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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Jalan  

Menurut Arthur Wignall (2003 : 12) secara sederhana jalan 

didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk 

melewatinya tanpa diperlakukannya izin khusus untuk itu. Dengan 

persyaratan ini jalan air (waterway) dapat juga disebut sebagai jalan raya.  

Jalan diklasifikasikan berdasarkan pengguna jalan maupun 

berdasarkan lembaga pengelolanya, seperti dewan daerah yang bertugas 

memeliharanya. 

 

1. Pembentukan Jalan 

Cara pembentukan jalan yang umum adalah : 

1. Berdasarkan kerelaan, pemilik tanah mengizinkan masyarakat 

melewatinya, sehingga menjadi jalan. 

2. Pengaturan berdasarkan hukum, yaitu peraturan jalan 1980. 

3. Persetujuan sebagai bagian dari rencana pengembangan kota 

berdasarkan Peraturan Perencanaan Kota dan Daerah (Town and 

Country Planning Act) 

 

2. Klasifikasi dan Fungsi Jalan 

Ada beberapa pengelompokan jalan menurut sistem, yaitu : 

1. Sistem Jaringan Jalan Primer 

Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk 

pengembangan semua wilayah, yang menghubungkan simpul jasa 

distribusi yang berwujud kota. 

2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk 

masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar dan dalam 

kawasan di dalam kota. 
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3. Pusat-pusat Produksi 

Pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk kawasan 

pemukiman dan kawasan lainnya. 

4. Simpul Jasa Produksi 

Pusat-pusat kegiatan pelayanan nasional, wilayah dan lokal. 

 

3. Pengelompokan Jalan menurut Fungsi 

a. Jalan Arteri 

Jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Perjalanan Jarak Jauh 

2. Kecepatan rata-rata tinggi 

3. Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan 

memperhatikan kapasitas jalan masuk 

b. Jalan Kolektor 

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan 

ciri-ciri : 

1. Perjalanan jarak sedang 

2. Kecepatan rata-rata sedang 

3. Jumlah jalan masuk dibatasi 

c. Jalan Lokal 

Jalan yang melayani angkutan lokal, dengan ciri-ciri : 

1. Perjalanan jarak dekat 

2. Kecepatan rata-rata rendah 

3. Jumlah jalan masuk dibatasi 

d. Jalan Lingkungan 

Jalan yang melayani angkutan, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Perjalanan jarak pendek 

2. Kecepatan rendah 
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4. Pengelompokan Jalan menurut Status 

a. Jalan Nasional 

1. Jalan umum dengan fungsi arteri primer 

2. Menghubungkan antara ibukota propinsi 

3. Menghubungkan antar negara 

4. Jalan yamg bersifat strategis nasional 

 

b. Jalan Propinsi 

1. Jalan umum dengan fungsi kolektor primer 

2. Menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten 

atau kota 

3. Menghubungkan antara ibukota kabupaten atau antar kota 

4. Jalan yang bersifat strategis regional 

 

c. Jalan Kabupaten 

1. Jalan umum dengan fungsi kolektor primer 

2. Menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan ibukota 

kecamatan 

3. Menghubungkan antara ibukota kecamatan 

4. Menghubungkan ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan 

lokal. 

5. Jalan strategis lokal didaerah kabupaten 

6. Jaringan jalan sekunder di luar daerah perkotaan 

 

d. Jalan Kota 

1. Jalan umum dalam sistem sekunder 

2. Menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dalam kota 

3. Menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan persil 

4. Menghubungkan antar persil 

5. Menghubungkan antar pusat pemukiman 

6. Berada dikawasan perkotaan 
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e. Jalan Desa 

1. Jalan umum dalam sistem tersier 

2. Menghubungkan kawasan di dalam desa dan antar pemukiman  

f. Jalan Khusus 

Disebut sesuai dengan instansi, badan usaha, perorangan atau 

kelompok masyarakat 

 

5. Klasifikasi menurut medan jalan 

a.) Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar 

kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. 

b.) Klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometrik dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

 

Tabel 1 . Klasifikasi Menurut Medan Jalan 

No. Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan 

1 Datar D < 3 % 

2 Perbukitan B  3 – 25 % 

3 Pegunungan G > 25 % 

 

(Sumber :  Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 5) 

 

c.) Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus 

mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut rencana trase 

jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan pada bagian kecil dari 

segmen rencana jalan tersebut. 
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6. Klasifikasi dalam Perencanaan 

Dasar-dasar perencanaan geometrik dibuat untuk mendapatkan 

jalan yang dapat melayani harapan efisien dan keamanan. Kapasitas 

jalan merupakan faktor penting untuk jalan perkotaan, sedangkan 

keselamatan merupakan faktor dominan untuk jalan luar kota dimana 

kecepatannya tinggi. 

