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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Jalan Raya 

 Jalan raya adalah: 

1. Jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh 

manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya sehingga 

dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan 

kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke 

tempat yang lainnya dengana cepat dan mudah. (Silvia Sukirman, 

1994). 

2. Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang ada di atas dipermukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 

kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.(Wilkimedia. Jalan 

Arteri.com). 

 

Menurut Undang-undang  No.38/2004 jalan pengertian jalan adalah: 

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang ada di atas dipermukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

3. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, 

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

4. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunannya diwajibkan 

membayar biaya tol. 
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2.2. Klasifikasi Jalan 

2.2.1. Klasifikasi menurut fungsi jalan sesuai dengan Tata Cara 

Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997 

terbagi atas: 

1. Jalan Arteri: jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 

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

masuk dibatasi secara efisien. 

2. Jalan Kolektor: jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi 

dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan 

jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan Lokal: jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-

ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan jumlah jalan 

masuk tidak dibatasi. 

 

2.2.2 Menentukan kelas jalan yang berdasarkan volume serta sifat 

lalu lintas dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) 

yang besarnya menunjukan jumlah lalu lintas harian rata-rata 

(LHR) untuk kedua jurusan: 

 

1. LHR > 50.000 smp, termasuk jalan kelas I 

 

2. LHR 30.000 smp sampai dengan 50.000 smp, termasuk jalan kelas II 

 
3. LHR 10.000 smp sampai dengan 30.000 smp, termasuk jalan kelas III 

 
4. LHR 1.000 smp sampai dengan 10.000 smp, termasuk jalan kelas IV 

 
5. LHR 10.000 smp sampai dengan 100.000 smp, termasuk jalan kelas V 

 
 

 

2.2.3 Klasifikasi Menurut Medan Jalan sesuai dengan Tata Cara 

Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997 
 

1. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian 

besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus garis kontur. 
 

2. Klasifikasi menurut medan jalan untuk perencanaan geometrik 

dapat dilihat dalam tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Medan 
 

No Jenis Medan Notasi 

Kemiringan Medan 

(%) 

    

1 Datar D 0 - 9,9 % 

2 Perbukitan B 10 – 24,9 % 

3 Pegunungan G > 25,0 % 

    

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

 

3. Keseragaman kondisi medan yang diproyeksikan harus 

mempertimbangkan keseragaman kondisi medan menurut 

rencana trase jalan dengan mengabaikan perubahan-perubahan 

pada bagian kecil dari segmen rencana jalan tersebut. 

 

2.2.4 Klasifikasi Menurut Sistem Jaringannya 

1. Jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua 

wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul 

jasa, distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 

2. Jalan sekunder merupakan jalan sitem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam 

kawasan perkotaan. 

 

2.2.5 Klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan sesuai 

PP.No.26/1985 adalah sebagai berikut: 

 

1) Jalan Nasional/Jalan Negara 

 

2) Jalan Propinsi/Jalan Tingkat I 

 

3) Jalan Kabupaten/Jalan Tingkat II 

 

4) Jalan Desa 

 

5) Jalan Khusus/Toll 
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2.2.6 Menurut Jenis Konstruksi Perkerasannya 

1) Konstruksi perkerasan lentur yaitu perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikat, lapisan-lapisan perkerasan bersifat 

memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah. 

2) Konstruksi perkerasan kaku yaitu perkerasan yang menggunakan 

semen sebagai bahan pengikat plat beton dengan atau tanpa tulangan 

diletakan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah. 

Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. 

3) Konstruksi perkerasan komposit, perkerasan kaku dikombinasikan 

dengan perkerasan lentur. (Silvia Sukirman, 1994). 

 

2.3  Struktur dan Jenis Perkerasan Kaku 

 Struktur perkerasan dengan beton berbahan semen merupakan struktur yang 

terbuat dari atas plat beton berbahan semen kemudian disambung dalam artian 

(tidak menerus) baik itu tanpa tulangan maupun dengan tulangan, atau bisa juga 

menerus dengan tulangannya, struktur ini berada diatas lapisan pondasi bawah atau 

sering kita jumpai di tanah dasar, atau dengan lapisan permukaan yang sudah 

beraspal. Berikut gambar dibawah mengenai bagan – bagannya struktur perkerasan 

beton semen: 

 

                           Gambar  Tipikal struktur perkerasan beton berbahan semen 
          (Sumber : Bina Marga 2003) 

  Perkerasan beton semen dibedakan ke dalam 4 jenis : 

a. Perkerasan beton berbahan semen bersambung tanpa tulangan 

b. Perkerasan beton berbaham semen bersambung dengan tulangan 

c. Perkerasan beton berbahan semen menerus dengan tulangan 

d. Perkerasan beton berbahan semen pra-tegang dan pracetak 
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.Struktur perkerasan beton berbahan semen ini mempunyai daya 

dukung diperoleh dari plat beton itu sendiri. Pelat beton berbahan semen ini 

mempunyai sifat daya dukung dimana faktor – faktor yang sangat 

mempengaruhi dalam perkerasan ini adalah kadar air pemadatan, (solid) 

atau kepadatan dan yang terakhir ialah perubahan kadar air dilokasi selama 

masa pengerjaan (Pd T-14-2003). 

2.4 Keuntungan Serta Kerugian Dari Perkerasan Kaku 

Keuntungan dari perkerasan kaku adalah : 

- Mempunya durability yang bagus terhadap keausan roda yang melintas 

diatas jalan 

- Ketahanannya dapat mengatasi kendaraan – kendaraan yang berat 

- Mempunyai daya tahan bagus terhadap genangan air, banjir hingga 

pelapukan terhadap pengaruh cuaca 

- Biaya perawatan pun lebih murah dibandingkan dengan perkerasan 

lentur (flexible pavement) karena tidak perlu sering dilakukan 

maintenance. 

- Bisa dipergunakan langsung diatas diatas tanah yang kurang bagus 

tanpa adanya perbaikan struktur tanah. 

Kerugiannya antara lain : 

- Dengan lalu lintas rendah maka biayanya juga lebih tinggi 

- Jika direncanakan diatas tanah dasar lunak maka sangat rentan sekali 

terjadi keretakan 

- Umumnya mempunyai pengalaman berkendara yang nyaman dan baik 

(manual desain perkerasan jalan). 

 

2.5 Dasar – dasar Perancangan 

2.5.1 Tanah Dasar 

.DDT atau Daya dukung tanah yang berada didasar diperoleh dengan cara 

uji lab CBRnya dari masing-masing uji tersebut bisa di rencanakan tebal perkerasan 

lama dan tebal perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai angka CBR 

lebih dari 2 %, maka harus dipasang pondasi bawah yang terbuat dari beton kurus 
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(Lean-Mix Concreate) setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah 

dasar efektif 5% (Pd T-14-2003) mengacu pada acuan. 

 

2.5.2 Pondasi Bawah  

Bahan pondasi bawah dapat berupa : 

a. Bahan berbutir 

b. Stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat (Lean Rolled Concrete) 

c. Campuran beton kurus (Lean-Mix Concrete) 

Lapisan pondasi yang terdapat dibawah harus diperlebar hingga 60cm diluar 

pinggir perkerasan beton berbahan semen. Pada tanah yang meluas harus adanya 

pertimbangan yang khusus mengenai jenis dan penentuan lebar lapisan pondasi 

dengan cara menghitung tegangan pengembangan yang bisa jadi timbul. Instalasi 

lapisan pondasi yang dengan lebar hingga ke tepi luar jalan adalah dimana salah 

satu trik untuk mengurangi perilaku tanah meluas tersebut. 

Tebal lapis pondasi bawah minimum yang disarankan dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 dan CBR tanah dasar efektif didapat dari Gambar 2.3 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.2 Tebal pondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen 

 

Gambar 2.3 CBR tanah dasar efektif dan tebal pondasi bawah 
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   (Sumber : Bina Marga 2003) 

 

 

2.5.3 Beton Semen 

.Untuk kekuatan beton semen harus ditentukan dimana nilai kuat tarik lentur 

(flexural strenght) umurnya 28 hari, yang didapat dari hasil pengujian balok dengan 

pembebanan tiga titik (ASTM C-78) yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 MPa 

(38-49kg/cm2). 

.Pada kuat tarik lentur beton yang biasanya diperkuat dengan berbahan  serat 

penguat seperti serat baja, aramit atau serat karbon, harus mencapai kuat tarik lentur 

5–5,5 MPa (50-55 kg/cm2). Kemudian langkah berikutnya kekuatan yang 

direncakanan harus dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 

0,25 MPa (2,5 kg/cm2) terdekat atau yang mendekati nilai tersebut. 

Hubungan antara kuat tekan karakteristik dengan kuat tarik-lentur beton 

dapat didekati dengan rumus berikut : 

 

fcf = K (fc’)0,50 dalam Mpa atau..............................(1) 

fcf = 3,13 K (fc’)0,50 dalam kg/cm2..........................(2) 

Dengan pengertian : 

fc’ : kuat tekan beton karakteristik 28 hari (kg/cm2) 

fcf : kuat tarik lentur beton 28 hari (kg/cm2) 

K : konstanta, 0,7 untuk agregat tidak dipecah dan 0,75 untuk agregat pecah. 

Kuat tarik lentur dapat juga ditentukan dari hasil uji kuat tarik belah beton 

yang dilakukan menurut SNI 03-2491-1991 sebagai berikut : 

fcf = 1,37.fcs, dalam Mpa atau..............................(3) 

fcf = 13,44.fcs, dalam kg/cm2................................(4) 

Dengan pengertian : 

fcs : kuat tarik belah beton 28 hari 

.Untuk beton bisa diperkuat dengan bahan serat baja (steel-fibre) yang 

nantinya akan meningkatkan kuat tarik lenturnya dan mengontrol retak yang 

biasanya terdapat pada pelat khususnya yang bentuknya terkadang tidak lazim. 

