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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan tol merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi 

kemacetan yang semakin meningkat di Indonesia. Proyek pembangunan jalan tol 

semakin ditingkatkan guna mengimbangi pergerakan masyarakat yang selalu 

mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Langkah nyata yang 

dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menjalankan program pembangunan 

tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa ini nantinya akan menghubungkan dua kota besar 

yang ada di Indonesia, yaitu Surabaya dan Jakarta. 

Salah satu bagian dari program tol Trans Jawa adalah proyek pembangunan 

jalan tol Mojokerto - Kertosono. Jalan tol Mojokerto - Kertosono memiliki panjang 

+ 40,5 km yang menghubungkan Kota Mojokerto dan Kota Kertosono. Seksi jalan 

tol terbagi atas 4 (empat) seksi, yaitu seksi 1 (SS. Bandar – SS. Jombang) sepanjang 

14,70 km, seksi 2 (SS. Jombang – SS. Mojokerto Barat) sepanjang 19,9 km, seksi 

3 (SS.Mojokerto Barat – SS. Awal Proyek) sepanjang 5 km, dan seksi 4 (SS. Bandar 

– Tepi Barat Sungai Konto) sepanjang 0,9 km. 

Proyek pembangunan jalan tol Mojokerto - Kertosono yang akan dibahas 

dalam analisa ini adalah tentang pelaksanaan pekerjaan pada seksi 2 (SS. Jombang 

– SS. Mojokerto Barat) dengan menggunakan metode bina marga. Proses 

konstruksi pada seksi ini yang ditinjau adalah pekerjaan perkerasan kaku (rigid 

pavement). Pada umumnya jalan tol yang ada di Indonesia menggunakan 

perkerasan kaku sebagai konstruksi utama. Keadaan perkerasan yang baik sangat 

diharapkan oleh para pengendara. Semakin baik perkerasan yang ada di jalan raya, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan 

oleh pengguna jalan. 

Pembangunan jalan Tol Mojokerto - Kertosono ini dimaksudkan sebagai jalan 

penghubung altenatif yang menghubungkan kota Mojokerto dan kota Kertosono 

yang sedang berkembang disekitarnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi seiring 

dengan meningkatnya sektor industri dan perdagangan di karenakan Jombang 
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diplot sebagai sentra agribisnis. Keberadaan jalan Tol ini sangat penting dalam 

kelancaran arus lalu lintas. Seiring meningkatnya jumlah lalu lintas yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah volume kendaraan yaitu sekitar 18.570 

kendaraan perhari (BPJT, Kementrian PU-Pera), serta kondisi perkerasan jalan 

arteri yang sudah mengalami kerusakan (bergelombang dan retak-retak) pada 

beberapa lokasi di ruas jalan dikarenakan beban berlebihan (overloading) pada 

kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi ketentuan batas beban yang 

sudah ditetapkan. 

Perencanaan tebal perkerasan menggunakan perkerasan kaku (rigid 

pavement) untuk jalan tol menjadi pilihan yang tepat karena perkerasan jenis ini 

mempunyai kekuatan konstruksi yang ditentukan oleh kekuatan pelat beton sendiri 

(tanah dasar tidak begitu menentukan), cocok untuk segala jenis pembebanan lalu 

lintas yang berat atau statis sekalipun, umur rencana dapat mencapai 20 tahun, dapat 

lebih bertahan terhadap kondisi drainase yang lebih buruk, dan biaya pemeliharaan 

relatif rendah bahkan tidak ada. Proses pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku di 

lapangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh konsultan. 

Proses pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan akan menghasilkan 

perkerasan kaku yang baik dan memuaskan. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang ada, maka akan menimbulkan kerusakan pada perkerasan seperti 

retak, pumping patah, dan umur rencana yang tidak tercapai. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu pokok perumusan 

masalah, yaitu : 

1. Berapa tebal perkerasan kaku (rigid pavement) dengan menggunakan metode 

Bina Marga Pd T-14-2003 pada ruas jalan tol Mojokerto – Kertosono seksi 

2? 

2. