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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Jalan  

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun. 

1980, dalam (BSN – RSNI T-14-2004). 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun. 1980 (dalam BSN – 

RSNI T-14-2004), sistem jaringan jalan dibagi menjadi 2 antara lain: 

1.  Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dalam peran 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah 

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat-pusat kegiatan. 

2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 

perkotaan. 

 

2.2 Klasifikasi Jalan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun. 1980, (dalam 

BSN – RSNI T-14-2004), Klasifikasi jalan menurut fungsi atau peranan 

dikelompokan menjadi 3 antara lain:  

1. Jalan arteri merukan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 

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

yang di batasi secara berdaya guna. 

2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

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

rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. 
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3. jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setenpat 

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

masuk tidak dibatasi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun. 1980 (dalam 

BSN –RSNI T-14-2004), klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan 

kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan 

sumbu terberat (MST) dalam satuan ton, disusun pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi menurut kelas jalan. 
 

Kelas Jalan 
 

Fungsi Jalan 
Dimensi kendaraan maksimum Muatan sumbu 

terberat (ton) Panjang (m) Lebar (m) 
I  

Arteri 
18 2,5 ˃10 

II 18 2,5 10 
III A 18 2,5 8 
III A 

Kolektor 
18 2,5 8 

III B 12 2,5 8 
III C Lokal  9 2,1 8 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

 

2.3 Geometrik Jalan 

2.3.1 Penentuan Jumlah Jalur 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, ditentukan berdasarkan prakiraan volume 

lalu lintas harian (VLR) yang dinyatakan dalam smp/hari dan menyatakan volume 

lalu lintas untuk kedua arah yang akan dijelaskan pada Tabel 2.2 dan 2.3. 

 

Tabel 2.2 Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan Perkotaan tak Terbagi (UD). 

Tipe Jalan 
Arus Lalu Lintas 
Total Dua Arah 

(kend/jam) 

Emp 

Hv 
MC 

Lebar jalur lalu lintas, Wc (m) 
≤ 6 ˃ 6 

Dua Jalur Tak 
Terbagi (2/2 UD) 

0 s.d 1.800 
˃ 1.800 

1,3 
1,2 

0,50 
0,35 

0,40 
0,25 

Empat lajur tak 
terbagi (4/2 UD) 

0 s.d 3.700 
˃ 3.700 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 
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Tabel 2.3 Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan Perkotaan Satu Arah dan 

Terbagi.  

Tipe jalan 
Arus lalu lintas 

perlajur (kend/jam) 
Emp 

HV MC 
Dua lajur satu arah 

(2/I) dan empat lajur 
terbagi (4/2D) 

0 s.d. 1.050 
˃ 1.050 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Tiga lajur satu arah 
(3/I) dan enam lajur 

terbagi (6/2D) 

0 s.d. 1.100 
˃ 1.000 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

Keterangan : 

HV: kendaraan berat; kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3,50 m, 

biasanya beroda lebih dari 4 (termasuk bus, truk, dan truk kombinasi) Mc: sepeda 

motor, kendaraan bermotor dua atau tiga. (sumber : BNS – RSNI T-14-2004) 

 

2.3.2 Kecepatan Rencana 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, kecepatan rencana (VR) 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 lenggang dan pengarus samping jalan yang tidak berarti. VR 

untuk masing-masing fungsi jalan ditetapkan sebagai Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Kecepatan Rencana (VR) Sesuai Klasifikasi Jalan si Kawasan Perkotaan 
Fungsi Jalan Kecepatan rencana, VR (km/h) 

1. Arteri Primer 
2. Kolektor Primer 
3. Arteri Sekunder 
4. Kolektor Sekunder 
5. Lokal Sekunder 

50 – 100 
40 – 80 
50 – 80 
30 -50 
30 -50 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

 

2.3.3 Kendaraan Rencana 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, kendaraan rencana adalah kendaraan yang 

dimensi dan radius putarnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik. 

Kendaraan rencana dikelompokan kedalam 3 kategori: Kendaraan kecil, diwakilkan 
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oleh mobil penumpang, kendaraan sedang, diwakilkan oleh truk 3 as atau bus besar 

2 as, Kendaraan besar, diwakilkan oleh truk semi trailer dan truk trailer. 

Dimensi dasar untuk masing-masing kategori kendaraan rencana di tujukan 

dalam table 2.5. 

 

Tabel 2.5 Dimensi Kendaraan Rencana (m) 

Jenis 
kendaraan 

rencana 
Symbol 

Dimensi kendaraan Dimensi tonjolan Radius 
putar 

minimum 

Radius 
tonjolan 

minimum Tinggi Lebar Panjang Depan 
Belaka

ng 

Mobil 
penumpang P 1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 

7,3 
 

4,4 

Truk As 
tunggal SU 4,1 2,4 9,0 1,1 1,7 12,8 8,6 

Bis Gandengan A-BUS 3,4 2,5 18,0 2,5 2,9 12,1 6,5 
Truk 

Semitrailer 
Kombinasi 

Sedang 

WB-12 4,1 2,4 13,9 0,9 0,8 12,2 5,9 

Truk 
Semitrailer 
Kombinasi 

Besar 

WB-15 4,1 2,5 16,8 0,9 0,6 13,7 5,2 

Convensional 
School bus SB 3,2 2,4 10,9 0,8 3,7 11,9 7,3 

City Transit 
Bus CB 3,2 2,5 12,0 2,0 2,3 12,8 7,5 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

 

2.4 Bagian-bagian Jalan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, bagian-bagian jalan dikelompokan sebagai 

berikut: 

 2.4.1 Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 

Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA): daerah manfaat jalan meliputi badan 

jalan, saluran tepi jalan, dan ambang penampangnya, badan jalan meliputi jalur lalu 

lintas, dengan atau tanpa jalan jalur pemisah dan bahu jalan, lebar antara batas 

ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan, tinggi 5 meter di atas 

permukaan perkerasan pada sumbu jalan, dan kedalaman ruang 1,5 meter di bwah 

muka jalan. 
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2.4.2 Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 

Daerah milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar 

dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dan hak tertentu. Biasanya 

pada jarak tiap 1 km dipasang patok DMJ berwarna kuning. Sejalur tanah tertentu 

diluar daerah manfaat Jalan tetapi di dalam Derah Milik Jalan dimasksudkan untuk 

memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk 

keperluan pelebaran Daerah manfaat jalan di kemudian hari. 