Perencanaan geometrik secara garis besar, elemen-elemen jalan 

yang direncanakan adalah : 

1. Potongan melintang (cross section) termasuk didalamnya jarak 

pandangan (sight distance) 

2. Jarak pandang (sight distance), perkiraan jarak pandangan yang 

cukup memberikan jaminan pada pengemudi untuk melihat bahaya, 

cukup waktu untuk mengambil langkah menghindari kecelakaan. 

3. Alinyemen Horizontal (minimum jari-jari lingkaran, lengkung 

peralihan, superelevasi) 

4. Alinyemen Vertikal (kemiringan minimum, panjang kemiringan, 

lengkung cembung dan cekung). 

5. Kombinasi kurva vertikal dan horizontal. 

6. Fasilitas parkir (menyediakan untuk kendaraan berhenti). 

 

Elemen-elemen perencanaan geometrik jalan tergantung pada 

beberapa faktor, termasuk hubungan antara dimensi dan tata letak 

jalan yang diperlukan kendaraan sebagai pemakai jalan. 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan : 

1. Faktor dasar (basic operation), termasuk didalamnya karakteristik 

kendaraan dan pengemudi, fisik jalan, waktu bereaksi (reaction 

time). 

2. Faktor operasional (operational factor), termasuk didalamnya 

volume, kecepatan, kapasitas, kerapatan, headway, dsb. 
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Dengan pertimbangan ekonomis, standar perencanaan geometrik 

jalan tergantung pada pembagian tipe kemiringan dimana jalan 

tersebut berada. Klasifikasi terhadap kemiringan dibedakan dalam 4 

kategori : 

1. Daerah dataran tinggi, dimana kemiringan lebih besar dari 60%. 

2. Daerah pegunungan, dimana kemiringan antara 10% - 60%. 

3. Daerah bergelombang, dimana kemiringan antara 10% - 25%. 

4. Daerah datar, dimana kemiringan kurang dari 10%. 

 

(Alik Ansyori Alamsyah, 2001 : 13-14) 

 

 

B. Parameter Perencanaan Geometrik Jalan 

1. Kecepatan Rencana 

a) Kecepatan rencana, VR, pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang 

dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang 

memungkinkan kendaraan-kendaraan bergerak dengan aman dan 

nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lengang, 

dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. 

b) VR untuk masing masing fungsi jalan dapat ditetapkan dari Tabel. 2 

c) Untuk kondisi medan yang sulit, VR suatu segmen jalan dapat 

diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 

20 km/jam. 
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Tabel 2. Kecepatan Rencana, VR, sesuai dengan klasifikasi fungsi 

dan medan 

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 : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 11) 

 

Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan 

perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, 

jarak pandang dan lain-lain. Kecepatan yang dipilih tersebut adalah 

kecepatan tertinggi menerus dimana kendaraan dapat berjalan dengan 

aman dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan. 

Hampir semua rencana bagian jalan dipengaruhi oleh kecepatan 

rencana, baik secara langsung seperti tikungan horizontal, kemiringan 

melintang di tikungan, jarak pandangan maupun secara tak langsung 

seperti lebar lajur, lebar bahu, kebebasan melintang dll. Oleh karena itu 

pemilihan kecepatan rencana sangat mempengaruhi keadaan seluruh 

bagian-bagian jalan dan biaya untuk pelaksanaan jalan tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana adalah : 

a.) Keadaan terrain, apakah datar, berbukit atau gunung. 

Untuk menghemat biaya tentu saja perencanaan jalan sepantasnya 

disesuaikan dengan keadaan medan. Sebaliknya fungsi jalan 

seringkali menuntut perencanaan jalan tidak sesuai dengan kondisi 

medan dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan tingginya volume 

pekerjaan tanah. Keseimbangan antara fungsi jalan dan keadaan 

medan akan menentukan biaya pembangunan jalan tersebut. 

Medan dikatakan datar jika kecepatan kendaraan truk sama atau 

mendekati kecepatan mobil penumpang.  



` 

Tugas Akhir 

__________________________________________________________________ 

 12 

Medan dikatakan daerah perbukitan jika kecepatan kendaraan truk 

berkurang sampai dibawah kecepatan mobil penumpang, tetapi 

belum merangkak. 

Medan dikatakan pegunungan jika kecepatan kendaraan truk 

berkurang banyak sehingga truk tersebut merangkak melewati jalan 

tersebut jalan tersebut dengan frekuensi yang sering. 

Medan datar, perbukitan, dan pegunungan dapat pula dibedakan 

dari data besarnya kemiringan melintang rata-rata dari potongan 

melintang tegak lurus sumbu jalan. 

 

 

Gambar 1. Kemiringan Melintang rata-rata untuk patokan kondisi   

medan.  

(Silvia Sukirman, 1994 : 41) 

 

 

b.) Sifat dan tingkat penggunaan daerah. 

