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DAFTAR NOTASI
Α

: Sudut Azimuth

∆

: Sudut Belok

∆P1

: Sudut Belok Tikungan P1 (º)

θc

: Sudut Lengkung Lingkaran/Circle (º)

θs

: Sudut Lengkung Peralihan/Spiral (º)

a

: Koefisien Kekuatan Relatif Bahan

A

: Perbedaan Kelandaian (tanpa satuan %, merupakan nilai mutlak)

A*

: Tonjolan Depan Kendaraan

A’

: Umur Ekonomi

Aj

: Jumlah Kendaraan Untuk Satu Jenis Kendaraan

b

: Lebar Kendaraan

B

: Harga Alat

C

: Perubahan Percepatan 0.3-1.0, disarankan 0.4 (m/det3)

Cj

: Koefisien Distribusi Kendaraan pada Rencana

Cp

: Kapasitas Alat

d

: Jarak

D

: Faktor Angsuran Modal

Dmaks : Nilai Derajat Lengkung Maksimum
E

: Kebebasan Samping

E’

: Biaya Pengembalian Modal

ed

: Superelevasi Desain

Ej

: Angka Ekuivalen Beban Sumbu Untuk Satu Jenis Kendaraan

emaks

: Superelevasi Maksimum

en

: Superelevasi Normal

Es

: Pergeseran Vertikal Titik Tengah Busur Lingkaran

Ev

: Jarak Ekstertal PI ke Busur Lingkaran

EV

: Pergeseran Vertikal PPV, Ke Permukaan Jalan Rencana (m)

F

: Biaya Asuransi

Fa

: Faktor Efisiensi Alat

F-C

: Jenis Tikungan Full Circle
ix
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Fk

: Faktor Pengembangan Bahan

fmaks

: Koefisien Gesekan Maksimum

Fp

: Koefisien Gesek Antara Roda Dengan Jalan

G

: Biaya Pasti per Jam

H

: Biaya Bahan Bakar

i

: Persentase Tingkat Suku Bunga

I

: Biaya Pelumas

IPo

: Indeks Permukaan Awal

IPt

: Indeks Permukaan Akhir

Jd

: Jarak pandang menyiap

Jh

: Jarak pandang henti

K

: Biaya Perawatan dan Perbaikan

L

: Kelandaian Jalan

L’

: Biaya Operator

Lasbutag

: Lapis Tipis Aspal Beton,a merupakan s lapis penutup yang terdiri
dari campuran antara agregat bergradasi timpang 1 filler dan aspal
keras

dengan

perbandingan

tertentu,

yang

dicampur.dan

dipadatkan dalam keadaan panas {tebal padat 2,5 cm atau 3 cm).
Lc

: Panjang Lengkung Lingkaran/Circle

Ls

: Panjang Lengkung Peralihan

LS

: Panjang Lengkung Spiral / Lengkung Peralihan

Lv

: Panjang Lengkung Vertikal (m)

M

: Biaya Pembantu Operator

Macadam : Lapis perkerasan yang terdiri dari batu pokok dan batu pengunci
dipadatkan lapis demi lapis.
Mb

: Harga Satuan Bahan Bakar Bensin

Mp

: Harga Satuan Minyak Pelumas

Ms

: Harga Satuan Bahan Bakar Solar

n

: Jumlah Jalur

O

: Biaya Operasi per Jam

P

: Jarak Gandar

Pw

: Tenaga
x
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Q

: Kapasitas Produksi

Rd

: Jari-jari Rencana (m)

re

: Tingkat Pencapaian Perubahan Kemiringan Melintang Jalan

S

: Total Biaya Sewa Alat / Jam

T

: Waktu Tempuh Pada Lengkung Peralihan

TC

: Tangen to Circle, Titik Perubahan Lurus Ke Lingkaran

Td

: Lebar Tambahan Akibat Adanya Tonjolan Depan

Ts

: Panjang Tangen Spiral

TS

: Tangen to Spiral, Titik Perubahan Lurus Ke Spiral

Ts*

: Waktu Siklus

TT

: Panjang Tangen Total

U1

: Upah Operator/Supir

U2

: Upah Pembantu Operator/Supir

V

: Lebar Lintasan Kendaraan Truk Pada Tikungan

Vr

: Kecepatan Rencana

W

: Jam Kerja Dalam 1 Tahun

Wc

: Lebar Perkerasan Yang Diperlukan Di Tikungan

Wn

: Lebar Perkerasan Normal

Xs

: Absis titik SC pada garis tangen, jarak lurus lengkung peralihan

Y

: Factor Penampilan Kenyamanan

Ys

: Ordinat titik SC pada a garis tegak a lurus garis tangen, jarak tegak
lurus ke titik

Z

: Lebar Tambahan Akibat Kelelahan Pengemudi

xi
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DAFTAR SINGKATAN

AASHTO

: American Association of State Highway and Transport

Officials
CBR

: California Bearing Ratio

DDT

: Daya Dukung Tanah

Fb

: Faktor Bucket

F-C

: Jenis Tikungan Full Circle

FP

: Faktor Penyesuaian

HRA

: Hot Rolled Asphalt, yaitu suatu jenis hot mix yang
menggunakan gradasi timpang.

IP

: Indeks Permukaan

ITP

: Indeks Tebal Pekerasaan

Lapen

: Lapis Penetrasi

Laston

: Lapis Aspal Beton, merupakan suatu lapisan pada
konstruksi jalan yang terdiri dari campuran aspal keras dan
agregat yang mempunyai gradasi menerus, dicampur,
dihamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu

Latasbum

: Lapis Tipis Aspal buton Murni

Latasir

: Lapis Tipis Aspal Pasir

MST

: Muatan Sumbu Terberat

NAASRA

: National Association Of Australian State Road Authorities

PPV

: Pusat Perpotongan vertikal

PLV

: Permulaan Lengkung Vertikal

PTV

: Permulaan Tangen Vertikal

S-C-S

: Jenis Tikungan Spiral Circle Spiral

SKBI

: Standar Konstruksi Bangunan Indonesia

S-S

: Jenis Tikungan Spiral Spiral

STA

: Stasioning

UR

: Umur Rencan
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BAB I.
KETENTUAN JALAN

1.1

Pengertian
Penentuan kriteria dan klasifikasi jalan yang akan direncanakan ditentukan

berdasarkan ketentuan pokok dan dasar perencanaan. Jalan yang akan dibangun
adalah jalan antar kota. Kriteria dan klasifikasi tersebut adalah:
a.

Kriteria: Kelas jalan, Stationing titik A, Koordinat titik A, Azimuth titik
A, dan Elevasi muka jalan di titik A.

b.

Klasifikasi jalan ditentukan berdasarkan kelas jalan dan parameter-parameter
berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kecepatan rencana (Vr);
Lebar Rumija;
Lebar perkerasan (½ lebar perkerasan = B ; lebar normal = Wn);
Jumlah lajur (n);
Lebar bahu;
Lereng melintang perkerasan;
Lereng melintang bahu;
Kemiringan tikungan max;
Jari-jari lengkung minimal (R min);
LHR;

11)

Landai relatif (1/m).

Peraturan- peraturan yang terkait dengan perencanaan geometrik jalan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
e. Peraturan Bina Marga Nomor 038/TBM/1997 tentang Perencanaan Geometrik
Jalan Antar Kota
f. Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan Nomor 008/T/BNKT/1990.
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BAB II.
PERANCANGAN ALINEMEN HORISONTAL

2.1

Pengertian
Alinemen horisontal atau trase suatu jalan adalah proyeksi sumbu jalan

tegak lurus bidang kertas (peta) yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung.
Garis lengkung horisontal adalah bagian lengkung dari jalan yang ditempatkan di
antara dua garis lurus untuk mendapatkan perubahan jurusan yang bertahap. Dalam
merencanakan garis lengkung perlu diketahui hubungan antara kecepatan rencana
dengan lengkung dan hubungan keduanya dengan superelevasi.
2.2

Perhitungan Klasifikasi Medan
Terdapat dua macam klasifikasi medan yang harus dihitung dan dirata-rata

untuk menentukan jenis klasifikasi medan, yaitu:
Terhadap As Jalan Atau Trase Jalan Yang Direncanakan

B
y
y

A

C

E

x

x
x
Gambar 2. 1 Gambar kemiringan memanjang trase jalan
Keterangan:
x : jarak horisontal
y : elevasi
Besar elevasi AB adalah :
Iab =

y

x

× 100%

Besarnya elevasi terhadap kemiringan memanjang as jalan adalah rata-rata
dari elevasi AB, BC, CD, dan DE
Irata-rata kemiringan memanjang =

2

iab + ibc + icd + ide
4
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Terhadap Potongan Melintang Jalan Yang Direncanakan
Tentukan beberapa titik potongan rencana jalan sesuai gambar atau pada
daerah yang ekstrim. Besar elevasi adalah:
3
2
1

4

7

A

6
5

Gambar 2. 2 Gambar trase rencana jalan
Potongan Melintang Jalan

Muka Tanah Asli

elevasi
3%

2%

2%

3%

RUMAJA

Gambar 2. 3 Gambar kemiringan jalan rencana
Besarnya elevasi adalah :
iA =

y

x

× 100%

Besarnya elevasi terhadap potongan melintang jalan adalah rata-rata dari
elevasi A,1,2,3,4,5,B.
Irata-rata kemiringan melintang =

3

y

x

× 100%
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Elevasi Keseluruhan
Perhitungan elevasi keseluruhan adalah rata-rata dari penjumlahan elevasi
terhadap as jalan dan elevasi potongan melintang jalan, yaitu:
I rata-rata keseluruhan =

i rata−rata memanjang + i rata−rata melintang
2

Berdasarkan hasil perhitungan elevasi keseluruhan, maka dapat ditentukan jenis
medan sesuai tabel klasifikasi medan (Tabel 2.1), berikut ini:

Tabel 2.1. Klasifikasi medan dan besar lereng melintang
No.

Jenis Medan

Notasi

Kemiringan Medan (%)

1.

Datar

D

<3

2.

Perbukitan

B

3 – 25

3.

Pegunungan

G

> 25

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997

2.3

Perhitungan Koordinat dan Jarak

Keterangan
: besar x berambah (x+)
: besar x berkurang (x-)
: besar y bertambah (y+)
: besar y berkurang (y-)

4
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Perhitungan koordinat:
a.

Koordinat titik A sebagai patokan (diketahui pada soal)

b.

Koordinat titik I dihitung dengan rumus
Koordinat I

= Koordinat A ( xa;ya) + (x1+y1)
= ( xa+x1);(ya+y1) = (x;y)

c. Untuk koordinat II dan B juga dapat dihitung dengan cara yang sama
tergantung besarnya penambahan atau pengurangan dari x dan y
d.

Perhitungan jarak d1 adalah : d1= √(𝑥1)2 + (𝑦1)2

Untuk perhitungan jarak selanjutnya juga sama tergantung nilai x dan y.
Jarak total = d1+ d2 + d3

2.4

Perhitungan Sudut
Lihat Gambar 2.4 dan Gambar 2.5,

αa = 90°- sudut azimut titik A, atau
αa = arctg

𝑦1
𝑥1

α1 = arctg

∆1= αa + α1

𝑦2

α2 = arctg

𝑥2

𝑦3
𝑥3

∆2= α1 + α2
Disajikan dalam bentuk Tabel 2.2. berikut
Tabel 2.2 Titik koordinat, jarak, dan sudut
Titik
A

Koordinat
X

Y

?

?

Jarak

Sudut (∆)

?
I

?

?

?
?

II

?

?

?
?

B

?

?

5
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2.5

Perhitungan Tikungan
Kecepatan Rencana (Vr)
Vr didapat dari data fungsi jalan dan kelandaian medan, dapat dilihat pada

tabel 2.3. berikut :
Tabel 2. 3 Kecepatan rencana, (Vr) seuai klasifikasi fungsi dan medan jalan
Fungsi

Kecepatan Rencana, Vr (Km/jam)
Datar

Bukit

Pegunungan

Arteri

70-120

60-80

40-70

Kolektor

60-90

50-60

30-50

Lokal

40-70

30-50

20-30

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997

Sudut Belok/Sudut Tikungan
Waktu tempuh pada Lengkung Peralihan, ditetapkan (T) 3 detik;
Superelevasi Maksimum (emaks) = 10% = 0.1;
Superelevasi Normal (en) = 2% = 0.02;
Tingkat pencapaian perubahan kemiringan melintang jalan (m/m/detik) (re) =
Untuk Vr < 70 km/jam re maks = 0,035 m/m/det
Untuk Vr > 80 km/jam re maks = 0,025 m/m/det

Koefisien Gesekan Maksimum (fmaks)
Jika Vr < 80 km/jam, maka

fmaks = 0.192 – (0.00065 x Vr)

Jika Vr 80-112 km/jam, maka

fmaks = 0.24 – (0.00125 x Vr)

6
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Jari-jari tikungan minimum (Rmin):

Rmin = 127(𝐞

𝑉𝑟 2

𝐦𝐚𝐤𝐬+fmaks)

Rmin hitungan dibandingkan dengan Rmin sesuai tabel 2.4, lalu tentukan Rd
≥Rmin.
Tabel 2.4. panjang jari- jari minimum dengan menggunakan emaks = 10%
VR
(Km/Jam)
Rmin (m)

120

100

80

60

50

40

30

20

600

370

210

110

80

50

30

15

Sumber : TCPGJAK 1997 (Syarat Jari-jari minimum untuk Tikungan F-C).
Derajat Lengkung Maksimum (Dmaks)
Dmaks =181913,53(𝐞𝐦𝐚𝐤𝐬+fmaks)
Vr2

Cek Tipe Tikungan
a. Tikungan Tipe Full Circle (F-C)
1) Cara 1
Menyesuaikan Jari-jari rencana (Rd) hasil hitungan sebelumnya dengan
hubungan antara Vr dengan Nilai Rmin pada Tabel II.18 TCPGJAK 1997
(Syarat Jari-jari minimum untuk Tikungan F-C) atau bisa dilihat tabel 2.5.
Jika Rd < Rmin (di table sesuai Vr), maka jenis F-C tidak bisa digunakan.
Tabel 2.5. Jari-jari tikungan yang tidak memerlukan lengkung peralihan
Vr (km/jam)
Rmin (m)