Serat baja (steel-fibre) dapat dibuat atau dimix dengan beton, untuk jalan plaza tol, 

putaran dan perhentian bus. Panjang serat baja antara 15 mm dan 50 mm yang 
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bagian ujungnya melebar sebagai angker dan/atau sekrup penguat untuk 

meningkatkan ikatan (Pd T-14-2004). 

 

2.5.4 Lalu-lintas 

Dalam Menentukan beban lalu-lintas rencana pada perkerasan beton semen, 

maka dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga (commercial vehicle), 

sesuai dengan konfigurasi sumbu yang ada pada lajur rencana selama umur rencana 

yang sudah ditetapkan. Lalu-lintas haruslah dianalisa menurut hasil perhitungan 

volume lalu-lintas dan konfigurasi sumbu, bisa dengan menggunakan data terakhir 

atau data 2 tahun terakhir. Kendaraan yang ditinjau untuk perencanaan perkerasan 

beton semen adalah yang mempunyai berat total minimum 5 ton. Konfigurasi 

sumbu untuk perencanaan terdiri atas 4 jenis kelompok sumbu sebagai berikut : 

- Sumbu tunggal roda tunggal (STRT). 

- Sumbu tunggal roda ganda (STRG). 

- Sumbu tandem roda ganda (STdRG). 

- Sumbu tridem roda ganda (STrRG) (Pd-T-14-2008). 

 

2.5.4.1 Lajur rencana dan koefisien distribusi 

.Pada lajur rencana merupakan salah satu lajur lalu lintas dari suatu ruas 

jalan raya yang biasanya menampung lalu-lintas kendaraan niaga sangat besar. Jika 

jalan tidak mempunyai tanda batas lajur, maka jumlah lajur dan koefsien distribusi 

(C) kendaraan niaga dapat ditentukan dari lebar perkerasan sesuai Tabel 2.1 berikut 

ini. 

Tabel 2.1 Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien  

              distribusi (C) kendaraan niaga pada lajur rencana 

Lebar Perkerasan (Lp) 
Jumlah 

Lajur 

Koefisien Distribusi 

1 Arah 2 Arah 

Lp < 5,50 m 1 lajur 1 1 

5,50 m  Lp < 8,25 m 2 lajur 0,70 0,50 

8,25 m Lp < 11,25 m 3 lajur 0,50 0,475 

mLp < 15,00 m 4 lajur - 0,45 

mLp < 18,75 m 5 lajur - 0,425 

18,75 m Lp < 22,00 m 6 lajur - 0,40 

  (Sumber : Bina Marga 2003) 
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2.5.4.2 Umur Rencana 

.Untuk umur rencana perkerasan jalan ini sendiri dinyatakan atas 

pertimbangan pengelompokan kelas fungsional jalan, terkait pola lalu-lintas serta 

nilai ekonomi jalan yang berkesinambungan atau bisa juga ditentukan antara lain 

dengan metode Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return, kombinasi dari 

beberapa metode tersebut ataupun dengan metode –metode lainnya ialah tidak lepas 

dari adanya pola pengembangan wilayah sekitarnya . Umumnya perkerasan beton 

semen dapat direncanakan dengan umur rencana (UR) 20 tahun sampai 40 tahun 

(Pd-T-14-2003) berlaku sampai ada ketentuan terbaru. 

 

2.5.4.3 Pertumbuhan lalu-lintas 

Volume lalu-lintas akan berkembang atau bertambah menyesuaikan dengan 

umur rencana atau sampai tahap dimana kapasitas jalan sudah di jangkau dengan 

faktor pertumbuhan lalu-lintas yang dapat ditentukan berdasarkan rumus sebagai 

berikut : 

R =  (1+i)UR – 1 / i .................................................(5) 

Dengan pengertian : 

R : Faktor pertumbuhan lalu lintas 

i : Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %. 

UR : Umur rencana (tahun) (Pd-T-14-2003). 

Faktor pertumbuhan lalu-lintas (R) dapat juga ditentukan berdasarkan Tabel 2.2 

berikut ini : 

 Tabel 2.2 Faktor pertumbuhan lalu- lintas (R) 

Umur Rencana 

(Tahun) 

Laju Pertumbuhan (i) per tahun (%) 

0 2 4 6 8 10 

5 5 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 

10 10 10,9 12 13,2 14,5 15,9 

15 15 17,3 20 23,3 27,2 31,8 

20 20 24,3 29,8 36,8 45,8 57,3 

25 25 32 41,6 54,9 73,1 98,3 

30 30 40,6 56,1 79,1 113,3 164,5 

35 35 50 73,7 111,4 172,3 271 

40 40 60,4 95 154,8 259,1 442,6 

           (Sumber : Bina Marga 2003) 
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2.5.4.4 Lalu-lintas rencana 

.Pada lalu-lintas rencana adalah jumlah kumulatif sumbu kendaraan niaga 

pada lajur rencana selama umur rencana, meliputi proporsi sumbu serta distribusi 

beban pada setiap jenis sumbu kendaraan. Beban pada suatu jenis sumbu secara 

tipikal dikelompokkan dalam interval 10 kN (1 ton) bila diambil dari survai beban 

tersebut. 