Kecepatan rencana yang diambil akan lebih besar untuk jalan luar 

kota dari pada di daerah kota. Jalan raya dengan volume tinggi 

dapat direncanakan dengan kecepatan tinggi, karena penghematan 

biaya operasi kendaraan dan biaya operasi lainnya dapat 

mengimbangi tambahan biaya akibat diperlukannya tambahan 

biaya untuk pembebasan tanah dan konstruksi. Tetapi sebaliknya 

jalan raya dengan volume lalu lintas rendah tidak dapat 



` 

Tugas Akhir 

__________________________________________________________________ 

 13 

direncanakan dengan kecepatan rencana rendah, karena pengemudi 

memilih kecepatan bukan berdasarkan volume lalu lintas saja, 

tetapi juga berdasarkan batasan fisik. Kecepatan rencana 80 

km/jam dilihat dari sifat kendaraan pemakai jalan, dan kondisi 

jalan, merupakan kecepatan rencana tertinggi untuk jalan tanpa 

pengawasan jalan masuk. Sedangkan kecepatan rencana 20 km/jam 

merupakan kecepatan terendah yang masih mungkin untuk 

dipergunakan. Untuk jalan tol, yaitu jalan dengan pengawasan 

penuh, kecepatan rencana yang dipilih 80-100 km/jam. 

Kecepatan rencana untuk jalan arteri tentu saja harus dipilih lebih 

tinggi dari jalan kolektor. 

Perubahan kecepatan rencana yang dipilih di sepanjang jalan tidak 

boleh terlalu besar dan tidak dalam jarak yang terlalu pendek. 

Perbedaan sebesar 10 km/jam dapat dipertimbangan karena akan 

menghasilkan beda rencana geometrik yang cukup berarti. 

 

(Silvia Sukirman,1994 : 41-42) 

 

C. Geometrik Jalan 

1. Alinyemen Horizontal 

Yaitu dimana jalan tersebut merupakan jalan lurus, menikung 

kekiri, atau kekanan. Sumbu jalan terdiri dari serangkaian garis lurus 

ke bentuk busur lingkaran. Perencanaan geometrik jalan 

memfokuskan pada pemilihan letak dan panjang dari bagian-bagian 

ini, sesuai dengan kondisi medan sehingga terpenuhi kebutuhan akan 

pengoperasian lalu lintas, dan keamanan (ditinjau dari jarak 

pandangan dan sifat mengemudikan kendaraan di tikungan). 

 

 (Silvia Sukirman, 1994 : 19) 
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2. Lengkung horizontal 

Lengkung horizontal adalah keadaan dimana sebuah jalan 

melengkung baik berbentuk parabola, spiral atau pun full circle. 

Bagian  busur lingkarannya mempunyai jari-jari R. Titik awal 

perubahan dari bagian lurus kebagian busur lingkaran disebut titik 

lengkung (PC), dan titik akhirnya dimana mulai perubahan dari busur 

lingkaran ke bagian lurus kembali disebut titik tangen (PT). Titik 

perpotongan antara kedua tangen tersebut adalah titik perpotongan 

(PI) . 

Sudut defleksi (Δ) dibentuk oleh dua panjang tangen (AV dan BV) 

yang panjangnya disebut T. Dan panjang tangen dihitung dihitung 

dengan rumus : 

T = R tg (Δ / 2) ....................................... (1.1) 

Tali busur AB dengan panjang C, akan diperoleh sebesar : 

C = 2 R . sin (Δ / 2) ......................................    (1.2) 

Jarak eksternal E adalah jarak dari titik perpotongan tangan ke 

lengkung lingkaran dihitung dengan : 

E = R . sec (Δ / 2) –R .....................................    (1.3) 

Ordinat tengah M adalah jarak antara titik tengah tali busur dan 

titik tengah lengkung lingkaran, dengan hubungan : 

M = R (1-cos (Δ / 2)) .....................................    (1.4) 

Dan panjang lengkung lingkaran (L) : 

L = Δ . π . R / (180) .....................................  (1.5) 
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Gambar 2. Lengkung Horizontal (Sederhana) 

 

(Sumber : Alik Ansyori Alamsyah, 2001 : 35-36) 
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3. Kemiringan Tikungan (Superelevasi) 

Komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal 

didapatkan dengan membuat kemiringan melintang jalan, yang biasa 

disebut superelevasi. Semakin besar superelevasi semakin besar pula 

komponen berat kendaraan yang diperoleh. Besarnya kemiringan juga 

akan mempengaruhi jari-jari tikungan, semakin besar kemiringannya 

maka jari-jari tikungan semakin kecil. Tetapi untuk kepentingan 

kenyamanan dan keamanan kendaraan saat berada ditikungan maka 

ditetapkan besarnya kemiringan maksimum superelevasi maksimum.  

Superelevasi maksimum yang dapat dipergunakan pada suatu jalan 

raya dibatasi oleh beberapa keadaan, diantaranya : 

a.) Jalan yang berada didaerah yang sering turun hujan , berkabut atau 

sering turun salju, superelavasi maksimum lebih rendah daripada 

jalan yang berada didaerah yang selalu bercuaca baik. 

b.) Keadaan medan, seperti datar, berbukit-bukit atau pergunungan. 

Di daerah datar superelevasi maksimumdapat dipilih lebih tinggi 

daripada di daerah perbukitan, atau daerah pergunungan. Dalam 

hal ini batasan superelevasi maksimum yang dipilih lebih 

ditentukan dari kesukaran yang dialami dalam hal pembuatan dan 

pelaksanaan dari jalan dengan superelevasi maksimum yang besar. 

Disamping itu superelevasi maksimum yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pengemudi yang 

mengendarai kendaraannya dengan kecepatan rendah. 

c.) Komposisi jenis kendaraan dari arus lalu lintas. 

Banyaknya kendaraan berat yang bergerak lebih lambat serta 

adanya kendaraan yang ditarik oleh hewan atau kendaraan tak 

bermesin, mengakibatkan gerak arus lalu lintas menjadi tidak 

menentu. Pada kondisi ini sebaiknya dipilih superelevasi 

maksimum yang lebih rendah. 
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d.) Keadaan lingkungan, perkotaan (urban) atau luar kota (rural). 

Di dalam kota kendaraan bergerak lebih perlahan-lahan, banyak 

terdapat persimpangan, rambu-rambu lalu lintas yang harus 

diperhatikan, arus pejalan kaki, arus lalu lintas yang lebih padat, 

sehingga sebaiknya superelevasi maksimum diperkotaan dipilih 

lebih kecil daripada luar kota. 

 

Tabel 3. Kemiringan Melintang berdasarkan Kecepatan Rencana 

R (m) 

Vr = 20 

km/jam 

Vr = 30 

km/jam 

Vr = 40 

km/jam 

e % e % e % 

70 2,4 6,3 8,8 

65 2,5     

60 2,6 7,1 9,4 

55 2,8     

50 2,9 8 9,9 

45 3 8,4   

40 3,1 8,9   

35 3,2 9,4   

30 3,4 9,8   

25 3,5     

20 3,6     

15 4     

5 4     

 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : Hal Lampiran) 

 

 

 

 

 

 



` 

Tugas Akhir 

__________________________________________________________________ 

 18 

4. Gaya Gesekan Melintang (Fs) antara Ban Kendaraan dan 

Permukaan Jalan 

Gaya gesekan melintang (Fs) adalah besarnya gesekan yang 

timbul antara ban dan permukaan jalan dalam arah melintang jalan 

yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal. 

Perbandingan antara gaya gesekan melintang dan gaya normal 

yang bekerja disebut koefisien gesekan melintang. Besarnya koefisien 

gesekan melintang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis dan 

kondisi ban, tekanan ban, kekasaran permukaan perkerasan, kecepatan 

kendaraan, dan keadaan cuaca. 

Untuk perencanaan disarankan mempergunakan nilai koefisien 

gesekan melintang maksimum seperti garis lurus. Terdapatnya faktor-

faktor yang membatasi seperti yang disebutkan diatas serta timbulnya 

hal-hal tersebut tidaklah sama untuk setiap tempat, maka dengan 

demikian akan terdapat beragam nilai superelevasi maksimum jalan 

yang diperbolehkan untuk setiap tempat dan negara. 

Menurut Silvia Sukirman (1994 : 78) mengatakan untuk daerah 

yang licin akibat sering turun hujan atau kabut sebaiknya e maksimum 

8%, dan di daerah perkotaan dimana sering kali terjadi kemacetan 

dianjurkan menggunakan e maksimum 4-6%. Pada daerah 

persimpangan tempat pertemuan beberapa jalur jalan, e maksimum 

yang dipergunakan sebaiknya rendah, bahkan dapat tanpa superelevasi. 

AASTHO menganjurkan pemakaian beberapa nilai superelevasi 

maksimum yaitu 0,04 ; 0,06 ; 0,08 ; 0,10 ; dan 0,12. 

Menurut Bina Marga, Indonesia pada saat ini umumnya 

mengambil nilai 0,08 dan 0,10, Bina Marga (luar kota) menganjurkan 

superelevasi maksimum 10% untuk kecepatan rencana > 30 km/jam 

dan 8% untuk kecepatan rencana 30 km/jam, sedangkan untuk jalan 

didalam kota dapat dipergunakan superelevasi maksimum 6%. 

Untuk kecepatan rencana < 80 km/jam berlaku persamaan 

f = - 0,00065 V + 0,192  ...................................  (1.6) 
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dan untuk kecepatan rencana antara 80 – 112 km/jam berlaku 

persamaan  

f = - 0,00125 V + 0,24. ...................................  (1.7) 

 

 

5. Radius Minimum atau Derajat Lengkung Maksimum 

Rumus umum untuk lengkung horizontal adalah : 

 e + f = V² 127 R ...................................  (1.8) 

 Dari persamaan 1.8 diatas, terlihat bahwa besarnya radius lengkung 

horizontal dipengaruhi oleh nilai e dan f serta nilai kecepatan rencana 

yang ditetapkan. 

Ini berarti nilai radius minimum atau derajat lengkung maksimum 

untuk nilai superelevasi maksimum dan koefisien gesekan melintang 

maksimum. Lengkung tersebut dinamakanlengkung tertajam yang 

dapat direncanakan untuk satu nilai kecepatan rencana yang dipilih 

pada satu nilai superelevasi maksimum. 

Berdasarkan pertimbangan peningkatan jalan dikemudian hari 

sebaiknya dihindarkan merencanakan alinyemen horizontal jalan 

dengan dengan menggunakan radius minimum yang menghasilkan 

lengkung tertajam tersebut. Disamping sukar menyesuaikan diri 

dengan peningkatan jalan juga menimbulkan rasa tidak nyaman pada 

pengemudi yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dari 

kecepatan rencana. Harga radius minimum ini sebaiknya hanya 

merupakan harga batas sebagai petunjuk dalam memilih radius untuk 

perencanaan saja. R minimum dapat ditentukan dengan 

mempergunakan persamaan 1.9 dibawah ini : 

..........................................      (1.9)  

 

Keterangan : 

R min = Radius Minimum 
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V  = Kecepatan 

e maks = Kemiringan melintang maksimum 

f maks = Koefisien gesekan melintang maksimum 

 

Tabel 4 . Besarnya R minimum untuk beberapa kecepatan rencana 

Kecepatan 

Rencana 

(km/jam) 

e maks 

(m/mˈ) 

f 

maks 

R min 

(perhitungan) 

m 

R min 

desain 

(m) 

40 0,1 0,166 47,363 47 

  0,8   51,213 51 

50 0,1 0,16 75,858 76 

  0,8   82,192 82 

60 0,1 0,153 112,041 112 

  0,8   121,659 122 

70 0,1 0,147 156,522 157 

  0,8   170,343 170 

80 0,1 0,14 209,974 210 

  0,8   229,062 229 

90 0,1 0,128 280,35 280 

  0,8   307,371 307 

100 0,1 0,115 366,233 366 

  0,8   403,796 404 

110 0,1 0,103 470,497 470 

  0,8   522,058 522 

120 0,1 0,09 596,768 597 

  0,8   666,975 667 

 

(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 2008 : 29-30) 

 

6. Pelebaran Perkerasan pada Lengkung Horizontal 

Kendaraan yang bergerak dari jalan lurus menuju ke tikungan, 

seringkali tak dapat mempertahankan lintasannya pada lajur yang 

disediakan. Hal ini disebabkan karena : 

a.) Pada waktu membelok yang diberi belokan pertama kali hanya 

roda depan, sehingga lintasan roda belakang agak keluar lajur (off 

tracking). 
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b.) Jejak lintasan kendaraan tidak lagi berimpit, karena bemper depan 

dan belakang kendaraan akan mempunyai lintasan yang berbeda 

dengan lintasan roda depan dan roda belakang kendaraan. 

c.) Pengemudi akan mengalami kesukaran dalam mempertahankan 

lintasannya tetap pada lajur jalannya terutama pada tikungan-

tikungan yang tajam atau pada kecepatan-kecepatan yang tinggi. 

 

Untuk menghindari hal tersebut diatas maka pada tikungan-

tikungan yang tajam perlu perkerasan jalan diperlebar. Pelebaran 

perkerasan ini merupakan faktor dari jari-jari lengkung, kecepatan 

kendaraan, jenis dan ukuran kendaraan rencana yang dipergunakan 

sebagai dasar perencanaan. Pada umumnya truk tunggal merupakan 

jenis kendaraan yang dipergunakan sabagai dasar penentuan tambahan 

lebar perkerasan yang dibutuhkan. Tetapi pada jalan-jalan dimana 

banyak dilewati kendaraan berat, jenis kendaraan semi trailer 

merupakan kendaraan yang cocok dipilih untuk kendaraan rencana. 

Tentu saja pemilihan jenis kendaraan rencana ini sangat 

mempengaruhi kebutuhan akan pelebaran perkerasan dan biaya 

pelaksanaan jalan tersebut. 

Elemen-elemen dari pelebaran perkerasan tikungan terdiri dari : 

a.) Off Tracking (U) 

b.) Kesukaran dalam mengemudi di tikungan (Z) 

 

 

Dari gambar. 3 dapat dilihat : 

b = Lebar kendaraan rencana 

B   = Lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan di tikungan 

pada  lajur sebelah dalam 

U = B – b 

C = Lebar perkerasan samping di kiri dan kanan kendaraan 

Z = Lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan 
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Bn = Lebar total perkerasan pada bagian lurus 

Bt = Lebar total perkerasan di tikungan 

n = Jumlah lajur  

Bt = n (B + C) + Z 

Δb = Tambahan lebar perkerasan di tikungan 

Δb = Bt – Bn 

 

a.) Off Tracking 

Untuk perencanaan geometrik jalan antar kota, Bina Marga 

memperhitungkan lebar B dengan mengambil posisi kritis kendaraan 

yaitu pada saat roda depan kendaraan pertama kali dibelokan dan 

tinjauan dilakukan untuk lajur sebelah dalam. 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang 

berdasarkan kendaraan rencana truk tunggal. 
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Gambar 3. Pelebaran perkerasan pada tikungan 

(Sumber : Silvia Sukirman, 1994 : 143) 

 

 

Rw  = radius lengkung terluar dari lintasan kendaraan pada lengkung   

horizontal untuk lajur sebelah dalam 

Besarnya Rw dipengaruhi oleh tonjolan depan (A) kendaraan 

dan sudut belokan roda depan (α). 
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Ri   = radius lengkung terdalam dari lintasan kendaraan pada lengkung 

horizontal untuk lajur sebelah dalam. Besarnya Ri dipengaruhi 

oleh jarak gandar kendaraan (p). 

 

B  

 

Ri + b   

 

 ...................................  (1.10) 

 

 

 

 

 

B   

 

Rc      = radius lengkung untuk lintasan luar roda depan yang besarnya 

dipengaruhi oleh sudut α. 

Rc diasumsikan sama dengan Ri + ½b 

 

  + (p + A)  

 

   

 

Ri + b   

 

Ri         ................................    (2.1) 
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b    a 

 

 

Rw  

 ...........           (2.2) (2.2) 

 

 

U = B – b, sedangkan ukuran kendaraan rencana truk adalah : 

p = jarak antara gandar = 6,5 m 

A = tonjolan depan kendaraan = 1,5 m 

b = lebar kendaraan = 2,5 m 

 

Sehingga :  

 

     ......... (2.3) 

 

Dan Rc = radius lajur sebelah dalam + ½ lebar perkerasan + ½b. 

 

 

 

b.) Kesukaran dalam mengemudi di tikungan  

 

     Tambahan lebar perkerasan akibat kesukaran dalam mengemudi 

di tikungan diberikan oleh AASTHO sebagai fungsi dari kecepatan 

dan radius lajur sebelah dalam. Semakin tinggi kecepatan kendaraan 

dan semakin tajam tikungan tersebut, semakin besar tambahan 

pelebaran akibat kesukaran dalam mengemudi. Hal ini disebabkan 

oleh kecenderungan terlemparnya kendaraan kearah luar dalam 

gerakan menikung tersebut. 
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Z = 0,105 V/R   ....................................... (2.4) 

Dimana :  

V = kecepatan, km/jam 

R = radius lengkung, m 

Kebebasan samping di kiri dan kanan jalan tetap harus 

dipertahankan demi keamanan dan tingkat pelayanan jalan. Kebebasan 

samping (C) sebesar 0,5 m, 1 m, dan 1,25 m cukup memadai untuk 

jalan dengan lebar 6 m, 7 m, dan 7,50 m. 

 

c.) Pencapaian pelebaran pada lengkung horizontal 

 

Pelebaran pada lengkung horizontal harus dilakukan perlahan-

lahan dari awal lengkung ke bentuk lengkung penuh dan sebaliknya, 

hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk lintasan yang baik bagi 

kendaraan yang hendak memasuki lengkung atau meninggalkannya. 

Pada lengkung-lengkung lingkaran sederhana, tanpa lengkung 

peralihan pelebaran perkerasan dapat dilakukan di sepanjang lengkung 

peralihan fiktif, yaitu bersamaan dengan tempat perubahan kemiringan 

melintang. 

Pada lengkung-lengkung dengan lengkung peralihan tambahan 

lebar perkerasan dilakukan seluruhnya di sepanjang lengkung 

peralihan tersebut. 

 

7. Jarak Pandang 

a.) Keamanan Pengendara di Tikungan 

Keamanan dan kenyamanan pengemudi kendaraan untuk 

dapat melihat dengan jelas dan menyadari situasinya pada saat 

mengemudi, sangat tergantung pada jarak yang dapat dilihat dan 

tempat duduknya. Panjang jalan di depan kendaraan yang masih 
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dapat dilihat dengan jelas diukur dari titik kedudukan pengemudi, 

disebut jarak pandang. 

 

Jarak pandang berguna untuk : 

1.) Menghindarkan terjadinya tabrakan yang dapat membahayakan 

kendaraan dan manusia akibat adanya benda yang berukuran 

cukup besar, kendaraan yang sedang berhenti, pejalan kaki, 

atau hewan-hewan pada lajur jalannya. 

2.) Memberi kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang 

bergerak dengan kecepatan lebih rendah dengan 

mempergunakan lajur disebelahnya. 

3.) Menambah efisiensi jalan tersebut, sehingga volume pelayanan 

dapat dicapai semaksimal mungkin. 