120

100

80

60

50

40

30

20

25000 1500

900

500

350

250

130

60

Sumber : TCPGJAK1997 (Syarat Jari-jari minimum untuk Tikungan F-C)
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2) Cara 2
Menentukan Superelevasi Desain (ed):
1432,4
𝑅𝑑

𝐷𝑑 =

ed =

Vr²

127(𝐑𝐝)

3) Cara 3

− 𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠

Dengan menghitung panjang Lengkung Peralihan dari 3 persamaan:
a) Berdasarkan waktu tempuh maksimum di lengkung peralihan,
V

LS = 3,6r x T

Dimana :

Vr = Kecepatan rencana
T = Waktu tempuh di lengkung peralihan
b) Berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal,

(km/jam)
(LS) = 3 detik

Vr3
𝑉𝑟 𝑥 𝑒𝑑
LS =( 0,022
) – (2,727 x C )
Rd x C

Dimana:

Vr = Kecepatan rencana
ed = Superelevasi Desain
Rd = Jari-jari rencana
C = Perubahan percepatan 0,3-1,0 disarankan 0,4

(km/jam)
(%)
(m)
(m/det2)

c) Berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian,
LS =

(𝐞𝐦𝐚𝐤𝐬− 𝐞𝐧) Vr

Dimana:

3,6 𝐫𝐞

Em
en
Vr
re

= Superelevasi Maksimum
(%)
= Superelevasi Normal
(%)
= Kecepatan rencana
(km/jam)
= Tingkat pencapaian perubahan kemiringan melintang jalan
(m/m/detik)
Untuk Vr < 70 km/jam re maks = 0,035 m/m/det
Untuk Vr > 80 km/jam re maks = 0,025 m/m/det
Dari perhitungan 3 persamaan tersebut, diambil nilai LS terbesar dan
dibulatkan ke atas.
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4) P-Check
LS2

Pcheck = 24 𝑅𝑑
Jika P-check

< 0.25, maka jenis tikungan adalah F-C dan tidak

memerlukan Lengkung Peralihan ;
Jika Pcheck > 0.25, maka jenis tikungan memiliki Lengkung Peralihan
(S- C-S atau S-S).
b. Tipe Spiral – Circle – Spiral (S-C-S)
Perhitungan S-C-S dilakukan apabila tidak memenuhi kategori tikungan F-C
diatas.
1) Menentukan Sudut Lengkung Peralihan/Spiral (θs)

θs =

𝐿𝑆 𝑋 360

4 x 𝜋 x 𝑅𝑑

dimana:

Ls = Panjang Lengkung Peralihan yang digunakan (m)
π = 3.141592653590
Rd = Jari-jari rencana (m)
2) Menentukan Sudut Lengkung Lingkaran/Circle (θc)
θc = ∆I – (2 X θS)
dimana:
∆I = Sudut Belok Tikungan P1 (º)
θs = Sudut Lengkung Peralihan/Spiral (º)
3) Menentukan Panjang Lengkung Lingkaran/Circle (LC)
Lc =

θc X 𝜋 𝑋 𝑅𝑑

dimana:

180

θc =Sudut Lengkung Lingkaran/Circle (º)
π = 3.141592653590
Rd = Jari-jari rencana (m)
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4) Cek Kategori Tikungan S-C-S atau S-S
Syarat tikungan S-C-S jika θc > 0º, dan Lc > 25 meter.
Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tikungan berjenis S-S.
5) Perhitungan Geometrik S-C-S
Apabila setelah di cek memenuhi kondisi tikungan S-C-S, maka
diperlukan perhitungan geometrik sebagai berikut:
𝑋𝑠 = 𝐿𝑠 𝑥 (1 −

𝐿𝑠 2
𝑌𝑠 =
6 𝑥 𝑅𝑑

P

K

𝐿𝑠 2
)
40 𝑥 𝑅𝑑 2

= Ys – Rd x (1- cos 𝜃𝑠)

= Xs – Rd x sin 𝜃𝑠

Ts = (Rd + P) x [tan (0,5 𝛥𝐼)] + K
𝐸𝑠 =
𝐿𝑐 =

𝑅𝑑 + 𝑃
− 𝑅𝑑
cos(0,5𝛥𝐼)

𝜃𝑐 𝑥 𝜋 𝑥 𝑅𝑑
180

Ltot = Lc + (2 x Ls)

Cek Kondisi Lagi
Jika 2 x Ts > L Total, maka jenis tikungan yang digunakan S-C-S,
Jika 2 x Ts < L Total, maka masuk ke perhitungan jenis tikungan S-S
c. Tikungan Tipe Spiral – Spiral (S-S)
Syarat tikungan S – S jika Lc < 25 meter.
Hitung ulang θs = ½ x Sudut Belok Tikungan (∆1)
Hitung ulang Ls menggunakan rumus
θs = ½ x Sudut Belok Tikungan(∆1).

Ls =

θs 𝑋 𝜋 x Rd

Lc = 0

90

Rumus Perhitungan P, K, Ts, dan Es sama dengan perhitungan S-C-S.
Cek Tipe Tikungan, Jika Ts > Ls maka jenis Tikungan S-S

10

MODUL PRAKTIKUM PERANCANGAN JALAN
2020/2021
Tikungan dan Diagram Superelevasi
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Gambar 2.9. Diagram Superelevasi Tikungan Belok ke
Kanan Tipe Spiral-Circle-Spiral (S-C-S)
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Gambar 2.11 Diagaram superelevasi tikungan S-S
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2.6

Gambar Penampang Melintang Pada Tikungan
Contoh Perhitungan:
STA 16+376,7

+7,3%

STA 16+476,6
m

m

±0,00%
-3%

-7,3%

STA 16+512,89 m

Ls

Lc

Ls

Gambar 2.12. Diagram superelevasi pada tikungan

2.7

Perhitungan Stationing Titik-Titik Penting
Stationing ditentukan untuk penentuan/penanda titik-titik penting dalam

trase yang akan dibangun. Dalam hal ini, titik-titik tersebut adalah elemen-elemen
tikungan yang telah dihitung sebelumnya.
A

Tikungan S-C-S

Tikungan S-S

d1

d2

Gambar 2.13 Contoh trase perhitungan stasioning penting horizontal
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Perhitungan stationing titik-titik penting, data-data yang sudah harus
diketahui sebelumnya adalah: STA A, d1, d2, dan d3, sedang data hitungan tikungan
yaitu: TS, LS, dan LC.
Cara perhitungan:
a. Tikungan Pertama (Misal S-C-S)
STA TS1

= STA A + (d1 – TS1)

STA SC1

= STA TS1 + LS1

STA CS1

= STA SC1 + LC1

STA ST1

= STA CS1 + LS1

b. Tikungan Kedua (Misal S-S)
STA TS2

= STA ST1 + Jarak atau STA ST1 + (d2 – TS1 – Ts2)

STA ST2

= STA TS2 + (2 × LS2)

Pada perhitungan STA selanjutnya juga kurang lebih sama (tergantung jenis
tikungan yang didapat), dimana hasil perhitungan STA sebelumnya menjadi
patokan.
2.8

Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan
Data yang harus diketahui adalah data kendaraan rencana yang diambil

sebagai perwakilan, yaitu Truk (ketetapan bisa dilihat pada tabel 2.6)
Tabel 2.6. Dimensi kendaraan rencana
Dimensi Kendaraan
Radius
Kategori
Radius
Tonjolan
(cm)
Putar
Kendaraan
Tonjolan
Rencana Tinggi Lebar Panjang Depan Belakang Min Max
(cm)
Kendaraan 130
210
580
90
150
420 730
780
Kecil
Kendaraan 410
260
1210
210
240
740 1280
1410
Sedang
Kendaraan 410
260
2100
1200
900
290 1400
1370
Besar
Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997
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dengan:
Jarak gandar (p)

= 18,9 m

Tonjolan depan (A*)

= 1,20 m

Kebebasan Samping (c)

= 0,9 m

Lebar kendaraan (b)

= 2,60 m

Untuk data jalan yaitu:
Jumlah jalur (n)
Lebar perkerasan normal (Wn)
a. Perhitungan pelebaran tikungan
Data sebelumnya: Rd, Vr (km/jam), Wn (m), dan n.
b’ = b + b”
b. Perhitungan lebar lintasan kendaraan truk pada tikungan (V)
b’’ = Rd - √𝑅𝑑2 − 𝑝2

c. Perhitungan lebar tambahan akibat kelelahan pengemudi (Z)
Z = 0,105

Vr

√𝑅𝑑

d. Lebar tambahan akibat adanya tonjolan depan (Td)
Td = √𝑅𝑑 2 + A(2p + A) - Rd

e. Lebar perkerasan yang diperlukan di tikungan (Wc)
Wc = n (b’ + c) + (n +1) Td + Z
Jika jarak Wc > Wn maka ada tambahan pelebaran pada tikungan, sebesar:
Tambahan pelebaran Ɛ = Wc – Wn
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2.9

Perhitungan Jarak Pandang
Jarak Pandang Henti (Jh)
Data yang harus diketahui sebelumnya: Vr, waktu tanggap (T = 3 dt),

dan koefisien gesek antara roda dengan jalan (f = 0,35-0,55), kelandaian jalan (L)
dibagi 100. Adapun rumusnya ialah:
Jh

=

Vr
3.6

T+

Vr 2

(3.6)
2gf

Tabel 2.7. Jarak pandang henti (Jh) minimum (satuan meter)
Vr (km/jam)
120
100
80
60
50
40
30
Jh minimum 250
175
120
75
55
40
27
(m)
Sumber : Peraturan Bina Marga No.038/TBM/1997

20
16

Jarak Pandang Mendahului (Jd)
Data yang harus diketahui sebelumnya: Vr, dan m (15 km/jam)
Perhitungannya:
a = 2,052 + 0,0036Vr
t1 = 2,12 + 0,026Vr
t2 = 6,56 + 0,048Vr
d1 = 0,278 x t1 x ( vr - m+

𝑎∗𝑡1
2

)

d2 = 0,278Vr * t2
d3 = 30 – 100 m
atau nilai d3 bisa diambil pada tabel 2.8
Tabel 2.8 nilai d3
Vr
50-65 65-80 80-95
95-110
d3
30
55
75
90
2
d4 = d2
3
Jd = d1 + d2 + d3 + d4
m = perbedaan kecepatan kendaraan yang disiap dan menyiap = 15 km/ jam

Tabel 2.9. Jarak pandang mendahului (Jd) minimum (satuan meter)
Vr (km/jam)
120
100
80
60
50
40
30
Jd
800
670
550
350
250
200
150
Sumber : Peraturan Bina Marga No.038/TBM/1997
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2.10

Kebebasan Samping
Kebebasan Samping Pada Tikungan Jarak Pandang Henti
Data yang harus diketahui sebelumnya: Rd, Jh, dan panjang tikungan

(Lt) = Lc + 2Ls untuk S-C-S atau (Lt) = 2Ls ntuk S-S.
a. Jh < panjang tikungan atau (Lt), maka dipakai rumus:
E = Rd { 1- cos }(90° 𝐽ℎ)
𝜋∗𝑅𝑑

b. Jh > panjang tikungan atau (L), maka dipakai rumus:
1

E = Rd { 1- cos (90° 𝐽ℎ)} + (Jh- Lt) sin (90° 𝐽ℎ)
𝜋∗𝑅𝑑

2

𝜋∗𝑅𝑑

Kebebasan Samping Pada Tikungan Jarak Pandang Menyiap
Data yang harus diketahui sebelumnya: R, Jd, dan panjang tikungan
(Lt) = Lc + 2Ls untuk S-C-S atau (Lt) = 2Ls ntuk S-S.
a. Jd < panjang tikungan atau (Lt), maka dipakai rumus:
M = Rd (1 − cos (

90°
𝜋

∗

𝐽𝑑

𝑅𝑑

))

b. Jd > panjang tikungan atau (Lt), maka dipakai rumus:
1

M = Rd { 1- cos (90° 𝐽𝑑)} + (Jd- Lt) sin (90° 𝐽𝑑)
𝜋∗𝑅𝑑

18
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2.11

Bagan Alir Perancangan Alinemen Horisontal

Gambar 2.14 Bagan Alir Perancangan Alinemen Horisontal (Bagian 1)
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Gambar 2.15 Bagan Alir Perancangan Alinemen Horisontal (Bagian 2)
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Gambar 2.16 Bagan Alir Perancangan Alinemen Horisontal (Bagian 3)
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Gambar 2.17 Bagan Alir Perancangan Alinemen Horisontal (Bagian 3)
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BAB III.
PERANCANGAN ALINEMEN VERTIKAL

3.1

Pengertian
Alinemen vertikal adalah garis potong yang dibentuk oleh bidang vertikal

melalui sumbu jalan dengan bidang rencana permukaan jalan. Pada alinemen
vertikal dapat ditunjukkan ketinggian bagian penting dari jalan. Keadaan ideal
penampang memanjang suatu jalan adalah “Datar” (landai 0 %).
Kelandaian Jalan
Kelandaian jalan adalah besaran yang menunjukkan kenaikan atau
penurunan secara vertikal dalam satuan jarak horisontal, pada umumnya
dinyatakan dalam %. Berdasarkan kesepakatan gambar jalan dibaca dari kiri ke
kanan.

Naik

Turun
(+)

(-)

Gambar 3.1. Lengkung vertikal jalan
Sewaktu merencanakan alinemen vertikal, terlebih dahulu ditetapkan
kelandaian jalan yang direncanakan. Penetapan kelandaian jalan harus mengacu
pada Standar Perencanaan Geometrik Jalan, yaitu tidak boleh melebihi kelandaian
maksimum yang disyaratkan. Kelandaian maksimum ditetapkan berdasarkan :
1. Kelas jalan
2. Kondisi medan
3. Kecepatan rencana
Tabel 3.1 Klasifikasi menurut medan jalan
No

Jenis medan

Notasi

Slope (%)

1.

Datar

D

<3

2.

Perbukitan

B

3 – 25

3.