 Jumlah sumbu kendaraan niaga selama umur rencana dihitung dengan 

rumus berikut : 

JSKN = JSKNH x 365 x R x C ...............................(6) 

Dengan pengertian : 

JSKN     : Jumlah total sumbu kendaraan niaga selama umur rencana . 

JSKNH  : Jumlah total sumbu kendaraan niaga per hari pada saat jalan dibuka. 

R            : Faktor pertumbuhan komulatif dari Rumus (4) atau Tabel 2 atau Rumus  

      (5), yang besarnya tergantung dari pertumbuhan lalu lintas tahunan dan  

     umur rencana. 

C            : Koefisien distribusi kendaraan (Pd-T-14-2003). 

 

 

2.5.4.5 Faktor keamanan beban 

Pada penentuan beban rencana, beban sumbu dikalikan dengan faktor 

keamanan beban (FKB). Faktor keamanan beban ini digunakan berkaitan adanya 

berbagai tingkat realibilitas perencanaan seperti telihat pada Tabel 2.3 beriku ini : 

Tabel 2.3 Faktor keamanan beban (FKB) 

No. Penggunaan Nilai F 

1 Jalan bebas hambatan utama (major freeway)dan jalan berlajur banyak, yang 

aliran lalu lintasnya tidak terhambat serta volume kendaraan niaga yang 

tinggi. Bila menggunakan data lalu lintas dari hasil survey beban (weight-in-

motion) dan adanya kemungkinan route alternatif, maka nilai faktor 

keamanan beban dapat dikurangi menjadi 1,15 

1,2 

2 Jalan bebas hambatan (freeway) dan jalan arteri dengan volume kendaraan 

niaga menengah 

1,1 

3 Jalan dengan volume kendaraan niaga rendah 1,0 

(Sumber : Bina Marga 2003) 

 

 

 



18 
 

 
 

2.5.5    Bahu 

Pada bahu sendiri terdiri dari bahan lapisan pondasi bawah bisa 

menggunanakan lapisan penutup aspal atau tanpa lapisan penutup aspal dan bisa 

juga menggunakan lapisan beton semen. Dengan perbedaan ketanahan/kekuatan 

antara bahu dan jalur lalu-lintas maka bisa memberikan dampak pada suatu kinerja 

perkerasan. Solusinya adalah dengan menggunakan bahu beton semen, sehingga 

dapat mengoptimalisasi kinerja terhadap perkerasan dan mengurangi tebal pelat. 

Pengertian bahu beton semen dalam pegangan/acuan ini adalah bahu yang dikunci 

dan diikatkan dengan lajur lalu-lintas dengan lebar minimum 1,50 m, atau bahu 

yang menyatu dengan lajur lalu-lintas selebar 0,60 m, yang juga dapat mencakup 

saluran dan kreb (Pd-T-14-2003). 

 

2.5.6. Perencanaan Tulangan  

Tujuan utama penulangan untuk : 

a. Membatasi/meminimalisir lebar retakan yang ada, agar nantinya kekuatan 

pelat memiliki ketahanan yang lama. 

b. Dengan penggunaan pelat yang sangat panjang maka bisa mengurangi 

jumlah sambungan yang melintang yang nantinya akan berdampak positif 

yaitu dapat meningkatkan kenyamanan. 

 

c. Meminimalisir maintenance cost (biaya pemeliharaan). 

Jumlah tulangan yang diperlukan dipengaruhi oleh jarak sambungan susut, 

sedangkan dalam hal beton bertulang menerus, diperlukan jumlah tulangan yang 

cukup untuk mengurangi sambungan susut. 

 

2.5.6.1. Perkerasan Beton Semen Bersambung Tanpa Tulangan 

Pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan, kemungkinan besar 

guna mencegah keretakan, maka dipasang penulangan. Pada bagian pelat yang 

kelihatan mengalami keretakan yang disebabkan oleh konsentrasi tegangan yang 

dimana ini tidak dapat dihindari dengan pengaturan pola sambungan, maka pelat 

harus diberi tulangan pada sambungan tersebut. Penerapan tulangan umumnya 

dilaksanakan pada :  
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a. Pelat dengan bentuk yang tak lazim (odd-shaped slabs), ketidak laziman pelat 

ini memiliki pola sambungan yang tidak benar-benar bujur sangkar atau persegi 

panjang dan juga memiliki panjang dengan lebar lebih besar dari angka 1,25.  

b. Pelat yang sambungannya tidak sejalur (mismatched joints). 

c. Pelat berlubang (pits or structures) 

d. Pelat dengan sambungan sejalur (matched joints)   

2.5.6.2. Perkerasan Beton Semen Bersambung Dengan Tulangan 

Pada perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan merupakan 

perkerasan dimana perkerasan beton semen ini menggunanakan tulangan pada 

sambungannya baik itu memanjang ataupun melintang di jalan. 

