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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.    Kecelakaan Lalu Lintas 

2.1.1. Pendekatan Ganda Pada Kecelakaan Jalan Raya 

Pada umumnya musibah kecelakaan kendaraan bermotor, seperti halnya 

seluruh kecelakaan lainnya, merupakan kejadian yang berlangsung tanpa diduga 

atau diharapkan. Peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, tabrakan 

adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Menggunakan berbagai cara, untuk 

memutuskan mata rantai kejadian ini, sehingga kemungkinan terjadinya 

kecelakaan akan dapat dicegah. kelemahan terbesar dalam usaha mengurangi 

kecelakaan jalan raya saat ini adalah terlalu seringnya pihak yang berwenang 

mengikuti pendekatan “fokus tunggal”. 

Sebagian besar perencana jalan raya mungkin hanya memikirkan 

peningkatan jalan, pabrik dan jawatan pengatur hanya memikirkan yang lebih 

aman, pengajar hanya pada latihan bagi pengemudi dan pejalan kaki, pengobatan 

hanya memikirkan perawatan orang yang terluka secara lebih baik dan cepat, 

pelaksanaan hukum dan pemberian kuasa petugas kontrol hanya membatasi dan 

menjaga orang yang kurang sehat agar tidak mengemudi. Kenyataannya, semua 

memiliki peran penting dan saling tumpang-tindih. (Oglesby dan Hicks, 1999) 

2.1.2. Pelaporan dan Analisis Kecelakaan 

Menurut buku tersebut dijelaskan langkah pertama dalam pencegahan 

kecelakaan jalan raya adalah mendapatkan informasi menganai segala perihal 

sekitar kejadian kecelakaan di masa lalu yang terinci dan akurat. Pertama-tama, 
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sejumlah besar dan berbagai informasi diperlukan untuk berbagai kepentingan 

dari pihak-pihak yang menggunakan data tersebut.  

Beberapa data yang diperlukan antara lain adalah lokasi dan saat 

kecelakaan yang tepat, kecepatan, lintasan, dan kerusakan kendaraan, situasi 

penerangan, cuaca, dan jalan, data pengemudi dan penumpang lainnya, kondisi 

kendaraan, pelanggaran hukum, dan saksi-saksi, jika ada. Untuk mempermudah 

pelaporan dan menjamin bahwa informasi statistik tertentu telah terkumpul, 

formulir ini dimulai dengan satu daftar isian (checklist). Oleh karena ini tidak 

mencukupi, juga disediakan tempat untuk sketsa dan uraian asal-usul kejadian, 

terutama penting bagi studi kelanjutannya untuk menghasilkan tindakan-tindakan 

perbaikan. 

Selanjutnya laporan data-data yang berkaitan dengan kecelakaan 

dikumpukan terpusat ditempat yang telah ditetapkan seperti patroli jalan raya 

negara bagian atau departemen kendaraan bermotor negara bagian. Terkadang 

salinan laporan ini disediakan bagi insinyur lalulintas. Namun demikian, 

penggunaannya terbatas karena sifatnya yang rahasia. Pihak yang terlibat dalam 

kecelakaan mungkin saja diperkenankan melihat laporan ini. Pengacara boleh 

menyertai kliennya tetapi sebaliknya pada umumnya tidak digunakan. 

Langkah berikutnya yang harus dikerjakan setelah data kecelakaan 

disatukan, melakukan pemisahan lokasi-lokasi kecelakaan paling sering terjadi 

dan pada waktu yang sama membuat data lain yang berhubungan seperti ciri 

geometrik dan volume lalu-lintas sehingga prioritas perhatian dapat ditetapkan. 

Biasanya dikerjakan pada “peta potongan” (strip map) atau, untuk persimpangan, 
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pada peta tempat kecelakaan di mana lokasi kecelakaan ditandai dengan paku 

panjang atau simbol penanda lainnya.  

Biasanya menggunakan paku dengan warna yang berlainan untuk 

membedakan kecelakaan fatal, cedera, atau kerusakan harta benda. Pada titik 

tertentu peta  dipajang secara menyolok agar perhatian tetap tertuju pada masalah 

kecelakaan. Kemudian, terdapatnya sekelompok penilai pada suatu lokasi khusus 

yang merupakan pertanda penyelidikan lebih lanjut. Banyak jawatan telah 

memiliki prosedur yang lebih teliti untuk mengidentifikasi ruas jalan serta titik 

lokasi dimana kecelakaan banyak terjadi. 