Pegunungan

G

> 25

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997
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EA

id

E1

iA1 =
Notasi :

E1- EA
dn

x 100 %

iA-1 = kelandaian
E1

= Elevasi pada titik 1

EA = Elevasi pada titik A
dA-1 = Jarak antara A dan 1

Contoh:
38,9

i1

48,5

i2
35 i3

d1= 500m

d2 = 450m

35

d3 = 300m

1. Kelandaian pada ruas i1
i1 =

48,5-38,9
500

x 100%

= + 1.93%
2. Kelandaian pada ruas i2
i2 =

35-48,5
500

x 100%

= - 3%
3. Kelandaian pada ruas i3
i3 =

35-35
300

x 100%

= ± 0%
3.2

Perhitungan Stationing Titik-Titik Penting
Titik penting yang dimaksud adalah STA PPV (Pusat Perpotongan

Vertikal), dan cara perhitungannya adalah:
STA A

= Data diberikan dalam soal

STA PPV1

= STA A + dA-1

STA PPV2

= STA PPV1 + d1-2, dan seterusnya sampai titik B
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PPV1 (Lengkung cembung)
STA B

= 20+ 300

STA PPV

= 20+800

A

= 4,9%

Elevasi B

= 38,9 m

LV

= 607,6 m

EV

=

STA PLV1

= STA PPV - ½ LV

A.LV
800

= 20+800 – 303,8
= 20+496,2
STA PTV1

= STA PPV + ½ LV
= 20+800 + 303,8
= 21+103,8

El PPV

= El B + (id x 500) – E
= 38,9 + (1,9% x 500) – 3,72
= 44,68 m

El PLV

= El PPV- (id1 x ½ LV)

=

4,9*607,6
800

= 3,72 m

= 44,68 – (1,9% x ½ 607,6) = 38,91 m
El PTV

= El PPV + id2 . ½ LV
= 44,68 + 3% x ½ x 607,6
= 35,56 m
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3.3

Perhitungan Lengkung Vertikal
Bentuk Lengkung Vertikal

Jarak Pandang Henti
(JPH)

Jarak Pandang Henti (JPH)

Gambar 3.2 Bentuk lengkung vertikal cembung dan vertikal cekung

Kelandaian menaik (pedakian) diberi tanda (+), sedangkan kelandaian menurun
(penurunan) diberi tanda (-).
Untuk

Lengkung Vertikal Cembung
Sifat : Pergeseran vertikal setiap titik pada lengkung terhadap tangen
adalah sebanding dengan kuadrat jarak horisontal yang diukur dari ujung lengkung.
PPV
A
x
Y

EV

PLV

PTV

LV
Gambar 3.2. Lengkung vertikal cembung

EV

Gambar 3.3. Lengkung vertikal cekung
X =½L

Y = Ev

Ev =
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Dimana :
PPV

: Pusat Perpotongan Vertikal

PLV

: Permulaan Lengkung Vertikal

PTV

: Permulaan Tangen Vertikal

EV

: Pergeseran Vertikal PPV, ke permukaan jalan rancana (m)

A

: Perbedaan Aljabar Landai (%)

a. Panjang minimum lengkung vertikal
Lv =A x Y
J2h
Lv =
405
b. Panjang Lv berdasarkan Jh.
1) Jika Jh < Lv
Lv =

A x J2h
405

Bila Jh < Lv, maka Lv memenuhi.
jika Jh > Lv
2) Jika Jh > Lv
Lv=2 x J

405
h- A

3) Bila Jh > Lv, maka Lv memenuhi.
Di mana :
Lv

= Panjang lengkung vertikal (m),

A

= Perbedaan kelandaian (tanpa satuan %, merupakan nilai mutlak),

Jh

= Jarak pandangan henti (m),

Jd

= Jarak pandangan mendahului (m),

Y

= Faktor penampilan kenyamanan, didasakan pada tinggi obyek 10

cm dan tinggi mata 120 cm (sesuai Tabel 3.2)
Tabel 3.2 Penentuan faktor penampilan kenyamanan Y
Kecepatan Rencana (Km/Jam)

Faktor Penampilan Kenyamanan (Y)

< 40

1,5

40 – 60

3

> 60

8

Sumber : Peraturan Bina Marga No 038/TBM/1997
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3.4

Elevasi Tanah Asli dan Elevasi Rencana Permukaan Jalan
Elevasi tanah asli yang ada di lapangan tidak selalu datar, sedangkan ada

perencanaan permukaan jalan yang akan dibuat dengan elevasi sesuai standar
perencanaan sehingga dapat menjamin kenyamanan, keamanaan, dan keselamatan
ketika jalan dioperasikan.
Hal ini menyebabkan penyesuaian elevasi, yang awalnya tidak rata seperti
berbukit atau terdapat lembah, menjadi elevasi sesuai dengan perencanaan. Maka
perlu adanya pekerjaan galian (untuk daerah berbukit) atau timbunan (untuk daerah
lembah). Pekerjaan galian dan timbunan harus diperhitungkan dari segi volume
galian dan volume timbunan sehingga permasalahan awal (tanah yang tidak datar)
dapat diatasi.
Daerah Galian

I

II
Jalan Rencana
Daerah Timbunan

II

I

Gambar 3.5. Galian dan timbunan

3.5

Pertimbangan Keamanan
Kendaraan yang berjalan di sepanjang alinemen vertikal di lengkungan

akan mengalami seolah-olah terjadi kehilangan atau penambahan berat kendaraan.
Hal ini akan dirasakan oleh pengemudi sebagai gaya sentrifugal yang bekerja searah
atau berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Untuk itu panjang lengkung
vertikal juga sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan adanya kenyamanan
yang cukup.Untuk perhitungan alinemen vertikal, LV dari Grafik Panjang
Lengkung Vertikal, diusahakan menggunakan LV yang panjang.
Contoh perhitungan Sta dan Elevasi Alinemen Vertikal :

PPV
Ev

1,9%

-3%

PLV
Lv

B

500
Gambar 3.7 Lengkung vertikal cembung
28
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CL

Center Line

Gambar 3.8 Potongan galian

CL

Center Line

Gambar 3.9 Potongan timbunan
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BAB IV.
PERHITUNGAN GALIAN DAN TIMBUNAN

4.1

Pengertian

Hal-hal yang perlu diketahui sebelum menghitung galian dan timbunan adalah:
a. Data titik stationing,
b. Elevasi as jalan pada permukaan jalan rencana, dimana untuk jalan lurus
diambil setiap 50 meter, sedangkan tikungan diambil setiap 25 meter, dan
c. Elevasi tanah asli selebar ROW diambil sesuai pengambilan elevasi pada
permukaan jalan rencana.
d. Setelah elevasi diketahui maka digambarkan profil dari setiap potongan
melintang jalan per jarak yang telah ditentukan.
4.2

Perhitungan Luas Tampang Potongan Galian dan Timbunan
Perhitungan untuk mengetahui luas tampang potongan dilakukan secara

pendekatan (secara kasar). Hal ini dikarenakan bentuk dari luasan yang tidak
teratur. Berikut contoh dari salah satu perhitungan luas tampang potongan:

Gambar 4.1. Potongan melintang untuk luas tampang jalan
Bidang I, III, dan IV dikategorikan ke bentuk segitiga
Bidang II dikategorikan ke bentuk persegi panjang
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4.3

Perhitungan Volume Galian dan Timbunan
Perhitungan untuk mengetahui volume galian dan timbunan dilakukan

secara pendekatan juga. Hal ini karena bentuk dari luasan yang tidak teratur.
Menghitung volume galian timbunan adalah:

A Pot II
A Pot I
Jarak potongan (l)
Rumus :
V=[

𝐴 𝑃𝑜𝑡 𝐼+𝐴 𝑃𝑜𝑡 𝐼𝐼
2

Dengan:

]* l

Apot I = luas potongan I
Apot II = luas potongan II
Ɩ

= jarak potongan yang ditinjau (m)
Tabel 4.1 Perhitungan Galian dan Timbunan

Titik

Jarak Ɩ
(m)

A

A (m2)
3,84

50
1

3,84

192

12,5

1250

11,18

1118

1,2

32,02

3,84
100

2

21,16
100

3

1,2
25

4

Galian
A rata- Volume
rata
(m3)

1,2
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Timbunan
A rata- Volume
A (m2)
rata
(m3)
0
0
0
0
0
0
0
21,7
2170
43,39
37,71
37,71
32,02
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BAB V.
PERANCANGAN STRUKTUR PERKERASAN JALAN

5.1

Metode Manual Desain 2017
Desain jalan di Indonesia telah berkembang dari tahun ke tahun. Dimulai

dari Metode Analisa Komponen pada tahun 1987, kemudian berkembang menjadi
desain perkerasan lentur Pt T-01-2002-B yang diadopsi dari metode AASHTO
pada penelitiannya pada tahun 1958-1960 di Ottawa, Illinois menggunakan
kendaraan dengan sumbu tunggal roda ganda dengan muatan sumbu terberat 8.16
ton/18000 pon. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja jalan untuk
pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan guna menjamin kualitas
perkerasan jalan, Pemerintahan Indonesia melalui Kementrian Pekerjaan Umum
Direktorat Jendral Bina Marga mengeluarkan draft manual desain perkerasan jalan
pada tahun 2013 yang kemudian dilakukan revisi pada tahun 2017 menjadi Manual
Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017.
Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017 meliputi
perubahan struktur penyajian untuk mempermudah pemahaman pengguna dan
penambahan serta perbaikan kandungan manual. Revisi ini disusun untuk
mengakomodasi tantangan dan hambatan dalam kinerja aset jalan di Indonesia.
Manual ini berisi ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan desain perkerasan
jalan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri dari 2
bagian, yaitu struktur perkerasan baru dan rehabilitasi perkerasan. Adapun
beberapa parameter yang dijadikan sebagai pertimbangan perhitungannya ada
seperti umur rencana, lalulintas, faktor lajur, beban lalulintas dan tingkat
pertumbuhan lalu lintas.
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Umur Rencana
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, umur rencana suatu jalan raya
adalah jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut dibuka sampai
saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan
yang baru. Umur perkerasan jalan ditetapkan pada umumnya berdasarkan jumlah
kumulatif lintas kendaraan standard (CESA, Cumulative Equivalent Standard Axle
). Dalam Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017 umur rencana
digunakan untuk menentukan jenis perkerasan dengan mempertimbangkan elemen
perkerasan berdasarkan analisis discounted whole of life cost terendah. Tabel 5.1
berikut ini merupakan tabel ketentuan umur rencana dengan mempertimbangkan
elemen perkerasan yang disajikan didalam Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor
04/SE/Db/2017.
Tabel 5.1 Umur Rencana Perkerasan Jalan Baru (Bina Marga, 2017)
Jenis Perkerasan

Elemen Perkerasan
Lapisan perkerasan aspal dan lapisan
berbutir CTB

UR
20

Pondasi jalan

Perkerasan Lentur

Semua lapisan perkerasan untuk area
yang tidak diijinkan untuk ditinggikan
akibat pelapisan ulang, misal : jalan
perkotaan,
underpass,
jembatan,
terowongan

40

Cement Treated Base
Perkerasan Kaku

Jalan Tanpa Penutup

Lapis Pondasi Atas, Lapis Pondasi
Bawah, Lapis Beton Semen dan
Pondasi Jalan
Semua Elemen

Min 10

Dapat dilihat pada Tabel 5.1 hubungan antara umur rencana, jenis
perkerasan dan elemen perkerasan. Untuk perkerasan yang direncanakan dengan
umur 10 tahun, perkerasan tanpa penutup dapat di aplikasikan sedangkan untuk
perkerasan umur 20 tahun, perkerasan lentur menjadi pilihan yang utama. Untuk
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perkerasan 28 dengan umur rencana 40 tahun lebih dianjurkan untuk menggunakan
perkerasan kaku. Ketentuan dalam tabel diatas tidaklah mutlak. Faktor-faktor lain
yang mempengaruhi desain perkerasan seperti ketersediannya material lokal,
beban lalulintas serta, serta kondisi lingkungan sangat penting untuk
dipertimbangkan.

Lalu Lintas
Lalu lintas sangat diperlukan dalam perencanaan teknik jalan, karena
kapasitas dan konstruksi struktur perkerasan yang akan direncanakan tergantung
dari komposisi lalulintas yang akan menggunakan jalan pada suatu segmen jalan
yang ditinjau. Dalam pendahuluan Manual Pd T-19-2004-B survei lalulintas dapat
dilakukan dengan cara manual, semi manual (dengan bantuan kamera video),
ataupun (otomatis menggunakan tube maupun loop). Analisis lalulintas pada ruas
jalan yang didesain harus juga memperhatikan faktor pengalihan arus lalulintas
yang didasarkan pada analisis secara jaringan dengan memperhitungkan proyeksi
peningkatan kapasitas ruas jalan yang ada atau pembangunan ruas jalan yang baru
dalam jaringan tersebut, dan pengaruhnya terhadap volume lalulintas dan beban
terhadap ruas jalan yang didesain.