Menurut Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), luas 

penampang tulangan dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

As =
μ.L.M.g.h

2.𝑓𝑠
 ……………………………………………………...… (2.15) 

dimana : 

As : Luas penampang tulangan baja (mm2/m lebar pelat) 

Fs : kuat tarik ijin tulangan (MPa). Biasanya 0,6 kali tegangan leleh 

g : gravitasi (m/detik2) 

h : Tebal pelat beton (m) 

L : Jarak antara sambungan yang tidak diikat dan/atau tepi bebas pelat (m) 

M : Berat per satuan volume elat (kg/m3)  

µ : Koefisien gesek antara pelat beton dan pondasi bawah 

 

.Kemudian keduanya menggunakan tulangan berbentuk anyaman yang 

dimaksud keduanya, tulangan memanjang dan tulangan melintang, maka luas 

penampang keduanya tersebut akan terbentuk anyaman empat persegi panjang 

dengan bentuk bujur sangkar, berikut dibawah pada Tabel 2.8 akan dijelaskan berat 

per satuan luasnya. 
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 Tabel 2.4 Ukuran dan Berat Tulangan Polos Anyaman Las 

Tulangan 

Memanjang 
Tulangan Melintang Luas Penampang Tulangan 

Berat per 

Satuan 

Luas 

(kg/m2) 

 

Diameter 

(mm) 

Jarak 

(mm) 

Diameter 

(mm) 

Jarak 

(mm) 

Memanjang 

(mm2/m) 

Melintang 

(mm2/m) 

Empat persegi panjang 

12,5 100 8 200 1227 251 11,606 

11,2 100 8 200 986 251 9,707 

10 100 8 200 785 251 8,138 

9 100 8 200 636 251 6,967 

8 100 8 200 503 251 5,919 

7,1 100 8 200 396 251 5,091 

9 200 8 250 318 201 4,076 

8 200 8 250 251 201 3,552 

Bujur sangkar 

8 100 8 100 503 503 7,892 

10 200 10 200 393 393 6,165 

9 200 9 200 318 318 4,994 

8 200 8 200 251 251 3,946 

7,1 200 7,1 200 198 198 3,108 

6,3 200 6,3 200 156 156 2,447 

5 200 5 200 98 98 1,542 

4 200 4 200 63 63 0,987 

    Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

 

Seandainya pada tulangan melintang dan tulangan memanjang keduanya 

tersebut menggunakan tulangan berbahan baja batangan atau tanpa dianyam, maka 

Tabel 2.5 dibawah akan memperlihatkan dimana luas penampang tulangan 

berbahan bajar per meter panjang pelat yang disertai Ø tulangan dan jarak antara 

tulangan. 
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Tabel 2.5 Luas Penampang Tulangan Baja Per Meter Panjang Plat 

Diameter 

Batang 

(mm) 

Luas Penampang (mm2) 

Jarak Spasi p.k.p (mm) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

6 565,5 282,7 188,5 141,4 113,1 94,2 80,8 70,7 62,8 

8 1005,3 502,7 335,1 251,3 201,1 167,6 143,6 125,7 111,7 

9 1272,3 636,2 424,1 318,1 254,5 212,1 181,8 159,0 141,4 

10 1570,8 785,4 523,6 392,7 314,2 261,8 224,4 196,3 174,5 

12 2261,9 1131,0 754,0 565,5 452,4 377,0 323,1 282,7 251,3 

13 2654,6 1327,3 884,9 663,7 530,9 442,4 379,2 331,8 294,9 

14 3078,8 1539,4 1026,3 769,7 615,8 513,1 439,8 384,8 342,1 

16 4021,2 2010,6 1340,4 1005,3 804,20 670,2 574,5 502,7 446,8 

18 5089,4 2554,7 1696,5 1272,3 1017,9 848,2 727,1 636,2 565,5 

    

 

Tabel 2.5 Luas Penampang Tulangan Baja Per Meter Panjang Plat (Lanjutan) 

Diameter 

Batang 

(mm) 

Luas Penampang (mm2) 

