
4 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Jalan 

Jalan raya berupa jalan di darat yang merupakan dua tempat yang sudah 

dilapisi dengan aspal atau diperbaiki agar dapat membolehkan perjalanan dengan 

berjalan kaki atau dengan beberapa alat angkut, termasuk kendaraan bermotor, 

kereta, sepeda, atau kuda. 

2.2. Klasifikasi dan Fungsi Jalan 

Transportasi khususnya transportasi darat yang berkembang, khususnya 

kendaraan bermesin yang melingkupi ukuran, jumlah, dan jenis sehingga 

permasalahan daya dukung dari perkerasan, kelancaran arus lalu lintas, dan 

kenyamanan jalan harus menjadi perhatian, maka dari itu perlu adanya sebuah 

determinasi dalam merencanakannya. Menurut pereturan daerah No. 26, jalanan 

yang ada pada lingkungan perkotaan dibagi menjadi jaringan jalan pokok/primer 

dan jaringan jalan sekunder. 

2.2.1. Jaringan Jalan Berdasarkan Sistemnya 

a. Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan pokok/primer disusun agar dapat mengikuti resolusi 

pengendalian sebuah tata ruang dan sistem pemekaran di kawasan tingkat nasional, 

yang menyambungkan titik-titik dari pelaku distribusi. 

a. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Mengacu pada pengaturan tata ruang kota, sistem jaringan jalan sekunder 

ditumpuk agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang bertujuan sebagai penghubung 

wilayah yang memiliki fungsi primer, sekunder pertama, sekunder kedua, sekunder 

ketiga, hingga kawasan perumahan. 
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2.2.2. Berdasarkan Fungsi Jalannya 

1) Jalan arteri Primer 

adalah jalan penghubung antara kota strata kesatu dengan kota strata 

kedua.  

2) Jalan Kolektor Primer  

adalah jalan penghubung antara kota strata kedua ke kota strata kedua 

dan juga menyambungkan kota strata kedua dengan kota strata ketiga. 

3) Jalan Lokal Primer 

adalah jalan penghubung antara kota strata kesatu dengan kapling atau 

menghubungkan kota strata kedua dengan kapling atau kota strata ketiga. 

4) Jalan arteri Sekunder 

adalah jalan penghubung antara sektor primer dengan sektor sekunder 

atau jalan penghubung antara sektor kesatu dengan  sektor sekunder kedua. 

 

2.3. Tipe Jalan 

Jalan dibedakan menjadi dua bagian yaitu jalan tipe I (full access control) 

yaitu jalan masuk/akses langsung sangat dibatasi secara efisien, dan jalan tipe II 

(partial or non access control) yaitu jalan masuk/akses langsung diijinkan secara 

terbatas seperti pada tabel 2.1 berikut:  

 

Tabel 2.1 Tipe Jalan I 

Fungsi Kelas 

Utama 

Sekunder 

Arteri I 

Kolektor II 

Arteri II 

Sumber: Rekayasa Jalan, Alamsyah, (2001:11) 

 

Tabel 2.2 Tipe Jalan II 

Fungsi  Volume LL Rencana (smp) Kelas 

Utama Arteri  I 

Kolektor 
10.000 atau lebih I 

Kurang dari 10.000 II 

Sekunder 
Arteri 

20.000 atau lebih I 

Kurang dari 20.000 II 

Kolektor 
6.000 atau lebih II 

Kurang dari 6.000 III 
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Lanjutan Tabel 2.2 Tipe Jalan II 

Fungsi  Volume LL Rencana (smp) Kelas 

 Lokal 
500 atau lebih III 

Kurang dari 500 IV 

Sumber: Rekayasa Jalan, Alamsyah, (2001:12) 

 

2.4. Kecepatan Rencana 

Kecepatan rencana adalah kecepatan yang sudah diaplikasikan bagi 

perencanaan atau desain yang mana operasi kendaraan dipengaruhi oleh korelasi 

setiap segi fisiknya. Yang dimaksud dengan Kecepatan adalah kecepatan max yang 

bisa distabilkan agar kendaraan yang melaju seolah-olah diarahkan gerakannya. 