Volume Lalu Lintas
Volume lalulintas diperlukan untuk menentukan jumlah dan lebar jalur
pada suatu jalan dalam penentuan karakteristik geometrik, sedangkan jenis
kendaraan akan menentukan kelas beban atau MST (Muatan Sumbu Terberat)
yang berpengaruh pada perencanaan konstruksi struktur perkerasan. Volume
lalulintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati satu titik
pengamatan selama satu satuan waktu (hari, jam,atau menit). Volume lalulintas
dapat berupa Volume Lalulintas 30 Harian Rata-rata (LHR) yaitu volume lalulintas
yang didapat dari nilai rata-rata kendaraan selama beberapa hari pengamatan dan
Lalulintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT). Lalulintas Harian Rata-rata
Tahunan (LHRT) yaitu volume lalulintas harian yang diperoleh dari nilai rata-rata
jumlah kendaraan selama setahun penuh. Pada Manual Desain Perkerasan Jalan
Nomor 04/SE/Db/2017 analisis volume lalulintas harus didasarkan pada survai
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faktual yakni dengan melakukan survey lalulintas aktual, dengan durasi minimal 7
x 24 jam, dengan berpedoman pada Manual Pd T-19-2004-B dan Manual
Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI).
Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas
Kebijakan dalam penentuan faktor pertumbuhan lalu lintas harus
didasarkan pada data-data pertumbuhan historis atau formulasi korelasi dengan
faktor pertumbuhan lain yang valid. Bila data histori pertumbuhan lalulintas tidak
lengkap atau tidak tersedia Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor
04/SE/Db/2017 menyediakan tabel faktor pertumbuhan lalulintas mínimum (untuk
tahun 2015 hingga 2035) pada Tabel 5.2 berikut ini.
Tabel 5.2 Faktor Pertumbuhan Lalulintas (i) (%) (Bina Marga, 2017)
Jawa

Sumatera

Kalimantan

Rata-Rata
Indonesia

Arteri dan
Perkotaan

4,80

4,83

5,14

4,75

Kolektor
Rural

3,50

3,50

3,50

3,50

Jalan Desa
1,00
1,00
1,00
1,00
Penentuan faktor lalu lintas tidak diterangkan dengan jelas pada Manual
Desain Perkerasan Lentur Pd T-01-2002-B, oleh karena itu tabel diatas merupakan
hal baru yang harus diperhatikan penyedia jasa konstruksi dalam proses
pendesainan. Untuk menghitung pertumbuhan laulintas selama umur rencana
Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017 menyajikan rumus
sebagai berikut.
R
dengan:
R

= Faktor pengali pertumbuhan lalulintas kumulatif

ⅈ

= Tingkat pertumbuhan lalu lintas tahunan (%)

UR

= Umur Rencana (tahun).
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Faktor Lajur
Lajur rencana adalah salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas jalan yang
menampung lalu lintas kendaraan niaga (truk dan bus) paling besar. Beban lalu
lintas pada lajur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban gandar standar (ESA)
dengan memperhitungkan faktor distribusi arah (DD) dan faktor distribusi lajur
kendaraan niaga (DL). Untuk jalan dua arah, faktor distribusi arah (DD) umumnya
diambil 0,50 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung
lebih tinggi pada satu arah tertentu.
Faktor distribusi lajur digunakan untuk menyesuaikan beban kumulatif
(ESA) pada jalan dengan dua lajur atau lebih dalam satu arah. Pada jalan yang
demikian, walaupun sebagian besar kendaraan niaga akan menggunakan lajur luar,
sebagian lainnya akan menggunakan lajur-lajur dalam. Faktor distribusi jalan yang
ditunjukkan pada Tabel 5.3. Beban desain pada setiap lajur tidak boleh melampaui
kapasitas lajur selama umur rencana. Kapasitas lajur mengacu Permen PU
No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan berkaitan rasio antara volume dan kapasitas jalan yang harus
dipenuhi.
Tabel 5.3 Faktor Distribusi Lajur (Bina Marga, 2017)
Jumlah Lajur

Faktor Distribusi

per Arah

Lalulintas (%)

1

100

2

80

3

60

4

50
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Perkiraan Faktor Ekivalen Beban
Perusakan jalan oleh kendaraan dihitung dalam bentuk satuan faktor yang
disebut dalam faktor perusak jalan (Vehicle Damage Factor). Untuk menghitung
faktor kerusakan jalan perlu diperoleh gambaran tentang beban sumbu kendaraan
dan konfigurasi sumbu kendaraan yang ada. Perhitungan beban lalulintas yang
akurat
sangatlah penting dalam tahap perhitungan dalam perencanaan kebutuhan
konstruksi jalan. Dalam Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017
perhitungan beban lalulintas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :
a. Studi jembatan timbang/timbangan statis lainnya khusus untuk ruas jalan yang
di disain, dan
b. Studi jembatan timbang dan standard yang telah pernah dikeluarkan dan
dilakukan sebelumnya juga telah di publikasikan serta dianggap cukup
representatif untuk ruas jalan yang didesain.
Jika survei beban gandar tidak mungkin dilakukan oleh perencana dan data survei
beban gandar sebelumnya tidak tersedia, maka nilai VDF pada Tabel 5.5 dan Tabel
5.6 dapat digunakan untuk menghitung ESA. Tabel 5.4 menunjukkan nilai VDF
regional masingmasing jenis kendaraan niaga yang diolah dari data studi WIM yang
dilakukan Ditjen Bina Marga pada tahun 2012 – 2013. Data tersebut perlu
diperbarui secara berkala sekurangkurangnya setiap 5 tahun. Apabila survei lalu
lintas dapat mengidentifikasi jenis dan muatan kendaraan niaga, dapat digunakan
data VDF masing-masing jenis kendaraan menurut tabel 5.5. Untuk periode beban
faktual (sampai tahun 2020), digunakan nilai VDF beban nyata. Untuk periode
beban normal (terkendali) digunakan VDF dengan muatan sumbu terberat 12 ton.
Tabel nilai VDF Standar terlampir.
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Tabel 5.4 Nilai VDF Standar (Bina Marga, 2017)
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Tabel 5.5 Nilai VDF Masing – Masing Jenis Kendaraan Niaga (Bina Marga, 2017)
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Tabel 5.6 Karakteristik Modulus Bahan Berbutir Lepas (Bina Marga, 2017)

Beban Lalu Lintas
Beban lalu lintas merupakan beban kendaraan yang dilimpahkan ke
perkerasan jalan melalui kontak antara ban dan lapis permukaan atas jalan secara
dinamis dan berulang-ulang selama masa pelayanan jalan. Beban kendaraan
dilimpahkan melalui roda kendaraan yang terjadi berulang kali selama masa
pelayanan jalan sebagai akibat repetisi kendaraan yang melintasi jalan tersebut.
Pemahaman tentang beban kendaraan yang merupakan beban dinamis pada
perkerasan jalan sangat mempengaruhi hasil dari perenencanaan konstruksi struktur
perkerasan jalan dan kekokohan struktur pelayanan jalan selama masa pelayanan.
a. Beban Sumbu Standar
Beban sumbu 100 kN diijinkan di beberapa ruas yaitu untuk ruas jalan kelas I.
Namun nilai CESA selalu ditentukan berdasarkan beban sumbu standard 80 kN.
b. Pengendalian Beban Sumbu
Untuk keperluan desain, tingkat pembebanan saat ini (aktual) diasumsikan
berlangsung sampai tahun 2020. Setelah tahun 2020, diasumsikan beban
berlebih terkendali dengan beban sumbu nominal 120 kN.
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c. Beban Sumbu Standar Kumulatif
Beban sumbu standar kumulatif atau Cumulative Equivalent Single Axle Load
(CESA) merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur
desain selama umur rencana, yang ditentukan sebagai :
ESA = (∑ jenis kendaraan LHR × VDF) × 365 × DD × DL × R
dengan :
ESA

: lintasan sumbu standar ekivalen (equivalent standard axle) untuk 1 hari,

LHR

: lintas harian rata – rata tiap jenis kendaraan niaga (satuan kendaraan per

hari),
CESA : kumulatif beban sumbu standar ekivalen selama umur rencana
R

: faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (Pers 5.1),

VDF

: Faktor Ekivalen Beban (Vehicle Damage Factor) tiap jenis kendaraan

niaga Tabel 5.4. dan Tabel 5.5,
DD

: Faktor distribusi arah, dan

DL

: Faktor distribusi lajur.

Desain Perkerasan
Pemilihan jenis perkerasan akan bervariasi berdasarkan volume lalu lintas,
umur rencana, dan kondisi fondasi jalan. Batasan pada Tabel 5.7 tidak mutlak,
perencana harus mempertimbangkan biaya terendah selama umur rencana,
keterbatasan dan kepraktisan pelaksanaan. Pemilihan alternatif desain berdasarkan
manual ini harus didasarkan pada discounted lifecycle cost terendah dan tentunya
dengan melihat nilai CESA4 yang dihasilkan.
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Tabel 5.7 Ketentuan Pertimbangan Jenis Desain Perkerasan (Bina Marga,
2017)

Catatan :
Tingkat Kesulitan :
a. Kontraktor kecil – medium
b. Kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai
c. Membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus – dibutuhkan kontraktor
spesialis Burtu/Burda.
Setelah menentukan jenis perkerasan maka dapat ditentukan tebal
perkerasan yang diinginkan sesuai nilai CESA5. Untuk dapat mengetahui desain
tebal perkerasan dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10. Tabel 5.10
menjelaskan bahwa Lapis Fondasi Agregat A dapat disesuaikan sesuai dengan nilai
CBR.

42

MODUL PRAKTIKUM PERANCANGAN JALAN
2020/2021
Ada beberapa Opsi Tabel yang bisa digunakan untuk mendesain perkerasan
lentur yaitu antara lain:
a. Desain Pekerasan Lentur Opsi Biaya Minimum Dengan CTB
Tabel 5.8 Bagan desain-3 pekerasan lentur opsi biaya minimum dengan CTB
(Bina Marga, 2017)

Catatan:
1) Ketentuan-ketentuan struktur fondasi Bagan Desain 5.9 (Bagan Desain-2) berlaku.
2) CTB mungkin tidak ekonomis untuk jalan dengan beban lalu lintas < 10 Juta ESA5. Rujuk
Bagan desain Tabel 5.10, dan 5.11 sebagai alternatif.
3) Hanya Kontraktor yang cukup berkualitas dan memiliki akses terhadap peralatan yang
sesuai dan keahlian yang diizinkan melaksanakan pekerjaan CTB. LMC dapat digunakan
sebagai pengganti CTB untuk pekerjaan di area sempit atau jika disebabkan oleh
ketersediaan alat.
4) AC-BC harus dihampar dengan tebal padat minimum 50 mm dan maks 80 mm.

Tabel 5.9 Bagan Desain-2 fondasi jalan minimum (Bina Marga, 2017)
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b. Desain Perkerasan lentur dengan HRS
Tabel 5.10 Bagan desain-3A Perkerasan lentur dengan HRS (Bina Marga,
2017)

Catatan:
1) Bagan Desain -3A merupakan alternatif untuk daerah yang HRS
menunjukkan riwayat kinerja yang baik dan daerah yang dapat
menyediakan material yang sesuai (gap graded mix).
2) HRS tidak sesuai untuk jalan dengan tanjakan curam dan daerah
perkotaan dengan beban lebih besar dari 2 juta ESA5
3) Kerikil alam dengan atau material stabiisasi dengan CBR > 10% dapat
merupakan pilihan yang paling ekonomis jika material dan sumber daya
penyedia jasa yang mumpuni tersedia. Ukuran material LFA kelas B lebih
besar dari pada kelas A sehingga lebih mudah mengalami segregasi. Selain
itu, ukuran butir material kelas B yang lebih besar membatasi tebal
minimum material kelas B. Walaupun dari segi mutu material kelas A lebih
tinggi daripada kelas B, namun dari segi harga material LFA kelas A dan
B tidak terlalu berbeda sehingga untuk jangka panjang LFA kelas A dapat
menjadi pilihan yang lebih kompetitif
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c. Desain Perkerasan Lentur Aspal dengan Lapis Fondasi Berbutir
Tabel 5.11 Bagan desain-3B perkerasan lentur aspal dengan lapis fondasi berbutir
(Bina Marga, 2017)

Catatan:
1)

FFF1 atau FFF2 harus lebih diutamakan daripada solusi FF1 dan FF2 (Bagan Desain - 3A atau
tabel 5.10) atau dalam situasi jika HRS berpotensi mengalami rutting.

2)

Perkerasan dengan CTB (Bagan Desain – 3 atau tabel 5.8) dan pilihan perkerasan kaku dapat
lebih efektif biaya tapi tidak praktis jika sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia.

3)

Untuk desain perkerasan lentur dengan beban > 10 juta CESA5, diutamakan menggunakan
Tabel 5.8. Bagan Desain Tabel 5.11 digunakan jika CTB sulit untuk diimplementasikan. Solusi
dari FFF5 - FFF9 dapat lebih praktis daripada solusi Bagan Desain- 3 atau 4 untuk situasi
konstruksi tertentu seperti: (i) perkerasan kaku atau CTB bisa menjadi tidak praktis pada
pelebaran perkerasan lentur eksisting atau, (ii) di atas tanah yang berpotensi konsolidasi atau,
(iii) pergerakan tidak seragam (dalam hal perkerasan kaku) atau, (iv) jika sumber daya
kontraktor tidak tersedia.

4)

Tebal minimum lapis fondasi agregat yang tercantum di dalam Bagan Desain - 3 (tabel 5.8)
dan 3 A (tabel 5.9) diperlukan untuk memastikan drainase yang mencukupi sehingga dapat
membatasi kehilangan kekuatan perkerasan pada musim hujan. Kondisi tersebut berlaku untuk
semua bagan desain kecuali Bagan Desain - 3 B atau tabel 5.11.

5)

Tebal LFA berdasarkan Bagan Desain - 3B atau tabel 5.11 dapat dikurangi untuk subgrade
dengan daya dukung lebih tinggi dan struktur perkerasan dapat mengalirkan air dengan baik
(faktor m ≥ 1). Lihat Bagan desain 3C atau tabel 5.12.

6)

Semua CBR adalah nilai setelah sampel direndam 4 hari.

Tabel 5.12 Bagan desain-3C penyesuaian tebal lapis fondasi agregat a untuk tanah dasar CBR ≥ 7%
(Bina Marga, 2017)
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5.2

Prosedur Desain Perkerasan Flexible Pavement Manual Desain 2017
Adapun prosedur dalam menggunakan Manual Desain Perkerasan Jalan

Nomor 04/SE/Db/2017 untuk desain perkerasan lentur adalah sebagai berikut :
1. Menentukan umur rencana dengan mempertimbangkan elemen perkerasan
berdasarkan análisis discounted whole of life cost terendah dari Tabel 5.1,
2. Menentukan faktor pengali pertumbuhan lalulintas (R) ,
3. Menentukan nilai VDF,
4. Menentukan nilai faktor distribusi arah (DD) dan faktor distribusi lajur
kendaraan niaga (DL),
5. Menentukan nilai CESA sesuai dengan umur dan lalulintas rencana,
6. Menentukan jenis perkerasan berdasarkan kemampuan pihak penyedia jasa dan
solusi yang lebih diutamakan serta kondisi lingkungan, dan
7. Menentukan tebal perkerasan dengan menggunakan CESA5 dengan meninjau
dari pertimbangan LPA berdasar nilai CBR.
Adapun agar lebih memudahkan memahami prosedur dalam menggunakan
Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 04/SE/Db/2017 untuk desain perkerasan
lentur maka dibuatkan bagan alir seperti pada Gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1 Flowchart perencanaan perkerasan jalan metode manual desain 2017
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BAB VI.
PERANCANGAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN

6.1

Analisis Stabilitas Lereng
Pengertian
Lereng adalah tanah dengan permukaan miring, dapat berupa lereng alam

atau lereng buatan, yang berupa hasil galian atau timbunan, seperti tebing sungai,
tebing jalan, tanggul atau bendungan. Pada suatu lereng, tanah selalu cenderung
akan longsor ke bawah. Longsor berarti terjadi pergeseran tanah bagian atas dengan
yang di bawahnya, akibat dorongan berat sendiri. Pada kondisi tertentu dibantu oleh
gaya muatan atau beban, dorongan air (tekanan air dalam pori), gaya gempa dan
sebagainya. Longsoran tidak akan terjadi selama tegangan geser yang terjadi masih
dapat dilawan oleh kuat geser (shear strength) tanah. Besarnya kuat geser
ditentukan oleh kohesi (c) dan sudut gesek dalam antar butiran tanah (ϕ). Nilai
kohesi tergantung pada kekuatan ikatan atau sementasi antar butiran, sedangkan
sudut gesek dalam merupakan nilai yang mengekspresikan kekuatan friksi antar
butiran tanah. Berdasarkan interaksi antara gaya-gaya tersebut, kestabilan suatu
lereng diperhitungkan dengan cara membandingkan antara gaya yang menahan dan
gaya yang melongsorkan atau meluncurkan (Bowles, 1991).
Dasar Teori
Banyak metode untuk menganalisis kestabilan lereng, diantaranya adalah
metode Fellenius dan Bishop. Pada metode ini bidang longsoran dianggap berupa
garis lingkaran, kemudian dibagi menjadi beberapa pias dan dianalisis untuk
mendapatkan faktor aman. Analisis dilakukan terhadap banyak lingkaran cobaan
dengan berbagai titik pusat dan jari-jari, hingga mendapatkan faktor aman yang
terkecil.