Jarak Spasi p.k.p (mm) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

19 5670,6 2835,3 1890,2 1417,6 1134,1 945,1 810,1 708,8 630,1 

20 6283,2 3141,6 2094,4 1570,8 1256,6 1047,2 897,6 785,4 698,1 

22  3801,3 2534,2 1900,7 1520,5 1267,1 1086,1 950,3 844,7 

25  4908,7 3272,5 2454,4 1963,5 1636,2 1402,5 1227,2 1090,8 

28  6157,5 4105,0 3078,8 2463,0 2052,5 1759,3 1539,4 1368,3 

29  6605,2 4403,5 3302,6 2642,1 2201,7 1887,2 1651,3 1467,8 

32  8042,5 5361,7 4021,2 3217,0 2680,8 2297,9 2010,6 1787,2 

36   6785,8 5089,4 4071,5 3392,9 2908,2 2544,7 2261,9 

40   8377,6 6283,2 5026,5 4188,8 3590,4 3141,6 2792,5 

50   13090 9817,5 7854,0 6545,0 5609,9 4908,7 4363,3 

Sumber : Dipohusodo, 1994 

 

2.5.6.3. Perkerasan Beton Semen Menerus Dengan Tulangan 

Rekomendasi dari Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah 

(2003), tulangan  memanjang  yang dibutuhkan  pada perkerasan  beton semen  

bertulang  menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan berikut : 

𝑃𝑠 =
100.fct.(1,3−0,2µ)

𝑓𝑦−𝑛 𝑓𝑐𝑡
 …………………………………………….… 
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(2.16) 

dimana : 

Ps : persentase luas tulangan memanjang yang dibutuhkan terhadap 

luas penampang beton (%) 

Fct : kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fcf) (kg/cm2) 

Fy : tegangan leleh rencana baja (kg/cm2) 

n  : angka ekivalensi antara baja dan beton  

µ  : koefisien gesekan antara pelat beton dengan lapisan di bawahnya 

Es : modulus elastisitas baja = 2,1 x 106 (kg/cm2) 

Ec : modulus elastisitas beton = 1485 √ f’c (kg/cm2) 

 

Tabel 2.6 Hubungan kuat tekan beton dan angka ekivalen baja dan beton (n) 

f’c (kg/cm
2

) n 

175 - 225 

235 - 285 

290 - ke atas 

              10 

8 

6 

                     Sumber : Departement Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 

.Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) 

mengemukakan bahwa pada persentase minimum dari tulangan memanjang pada 

perkerasan beton menerus ialah 0.6% dari luas penamoang beton tersebut. Jumlah 

optimal atau maksimal tungan memanjang, dan menurut Departemen Permukiman 

dan Prasarana Wilayah harus dipasang agar jarak hingga lebar retakan dapat 

dikontrol. Secara matematis jarak antara retakan yang ada pada perkerasan beton 

menerus dengan tulangan dihitung dari persamaan dibawah : 

𝐿𝑐𝑟 =
fct2

n.p2.u.fb.(εs.Ec−fct)
 ………………………..……………...… (2.17) 

dimana : 

Lcr : jarak teoritis antara retakan (cm). 

p  : perbandingan luas tulangan memanjang dengan luas penampang 

beton. 

u      : perbandingan keliling terhadap luas tulangan = 4/d. 

fb        : tegangan lekat antara tulangan dengan beton = (1,97√f’c)/d. 
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(kg/cm
2

) 

εs       : koefisien susut beton = (400.10-6). 

fct       : kuat tarik langsung beton = (0,4 – 0,5 fcf) (kg/cm2) 

n   : angka ekivalensi antara baja dan beton = (Es/Ec).  

Ec     : modulus Elastisitas beton =14850√ f’c   (kg/cm2) 

Es      : modulus Elastisitas baja = 2,1x106   (kg/cm2) 

Demi menjamin agar supaya jarak antara retakan optimum dan agar retakan-retakan 

yang didapat, maka : 

 Nilai persentase dari tulangan  dan  perbandingan  antara  keliling  dan  luas  

tulangan  haruslah besar. 

 Harus menggunakan  tulangan  ulir  (deformed  bars)  untuk  memperoleh  

tegangan lekat yang lebih tinggi. 

Jarak  retakan  teoritis  yang  dihitung  dengan  persamaan  di  atas  harus  

memberikan hasil antara 150cm dan 250cm. Jarak  antar  tulangan  100mm - 225 

mm. Diameter  batang  tulangan  memanjang  berkisar antara 12mm dan 20mm. 

 

2.5.7 Sambungan 

Tujuan dari sambungan perkerasan beton semen ini adalah : 

- Pembatasan tegangan serta pengendalian retak yang terjadi sebab penyusutan, 

pengaruh lenting dan beban-beban lalu lintas diatasnya. 

- Mempermudah pengerjaan. 

- Mempermudah bebas gerakan terhadap pelat. 

Pada perkerasan beton semen terdapat beberapa jenis sambungan antara lain : 

- Sambungan memanjang. 

- Sambungan melintang. 

- Sambungan isolasi. 

Semua sambungan harus ditutup dengan bahan penutup (joint sealer), kecuali 

pada sambungan isolasi terlebih dahulu harus diberi bahan pengisi (joint filler). 

