,

ditinjau dari segi kelelahan pengemudi. Panjang maksimum bagian jalan yang lurus

harus ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit ( sesuai VR ).
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Panjang bagian lurus dapat ditentukan dari tabel berikut ini

Tabel 2.11 Panjang bagian lurus maksimum

Fungsi
Panjang bagian lurus maksimum ( m )

Datar Perbukitan Pegunungan

Arteri 3000 2500 2000

Kolektor 2000 1750 1500

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota 1997

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan lengkung

horizontal :

a. Superelevasi ( e )

Komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal diperoleh dengan

membuat kemiringan melintang jalan. Kemiringan melintang jalan pada lengkung

horizontal yang bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna

mengimbangi gaya sentrifugal biasanya disebut superelevasi. Semakin besar superelevasi

semakin besar pula komponen berat kendaraan yang diperoleh. Nilai superelevasi

maksimum ditetapkan sebesar 10 %.

b. Jari-jari tikungan

Jari-jari minimum tikungan ( Rmin ) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

Rmin =



ૠ�ሺ�� ���శ  )
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Keterangan :

Rmin = Jari-jari tikungan minimum ( m )

VR = Kecepatan rencana ( Km/jam )

emax = Superelevasi maksimum ( % )

fmax = Koefisien gesek, f ( 0,14 - 0,24 )

Tabel 2.12 Panjang jari-jari minimum

Kecepatan rencana VR ( Km/jam ) Jari-jari minimum Rmin ( m )

120 600

100 370

80 210

60 110

50 80

40 50

30 30

20 15

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota 1997

c. Bagian lengkung dari alinyemen horizontal

Dalam perencanaan lengkung alinyemen horizontal dibagi menjadi 3 bagian, yakni :

1. Full Circle ( FC )

Lengkung jenis Full Circle merupakan lengkung dengan jari-jari besar serta sudut

tangen ( Δ ) relatif kecil. Tipe lengkung ini merupakan tipe lengkung terbaik dibanding 



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 44

dengan lengkung yang lainnya. Selain itu jenis lengkung ini merupakan lengkung yang

direkomendasikan untuk jalan bebas hambatan.

Berikut ini merupakan jari-jari minimum tanpa lengkung peralihan

Tabel 2.13 Jari-jari minimum tanpa lengkung peralihan

Sumber : Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota 1997

Kecepatan rencana ( Km/jam ) Jari-jari minimum ( m )

120 2000

100 1500

80 1100

60 700

40 300

30 100



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 45

PI

T

TC

T

CT

LC

R
c

o

Tangent

2.7 Lengkung Full Circle ( FC )

Keterangan :

PI : Point of Intersection ( titik perpotongan Tangen )

Rc : Jari-jari Circle/jarak O ke TC atau ke CT atau kesetiap busur

lingkaran ( m )

Δ  : Sudut tangen ( 0 )

TC : Tangen Circle ( titik awal tikungan )

CT : Circle Tangen ( titik akhir tikungan )

T : Jarak antara TC dan PI atau PI dan CT ( m )

LC : Panjang bagian lengkung Circle ( m )

E : Jarak PI ke lengkung Circle ( m )
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Rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

- T = Rc tg
ઢ



- E = T tg
ઢ


atau

- E = R ( Sec
ࢤ


- 1 )

- Lc =
ࢤ


2 π Rc atau 

- Lc = 0,01745 Δ Rc 

2. Spiral - Circle - Spiral ( SCS )

Lengkung jenis Spiral-Circle-Spiral merupakan jenis lengkung yang mempunyai

jari-jari serta sudut tangen ( Δ ) sedang. Pada lengkung ini perubahan dari tangen ke 

lengkung Spiral dihubungkan oleh lengkung peralihan ( Ls ). Penggunaan lengkung

peralihan ini mempunyai beberapa pengaruh yakni :

a. Pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan untuknya,

tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan.

b. Memungkinkan mengadakan perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan

sebesar superelevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang

timbul.

c. Memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran perkerasan yang diperlukan dari

jalan lurus ke kebutuhan lebar perkerasan pada tikungan-tikungan yang tajam.

d. Menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi, karena sedikit

kemungkinan pengemudi keluar dari lajur.

e. Menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, menghindari kesan patahnya jalan

pada batasan bagian lurus dan lengkung busur lingkaran.

Besarnya Ls ditentukan berdasarkan beberapa rumus di bawah ini dan diambil nilai

yang terbesar :
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1. Berdasarkan waktu tempuh maksimum dilengkung peralihan

- Ls =
���



ǡ
T

Keterangan :

T = Waktu tempuh pada lengkung peralihan, ditetapkan 3 detik

VR = Kecepatan rencana ( Km/jam )

2. Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal

- Ls =
ǡ�



�
–
ǡૠૠ�






Keterangan :

e = Superelevasi

C = Perubahan percepatan, diambil 1 - 3 m/det3

R = Jari-jari busur lingkaran ( m )

3. Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian

- Ls =
�ሺܕ� �܀��ሻ��షܠ܉

ǡ�

Keterangan :

VR = Kecepatan rencana ( Km/jam )

em = Superelevasi maksimum

en = Superelevasi normal

re = Tingkat pencapaian perubahan kemiringan melintang jalan (

m/m/detik )

4. Berdasarkan pada pencapaian kemiringan

- Ls = B m e
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Keterangan :

B = Lebar perkerasan ( jalur/arah )

e = Kemiringan melintang jalan

m = Seper landai relatif

besarnya nilai m dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.14 Nilai Seper Landai Relatif

Kecepatan rencana 30 40 50 60 80 100 120

Landai relatif maksimum 1/100 1/120 1/140 1/160 1/200 1/240 1/280

Sumber : Diktat Kuliah ir. Djoko Purwanto, MS

Gambar 2.8 Lengkung Spiral-Circle-Spiral ( SCS )

PI

E

Lc

Bag. Lingkaran

B
ag

. S
pira

l Bag. Spiral

T

Xc

TL

Xm
Tk

SC CS

TS

S
TR

Ls

Yc

W

S S

R
c

+
R

c

S

Rc



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 49

Keterangan :

TS : Titik awal Spiral ( titik dari Tangen ke Spiral )

ST : Titik akhir Spiral

SC : Titik dari Spiral ke Circle

CS : Titik dari Circle ke Spiral

PI : Point of Intersection ( titik perpotongan Tangen )

Ls : Panjang Spiral

Rc : Jari-jari Circle/jarak O ke TC atau ke CT atau kesetiap busur

lingkaran ( m )

LC : Panjang bagian lengkung Circle ( m )

θs  : Sudut Spiral

berikut ini merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam mendesain lengkung tipe

Spiral-Circle-Spiral, yakni :

- Ts = [ ( Rc + p ) tan ( Δ/2 ) ] + k - Es = 
ା

 �
ࢤ



- Rc

- Lc =
ࣂ�ାሺ�ࢤ �ሻ

ૡ
( π Rc ) - Lt = ( 2 LS ) + LC ≤ 2  

- Xc = Ls ቆെ �




�


ቇ - Yc =




�

- θs = 
ૡǡૡ��


- S = √  

- Δ Rc = Yc + Rc ( Cos θs – 1 ) - Xm = Xc - Rc x Sin θs 

- W = ( Rc + Δ Rc ) x Tan
ࢤ


- T = Xm + W
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- α = Δ - 2θs - Lc = Rc x π x 
ࢻ

ૡ

- E =ቆ
܋܀�ା�ઢ܋܀

�ܛܗ۱
ઢ



ቇ - Rc - TI = ( Xc – Yc ) x Ctg θs  

- Tk =
܋܇

ܑ܁ ܛ�ીܖ
- Lt = Lc + 2 Ls

3. Spiral - Spiral ( SS )

lengkung jenis Spiral-Spiral merupakan jenis lengkung yang mempunyai sudut

tangen ( Δ ) yang sangat besar. Pada lengkung ini tidak dijumpai adanya busur lingkaran 

sehingga titik SC berimpit dengan titik CS. Selain itu nilai lengkung tangen ( Lt ) adalah

2 kali lengkung Spiral ( Ls ). Dibandingkan dengan lengkung yang lain, lengkung SS

merupakan lengkung dengan kinerja yang paling buruk.

Gambar 2.9 Lengkung Spiral-Spiral ( SS )
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Keterangan :

PI : Point of Intersection ( titik perpotongan Tangen )

TS : Titik awal Spiral ( titik dari tangen ke Spiral )

ES : Jarak eksternal dari PI ke tengah busur Spiral

Ls : Panjang Spiral

p : Pergeseran Tangen terhadap Spiral

θs  : Sudut Spiral

k : Absis dari p pada garis Tangen Spiral

berikut ini merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam mendesain lengkung tipe

Spiral-Spiral, yakni :

- Ts = [ ( R + p ) tan Δ/2 ] + k 

- Es = [ ( R + p ) sec Δ/2 ] + k 

- Ls = ( 2 π R θs )/180 

- P =
ۺ
ܛ

܋܀��ሺ�ିܛܗ܋�ીܛ�ሻ

- k = Ls - { ( Ls ) 3/40 Rc } - Rc sin θs 

untuk Ls = 1m, p = p* dan k = k*

dan untuk Ls = Ls, p = p* Ls dan k = k* Ls

p* dan k* untuk setiap nilai θs sesuai dengan tabel 2.15 
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Tabel 2.15 Nilai p* dan k*

θߪ p* k* θߪ p* k*
0,5 0,00073 0,5 20,5 0,03094 0,4978
1 0,00146 0,49999 21 0,03174 0,49768

1,5 0,00215 0,49999 21,5 0,03255 0,49757
2 0,00293 0,49998 22 0,03336 0,49745

2,5 0,00366 0,49997 22,5 0,03417 0,49733
3 0,00439 0,49995 23 0,03499 0,4972

3,5 0,00513 0,49994 23,5 0,03581 0,49708
4 0,00586 0,49992 24 0,03663 0,49695

4,5 0,00659 0,4999 24,5 0,03746 0,49681
5 0,00733 0,49987 25 0,03829 0,49667

5,5 0,00806 0,49985 25,5 0,03913 0,49653
6 0,0088 0,49982 26 0,03997 0,49639

6,5 0,00954 0,49978 26,5 0,04081 0,49624
7 0,01028 0.49982 27 0,04166 0,49609

7,5 0,01102 0,49975 27,5 0,04251 0,49594
8 0,01176 0,49971 28 0,04337 0,49578

8,5 1,0125 0,49967 28,5 0,04423 0,49562
9 0,01325 0,49963 29 0,0451 0,49545

9,5 0,01399 0,49959 29,5 0,04597 0,49529
10 0,01474 0,49949 30 0,04685 0,49512

10,5 0,01549 0,49944 30,5 0,04773 0,49494
11 0,01624 0,49938 31 0,04861 0,49476

11,5 0,01699 0,49932 31,5 0,0495 0,49458
12 0,01775 0,49926 32 0,0504 0,49439

12,5 0,0185 0,4992 32,5 0,0513 0,4942
13 0,01926 0,49913 33 0,0522 0,49401

13,5 0,02078 0,49906 33,5 0,05312 0,49381
14 0,02078 0,49899 34 0,05403 0,49361

14,5 0,02155 0,49891 34,5 0,05495 0,49341
15 0,02232 0,49884 35 0,05495 0,4932

15,5 0,02309 0,49876 35,5 0,05682 0,49299
16 0,02386 0,49867 36 0,05775 0,49277

16,5 0,02463 0,49859 36,5 0,0587 0,49255
17 0,02541 0,4985 37 0,05965 0,49233

17,5 0,02619 0,49841 37,5 0,06061 0,4921
18 0,02698 0,49831 38 0,06157 0,49186

18,5 0,02776 0,49822 38,5 0,06254 0,49163
19 0,02855 0,49812 39 0,06351 0,49139

19,5 0,02934 0,49801 39,5 0,06449 0,49114
20 0,03014 0,49791 40 0,06548 0,49089

Sumber : Diktat Rekayasa Jalan Raya
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2.2.3.2.1 Pelebaran Jalur Lalu Lintas di Tikungan

Pada saat kendaraan bergerak melintas di tikungan ( lengkung horizontal )

dengan kecepatan tertentu seringkali tidak dapat mempertahankan posisi lintasannya

pada lajur yang disediakan untuknya. Roda depan dan roda belakang tidak berada

pada lintasan yang sama dimana lintasan roda belakang dapat keluar dari tepi

perkerasan sebelah dalam sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tepi dalam

perkerasan dan juga sangat rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Keadaan ini terjadi

oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor mekanis

ketika kendaraan membelok di tikungan maka yang diberi belokan pertama kali

adalah hanya roda depan, sehingga lintasan dari roda belakang agak keluar lajur atau

lintasannya lebih kedalam ( Off Tracking ).

2. Faktor tonjolan

Jejak lintasan kendaraan tidak lagi berimpit karena bemper depan dan belakang

kendaraan akan mempunyai lintasan yang berbeda dengan lintasan roda depan dan

roda belakang kendaraan.

3. Faktor psikologis

Pengemudi akan mengalami kesukaran dalam mempertahankan lintasannya tetap

berada pada lajur jalannya terutama pada tikungan-tikungan yang tajam atau pada

kecepatan-kecepatan yang tinggi.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas maka untuk memberikan kondisi yang aman

bagi kendaraan yang melintas di tikungan terutama untuk tikungan-tikungan yang

relatif tajam dengan lebar perkerasan yang relatif terbatas perlu diberikan pelebaran

perkerasan. Besarnya pelebaran perkerasan di tikungan merupakan fungsi dari jenis

dan dimensi standar kendaraan rencana yang akan melaluinya, jari-jari yang

digunakan pada lengkung horizontal, dan kecepatan rencana kendaraan.