Gambar 6.1 Analisi stabilitas lereng dengan metode pias/irisan.
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Gambar 6.2 Gaya-gaya yang bekerja pada irisan.


1  c.1i + Wi (1 − ru − e. sin  i )tg 



tg
1 cos  i 

1 + tg i .
SF


SF =
i =n
 Wi (sin  i + e. cos i )
i =n

1

Besarnya angka aman (SF ) untuk lereng menurut Metode Bishop :
dengan :
r
: jari-jari lingkaran longsor (m),
Wi
: berat tanah pada pias ke-i = bi . hi.  (KN),
n
: jumlah pias,
bi
: lebar pias ke-i (m),
hi
: tinggi pias rerata ke-i (m),
I
: sudut irisan ke-i ( ),
c
: kohesi tanah (kN/m²),

: sudut gesek tanah efektif ( )
ɤ
: berat volume tanah (kN/m³),
ru
: nilai banding tekanan air pori
e
: koefisien gaya gempa.
Saat ini sudah banyak software guna membantu analisis kestabilan lereng,
diantaranya adalah Program Plaxis, Xstabl, Geo Slope/W dan Geo5.
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6.2

Dinding Penahan Tanah
Umum
Dinding penahan tanah merupakan salah satu jenis konstruksi sipil yang

berfungsi untuk menahan tekanan tanah aktif lateral yang ditimbulkan oleh tanah
atau air yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral tanah
misalnya longsor.
Pada prinsipnya dinding penahan menerima gaya-gaya berupa momen
guling, gaya berat sendiri, gaya lateral tanah/air aktif -pasif, gaya gelincir/sliding
dan gaya angkat (uplift). Dengan demikian kestabilan suatu konstruksi dinding
penahan harus dirancang agar dapat menahan gaya-gaya tersebut. Oleh karena itu
suatu konstruksi dinding penahan haruslah direncanakan dan dirancang agar aman
terhadap gaya-gaya yang berpotensi menyebabkan kegagalan struktur.
Dinding penahan tanah banyak digunakan pada proyek jalan raya, pangkal
jembatan (abutment), pelabuhan, bangunan ruang bawah tanah (basement), dan lain
sebagainya

sebagai

timbunan/embankment,

penahan

tekanan

konstruksi

sub

tanah

structure

pada
/basement,

tebing/slope,
konstruksi

pembendung air, dsb.

Jenis Dinding Penahan Tanah
Dalam memilih jenis dinding penahan yang akan digunakan di lapangan,
hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah sifat-sifat tanah pondasi,
jenis pondasi, kondisi tempat/lokasi, kondisi pelaksanaan dan nilai ekonomis.
Berdasarkan cara untuk mencapai stabilitasnya, maka dinding penahan
tanah dapat digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya adalah:
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a. Dinding Penahan Tanah Gravitasi (Gravity Retaining Wall)
Jenis dinding penahan tanah ini banyak digunakan untuk menahan tekanan
tanah lateral pada timbunan tanah maupun pada tebing yang landai sampai terjal.
Stabilitas dari konstruksinya diperoleh hanya dengan mengandalkan berat sendiri
dari badan konstruksinya. Dinding ini biasanya dibuat dari pasangan batu kali atau
dari beton murni tanpa tulangan (sedikit tulangan diberikan pada permukaan
dinding untuk mencegah retakan permukaan). Biasanya tinggi dinding tidak lebih
dari 4 meter. Apabila dinding penahan tanah tidak dihitung untuk menahan air maka
wajib dipasang subdrain (pipa PVC Ø 2,5 Inc) agar tidak terjadi gaya horizontal
yang diakibatkan oleh tekanan air.

Gambar 6.3 Dinding Penahan Tanah tipe Gravitasi (SNI 8460 : 2017)
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b. Dinding Penahan Tanah Kantilever (Cantilever Retaining Wall)
Jenis dinding penahan tanah ini umumnya digunakan untuk menahan tekanan
tanah pada timbunan maupun pada tebing. Dinding ini umumnya terbuat dari beton
bertulang yang tersusun dari suatu dinding vertikal dan tapak lantai. Terdapat 3
bagian struktur yang berfungsi sebagai kantilever, yaitu bagian dinding vertikal
(steem), tumit tapak (hell) dan ujung kaki tapak (toe).
Prinsip kerja dari jenis dinding penahan jenis ini, yaitu dengan mengandalkan
daya jepit/fixed pada dasar tubuh strukturnya. Stabilitas konstruksinya diperoleh
dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah diatas tumit tapak. Ketebalan
dinding penahan ini relatif tipis dan diberi tulangan secara penuh unutk menahan
momen dan gaya lintang yang bekerja.
Biasanya ketinggian dinding ini tidak lebih dari 6-7 meter. Apabila dinding
penahan ini tidak dihitung untuk menahan air maka wajib dipasang subdrain (pipa
PVC Ø 2,5 Inc) agar tidak terjadi gaya horizontal yang diakibatkan oleh tekanan
air.

Gambar 6.4 Dinding Penahan Tanah tipe Kantilever/Jepit (SNI 8460 : 2017)
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Desain Dinding Penahan Tanah
Pada prinsipnya perancangan dinding penahan tanah adalah menentukan
bentuk dan dimensi/ukuran dinding sehingga diperoleh suatu konstruksi dinding
penahan tanah yang stabil, kuat, dan ekonomis. Unutk merencanakan dinding
minimal harus ditinjau terhadap dua keadaan yaitu: stabilitas konstruksi dan
kekuatan konstruksi .
a. Stabilitas Konstruksi
Analisis tentang stabilitas konstruksi dimaksudkan bahwa didalam perancangan
struktur dinding penahan tanah harus aman terhadap bahaya penggeseran, aman
terhadap penggulingan, dan aman terhadap penurunan konstruksi yang terlalu
besar.
b. Stabilitas Kekuatan Konstruksi
Analisis tentang stabilitas kekuatan konstruksi dimaksudkan bahwa didalam
perancangan struktur dinding penahan tanah harus aman terhadap pecahnya
konstruksi terutama pada bagian-bagian yang rawan retak. Bagian-bagian yang
rawan retak ini harus mampu menahan momen, gaya lintang, dan gaya geser yang
terjadi. Seperti pada umumnya perancangan konstruksi, bahwa dalam perancangan
dinding penahan tanah juga dilakukan penentuan awal ukuran konstruksi, kemudian
ukuran yang telah ditentukan dilakukan control terhadap stabilitas konstruksi dan
stabilitas kekuatannya. Sebagai dasar ancer-ancer dalam penentuan ukuran awal
dinding penahan tanah tipe gravity wall dan tipe cantilever wall adalah sebagai
berikut:
c. Gravity Wall
Sebagai ancer-ancer dalam penentuan ukuran awal dinding penahan tanah tipe
gravity wall ditunjukkan pada Gambar 6.5 dan Tabel 6.1

Gambar 6.5 Dinding penahan tanah tipe gravity wall

52

MODUL PRAKTIKUM PERANCANGAN JALAN
2020/2021
Dimana :
a

= lebar puncak

b

= lebar dasar fondasi

d

= tebal kaki

e

= lebar kaki/tumit

Dr

= kedalaman fondasi

h

= tinggi dinding diukur dari dasar
Tabel 6.1 Ukuran dasar dinding penahan tanah gravity wall
No
1
2
3
4

Bagian konstruksi dinding Notasi
Lebar puncak dinding
a
Lebar dasar fondasi
b
Tebal kaki
d
Lebar kaki/tumit
e

Ukuran dasar
0,5m s.d ±1/5 h
(0,4 s.d 0,7).h
(1/6 s.d ¼).h
(0,5 s.d 1).d

Untuk keadaan tertentu ukuran lebar kaki/tumit dapat di perbesar, maka d juga
harus diperbesar, sehingga ukuran saling berdekatan. Ukuran e = 15 cm s.d 20 cm
sudah cukup baik.
Dinding penahan tanah yang menahan tanah dengan tinggi lebih besar dari 2 m
(h> 2m). Pada umumnya bentuk dinding bagian depan diberi kemiringan dengan
ukuran kemiringan 20:1 sampai dengan 10:1. Untuk dinding penahan tanah yang
menahan tanah dengan tinggi kurang dari 2 m (h < 2m), dinding dapat dibuat
dengan bentuk segi empat tegak, lihat Gambar 6.6.

Gambar 6.6 Dinding penahan tanah tipe segi empat tegak
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d. Cantilever Wall
Sebagai ancer-ancer dalam penentuan ukuran awal dinding penahan tanah tipe
cantilever wall ditunjukkan pada Gambar 6.7 dan Tabel 6.2.

Gambar 6.7 Dinding penahan tanah
Dimana :
a
= lebar puncak
b
= lebar dasar fondasi
d
= tebal kaki
e
= lebar kaki/tumit
Df
= kedalaman fondasi
h
= tinggi dinding diukur dari dasar
t
= tebal badan dinding
Tabel 6.2 Ukuran dasar dinding penahan tanah gravity wall
No
1
2
3
4
5

Bagian konstruksi dinding
Lebar puncak dinding
Lebar dasar fondasi
Tebal kaki
Lebar kaki/tumit
Tebal badan dinding

Notasi
a
b
d
e
t

Ukuran dasar
>20 cm
(0,4 s.d 0,7).h
(1/10 s.d 1/12).h
± 1/3 b
(1/10 s.d 1/12).h

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dinding penahan tanah antara
lain sebagai berikut:
a.

Bentuk muatan,

b.

Keadaan tanah, tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif,

c.

Mutu beton.
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e. Analisis stabilitas konstruksi
Sebagaimana telah disampaikan dimuka, bahwa dalam merencanakan
dinding penahan tanah harus ditinjau terhadap stabilitas konstruksi sehingga aman
terhadap bahaya penggulingan (over turning), penggesaran (sliding), maupun aman
terhadap bahaya turunnya konstruksi (settlement). Adapun yang dimaksud dengan
ke-tiga tinjauan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Aman terhadap bahaya penggulingan (over turning)
Aman terhadap bahaya penggulingan adalah apabila dinding
penahan tanah mampu menahan momen guling, sehingga perbandingan
antara momen yang menahan (Mp) dengan momen yang menggulingkan
(Mg) lebih besar 1,50. Momen guling maupun momen tahan diperhitungkan
terhadap titik putar penggulingan (titik A), lihat Gambar 6.8.

Gambar 6.8 Sketsa penggulingan dinding penahan
Mg = Ea . 1/3 . h1 – Ep . 1/3 . h2
Mp = W . x
Aman bila :
Mp/Mg ≥ 1,50
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Dari persamaan-persamaan diatas dapat diketahui bahwa tekanan
tanah pasif mengurangi bahaya penggulingan, akan tetapi tekanan tanah
pasif dalam analisis stabilitas konstruksi sering diabaikan karena
kemungkinan terjadinya proses gerusan pada tanah pasif sangat mungkin
terjadi, atau terlalu dipengaruhi oleh iklim sehingga dapat dipastikan bahwa
tanah bagian depan dinding ini baik dan tidak mudah tergerus, maka tekanan
tanah pasif di perhitungkan.
Besarnya tekanan tanah aktif maupun tekanan tanah pasif sebetulnya
dapat dihitung secara teliti, yaitu dengan menganggap bahwa gaya
aktif/pasif bekerja membentuk sudut ϕ’ sesuai dengan kemiringan dinding
bagian belakang maupun bagian depan, akan tetapi didalam prakteknya
disederhanakan dengan menganggap bahwa tekanan bekerja melalui garis
vertikal AB/CD lihat Gambar 6.9.
Apabila ternyata dalam analisis stabilitas konstruksi terhadap
keamanan guling, angka keamanannya ≤ 1,50, maka untuk memperbaikinya
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Memperbesar ukuran konatruksi (memperbesar W),
2) Menambah Panjang tumit, atau menambah Panjang kaki, sehingga
secara tidak langsung akan menambah berat konstruksi sehingga
menambah momen penahan (karena beban ataupun lengan momen
penahan bertambah Panjang),
3) Membuat dasar fondasi miring ke kanan, sehingga lengan momen
guling menjadi lebih kecil.
4) Selanjutnya lihat Gambar 6.10a, 6.11b dan Gambar 6.12c.
AB/CD vertikal
ϕ’ diabaikan
akibat anggapan diatas, maka
tanah
Gambar 6.9 Tekanan tanah aktif

di

atas

diperhitungkan
berat konstruksi
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Dalam penambahan Panjang
tumis perlu dipertimbangkan
kalau e terlalu Panjang maka
konstruksi mudah pecah
Gambar 6.10a Menambah Panjang
tumit
Dalam penambahan panjang
kaki

pertambahan

berat

konstruksi kecil, tapi lengan
momen tahan menjadi tambah
Panjang
Gambar 6.11b Menambah Panjang
kaki
Titik putar guling yang tadinya
A enjadi A’ sehingga lenan
momen guling yang tadinya h1
menjadi h2 (lebih pendek),
momen guling menjadi lebih
kecil.
Gambar 6.12c Membuat Miring Dasar Fondasi
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2) Aman Terhadap Bahaya Penggeseran (Sliding)
Aman terhadap bahaya penggeseran adalah apabila dinding penahan
tanah mampu menahan gaya geser, sehingga antara jumlah gaya-gaya yang
menahan (∑W.f) dengan jumlah gaya-gaya yang menggeser (∑Ea) ≥ 1,50
atau dapat ditulis sebagai berikut :
n=