Adapun beberapa instansi yang melaporkan hasil dari Statistik kecelakaan 

seperti Jawatan Jalan Raya Federal (Federal Highway Administration), Jawatan 

Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (National Highway Traffic Safety 

Administration), Dewan Keselamatan Nasional (National Safety Council), dan 

jawatan transportasi negara bagian. 

Data statistik kecelakaan ini memiliki perhatian khusus, harus digunakan 

dengan berhati-hati karena merupakan hasil rata-rata, karena itu mungkin 

mengaburkan variabel-variabel penting. Contohnya: kecelakaan biasanya 

dilaporkan dan seringkali digunakan atas dasar mil-kendaraan, tanpa memasukkan 

variabel-variabel seperti standar desain atau volume lalu-lintas, yang keduanya 

sebenarnya turut mempengaruhi tingkat kecelakaan. (Oglesby dan Hicks, 1999) 

2.1.3. Desain Jalan Raya Sehubungan Dengan Kecelakaan 

Dijelaskan dalam buku Oglesby dan Hicks (1999) Hingga saat ini, desain 

jalan raya yang paling maju ialah jalan bebas hambatan. Dikarenakan jalan ini 

memberikan arus lalu-lintas yang bebas, kapasitas yang tinggi, kemungkinan 
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kecelakaan yang lebih kecil. Dalam mengurangi kecelakaan, lebih baik jalan 

bebas hambatan digunakan sebagai contoh dan sampai seluas mungkin, 

memasukkan ciri-cirinya kedalam fasilitas lain, tetapi pada saat yang sama 

menyadari bahwa itupun memiliki keterbatasan juga. 

Di bawah ini merupakan sebab-sebab sedikitnya kecelakaan pada  jalan 

bebas hambatan adalah sebagai berikut: 

1. kecelakaan yang menimpa pejalan kaki lebih kecil karena pejalan kaki dan 

pengendara terpisah. 

2. Pencegahan tabrakan beradu-muka atau menabrak bagian samping dengan 

cara menghilangkan persimpangan dan dengan pemisah jalan. 

3. Pengurangan kecelakaan tepi jalan dengan cara menghilangkan tempat parkir, 

kecuali kendaraan yang mogok. 

4. Pengurangan insiden masuk dan keluar dengan cara membatasi jalan masuk 

dan keluar pada sesedikit mungkin titik yang dipilih dan didimensi secara 

teliti dan penggunaan ruas. 

2.2.  Kinerja Ruas Jalan 

2.2.1.  Definisi Kinerja Ruas Jalan 

 Menurut Direktorat Jendral Bina Marga 1997,  parameter kinerja ruas jalan 

dinyatakan oleh besarnya derajat kejenuhan (DS). Derajat kejenuhan didefinisikan 

sebagai rasio volume arus lalu lintas (V) smp/jam, terhadap kapasitan (C) 

smp/jam, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja 

segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai 

masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dirumuskan sebagai :  

DS = V / C 
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2.2.2.  Menentukan Arus Lalu Lintas Maksimum – Jam Puncak 

    Untuk mendapatkan volume arus lalu lintas maksimum/jam puncak, 

terlebih dahulu sistem satuan volume arus lalu lintas diseragamkan/dikonversikan. 

Satuan volume arus lalu lintas kendaraan persatuan waktu dikonversi menjadi 

satuan mobil penumpang (smp) persatu jam. Konversi dilakukan dengan cara 

mengalikan volume arus lalu lintas (kendaraan persatu jam) dengan nilai ekivalen 

mobil penumpang (emp) - Tabel 2.1. Adapun hasil konversi, yaitu volume arus 

lalu lintas dalam smp persatuan waktu dikemukakan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.1. Nilai Ekivalen Mobil Penumpang (emp) 

Tipe Jalan 
Arus lalu lintas 

(Kend/jam) 
Emp 

HV MC 
Dua Lajur satu arah (2/1) 
Empat lajur terbagi (4/2D) *) 

0 
> 1050 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Tiga lajur satu arah (3/1) 
Enam lajur terbagi (6/2 D) *) 

0 
> 1100 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Empat lajur tak terbagi (4/2 UD) 
**) 

0 
≥ 3700 

1,3 
1,2 

0,40 
0,25 

Dua lajur tak terbagi (2/2 UD) **) 
0 

≥ 1800 
1,3 
1,2 

0,50 1) 

0,35 1) 

0,40 2) 

0,25 2) 

Keterangan: *)  Arus lalu lintas per jalur **) Arus lalu lintas total dua arah 
                     1) Lebar jalur Lalu lintas Wc ≤ 6 m.   2) Lebar jalur Lalu lintas Wc > 6 m. 
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (1997) 
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Tabel 2.2. Volume Arus Lalu Lintas (smp/1 jam) 

Jam 
Arah Kepanjen – Blitar Arah Blitar – Kepanjen 

Total 
kend. Kend. 

Ringan 
Kend. 
Berat 

Sepeda 
motor 

Kend. tak 
bermotor Jumlah Kend. 

Ringan 
Kend. 
Berat 

Sepeda 
motor 

Kend. tak 
bermotor Jumlah 

06.00 – 07.00            

07.00 – 08.00            

08.00 – 09.00            

09.00 – 10.00            

10.00 – 11.00            

11.00 – 12.00            

12.00 – 13.00            

13.00 – 14.00            

14.00 – 15.00            

15.00 – 16.00            

16.00 – 17.00            

17.00 – 18.00            

 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. 

Volume arus lalulintas maksimum = ...... smp/jam 

Jam puncak arus lalulintas terjadi pada jam : ...... 

2.2.3. Kecepatan Rata-Rata Arus Lalu Lintas 

A. Kecepatan Setempat (spot speed)  

Kecepatan pergerakan setiap kendaraan (kecepatan setempat - spot speed) 

dihitung dengan membagi panjang/jarak (yang ditinjau) dengan waktu (durasi) 

pergerakan dalam satuan Km/jam. 

B. Kecepatan berjalan (running speed)  

       Kecepatan pergerakan setiap kendaraan (kecepatan berjalan - running speed) 

dihitung dengan membagi panjang jarak (yang ditinjau) dengan waktu (durasi) 

pergerakan dalam satuan Km/jam. 
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C. Kecepatan tempuh (journey speed) 

 Kecepatan pergerakan setiap kendaraan (kecepatan tempuh - journey speed) 

dihitung dengan membagi panjang jarak tempuh (yang ditinjau) dengan waktu 

(durasi) pergerakan dalam satuan Km/jam. 

1. Pergerakan kendaraan 

a. Kecepatan setempat (spot speed) 

 Jarak yang ditinjau = (25 – 75) Meter  

Hasil pengukuran waktu pergerakan kendaraan disajikan pada Tabel 2.3. 

b. Kecepatan berjalan (running speed)  

 Jarak yang ditinjau = (200 – 500) Meter 

 Hasil pengukuran waktu pergerakan kendaraan disajikan pada Tabel 2.3. 

c. Kecepatan tempuh (journey speed) 

 Jarak yang ditinjau = (> 500) Meter  

Hasil pengukuran waktu pergerakan kendaraan disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Waktu (durasi) Pergerakan Kendaraan Berdasar Sesuai Jarak Tempuh 

Jam 
Jarak 50 meter Jarak 500 Meter Jarak 2000 Meter 

Waktu Pergerakan  
(detik) 

Waktu Pergerakan  
(detik) 

Waktu Pergerakan  
(detik) 

Arah K – B Arah B - K Arah K - B Arah B – K Arah K – B Arah B – K 
06.00 – 07.00       
07.00 – 08.00       
08.00 – 09.00       
09.00 – 10.00       
10.00 – 11.00       
11.00 – 12.00       
12.00 – 13.00       
13.00 – 14.00       
14.00 – 15.00       
15.00 – 16.00       
16.00 – 17.00       
17.00 – 18.00       

   Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. 
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2.2.4. Perhitungan Kinerja Ruas Jalan 

A. Kecepatan arus bebas 

Kecepatan arus bebas kendaraan dihitung dengan persamaan:  

FV = (FV0 + FVW) × FFVCS. 

Berdasar Tabel 2.4, dimana tipe jalan, dan jenis Kendaraan, maka diketahui 

kecepatan arus bebas dasar. 

Tabel 2.4. Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVo) 

Tipe Jalan 
Jenis Kendaraan 

Kendaraan 
Ringan (LV) 

Kendaraan 
Berat (HV) 

Sepeda 
Motor (MC) 

Semua Kendaraan 
(Rata – rata) 

Empat Lajur Terbagi 
(4/2 D) atau Dua Lajur 

Satu Arah (2/1 D) 
57 50 47 55 

Empat Lajur Tak 
Terbagi (4/2 UD) 53 46 43 51 

Enam-lajur terbagi 
(6/2D) atau Tiga-lajur 

satu-arah(3/1) 
61 52 48 57 

Dua-lajur tak-terbagi 
(2/2 UD) 44 40 40 42 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. 