(Pd-T-14-2003) 
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2.5.7.1 Dowel (Ruji) 

.Ruji atau Dowel  adalah batang baja pendek yang mempunyai sambungan 

mekanis yang terdapat pada strukrur perkerasan terhadap beban atau gaya sendi 

horizontal. Struktur ini dapat meningkatkan efisiensi dari beban yang diperolah dari 

beban sebelum yang berada diatasnya yang kemudian dapat mengurangi defleksi 

dan tekananan sendi 

 Tabel 2.7 Ukuran dan jarak batang dowel (ruji) yang disarankan 

Tebal Pelat 

Perkerasan 

Dowel 

Diameter Panjang Jarak 

Inchi Mm Inchi Mm Inchi mm Inchi mm 

6 150 ¾ 19 18 450 12 300 

7 175 1 25 18 450 12 300 

8 200 1 25 18 450 12 300 

9 225 1 ¼  32 18 450 12 300 

10 250 1 ¼ 32 18 450 12 300 

11 275 1 ¼ 32 18 450 12 300 

12 300 1 ½ 38 18 450 12 300 

13 325 1 ½ 38 18 450 12 300 

14 350 1 ½ 38 18 450 12 300 

(Sumber : Principles of Pavement Design by Yoder & Witczak, 1975) 

 

2.5.7.2 Tie Bar 

.Tie Bar atau Tie Bars adalah batang baja pengikat atau lebih simplenya 

konektor yang digunakan untuk menahan beban yang melintasi dipermukaanya 

(AASHTO, 1993[1]). Meskipun Tie Bar ini dapat menerima beberapa beban 

minimum akan tetapi tidak boleh digunakan beban yang melebihinya (AASHTO, 

1993[1]). Tie Bar ini biasanya digunakan pada sambungan longitudinal antara sendi 

tepi jalan dan pinggir jalan atau bahu. 

 

Tabel 2.8 Ukuran dan jarak batang tie bar yang disarankan 

Tebal Pelat 

(cm) 

Diameter Tie Bar 

(mm) 

Panjang Tie Bar 

(mm) 

Jarak antar Tie Bar 

(cm) 

12,5 12 600 75 

15,0 12 600 75 

17,5 12 600 75 

20,0 12 600 75 

22,5 12 750 90 

25,0 12 750 90 

               (Sumber : Bina Marga) 
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2.6 Prosedur Perencanaan 

Prosedur perencanaan perkerasan beton semen secara estimatis diperoleh 

dua model berbagai kerusakan : 

1) Retak fatik (lelah) tarik lentur pada pelat. 

2) Terjadinya Erosi yang terdapat di bagian pondasi bawah atau tanah dasar bisa 

disebabkan lendutan yang terjadi hingga berulang – ulang ataupun air hujan yang 

memiliki tingkat asam yang tinggi yang berada diatas tanah sedikit berlempung. 

Cara ini bisa mempertimbangkan bawah perlukah ruji pada sambungan dan 

bahu beton. Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan maka bisa disebut 

sebagai perkerasan bersambung yang telah dipasang dengan ruji. Data lalu lintas 

yang diperlukan adalah jenis sumbu kendaraan dan pendistribusi beban serta jumlah 

repetisi masing-masing jenis sumbu/kombinasi beban yang diperkirakan selama 

umur rencana. 

 

2.7. Rencana Anggaran Biaya 

 

2.6.1 Pengertian Rencana Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya adalah : 

- Penganggaran proses membuat rencana untuk membelanjakan seperti 

kebutuhan, upah dan material yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah 

proyek. 

- Adapun dalam perencanaan sebuah proyek baik untuk kebutuhan 

penggunaanya adalah berapakah besarnya biaya yang diperlukan. Di bawah 

akan dijelaskan lagi secara rinci mengenai susunan-susunan pelaksanaan di 

bidang administrasi teknik. 

Dua cara kriteria penyusunan pada rencana anggaran biaya meliputi : 

- Anggaran Biaya Kasar (Estimasi/Taksiran), Untuk acuannya maka 

digunakan harga satuan per meter persegi dan luas lantai. Akan tetapi 

untuk anggaran biaya kasar ini bisa juga digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan RAB yang nantinya akan dihitung secara teliti lagi. 

- Anggaran Biaya Teliti, sesuai hasil pengemukakan (Nurcholid Syawaldi) 

bahwa RAB pada suatu proyek hendaklah dihitung secara teliti dan cermat 
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berdasarkan ketentuan–ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk 

penyusunan anggaran biaya. 

 

2.6.2 Tujuan Rencana Anggaran Biaya 

.Tujuan Rencana Anggaran Biaya ini sendiri adalah untuk mengetahui harga 

bagian/item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam 

masa pelaksanaan, menurut (Nurcholid Syawaldi) dalam membangun suatu 

bangunan yang dimana haruslah se efektif dan se efisien mungkin. 