Untuk kendaraan rencana yang digunakan sebagai dasar perencanaan biasanya

digunakan jenis truk tunggal. Namun demikian bila jalan yang bersangkutan

seringkali dilewati kendaraan berat, maka jenis kendaraan semitrailer dapat digunakan

sebagai kendaraan rencana dan tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan pelebaran

perkerasan dan biaya pelaksanaannya.
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Tabel 2.16 Pelebaran di tikungan per lajur

Jari-jari tikungan ( m ) Pelebaran per lajur ( m )

1000 - 750 0,10

750 - 400 0,40

400 - 300 0,50

300 - 250 0,60

Sumber : Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Antar Kota 1997

2.2.3.2.2 Superelevasi

Superelevasi menunjukan besarnya perubahan kemiringan melintang jalan

secara berangsur-angsur dari kemiringan normal menjadi kemiringan maksimum pada

suatu tikungan horizontal yang direncanakan. Dengan demikian dapat menunjukan

kemiringan melintang jalan pada setiap titik dalam tikungan.

Nilai superelevasi yang tinggi mengurangi gaya geser ke samping dan menjadikan

gerakan kendaraan pada tikungan lebih nyaman. Jari-jari minimum yang tidak

memerlukan superelevasi ditunjukan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.17 Jari-jari tikungan yang diijinkan tanpa superelevasi

Kecepatan rencana ( Km/jam ) Jari-jari rencana ( m )

120 5500

100 2500

80 1250

60 700

Sumber : Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Antar Kota 1997
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Tabel 2.18 Besar superelevasi untuk beberapa kecepatan rencana

V

50

Km/jam

V

60

Km/jam

V

70

Km/jam

V

80

Km/jam

V

90

Km/jam

V

100

Km/jam

D ( 0 ) R ( m ) e e e e e e

0,75 1910 0,008 0,012 0,016 0,020 0,025 0,031

0,95 1500 0,010 0,015 0,020 0,025 0,032 0,039

1,00 1432 0,011 0,015 0,025 0,027 0,033 0,040

1,25 1146 0,013 0,019 0,029 0,033 0,040 0,049

1,43 1000 0,015 0,022 0,030 0,037 0,046 0,055

1,50 955 0,016 0,023 0,032 0,038 0,047 0,057

1,59 900 0,017 0,024 0,035 0,040 0,050 0,060

1,75 819 0,018 0,026 0,035 0,044 0,054 0,065

1,79 800 0,019 0,027 0,039 0,045 0,055 0,066

2,00 716 0,021 0,029 0,040 0,049 0,060 0,072

2,05 700 0,021 0,030 0,045 0,050 0,061 0,073

2,39 600 0,025 0,035 0,047 0,057 0,069 0,082

2,50 573 0,026 0,036 0,053 0,059 0,072 0,085

2,86 500 0,029 0,041 0,055 0,065 0,079 0,092

3,00 477 0,030 0,042 0,062 0,068 0,081 0,094

3,50 409 0,035 0,048 0,063 0,076 0,089 0,099

3,58 400 0,036 0,049 0,068 0,077 0,090 0,099

4,00 358 0,039 0,054 0,074 0,082 0,095

4,50 318 0,043 0,059 0,077 0,088 0,099

4,77 300 0,046 0,062 0,079 0,091 0,100

5,00 286 0,048 0,064 0,088 0,093 0,100

6,00 239 0,055 0,073 0,094 0,098

7,00 205 0,062 0,080 0,095 0,100

7,16 200 0,063 0,081 0,098 0,100

Sumber : Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Silvia Sukirman



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 56

2.2.3.2.3 Jarak Pandang

Dalam mengemudikan kendaraan sangat diperlukan adanya jarak pandang

yang cukup karena dengan hal ini pengemudi akan menyadari dan mengetahui kondisi

jalan secara baik, sehingga bisa mengantisipasi dan mengambil keputusan/tindakan

terhadap kondisi atau situasi jalan sedini mungkin.

Fungsi jarak pandang ini adalah sebagai berikut :

a. Mencegah terjadinya kecelakaan akibat tak terlihatnya suatu benda, pejalan kaki,

kendaraan berhenti, atau bahkan hewan pada lajur jalannya.

b. Memberikan kesempatan untuk mendahului kendaraan yang berjalan lebih

lambat.

c. Digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi rambu-rambu lalu lintas yang

akan dipasang.

d. Memaksimalkan volume pelayanan jalan, sehingga bisa meningkatkan efisiensi

suatu jalan.

Jarak pandang menurut kegunaannya dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

1. Jarak pandang henti

Jarak pandang henti adalah jarak yang dibutuhkan pengemudi kendaraan untuk

dapat menghentikan laju kendaraannya. Guna memberikan keamanan pengemudi

kendaraan, maka pada setiap panjang jalan haruslah dipenuhi paling sedikit jarak

pandang sepanjang jarak pandang henti minimum sesuai dengan kecepatan

rencananya. Jarak pandang henti minimum adalah jarak yang ditempuh pengemudi

untuk menghentikan kendaraan yang bergerak setelah melihat adanya rintangan pada

lajur jalannya. Rintangan itu dilihat dari tempat duduk pengemudi setelah menyadari

adanya rintangan lalu pengemudi mengambil keputusan untuk berhenti.

Dalam perencanaan lengkung horizontal dan lengkung vertikal, digunakan jarak

pandang henti minimum sebagai dasar perhitungan panjang lengkungnya.

Tabel 2.19 Jarak pandang henti minimum

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

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

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Antar Kota 1997.
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2. Jarak pandang menyiap

Jarak pandang menyiap adalah jarak pandang yang dibutuhkan pengemudi untuk

dapat melakukan gerakan menyiap/mendahului kendaraan lain dengan aman dan

dapat melihatnya dari arah depan secara bebas. Jarak pandang menyiap dihitung

berdasarkan atas panjang jalan yang diperlukan untuk dapat melakukan gerakan

menyiap suatu kendaraan dengan sempurna dan aman berdasarkan asumsi yang

diambil. Untuk menghitung besarnya jarak pandang menyiap digunakan rumus

sebagai berikut :

Jm = d1 + d2 + d3 + d4

Keterangan :

Jm = Jarak pandang menyiap standar.

d1 = Jarak yang ditempuh kendaraan yang akan menyiap selama waktu

reaksi dan waktu membawa kendaraannya yang hendak membelok

ke lajur kanan.

d1 = 0,278 t1 [ v - m + ( a t1/2 ) ]

Keterangan :

t1 = Waktu reaksi = 2,12 + 0,026 x Vr ( sekon )

m = Perbedaan kecepatan kendaraan yang disiap dan yang menyiap

( Km/jam )

a = Percepatan kendaraan = 2,052 + 0,0036 x Vr

v = Pecepatan kendaraan yang menyiap

d2 = Jarak yang ditempuh selama kendaraan yang menyiap berada pada

jalur kanan.

d2 = 0,278 v t2

Keterangan :

t2 = waktu dimana kendaraan yang menyiap berada dilajur kanan.
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d3 = Jarak bebas yang harus ada antara kendaraan yang menyiap dengan

kendaraan yang berlawanan arah setelah gerakan menyiap

dilakukan ( diambil 30 - 100 m ).

d4 = Jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang berlawanan arah selama

2/3 dari waktu yang diperlukan oleh kendaraan yang menyiap

berada pada lajur sebelah kanan ( 2/3 d2 ).

Penentuan jarak pandang menyiap standard minimum selain dari rumus di atas juga

dapat ditentukan dari tabel.

Tabel 2.20 Jarak pandang menyiap minimum

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

JPM min. 800 670 550 350 250 200 150 100

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Antar Kota 1997.

2.2.3.3 Alinyemen Vertikal

Adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan

melalui sumbu jalan ( jalan 2 lajur 2 arah ) atau melalui tepi dalam masing-masing

perkerasan untuk jalan dengan median. Alinyemen vertikal sering juga disebut

penampang memanjang ( Long Section ) jalan.

Perencanaan alinyemen vertikal dipengaruhi oleh besarnya biaya pembangunan

yang tersedia. Alinyemen vertikal yang mengikuti muka tanah asli akan mengurangi

pekerjaan tanah, tetapi mungkin saja akan mengakibatkan jalan itu terlalu banyak

mempunyai tikungan. Tentu saja hal ini belum tentu sesuai dengan persyaratan yang

diberikan sehubungan dengan fungsi jalannya. Muka jalan sebaiknya diletakan sedikit di

atas muka tanah asli sehingga memudahkan dalam pembuatan drainase jalannya,

terutama di daerah yang datar. Pada daerah yang sering kali dilanda banjir sebaiknya

penampang memanjang jalan diletakan di atas elevasi muka banjir.

Didaerah perbukitan atau pegunungan diusahakan banyaknya pekerjaan galian

seimbang dengan pekerjaan timbunan, sehingga secara keseluruhan biaya yang

dibutuhkan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jalan yang terletak di atas lapisan tanah

yang lunak harus pula diperhatikan akan kemungkinan besarnya penurunan dan



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 59

perbedaan penurunan yang mungkin terjadi. Dengan demikian alinyemen vertikal sangat

dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan seperti :

1. Kondisi tanah dasar

2. Keadaan medan

3. Fungsi jalan

4. Muka air banjir

5. Muka air tanah

6. Kelandaian yang masih memungkinkan

Adapun perencanaan alinyemen vertikal ini bertujuan untuk :

a. Mengurangi goncangan akibat adanya perubahan kelandaian jalan.

b. Menyediakan jarak pandang henti yang aman bagi pengemudi kendaraan.

c. Merubah secara berangsur-angsur perubahan dari dua macam bentuk kelandaian

memanjang jalan.

Perlu pula diperhatikan bahwa alinyemen vertikal yang direncanakan itu akan

berlaku untuk masa yang lama, sehingga sebaiknya alinyemen vertikal yang dipilih

tersebut dapat dengan mudah mengikuti perkembangan lingkungan.

Alinyemen vertikal terdiri atas garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Garis lurus

tersebut dapat datar, mendaki atau menurun ( disebut juga kelandaian ). Landai jalan

dinyatakan dalam persen. Alinyemen vertikal berguna untuk menunjukkan pergantian

dari satu kelandaian ke kelandaian yang lain. Lengkung vertikal tersebut direncanakan

sedemikian rupa sehingga trase jalan yang dihasilkan memenuhi tingkat keamanan,

kenyamanan, dan drainase konstruksi jalan.

Didalam alinyemen vertikal dikenal 2 macam lengkung yakni :

1. Lengkung vertikal cekung

Adalah lengkung dimana titik perpotongan antara kedua tangen berada di bawah

permukaan jalan.

2. Lengkung vertikal cembung

Adalah lengkung dimana titik perpotongan antara kedua tangen berada di atas

permukaan jalan yang bersangkutan.



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 60

Gambar 2.10 Lengkung vertikal cekung

Gambar 2.11 Lengkung vertikal cembung

Lengkung vertikal cembung

Perhitungan L lengkung vertikal cembung dihitung dengan memperhatikan unsur-unsur

berikut :

A. Berdasarkan jarak pandang henti

1. Jika jarak pandang henti lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung ( S < L

), panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L

S

h2h1

E

A

q2q1

d2d1

L

A

E

0,75 h

S
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L =
��ο

�൫�√���ା�√���൯


2. Jika jarak pandang henti lebih besar dari panjang lengkung vertikal cembung ( S > L

), panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L = 2 x S –
ܠ��൫�√ܐ�ା�√ܐ�൯



ઢ

Dimana menurut standar Bina Marga :

h1 = 1,2 ( tinggi mata )

h2 = 0,1 m ( tinggi benda )

B. Berdasarkan jarak pandang menyiap

1. Jika jarak pandang menyiap lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung ( S

< L ), panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L =
��ο

�൫�√���ା�√���൯


Dimana menurut standar Bina Marga :

h1 = 1,2 ( tinggi mata pengemudi )

h2 = 1,2 m ( tinggi kendaraan )

2. Jika jarak pandang menyiap lebih besar dari panjang lengkung vertikal cembung ( S

> L ), panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L = 2 x S –
ܠ��൫�√ܐ�ା�√ܐ�൯



ઢ
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C. Berdasarkan syarat kenyamanan

L =
� �ο



D. Berdasarkan syarat drainase

L = 50 x Δ 

Keterangan :

L = Panjang lengkung vertikal ( m )

   Δ  = Perbedaan aljabar landai ( % ) 

S = Jarak pandang ( m )

Lengkung vertikal cekung

Perhitungan L lengkung vertikal cekung dihitung dengan memperhatikan unsur-unsur

berikut :

A. Berdasarkan jarak pandang henti

1. Jika jarak pandang henti lebih kecil daripada lengkung vertikal cekung ( S < L ),

panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L =
ઢܛ�ܠ�

�ା�ሺ�ǡ܁�ܠ��ሻ

2. Jika jarak pandang henti lebih besar daripada lengkung vertikal cekung ( S > L ),

panjangnya ditetapkan dengan rumus :

L = 2 x S -
ା�ǡ܁�

∆
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B. Berdasarkan syarat kenyamanan

L =
ο܄�ܠ�

ૡ

C. Berdasarkan syarat drainase

L = 50 x Δ 

Keterangan :

L = Panjang lengkung vertikal ( m )

   Δ  = Perbedaan aljabar landai ( % ) 

S = Jarak pandang ( m )

Panjang minimum lengkung vertikal dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.21 Panjang minimum lengkung vertikal

Vr ( Km/Jam ) 100 80 60 50 40 30 20

LV minimum ( m ) 80 70 50 40 35 25 20

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Antar Kota 1997

2.2.3.3.1 Kelandaian Jalan

Berdasarkan arus lalu lintas, landai jalan ideal adalah landai datar ( 0 % ),

tetapi jika didasarkan pada kriteria desain drainase maka jalan yang memiliki

kemiringan adalah yang terbaik. Landai jalan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Landai melintang

Untuk menggambarkan perubahan superelevasi pada setiap segmen di tikungan

jalan maka perlu dibuat diagram superelevasi. Kemiringan melintang badan jalan
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minimum pada jalan lebar ( e ) adalah sebesar 2 %, sedangkan nilai e maksimum

adalah 10 % untuk medan datar. Pemberian batas ini dimaksudkan untuk memberikan

keamanan optimum pada konstruksi badan jalan di tikungan dimana nilai ini didapat

dari rumus sebagai berikut :

Rmin =



ૠ�ሺ�� ��శ  )

Keterangan :

Rmin = Jari-jari tikungan minimum ( m )

VR = Kecepatan rencana ( Km/jam )

emax = Superelevasi maksimum ( % )

fmax = Koefisien gesek

besarnya nilai fm didapat dari grafik koefisien gesekan melintang sesuai dengan

AASHTO 1986.