 

2.4.3 Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 

Daerah Pengawasan Jalan adalah sejalur tanah tertentu yang terletak di luar 

Milik Jalan, yang penggunaanya diawasi oleh Pembina Jalan dengan maksud agar 

tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konsentrasi bangunan jalan dalam 

hal tidak cukup luasnya Daerah Milik Jalan.    

 

Gambar 2.1. Tipikal Damaja, Damija dan Dawasja 
(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 
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2.5 Penampang Melintang Jalan 

2.51 Kompisisi Penampang Melintang Jalan Perkotaan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Komposisi potongan melintang jalan 

perkotaan adalah: Jalur lalu lintas, Bahu Jalan, Saluran Samping, median, termasuk 

jalur tepian, Trotoar/jalur pejalan kaki, Jalur sepeda, Separator/jalur hijau, Jalur 

lambat, dan Lereng/talud. 

Gambar 2.2. Tipikal Penampang Melintang Jalan Perkotaan 2 Jalur 2 Arah tak 

Terbagi yang Dilengkapi Jalur Pejalan Kaki. 
(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

 

2.5.2 Jalur Lalu Lintas Kendaraan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang 

di pergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan. 

Batas jalur lalu lintas dapat berupa median, bahu, trotoar, dan pulau jalan. Jalur lalu 

lintas dapat terdiri atas beberapa tipe sebagai berikut : 

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

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

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

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

keterangan : TB = Tidak berbagi 

   B    = Berbagi  
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2.5.3 Lebar Jalur 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, berdasarkan lebar jalur sangat di tentukan 

oleh jumlah dan lebar jalur. Lebar jalur dan bahu jalan di tentukan pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6. Penentuan Lebar Jalur dan Bahu Jalan 

 
 

Kelas 
Jalan 

 

Lebar Jalur (m) 
 

Lebar Bahu Sebelah Luar (m) 
 

 
Disarankan 

 
Minimum 

Tanapa trotoar Ada trotoar 

Disarankan Minimum Disarankan Minimum 

I 3,60 3,50 2,50 2,00 1,00 0,50 
II 3,60 3,00 2,50 2,00 0,50 0,25 

IIIA 3,60 2,75 2,50 2,00 0,50 0,25 
IIIB 3,60 2,75 2,50 2,00 0,50 0,25 
IIIC 3,60 2,75 1,50 0,50 0,50 0,25 

(Sumber : BSN – RSNI T-14-2004) 

 

2.5.4 Lajur 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, lajur adalah bagian jalan lalu lintas yang 

memanjang, dibatasi oleh marka jalan, memiliki lebar yang cukup untuk melewati 

suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Lebar lajur tergantung pada 

kecepatan dan kendaraan rencana. 

 

2.5.5 Bahu Jalan 

 Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Bahu jalan adalah bagian jalan yang 

terletak di tepi jalur lintas dan harus diperiksa. Fungsi  bahu jalan adalah sebagai 

berikut: 

a) Laju lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara dan atau tempat parker 

darurat. 

b) Ruang bebas samping bagi lalu lintas.  

c) Penyangga sampai untuk kestabilan perkerasan jalur lalu lintas kemiringan bahu 

jalan normal antara 3-5%. 
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Gambar 2.3 Tipikal Kemiringan Melintang Bahu Jalan 

(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.5.6 Median Jalan 

Median Jalan adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan 

dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Fungsi median adalah.  

a) Memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan arah 

b) Ruang Tunggu penyebrangan jalan 

c) Penempatan fasilitas jalan 

d) Tempat prasarana kerja sementara 

e) Penghijauan 

f) Tempat berhenti darurat 

g) Mengurangi silau dari sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan. 

Jalan 2 arah dengan 4 jalur atau lebih perlu dilengkapi median. Sedangkan 

lebar minimum median terdiri atas jalur tepian selebar 0,25-0,50 meter dan 

bangunan pemisah jalur. BSN – RSNI T-14-2004.  

 

2.6. Jarak Pandang 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, terdiri dari jarak pandang henti (Ss) dan daerah 

bebas samping di tikungan. 
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2.6.1 Jarak Pandang Henti (Ss) 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, terdiri dari dua elemen jarak yaitu: 

a) Jarak Awal reaksi (Sr) adalah pergerakan kendaraan sejak pengemudi melihat 

suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi 

menginjak rem. 

b) Jarak awal pengereman (Sb) adalah jarak pergerakan kendaraan sejak 

pengemudi menginjak rem sampai kendaraan tersebut berhenti. 

Rumus Jarak Pandang Henti (Jh) dengan rumus (AASHTO, 2001): 

 Ss = 0,278 x VR x T + 0,039 𝑉𝑅
2

𝑎
  ……………………………………………... (2.1) 

Keterangan : 

VR = Kecepatan rencana (km/jam). 

T = Waktu reaksi, di tetapkan 2,5 detik. 

a = Tingkat perlambatan (m/det2), ditetapkan 3,4 m/det2. 
 

