
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang sarana transportasi memegang peranan yang sangat

penting di dalam aspek kehidupan dan laju pertumbuhan suatu bangsa, tidak

hanya berpengaruh terhadap bidang ekonomi, tetapi juga disejumlah bidang,

seperti pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Salah satu aspek penting dari

transportasi adalah pembangunan jalan raya. Semakain baik kondisi, mutu,

dan kinerja perkerasan jalan suatu daerah, maka akan semakin mudah dan

baik pula akses transportasi antar tempat pada daerah tersebut. Oleh sebab itu,

sudah sepatutnya pembangunan jalan mendapatkan perhatian khusus dari

pihak terkait.

Hampir setiap tahun Pemerintah selalu mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruas-ruas jalan di seluruh

Indonesia, baik itu pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan yang seharusnya

tidak perlu dilakukan akibat terjadinya kerusakan dini pada ruas jalan

tersebut. Demikian pula halnya dengan jalan-jalan di Propinsi Lampung

umumnya jalan-jalan tersebut sudah direncanakan sesuai dengan standar

desain yang ditetapkan oleh Bina Marga, tetapi masih terjadi kerusakan dini
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yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat umur rencana belum

terlampaui.

Beberapa penyebab kerusakan dini antara lain kualitas bahan yang tidak

memenuhi syarat, daya dukung tanah dasar yang jelek, beban lalu-lintas yang

melebihi kemampuan jalan (overloading), faktor lingkungan, prediksi

pertumbuhan LHR yang tidak sesuai kenyataan, dan anggapan terhadap

kekuatan perkerasan yang merupakan parameter perencanaan yang sangat

peka terhadap mutu perkerasan jalan.

Yang dimaksud dengan mutu adalah sesuatu yang efektif dan efisien baik

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

hal ini 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

(comfortable and safe) kepada sarana transportasi selama umur rencana.

Untuk dapat mencapai mutu perkerasan yang berkualitas sangat ditentukan

oleh  keakurasian pada saat proses perencanaan, faktor pelaksanaan dan

pengawasan pekerjaan, faktor pemeliharaan dan penggunaan jalan pada saat

masa pelayanan.

Jadi sangat jelas bahwa pencapaian 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. Jika keempat faktor tersebut terlaksana

dengan baik maka masa layan jalan akan sesuai dengan rencana dan
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sebaliknya. Yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan dan

perencanaan, misalnya jika terjadi penyimpangan tebal, mutu bahan, daya

dukung tanah, faktor regional, dan beban lalu-lintas. Studi kasus dilakukan

pada Ruas Jalan Soekarno-Hatta dari Simpang Kalibalok – Simpang Pugung

PJR.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari desain teknis perkerasan pada penelitian ini adalah

membandingkan tebal perkerasan yang ada dilapangan baik itu perkerasan

lentur (flexible pavement) maupun perkerasan kaku (rigid pavement) terhadap

desain penulis dengan umur rencana perkerasan lentur (flexible pavement) 20

tahun, dan perkerasan kaku (rigid pavement) 40 tahun.

C. Manfaat Penelitian

Hasi dari penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan penelitian untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan

referensi, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca, dalam

perencanaan desain tebal lapis perkerasan jalan raya.

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perencana, pelaksana, dan

pengawas yang menangani pembangunan perkerasan jalan raya.
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisa kondisi teknis di lapangan, apakah pemilihan tipe perkerasan

sudah sesuai dengan kondisi dilapangan.

2. Mengamati dan mengkaji pada lokasi khusus, apakah sudah menggunakan

struktur tambahan atau perkuatan khusus.

E. Batasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Daerah penelitian difokuskan pada pelebaran ruas jalan Soekarno Hatta

(Simpang Kali Balok – Simpang Pugung PJR) Bandar lampung.

2. Perhitungan tebal lapis pekerjaan jalan ini  menggunakan data LHR

kendaraan yang diproleh dari data Dinas Bina Marga provinsi Lampung.

3. Perhitungan tebal lapis perkerasan lentur dan perkerasan kaku dengan

menggunakan Metode AASHTO 1993.