Pembuatan kemiringan jalan didesain dengan pertimbangan kenyamanan, keamanan,

komposisi kendaraan dan variasi kecepatan serta efektifitas kerja dari alat-alat berat

pada saat pelaksanaan.

2. Landai memanjang

Pengaruh dari adanya kelandaian dapat dilihat dari berkurangnya kecepatan

kendaraan atau mulai dipergunakannya gigi rendah pada kendaraan jenis truk yang

terbebani secara penuh. Panjang landai kritis atau maksimum yang belum

mengakibatkan gangguan lalu lintas yang mengakibatkan penurunan kecepatan

maksimum 25 Km/jam. Kelandaian yang besar akan mengakibatkan penurunan

kecepatan truk yang cukup berarti jika kelandaian tersebut dibuat pada jalan yang

cukup panjang, tetapi kurang berarti jika panjang jalan cukup pendek.
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Panjang maksimum yang diijinkan sesuai dengan kelandaiannya ( panjang kritis )

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.22 Panjang kritis

Kecepatan pada 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 : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Antar Kota 1997

Sedangkan kelandaian maksimum yang diijinkan untuk berbagai VR adalah sebagai

berikut

Tabel 2.23 Kelandaian maksimum

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

Kelandaian

maksimum ( % )
3 3 4 5 8 9 10 10

Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Antar Kota 1997
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2.2.3.3.2 Tipe Medan

Tiga tipe alinyemen umum ditentukan untuk digunakan dalam analisis operasional

dan perancangan.

Tabel 2.24 Kelandaian maksimum

Tipe alinyemen Naik + turun ( m/Km ) Lengkung horizontal

Datar < 10 < 1,0

Bukit 10 - 30 1,0 - 2,5

Gunung > 30 > 2,5

Sumber : MKJI tahun 1997

Untuk studi khusus dari jalan bebas hambatan 2/2 UD, kecepatan arus bebas sebagai

fungsi umum dari alinyemen vertikal yang dinyatakan sebagai naik + turun ( m/Km )

dan dari alinyemen horizontal yang dinyatakan sebagai lengkung ( rad/Km ).

2.2.3.3.3 Tipe Jalan Bebas Hambatan

a. Jalan bebas hambatan dua lajur dua arah tak terbagi ( MW 2/2 UD )

Tipe jalan bebas hambatan ini meliputi semua jalan bebas hambatan dua arah

dengan lebar jalur lalu lintas antara 6,5 sampai 7,5 meter. Keadaan dasar jalan

bebas hambatan ini yang digunakan untuk menentukan kecepatan bebas dasar dan

kapasitas adalah sebagai berikut :

- Lebar jalur lalu lintas 7 meter.

- Lebar efektif bahu diperkeras 1,5 m pada masing-masing sisi.

- Tidak ada median.

- Pemisahan arus lalu lintas 50 - 50.

- Tipe alinyemen : datar.

- Kelas jarak pandang : A.
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b. Jalan bebas hambatan empat lajur dua arah terbagi ( MW 4/2 D )

Tipe jalan bebas hambatan ini meliputi semua jalan bebas hambatan dengan lebar

jalur antara 3,25 sampai 3,75 meter. Keadaan dasar jalan bebas hambatan tipe ini

didefinisikan sebagai berikut :

- Lebar jalur lalu lintas 2 x 7,0 m.

- Lebar efektif bahu diperkeras 3,75 m ( lebar bahu dalam 0,75 + lebar bahu luar

3,00 untuk masing-masing jalur lalu lintas ).

- Ada median.

- Tipe alinyemen : datar.

- Kelas jarak pandang : A.

c. Jalan bebas hambatan enam atau delapan lajur terbagi ( MW 6/2 UD atau MW

8/2 UD)

Jalan bebas hambatan enam atau delapan lajur terbagi dapat juga dianalisis

dengan karakteristik dasar yang sama seperti diuraikan di atas.

2.2.3.3.4 Lajur Pendakian

Lajur pendakian bertujuan untuk menampung truk yang bermuatan berat

atau kendaraan lain yang lebih lambat supaya kendaraan yang lebih lambat itu tidak

menggunakan lajur lawan. Lajur pendakian harus disediakan pada ruas jalan yang

memiliki kelandaian besar dan menerus, pada saat yang bersamaan mempunyai lalu

lintas yang padat. Maka dengan adanya lajur pendakian, kendaraan/truk yang

bermuatan berat tadi bisa memanfaatkan ruas ini sehingga tidak menghalangi gerakan

kendaraan lain yang akan mendahului dengan kecepatan lebih tinggi.

Lebar lajur pendakian adalah sama dengan lajur utama dan panjang lajur pendakian

harus 200 m atau lebih.

2.2.3.4 Koordinasi Alinyemen Vertikal dan Alinyemen Horizontal

Perancangan geometrik jalan merupakan desain bentuk fisik jalan berupa 3

dimensi. Untuk mempermudah dalam menggambarkan bagian–bagian perencanaan,

bentuk fisik jalan tersebut digambarkan dalam bentuk alinyemen horizontal ( trase jalan )

alinyemen vertikal atau penampang memanjang jalan dan penampang melintang jalan.
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Alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal merupakan unsur permanen didalam

perancangan geometrik jalan, yang keduanya tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

Bahkan kedua unsur tersebut saling berkaitan erat dan saling melengkapi. Penampilan

bentuk fisik jalan yang baik dan menjamin keamanan dari pengguna jalan merupakan

hasil penggabungan bentuk alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal secara tepat.

Untuk mendapatkan kombinasi lengkung vertikal dan lengkung horizontal yang serasi

dan baik dalam perancangannya perlu diperhatikan hal–hal sebagai berikut :

a. Alinyemen horizontal dan vertikal terletak pada satu fase, sehingga tikungan tampak

alami dan pengemudi kendaraan dapat memperkirakan bentuk alinyemen

berikutnya.

b. Jika alinyemen horizontal dan vertikal tidak terletak pada satu fase, maka pengemudi

akan sulit memperkirakan bentuk jalan selanjutnya selain itu bentuk jalan terlihat

patah.

c. Alinyemen horizontal yang tajam sebaiknya tidak ditempatkan di bagian atas

lengkung vertikal cembung atau di bagian bawah lengkung vertikal cekung.

Kombinasi ini akan memberikan kesan terputusnya jalan, yang sangat

membahayakan pengemudi kendaraan.

d. Pada jalan yang lurus dan panjang sebaiknya tidak dibuatkan lengkung vertikal

cekung.

e. Kelandaian yang pendek sebaiknya tidak ditempatkan diantara dua kelandaian yang

curam, sehingga bisa mengurangi jarak pandang henti dan menyiap pengemudi.

f. Dua atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal harus dihindari.

g. Tikungan yang tajam diantara dua bagian jalan yang lurus dan panjang harus

dihindari.

h. Dalam perencanaan harus dihindari penurunan lokal yang kecil pada kelandaian

yang sekiranya tidak akan panjang dan merata. Hal ini biasanya diakibatkan oleh

kecenderungan untuk menyeimbangkan galian dan timbunan, serta untuk

mengurangi jarak angkut tanah urugan.
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2.2.4 Evaluasi Struktur Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi

tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar

mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman.

Tujuan utama pembuatan struktur perkerasan jalan adalah untuk mengurangi

tegangan atau tekanan akibat beban roda sehingga mencapai tingkat nilai yang dapat

diterima oleh tanah yang menyokong struktur tersebut. Oleh sebab itu maka sudah

sewajarnya bila dalam mendesain sebuah perkerasan jalan harus dilakukan dengan teliti

agar tujuan dari struktur perkerasan jalan yang kuat dan mencapai umur rencana yang telah

ditentukan dapat tercapai.

Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi dari struktur perkerasan jalan, yaitu :

1. Perkerasan lentur ( Flexible Pavement )

2. Perkerasan kaku ( Rigid Pavement )

Keduanya mempunyai beberapa perbedaan antara lain :

Tabel 2.25 Perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku

Tinjauan Perkerasan lentur Perkerasan kaku

Bahan pengikat Aspal Semen ( PC )

Repetisi bahan
Timbul Rutting ( lendutan

pada jalur roda )

Timbul retak-retak pada

permukaan

Penurunan tanah dasar
Jalan bergelombang

( mengikuti tanah dasar )

Bersifat sebagai balok di atas

perletakan

Perubahan temperatur

Modulus kekakuan

berubah, timbul tegangan

dalam yang kecil

Modulus kekakuan tidak

berubah, timbul tegangan

dalam yang besar.

Sumber : Diktat Kuliah Perancangan Perkerasan Jalan
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2.2.4.1 Perkerasan Lentur ( Flexible Pavement )

Perkerasan lentur merupakan perkerasan yang menggunakan bahan campuran

beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya.

Berikut ini merupakan gambar dari tiap lapisan perkerasan lentur

. . . . . . . . Detail

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Gambar 2.12 Lapisan perkerasan lentur

Keterangan :

1 = Lapis permukaan ( Surface Course )

2 = Lapis pondasi atas ( Base Course )

3 = Lapis pondasi bawah ( Subbase Course )

4 = Tanah dasar ( Subgrade )

2.2.4.1.1 Lapis Permukaan ( Surface Course )

Berikut ini merupakan ciri dari lapis permukaan beserta fungsinya, yakni :

a. Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda.

b. Bersifat kedap air, untuk melindungi badan jalan dari kerusakan cuaca.

c. Sebagai lapisan aus ( Wearing Course ) bersifat menahan gesekan roda.

d. Menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya ( Base Course ).

1

2

3

4
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e. Harus mampu menerima semua jenis gaya yang bekerja.

f. Bahan konstruksi dengan pengikat aspal ( kedap air, stabilitas tinggi, serta daya

tahan lama ).

2.2.4.1.2 Lapis Pondasi Atas ( Base Course )

Berikut ini merupakan ciri dari lapis pondasi beserta fungsinya, yakni :

a. Terletak antar lapis pondasi bawah ( Subbase Course ) dan lapis permukaan (

Surface Course ).

b. Menahan gaya lintang ( beban roda ) dan menyebarkannya ke lapisan di

bawahnya ( Subbase Course ).

c. Lapisan peresapan untuk lapis pondasi bawah.

d. Sebagai lantai kerja bagi lapis permukaan.

2.2.4.1.3 Lapis Pondasi Bawah ( Subbase Course )

Berikut ini merupakan ciri dari lapis pondasi bawah beserta fungsinya, yakni :

a. Terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar/Subgrade.

b. Mereduksi dan menyebarkan beban roda ke tanah dasar.

c. Lapis peresapan ( agar air tanah tidak berkumpul di pondasi ).

d. Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan

selebihnya dapat dikurangi tebalnya ( penghematan biaya konstruksi ).

e. Sebagai lantai kerja bagi lapis pondasi atas.

f. Mencegah masuknya partikel halus dari tanah dasar ke lapis pondasi atas.

2.2.4.1.4 Tanah Dasar ( Subgrade )

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari

sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah

dasar adalah sebagai berikut :

a. Perubahan bentuk tetap ( deformasi permanen ) dari macam tanah tertentu akibat

beban lalu lintas.

b. Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air.
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c. Daya dukung tanah yang tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada

daerah dengan macam tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya, atau

akibat pelaksanaan.

d. Lendutan dan lendutan balik selama dan sesuadah pembebanan lalu lintas dari

macam tanah tertentu.

e. Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan penurunan yang

diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir kasar ( Granular Soil ) yang tidak

dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan.

Sedangkan fungsi dari tanah dasar adalah sebagai berikut :

a. Menerima sisa beban roda dari lapisan Subbase.

b. Sebagai lantai kerja dari lapisan Subbase.

c. Jenisnya berupa Original, Compacted, dan Stabilized.

Berikut ini merupakan distribusi beban pada suatu struktur perkerasan jalan

Beban W

Lapis Perkerasan

Subgrade/tanah dasar

Gambar 2.13 Distribusi beban pada struktur perkerasan jalan

Karena tegangan ( beban per satuan luas ) akibat lalu lintas makin besar ke arah

permukaan, maka material yang lebih kuat lebih diperlukan di permukaan daripada di

lapisan lain di bawahnya.
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Selain itu terdapat deformasi arah lateral yang disebabkan oleh efek beban lalu lintas

berat.