Tabel 2.7. Jarak Pandang Henti (Ss) minimum Terhadap Kecepatan Rencana 
VR(km/h) 100 90 80 70 60 50 40 30 

Ss minimum (m) 185 160 130 105 85 65 50 35 
(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.6.2 Jarak Panadang Mendahului (Jd) 

Menurut Silvia Sukirman: (1999), Jarak Pandang Mendahului (Jd) adalah 

jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain didepannya 

dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke jalur semula. Jd ditentukan 

dalam rumus satuan meter sebagai berikut:  

Jd = d1 + d2 + d3 + d4 ………………………………………………………….. (2.2) 

 

Tabel 2.8 Panjang Jarak Pandang Mendahului 

VR km/jam 120 100 80 60 50 40 30 20 

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

(Sumber: Silvia Sukirman : 1999) 
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2.6.3 Daerah Bebas Samping di Tikungan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Daerah bebas samping di tikungan adalah 

ruang untuk menjamin kebebasan pandang di tikungan sehingga Ss dipenuhi. Hal 

ini untuk memudahkan pandangan di tikungan dengan membebaskan objek-objek 

penghalang sejauh M (m), diukur dari garis tengah lajur dalam sampai objek 

penghalang pandangan, sehingga persyaratan Jh dipenuhi. 

Derah bebas samping di tikungan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: 

M = R [1 − cos(
28,65 𝑆𝑠

𝑅
)] ……..……………….……………..…..…(2.3) 

 Keterangan : 

 R = Jari-jari tikungan (m). 

 Ss  = Jarak pandang henti (m). 

 M = Jarak yang diukur dari garis tengah lajur dalam samapai objek penghalang       

padangan (m). 

 

2.7 Alinyemen Horisontal 

2.7.1 Bentuk Tikungan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Bentuk Tikungan terdiri atas 3 bentuk 

umum, yaitu:  

a) Full Circle (FC) yaitu tikungan yang berbentuk busur lingkaran secara 

penuh. Tikungan ini memiliki satu titik pusat lingkaran dengan jari-jari 

yang seragam. 

b) Spiral-Circle-Spiral (SCS) yaitu tikungan yang terdiri atas 1 lengkung 

circle dan 2 lengkung spiral. 

c) Spiral-Spiral (SS) yaitu tikungan yang terdiri atas dua lengkung spiral. 

Penjelasan dan bentuk-bentuk tikungan dapat dilihat pada Gambar 2.4, Gambar 2.5 

dan Gambar 2.6. 
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Gambar 2.4. Tikungan Full Circle (FC) 

 

 
Gambar 2.5. Tikungan Spiral-Circle-Spiral (SCS) 
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Gambar 2.6. Tikungan Spiral-Spiral (SS) 

 

2.7.2 Panjang Bagian Lurus 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Panjang tikungan (Lt) terdiri dari panjang 

busur lingkaran (Lc) dan panjang 2 lengkung spiral (Ls) yang diukur sepanjang 

sumbu jalan. Untuk menjamin kelancaran dan kemudahan mengemudi kendaraan 

pada saat menikung pada jalan arteri perkotaan, maka panjang suatu tikungan 

sebaiknya tidak kurang dari 6 detik perjalanan. Panjang ini dapat diperhitungkan 

berdasarkan (VR) atau ditetapkan sesuai tabel di bawah. 

Pada tikungan Full Circle, Nilai Ls = 0, sehingga Lt = Lc 

Pada tikungan Spiral-Spiral, Nilai Lc = 0, sehingga Lt = 2Ls 

 

Tabel 2.9. Panjang Bagian Lengkung Minimum 
VR (km/h) Panjang tikungan minimum (m) 

100 170 
90 155 
80 135 
70 120 
60 105 
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Lanjutan Tabel 2.9. Panjang Bagian Lengkung Minimum 
VR (km/h) Panjang tikungan minimum (m) 

50 85 
40 70 

30 55 

(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.7.3 Kemiringan Tikungan (Superelevasi) 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Superelevasi harus dibuat pada semua 

tikungan kecuali tikungan yang memiliki radius yang lebih besar dari Rmin tanpa 

superelevasi. Besarnya superelevasi harus direncanakan sesuai VR. Superelevasi 

berlaku pada jalur lalu lintas dan bahu jalan. Nilai superelevasi maksimum 

ditetapkan 6% menujukan hubungan parameter perencanaan lengkung horizontal 

dengan kecepatan rencana. Pada jalan perkotaan untuk kecepatan rendah bila 

keadaan tidak memungkinkan, misalnya (akses lahan persimpangan, tanggung 

jawab, perbedaan elevasi). Superelevasi ditikungan boleh ditiadakan sehingga 

kemiringan melintang tetap normal. Jika kondisi tidak memungkinkan, superelevasi 

dapat ditiadakan. 

 

2.7.4 Jari-jari Tikungan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Jari-jari tikungan minimum (Rmin) 

ditetapkan sebagai berikut : 

 Rmin  = 𝑉𝑅
2

127(𝑒𝑚𝑎𝑘𝑠+𝑓𝑚𝑎𝑘𝑠)
 …………….…………………………….. (2.4) 

 Keterangan : 

 Rmin = Jari-jari tikungan minimum (m) 

 VR = Kecepatan Rencana (km/jam) 

 emaks = superelevasi maksimum (%) 

 fmaks  = koefisien gesek untuk perkerasan aspal f=0,012 – 0,017  
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Tabel 2.10. Jari-jari Tikungan Minimum, Rmin (m), (emaks = 6%) 
VR 

(km/h) 
100 90 80 70 60 50 40 30 

fmax 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 
Rmin (m) 435 335 250 195 135 90 55 30 

(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

Tabel 2.11 Hubungan Parameter perencanaan lengkung Horizontal dengan 

Kecepatan Rencana  

(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 
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2.7.5 Lengkung Peralihan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, lengkung peralihan berfungsi untuk 

memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk mengantisipasi perubahan 

alinyemen jalan dari bentuk lurus (R tak hingga) sampai bagian lengkung jalan 

berjari-jari tetap R. Dengan demikian, gaya sentrifugal yang berkerja pada 

kendaraan saat melintasi tikungan berubah secara berangsur-angsur, baik ketika 

kendaraan mendekati tikungan maupun meninggalkan tikungan. Ketentuan 

peralihan adalah sebagai berikut:  

Bentuk lengkung peralihan yang digunakan adalah Spiral (Clotholde). 