4.) Sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas dalam menempatkan 

rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan pada setiap segmen 

jalan. 

(Departemen Pekerjaan Umum, 2008 : 29-30) 

 

 

b.) Daerah Bebas Samping di Tikungan 

1.) Daerah bebas samping di tikungan adalah ruang untuk 

menjamin kebebasan pandang di tikungan sehingga d dipenuhi. 

2.) Daerah bebas samping dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan pandangan di tikungan dengan membebaskan 

obyek-obyek penghalang sejauh E (n). Diukur dari garis 

tengah lajur dalam sampai obyek penghalang pandangan 

sehingga persyaratan d dipenuhi. 
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3.) Daerah bebas samping di tikungan dihitung berdasarkan 

rumus-rumus sebagai berikut : 

i.) Jika d < L : 

E = R [ 1 – cos (90° . d / (n .R))] .......................... (2.5) 

 

 

Gambar 4. Daerah bebas samping di tikungan, untuk d < L 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 23) 

 

 

ii.) Jika d > L : 

E = R [ 1 – cos (90°.d / (n .R))] . ½ (d.L) sin (90° . d / (n 

.R))                 ..................................... (2.6) 

 

 

Gambar 5. Daerah bebas samping di tikungan, untuk d > L 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 24) 
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Dimana :  R = Jari-jari tikungan (m) 

  d = Jarak pandang henti (m) 

  L = Panjang tikungan (m) 

Tabel dibawah ini berisi nilai E dalam satuan meter, yang 

dihitung menggunakan persamaan (1.1) dengan pembulatan-

pembulatan untuk d < L. Tabel tersebut dapat dipakai untuk 

menetapkan E. 
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Tabel 5. E (m) untuk d < L, VR (km/jam) dan d (m). 

R 

(m) 

VR  = 20 30 40 50 60 80 100 120 

d = 16 27 40 55 75 120 175 250 

5000               1,6 

3000               2,6 

2000             1,9 3,9 

1500             2,6 5,2 

1200           1,5 3,2 6,5 

1000           1,8 3,8 7,8 

800           2,2 4,8 9,7 

600           3 6,4 13 

500           3,6 7,6 15,5 

400         1,8 4,5 9,5 
Rmin = 

500  

300         2,3 6 
Rmin = 

350 
  

250       1,5 2,8 7,2     

200       1,9 3,5 
Rmin = 

210 
    

175       2,2 4       

150       2,5 4,7       

130     1,5 2,9 5,4       

120     1,7 3,1 5,8       

110     1,8 3,4 
Rmin = 

115 
      

100     2 3,8         

90     2,2 4,2         

80     2,5 4,7         

70   1,5 2,8 
Rmin = 

80 
        

60   1,8 3,3           

50   2,3 3,9           

40   3 
Rmin = 

50 
          

30   
Rmin = 

30   
            

20 1,6               

15 2,1               

  Rmin = 15               

 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 24) 
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Tabel 6. E (m) untuk d > L, VR (km/jam) dan d (m), dimana d – L 25 

m 

R (m) 

VR = 20 30 40 50 60 80 100 120 

d = 16 27 40 55 75 120 175 250 

6000               1,6 

5000               1,9 

3000             1,6 3,1 

2000             2,5 4,7 

1500           1,5 3,3 6,2 

1200           2,1 4,1 7,8 

1000           2,5 4,9 9,4 

800         1,5 3,2 6,1 11,7 

600         2 4,2 8,2 15,6 

500         2,3 5,1 9,8 18,6 

400       1,8 2,9 6,4 12,2 
Rmin = 

500 

300 
  

  1,5 2,4 3,9 8,5 
Rmin = 

350 
  

250     1,8 2,9 4,7 10,1     

200     2,2 3,6 5,8 
Rmin = 

210 
    

175   1,5 2,6 4,1 6,7       

150   1,7 3 4,8 7,8       

130   2 3,5 5,5 8,9       

120   2,2 3,7 6 9,7       

110   2,4 4,1 6,5 
Rmin = 

115 
      

100   2,6 4,5 7,2         

90 1,5 2,9 5 7,9         

80 1,6 3,2 5,6 8,9         

70 1,9 3,7 6,4 9,7         

60 2,2 4,3 7,4 
Rmin = 

80 
        

50 2,6 5,1 8,8           

40 3,3 6,4 
Rmin = 

50 
          

30 4,4 8,4             

20 6,4 
Rmin = 

30 
            

15 8,4               

  Rmin = 15               

 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga,  1997 : 25) 
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Tabel 7. E (m) untuk d > L, VR (km/jam) dan d (m), dimana d -L 50   

m. 