Faktor lain yang sangat penting adalah profil permukaan perkerasan. Permukaan yang

tidak rata selain tidak sesuai untuk kenyamanan lintasan, juga akan mengakibatkan

tegangan yang lebih besar dan bervariasi pada perkerasan. Hal ini mengakibatkan

kelelahan pada struktur perkerasan dan memperpendek umur perkerasan. Kedua

faktor tersebut menyebabkan pengembangan lebih lanjut dalam konstruksi perkerasan

yang terdiri dari lapisan-lapisan, dimana lapisan yang lebih bawah lebih tebal dan

menggunakan material yang lebih murah agar beban dapat terdistribusi.

Tiap lapis harus dibentuk dan dipadatkan seakurat mungkin sehingga lapis permukaan

dibentuk seakurat dan serata mungkin. Berdasarkan latar belakang ini pula maka

muncul jenis perkerasan yang ke dua yakni perkerasan kaku ( Rigid Pavement ).

Untuk pembahasan struktur perkerasan lentur ( Flexible Pavement ) tidak akan

dibahas lebih lanjut karena batasan masalah hanya pada perkerasan kaku khususnya

Prestressed Precast Concrete Pavement.

2.2.4.2 Perkerasan Kaku ( Rigid Pavement )

Pada masa sekarang ini, perkembangan teknologi konstruksi didunia sangatlah

pesat. Banyak negara maju telah berhasil menerapkan hal-hal baru dibidang teknologi

konstruksi untuk pekerjaan proyek keteknik sipilan. Perkembangan teknologi baru pada

bidang konstruksi ini sangat berpengaruh terhadap metode pelaksanaan konstruksi,

efektifitas proyek konstruksi, efisiensi sumber daya yang ada, durasi/lamanya waktu

pelaksanaan proyek konstruksi, dan yang paling penting adalah bisa meningkatkan mutu

( kualitas ) hasil proyek konstruksi itu sendiri. Perkembangan teknologi baru dibidang

konstruksi ini, secara tidak langsung juga bisa meningkatkan produktivitas kerja

sehingga Progress/kemajuan proyek konstruksi bisa diperkirakan atau bahkan bisa

dipercepat durasi waktu pelaksanaannya.

Beberapa teknologi konstruksi yang mengalami perkembangan sangat pesat

diantaranya mulai dari adanya penggunaan beton, beton bertulang, dan yang terakhir

diterapkan adalah penggunaan beton prategang. Dari itu semua penggunaan teknologi

beton prategang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia konstruksi saat ini,

hal itu dikarenakan teknologi beton prategang memiliki tingkat kemudahan dan
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kepraktisan dalam pelaksanaan konstruksi sehingga bisa mendukung metode pelaksanaan

konstruksi yang progressif, inovatif, dan kwalitatif.

Pada konstruksi perkerasan kaku, struktur utama perkerasan adalah lembaran

pelat beton, yang pada perkerasan lentur lapis ini setara dengan kombinasi dari lapis aus,

lapis permukaan dan lapis pondasi. Konstruksi ini disebut kaku karena pelat beton tidak

terdefleksi akibat beban lalu lintas dan didesain untuk umur 40 tahun sebelum diperlukan

pekerjaan rekonstruksi besar-besaran. Oleh karena lapis beton berfungsi sebagai lapis aus

sekaligus lapis struktural utama jalan, maka beton yang digunakan harus mempunyai

kekuatan yang besar dan mutu yang tinggi, selain itu kerataan permukaannya juga harus

baik agar nyaman dilalui dengan koefisien gesek yang baik agar aman bagi kendaraan

dalam segala cuaca.

2.2.4.2.1 Jenis Perkerasan Kaku

Jenis perkerasan kaku dapat dikelompokan menjadi 4 bagian, yakni :

1. Beton tanpa tulangan/URC ( Unreinforced Concrete ).

2. Beton bertulang dan sambungan/JRC ( Jointed Reinforced Concrete ).

3. Pelat beton menerus dan bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ).

4. Pelat beton menerus dan prategang ( Prestressed Concrete Pavement ).

2.2.4.2.1.1 Beton Tanpa Tulangan/URC ( Unreinforced Concrete )

Beton tanpa tulangan/URC ( Unreinforced Concrete ) adalah jenis

perkerasan kaku yang dibuat tanpa tulangan dengan ukuran pelat mendekati bujur

sangkar, dimana panjang dari pelatnya dibatasi oleh adanya sambungan-

sambungan melintang. Panjang pelat dari jenis perkerasan ini berkisar antara 4-5

m. Pada perkerasan beton tanpa tulangan/URC ( Unreinforced Concrete ),

tulangan perlu dipasang untuk menghindari retak pada beton. Selain itu bagian-

bagian pelat yang diperkirakan akan mengalami retak akibat konsentrasi tegangan

yang tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat harus

diberi tulangan.
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Penerapan tulangan umumnya dilaksanakan pada :

a. Pelat dengan bentuk lazim ( Odd-Shaped Slabs ).

Pelat disebut tidak lazim bila perbandingan antara panjang dengan lebar lebih

besar dari 1,25 atau bila pola sambungan pada pelat tidak benar-benar

berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang.

b. Pelat dengan sambungan tidak sejalur ( Mismatched Joints ).

c. Pelat berlubang ( Pits or Structures ).

Pada kasus beton tanpa tulangan dan beton bertulang dengan sambungan, terdapat

membran pemisah antara lapis beton dengan lapis pondasi bawah. Membran ini

harus terbuat dari bahan kedap air ( misalnya plastik ) dengan ketebalan 125 µm.

lapis pemisah ini dihamparkan dengan rata dan tanpa gelombang dengan Overlap

minimum 300 mm pada semua sambungan.

2.2.4.2.1.2 Beton bertulang dan sambungan/JRC ( Jointed Reinforced

Concrete )

Beton bertulang dan sambungan/JRC ( Jointed Reinforced

Concrete ) adalah jenis perkerasan kaku yang dibuat dengan tulangan, yang

ukuran pelatnya berbentuk empat persegi panjang, dimana panjang dari pelatnya

dibatasi oleh adanya sambungan-sambungan melintang. Panjang pelat dari jenis

perkerasan ini berkisar antara 8 - 15 m.

Luas penampang tulangan dapat dihitung dengan persamaan berikut :

AS =
ஜۻ�ۺ� ܐ��

ܛ�

Keterangan :

As = Luas penampang tulangan baja ( mm2/m lebar pelat )

fs = Kuat tarik ijin tulangan ( MPa ). Biasanya 0,6 kali tegangan

leleh

g = Gravitasi ( m/detik2 )

h = Tebal pelat beton ( m )
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L = Jarak antara sambungan yang tidak diikat atau tepi bebas

pelat ( m )

M = Berat per satuan volume pelat ( Kg/m3 )

µ = Koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah

sebagaimana tertera pada tabel 2.26

sedangkan luas penampang tulangan berbentuk anyaman empat persegi panjang

dan bujur sangkar dapat dilihat pada tabel 2.27

Tabel 2.26 Nilai koefisien gesekan ( µ )

No Lapis pemecah ikatan Koefisien gesekan ( µ )

1
Lapis resap ikat aspal di atas permukaan

pondasi bawah
1,0

2 Laburan parafin tipis pemecah ikat 1,5

3
Karet kompon ( A Chlorinated Rubber Curing

Compound )
2,0

Sumber : www.pu.go.id
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Tabel 2.27 Ukuran dan berat tulangan polos anyaman

Tulangan memanjang Tulangan melintang Luas penampang tulangan Berat per

satuan

luas

(Kg/m )

Diameter

( mm )

Jarak

( mm )

Diameter

( mm )

Jarak

( mm )

Memanjang

(mm2/mm)

Melintang

(mm2/mm)

Empat persegi panjang

12,5 100 8 200 1227 251 11,606

11,2 100 8 200 986 251 9,707

10 100 8 200 785 251 8,138

9 100 8 200 636 251 6,967

8 100 8 200 503 251 5,919

7,1 100 8 200 396 251 5,091

9 200 8 250 318 201 4,076

8 200 8 250 251 201 3,552

Bujur sangkar

8 100 8 100 503 503 7,892

10 200 10 200 393 393 6,165

9 200 9 200 318 318 4,994

8 200 8 200 251 251 3,946

7,1 200 7,1 200 198 198 3,108

6,3 200 6,3 200 156 156 2,447

5 200 5 200 98 98 1,542

4 200 4 200 63 63 0,987

Sumber : www.pu.go.id

2.2.4.2.1.2 Pelat Beton Menerus dan Bertulang/CRCP ( Concrete

Pavement )

Pelat beton menerus dan bertulang/CRCP ( Concrete Pavement )

adalah jenis perkerasan kaku yang dibuat dengan tulangan dan dengan panjang

pelat yang menerus yang hanya dibatasi oleh adanya sambungan-sambungan
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muai melintang. Panjang pelat dari jenis perkerasan ini lebih besar dari 75 m.

Pada kasus konstruksi pelat beton menerus dan bertulang diperlukan membran

pemisah antara lapis beton dengan lapis pondasi bawah. Selain itu pada

perkerasan ini penyemprotan aspal diperlukan sebagai membran kedap air, dan

penyemprotan dilakukan sebelum pembetonan.

Membran pemisah dan lapis kedap ini memberikan dua manfaat, yaitu :

a. Mencegah air dari beton basah diserap oleh lapis pondasi bawah, sehingga

beton dapat terhidrasi sempurna dan mencapai kekuatan yang maksimal

setelah dipasang dan dikeringkan.

b. Memungkinkan pelat beton bergerak setelah menyatu akibat perbedaan

temperatur dengan relatif bebas diatas lapis pondasi bawah untuk melepaskan

tegangan termalnya.

Pada Pelat beton menerus dan bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ), terdapat

penulangan memanjang dan melintang.

a. Penulangan memanjang

Tulangan memanjang yang dibutuhkan pada pelat beton menerus dan

bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ) dapat dihitung dengan persamaan berikut

Ps =
� �ሺ�ǡି�ǡ�ஜ�ሻ

��ି

Keterangan :

Ps = Persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan

terhadap luas penampang beton

fct = Kuat tarik beton ( 0,4 - 0,5 fcf ) ( Kg/cm2 )

fy = Tegangan leleh rencana baja ( Kg/cm2 )

n = Angka ekivalensi antara baja dan beton ( Es/Ec ) dilihat dari

tabel 2.28

µ = Koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah

sebagaimana tertera pada tabel 2.26
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Es = Modulus elastisitas baja ( 2,1 x 106 Kg/cm2 )

Ec = Modulus elastisitas beton ( 1485 ඥ Ԣ݂ܿ Kg/cm2 )

Tabel 2.28 Hubungan kuat tekan beton dan angka ekivalen baja dan beton ( n )

f’c ( Kg/cm2 ) n

175 - 225 10

235 - 285 8

≥ 290 6 

Sumber : www.pu.go.id

Persentase minimum dari tulangan memanjang pada pada pelat beton menerus

dan bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ) adalah 0,6 % luas penampang beton.

Jumlah optimum tulangan memanjang, perlu dipasang agar jarak dan lebar

retakan dapat dikendalikan. Secara teoritis jarak antar retakan pada pelat beton

menerus dan bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ) dihitung dari persamaan

berikut :

Lcr =
 

ࢿ��ሺ��� ି� � �ሻ

Keterangan :

Lcr = Jarak teoritis antara retakan ( cm )

P = Perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas

penampang beton

U = Perbandingan keliling terhadap luas tulangan ( 4/d )

fb = Tegangan lekat antara tulangan dengan beton ( 1,97

ඥ Ԣ݂ܿ)/d ( Kg/cm2 )

  εs =  Koefisien susut beton ( 400 x 106 )

fct = Kuat tarik beton ( 0,4 - 0,5 fcf ) ( Kg/cm2 )

n = Angka ekivalensi antara baja dan beton ( Es/Ec) dilihat dari

tabel 2.28
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Es = Modulus elastisitas baja ( 2,1 x 106 Kg/cm2 )

Ec = Modulus elastisitas beton ( 1485 ඥ Ԣ݂ܿ Kg/cm2 )

Untuk menjamin agar didapat retakan-retakan yang halus dan jarak antara retakan

yang optimum, maka :

- Persentase tulangan dan perbandingan antara keliling dan luas tulangan harus

besar.

- Perlu menggunakan tulangan ulir ( Deformed Bars ) untuk memperoleh

tegangan lekat yang lebih tinggi.

Jarak retakan teoritis yang dihitung dengan persamaan di atas harus memberikan

hasil antara 150 - 250 cm.

Jarak antar tulangan 100 - 225 mm. diameter tulangan memanjang berkisar antara

12 - 20 mm.

b. Penulangan melintang

Luas tulangan melintang As yang diperlukan pada pelat beton menerus dan

bertulang/CRCP ( Concrete Pavement ) dihitung dengan menggunakan persamaan

beton bertulang dan sambungan/JRC ( Jointed Reinforced Concrete ).

Tulangan melintang direkomendasikan sebagai berikut :

a. Diameter batang ulir tidak lebih kecil ddari 12 mm.

b. Jarak maksimum tulangan dari sumbu ke sumbu 75 cm.

2.2.4.2.1.4 Pelat Beton Menerus dan Prategang ( Prestressed Concrete

Pavement )

Pelat beton menerus dan prategang ( Prestressed Concrete

Pavement ) adalah jenis perkerasan beton menerus yang menggunakan kabel-

kabel pratekan guna mengurangi pengaruh susut, muai dan lenting akibat

perubahan temperatur dan kelembaban.

untuk pelat beton menerus dan prategang yang merupakan tinjauan khusus Tugas

Akhir, akan diuraikan sebagai berikut :
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1. Prinsip desain perkerasan menggunakan pendekatan prinsip desain pelat

beton menerus dan bertulang.