Berdasarkan Tabel 2.5, dimana tipe jalan, dan lebar jalur lalu lintas efektif, 

maka akan diketahui nilai dari FVw. 
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Tabel 2.5. Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas Untuk Lebar Jalur Lalu (FVw) 

Tipe Jalan Lebar jalur lalu lintas 
efektif (Wc) - (meter) FVw (km/jam) 

Empat lajur terbagi atau 
Jalan satu arah 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
-4 
-2 
0 
2 
4 

Empat lajur tak terbagi Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
-4 
-2 
0 
2 
4 

Dua-lajur tak-terbagi Total 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
-9,5 
-3 
0 
3 
4 
6 
7 

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. 

Adapun faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota (FFVcs), 

ditetapkan berdasar jumlah penduduk (saat sekarang), sebagaimana Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas (FFVcs) 

Jumlah Penduduk (Juta Penduduk) Faktor Penyesuaian 

< 0,1 0,90 
0,1 – 0,5 0,93 
0,5 – 1,0 0,95 
1,0 – 3,0 1,00 

> 3,0 1,03 
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. 

Dengan demikian kecepatan arus bebas (FV) adalah: 

FV = (FV0 + FVW) × FFVCS = ...... km/jam 
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B.  Kapasitas Jalan 

Kapasitas ruas jalan dihitung dengan persamaan,  

C = Co × Fcw × Fcsp x Fcsf × Fccs 

Kapasitas dasar (Co), diambil dari Tabel 2.7. Berdasarkan tipe jalan, maka 

nilai Co akan dapat diketahui. 

Tabel 2.7.  Kapasitas Dasar (Co) 

Tipe Jalan Kapasitas Dasar Catatan 

Empat lajur terbagi atau jalan satu arah 1650 Per lajur 

Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 

Dua-lajur tak-terbagi 2900 Total dua arah 
  Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997. 

Untuk ruas jalan dengan tipe jalan, serta lebar jalur lalu-lintas efektif (Wc), 

berdasar Tabel 2.8. Maka nilai faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu 

lintas (Fcw) akan diketahui. 
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Tabel 2.8. Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (Fcw) 

Tipe Jalan Lebar Jalur Lalu lintas 
efektif (Wc) (m) Fcw 

Empat lajur terbagi atau jalan 
satu arah 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
0,92 
0,96 
1,00 
1,04 
1,08 

Empat lajur tak terbagi 

Per lajur 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
0,91 
0,95 
1,00 
1,05 
1,09 

Dua-lajur tak-terbagi 
 

Total dua arah 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
0,56 
0,87 
1,00 
1,14 
1,25 
1,29 
1,34 

  Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997. 

Berdasar kondisi volume arus lalu lintas eksisting, diestimasi bahwa nilai SP = 

Q1/(Q1+Q2), dengan digunakannya pemisah arah, serta tipe jalan, maka 

berdasarkan Tabel 2.9. Faktor penyesuaian pemisah arah (Fcsp) dapat diketahui 

Tabel 2.9. Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pemisah Arah(FCsp) 

Pemisah arah SP % - % 50 – 50 55 – 45 60 – 40 
FCsp Empat lajur 4/2 1.00 0.985 0.97 

 Dua lajur 2/2 1.00 0.97 0.94 
  Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997.  

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Malang (saat sekarang), maka dari 

Tabel 2.10. Sehingga akan didapat faktor penyesuaian kapasitas (FCcs). 
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Tabel 2.10. Faktor Penyesuaian  Kapasitas (FCcs) 

Jumlah Penduduk (Juta Penduduk) Faktor Penyesuaian FCcs 
<0,1 

0,1-0,5 
0,5-1,0 
1,0-3,0 

>3,0 

0,86 
0,90 
0,94 
1,00 
1,04 

         Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997. 

Dengan demikian Kapasitas  ruas jalan: 

C = Co × Fcw × FCsp × FCcs = .... smp/jam. 

C.  Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan dihitung dengan persamaan, DS = Q/C   

Dimana arus lalu lintas (Q) smp/jam, sedangkan kapasitas (C) smp/jam. 

