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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) sebagai salah satu kabupaten yang berada 

di wilayah provinsi Riau dalam masa kemajuan untuk menunjang perkembangan  

suatu daerah, banyak faktor-faktor yang perlu dibenahi baik itu berupa sarana 

maupun prasarana pendukung. Salah satu faktor penunjang suatu perkembangan 

daerah adalah keberadaan sistem transportasi yang memadai yang dapat 

mendukung mobilisasi penduduk. 

       Pembangunan  jalan terletak di Sungai Luar – Sungai Dusun sepanjang ± 5 

km memiliki permasalahan kerusakan pada konstruksi jalan raya baik itu 

dipermukaan maupun di lapisan dasar tanahnya. seperti beberapa masalah 

geoteknik. Salah satunya adalah masalah stabilitas timbunan,  penurunan  

timbunan  yang  cukup  besar  dan  kekuatan  daya  dukung dalam menahan beban 

yang terjadi di atasnya. Keadaan tanah dasar demikian bila tidak  ditangani  

dengan  baik  akan  mempengaruhi  kondisi  badan  jalan  diatasnya dan  akan  

mempercepat  kerusakan  jalan  tersebut.  Untuk  timbunan  badan  jalan 

diperlukan analisis stabilitas atau kekuatan daya dukung dan penurunan sehingga 

tinggi timbunan yang dikehendaki untuk badan jalan tidak mengalami penurunan 

lagi setelah konstruksi selesai.  

       Untuk mengatasi  hal  tersebut,  penurunan  pada  badan  jalan  dipasang  

struktur  jalan dengan geotekstile. Fungsi dari geotekstile sendiri sebagai separator 

antara rawa dengan  tanah  timbunan  diatasnya. Sehingga  diharapkan  penurunan  

tanah  lebih seragam (bersama – sama). Pada  umumnya  cara yang  digunakan  

untuk  memperbaiki  kondisi tanah dan meningkatkan stabilitas adalah dengan 

pemampatan, mengganti tanah timbunan dan membuat tanggul samping namun 

kali ini akan  membahas  dengan  metode  geosintetik.   

       Metode Geosintetik merupakan suatu produk buatan pabrik dari bahan 

polymer yang digunakan dalam sistem atau struktur yang berhubungan dengan 

tanah, bebatuan atau bahan rekayasa geoteknik seperti penyelesaian masalah – 

masalah  yang  berhubungan dengan kestabilan  tanah,   menambah kekuatan daya 
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dukung dan mencegah penurunan yang tidak merata. Gesekan  antara  geotexstil  

dan  tanah  sangat  penting  untuk  diketahui, dimana  hal  ini  menyatakan  

kemampuan  geotexstil  dalam  menahan  gesekan.  

       Diharapkan dengan penerapan metode perbaikan tanah ini didapatkan konstruksi 

jalan yang  stabil dan  mampu mendukung beban diatasnya  tanpa terjadi penurunan 

permukaan jalan yang mengakibatkan jalan menjadi cepat bergelombang. Sedangkan 

perencanaan Tebal Perkerasan menggunakan Perkerasan Kaku (rigid pavement). 

Dilatar belakangi oleh biaya awal konstruksi perkerasan kaku walau biaya lebih sedikit 

besar, namun karena pemeliharaannya dan umur rencana lebih panjang maka biaya 

totalnya akan lebih rendah dari perkerasan lentur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Dari uraian diatas, maka masalah yang dibahas  dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Tanah tersebut perlu dilakukan perbaikan tanah jika ditinjau dari 

daya dukung tanah? 

2. Bagaimana desain Prefabricated Vertikal  Drain (PVD) untuk mempercepat 

Pemampatan? 

3. Bagaimana desain geotexstile untuk perbaikan tanah dasar ? 

4. Berapa tebal konstruksi perkerasan jalan yang dibangun berdasarkan lalu-

lintas yang akan melewati ruas tersebut? 

 

1.3 Tujuan  

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui tebal perkerasan kaku untuk memperoleh beban dari 

perkerasan kaku pada jalan. 

2. Mengetahui Beban Preolading sehingga di peroleh tinggi timbunan 

akhir sesuai dengan rencana. 

3. Mengetahui Desain Prefabricated Vertical Drain (PVD) yang sesuai 

agar mempercepat pemampatan 
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4. Mengetahui desain Geotexstile sesuai dengan kebutugan perencanaan

sehingga timbunan menjadi stabil. 

1.4 Batasan Masalah 

       Adapun batasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Perbaikaikan Tanah dan Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan dilakukan

pada STA 2+400

2. Tidak membahas geometri dari jalan.

3. Data tanah dan data lalu lintas menggunakan data sekunder.

4. Umur rencana jalan adalah 20 tahun

5. Konstruksi jalan direncanakan menggunakan menggunakan petunjuk Bina

Marga (Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah Pd. T-14-2003).

1.5 Manfaat 

       Perencanaan dalam Tugas Akhir ini dimaksudkan dapat menjadi alternatif 

perencanaan konstruksi perkerasan jalan dan perbaikan tanah pada akses Jalan 

Sungai Luar – Sungai Dusun yang dibangun diatas tanah yang perlu perbaikan 

yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil 

keputusan di PEMDA Kabupaten INHIL. 