Panjang lengkung peralihan (Ls) ditetapkan atas pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut ; 

Waktu perjalanan melintas lengkung peralihan perlu dibatasi untuk 

menghindari kesan perubahan alinyemen mendadak, ditetapkan minimum 2 detik 

(pada kecepatan VR). Kriteria ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 Ls = 𝑉𝑅

3,6
𝑇……………..……………………………………………… (2.5) 

Keterangan : 

T   = Waktu tempuh pada lengkung peralihan, ditetapkan 2 detik 

VR = Kecepatan rencana (km/jam) 

Atau digunakan table 2.12. 

 

Tabel 2.12. Panjang Minimum Lengkung Peralihan 
VR 

(km/h) 
100 90 80 70 60 50 40 30 

Ls - min 56 50 44 39 33 28 22 17 
(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.7.6. Pelebaran Jalur Lalu Lintas di Tikungan 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Pelebaran pada tikungan dimaksudkan 

untuk mempertahankan kondisi pelayanan operasional lalu lintas di bagian 

tikungan, sehingga sama dengan pelayanan oprasional di bagian jalan yang lurus.  
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Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Pelebaran yang nilainya lebih kecil dari 

0,60 m dapat diabaikan. Untuk jalan 2-jalur-6-lajur-terbagi, nilai Wc harus dikali 

1,5. Untuk jalan 2-jalur-8-lajur-terbagi, niali Wc harus dikali 2(dua). 

W = Wc – WB……………….……………….……...………………….(2.6) 

Keteranagan : 

W   = Pelebaran jalan pada tikungan (m) 

WC = Lebar jalan pada tikungan (m) 

WB  = Lebar Jalan pada jalan lurus (m) 

 

2.7.7 Tikungan Majemuk 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Ada dua macam tikungan mejemuk : 

a) Tikungan majemuk searah yaitu dua atau lebih tikungan dengan arah 

belokan yang sama tetapi dengan jari-jari yang berbeda. 

b) Tikungan majemuk balik-balik yaitu dua atau lebih tikungan dengan 

arah belokan yang berbeda. 

 

 

Gambar 2.7. Tikungan Majemuk 
Searah Balik Arah dengan sisipan 
Bagian Lurus Minimum Sepanjang 
20 meter 

 

Gambar 2.8. Tikungan Majemuk 
dengan Sisispan Bagian Lurus 
Minimum Sepanjang 30 met
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2.8 Alinyemen Vertikal 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Alinyemen vertikal terdiri atas bagian 

lurus dan bagian lengkung. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian lurus dapat 

berupa landau positif (tanjakan), atau landai negatif (tutunan), atau landai nol 

(datar). Bagian lengkung vertikal dapat berupa lengkung cekung atau lengkung 

cembung. Kemungkinan pelaksanaan pembangunan secara bertahap harus 

dipertimbangkan, misalnya peningkatan perkerasan, penambahan lajur, dan dapat 

dilaksanakan dengan biaya efisien. Sekalipun demikian, perubahannya alinyemen 

vertikal dimasa yang akan dating sebainya ditiadakan. 

 

2.8.1 Kelandaian Maksimum 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, Pembatasan kelandaian (maksimum) 

dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa harus 

kehilangan kecepatan yang berarti.  

Kelandaian maksimum yang sesuai dengan VR ditetapkan sesuai Tabel 2.13 

berikut ini: 

 

Tabel 2.13. Kelandaian Maksimum yang Diijinkan  

VR (km/h) 100 90 80 70 60 50 

Kelandaian maksimum (%) 5 5 6 6 7 8 

(Sumber : BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.8.2 Lengkung Vertikal Cekung 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, menyebutkan bahwa panjang lengkung 

vertikal cekung ditentukan berdasarkan jarak antara sinar lampu besar kendaraan, 

dan kenyamanan pengemudi. Panjang minimum lengkung vertikal cekung 

berdasarkan jarak pandang henti, untuk setiap kecepatan rencana (VR) dapat 

menggunakan Tabel 2.14. 
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Tabel 2.14. Nilai Lengkung Vertikal Cekung Berdasarkan Jarak Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (km/h) Jarak Pandang Henti (m) Nilai Lengkung Vertikal (K) 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

20 
35 
50 
65 
85 

105 
130 
160 
185 

3 
6 
9 
13 
18 
23 
30 
38 
45 

Keterangan : Nilai K adalah perbandingan antara panjang lengkung vertical cekung (L) dan 
perbedaan aljabar kelandaian (A), K=L/A 

(Sumber: BSN –RSNI T-14-2004) 

 

2.8.3. Lengkung Vertikal Cembung 

Menurut BSN – RSNI T-14-2004, menyebutkan panjang lengkung vertical 

cembung ditentukan brdasarkan jarak pandang mendahului, kebutuhan drainase. 

Untuk setiap kecepatan ( VR) dapat menggunakan Tabel 2.15.  

 

Tabel 2.15. Nilai Lengkung Vertikal Cembung Berdasarkan Jarak Pandang Henti 
Kecepatan Rencana (km/h) Jarak Pandang Henti (m) Nilai Lengkung Vertikal (K) 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

20 
35 
50 
65 
85 

105 
130 
160 
185 

1 
2 
4 
7 
11 
17 
26 
39 
52 

Keterangan : Nilai K adalah perbandingan antara panjang lengkung vertical cembung (L) dan 
perbedaan aljabar kelandaian (A), K=L/A 

(Sumber: BSN –RSNI T-14-2004) 
 

2.9 Konstruksi Perkerasan Jalan 

2.9.1 Jenis Perkerasan jalan 

Jenis konstruksi perkerasan jalan pada umumnya menurut Departemen 

Pekerjaan Umum (1987), ada dua jenis, yaitu: 
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1. Perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai pengikat. Lapisan-lapisan perkerasanya 

bersifta memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah. 