Kecepatan rencana suatu jalan di perkotaan dijabarkan berdasarkan tipe dan 

kelasnya, seperti pada tabel: 

 

Tabel 2.3 Kecepatan Rencana 

Type Jalan Klas Jalan Kecepatan ( km/jam ) 

Type I 
Klas I 100 atau 80 

Klas II 100 atau 60 

 

Type II 

Klas I 60 

Klas II 60 atau 50 

Klas III 40 atau 30 

Klas IV 30 atau 20 

Sumber: Rekayasa Jalan, Alamsyah, (2001:13) 

 

2.5. Bagian-bagian Jalan 

Menurut Bina Marga (1997) elemen-elemen pada jalan dikategorikan 

sebagai berikut: 

 

2.5.1. DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan) 

DAMAJA adalah daerah yang meliputi bahu jalan, drainase, dan garis 

penampangnya, lalu lintas diliputi oleh bahu jalan, memakai atau tanpa jalan arah 

pemisah dan bahu jalan, lebar batas keamaan pada konstruksi jalannya di kedua 

bagian jalan, sumbu jalan yang berada pada 5 meter di atas permukaan aspal, dan 

kedalaman ruang 1,5 meter di bwah muka jalan. 
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2.5.2. DAMIJA (Daerah Milik Jalan) 

DAMIJA ialah ruang yang dari pembina jalan dan hak terntentu dibatasi 

sepanjang jalan tersebut seperti lebar dan tinggi tertentu. Biasanya patok DMJ yang 

berwarna kuning dipasang setiap jarak 1km.  

 

2.5.3. DAWASJA (Daerah Pengsawas Jalan) 

DAWASJA adalah jalur kawasan yang terletak diluar milik, yang 

pemakaiannya telah dikontrol daripada Pembina Jalan supaya diharpkan tidak 

menggangu pemudi dan DAMIJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Damaja, Damija, Daswaja dilingkungan antar kota. 
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997:12) 

 

2.6. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

 Perkerasan lentur dapat didefinisikan sebagai perkerasan yang terdiri dari 

campuran bahan aspal atau bitumen dan agregat yang ditempatkan di lapisan yang 

berbahan granular dengan kualitas yang sesuai pada lapisan di atas subgrade. Jalan 

macadam yang terikat air dan jalan tanah yang stabil dengan atau tanpa campuran 

aspal adalah contoh dari perkembangan jalan perkerasan lentur.  

Desain dari perkerasan lentur yang flexible didasarkan untuk menahan 

beban yang ditransmisikan ke bawah dari permukaan berdasarkan pada penyebaran 

beban yang semakin besar. Menurut Sukirman (1999) perkerasan lentur terdiri dari 
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beberapa lapisan yaitu lapis permukaan(surface), lapisan pondasi atas (base), lapis 

pondasi bawah (subbase) dan lapis dan lapis tanah dasar (subgrade). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Susunan Lapisan Konstruksi Perkerasan Lentur 
Sumber: Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Tebal Lentur Jalan Raya Dengan Metode  

Analisis Komponen (1987:4) 

 

2.6.1. Lapisan Permukaan (Surface) 

Lapis permukaan ialah lapis-lapis struktur perkerasan yang dirancang untuk 

mengakomodasi beban lalu lintas, lapisan atas yang menahan beban, abrasi lalu 

lintas, dan efek disintegrasi iklim. Lapisan atas perkerasan lentur kadang-kadang 

disebut Wearing Course. 

