
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ilmu jalan raya merupakan bagian dari ilmu Teknik Sipil yang selalu 

bekembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

manusia itu sendiri.  Sehingga jalan raya yang tadinya bersifat darurat 

berkembang terus menjadi  jalan yang diperkeras, aman dan nyaman serta 

mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal untuk kelancaran dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Tersedianya sarana jalan yang memadai akan mempunyai dampak yang 

positif terhadap perkembangan aktifitas masyarakat baik dari segi sosial 

ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.  

Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan 

dengan ditunjang disiplin para pemakai jalan akan menghasilkan prasarana 

transportasi yang optimal serta mampu melayani arus lalu lintas sesuai dengan 

umur rencana. 
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Pada akhir umur rencana, suatu perkerasan jalan perlu direncanakan untuk 

diperbaiki. Akan tetapi umur aktual dari suatu perkerasan jalan tidak selalu 

sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan saat perancangannya, dapat lebih 

lama tercapai atau lebih cepat tercapai dari umur rencananya. 

Umur rencana dari perkerasan jalan dinyatakan dengan jumlah pengulangan 

beban sumbu tertentu yang direncanakan mampu dipikul oleh perkerasan jalan 

hingga akhir umur rencananya. Jika umur aktual dari suatu perkerasan jalan 

tercapai jauh lebih cepat dari umur rencananya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa jumlah pengulangan beban sumbu desain yang dipikul oleh 

perkerasan jalan tersebut jauh lebih banyak dari yang direncanakan. Hal itu 

dapat mengindikasikan banyaknya pengulangan beban sumbu yang lebih 

besar dari beban sumbu desain pada perkerasan jalan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Secara definisi yang dimaksud mutu adalah sesuatu yang efektif dan efisien 

baik ditinjau dari segi waktu biaya maupun kualitas. Mutu yang dimaksud 

disini adalah mutu dari segi kualitas yaitu apa yang dilaksanakan di lapangan 

sesuai dengan rencana. Mutu perkerasan jalan yang berkualitas adalah apabila 

jalan tersebut mampu memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada 

sarana transportasi selama umur rencana. Sedangkan umur rencana perkerasan 

jalan adalah jumlah repetisi beban lalu lintas ( dalam satuan Equivalent 

standart Axle Load, ESAL) yang dapat dilayani jalan sebelum terjadi 
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kerusakan srtuktural pada lapisan perkerasan. Mutu perkerasan yang 

berkualitas tergantung terhadap 4 faktor yaitu proses perencanaan yang akurat, 

metode pelaksanaan yang tepat, pemeliharaan rutin selama masa pelayanan 

dan penggunaan jalan sesuai peraturan. Yang menjadi fokus dalam skripsi ini 

adalah untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap tebal 

perkerasan. Untuk beberapa nilai yang diperlukan dalam perhitungan, 

digunakan nilai sesuai dengan kondisi pada Proyek Jalan By Pass Soekarno-

Hatta (Paket A) Bandar Lampung. Data –data yang diperoleh dari Proyek 

Jalan By Pass Soekarno-Hatta (Paket A) Bandar Lampung diperlukan untuk 

simulasi pengurangan tebal dan mutu perkerasan lentur.  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mensimulasikan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan perkerasan 

terhadap masa layanan jalan (umur rencana) , yaitu : 

 Penyimpangan tebal perkerasan 

 Penyimpangan mutu bahan perkerasan  

2. Sebagai masukan kepada pengambilan kebijakan kepada PU Bina Marga 

terhadap pelaksanaan perkerasan jalan. 
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D. Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah yaitu pada 

pembahasannya pada pengaruh penyimpangan tebal lapisan perkerasan dan 

mutu bahan terhadap umur perkerasan jalan dengan komposisi lalu lintas yang 

telah ada di Jalan By Pass Soekarno-Hatta (Paket A) Bandar Lampung.  

Jenis kontruksi perkerasan adalah kontrusi perkersan lentur (flexible 

pavement) dan perkerasan kaku (rigid pavement). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyimpangan mutu dan tebal perkerasan 

terhadap masa pelayanan jalan (umur rencana). 

2. Sebagai informasi dan masukan terhadap perencanaan suatu perkerasan 

jalan. 