2. Perkerasan kaku (rigrid pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan 

semen sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanapa tulangan 

deletakan di atas tanha dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. 

Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. 

 

2.9.2 Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan 

a) Fungsi Perkerasan Jalan 

Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban lalu 

lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada konstruksi jalan itu sendiri. 

Dengan demikian memberikan kenyamanan kepada si pengemudi selama masa 

pelayanan jalan tersebut. 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), adapun parameter yang 

menjadi acuan dalam perencanaan tebal perkerasan antara lain: 

b) Umur Rencana 

Umur rencana perkerasan jalan adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut 

dubuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan suatu perbaikan yang bersifat 

struktual (sampai diperlukan overlay lapisan perkerasan. Selama umur rencana 

tersebut pemeliharan perkerasan jalan tetap harus dilakukan, seperti pelapisan non-

struktual yang berfungsi sebagai lapis aus. Umur rencana untuk perkerasan lentur 

jalan baru umumnya 20 tahun tidak lagi ekonomis karena perkembangan lalu lintas 

yang terlalu besar dan sukar mendapatkan ketelitian yang memadai (tambahan tebal 

lapisan perkerasan yang menyebabkan biaya awal yang cukup tinggi). 

c) Presentase Kendaraan pada Jalur Rencana 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), jalur rencana merupakan 

salah satu jalur lalu lintas dari ruas jalan raya, yang menampung lalu lintas besar. 

Jika jalan tidak memiliki tanda batas jalur maka jumlah jalur ditentukan dari 

perkerasan seperti dalam tabel 2.16. 
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Tabel 2.16. Koefisien Distribusi Kendaraan  
Jumlah lajur Kendaraan Ringan (*) Kendaraan Berat(**) 

 1 Arah 2 Arah 1 Arah 2 Arah 

1 lajur 

2 lajur 

3 lajur 

4 lajur 

5 lajur 

6 lajur 

1,00 

0,60 

0,40 

- 

- 

- 

1,00 

0,50 

0,40 

0,30 

0,25 

0,20 

1,00 

0,70 

0,50 

- 

- 

- 

1,000 

0,500 

0,475 

0,450 

0,425 

0,400 

Keterangan :  

*berat total < 5 ton, misalnya : mobil penumpang, pick up, mobil hantaran 

**berat total ≥ 5 ton, misalnya : bus, truk, traktor, semi trailer, trailer 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, 1987) 

 

d) Angka Ekivalen Beban Sumbu Kendaraan 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Konstruksi perkersan jalan 

menerima beban lalu lintas yang dilimpahkan melalui roda-roda kendaraan. 

Besarnya beban yang dilimpahkan tersebut tergantung dari berat total kendaran. 

Besarnya beban yang dilimpahkan tersebut tergantung dari berat total kendaraan, 

konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan 

kendaraan, dan sebagainya. Dengan demikian efek dari masing-masing kendaraan 

terhadap kerusakan yang ditimbulkan tidaklah sama. Oleh karena itu perlunya 

adanya beban standar sehingga semua beban lainya dapat diekivalenkan ke beban 

standar tersebut. 

 

e)  Harian Rata-Rata 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Lalu Lintas harian rata-rata 

(LHR) setiap kendaraan ditentukan pada awal umur rencana, yang dihitung untuk 

2 arah jalan tanpa median atau masing-masing arah pada jalan dengan median. 
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f) Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), jumlah kendaran yang 

memakai jalan bertambah dari tahun ke tahun, faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan lalu lintas adalah perkembangan daerah, bertambahnya kesejahteraan 

masyarakat, naiknya kemampuan pembeli kendaraan dan sebagainya. Faktor 

pertumbuhan lalu lintas dinyatakan dalam persen/tahun. 

g) Lintas Ekivalen  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Kerusakan perkerasan jalan 

raya pada umumnya disebabkan oleh terkumpulnya air dibagian perkersaan jalan, 

dan area repitisi dari lintas kendaraan. Oleh karena itu perlulah ditentukan berapa 

jumlah repitisi beban yang akan memakai jalan tersebut. Repitisi beban dinyatakan 

dalam lintasan sumbu standar, dikenal dengan nama lintasan ekivalen.  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Lintasan ekivalen 

dibedakan menjadi: 

1) Lintas ekivalen permulaan (LEP) adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-rata 

dari sumbu tunggal 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana yang diduga terjadi 

pada permulaan umur rencana. 

2) lintas ekivalen akhir (LEA) adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-rata dari 

sumbu tunggal 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana yang diduga terjadi pada 

akhir umur rencana. 

3) Lintas ekivalen tengan (LET) adalah jumlah lintas ekivalen harian rata-rata dari 

sumbu tunggal 8,16 (18.000 lb) pada jalur rencana yang diduga terjadi pada 

pertengahan umur rencana. 

4) Lintas ekivalen rencana (LER) adalah suatu besaran yang di pakai dalam 

nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan jumlah lintas ekivalen 

sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb) pada jalur rencana.  

 

h) Gaya Dukung Tanah (DDT) dan CBR 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Subgrade atau lapisan tanah 

dasar merupakan lapisan tanah yang paling atas, dimana diletakan lapisan dengan 

material yang lebih baik. Sifat tanah dasar ini mempengaruhi ketahanan lapisan 
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diatasnya dan mutu jalan secara keseluruhan. Di Indonesia daya dukung tanah dasar 

untuk kebutuhan perencanaan tebal perkerasan ditentukan dengan menggunakan 

pemerikasaan CBR (California Bearing Ratio). CBR diperoleh dari pemeriksaan 

contoh tanah yang telah disiapkan di laboraturium atau langsung dari lapangan. 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), Daya dukung tanah (DDT) 

ditetapakan berdasarkan grafik korelasi. Daya dukung tanah diperoleh dari nilai 

CBR. Dari nilai CBR yang diperoleh ditentukan nilai CBR rencana yang 

merupakan nilai CBR rata-rata untuk suatu jalur tertentu. 