 

2.6.2. Lapisan Pondasi Atas (Base) 

Lapisan pondasi atas adalah lapisan yang berupa material di jalan aspal atau 

lapisan yang terletak dibawah lapisan permukaan yang terdiri dari lapis permukaan 

dan ditambahkan bahan pengikat (Prime Coat). 

 

2.6.3. Lapisan Pondasi Bawah (Subbase) 

Lapisan pondasi bawah adalah lapisan material agregat yang diletakkan diatas 

tanah dasar, dimana lapisan-lapisan dasar berada. Lapisan ini dapat dihilangkan 

jika hanya ada pejalan kaki di atasnya, tapi diperlukan untuk permukaan yang 

digunakan oleh kendaraan. 
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2.6.4. Lapisan Tanah Dasar (Subgrade) 

Adalah lapisan yang mana akan dipakai sebagai penahan lapisan-lapisan 

pondasi bawah dalam perkerasan. Lapisan tanah dasar biasanya adalah tanah yang 

dipadatkan, tanah yang di ambil dari lokasi tertentu yang sudah dimampatkan atau 

tanah yang di stabilisasi dengan bahan kimia atau baha-bahan lainnya. agar 

pemadatan tanah menjadi baik maka bisa dilakukakn dengan kadar air yang 

optimum dan konstan selama dalam umur perencanaan. Tentu saja faktor ini dapat 

dilakukan dengan didukung drainase yang baik. Dilihat dari permukaan tanah asli, 

lapisan tanah dasar dibedakan menjadi:  

a. Lapis susunan tanah galian  

b. Lapis susunan tanah urugan 

c. Lapis susunan tanah asli  

Kestabilan yang tinggi terhadap perubahan volume tanah dasar sebaiknya 

dipadatkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sifat-sifat daya dukung tanah sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan konstruksi perkerasan jalannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penyebaran beban roda melalui lapisan perkerasan jalan. 
Sumber: Sukirman, (1999:7) 
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2.7. Parameter Perencanaan Perkerasan Jalan Raya 

 

2.7.1. Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C) 

Jalur rencana adalah Jalur lalulintas daripada sebuah jalan yang tujuannya 

menerima lalulintas terbanyak. Kalau jalan tersebut tidak mempunyai jalur batas, 

total jalur-jalur bisa detentukan berdasarkan tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.4 Jumlah Lajur Berdasarkan Lebar Perkerasan 

Lebar Perkerasan (L) Jumlah Lajur 

L < 5,50 m 

5,50 m ≤ L < 8,25 m 

8,25 m ≤ L < 11,25 m 

11,25 m ≤ L < 15,00 m 

15,00 m ≤ L < 18,75 m 

18,75 m ≤ L < 22,00 m 

1 jalur 

2 jalur 

3 jalur 

4 jalur 

5 jalur 

6 jalur 

Sumber: Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Tebal Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisis Komponen (1987:7) 

 

Koefisien distribusi kendaraan (C) untuk kendaraan ringan dan berat yang 

lewat pada jalur rencana ditentukan menurut daftar dibawah ini: 

 

Tabel 2.5 Koefisien Distribusi Kendaraan 

Jumlah 

Lajur 
Kendaraan ringan Kendaraan berat Keterangan: 

 1 arah 2 arah 1 arah 2 arah Berat total < 5 ton,misalnya: Mobil 

Penumpang, pick up, Mobil Hantaran. 

 

Berat total > 5 ton, misalnya: Bus, 

truk, traktor, semi trailer, trailer. 