2. Sisi perbedaan hanya pada pemasangan tendon ( Strain baja ) secara

memanjang pada tiap pelat perkerasan.

Berikut ini merupakan beberapa prinsip dasar perkerasan kaku yang akan menjadi

acuan dalam mendesain perkerasan pelat beton menerus dan prategang (

Prestressed Concrete Pavement ).

a. Material lapis pondasi bawah

Umumnya material yang digunakan untuk lapis pondasi bawah harus keras,

tahan lama, tidak mengalami reaksi kimia, mempunyai gradasi yang sesuai, dan

harus dapat dipadatkan dengan baik. Material berbutir dengan bahan pengikat

semen Portland atau beton tumbuk dapat digunakan.

b. Kekuatan beton

Kekuatan beton untuk perkerasan ditentukan dari pengukuran kuat tekan

beton kubus berukuran 150 mm. Paling tidak sepasang kubus beton harus dibuat

untuk tiap 600 m2 beton, dengan minimum 6 pasang tiap hari untuk setiap

campuran yang berbeda. Umumnya sebuah kubus diuji pada umur 7 hari dan

yang lain diuji pada umur 28 hari.

c. Kemudahan pengerjaan ( Workability )

Uji Compacting Faktor sangat cocok untuk pengujian Workability pada

campuran beton apapun jika penghamparan digunakan menggunakan mesin,

karena pengukuran itu dapat dilakukan ketika mesin penghampar bekerja.

Workability beton harus konstan, jika diperlukan tambahan seperti Retarder dapat

digunakan sesuai dengan keperluan atau kondisi cuaca setempat.

d. Kadar udara

Kadar udara untuk beton yang menggunakan agregat dengan ukuran nominal

20 mm kadar udara dalam beton sebaiknya 5 % dari volume total beton.



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 82

Sedangkan pada beton dengan agregat 40 mm kadar udaranya paling tidak

minimal 4 %.

e. Penulangan beton

Besi tulangan dapat berupa tulangan baja yang telah difabrikasi atau Hot

Rolled Steel Bar. Besi tulangan harus bersih dari oli, kotoran, karat, dan

pengelupasan. Jika digunakan tulangan berbentuk lembaran yang difabrikasi

maka tulangan harus dilebihkan antar satu lempengan tulangan dengan yang lain

pada sambungan, atau dilas. Jika tulangan dipasang sebelum pembetonan maka

tulangan harus dipasang dengan penyangga ditahan pada posisi yang diinginkan

serta diukur dari permukaan pembetonan sebagai berikut :

a. 60 ± 10 mm di bawah permukaan beton, untuk tebal pelat kurang dari 270

mm.

b. 70 ± 10 mm di bawah permukaan beton untuk tebal pelat 270 mm atau lebih.

Pada umumnya penulangan melintang harus berjarak sejauh 125 mm dari tepi

pelat dengan toleransi ± 25 mm. hal ini berlaku juga untuk sambungan

memanjang yang menggunakan tulangan pengikat. Penulangan untuk arah

memanjang harus berjarak 300 ± 50 mm.

f. Perawatan beton

Permukaan beton harus mendapat perawatan yang cukup agar kadar air dari

permukaan beton tidak hilang serta mencegah terjadinya retak pada beton.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merawat permukaan beton adalah

sebagai berikut :

- Menutup beton dengan lembaran plastik.

- Menyemprotkan air dengan takaran tertentu secara merata keseluruh

permukaan beton.

g. Sambungan pada slab perkerasan beton

Perkerasan kaku terdiri dari banyak unit pelat yang mempunyai sambungan

baik memanjang maupun melintang dengan pengecualian pada perkerasan kaku

CRCP yang hanya mempunyai sambungan memanjang bila lebar lebih dari 6 m.
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Berikut ini merupakan jenis-jenis sambungan perkerasan kaku, yakni :

a. Sambungan melintang

Sambungan melintang harus dibuat tegak lurus terhadap sumbu memanjang

jalan, kecuali pada daerah bundaran dan persimpangan ( sambungan ini tidak

digunakan dalam perkerasan Prestressed Precast Concrete Pavement karena

lebar lebih dari 6 m ) sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

b. Sambungan memanjang

Desain perkerasan sistem Prestressed Precast Concrete Pavement identik

dengan sistem Concrete Pavement sehingga diperlukan sambungan memanjang.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika lebar perkerasan kaku lebih

dari 6 m diperlukan sambungan memanjang. Perbedaan lendutan antar pelat

dalam arah memanjang dihindari dengan cara pemasangan Tie Bar yang terbuat

dari baja lunak dengan diameter 12 mm. Tie Bar ini akan mencegah sambungan

membuka lebih dari sepermilimeter, sehingga akan tetap ada friksi antar agregat

pada pelat yang berdampingan. Tie Bar dipasang pada posisi setengah kedalaman

pelat, dan pada proses pengahamparan Continue, alur sambungan memanjang

dibuat dipermukaan beton pada saat penghamparan.

Jika Tie Bar ditempatkan sebelum pembetonan maka perlu dipasang besi penahan

Tie Bar agar tetap pada kedalaman yang diinginkan dengan posisi paralel satu

dengan lainnya, serta tegak lurus terhadap sumbu jalan arah memanjang. Jarak

antar Tie Bar biasanya 600 mm.
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Berikut ini merupakan uraian secara khusus mengenai sistem beton prategang

pada jalan tol

2.2.4.3 Konsep Dasar Beton Prategang

Beton prategang merupakan suatu beton yang mempunyai tegangan–tegangan

internal dengan skala besar dan terdistribusi secara merata diberikan sedemikian rupa

sehingga tegangan–tegangan pada penampang beton tadi memiliki kemampuan untuk

menahan/memikul beban–beban luar yang bekerja, sampai pada tingkat yang diinginkan

sesuai dengan desain pembebanan beton prategang. Struktur beton prategang harus

didesain dengan bahan beton mutu tinggi dan bahan baja ( kabel Strain/tendon ) mutu

tinggi, hal ini dikarenakan pada beton prategang akan berfungsi sebagai penampang utuh

( Uncracked ) dimana pada saat beban bekerja, pada penampang tersebut diijinkan terjadi

tegangan tarik, tetapi tidak boleh melampaui tegangan tarik ijin. Atau dengan kata lain,

beton prategang tersebut tidak boleh mengalami retak pada penampang.

Pada dasarnya beton prategang adalah suatu sistem struktur dimana sebelum

beban luar bekerja, diciptakan terlebih dahulu gaya tegangan-tegangan yang berlawanan

arah dengan tegangan yang nantinya terjadi akibat adanya proses pembebanan dari luar.

Gaya/tegangan yang bisa memikul atau menahan tegangan akibat adanya beban dari luar

tersebut merupakan tegangan yang menguntungkan/bisa dimanfaatkan. Tegangan ini

diciptakan dengan memanfaatkan efek tekuk ( lengkung ) ke atas dari suatu penampang

beton akibat beban aksial tekan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya aksial tekan

pada beton prategang adalah merupakan gaya prategang.
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Gambar 2.14 Gaya prategang

Berbeda dengan sistem struktur lain seperti beton bertulang, maka pada analisis beton

prategang ada dua keadaan yang harus ditinjau, yaitu :

1. Keadaan awal, adalah suatu keadaan dimana beban luar belum bekerja dan tegangan

yang tejadi pada penampang berasal dari gaya prategang.
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2. Keadaan akhir, adalah suatu keadaan dimana telah bekerja secara penuh, serta gaya

prategang yang ada bekerja untuk mengimbangi/menahan tegangan yang terjadi

sebagai akibat beban luar.

Berikut ini merupakan prinsip dasar beton bertulang dan beton prategang, yakni :

Gambar 2.15 Beton bertulang akibat beban
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Gambar 2.16 Beton prategang akibat beban
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Tiga karakteristik keadaan diatas menunjukkan suatu proses

perilaku/karakteristik gaya prategang pada penampang terhadap ada atau tidak adanya

beban luar yang bekerja. Beton prategang yang digunakan untuk struktur konstruksi,

pada umumnya memiliki syarat batas yang relatif sama yaitu tegangan tarik yang terjadi

tidak boleh melampaui tegangan tarik ijin dan pada penampang beton prategang tidak

diperbolehkan terjadi retak, sebab hal ini akan sangat membahayakan struktur

konstruksinya.

2.2.4.4 Macam Sistem Beton Prategang

Pada pelaksanaannya di lapangan beton prategang memilki dua sistem, yaitu :

2.2.4.4.1 Post Tension Prestressed Concrete

Adalah suatu sistem pada beton prategang dimana betonnya dicor dan

dicetak terlebih dahulu, sebelum Strain baja/tendon ditegangkan atau di Stressing.

Jadi sebelum melakukan penegangan/Stressing, Strain baja atau tendon harus

dimasukkan dan disusun secara tepat ke dalam Duct yang ada. Setelah semua Strain

baja/tendon tersusun, selanjutnya kedua ujung penampang beton prategang tadi

dipasang angkur/jangkar. Sisi ujung satunya menggunakan angkur mati, sedangkan

ujung yang lain menggunakan angkur hidup. Proses penegangan/Stressing Strain baja

ini memanfaatkan angkur hidup untuk penyaluran tegangannya. Transfer gaya

prategang terjadi dari Strain baja pada beton melalui penjangkaran ( angkur ).

Lay out Strain baja/tendon dapat dibuat lurus atau lengkung disesusaikan

dengan kebutuhan gaya prategang yang akan dimanfaatkan. Pada sistem Post Tension

Prestressed Concrete ini penyaluran/pendistribusian gaya prategang dilakukan dalam

beberapa tahap pada setiap Strain bajanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari

tegangan berlebih yang bekerja pada penampang sehingga kerusakan penampang

struktur beton prategang bisa dihindari. Pada proyek konstruksi jalan tol Trans Java

Kanci-Pejagan, sistem yang digunakan untuk perkerasan jalan tol ini adalah Post

Tension Prestressed Concrete atau Prestressed Precast Concrete Pavement, hal ini

bertujuan untuk mempermudah metode pelaksanaan konstruksinya, karena lebih

Flexible/bisa disesusaikan dengan Schedule pelaksanaan konstruksi. Pada sistem ini

juga dimungkinkan dilakukannya Overlapping pekerjaan konstruksi yang satu dengan
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sub-sub pekerjaan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya akan mempercepat waktu

pelaksanaan konstruksi dan berpengaruh positif terhadap Progress proyek secara

keseluruhan.

Adapun alasan lain yang dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan

pekerjaan perkerasan jalan tol dengan sistem Post Tension Prestressed Concrete

adalah tidak tersedianya alat Stressing yang proporsional yang sesuai dengan dimensi

strain baja/tendon dan pelat perkerasan beton prategangnya. Dari beberapa alasan tadi

dapat disimpulkan bahwa penggunaan perkerasan jalan tol Trans Java Kanci-Pejagan

dengan sistem Prestressed Precast Concrete Pavement lebih tepat dan bisa

dilaksanakan secara lebih efektif serta lebih baik sesuai dengan Schedule proyek

daripada menggunakan sistem perkerasan beton prategang yang lain.

Berikut ini merupakan prinsip dasar serta gambar sistem Post Tension Prestressed

Concrete
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Gambar 2.17 Sistem beton prategang Post Tension
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2.2.4.4.2 Pre Tension Prestressed Concrete

Adalah suatu sistem pada beton prategang dimana strain baja/tendon

ditegangkan atau di Stressing terlebih dahulu, setelah itu beton dicor dan dicetak

mengelilingi strain baja tadi. Pada sistem ini strain baja/tendon diikatkan pada dua

macam angkur sebelum dilakukan penegangan/Stressing. Dimana sisi ujung yang satu

penampang beton dipasang angkur mati dan ujung yang lainnya menggunakan

angkur mati yang berfungsi sekaligus untuk proses penegangan/Stressing strain baja.

Kedua angkur tersebut merupakan jenis konstruksi angkur tanah sehingga kuat dalam

proses Stressing. Sistem Pre Tension Prestressed Concrete ini proses

penyaluran/transfer gaya prategangnya dari strain baja pada beton melalui lekatan (

Bonding ) antara tendon dengan beton. Pada sistem ini, penyaluran/pendistribusian

gaya prategang dilakukan secara penuh ( tidak bertahap ) dalam sekali proses

penarikan/penegangan strain baja sehingga bisa dilakukan serempak bersama-sama.

Adapun lay out strain baja ini dapat dibuat lurus ataupun patahan disesuaikan dengan

kebutuhan gaya prategang yang akan dimanfaatkan. Keuntungan dari sistem ini salah

satunya adalah dalam satu kali proses pengecoran beton, dapat dikerjakan/dicetak

beberapa segmen atau elemen konstruksi beton prategang.
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Berikut ini merupakan prinsip dasar serta gambar sistem Pre Tension Prestressed

Concrete

Gambar 2.18 Sistem beton prategang Pre Tension
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Gambar 2.19 Proses pengangkuran
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Dalam perancangan perkerasan jalan, ada beberapa unsur utama yang harus diperhatikan

,yaitu sebagai berikut :

1. Unsur beban lalu lintas/kendaraan.

a. Volume lalu lintas.

b. Komposisi/jenis kendaraan.

c. Konfigurasi sumbu dan beban gandar kendaraan.