R 

(m) 

VR = 20 30 40 50 60 80 100 120 

d = 16 27 40 55 75 120 175 250 

6000               1,8 

5000               2,2 

3000             2 3,6 

2000           1,6 3 5,5 

1500           2,2 4 7,3 

1200           2,7 5 9,1 

1000         1,6 3,3 6 10,9 

800         2,1 4,1 7,5 13,6 

600       1,8 2,7 5,5 10 18,1 

500       2,1 3,3 6,6 12 21,7 

400     1,7 2,7 4,1 8,2 15 
Rmin = 

500 

300     2,3 3,5 5,5 10,9 
Rmin = 

350 
  

250   1,7 2,8 4,3 6,5 13,1     

200   2,1 3,5 5,3 8,2 
Rmin = 

210 
    

175   2,4 4 6,1 9,3       

150 1,5 2,9 4,7 7,1 10,8       

130 1,8 3,3 5,4 8,1 12,5       

120 1,9 3,6 5,8 8,8 13,5       

110 2,1 3,9 6,3 9,6 
Rmin = 

115 
      

100 2,3 4,3 7 10,5         

90 2,6 4,7 7,7 11,7         

80 2,9 5,3 8,7 13,1         

70 3,3 6,1 9,9 
Rmin = 

80 
        

60 3,9 7,1 11,5           

50 4,6 8,5 13,7           

40 5,8 10.5 
Rmin = 

50 
          

30 7,6 13.9             

20 11,3 
Rmin = 

30 
            

15 14,8               

  Rmin = 15               

 

(Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997 : 26) 
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8. Alinyemen Vertikal 

Alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan 

bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 

jalur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk 

jalan dengan median. Seringkali disebut juga sebagai penampang 

memanjang jalan. 

Perencanaan alinyemen vertikal dipengaruhi oleh besarnya 

biaya pembangunan yang tersedia. Alinyemen vertikal yang mengikuti 

muka tanah asli akan mengurangi pekerjaan tanah, tetapi mungkin saja 

akan mengakibatkan jalan itu terlalu banyak mempunyai tikungan. 

Tentu saja hal ini belum tentu sesuai dengan persyaratan yang 

diberikan sehubungan dengan fungsi jalannya. Muka jalan sebaiknya 

diletakkan sedikit di atas muka tanah asli sehingga memudahkan 

dalam pembuatan drainase jalannya, terutama di daerah yang datar.di 

atas perbukitan atau pegunungan diusahakan banyaknya pekerjaan 

galian seimbang dengan pekerjaan timbunan, sehingga secara 

keseluruhan biaya yang dibutuhkan tetap dapat dipertanggung 

jawabkan. Penarikan alinyemen vertikal sangat dipengaruhi oleh 

berbagai pertimbangan seperti :  

1. Kondisi tanah dasar 

2. Keadaan medan 

3. Fungsi jalan 

4. Muka air banjir 

5. Muka air tanah 

6. Kelandaian yang masih memungkinkan 
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9.  Kelandaian 

Ketentuan kelandaian maksimum untuk jalan antar kota sebagai 

berikut : 

a.) Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan 

kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang 

berarti. 

b.) Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang 

bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan 

kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa 

harus menggunakan gigi rendah. 

c.) Kelandaian maksimum untuk berbagai VR ditetapkan dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 8. Kelandaian Maksimum 

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

40 

Kelandaian 

maksimum 

(%) 

3 3 4 5 8 9 10 10 

 

(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 2008 : 76) 

 

d.)  Panjang kritis yaitu panjang landai maksimum yang harus 

disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan 

kecepatannya sedemikian sehingga penurunan kecepatan tidak 

lebih dari separuh VR. Lama perjalanan tersebut ditetapkan 

tidak lebih dari satu menit. 

e.) Panjang kritis dapat ditetapkan dari Tabel. 9 . 
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Batas kritis umumnya diambil jika kecepatan truk berkurang 

mencapai 30 – 75 % kecepatan rencana, atau kendaraan terpaksa 

mempergunakan gigi rendah. Pengurangan kecepatan truk  

dipengaruhi oleh besarnya kecepatan rencana dan kelandaian-

kelandaian pada kecepatan truk sehingga berkisar antara 30 -50 % 

kecepatan rencana selama 1 menit perjalanan. Tetapi pada 

kecepatan rencana yang rendah, kelandaian tidak begitu 

mengurangi kecepatan truk. 

Kecepatan truk selama 1 menit perjalanan, pada kelandaian ± 

10 %, dapat mencapai 75 % kecepatan rencana. 

Panjang kritis yang disarankan oleh Bina Marga (luar kota), 

yang merupakan kira-kira panjang 1 menit perjalanan, dan truk 

bergerak dengan beban penuh. Kecepatan truk pada saat mencapai 

panjang kritis adalah sebesar 15 – 20 km/jam. 

 

Tabel 9. Panjang Kritis 

Kecepatan 

Pada Awal 

Tanjakan 

Kelandaian (%) 

4 5 6 7 8 9 10 

80 630 460 360 270 230 230 200 

60 320 210 160 120 110 90 80 

 

(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 2008 : 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