 

1 Lajur 

2 Lajur 

3 Lajur 

4 Lajur 

5 Lajur 

6 Lajur 

1,00 

0,60 

0,40 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,40 

0,30 

0,25 

0,20 

1,00 

0,70 

0,50 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,475 

0,45 

0,425 

0,40 

Sumber: Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Tebal Lentur Jalan Raya Dengan Metode 

Analisis Komponen (1987:7) 

 

2.7.2. Anga Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan  

Untuk mencari angka ekivalen (E) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. E. Sumbu Tunggal = (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑔

8610
)

4

 

b. E. Sumbu Ganda    = (
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑔

8610
)

4

. 0,086 
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Tabel 2.6 Angka Ekivalen (E) Sumbu Kendaraan 

Beban Sumbu Angka Ekivalen 

Kg Lb Sumbu Tunggal Sumbu Ganda 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

8160 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

16000 

2205 

4409 

6614 

8818 

11023 

13228 

15432 

17637 

18000 

19841 

22046 

24251 

26455 

28660 

30864 

33069 

35276 

0.0002 

0.0036 

0.0083 

0.0577 

0.1410 

0.2923 

0.5415 

0.9238 

1.0000 

1.4798 

2.2555 

3.3022 

4.6770 

6.4419 

8.6647 

114184 

14.7815 

- 

0.0003 

0.0016 

0.0050 

0.0121 

0.0252 

0.0466 

0.0794 

0.0860 

0.1273 

0.1940 

0.2840 

0.4022 

0.5540 

0.7452 

0.9820 

1.2721 

Sumber: Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan  Metode Analisis 

Komponen (1987: 8) 

 

2.7.3. Lalu-lintas Harian Rata-rata dan Lintas Ekivalen 

a. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) 

  Lalulintas harian rata-rata (LHR) pada tipe kendaraan dapat 

ditentukan pada saat awal umur rencananya. 

 

b. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

 LEP = LEP = ∑ LHR 𝑗 x C 𝑗 x E𝑛
𝑗=1 𝑗 

 

  Catatan: j = jenis kendaraan 

 

c. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

  LEA = ∑  LHR j (1 + 𝑖)𝑈𝑅 x C j x E j 
𝑛

𝑗=1
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Dimana: i = Perkembangan lalu lintas 

 

d. Lintas Ekivalen Tengah (LET) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

  LET = ½ x (LEP + LEA) 

 

e. Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 LER = LET x FP 

 

Faktor penyesuaian (FP) tersebut di atas ditentukan dengan rumus: FP = UR/10. 

 

2.7.4 Daya Dukung Tanah (DDT) 

 Cara untuk menetapakkan daya dukung tanah bisa menggunakan grafik 

kolerasi (Gambar 2.3). yang dimaksud ini adalah harga dari CBR Lapangan atau 

dari CBR pada laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.3 Grafik kolerasi DDT dan CBR 

Catatan: Hubungan nilai CBR dengan garis mendatar kesebelah kiri diperoleh nilai DDT. 

Sumber: Petunjuk Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis Komponen 

(1987:9) 



13 
 

2.7.5 Faktor Regional (FR) 

FR sangat berhubungan dengan kondisi terkait. kondsi lapangan dan iklim 

mendominasi keadaan beban daya dukung tanah dan perkerasannya adalah kondisi-

kondisi yang dimaksud. Dengan demikian Faktor regional dalam bentuk kelandaian 

tikungan hanya dipengaruhi oleh penentuan tebal perkerasannya. 

 

Tabel 2.7 Faktor Regional (FR) 

 

% Kendaraan Berat % Kendaraan Berat % Kendaraan Berat 

≤30% >30% ≤30% >30% ≤30% >30% 

Iklim I 

< 900 

mm/tahun 

0,5 1,0 – 1,5 1,0 1,5 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 

Iklim II 

≥900 

mm/tahun 

1,5 2,0 – 2,5 2,0 2,5 – 3,0 2,5 3,0 – 3,5 

Sumber: Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Tebal Lentur Jalan Raya Dengan Metode  

Analisis Komponen 1987 

 

2.7.6 Indeks Permukaan (IP) 

Untuk tingkatan pemerhati lalulintas yang melintas sangat dipengaruhi oleh 

Indeks Permukaan yang menyatakan nilai kerataan atau kehalusan dan 

kekokohannya. Nilai IP beserta artinya dapat dilihat pada bawah ini: 

 

IP = 1,0 : Adalah menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat 

sehingga sangat menggangu lalu lintas kendaraan. 