2. Unsur perkerasan

a. Ketebalan lapisan perkerasan.

b. Karakteristik dan kualitas bahan perkerasan.

3. Unsur tanah dasar

a. Jenis dan karakteristik tanah dasar.

b. Daya dukung tanah dasar ( CBR/DDT ).

c. Tinggi muka air tanah ( m.a.t ) dan kadar air ( w ).

4. Unsur tambahan

a. Drainase dan curah hujan.

b. Klimatologi ( temperatur, kelembaban, dan lain-lain ).

c. Kondisi geometrik jalan.

d. Faktor permukaan.

e. Faktor metode pelaksanaan konstruksi.

Untuk mendapatkan suatu perkerasan jalan yang bisa memberikan rasa aman, nyaman

dan punya kemampuan dalam memikul beban lalu lintas secara baik maka ada beberapa

kriteria yang harus dipenuhi :

1. Syarat fungsional ( lalu lintas )

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

a. Permukaan yang rata.

b. Permukaan cukup kaku.

c. Permukaan yang cukup kesat ( memberikan Skid Resistance yang baik ).



BAB II

STUDI PUSTAKA

TUGAS AKHIR

EVALUASI RANCANGAN JALAN TOL KANCI-PEJAGAN

II - 95

d. Permukaan tidak mengilap.

2. Syarat struktur

Mampu memikul/menahan dan menyebarkan beban lalu lintas pada lapisan yang

berada dibawahnya.

a. Ketebalan lapisan perkerasan yang cukup.

b. Perkerasan yang kedap air.

c. Permukaan mudah mengalirkan air.

d. Kekakuan cukup untuk memikul beban lalu lintas.

Selain itu dalam merancang perkerasan jalan sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian

lebih terutama pada aspek :

a. Perancangan tebal lapis perkerasan.

b. Analisis campuran bahan.

c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

d. Program pemeliharaan/penanganan jalan ( rutin/berkala ).

e. Ketersediaan sistem drainase jalan.

Hal-hal di atas sangat penting peranannya untuk kelancaran dan kemudahan metode

pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apalagi pada proyek jalan tol Kanci-Pejagan

mengaplikasikan teknologi konstruksi yang baru dengan menggunakan Prestressed

Precast Concrete Pavement, yang membutuhkan keahlian dan penguasaan teknis tinggi.

Untuk itulah metode pelaksanaan konstruksi memegang kunci penting dalam

keberhasilan suatu proyek jalan tersebut. Hal ini secara langsung akan berpengaruh

terhadap produktivitas kerja dari suatu proyek, sehingga yang pada akhirnya waktu

pelaksanaan konstruksi bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
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2.2.4.5 Perencanaan Perkerasan Beton Semen ( Rigid Pavement )

Dalam perencanaan Rigid Pavement beberapa faktor yang perlu diperhatikan

adalah sebagai berikut :

a. Tegangan–tegangan akibat beban lalu lintas, kelelahan ( Fatique ) akibat

pengulangan/repetisi beban.

b. Pengaruh kondisi tanah dasar, cara menanggulangi Pumping, perencanaan drainase.

c. Perencanaan jenis dan tebal perkerasan jalan.

d. Perencanaan sambungan dan tulangan.

2.2.4.5.1 Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan

Dalam merencanakan tebal perkerasan jalan, ada beberapa faktor yang

mempengaruhinya, antara lain :

a. Traffic Stress ( beban lalu lintas ) dan Fatique ( kelelahan ) : beban lalu lintas,

repetisi akumulatif beban.

b. Modulus retak beton : lapis perkerasan, karakteristik, tebal dan kekakuan beton.

c. Modulus reaksi tanah dasar : daya dukung tanah, karakteristik tanah.

d. Tingkat pelayanan lalu lintas yang dikehendaki : disesuaikan dengan Urgensi jalan

dan kualitas jalan.

e. Umur rencana jalan : pertumbuhan lalu lintas, tingkat pelayanan jalan, beban lalu

lintas.

f. Kapasitas jalan : pembatas, sesuai fungsi jalan.

g. Lapis pondasi, berfungsi untuk :

- mencegah/mengendalikan kembang susut Subgrade.

- mencegah terjadinya intrusi dan pemompaan butir-butir pada sambungan/retakan.

- memantapkan dan menyeragamkan dukungan pada pelat perkerasan beton.

- sebagai lantai kerja pada saat pelaksanaan konstruksi perkerasan jalan.

h. Lapis perkerasan beton, berfungsi untuk memikul beban lalu lintas yang berada di

atasnya secara aman dan nyaman tanpa terjadinya kerusakan yang berarti selama

masa umur rencana. Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut maka lapis perkerasan

beton harus :

- mereduksi tegangan yang terjadi pada Subgrade sampai batas kemampuannya,

tanpa menimbulkan deformasi yang dapat merusak perkerasannya sendiri.
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- mampu mengatasi pengaruh kembang susut dan penurunan kekuatan Subgrade

serta pengaruh cuaca dan lingkungan.

i. Faktor lingkungan : temperatur, drainase, dan material konstruksi.

2.2.4.5.2 Metode Untuk Perencanaan Perkerasan Beton Semen ( Rigid Pavement )

Metode-metode yang ada untuk perencanaan tebal perkerasan jalan pada

dasarnya menurunkan tegangan-tegangan akibat beban lalu lintas berdasarkan teori

Westergaard yang telah dimodifikasi dengan memasukkan faktor-faktor lain termasuk

Fatique. Untuk perencanaan tebal perkerasan jalan harus diperhitungkan nilai Fatique,

mengingat bahwa perkerasan tersebut mengalami pembebanan ( lenturan ) yang

berulang-ulang.

Dari penelitian diketahui bahwa untuk perkerasan beton semen ( Rigid

Pavement ) akan dapat menerima pengulangan beban tidak terbatas jumlahnya asal serat

bagian luar beton ( Extreme Fiber ) tidak menerima tegangan > 50 % dari modulus retak

statis. Sedangkan untuk tegangan > 50 % dari modulus retak, pengulangan beban lalu

lintas akan lebih terbatas jumlahnya. Adapun metode-metode yang ada adalah sebagai

berikut :

1. PCA ( Portland Cement Association )

2. AASHTO ( American Association of State Highway Transportation Officials )

3. ACI ( American Concrete Institute )

4. NAASRA ( National Association of Australian State Road Authorities )

5. Pedoman Perencanaan Perkerasan Kaku oleh Bina Marga

2.2.4.5.2.1 PCA ( Portland Cement Association )

Pada metode ini tebal suatu perkerasan jalan dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti beban roda kendaraan ( L ), jumlah pengulangan/repetisi

beban lalu lintas ( N ), modulus retak pada usia 28 hari ( MR ), modulus reaksi

tanah dasar ( K ). Jadi penentuan tebal perkerasan jalan beton ( Rigid Pavement )

merupakan fungsi dari f ( L, N, MR, K ). Adapun prosedur perhitungan dalam

menentukan tebal perkerasannya adalah sebagai berikut :

a. Membuat perkiraan angka pertumbuhan lalu lintas ( Traffic Growth ) lalu

lintas harian rata-rata selama umur rencana ( 20, 40 tahun ).
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b. Direkomendasikan untuk menaikkan beban roda kendaraan sebesar 20%.

L’ = 120 % x L.aktual

Hal ini dilakukan untuk menampung kemungkinan dampak ( Impact ) yang

timbul dan sebagai angka keamanan ( Safety Faktor ).

c. Pengertian Stress Ratio : perbandingan antara aktual Stress pada perkerasan

jalan dengan modulus retak.

Stress Ratio = ( Actual Stress perkerasan/modulus retak )

Pada Stress Ratio < 0,51, jumlah pengulangan ( repetisi ) beban tidak

terbatas.

d. Tegangan yang terjadi akibat beban roda kendaraan dihitung setelah lalu

lintas disusun ke dalam kelompok-kelompok beban gandar. Tegangan ini

dihitung dengan mengacu pada Chart PCA untuk beban roda kendaraan as

tunggal dan roda as ganda ( tandem ) dengan terlebih dahulu mengasumsikan

suatu tebal perkerasan tertentu.

e. Perencanaan tebal perkerasan ini memenuhi syarat, bila dipenuhi persamaan

sebagai berikut :

                                        N1/N1’ + N2/N2’ +....+ Nn/Nn’ ≤ 1,00  ( 100 % ) 

Keterangan :

Ni = Pengulangan ( repetisi ) beban yang terjadi untuk

kategori beban i.

Ni’= Pengulangan ( repetisi ) beban yang diijinkan untuk

kategori beban i.

f. Untuk memperkirakan angka pertumbuhan lalu lintas ( Traffic Growth ),

maka digunakan faktor proyeksi :

( 1+i )N untuk N = 20 tahun maka f = ( 1+i )20

Keterangan :

i = Pertumbuhan lalu lintas ( % per tahun )
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g. Untuk proyeksi N = 40 tahun, digunakan faktor rata-rata berbobot ( Weighted

Average Faktor )

∑ ሺ� �ܑሻۼܖ
ୀܖ

ۼ

2.2.4.5.2.2 AASHTO ( American Association of State Highway and

Transportation Officials )

Pada metode ini, perencanaan tebal perkerasan jalan didasarkan

pada hasil AASHTO Road Test. Dimana analisis tegangan yang terjadi

menggunakan Corner Load Case dari Westergaard. Pada cara ini, lalu lintas

dikonversikan dahulu menjadi Equivalent Single Wheel Load ( EAL ). Dengan

menggunakan Charts AASHTO dapat ditentukan tebal perkerasan suatu jalan

yang sebenarnya dibutuhkan ( Trial and Error ).

Adapun beberapa faktor pengaruh dalam penentuan tebal perkerasannya yaitu :

a. Total EAL

b. Tegangan kerja ( Working Stress ) = 0,75 x MR 28 ( psi )

c. Modulus reaksi tanah dasar ( k )

d. Modulus elastisitas beton Ec

2.2.4.5.2.3 ACI ( American Concrete Institute )

Pada metode ACI ini sebenarnya sama seperti dengan metode

AASHTO, tapi pada cara ini diperlukan input faktor tambahan, yaitu :

a. Faktor penyaluran beban kendaraan.

b. Modulus elastisitas beton

Metode ACI ini sendiri biasanya diaplikasikan untuk perkerasan beton bertulang

menerus ( Continous Reinforced Concrete Pavement ).

2.2.4.5.2.4 NAASRA ( National Association of Australian State Authorities )

Pada metode ini cara-cara yang digunakan untuk menentukan tebal

perkerasan suatu jalan mengikuti metode PCA dengan

memasukkan/menggabungkan AASHTO Road Test. Metode NAASRA ini
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sendiri dijadikan referensi acuan Bina Marga dengan beberapa penyesuaian yang

dipandang perlu dan memenuhi kondisi di Indonesia sehingga layak/relevan

sebagai konsep dan pedoman untuk merencanakan/menentukan tebal perkerasan

suatu jalan dengan sistem perkerasan kaku/Rigid Pavement. Dimana secara

geografis letak Australia berdekatan dengan Indonesia. Metode NAASRA

mengadaptasi dari PCA dangan ditambah referensi dari hasil-hasil AASHTO

Road Teast, sedangkan penghitungan untuk beban gandar lebih terinci.

Secara umum metode NAASRA ini memiliki prinsip penerapannya yang

ekonomis, memperhatikan faktor setempat, faktor kemampuan pelaksanaan dan

tuntutan teknis lainnya sehingga bisa mencapai sasaran secara optimal. Konsep

dari perencanaan tebal perkerasan beton dengan menggunakan metode ini yaitu

adanya faktor kelelahan menahan beban kendaraan ( Fatique ). Adapun batasa

dan syarat perencanaan tebal perkerasan dengan metode NAASRA adalah

sebagai berikut :

a. Modulus reaksi tanah dasar/Subgrade ( k )  ≥ 2 Kg/cm3

b. Modulus retak beton/kuat lentur tarik beton ( MR ) pada umur 28 hari

dianjurkan 40 Kg/cm2, dengan batas minimum 30 Kg/cm2

c. Kelandaian memanjang jalan maksimum i ≤ 10 % 

d. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan spesifikasi pelaksanaan

pekerjaan perkerasan beton semen ( Rigid Pavement )

2.2.4.5.2.5 Pedoman Perencanaan Perkerasan Kaku oleh Bina Marga

Pada metode yang diterapkan Bina Marga ini ada beberapa hal yang

akan dijadikan parameter untuk merencanakan tebal perkerasan suatu jalan yaitu :

a. Besaran-besaran rencana.

b. Perencanaan tebal pelat perkerasan.

c. Perencanaan tulangan.

d. Sambungan dan tulangan.

a. Besaran-besaran rencana meliputi :

Umur rencana : didasarkan atas analisis ekonomi ( B/C, IRR, NPV ) dan

umur rencana jalan ( UR 20 - 40 tahun )
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Lalu lintas rencana : jumlah sumbu kendaraan niaga ( Commercial Vehicle

), didasarkan atas data kendaraan niaga ( ≤ 2 tahun 

data terakhir )

karakteristik kendaraan :

- jenis kendaraan niaga dengan berat total > 5 ton.