D. Kecepatan Sesungguhnya & Waktu Tempuh 

Kecepatan sesungguhnya didapat dengan menggunakan (Gambar 2.1.) 

hubungan antara DS dengan kecepatan arus bebas (FV), maka di dapat 

kecepatan sesungguhnya (V)  km/jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1.  Kecepatan Sebagai Fungsi Dari DS dengan FV 
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Sedangkan waktu tempuh dihitung dengan persamaan,TT = L/V.   

Berdasar gambar 4.1. Diketahui kecepatan sesungguhnya (V) km/jam, panjang 

ruas jalan (L) meter, maka akan diketahui waktu tempuh kendaraan ringan  (TT) 

menit.  

2.3.    Geometrik Jalan 

2.3.1. Pengertian Geometrik Jalan 

   Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan 

yang terpusat pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi 

dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas 

dan mempermudah mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya.  

Dalam perencanaan geometrik tidak termasuk menghitung perencanaan 

tebal perkerasan jalan, walaupun dimensi dari perkerasan merupakan bagian dari 

perencanaan geometrik sebagai bagian dari perencanaan jalan seutuhnya. 

Demikian pula dengan drainase jalan. Sehingga tujuan dari perencanaan 

geometrik jalan adalah menghasilkan infra struktur yang aman, efisiensi 

pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan biaya 

pelaksanaan. Untuk mengetahui ruang, bentuk, dan ukuran jalan agar dapat 

dikatakan baik, jika memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan. 

Beberapa dasar perencanaan geometrik adalah sifat gerakan dan ukuran 

kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan gerakan kendaraannya serta 

karakteristik arus lalu lintas. Hal-hal tersebut haruslah menjadi bahan 

pertimbangan perencana sehingga dapat dihasilkan bentuk dan ukuran jalan, serta 

ruang gerak kendaraan yang memenuhi tingkat kenyamanan dan keamanan yang 

diharapkan. (Sukirman, 1999) 
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2.4.  Parameter Perencanaan Geometrik Jalan 

 Dalam bab ini akan membahas beberapa parameter perencanaan geometrik 

jalan diantaranya: kendaraan rencana, kecepatan rencana, volume dan kapasitas 

jalan tersebut. Parameter-parameter ini akan saling berkaitan serta merupakan 

penentu tingkat kenyamanan dan keamanan yang dihasilkan oleh suatu bentuk 

geometrik jalan. 

2.4.1. Kendaraan Rencana 

 Dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian dilihat dari bentuknya, 

ukuran, dan daya dari kendaraan-kendaraan yang mempergunakan jalan, serta 

kendaraan-kendaraan tersebut. Umumnya dapat dikelompokkan menjadi 

kelompok mobil penumpang, bus/truk, semi trailer, trailer. Untuk perencanaan, 

setiap kelompok diwakili oleh satu ukuran standar dan disebut sebagai kendaraan 

rencana. Ukuran kendaraan rencana untuk masing-masing kelompok adalah 

ukuran terbesar yang mewakili kelompoknya.  

Kendaraan rencana adalah kendaraan yang merupakan wakil dari 

kelompoknya, dipergunakan untuk merencanakan bagian-bagian dari jalan. Untuk 

perencanaan geometrik jalan, ukuran lebar kendaraan rencana akan 

mempengaruhi lebar jalur yang dibutuhkan. Sifat membelok kendaraan akan 

mempengaruhi perencanaan tikungan dan lebar median dimana mobil 

diperkenankan untuk memutar (U turn), seperti dibawah ini akan diuraikan 

dengan Tabel 2.11. ukuran kendaraan rencana.  
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Tabel 2.11. Ukuran Kendaraan Rencana 

Sumber: Sukirman, 1999. 

2.4.2.  Kecepatan 

 Kecepatan merupakan perbandingan dari besarnya jarak yang ditempuh 

kendaran dibagi waktu tempuh. Biasanya dinyatakan dalam km/jam. Kecepatan 

ini menggambarkan nilai gerak dari kendaraan. Perencanaan jalan yang baik tentu 

saja haruslah berdasarkan kecepatan yang dipilih dari keyakinan bahwa kecepatan 

tersebut sesuai dengan kondisi dan fungsi jalan yang diharapkan. 