                                   

Gambar 2.9 Korelasi antara Nilai CBR dan DDT 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

 

Caranya adalah sebagai berikut : 

1) Tentuakan harga CBR terendah. 

2) Tentukan Jumlah Harga yang sama atau lebih besar dari masing-masing nilai 

CBR. 
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3) Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100% dan yang lianya merupakan 

presentase dari harga tersebut. 

4) Buat grafik hubungan CBR dan presentase jumlah tersebut. 

5) Nilai CBR rata-rata adalah nilai yang didapat dari angka 90%. 

 

i) Faktor Regional  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), menyebutkan faktor 

regional (FR) adalah faktor koreksi sehubungan dengan adanya perbedaan kondisi 

dengan AASHTO Road Test dan sesuaikan dengan keadaan di Indonesia. 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), faktor regional dipengaruhi 

oleh alinyemen (kelandaian dan tikungan), presentase kendaraan berat dan berhenti 

serta iklim (curah hujan) di tampilkan pada Tabel 2.17. 

 

Tabel 2.17 Faktor Regional (FR) 

 

Kelandaian I 
(<6%) 

Kelandaian II  
(6-10%) 

Kelandaian III 
(˃ 10%) 

% kendaraan berat % kendaraan berat % kendaraan berat 
≤ 30 % ˃ 30 % ≤ 30 % ˃ 30 % ≤ 30 % ˃ 30 % 

Iklim I < 900 
mm/th 

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

Iklim II ˃ 900 
mm/th 

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

Catatan: Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti pada persimpangan, 

pemberhentian, atau tikungan tajam (jari-jari 30m ) FR ditambah 0,5. Pada daerah 

rawa-rawa FR di tambah dengan 1,0. 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

i) Tentukan Lintas Ekivalen Rencana (LER) 

 LEP = ∑ 𝐴1 𝑥 𝐸𝑖𝑥 𝐶𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑥 (1 + 𝑎 )𝑛……………………………….. (2.7) 

 LEA = LEP (1+r)n………………………………………………….. (2.8) 

 LET = ½ (LEP + LEA) …………….………………………………. (2.9) 

 LER = LET x FP …….…………….………………………………. (2.10) 

 Keterangan : 

 LEP = Lintas Ekivalen Permulaan. 
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Ai = Jumlah kendaraan untuk satu jenis kendaraan, dinyatakan beban sumbu 

untuk satu jenis kendaraan. 

Ci = koefisien distribusi kendaraan pada jalur rencana dalam kendaraan/hari/2 

arah untuk jalan tanpa median dan kendaraan/hari/1 arah untuk jalan 

dengan median.  

Ei = angka ekivalen. 

A = faktor pertumbuhan lalu lintas tahunan dari survey lalu lintas dilakukan 

sampai saat jalan tersebut dibuka. 

n’= Jumlah tahun dari saat diadakan pengamatan sampai jalan tersebut 

dibuka. 

LEA = Lintas Ekivalen Akhir. 

FP = Faktor Penyesuaian (FP) = UR/10. 

UR = Umur Rencana. 

k) Indeks Permukaan

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), menyebutkan indeks 

permukaan (IP) adalah nilai keratin/kehalusan yang bertalian dengan tingkat 

pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Indeks permukaaan (IP) sebagai ukuran dasar 

dalam menentukan nilai perkerasan ditinjau dari kepentingan lalu lintas. Indeks 

permukaan terdiri dari indeks permukaan awal (Ipo) dan indeks permukaan akhir 

(Ipt). 

1) Indeks Permukaan (Ipo)

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), dalam menentukan indeks 

permukaan pada awal umur rencana (Ipo) perlu diperhatikan jenis lapisan 

permukaan tanah (kerataan/kehalusan serta kekokohan) pada awal umur rencana. 

Adapun nilai Ipo terdapat dalam Tabel 2.18. 
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Tabel 2.18 indeks Permukaan Pada awal Umur Rencana (Ipo) 

Jenis Permukaan IPo Rounghness *) (mm/km) 
LASTON 
 
LASBUTAG 
 
HRA 
 
BUARDA 
BURTU 
LAPEN 
 
LATASBUM 
BURAS 
LATASIR 
JALAN TANAH 
JALAN KERIKIL 

≥ 4 
3,9 – 3,5 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,9 – 3,5 
3,4 – 3,0 
3,4 – 3,0 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 
2,9 – 2,5 

≤ 2,4 
≤ 2,4 

≤ 1000 
˃ 1000 
≤ 2000 
˃ 2000 
≤ 2000 
˃ 2000 
< 2000 
< 2000 
≤ 3000 
˃ 3000 

 

(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

2) Indeks Permukaan Akhir (Ipt) 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), dalam menentukan indeks 

permukaan pada akhir umur rencana (Ipt), perlu dipertimbangkan faktor-faktor 

klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekivalen rencana (LER). Adapun 

beberapa nilai IP dan artinya adalah sebagai berikut : 

IP = 1,0 menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat 

mengganggu lalu lintas kepentingan. 

IP = 1,5 menyatakan tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin (jalan tidak 

terputus) 

IP = 2,0 menyatakan tingkat pelayanan terendah bagi jalan yang masih mantab 

IP = 2,5 menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. 

Sedangkan nilai dari Ipt dapat dilihat dari Tabel 2.19. 