∑W.f
∑𝐸𝑎

≥ 1,50

dengan f = koefisien gesek = tg ϕ
Apabila tekanan tanah pasif diperhitungkan, maka persamaan 6.18
menjadi sebagai berikut :
n=

∑W.f

∑𝐸𝑎 - ∑𝐸𝑝

≥ 1,50

Apabila dasar fondasi halus, atau perencana kurang yakin

keamanannya, maka koefisien gesek tanah dasar dapat diambil = tg ϕ’
dengan ϕ’ = 2/3 ϕ. Jika angka keamanan yang diperhitungkan masih < 1,50,
maka untuk memperbaikinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1) Memperbesar konstruksi,
2) Menambah tumit/kaki, secara tidak langsung menambah berat
konstruksi,
3) Menambah tekanan tanah pasif
3) Aman Terhadap Bahaya Penurunan Konstruksi
Persyaratan yang harus dipenuhi agar konstruksi tidak turun adalah
bahwa titik potong resultan gaya harus masih di dalam inti dasar fondasi
atau nilai eksentrisitas (e) ≤ 1/6b, lihat gambar 6.13.
n=

∑M

∑𝑊

∑𝑊 = Jumlah momen dari semua gaya terhadap pusat berat fondasi
∑𝑀 = Jumlah gaya vertikal
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Gambar 6.13 Resultan Gaya (R) Masih di Inti

Tekanan maksimum yang timbul tidak boleh melebihi daya dukung
ijin tanah ( σ ) atau σ > σ’. Tekanan maksimum timbul ( σ’ ) dapat dihitung
dengan persamaan 3.10 sebagai berikut:
σekstrim =

𝑉

𝐴

(1 ±

6.𝑒
𝑏𝑥

dengan : A = b . L

)

L = dipandang 1 m tegak lurus bidang gambar
Catatan :
a) Didalam melakukan analisis stabilitas konstruksi, apabila tanah yang di
tahan banyak mengandung air, perlu diperhitungkan adanya gaya angkat
ke atas (up lift) oleh air. Adapun besarnya gaya angkat ke atas dapat
dilihat pada Gambar 6.14.

Gambar 6.14 Gaya angkat oleh air
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b) Apabila dasar fondasi berupa lapisan batu / cadas, maka harga e < 1/6 b
boleh tidak terpenuhi asal persyaratan lainnya terpenuhi, jika telah aman
terhadap bahaya penggulingan dan aman terhadap bahaya penggeseran

4) Penghitungan terhadap stabilitas kekuatan konstruksi
Apabila dinding penahan tanah mempunyai bentuk seperti
ditunjukkan pada Gambar 6.15, maka setiap bagian konstruksi yang rawan
retak perlu dilakukan pengecekan kekuatannya. Bagian-bagian yang
diperkirakan mudah retak adalah:
a) Bagian dalam, yaitu bagian yang terletak antara badan dan kaki, bagian
ini perlu di cek pada setiap jarak 0,5m s.d 1,0m (bagian I – I).
b) Bagian pangkal kaki, yang dimaksud dengan pangkal kaki adalah bagian
yang terletak antara badan dan kaki.
c) Bagian pangkal tumit, yang dimaksud dengan pangkal tumit adalah
bagian yang terletak antara bedan dan tumit.

Gambar 6.15 Bagian Dinding Yang Rawan Retak
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(1) Stabilitas Kekuatan Badan
Analisis stabilitas kekuatan badan, dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
(a) Badan diperhitungkan sebagaai muatan menggantung (overstek)
yang terjepit pada bagian kaki
(b) Gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya-gaya yang bekerja
diatas kaki, lihat Gambar 6.16
(c) Ditinjau satu meter tegak lurus bidang gambar (L)
(d) Besarnya gaya normal adalah merupakan julah gaya vertikal (∑W)
(e) Momendiperhitungkan terhadap pusat berat potongan I – I
(f) Besarnya tegangan yang terjadi di dalam struktur dapat
diperhitungkan dengan menggunakan persamaan 3.3 dan
persamaan 3.4 sebagai berikut :

Gambar 6.16 Bagian Dinding yang Rawan Retak
σmaks =

V

σmin =

V

A

A

+

-

M

1/6 . 𝑏𝑥 2 . 𝑏𝑦
M

2

1/6 . 𝑏𝑥 . 𝑏𝑦

atau σmaks =

atau σmin =

V

V

b.L

b.L

-

+

M

1/6 . 𝑏𝑥 2 . 𝐿

M

1/6 . 𝑏𝑥 2 . 𝐿

≤ σ’

≤ σ’

Untuk persamaan diatas, harga momen diperhitungkan terhadap titik
berat dasar badan (titik o).
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(2) Stabilitas Kekuatan Kaki/Tumit
Stabilitas kekuatan kaki/tumit diperhitungkan pada kekuatan bagian
pangkal kaki/tumit. Langkah-langkah analisis stabilitas pangkal
kaki/tumit adalah sebagai berikut :
(1) Dianggap kaki/tumit merupakan batang yang terjepit,
(2) Diambil lenar kaki/tumit satu meter tegak lurus bidang gambar,
(3) Gaya-gaya yang bekerja pada kaki/tumit adalah tekanan tanah
yang berada diatas kaki/tumit (W), tekanan tanah yang berada
dibawah kaki/tumit (σ), dan berat kaki/tumit sendiri (Ws),
(4) Stabilitas kaki/tumit ditinjau terhadap dua kekuatan yang bekerja
pada kaki/tumit yaitu : gaya lintang/gaya geser (D), serta momen
murni yang ditinjau pada pangkal kaki.
Untuk tinjauan kekuatan kaki/tumit, dimisalkan bentuk konstruksi
seperti pada Gambar 6.17.

Gambar 6.17 Bagian dinding yang rawan retak
Uji kemampuan kaki/tumit menahan gaya lintang (D) didasarkan pada
kemampuan kaki/tumit menahan gaya geser (τ). Kaki dikatakan aman
apabila kemampuan geser > dari gaya gesernya, atau (τ < τ’), dengan
τ

=

3
2

.

D

d.L
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dengan :
τ = gaya geser
τ’ = kemampuan menahan geser
D = gaya lintang
D = tebal kaki/tumit
L = pangjang kaki/tumit ditinjau 1 m tegak lurus bidang gambar
(a) Analisis kekuatan geser pada tumit :

Tinggi tanah diatas A = h1
Tinggi tanah diatas B = h2
Tebal kaki/tumit = d
Panjang kaki = L (tegak lurus
bidang

gambar)

bekerja

Pada

tekanan

C

tanah

sebesar σx1
(b) Besar gaya yang bekerja pada tumit, dapat dilihat pada diagram
tekanan sebagai berikut :
q1 = h1 . γtanah
q2 = h2 . γtanah
d1 = d . γpasangan
d2 = d . γpasangan
Tegangan
dapat

yang

ditimbul

dihitung

dengan

persamaan sebagai berikut :
σmaks =
σmin =
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V

b.L

-

+

M

1/6 . L . 𝑑2
M
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atau dengan menggunakan persamaan 6.11 dan persamaan 6.12
berikut :
σmaks =

V

𝐴

(1 +

6. e
𝑑

) dan σmin =

dengan e = eksentrisitas

V

(1 −

𝐴

6. e
𝑑

),

σx1 dan σx2 dicari dengan suatu perbandingan yang berlaku pada
bidang segitiga atau bidang trapezium sehingga besarnya gaya
yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :
Bidang AC = q1 + d1 - σx1 misal sama dengan a ton/m2
Bidang BD = q2 + d2 – σmin misal sama dengan b ton/m2
Dengan demikian bidang penjumlahan gaya adalah sebagai
berikut :
D=(
τ=

3
2

a+b

.

2

D

) . e. L

d.L

Besarnya momen yang bekerja pada pangkal tumit dapat
dihitung dengan cara sebagai berikut :
P1 = a . e . L
P2 = ½ . (b – a) . e . L
M = P1 . (1/3 . e) + P2 . (2/3 . e)
W = 1/6 . L . d2
σ = M/W < σtarik pasangan beton
Kaki dikatakan aman jika σ yang timbul < σtarik beton yang ada.
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BAB VII.
PERANCANGAN SALURAN DRAINASE
7.1

Umum
Dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan raya, drainase adalah

salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Kondisi drainase dan
tanah dasar yang buruk umumnya menjadi menjadi penyebab utama kerusakan
perkerasan. Perhatian tentang drainase yang terkait dengan kerusakan perkerasan,
adalah hal penting sebelum dilakukannya perancangan perkerasan, seperti
pemberian lapis tambahan. Drainase untuk masalah perkerasan jalan harus
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
a. Saluran drainase harus dapat mengalir atau membuang air dengan cepat ke
sungai atau saluran drainase alam atau buatan manusia.
b. Saluran drainase harus dapat membuang air hujan ata air dari sumber lain yang
berasal dari daerah jalan.
c. Saluran drainase harus dapat mengeliminasi air bawah tanah yang dapat
melunakan timbunan, melemahkan kapasitas dukung tanah dasar dan dapat
mengakibatkan erosi atau kelongsoran timbunan dan galian.
Fungsi drainase pada perkerasan terutama adalah untuk :
a. Membuang air distruktur permukaan jalan.
b. Menurunkan mukai air tanah.
c. Mereduksi tekanan hidrostatis.
d. Mencegah erosi.

Terdapat dua tipe drainase perkerasa jalan, yaitu :
a. Drainase Permukaan
Drainase permukaan berfungsi untuk membuang air dari permukaan
perkerasan dan area pembebasannya. Pada prinsipnya drainase jalan harus
mampu mengeluarkan air permukaan ke dalam sistem saluran yang telah ada.
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b. Drainase Bawah Pemukaan
Drainase yang diletakkan dibawah permukaan struktur jalan. Drainase
bawah ini digunakan untuk menampung dan mengalirkan air yang merembes
ke struktur perkerasan dan tanah disekitarnya.

Drainase Permukaan
Drainase permukaan adalan sistem drainase yang berkaitan dengan
pengendalian air permukaan. Sistem drainase permukaan pada kontruksi jalan raya
pada umumnya berfungsi sebagai berikut :
a. Mengalirkan air hujan / air secepat mungkin keluar dari permukaan jalan dan
selanjutnya dialirkan ke saluran samping, menuju saluran pembuangan akhir.
b. Mencegah aliran air yang berasal dari daerah prngaliran di sekitar jalan masuk
daerah perkerasan jalan.
c. Mencegah kerusakan lingkungan disektar jalan akibat air.
Sistem drainase permukaan pada prinsipnya terdiri dari :
a. Kemiringan melintang pada perkerasan jalan dan bahu jalan.
b. Selokan samping
c. Gorong – gorong
d. Saluran penangkap
Gambar bentang sistem drainase permukaan terlihat gambar dibawah ini :
Prinsip umum perencanaan drainase :
a. Daya Guna dan Hasil Guna ( Efektif dan Efisien )
Perencanaan drainase harusalah sedemikian rupa sehingga fungsi farilitar
drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya
berdaya guna dan berhasil guna.
b. Ekonomis dan Aman
Pemeliharaan / pemilihan

dimensi dan fasilitas drainase haruslah

mempertimbangkan faktor ekonomis dan faktor keamana.
c. Pemeliharaan
Perencanaan drainase haruslah mempertimbangkan pula segi kemudahan
dan nilai ekonomis pemeliharaan sistem drainase.
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Kemiringan Melintang Perkerasan dan Bahu Jalan
a. Daerah Jalan Datar dan Lurus
Penanganan pengendalian air untuk daerah ini biasanya dengan membuat
kemiringan perkerasan dan bahu jalan mulai dari tengah perkerasan menurun /
melandai kearah selokan samping. Besarnya kemiringan bahu jalan biasanya
diambil 2% lebih besar dari kemiringan perkmukaan jalan. Besarnya kemiringan
melintang normal pada perkerasan jalan dapat dilihat seperti pada tabel 7.1 dibawah
Tabel 7.1 Kemiringan melintang normal perkerasan jalan
Jenis lapisan

Kemiringan melintang

permukaan jalan

normal (%)

1

Berair beton

2% - 3%

2

Japat

4% - 6%

3

Kerikil

3% - 6%

4

Tanah

4% - 6%

No

b. Daerah jalan yang lurus pada tanjakan / penurunan
Penanganan pengendalian air pada daerah ini perlu mempertimbangkan pula
besarnya kemiringan di alinemen vertikal jalan yang berupa tanjakan dan turunan
agar supaya aliran air secepatnya mengalir keselokan samping.
c. Daerah tikungan
Kemiringan melintang perkerasan jalan pada daerah ini biasanya harus
mempertimbangkan pula kebutuhan kemiringan jalan menurut persyaratan di
alinemen horizontal karena itu kemiringan perkerasan jalan harus dimulai dari
tikungan menurun/melandai kesisi dalam tikungan. Besarnya kemiringan pada
daerah itu ditentukan oleh nilai maksimum dari kebutuhan kemiringan alinemen
horizontal atau kebutuhan kemiringan menurut keperluan drainase.
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Selokan Samping
Selokan samping adalah selokan yang dibuat disisi kiri dan kanan jalan
a. Fungsi dari selokan samping
1) Menampung dan membuang air dari permukaan jalan
2) Menampung dan membuang air yang berasal dari daerah pengairan sekitar
jalan.
3) Dalam hal daerah pengairan luas sekali atau terdapat air limbah maka
untuk itu harus dibuat sistem drainase terpisah.
b. Bahan bangunan selokan samping
Pemilihan jenis material untuk selokan samping pada umumnya ditetapkan
oleh besarnya kecepatan rencana aliran air yang akan melewati selokan samping
sedemikian sehingga material dapat dlihat pada tabel 7.2 berikut :
Tabel 7.2 Kecepatan aliran yang ditentukan berdasarkan jenis material
Kecepatan aliran air
yang ditentukan m3/dt
0.41
0.50
0.60
0.45
0.75
1,10
1,20
1,50
1,50
1,50
1.50