1. Kecepatan Rencana  

Menetapkan kecepatan rencana (VR) yaitu kecepatan yang dipilih sehingga 

dapat dipergunakan untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti 

tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang, dan lain-lain. Kecepatan yang dipih 

tersebut adalah kecepatan tertinggi menerus dimana kendaraan dapat berjalan 

dengan aman dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan rencana adalah :  

a. Keadaan terrain, apakah datat, berbukit atau gunung 

Dalam menghemat biaya perencanaan jalan sebaiknya disesuaikan dengan 

keadaan medan. Biasanya fungsi jalan seringkali menuntut perencanaan jalan 

Jenis 
Kendaraan 

Panjang 
Total 

Lebar 
Total Tinggi Depan 

Tergantung 
Jarak 

Gandar 
Belakang 

Tergantung 

Radius 
Putar 
Min 

Kendaraan 
Penumpang 4,7 1,7 2,0 0,8 2,7 1,2 6 

Truk/Bus 
Tanpa 
Gandeng 

12,0 2,5 4,5 1,5 6,5 4,0 12 

Kombinasi 16,5 2,5 4,0 1,3 

4,0 
(depan) 

9,0 
(belakang) 

2,2 12 
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tidak sesuai dengan kondisi medan dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan 

tingginya volume pekerjaan tanah. Keseimbangan ini antara fungsi jalan dan 

keadaan medan akan menentukan biaya pembangunan jalan tersebut. 

Medan datar ialah jika kecepatan kendaraan truk sama atau mendekati 

kecepatan mobil penumpang. Medan dikatakan daerah perbukitan jika kecepatan 

kendaraan truk berkurang sampai di bawah kecepatan mobil penumpang, tetapi 

belum merangkak. 

Pegunungan medan ini jika kecepatan kendaraan truk berkurang banyak 

sehingga truk tersebut merangkak melewati 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. 

Berikut Tabel 2.12. mengenai spesifikasi standar untuk perencanaan 

geometrik jalan luar kota dari Bipran, Bina Marga (Rancangan Akhir) 

memberikan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.12. Spesifikasi Standar Perencanaan Geometrik Jalan 

Jenis Medan Kemiringan Melintang Rata-rata 
Datar  0   -    9,9 % 
Perbukitan 0   -   24,9 % 
Pergunungan ≥   25,0 % 

             Sumber : Sukirman, 1999. 

Untuk perencanaan jalan antar, nilai VR ditetapkan dengan berdasarkan 

kepada klasifikasi (fungsi) dan median jalan, sebagaimana disajikan pada Tabel 

2.13. Sedangkan untuk perencanaan jalan perkotaan, nilai VR ditetapkan dengan 

berdasarkan tipe (fungsi) jalan dan kelasnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 

2.14.   
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Tabel 2.13. Kecepatan Rencana (VR), Menurut Klasifikasi Fungsi dan Medan 

Untuk Jalan Antar Kota 

FUNGSI JALAN 
KECEPATAN RENCANA (VR - km/jam) 
DATAR BUKIT GUNUNG 

Arteri 70 - 120 60 - 80 40 - 70 
Kolektor 60 - 90 50 - 60 30 - 50 

Lokal 40 - 70 30 - 50 20 – 30 
        Sumber : Sukirman, 1999. 

 Catatan: untuk kondisi medan yang sulit, VR suatu segmen jalan dapat 

diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 

km/jam. 

 Sumber: Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997. 

Tabel 2.14. Kecepatan Rencana  (VR), Menurut Tipe dan Kelas Jalan Perkotaan 

TIPE JALAN KELAS KECEPATAN RENCANA 
(VR - km/jam) 

Tipe I 
1 100; 80 
2 80; 60* 

Tipe II 

1 60; 
2 60; 50 
3 40; 30 
4 30; 20 

  Catatan * Pada kondisi khusus. 
     Sumber : Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, 1992. 

2.4.3.  Volume Lalu Lintas 

 Untuk mengukur jumlah dari arus lalu lintas biasanya digunakan 

“Volume”. Maka dari itu volume lalu lintas ini menunjukkan jumlah kendaraan 

yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu-satuan waktu hari, jam, dan 

menit. Akan saling berkaitan jika volume lalu lintas yang tinggi, maka 

membutuhkan lebar perkerasan jalan yang lebih besar, sehingga tercipta 

kenyamanan dan keamanan. 
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Sebaliknya jalan yang terlalu lebar untuk volume lalu lintas rendah 

cenderung membahayakan, karena pengemudi cenderung mengemudikan 

kendaraannya pada kecepatan yang lebih tinggi sedangkan kondisi jalan belum 

tentu memungkinkan. Dan disamping itu mengakibatkan peningkatan biaya 

pembangunan jalan yang jelas tidak pada tempatnya. 

Satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan sehubungan dengan 

penentuan jumlah dan lebar jalur adalah:  

1. Lalu Lintas Harian Rata-rata 

a. Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan 

LHRT = ………………….…..…… (1) 

b. Lalu Lintas Harian Rata-rata 

LHR   = ……………………… (2) 

Data LHR cukup teliti jika :  

 Pengamatan dilakukan pada interval-interval waktu yang cukup 

menggambarkan fluktuasi arus lalu lintas selama 1 tahun. 

 Hasil LHR yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari perhitungan LHR 

beberapa kali. 

2.    Volume Jam Perencanaan (VJP) 

Arus lalu lintas bervariasi dari jam ke jam berikutnya dalam satu hari, maka 

sangat sesuai jika volume lalu lintas dalam 1 jam dipergunakan untuk 

perencanaan. Volume dalam 1 jam yang dipakai untuk perencanaan dinamakan 

“Volume Jam Perencanaan” (VJP).  

Volume 1 jam yang dapat dipergunakan sebagai VJP haruslah sedemikian rupa 

sehingga :  
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a. Volume tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu 

lintas setiap jam untuk periode satu tahun. 

b. Apabila terdapat volume arus lalu lintas per jam yang melebihi volume jam 

perencanaan, maka kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang 

terlalu besar. 

c. Volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga 

akan mengakibatkan jalan akan menjadi lenggang dan biayanya pun mahal.  

VJP = K x LHR atau LHR =  .........................................(3) 

K = faktor VJP yang dipengaruhi oleh pemilihan jam sibuk keberapa, dan 

jalan antar kota atau jalan di dalam kota. Nilai K dapat bervariasi antara 10 – 15 

% untuk jalan antar kota, sedangkan untuk jalan dalam kota faktor K ini akan 

lebih kecil.  

3.   Kapasitas 

 Pengertian dari kapasitas merupakan jumlah kendaraan maksimum yang dapat 

melewati suatu penampang jalan pada jalur jalan selama 1 jam dengan kondisi 

serta arus lalu lintas tertentu. Adapun perbedaan antara VJP dan kapasitas adalah 

VJP menunjukkan jumlah arus lalu lintas yang direncanakan akan melintasi suatu 

penampang jalan selama satu jam, sedangkan kapasitas menunjukkan jumlah arus 

lalu lintas yang maksimum dapat melewati penampang tersebut dalam waktu 1 

jam sesuai dengan kondisi jalan (sesuai dengan lebar jalur, kebebasan samping, 

kelandaian, dll). Nilai kapasitas dapat diperoleh dari penyesuaian kapasitas dasar 

atau ideal dengan kondisi dari jalan yang direncanakan. (Sukirman, 1999) 
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2.5.    Persyaratan Geometrik Jalan 

2.5.1.  Persyaratan Umum 

 Ada beberapa faktor dalam perencanaan geometrik haruslah mengetahui 

karakteristik dasar pengendara, kendaraan, dan lalu lintas. Kecepatan rencana dan 

kelandaian direncanakan sesudah melakukan analisa karakteristik lalu lintas, 

profil lahan, dan ketersediaan dana. Sementara itu kecepatan rencana dan 

kelandaian, juga menentukan kreteria dasar standar minimum dari alinyemen 

horizontal dan vertikal. Jadi pada dasarnya perencana, bila dihadapkan pada suatu 

profil lahan apakah berasal dari peta topografi, peta udara, dan lain-lain.  

 Dalam Perencanaan harus berfikir bagaimana menentukan elemen 

geometrik berdasarkan situasi dan mengadaptasi karakteristik dari pengendara, 

lalu lintas, dan kendaraan untuk mendapatkan desain yang optimal, agar jalan 

dapat memenuhi persyaratan aman, nyaman, cepat sampai tujuan, dan ekonomis. 

 Terdapat banyak paremeter yang berhubungan dengan kebutuhan 

perencanaan geometrik, agar jalan aman karakteristik pengendara seperti presepsi 

jarak pandang, jarak henti, dan lain-lain, agar diadaptasi untuk merancang elemen 

geometrik pada suatu tikungan misalnya, agar jalan nyaman berapa standar 

minimum kapasitas suatu ruas jalan yang berada pada suatu daerah berbukit, dan 

lain sebagainya.  

2.5.2.  Persyaratan Dasar 

 Pengertian dari persyaratan dasar ini adalah persyaratan geometrik 

dikaitkan dengan beberapa kondisi diluar persyaratan teknis, yang harus 

diperhatikan dalam perencanaan geometrik khususnya, dan perancangan jalan 
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raya secara umum. Termasuk disini adalah tinjauan lokasi trase jalan, topografi, 

geologis, tataguna lahan, dan lingkungan. 