IP = 1,5 : Adalah tingkat pelayanan rendah yang masih mungkin (jalan tidak 

terputus). 

IP = 2,0 : Adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang mantap. 

IP = 2,5 : Adalah menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. 
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Tabel 2.8  Indeks permukaan Pada Akhir Umum Rencana (IPt) 

LER= 

Lintas 

Ekivalen 

Rencana*) 

Klasifikasi Jalan 

Lokal Kolektor Arteri Tol 

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

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

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

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

*) LER dalam satuan angka ekivalen 8,16 ton beban sumbu tunggal 
Sumber: Petunjuk Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis 

Komponen (1987: 15) 

 

Indeks permukaan awal pada umur rencana (Ipo) dapat detentukan dengan 

memperhatikan jenis lapisan permukaan jalannya (kedataran, kemulusan serta 

kekuatanan) pada awal umur rencana, seperti:  

 

Tabel 2.9 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo) 

Jenis Lapis 

Perkerasan 
Ipo Rougnes*)mm/km 

LASTON 
≤ 4 ≤ 1000 

3,9-3,5 > 1000 

LASBUTAG 
3,9-3,5 ≤ 2000 

3,4-3,0 > 2000 

HRA 
3,9-3,5 ≤ 2000 

3,4-3,0 < 2000 

BURDA 3,9-3,5 < 2000 

BURTU 3,4-3,0 < 2000 

LAPEN 
3,4-3,0 ≤ 3000 

2,9-2,5 > 3000 

LATASBUM 2,9-2,5  

BURAS 2,9-2,5  

LATASIR 2,9-2,5  

JALAN TANAH ≤ 2,4  

JALAN KERIKIL ≤ 2,4  

Sumber: Petunjuk Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis 

Komponen (1987: 11) 
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2.7.7 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien kekakuan relatif (a) digunakan sebagai susunan di permukaan, 

pondasi, pondasi bawah, dilakukan dengan kolerasi yang sebanding dengan poin 

Marshall Test (bahan yang memakai aspal), tekanan (untuk bahan yang 

distabilisasikan menggunakan semen/kapur), atau CBR (untuk lapis pondasi atau 

pondasi bawah). 

 

Tabel 2.10 Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Koefisien 

Kekuatan Relatif 

Kekuatan 

Bahan 
Jenis Bahan 

a1 a2 a3 Ms 

(kg) 

Kt 

(kg/cm2) 

CBR %  

0,4 - - 744 - - LASTON 

0,35 - - 590 - - 

0,32 - - 454 - - 

0,30 - - 340 - - 

0,35 - - 744 - - LASBUTAG 

0,31 - - 590 - - 

0,28 - - 454 - - 

0,26 - - 340 - - 

0,30 - - 340 - - HRA 

0,26 - - 340 - - Aspal Macadam 

0,25 - - - - - LAPEN (mekanis) 

0,20 - - - - - LAPEN (manual) 

- 0,28 - 590 - - LASTON ATAS 

- 0,26 - 454 - - 

- 0,24 - 340 - - 

- 0,23 - - - - LAPEN (mekanis) 

- 0,19 - - - - LAPEN (manual) 

- 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan semen 

- 0,13 - - 18 - 

- 0,15 - - 22 - Stab. Tanah dengan kapur 

- 0,13 - - 18 - 

- 0,14 - - - 100 Pondasi macadam (basah) 

- 0,12 - - - 60 Pondasi macadam 

- 0,14 - - - 100 Batu pecah (A) 

- 0,13 - - - 80 Batu pecah (B) 

- 0,12 - - - 60 Batu pecah (C) 

- - 0,13 - - 70 Sirtu/pitrun (A) 

- - 0,12 - - 50 Sirtu/pitrun (B) 