Jenis bahan
Pasir halus
Lempung kepasiran
Lanau aluvial
Kerikil halus
Lempung kokoh
Lempung padat
Kerikil kasar
Batu bata besar
Pasangan batu
Beton
Beton bertulang

Kecepatan aliran ditentukan oleh sifat hidrolis penampang saluran salah
satunya adalah kemiringan saluran. Pada tabel 7.3 dapat dilihat hubungan antara
kemiringan selokan samping dan tipe material yang digunakan.
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Tabel 7.3 hubungan kemiringan selokan samping dengan jenis material
Kemiringan selokan
samping I (%)
0–5
5 – 7,5
7,5

Jenis material
Tanah asli
Kerikil
Pasangan
c. Pematah Arus

Pada selokan samping yang relatif panjang dan mempunyai kemiringa yang
cukup besar, kadang-kadang diperlukan pematah arus (Check Dam) untuk
mengurangi kecepatan aliran pemasangan jarak check dam ( L ) biasanya ditentukan
sebagai berikut :
Tabel 7.4 Hubungan kemiringan saluran (Ie) dan jarak pematah arus (Ip)
Ie

6%

7%

8%

9%

10%

Ip

16 m

10 m

8m

7m

6m

1) Penampang Melintang Selokan Samping
Pemilihan tipe penampang melintang selokan samping di dasarkan atas :
a) Kondisi tanah dasar
b) Kedudukan muka air tanah
c) Kecepatan aliran air
2) Analisis Dimensi Selokan Samping
Dalam garis besar, perencanaan selokan samping mencakup 3 ( tiga ) tahap
proses :
a) Analisis hidrologi
b) Analisis hidraulika
c) Gambar rencana
Analisis hidrologi dilakukan atas dasar data curah hujan, topografi daerah,
karakteristik daerah pengaliran serta frekuensi banjir rencana. Hasil analisis
hidrologi adalah besarnya debit air yang harus ditampung oleh selokan samping,
selanjutnya dapat kita rencanakan berdasarkan analisis hidraulika. Rumus untuk
menghitung debit ( Q ) Formula sebagai berikut :
Q=

𝐼

3,6

C . I .A
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Dimana :
Q

= Debit ( m3 / mpt )

C

= Koefisien pengaliran

I

= Intensitas hujan ( mm /jam )

A

= Luas daerah penampang
(1) Koefisien pengaliran (c) adalah koefisien yang besarnya tergantung
pada kondisi permukaan tanah, kemiringan, medan, jenis tanah,
lamanya hujan di daerah pengaliran
(2) Frekuensi banjir rencana ditetapkan berdasarkan pertimbangan
kemungkinan kerusakan terhadap bangunan-bangunan disekitar jalan
akibat banjir. Biasanya dipilih 5 tahun, dengan asumsi “tingkat
kerusakan sedang” masih dianggap wajar.
(3) Luas daerah pengaliran (a) ditetapkan berdasarkan peta topografi. Pada
umumnya dalam skala umum 1:50000, 1:25000. Jika luas daerah
pengalirannya relatif kecil diperlukan peta dalam skala yang lebih besar.
Dalam praktek sehari-hari sering terjadi tidak tersalin peta topografinya
ataupun pengukuran lainnya tidak memadai sehingga menetapkan batas
daerah pengaliran merupakan suatu pekerjaan yang sulit.

3) Rumus untuk menghitung dimensi
Rumus yang dipakai
𝐹=

Dimana:
F = Luar penampang basah (m2)

𝑄
𝑉

Q = Debit (m3/dt)
V = Kecepatan aliran (m/dt)
Kecepatan aliran (V) dapat dihitung dengan menggunakan rumus manning:

𝑉=

2
1
1
(𝑅)3 (𝐼)2
𝑛
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Dimana:
V = kecepatan aliran
n = koefisien kekerasan dinding menurut manning
𝐹

R = = jari-jari hidraulik (ra)
𝑃

F = luas penampang basah (m2)
P = keliling penampang basah (m)

Gorong-Gorong
Fungsi utama gorong-gorong adalah mengalirkan air dari sisi jalan kesisi
lainnya. Untuk itu desainnya harus juga mempertimbangkan faktor hidrolis dan
struktur upaya gorong-gorong dapat berfungsi mengalirkan air dan mempunyai
daya dukung terhadap beban lalu lintas dan timbunan tanah.
a. Tipe jenis konstruksi
Mengingat fungsinya maka gorong-gorong disarankan dibuat dengan tipe
konstruksi yang permanen (pipa/ kotak beton, potongan batu, armeo) dan desain
rencana 10 tahun.
b. Komposisi gorong-gorong
Bagian utama gorong-gorong terdiri dari
1) Pipa kanal air utama
2) Tembok kepala
Tembok yang menunjang ujung dan lereng jalan tembok penahan yang
dipasang bersudut dengan tembok kepala, untuk menahan bahu dan
kemiringan jalan.
3) Apron (dasar)
Lantai dasar dibuat pada tempat masuk untuk mencegah terjadinya erosi dan
dapat berfungsi sebagai dinding pencekal lumpur.
c. Penempatan gorong-gorong
Dalam perencanaan jalan, penempatan, dan penentuan jumlah gorong-gorong
harus diperhatikan terhadap fungsi dan medan setempat. Agar dapat berfungsi
dengan baik, maka gorong-gorong ditempatkan pada:
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1) Lokasi jalan yang memotong aliran air
2) Daerah cekung, tempat air dapat menggenang
3) Tempat kemiringan jalan yang tajam, tempat air dapat merusak lereng dan
badan jalan
4) Kedalam gorong-gorong yang aman terhadap permukaan jalan minimum
60cm.
Disamping itu juga harus memperhatikan faktor-faktor lain sebagai bahan
pertimbangan, yaitu:
a) Aliran air alamiah
b) Tempat air masuk
c) Sudut yang tajam pada bagian pengeluaran (outlet)
Dengan mempertimbangkan faktor tersebut maka penempatan gorong-gorong
disarankan untuk daerah datar disarankan dengan jarak maksimum 300 m.

d. Penentuan dimensi gorong-gorong
Secara umum rumus yang digunakan sama dengan rumus yang digunakan
dalam penentuan dimensi saluran samping namun ada juga pendekatan lain untuk
menentukan ukuran gorong-gorong saluran kecil atau jembatan yang mempunyai
bentang kurang < 11 m ( bukan saluran tidak melebihi 30 m2). Dapat menggunakan
rumus Talbot

Dimana,

𝑎 = 0,183𝐼 × 𝐴2

a = luas saluran gorong-gorong adalah 1,13 m2 / 0,6 cm (minimum)
I = koefisien pengaliran
A = luas daerah pengaliran
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Penyederhanaan daerah penampang saluran samping
a. Penampang saluran samping jalan tanpa pasangan
Ketentuan-ketentuan untuk menentukan dimensi saluran samping tanpa
pasangan.
1) Luas minimum penampang saluran samping tanpa pasangan adalah 0,50 m2
2) Tinggi minimum saluran (T) adalah 50 cm
Berdasarkan asumsi-asumsi untuk mendapatkan a dan ketentuan-ketentuan
umum untuk mementukan dimensi saluran samping tanpa pasangan, maka dapat
dihitung penampang saluran samping.
b. Penampang saluran samping jalan dengan pasangan ketentuan-ketentuan umum
untuk menentukan dimensi saluran jalan dengan pasangan.
1) Luas minimum penampang saluran samping dengan pasangan adalah 0,50
m2
2) Tinggi minimum saluran (T) adalah 70 cm
Berdasarkan asumsi-asumsi untuk mendapatkan debit aliran (Q) dan
ketentuan umum untuk mendapatkan dimensi saluran samping dengan pasangan,
maka dapat dihitung penampang samping saluran.
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Superelevasi Perkerasan dan Bahu Jalan

>2%

Bahu
Selokan

2%

2%

Lajur Lalu Lintas

>2%
Bahu
Selokan

Gambar 7.1 Kemiringan melintang jalan normal

2% - 3%

3% - 5%
Bahu

Lajur Lalu Lintas

2% - 3%

Trotoar 3% - 5%
Selokan

Bahu

Lajur Lalu Lintas

Gambar 7.2 Kemiringan bahu jalan
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BAB VIII.
RENCANA ANGGARAN BIAYA
8.1

Umum
Pada umumnya pekerjaan pada suatu proyek jalan meliputi mobilisasi,

drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan bahu jalan, perkerasan berbutir, dan
perkerasan aspal. Untuk pekerjaan drainase sendiri meliputi galian untuk drainase,
saluran, dan jalan air. Pekerjaan tanah meliputi galian tanah biasa, timbunan biasa
dan penyiapan badan jalan. Untuk pekerjaan bahu jalan dan perkerasan berbutir
meliputi lapis pondasi agregat kelas A dan B. Dan untuk pekerasan aspal meliputi
lapis resap pengikat, perekat dan laston (AC).
Untuk biaya pekerjaan terbagi atas bahan, alat, upah atau biaya tenaga kerja.
Alat yang digunakan dalam konstruksi jalan meliputi Aspal Mixing Plant (AMP),
Aspal Finisher, Aspal Sprayer, Excavator, Dump Truck, Motor Grader, Vibro
Roller, dll. Bahan yang dipakai dalam konstruksi jalan meliputi aspal semen, pasir
urug, agregat kasar, agregat halus, dll. Untuk analisa alat dan upah tenaga kerja,
disesuaikan dengan upah tenaga sesuai dengan daerahnya.

8.2

Dasar Teori
Rencana anggaran biaya atau sering disingkat RAB adalah perhitungan

biaya berdasarkan gambar dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan di
bangun, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan
pekerjaan nantinya.
Anggaran biaya merupakan harga dari suatu proyek yang dihitung dengan
teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada proyek yang sama akan
berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan
karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. (Ibrahim, H.Bachtiar, 1993)
Untuk menghitung RAB diperlukan data – data antara lain:
a. Gambar Rencana Bangunan.
b. Volume masing – masing pekerjaan yang akan di laksanakan.
c. Daftar harga bahan bangunan dan upah pekerja saat pekerjaan di laksanakan.
d. Analisis BoQ (Bill of Quantity) atau harga satuan pekerjaan.
e. Metode kerja pelaksanaan.
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Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek perancangan jalan harus
direncanakan dengan efisien dan optimal. Banyak hal yang dapat dilakukan
sebelum membuat RAB, diantaranya pemilihan desain dan bahan yang akan
dipakai. Pemilihan desain dan bahan sangat penting dilakukan, karena akan
menunjukkan mutu dan kualitas dari pada bangunan jalan tersebut.
Adapun pembuatan RAB bertujuan untuk:
a. Mengetahui penggunaan bahan dan desain struktur apa saja yang digunakan
dalam perancangan jalan.
b. Untuk mengetahui harga bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk
mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan. Selain itu supaya
bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
c. Mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan.
d. Mengetahui berapa besarnya nilai total anggaran biaya pada proyek
perancangan jalan.
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8.3

Bagan Alir Analisis RAB

Gambar 8.1 Bagan Alir Analisis Biaya Pekerjaan
(Sumber : Mahmudah, 1994)
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8.4

Analisis RAB
Pada pekerjaan tanah, terdapat 3 uraian item pekerjaan, yaitu galian tanah

biasa, timbunan biasa dan penyiapan badan jalan, seperti yang terlihat pada Tabel
6.1 di bawah ini.
Tabel 8.1 Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk Pekerjaan Tanah
NO

URAIAN

SAT.

PERKIRAAN
KUANTITAS

1

3

4

3.1

2
DIV 3. PEKERJAAN TANAH
Galian tanah biasa

3.2

Timbunan biasa

3.3

DPT (Gravity Wall )

3.4

Siaran

HARGA
SATUAN
Rp
5

JUMLAH
HARGA
Rp
6

m3

17144.75

42,047.00

720,885,303.25

3

m

84637.60

179,959.00

15,231,297,858.40

m3

560.00

222,381.25

124,533,500.00

1,120.00
m
Jumlah harga penawaran untuk devisi 3

204,050.93

228,537,039.92
16,305,253,701.57

2

Terlihat pada Tabel 8.1 terdapat 6 kolom yang mempunyai masing-masing
komponen berbeda yang meliputi sebagai berikut:
a. Pada kolom 1, yaitu nomor mata pembayaran yang berfungsi sebagai
penomoran atau notasi pada item pekerjaan disetiap divisi yang ada.
b. Pada kolom 2, yaitu uraian merupakan penjelasan dari pekerjaan apa saja yang
dilakukan pada setiap divisi.
c. Pada kolom 3, yaitu satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk tenaga
kerja dan peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
d. Pada kolom 4, yaitu perkiraan kuantitas merupakan volume pekerjaan yang
diperoleh dari gambar kerja potongan melintang jalan, yang telah dikerjakan
lebih dulu ketika pengerjaan geometrik jalan.
e. Pada kolom 5, yaitu harga satuan merupakan harga akhir yang didalamnya telah
termasuk harga satuan dasar bahan/material, upah tenaga kerja dan biaya
peralatan.
f. Pada kolom 6, yaitu jumlah harga. Untuk jumlah harga merupakan perkalian
antara perkiraan kuantitas dengan harga satuan sehingga didapat jumlah harga
dari setiap uraian pekerjaan.
Uraian di bawah ini merupakan contoh perhitungan RAB pekerjaan tanah
khususnya pekerjaan galian tanah.
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Untuk mendapatkan harga satuan akhir suatu perkerjaan, langkahlangkahnya sebagai berikut:
a. Menentukan analisis harga satuan dasar peralatan
Untuk mendapatkan harga satuan dasar peralatan, diperlukan perhitungan
yang rinci tentang alat berat yang akan digunakan, seperti uraian peralatan,
biaya pasti perjam, biaya operasi perjam, sehingga diperoleh biaya sewa alat
per jamnya.
Pada pekerjaan galian tanah diperlukan 2 (dua) alat berat, yaitu excavator
dan dump truck yang akan digunakan untuk pekerjaan galian tanah. Di bawah
ini tertera tabel mengenai uraian analisa alat tersebut dan daftar harga sewa alat
berat lainnya.
Tabel 8.2 Uraian Analisa Alat Excavator
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Tabel 8.3 Uraian Analisa Alat Dump Truck
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Tabel 8.4 Uraian Analisa Alat Buldozer
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b. Masukkan hasil hitungan ke tabel
Setelah menghitung biaya sewa alat seperti tabel di atas, kemudian dimasukkan
ke dalam tabel daftar sewa peralatan per jam kerja (lihat Tabel 8.4).
Tabel 8.5 Daftar Sewa Peralatan Per Jam Kerja
Uraian
No