1. Trase Jalan 

Memiliki batasan-batasan tertentu, ini sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik 

dan topografi, serta peruntukan lahan yang dilaluinya diperlukan untuk penentuan 

lokasi dan perencanaan suatu trase jalan. 

2. Faktor topografi 

Keadaan topografi dalam penetapan trase jalan juga memiliki peranan yang 

sangat penting, karena akan berpengaruh pada penetapan alinyemen, kelandaian 

jalan, jarak pandang, penampang melintang, saluran tepi, dan lain sebagainya. 

Dalam Tabel 2.15. di bawah ini, maka akan diketahui hubungan antara topografi 

medan dengan kemiringan medan. 

Tabel 2.15. Hubungan Topografi dengan Kemiringan 

Topografi Medan Kemiringan Medan 

Datar (D) < 3 

Perbukitan (B) 3 – 25 

Pegunungan (G) > 25% 
                               Sumber : Saodang, 2004. 

3. Faktor Geologi 

Perlu diketahui pada daerah patahan atau daerah labil (bergerak), merupakan 

daerah-daerah yang tidak baik untuk digunakan dalam pembuatan trase jalan. 

Persyaratan utama dari faktor geologi haruslah menghindari daerah zona-zona 

geologis yang berbahaya. Trase jalan jangan direncanakan melalui daerah-daerah 

rawan seperti patahan, amblesan, longsoran regional, dan lain-lain. 
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4. Faktor Tata Guna Lahan 

 Penataan ruang untuk perencanaan wilayah atau daerah, tata guna lahan 

merupakan hal yang paling mendasar dalam penentuan suatu trase jalan. Apakah 

jalan yang direncanakan tersebut diperuntukkan untuk daerah pemukiman, daerah 

perindustrian, atau daerah ruang lain, secara keseluruhan selalu memperhatikan 

pada peruntukkan jalan. 

5. Faktor Lingkungan  

Pada masa pembangunan saat ini, sudah seharusnya dipikirkan mengenai 

pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Perencanaan dan pembangunan jalan akan menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan sekitarnya agar dianalisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL). 

6. Penetapan Stasiun (Stationing) 

Perlunya penetapan stationing, berfungsi untuk menetapkan titik-titik lintasan 

suatu trase jalan, sekaligus menentukan panjang suatu trase jalan, atau jarak dari 

suatu tempat ketempat yang lainnya pada suatu lokasi jalan. Titik-titik penting 

atau titik-titik yang terdapat pada sepanjang jalan tertentu dinamakan dengan 

nama titik stasiun. Jadi stasiun (Sta) adalah jarak langsung yang diukur dari mulai 

titik awal, berupa Sta 0 + 000 sampai dengan titik yang akan dicari stasiunnya. 

(Saodang, 2004) 

2.6. Elemen dan Komponen Geometrik 

 Elemen geometrik jalan raya memiliki beberapa bagian utama diantaranya 

alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, alinyemen pada persimpangan jalan dan 
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alinyemen pada tikungan. Berikutnya ada beberapa tingkatan meliputi elemen 

geometrik dengan jabaran sebagai bagian dari bagian-bagian utama tersebut.  

 Pada alinyemen horisontal akan terdapat elemen jalur samping (frontage 

road), jalur masuk (access road), jalur pendakian horisontal, tikungan gabungan 

searah, tikungan gabungan berlawanan, koordinasi alinyemen dan lain-lain, yang 

memerlukan adanya tinjauan persyaratan geometrik horisontal. 

  Terdapat komponen geometrik yang merupakan bagian-bagian pembentuk 

elemen geometrik, sehingga mempunyai karakteristik dan persyaratan sendiri-

sendiri. Pada elemen alinyemen horisontal memiliki komponen jari-jari 

lengkungan, derajat kelengkungan, bagian tangen, bagian lengkung lingkaran, 

bagian lengkung spiral, lengkung peralihan, daerah bebas samping, pelebaran 

tikungan, superelevasi, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai persyaratan, 

agar elemen horisontal nyaman dan aman jika dilalui oleh kendaraan. Pada 

alinyemen vertikal terdapat bagian lengkung cembung, bagian lengkung cembung, 

bagian lengkung cekung, jalur pendakian vertikal dan lain sebagainya. (Saodang, 

2004) 

 