- - 0,11 - - 30 Sirtu/pitrun (C) 

- - 0,10 - - 20 Tanah/lempung kepasiran 

Sumber:Petunjuk Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis 

Komponen (1987:12) 
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2.8. Batas-Batas Minimum Tebal Perkerasan 

 

2.8.1. Lapisan Permukaan 

Tabel 2.11 Lapis permukaan 

ITP 
Tebal Minimum 

(cm) 
Bahan 

< 3,00 5 Lapis pelindung: (Buras/Burtu/Burda) 

3,00-6,70 5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 

6,71-7,49 7,5 Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 

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

≥ 10,00 10 Laston 

Sumber:Petunjuk Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis 

Komponen (1987:13) 

 

2.8.2. Lapisan Pondasi Atas 

 

Tabel 2.12 Lapis Pondasi Atas 

ITP Tebal Minimum (cm) Bahan 

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

  stabilitas tanah dengan kapur. 

3,00 – 7,49 20*) Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 

  stabilitas tanah dengan kapur. 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laston Atas 

 

 

7,50 – 9,99 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 

  stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam 

 15 Laston Atas 

10 – 12,14 20 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 

  Stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam, 

  Lapen, Laston Atas 

≥ 12,25 25 Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, 

  stabilitas tanah dengan kapur, pondasi macadam, 

  Lapen, Laston Atas 

Sumber:Petunjuk Perencanaan Tabel Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisis 

Komponen (1987:13) 

 

Bila digunakan ITP untuk pondasi bawah, jadi tebal minimumnya ialah 10 cm. 

 

2.9. Analisis Komponen Perkerasan 

Kekuatan relatif daripada tiap-tiap lapisan Perkerasan untuk waktu kedepan 

didasarkan pada perhitungan perencanaan, yang angka tebal perkerasannya 

dinyatakan oleh ITP (Indeks Tebal Perkerasan), pada rumus dibawah ini:  
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   ITP = a1.D1 + a2.D2 + a3.D3 

 

Dimana  :  a1, a2, a3  = koefisien kekuatan relatif bahan perkerasan 

  : D1, D2, D3 = tebal masing-masing lapisan perkrasan (cm) 

 

 *)  1 = Lapisan Permukaan  

  2 = Lapisan pondasi atas 

  3 = Lapisan pondasi bawah 

  

2.10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana anggaran dan biaya adalah kisaran biaya dari suatu pekerjaan yang 

dihitung berdasarkan volume pekerjaan, upah pekerja, harga material, dan lain-

lainnya. 

 

a. Harga satuan alat 

Harga satuan dasar alat ialah keluaran dari Analisis alat yang mencakupi 

biaya pemilikan (biaya pasti) serta biaya operasi dan pemeliharaan. 

b. Analisis harga satuan 

Didalam Analisis harga satuan ini dilaksanakan perhitungan agar dapat 

mengetahui bahan, upah tenaga kerja, dan peralatan.  

c. Harga satuan pekerjaan 

Harga satuan adalah harga dari sebuah pekerjaan tertentu persatuan tertentu 

berdasar pada rincian metode pelaksanan yang mengandung jenis, 

kapasitas, dan harga satuan dasar dari elemen-elemen bahan, peralatan dan 

tenaga kerja yang diperlukan dan didalamnya sudah termasuk biaya umum 

dan keuntungan. 

d. Harga pekerjaan 

Harga pekerjaan tercantum pada daftar harga dan kuantitas yang terdiri dari 

hasil jumlah/volume pekerjaan dikalikan harga satuan pekerjaan. 
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e. Estimasi biaya proyek 

Harga total pekerjaan diperoleh dari jumlah dari total harga pekerjaan 

ditambah dengan pajak pertambahan nilai. 

 

2.11. Analisis Harga Satuan 

Dalam penelitian ini Analisis harga satuan didaptkan dari dinas bina 

marga Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017. 

 

 