 

2.6.3 Fungsi Rencana Anggaran Biaya 

Fungsi dari Rencana Anggaran Biaya ini adalah sebagai rencana 

pengeluaran menentukan terlebih dahulu apakah pelaksanaan perkerjaan sudah 

mumpuni ? kalau sudah maka bisa dijadikan sebagai alat proses pengontrol  

(Nurcholid Syawaldi). 

 

2.7 Analisa Harga Satuan Dasar (HSD) 

.Merupakan bagian - bagian untuk mengolah harga satuan pekerjaan (HSP). 

Pada harga satuan pekerjaan (HSP) maka diperlukannya HSD dari tenaga kerja, 

HSD equipment, dan HSD material. Dibawah akan dijelaskan secara rinci 

bagaimana langkah-langkah mengenai perhitungan HSD komponen dan HSP 

(Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 

 

 

 

2.7.1 Langkah Perhitungan HSD Tenaga Kerja 

.Pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana perhitungan harga satuan 

pekerjaan, akan tetapi sebelum itu harus adanya penetapan terlebih dahulu 

mengenai bahan rujukan harga standar untuk upah sebagi HSD tenaga kerja. 

Berikut langkah-langkah dari perhitungan HSD tenaga kerja dibawah:  

1. Penentuan jenis keterampilan mulai dari tenaga kerja, misalnya pekerja (P), 

tukang (Tx), mandor (M), atau kepala tukang (KaT)  

2. Pengumpulan data upah yang dimana harus sesuai dengan peraturan daerah 

sekitarnya (Gubernur, Walikota, Bupati). Data upah hasil dari survei di tempat 
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yang berdekatan dan berlaku untuk daerah pada pelaksanaan pekerjaan 

nantinya. 

3. Untuk tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah harus dihitung mulai dari 

biaya makannya, menginap dan transportasi. 

4. Tentukanlah berapa jumlah hari efektif mereka bekerja dilokasi pelaksanaan 

bisa selama 1 bulan (23 – 27 hari) dan jam dimana jam efektif bekerja dalam 1 

hari (7 jam) 

5. Hitunglah masing-masing per orang perjam biaya upahnya. 

6. Seluruh biaya upah perjam rata-ratakan yang nantinya menjadi biaya upah rata-

rata perjam (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 

 

2.7.2 Langkah Perhitungan HSD Alat 

.Pada Langkah Perhitungan HSD Alat ini dibutuhkan mulai dari data upah 

operator atau supir, perhitungan rincian alat adalah tenaga mesin, kapasitas kerja 

alat (m3) usia ekonomis alat (yang terdapat dari pabrik pembuatnya), durasi jam 

kerja dalam setahun dan cost alat tersebut. Adapun faktor-faktor lainya yang 

mempengaruhi meliputi komponen invesatsi alat yaitu suku bunga bank, ansuransi 

dari alat tersebut. Kemudian dari segi faktor alat spesifik seperti bucket untuk 

Excavator,  harga dari alat, dan loader sebagainya (Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat). 

 

2.7.3 Langkah Perhitungan HSD Bahan 

.Kemudian Langkah Perhitungan HSD Bahan disini akan dibahas mengenai 

perhitungan harga satuan pekerjaan yang dimana harus ditetapkan terlebih dahulu 

rujukann harga standarnya bahan atau HSD bahan per satuan dari pengukuran 

standar. 

Dalam menganalisis HSD bahan diperlukannya data dari harga bahan baku 

itu sendiri, serta biaya transport dan biaya produksi dimana proses yang awalnya 

dari bahan baku yang diolah hingga menjadi bahan olahan atau bahan yang sudah 

siap pakai/jadi. Untuk sebuah produksi bahan diperlukannya alat-alat yang dimana 

bisa terjadi mungkin lebih dari satu alat. Dari alat-alat yang ada bisa dihitung dari 

segi kapasitas produktifnya melalui satuan pengukuran perjam, dengan melakukan 

menginput data dari kapasitas alat, faktor kehematan alat, dan faktor lainnya dengan 
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siklus masing-masing. HSD bahan terdiri dari harga bahan baku itu sendiri atau bisa 

disebut HSD bahan baku, HSD bahan olahan atau HSD bahan jadi. Dari 

perhitungan HSD bahan yang didapat dari quarry  dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

1. Bahan olahan atau bahan jadi yang siap pakai seperti misalnya agregat halus

dan agregat kasar hasil dari produksi mesin pemecah batu maupun jasa

perorangan dan lain sebagainya.

2. Bahan baku atau bahan mentah yang masih perlu proses untuk menjadi bahan

olahan contohnya seperti batu kali/gunung, pasir sungai/gunung dan lain

sebagainya.

Harga bahan di quarry jelas berbeda dari harga bahan yang akan dikirim ke 

lokasi pekerjaan atau dekat  base camp oleh karena itu harus ada penambahan biaya 

seperti biaya pengiriman material dari quarry ke lokasi pekerjaan atau dekat base 

camp (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). 