- konfigurasi sumbu :

Sumbu Tunggal Dengan Roda Tunggal ( STRT )

Sumbu Tunggal Dengan Roda Ganda ( STRG )

Sumbu Tandem dengan Roda Ganda ( STmRG )

b. Prosedur perencanaan tebal perkerasan jalan, adalah sebagai berikut :

1. Hitung LHR  → kapasitas jalan ( C ) > volume lalu lintas ( V ) 

2. Hitung JKN  =  365 x JKNH x R  → JKN selama umur rencana 

R =
ሺ�ା �ܑሻିܖ�

�ሺ��శ�ܑ�ሻܗܔ܍

( Untuk i konstan selama umur rencana n, i ≠ 0 ) 

R =
ሺ�ା �ܑሻܕ ି�

�ሺ��శ�ܑ�ሻܗܔ܍
+ ( n - m ) ( 1 + i )m - 1

( Setelah m tahun, pertumbuhan lalu lintas tidak terjadi lagi, i ≠ 0 ) 

R =
ሺ��ା�ܑᇱ�ሻܕ ି�

�ሺ��శ�ܑ�ሻܗܔ܍
+
ሺ��ା�ܑ�ሻܕ �ሾ�ሺ��ା�ܑ�ሻܖషܕ� �ି ��ሿ

(�ሺ��శ�ܑᇲܗܔ܍

( Setelah waktu tertentu, pertumbuhan lalu lintas berbeda dengan sebelumnya )

n tahun pertama = i

m tahun pertama = i’

i dan i’ ≠ 0 
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Keterangan :

i = n tahun pertama

i’ = m tahun pertama

JKN = Jumlah kendaraan niaga

JKNH = Jumlah kendaraan niaga harian

R = Faktor pertumbuhan lalu lintas yang besarnya tergantung

pada faktor pertumbuhan lalu lintas tahunan ( I ) dan umur

rencana ( n )

3. Hitung prosentase masing-masing kombinasi konfigurasi beban sumbu

terhadap Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga Harian ( JSKNH )

4. Hitung jumlah repetisi komulatif tiap-tiap kombinasi konfigurasi beban

sumbu pada jalur rencana

JSKN x % JSKNHi x C x FK

Keterangan :

C = Koefisien distribusi

Tabel 2.29 Koefisien distribusi kendaraan

Jumlah lajur
Kendaraan niaga

1 arah 2 arah

1 lajur 1 1

2 lajur 0,70 0,50

3 lajur 0,50 0,475

4 lajur - 0,45

5 lajur - 0,425

6 lajur - 0,40

Sumber : Diktat Kuliah Perancangan Perkerasan Jalan
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FK = Faktor keamanan beban sumbu,sesuai dengan jenis penggunaan jalan.

a. untuk jalan tol : 1,20

b. untuk jalan arteri : 1,10

c. untuk jalan kolektor/lokal : 1,00

5. Hitung modulus reaksi Subgrade/tanah dasar ( kecepatan rencana )

a. Kr = kത– 2 S ( untuk jalan tol )

b. Kr = kത– 1,64 S ( untuk jalan arteri )

c. Kr = kത– 1,28 S ( untuk jalan kolektor/lokal )

d. FK =
ௌ

୩ഥ
x 100 %

FK : Faktor keseragaman < 25 %

e. kത=
∑୩

୬

S = ට
୬�(�ஊ�୩మ�)–ሺ�ஊ�୩�ሻమ

୬�ሺ�୬ିଵ�ሻ
: k didapat dari korelasi CBR

6. Hitung modulus retak beton, modulus kekuatan beton ini bisa diketahui

setelah umur beton 28 hari ( MR 28 hari ) yakni dengan melihat hubungan

tegangan tekan ( σ tekan ) dengan modulusnya. 

c. Perencanaan tebal pelat perkerasan kaku.

Pilih suatu tebal pelat tertentu yaitu h1. Untuk setiap kombinasi konfigurasi,

dan beban sumbu serta harga k tertentu maka :

- Tegangan lentur yang terjadi pada pelat beton ditentukan dengan grafik.

- Perbandingan tegangan dihitung dengan membagi tegangan lentur yang

terjadi pada pelat dengan kuat lentur tarik ( MR ) beton.

- Jumlah pengulangan beban yang diijinkan ditentukan berdasarkan harga

perbandingan tegangan

Prosentase Fatique untuk tiap-tiap kombinasi konfigurasi/beban sumbu

ditentukan dengan membagi jumlah pengulangan beban rencana dengan
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pengulangan beban yang diijinkan. Cari total Fatique dengan menjumlahkan

prosentase Fatique dari seluruh kombinasi konfigurasi/beban sumbu.

Ulangi langkah–langkah di atas hingga didapat tebal pelat perkerasan terkecil

dengan total Fatique ≤ 100 %. Apabila total Fatique > 100 % maka h2 = h1

+ ∆h. Menghitung total Fatique untuk seluruh konfigurasi beban sumbu,

untuk harga k tanah dasar tertentu.

TF  =  ∑Ni /N1  ≤ 100 % 

Keterangan :

i = Semua beban sumbu yang diperhitungkan.

Ni = Pengulangan beban yang terjadi untuk kategori beban i.

NI’ = Pengulangan beban yang diijinkan untuk kategori beban

yang bersangkutan

                       Ni’  =  σ lentur i/MR ≤ 0,50 maka Ni’ = ~ 

= 0,51 maka Ni’ = 400000 ( tabel).s

d. Perencanaan tulangan dan sambungan

Penulangan berfungsi untuk :

- Membatasi lebar retakan dan jarak retak.

- Mengurangi jumlah sambungan.

- Mengurangi biaya pemeliharaan.

Penulangan pada perkerasan beton bersambung

As =
�۴ܐ�ۺ�

ܛ

Keterangan :

As = Luas tulangan yang dibutuhkan cm2/m lebar

f = Koefisien gesek antara pelat beton dengan pondasi

dibawahnya
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L = Jarak sambungan ( m )

h = Tebal pelat yang ditinjau ( m )

  εs =  Koefisien susut beton ( 400 x 106 )

fs = Tegangan tarik baja ( Kg/cm2 )

Bila L ≤ 13 m, maka As = 0,1 % h b 

Penulangan pada perkerasan beton menerus

As =
܊�

�ሺି�ܡ �ሻ܊�ܖ�
( 1,3 - 0,2 F )

Keterangan :

Ps = Prosentase tulangan memanjang terhadap penampang

beton

fb = Kuat tarik beton ( 0,4 - 0,5 MR )

fy = Tegangan leleh baja

n = Ey/Eb, modulus elastisitas baja/beton ( 6 - 15 )

F = Koefisien gesek antara beton dan pondasi

Ps min = 0,6 %

Lcr =



ି����ሺ��� �ሻ�

Keterangan :

Lcr = Jarak antar retakan teoritis

fb = Kuat tarik beton ( 0,4 - 0,5 MR )

n = Ey/Eb, modulus elastisitas baja/beton ( 6 - 15 )

p = Luas tulangan memanjang/m2

U = 4/d ( keliling/luas tulangan )
గ�ௗ
భ

ర
గ�ௗమ

fp = Tegangan lekat antara tulangan dan beton 2,16 √σ bk /d
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S = Koefisien susut beton ( 400. 10-6 )

Eb = Modulus elastisitas beton 16600 √σ bk

2.2.4.6 Penerapan/Aplikasi Beton Prategang

Seiring dengan perkembangan teknologi dibidang konstruksi teknik sipil,

struktur beton prategang mengalami kemajuan yang sangat pesat untuk dimanfaatkan

pada berbagai proyek konstruksi, tak terkecuali pada pelaksanaan proyek jalan raya

ataupun jalan tol. Beton prategang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting pada

penerapan konstruksi jalan, khususnya befungsi untuk lapisan perkerasan/permukaan

jalan. Biasanya pengaplikasian beton prategang pada proyek konstruksi jalan tol, tak

terkecuali pada proyek jalan tol Trans Java Kanci-Pejagan yang perencanaannya

menggunakan lapisan perkerasan beton yang telah dicetak terlebih dahulu disuatu tempat

pencetakan/pabrikasi beton ( Batching Plant ), yang baru kemudian dilakukan

Stressing/penegangan Strain baja atau tendon dilokasi proyek itu sendiri.

Adapun daerah pabrikasi beton prategang ( Batching Plant ) untuk proyek jalan

tol ini berada di wilayah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon sedangkan area kerja

pelaksanaan proyek jalan tol Trans Java Kanci-Pejagan berada diantara wilayah Kanci,

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sampai dengan Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa

Tengah. Dimana jarak rata-rata antara tempat pabrikasi beton ( Batching Plant ) tersebut

dengan area kerja pelaksanaan jalan tol tersebut sekitar 500 m. Khusus dalam

perencanaan jalan tol Trans Java Kanci-Pejagan ini, sistem beton prategang yang

digunakan adalah Post Tension Prestressed Concrete atau bisa disebut dengan

Prestressed Precast Concrete Pavement.

Sebenarnya ada beberapa alasan pertimbangan, proyek jalan tol ini

menggunakan sistem Prestressed Precast Concrete Pavement antara lain adalah pada

sistem ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakannya sub pekerjaan konstruksi yang

lain, sehingga bisa melakukan Overlapping pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain,

yaitu sambil dicetak beton prategangnya maka bisa dilaksanakan pekerjaan yang lain

misalnya pekerjaan tanah ( galian dan timbunan ), pemadatan tanah, pengecoran jalan

kerja, dan lain-lain sehingga metode pelaksanaan konstruksinya dapat berjalan dengan

mudah, efektif dan efisien. Apabila dibandingkan dengan sistem Pre Tension Prestressed

Concrete, perkerasan jalan tol menggunakan cara Prestressed Precast Concrete
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Pavement lebih Flexible dalam metode pelaksanaan konstruksinya. Pada akhirnya hal ini

akan mempercepat waktu pelaksanaan konstruksi jalan tol itu sendiri. Bila proyek jalan

tol ini menggunakan sistem Pre Tension Prestressed Concrete diperkirakan akan

mempersulit metode pelaksanaan konstruksi di lapangan terutama pekerjaan

perkerasaannya nanti, sebab semua sub pekerjaan yang lainnya tidak bisa diselesaikan

secara hampir bersamaan, jadi harus menunggu sub pekerjaan konstruksi yang lain

sampai selesai terlebih dahulu, baru bisa menyusul pekerjaan konstruksi selanjutnya.

Sehingga hal ini akan menghambat percepatan Progress proyek secara keseluruhan.

Alasan teknis lainnya memilih sistem yang pertama yaitu tidak tersedianya alat

Stressing ( pompa hidrolik mekanis ) yang proporsional sesuai dengan dimensi tendon/

Strain baja dan pelat beton prategangnya. Jadi bila akan menggunakan sistem yang

kedua, maka harus memiliki alat Stressing ( pompa hidrolik mekanis ) yang lebih besar

daripada alat Stressing pada sistem Post Tension Prestressed Concrete. Pada sistem ini

dalam pelaksanaannya di lokasi proyek sebelum proses penarikan/Stressing Strain baja

dilakukan, terlebih dahulu segmen–segmen beton prategang yang telah tercetak dan siap

pakai tadi disusun, disambung dengan memakai perekat beton ( lem Epoxy ) dan

ditempatkan ( Installing ) sesuai dengan posisi masing-masing segmen pelat beton

prategang. Setelah tersusun semua, selanjutnya Strain baja/tendon dimasukkan ke dalam

Duct pada beton prategang dan kemudian dipasang angkur mati pada sisi ujung satunya,

lalu dipasang juga angkur hidup pada sisi ujung yang lain untuk kemudian pada posisi

tersebut dilakukan proses penegangan atau penarikan Strain baja/tendon dengan alat

dongkrak hidrolik dan pompa elektrik.

Pada saat proses Stressing pemberian gaya prategang harus bertahap di setiap

tendonnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tegangan berlebih yang bekerja pada

pelat perkerasan beton prategang, sehingga kerusakan penampang beton prategang bisa

dicegah dan juga untuk mengurangi rangkak pada Strain baja. Setelah proses Stressing

selesai selanjutnya dilakukan tahap Finishing yang meliputi Grouting pada celah-celah

Duct tendon dan pemotongan sisa tendon setelah Stressing.
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2.2.4.7 Karakteristik Umum Perkerasan Beton Prategang

Pada perkerasan beton prategang untuk jalan tol, pemberian sambungan-

sambungan dengan interval pendek untuk memungkinkan ruang ekspansi ( muai beton )

dan kontraksi justru akan mengganggu dan mengurangi kekuatan struktur perkerasan,

bila ditinjau dari pertimbangan kekuatan struktur serta kualitas kenyamanan perjalanan.

Tegangan-tegangan pada suatu pelat perkerasan beton prategang yang terletak disuatu

bahan elastis yang menerima aksi beban luar akan meningkat besarnya jika beban yang

bekerja mendekati tepi bebas pada perkerasan jalan dan akan menjadi tegangan yang

maksimum apabila beban luar tersebut berada di daerah sudut dari suatu permukaan

jalan. Maka ukuran pelat perkerasan beton prategang yang lebih kecil pada suatu

konstruksi jalan raya ataupun jalan tol akan menghasilkan tegangan-tegangan yang lebih

besar pada bagian tepi dan sudut perkerasan beton prategang. Akibat pergerakan vertikal

yang berlainan diantara pelat-pelat perkerasan beton prategang yang berdekatan,

mengakibatkan kualitas perjalanan dari jalan tol akan menurun kalau banyaknya

sambungan bertambah pada suatu bagian jalan tertentu.

Keuntungan–keuntungan dari pemberian gaya prategang pada perkerasan jalan

tol yaitu untuk mencegah terjadinya retak–retak akibat adanya susut dan suhu selama

umur permulaan beton. Gaya prategang longitudinal dapat secara efektif menghilangkan

retak–retak pada pelat perkerasan beton prategang. Gaya prategang ini juga berfungsi

untuk memperkuat sambungan ekspansi dan daerah tepi yang lemah terhadap beban luar

yang bekerja. Perkerasan beton prategang mempunyai keuntungan lain diantaranya

sangat berguna dalam membentuk permukaan perkerasan yang lebih mulus, bisa berguna

sebagai penutup kedap air untuk lapisan di bawahnya, umur rencana lebih panjang ( awet

) dan dapat mengurangi sambungan-sambungan konstruksi secara signifikan pada lapisan

perkerasan jalan tol.