Harga Alat

Biaya sewa
per jam
(diluar PPN)

Keterangan

1

AMP

3.600.549.000,00

4.103.354,89

Alat Baru

2

Aspal Finisher

3.995.061.000,00

914.564,11

Alat Baru

3

Aspal Sprayer

300.019.600,00

102.692,14

Alat Baru

4

Buldozer

2.403.973.000,00

762.008,76

Alat Baru

5

Compresor

139.123.500,00

135.218,66

Alat Baru

6

Concrete mixer

56,.63.500,00

70.979,31

Alat Baru

7

Crane

349.855,00

198.781,94

Alat Baru

8

Dump truck

296.660.500,00

217.750,99

Alat Baru

9

Excavator

1.398.271.500,00

491.918,45

Alat Baru

404.500,00

249.008,84

Alat Baru

643.904,34

Alat Baru

1.598.024.500,00

490.422,57

Alat Baru

484.375.000,00

203.114,42

Alat Baru

10

Generator set

11

Motor Grader

12

Whell Loader

13

Three
Roller

14

Stone Cruher

1.430.363.500,00

602.802,40

Alat Baru

15

Vibro Roller

1.598.024.500,00

511.012,81

Alat Baru

16

Water Tanker

139.123.500,00

183.042,66

Alat Baru

17

Concrete
Vibrator

5.115.000,00

42.717,97

Alat Baru

2.097.407.300,00

Wheel
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c. Menentukan analisis harga satuan dasar bahan/material
Untuk daftar harga satuan bahan/material, dimasukkan sesuai dengan harga
yang berlaku di daerah yang akan dibangun jalan. Biasanya daftar analisis harga
satuan ini didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat. Pada analisa
bahan/material ini, diperlukan data mengenai jarak dari (quary) ke lokasi proyek
yang nantinya akan dianalisa untuk mendapatkan harga satuan dasar
bahan/material.
Tabel 8.6 Jarak Rata-rata dari Sumber Bahan (Quary)
No.

URAIAN

SATUAN

HARGA
ROYALTY
(Rp)

JARAK
QUARRY
( Km )

KET.

2.

M01 - P a s i r Pasang
M01 - P a s i r Beton
M02 - Batu Kali

M3
M3
M3

25,750.00
20,000.00
19,500.00

20.00 Ke Base Camp
7.00 Ke Lokasi Pek.
20.00 Ke Lokasi Pek.

3.

M06 - Batu Belah/Batu Quarry Besar

M3

9,000.00

25.00 Ke Lokasi Pek.

4.

M07 - G r a v e l

M3

8,000.00

25.00 Ke Base Camp

5.

M10 - Aspal Cement (Pelabuhan)

KG

6.

M16 - S i r t u

M3

17,500.00

20.00 Ke Lokasi Pek.

7.

M44 - Pasir Urug

M3

18,000.00

15.00 Ke Lokasi Pek.

8

M08 - Tanah Timbun

M3

20,300.00

10.00 Ke Lokasi Pek.

9

M09 - Material Pilihan

M3

20,300.00

10.00 Ke Lokasi Pek.

1.

190.00 Ke Base Camp

Setelah memperoleh data tentang harga satuan bahan dan jarak sumber
bahan (quary) ke lokasi proyek, dahulu dibuat analisa harga satuan dasar yang
didalamnya terdapat perhitungan alat berat yang akan dipakai. Analisa harga satuan
dasar bahan yang memakai alat berat, yaitu pasir, batu kali, batu belah dan gravel.
Untuk perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 8.6 yang merupakan contoh
perhitungan analisa harga satuan dasar bahan, yaitu pasir pasang.Tabel 8.7 Analisa
Harga Satuan Dasar Pasir.
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Tabel 8.7 Analisa Harga Satuan Dasar Pasir
Jenis : M01a - Pasir Pasang
Lokasi : Quarry
Tujuan : Base Camp

No.

URAIAN

I.
1
2
3
4
5
6
7
II.
1
2
3

III.

ASUMSI
Menggunakan alat berat
Kondisi Jalan : baik
Jarak Quarry ke lokasi Base Camp
Harga satuan pasir di Quarry
Harga Satuan Dasar Excavator
Harga Satuan Dasar Dump Truck
Berat volume pasir

KODE

L
RpM01
RpE10
RpE09
Bil

KOEF.

SATUAN

20.00
1.00
1.00
1.00
1.42

Km
M3
Jam
Jam
ton/m3

0.93
0.90
0.83

M3
-

0.50
0.50
1.00

menit
menit
menit

URUTAN KERJA
Pasir digali dengan Excavator
Excavator sekaligus memuat pasir hasil
galian ke dalam Dump Truck
Dump Truck mengangkut pasir ke lokasi
Base Camp
PERHITUNGAN
EXCAVATOR
Kapasitas Bucket
Faktor Bucket
Faktor Efisiensi alat
Waktu siklus
- Menggali / memuat
- Lain-lain

(E10)
V
Fb
Fa
Ts1
T1
T2
Ts1

Kap. Prod. / jam =
V x Fb x Fa x 60
Ts1

Q1

Biaya Excavator / M3 = (1 : Q1) x RpE10

Rp1

DUMP TRUCK
Kapasitas bak
Faktor efisiensi alat
Kecepatan rata-rata bermuatan
Kecepatan rata-rata kosong
Waktu siklus
- Muat = (V x 60)/Q1 x Bil)
- Waktu tempuh isi = (L/v1) x 60
- Waktu tempuh kosong = (L/v2) x 60
- Lain-lain

(E09)
V
Fa
v1
v2
Ts2
T1
T2
T3
T4
Ts2
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41.6826 M3 / Jam

11,801.53

Rupiah

10.00
0.83
20.00
30.00

ton
KM/Jam
KM/Jam

10.14
60.00
40.00
1.00
111.14

menit
menit
menit
menit
menit

HARGA
SATUAN
(Rp.)

25,750.00
491,918.45
217,750.99
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Tabel 8.8 Analisa Harga Satuan Dasar Pasir (Lanjutan)
Jenis : M01a - Pasir Pasang
Lokasi : Quarry
Tujuan : Base Camp

No.

IV.

URAIAN

KODE

KOEF.

SATUAN

Kapasitas Produksi / Jam =
V x Fa x 60
Ts2 x Bil

Q2

Biaya Dump Truck / M3 = (1 : Q2) x RpE08

Rp2

69,004.54

Rupiah

M01

106,556.07

Rupiah

M01

106,600.00

Rupiah

3.16

M3 / Jam

HARGA SATUAN DASAR BAHAN
DI LOKASI BASE CAMP
Harga Satuan Dasar Pasir =
( RpM01 + Rp1 + Rp2 )
Dibulatkan :
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Setelah menghitung analisa harga satuan dasar bahan kemudian dimasukkan ke
dalam tabel daftar harga dasar satuan bahan (lihat Tabel 8.8).
Tabel 8.8 Daftar Harga Dasar Satuan Bahan
Harga
No

Uraian

Kode

Satuan

Satuan

Keterangan

(Rp)

1

Pasir Pasang

M01

M3

Rp

106.600

Ke Base Camp

2

Batu Kali

M02

M3

Rp

217.266

Ke Lokasi Pek

3

Batu Belah

M06

M3

Rp

210.147

Ke Lokasi Pek

4

Gravel

M07

M3

Rp

212.022

Ke Base Camp

3

Rp

160.717

Ke Lokasi Pek

5

Sirtu

M16

M

6

Pasir Urug

M14

M3

Rp

153.460

Ke Lokasi Pek

7

Minyak tanah

M11

Ltr

Rp

11.100

Base camp

8

Agregat halus

M04

M3

Rp

277.356

Base camp

3

Rp

293.540

Base camp

9

Agregat kasar

M03

M

10

Material tanah Timbunan

M08

M3

Rp

50.000

Borrow pit

11

Besi beton

M13

Kg

Rp

9.900

Ke Lokasi Pek

12

Bendrat

M13

Kg

Rp

15.000

Ke Lokasi Pek

13

Paku

M18

Kg

Rp

13.750

Ke Lokasi Pek

14

Pc

M12

Zak

Rp

55.000

Ke Lokasi Pek

15

Perancah

M3

Rp

2.490.200

Ke Lokasi Pek

d. Menentukan harga satuan dasar untuk upah tenaga kerja
Sama halnya pada analisa harga satuan dasar bahan/material, untuk harga satuan
dasar upah tenaga kerja biasanya telah ditentukan menurut daerah masing-masing
oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada
Tabel 8.9.
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Tabel 8.9 Daftar Harga Satuan Dasar Upah Tenaga Kerja
Harga
No

Uraian

Kode

Harga

Satuan

Satuan

(Rp)

Satuan

Keterangan

(Rp/Jam)

1

Pekerja

L01

Rp

52.000

Jam

Rp

7.429

2

Tukang

L02

Rp

58.000

Jam

Rp

8.286

3

Mandor

L03

Rp

65.000

Jam

Rp

9.286

4

Operator

L04

Rp

62.000

Jam

Rp

8.857

Pembantu
5

Operator

L05

Rp

58.000

Jam

Rp

8.286

6

Sopir

L06

Rp

69.000

Jam

Rp

9.857

Pembantu
7

Sopir

L07

Rp

58.000

Jam

Rp

8.286

8

Mekanik

L08

Rp

62.000

Jam

Rp

8.857

L09

Rp

58.000

Jam

Rp

8.286

Jam kerja
perhari 7
Jam

Pembantu
9

Mekanik

Untuk harga satuan upah tenaga kerja tergantung pada pekerjaan dan jam kerja
perhari. Jadi harga satuan upah pekerja per jam merupakan harga satuan dibagikan
dengan jam kerja perhari masing-masing tenaga kerja.
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e. Menentukan koefisien dari para pekerja dan peralatan
Perhitungan koefisien ini digunakan untuk analisa harga satuan total pada
pekerjaan galian tanah.
Tabel 8.10 Uraian Analisa Untuk Menentukan Koefisien Pekerja dan Peralatan
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Tabel 8.11 Uraian Analisa Untuk Menentukan Koefisien Pekerja dan Peralatan
(Lanjutan)
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f. Analisa Harga Satuan Total
Setelah melakukan langkah-langkah perhitungan di atas, maka dapat dihitung
untuk harga satuan total yang akan digunakan untuk menghitung RAB pada galian
tanah. Dari hitungan diatas dapat dimasukkan ke formulir standar untuk perekaman
analisa masing-masing harga satuan (lihat Tabel 8.11).
Tabel 8.12 Formulir Standar Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan

Pada Tabel 8.11, diperoleh harga satuan untuk pekerjaan galian tanah sebesar
Rp.37.075,00. Setelah diperoleh harga satuan ini, maka dapat dimasukkan pada
perhitungan RAB untuk galian tanah (lihat Tabel 8.1). Untuk langkah perkerjaan
per item yang lain menyesuaikan dengan alat, bahan, dan tenaga kerja yang
digunakan.
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8.5

Time Schedule (Kurva S)
Proyek yang baik haruslah tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Ketiga

parameter ini menunjukan berhasil tidaknya suatu proyek. Sebuah proyek,
meskipun dalam pekerjaannya tepat biaya dan tepat waktu, tapi tidak tepat mutu
maka proyek bisa dikatakan gagal, ataupun sebaliknya. Sehingga ketiga parameter
ini tidak boleh dihilangkan salah satunya.
Waktu merupakan salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam
pekerjaan konstruksi. Waktu memberikan peran penting dalam keberhasilan sebuah
proyek konstruksi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk analisa waktu
pekerjaan konstruksi, sa;ah satunya dengan menggunakan Kurva-S. Kurva-S adalah
suatu kurva yang disusun untuk menunjukan hubungan antara nilai kumulatif biaya
atau jam-orang ( man hours) yang telah digunakan atau persentase (%) penyelesaian
pekerjaan terhadap waktuu. Dengan demikian pada Kurva-S dapat digambarkan
kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang berlangsung proyek atau
pekerjaan dalam bagian dari proyek. Kurva-S dapat dijadikan acuan untuk koreksi
pekerjaan di lapangan, apakah pekerjaan itu mengalami suatu keterlambatan
ataukah tidak.
Ada beberapa langkah yang cukup penting dalam membuat sebuag KurvaS, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Tentukan lamanya suatu proyek akan dikerjakan, kemudian tentukan jumlah
alat berat dan jumlah pekerja yang ditentukan. Biasanya lama proyek ditentukan
dari owner.
b. Buatlah tabel yang terdiri dari no, item pekerja, bobot dalam suatu harga, bobot
dalam persen, durasi pekerjaan, kemajuan pekerjaan, dan waktu.
c. Kemudian dari rencana anggaran biaya yang sebelumnya dibuat, tuliskan
harga/bobot tiap item pekerjaan.
d. Berdasarkan harag setiap item pekerjaan maka didapatkan bobot dalam persen
(%) setiap item pekerjaan.
Contoh :
Harga Pek.Galian tanah = Rp. 3.470.333.487,53
Total Pek.Tanah

= Rp. 5.777.679.268,51

Bobot (%)

= (3.470.333.487,53 / 5.777.679.268,51) ×100
= 60,06%
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e. Tentukan

durasi pekerjaan masing-masing item pekerjaan ditentukan

berdasarkan produktifitas, volume, dan jumlah pekerja.
f. Setelah bobot pekerjaan dalam persen dan lama masing-masing item pekerjaan
telah diketahui, maka tentukan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan setiap
minggunya. (asumsi pekerjaan dikerjakan/ ditentukan dalam durasi minggu)
Bobot = 60,06%
Durasi = 4 minggu
Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu = 60,06/4
=15,02 %
Tabel 8.13 Kurva-S Pekerjaan Tanah

Tabel kemajuan pekerjaan didapatkan dari inspeksi yang dilakukan oleh
konsultan pengawas. Misal : Dalam suatu Pekerjaan tanah tedapat galian tanah
sebesar 50 m3 yang harus di kerjakan oleh kontraktor, setelah dicek oleh konsultan
pengawas, galian tanah yang dikerjakan baru 25 m3, maka kemajuan pekerjaan
dapat diketahui dengan membandingkan kedua nilai tersebut.
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