 

Tabel 2.19. Indeks permukaan pada Akhir Umur Rencana (Ipt) 

LHR= Lintas Ekivalen Rencana *) Klasifikasi Jalan 
Lokal Kolektor Arteri Tol 

< 10 
10-100 

100-1000 
˃ 1000 

1,0 -1,5 
1,5 

1,5-2,0 
- 

1,5 
1,5-2,0 

2,0 
2,0-2,5 

1,5 -2,0 
2,0 

2,0-2,5 
2,5 

- 
- 
- 

2,5 
Keterangan :  

*) LER dalam satuan ekivalen 8,16 ton sumbu tunggal 
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Catatan : Pada proyek penunjang jalan, JAPA/jalan murah, atau jalan darurat maka 

IP dapat diambil 1,0 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

l) Ketentuan Tebal Perkerasan Lentur 

1) Indeks Tebal Perkerasan (ITP) 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), dalam menentuakan Indeks 

Tebal Perkerasan (ITP) dengan mengunakan nomogram. ITP dapat diperoleh dari 

nomogram dengan mempergunakan LER selama umur rencana. Pada konstruksi 

bertahap, ITP dpat ditentukan berdasarkan konsep umur sisa. Konstruksi tahan 

kedua dilaksanakan jika dianggapa umur sisa tahap pertama tinggal 40%. ITP satu 

adalah ITP untuk tahap pertama diperoleh dari nomogram dengan menggunakan 

LER= 1,67 LER 1 1 dan P1+2 adalah ITP untuk tahap pertama ditambah tahap 

kedua, diperoleh dari nomogram dengan menggunakan LER = 2,5. 

 

Gambar 2.10. Nomogram 

(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

2) Lapisan Perkerasan  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), konstruksi perkerasan lentur 

terdiri lapisan-lapisan yang diletakan diatas tanah dasar yang telah didapatkan. 
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Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan 

menyebarkan lapisan di bawahnya. 

 

Gambar 2.11. Sususnan Lapisan Perkerasan jalan 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

D1 = tebal lapisan permukaan 

D2 = tebal lapisan pondasi atas 

D3 = tebal lapisan pondasi bawah 

 

3) Koefisien Kekuatan Relatif (a) 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), koefisien kekuatan relatif (a) 

masing-masing bahan dan kegunaanya sebagai lapisan permukaan, pondasi dan 

pondasi bawah, ditentukan secara korelasi sesuai nilai marshal test (untuk bahan 

dengan aspal), kuat tekan (untuk bahan yang distabilisasikan dengan semen atau 

kapur), atau CBR (untuk bahan lapis pondasi bawah). Adapun koefisien kekuatan 

relatif masing-masing lapis perkerasan dapat dilihat pada Tabel 2.20. 

 

Tabel 2.20. Koefisien Kekuatan Relatif (a)  
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Catatan : 

- Kuat tekan stabilitas tanah dengan semen diperiksa pada hari hari ke-7 

- Kuat tekan stabilitas tanah dengan kapur diperiksa pada hari ke-21 

Keterangan : MS (Marshall Test), Kt (Kuat Tekan) 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

4) Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan  

a. Lapisan Permukaan  

 

Tabel 2.21. Tebal Lapis Permukaan Minimum 

ITP 
Tebal Minimum 

(cm) 
Bahan 

< 3,000 
3,00-6,70 

6,71 – 7,49 
7,50 -9,99 

≥ 10,00 

5 
5 
7 
7 

10 

Lapis pelindung : (Buras/Burtu/Burda) 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lapen/Aspal Macadam, HRA, Lasbutag, Laston 
Lasbutag, Laston 
Laston 

(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

b. Lapisan Pondasi  

 

Tabel 2.22. Tebal Lapis Pondasi Minimum 
ITP Tebal minimum (m) Bahan 

3,00 – 7,49 15 
Batuh pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur 

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

7,50 – 9,99 
10 
20 

Batuh pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pndasi macadam 

10 – 12,14 
15 
20 

Laston Atas 
Batuh pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pndasi macadam, 
Lapen, Laston Atas 

≥ 12,25 25 
Batuh pecah, stabilitas tanah dengan semen, 
stabilitas tanah dengan kapur, pndasi macadam, 
Lapen, Laston Atas 

Keterangan: Batas 20 cm tersebut dapat diturunkan menjadi 15 cm bila untuk 

pondasi bawah digunakan material berbutur kasar. 
(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 
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c. Lapisan Pondasi Bawah  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), menyebutkan untuk setiap 

nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimum adalah 10 cm. 

 

2.9.3 Material Penyusun Perkerasan 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1987), dalam merencanakan 

material penyusun perkerasan pada konstruksi jalan terdapat berbagai spesifikasi 

dan masing-masing material. Material tersebut antara lain adalah Agregat kasar, 

agregat halus, dan aspal sebagai bahan pengikat. 

a) Spesifikasi agregat Kasar 

Agregat kasar pada umumnya akan lebih kurang memenuhi gradasi yang 

disyaratkan seperti table dibwah dan harus terdiri dari batu pecah atau krikil pecah, 

kecuali untuk fraksi agregat kasar HRS kelas A dan B boleh bukan batu pecah. 

 

Tabel 2.23. Gradasi Agregat Kasar 
UKURAN SARINGAN PERSEN BERAT YANG LOLOS 

mm ASTM Campuran Normal 
Campuran Lapisan 

Perata 
20 ¾ 100 100 

12,7 ½ 30-100 95-100 
9,5 3/8 0-55 50-100 

4,75 #4 0-10 0-50 
0,075 #200 0-1 0-5 

(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 
 

Agregat kasar harus terdiri dari material yang bersih, keras, awet, dan bebas 

dari kotoran atau bahan yang tidak dikehendaki. Umumnya dipersyaratkan sebgai 

berikut: 

1. Keausan agregat yang diperiksa dengan mesin Los Angeles pada 500 putaran 

(PB 0206-76) harus mempunyai nilai maksimum 40%. 

2. Kelekatan terhadap aspat (PB 0205-76) harus lebih besar dari 95%. 

3. Indeks kepipihan agregat, maksimum 25% (BS). 

4. Peresapan agregat terhadap air (PB0202-76) minimum 3%. 

5. Berat jenis semu/apparent agregat (PB 0202-76) minimum 2,50. 



33 

 

 
 

6. Gumpalan lempung agregat, ,aksimum 0,25%. 

7. Bagian-bagian batu yang lunak dari agregat maksimum 5%. 

 

b) spesifikasi Agregat Halus 

Agregat halus pada umumnya harus lebih kurang sesuai dengan gradasi yang 

disyaratkan dibawah dan harus terdiri dari satu atau lebih pasir alam atau hasil 

pengayakan batu pecah atau kombinasi yang cocok darinya. 

 

Tabel 2.24. Gradasi Agregat Halus 
UKURAN SARINGAN PERSEN BERAT YANG LOLOS 

Mm ASTM 
Latasir Kelas 

A 
Latasir Kelas 

B 
Lataston, Laston ATB 

9,5 3/8 100 100 100 
4,75 #4 98-100 72-100 95-100 
2,36 #8 95-100 72-100 50-100 
600µ #30 76-100 25-100 0-50 
75µ #200 0-8 0-8 0-5 

(sumber : Departemen Perkerjaan Umum, 1987) 

 

Agregat halus harus terdiri dari partikel-partikel yang bersih, keras, dan 

bebas dari lempung atau mineral lain yang tidak dikehedaki. Pada umumnya 

dipersyaratkan sebagai berikut: 

1. Nilai Sand Equivalen (AASHTO T-76), minimum 50 

2. Berat jenis semu/apparent (PB 0203-76) minimum 2,50 

3. Dari pemeriksaan atterberg (PB 0109-76), agregat haruslah non plastis. 

4. Peresapan agregat terhadap air (PB 0109-76), maksimum 3% 

Sebagai filler (bahan pengisi) dapat dipergunakan abu batu kapur (limestone 

dust), semen portland, abu terbang, abu tanur semen atau bahan mineral non plastis 

lainya. 

Diisyaratkan bahan pengisi tersebut harus kering dan bebas dari gumpalan-

gumpalan dan bila di uji dengan pengayakan basah, haruslah mengandung bahan 

yang lolos 75 micro (#200) tidak kurang dari 75% beratnya. 

c) Aspal 
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Aspal adalah material yang berwana hitam dan coklat tua dan berfungsi 

sebagai bahan pengikat, pada temperature ruang berbentuk padat sampai agak 

padat. Sebagian besar terbentuk dari unsur Hidrocarbon yang disebut Bitumen, 

sehingga aspal sering sekali disebut juag Bitumenous Material. Disamping itu juga 

aspal adalah material utama pada konstruksi lapis perkerasan lentur (flexible 

favement) jalan raya, yang berfungsi sebagai campuran bahan pengikat agregat, 

karena mempunyai daya lekat yang kuat, mempunyai sifat adhesi, kedap air dan 

mudah di kerjakan. Aspal merupakan bahan plastis yang dengan klenturanya mudah 

diawasi untk dicampur dengan agregat. 

Definisi aspal adalah campuran yang terdiri dari bitumen dan material, 

sedangkan yang dimaksud dengan bitumen adalah bahan yang berwarna coklat 

hingga hitam, berbentuk keras hingga cair, mempunyai sifat yang baik. Aspal yang 

digunakan untuk material jalan terdiri dari beberapa jenis yaitu ; 

- Aspal Alam 

- Bitumen (aspal buatan) 

- Ter 

1)  Aspal Alam 

Aspal alam di Indonesia ditemukan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan 

dikenal dengan sebutan asbuton atau aspal buton, selain itu ditemukan juga di 

Prancis, Swiss, dan Amerika. Dari fisiknya aspal alam ditemukan dalam bentuk : 

- Padat atau batuan (batu aspal) yang dijumpai di pulau buton 

- Plastis yang ditemukan di Trinidad 

2)  Aspal Buatan 

Aspal buatan adalah bitumen yang merupakan jenis aspal hasil penyulingan 

minyak bumi yang mempunyai kadar rendah dan disebut dengan porffin base crude 

oil. 

3) Ter 

Ter adalah istilah umum untuk cairan yang diperoleh dri material organis 

seperti kayu atau batu bara melalui proses pemijaran atau destilasi atau destilasi 

pada suhu tinggi tanpa zat asam untuk konstruksi jalan dipergunakan hanya ter yang 

berasal dari batu bara. 
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Sebagi salah satu material konstruksi perkerasan jalan lentur, aspal hanya 

menempati 4-10% berdasarkan berat atau 10-15% berdasarkan volume. Walaupun 

demikian aspal merupakan komponen yang relatif mahal. 

Aspal yang umumnya di gunakan berasal dari proses destilasi minyak bumi, 

sehingga aspal minya ini sering disebut juga dengan aspal semen (Asphalt cement, 

AC), yang digunakan dalam keadaan cair dan panas, sehingga sering disebut juga 

aspal keras/pans. Jenis lain adalah aspal buton yang merupakan aspal alam yang 

berasal dari Pulau Buton. 

Aspal semen maupun aspal alam pada campuran aspal beton akan mengikat 

dan mengikat agregat dan memberikan lapisan kedap air, serta tahan terhadap 

pengaruh asam, basa dan garam,sehingga aspal akan memberikan lapisan yang 

kedap air, tahan terhadap pengaruh cuaca dan reaksi kimia lainnya. 

Aspal merupakan hasil produksi dari bahan-bahan alam, sehingga sifat-sifat 

aspal harus selalu diperiksa di laboratorium dan aspal yang memenuhi syarat yang 

telah ditetapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pengikat perkerasan ajalan 

lentur. 