2.2.4.8 Desain Prategang Pada Perkerasan Jalan tol

Gaya prategang yang diperlukan pada lapisan perkerasan jalan tol sangat

dipengaruhi oleh gesekan antara tanah dasar dan lapisan perkerasan beton prategang.

Besarnya gaya prategang pada pelat perkerasan secara berangsur–angsur akan berkurang

dari bagian tepi ke arah bagian tengah akibat adanya gesekan tersebut. Adapun besarnya

gaya prategang minimum yang terjadi di tengah-tengah pelat perkerasan jalan tol adalah
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fc min = fc - 0,5 µ Dc L

Keterangan :

fc min = Gaya prategang minimum

fc = Gaya prategang tekan pada ujung-ujung pelat perkerasan beton.

µ = Koefisien gesekan antara tanah dasar dengan lapisan perkerasan

beton prategang.

Dc = Kerapatan perkerasan beton prategang.

L = Panjang perkerasan beton prategang.

Gambar 2.20 Gaya prategang minimum pada perkerasan jalan tol

Pada perkerasan beton prategang untuk proyek jalan tol Trans Java Kanci-

Pejagan ini, desain bentuk tulangan baja memanjang searah dengan segmen pelat beton

prategang. Sedangkan Strain baja/tendon terletak melintang segmen pelat beton prategang.

Jadi gaya prategang yang disalurkan ke pelat perkerasan bekerja kearah melintang dari

segmen pelat perkerasan beton prategang tersebut. Pada setiap sisi ujung pelat, pada posisi
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memanjang terdapat suatu pola pengunci yang merupakan hubungan sambungan dengan

segmen pelat perkerasan beton prategang yang lain.

Perkerasan beton prategang untuk jalan tol harus memiliki spesifikasi bahan

mutu tinggi, yaitu bahan beton mutu tinggi dan bahan Strain baja mutu tinggi. Hal ini akan

berpengaruh terhadap kualitas struktur yang bagus, kuat dan punya kemampuan yang

memadai dalam menahan beban luar yang bekerja.

Berikut ini merupakan metode-metode pemberian gaya prategang untuk perkerasan jalan
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Gambar 2.21 Pelat perkerasan dengan menggunakan

kabel/tendon memanjang dan melintang

Gambar 2.22 Pelat perkerasan dengan menggunakan

kabel/tendon menyilang/miring

Gambar 2.23 Pelat perkerasan dengan menggunakan angkur kipas
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2.2.5 Perhitungan Kelayakan Finansial

Perhitungan kelayakan suatu proyek adalah suatu aktifitas penelitian atau studi yang

dilakukan secara komprehensif dari berbagai aspek dalam usaha mengkaji tingkat kelayakan

dari suatu proyek. Suatu proyek bisa dibilang layak ataupun tidak layak ketika dampak dari

proyek tersebut memang sudah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dari

permasalahan yang ada dan mampu mencapai sasaran-sasaran yang direncanakan secara

tepat.

Dalam menganalisis antara keuntungan dan biaya dari suatu proyek kita perlu

mengidentifikasi terlebih dahulu apakah proyek tersebut termasuk proyek yang menuntut

kelayakan finansial ataukah kelayakan ekonomi. Kelayakan finansial akan menuntut

efektifitas dan efisiensi pengalokasian dana ditinjau dari aspek Revenue Earning yang akan

diperoleh dalam kurun waktu yang ditinjau, sedang kelayakan ekonomi memiliki sudut

pandang yang berbeda. Kelayakan ekonomi memiliki sudut pandang yang lebih luas, yakni

sudut pandang kepentingan masyarakat luas atau kepentingan pemerintah, dengan demikian

dalam kajian ekonomis yang perlu diperhatikan adalah apakah suatu peoyek akan

memberikan sumbangan atau mempunyai peranan yang positif dalam pembangunan

ekonomi secara keseluruhan dan apakah pengalokasian dana tersebut cukup bermanfaat

bagi kepentingan masyarakat luas.

2.2.5.1 Biaya Operasional Kendaraan ( BOK )

Biaya Operasional Kendaraan ( BOK ) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan

oleh pengendara mobil yang meliputi beberapa komponen yaitu bahan bakar, konsumsi

minyak pelumas, konsumsi ban, pemeliharaan dan suku cadang, depresiasi dan asuransi.

Penghematan BOK merupakan penghematan yang diperoleh oleh pengendara kendaraan

setelah adanya proyek dengan relatif apabila tidak ada proyek tersebut. Beberapa variabel

analisis yang diperlukan yaitu kecepatan perjalanan ( Travel Speed ), kondisi lalu lintas,

kondisi geometrik jalan dan kekasaran permukaan ( Road Surface Roughness ).

Kecepatan perjalanan berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, minyak

pelumas serta ban. Adapun kecepatan kendaraan yang digunakan adalah Travel Speed.

Kondisi lalu lintas akan menggambarkan volume lalu lintas pada beberapa ruas jalan.
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Untuk geometrik jalan, data yang diperlukan meliputi data panjang jalan dan kelandaian

jalan, sedang untuk permukaan jalan yang diperlukan adalah data kekasaran permukaan

jalan ( Road Surface Roughness ).

Dalam analisis Biaya Operasional Kendaraan ( BOK ) kendaraan, konsumsi

bahan bakar menjadi komponen yang paling dominan. Ada beberapa model analisis Biaya

Operasional Kendaraan ( BOK ), mulai dari model analisis sederhana yang didasarkan

pada kecepatan rata-rata, sampai pada model analisis seketika ( Instantaneous ) yang

sangat teliti sebagai fungsi waktu, dan model elemental yang memodelkan pemakaian

bahan bakar dengan meliputi pengaruh perlambatan, percepatan dan saat bergerak stabil (

Cruise ) serta berhenti.

Untuk analisis manfaat Biaya Operasional Kendaraan ( BOK ) kendaraan

diperlukan beberapa data dasar, pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan empat data

yang diperlukan yakni kecepatan perjalanan, kondisi lalu lintas, geometrik jalan, dan

kekasaran permukaan jalan.

Berikut ini merupakan data-data dasar yang juga diperlukan, antara lain :

- Harga satuan bahan bakar bensin ( Rp/liter ).

- Harga satuan bahan bakar solar ( Rp/liter ).

- Harga satuan minyak pelumas untuk mesin dengan bahan bakar bensin ( Rp/liter ).

- Harga satuan minyak pelumas untuk mesin dengan bahan bakar solar ( Rp/liter ).

- Harga ban baru ( Rp ).

- Harga kendaraan baru ( Rp ).

- Harga kendaraan terdepresiasi ( Rp ).

- Jarak tempuh rata-rata tahunan kendaraan ( Km ).

- Asuransi ( Rp ).

- Tingkat suku bunga ( % ).

- Umur kendaraan.

Dalam perhitungan Biaya Operasional Kendaraan ( BOK ) proyek jalan tol Kanci-Pejagan

dilakukan proses pembandingan antara BOK non tol dan BOK tol dengan menggunakan

metode PCI. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai BOK total antara jalan Existing

dengan jalan tol yang baru ( Kanci-Pejagan ). Untuk kemudian dilakukan analisis

pemisahan golongan kendaraan, mana golongan kendaraan yang masuk jalan tol dan mana

golongan kendaraan yang tetap menggunakan jalan Existing.
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Golongan kendaraan yang masuk jalan tol merupakan golongan kendaraan yang mempunyai

nilai BOK total lebih besar dibandingkan dengan nilai BOK total jalan Existing. Begitupula

sebaliknya, golongan kendaraan yang masih menggunakan jalan Existing merupakan

golongan kendaraan yang mempunyai nilai BOK total lebih lebih kecil dibandingkan dengan

nilai total BOK jika menggunakan tol.

Berikut ini merupakan model PCI tol dan non tol :

Model PCI tol

A. Persamaan konsumsi bahan bakar

Car : Y = 0,04376 S2 - 4,94078 S + 207,0484

Bus : Y = 0,14461 S2 - 16,10285 S + 636,50343

Truck : Y = 0,13485 S2 - 15,12463 S + 592,60931

Y = Konsumsi bahan bakar ( liter/1000 Km )

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

B. Persamaan konsumsi oli mesin

Car : Y = 0,00029 S2 - 0,03134 S + 1,69613

Bus : Y = 0,00131 S2 - 0,15257 S + 8,30869

Truck : Y = 0,00118 S2 - 0,13770 S + 7,54073

Y = Konsumsi oli mesin ( liter/1000 Km )

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

C. Persamaan pemakaian ban

Car : Y = 0,0008848 S - 0,0045333

Bus : Y = 0,0012356 S - 0,0065667

Truck : Y = 0,0015553 S - 0,0059333

Y = Pemakaian satu ban/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )
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D. Persamaan biaya pemeliharaan ( Sparepart )

Car : Y = 0,0000064 S + 0,0005567

Bus : Y = 0,0000332 S + 0,0020891

Truck : Y = 0,0000191 S + 0,0015400

Y = Biaya pemeliharaan suku cadang, dikalikan dengan nilai kendaraan

yang terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

E. Persamaan biaya awak kendaraan

Car : Y = 0,00362 S + 0,36267

Bus : Y = 0,02311 S + 1,97733

Truck : Y = 0,01511 S + 1,21200

Y = Biaya awak kendaraan/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

F. Persamaan depresiasi

Car : Y = 1 / ( 2,5 S + 100 )

Bus : Y = 1 / ( 9,0 S + 315 )

Truck : Y = 1 / ( 6,0 S + 210 )

Y = Depresiasi dikalikan dengan setengah dari harga kendaraan

terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

G. Persamaan untuk bunga modal

Car : Y = 150 / ( 500 S )

Bus : Y = 150 / ( 2571,42857 S )

Truck : Y = 150 / ( 1714,28571 S )

Y = Biaya suku bunga dikalikan dengan setengah harga kendaraan

terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )
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H. Persamaan untuk asuransi

Car : Y = 38 / ( 500 S )

Bus : Y = 6 / ( 2571,42857 S)

Truck : Y = 61 / ( 1714,28571 S )

Y = Asuransi dikalikan dengan harga kendaraan baru/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

I. Persamaan untuk waktu perjalanan

Car : Y = -

Bus : Y = 1000 / S

Truck : Y = 1000 / S

Y = Waktu perjalanan/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

J. Overhead

Car : Y = -

Bus : Y = 10 % dari sub total di atas

Truck : Y = 10 % dari sub total di atas
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Model PCI Non tol

A. Persamaan konsumsi bahan bakar

Car : Y = 0,05693 S2 - 6,42593 S + 269,18567

Bus : Y = 0,21692 S2 - 24,15490 S + 954,78624

Truck : Y = 0,21557 S2 - 24,17699 S + 947,80862

Y = Konsumsi bahan bakar ( liter/1000 Km )

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

B. Persamaan konsumsi oli mesin

Car : Y = 0,00037 S2 - 0,04070 S + 2,20403

Bus : Y = 0,00209 S2 - 0,24413 S + 13,29445

Truck : Y = 0,00186 S2 - 0,22035 S + 12,06486

Y = Konsumsi oli mesin ( liter/1000 Km )

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

C. Persamaan pemakaian ban

Car : Y = 0,0008848 S - 0,0045333

Bus : Y = 0,0012356 S - 0,0065667

Truck : Y = 0,0015553 S - 0,0059333

Y = Pemakaian satu ban/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

D. Persamaan biaya pemeliharaan ( Sparepart )

Car : Y = 0,0000064 S + 0,0005567

Bus : Y = 0,0000332 S + 0,0020891

Truck : Y = 0,0000191 S + 0,0015400

Y = Biaya pemeliharaan suku cadang, dikalikan dengan nilai kendaraan

yang terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )
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E. Persamaan biaya awak kendaraan

Car : Y = 0,00362 S + 0,36267

Bus : Y = 0,02311 S + 1,97733

Truck : Y = 0,01511 S + 1,21200

Y = Biaya awak kendaraan/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

F. Persamaan depresiasi

Car : Y = 1 / ( 2,5 S + 100 )

Bus : Y = 1 / ( 9,0 S + 315 )

Truck : Y = 1 / ( 6,0 S + 210 )

Y = Depresiasi dikalikan dengan setengah dari harga kendaraan

terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

G. Persamaan untuk bunga modal

Car : Y = 150 / ( 500 S )

Bus : Y = 150 / ( 2571,42857 S )

Truck : Y = 150 / ( 1714,28571 S )

Y = Biaya suku bunga dikalikan dengan setengah harga kendaraan

terdepresiasi/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

H. Persamaan untuk asuransi

Car : Y = 38 / ( 500 S )

Bus : Y = 6 / ( 2571,42857 S)

Truck : Y = 61 / ( 1714,28571 S )

Y = Asuransi dikalikan dengan harga kendaraan baru/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )
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I. Persamaan untuk waktu perjalanan

Car : Y = -

Bus : Y = 1000 / S

Truck : Y = 1000 / S

Y = Waktu perjalanan/1000 Km

S = Kecepatan tempuh ( Km/jam )

J. Overhead

Car : Y = -

Bus : Y = 10 % dari sub total di atas

Truck : Y = 10 % dari sub total di atas


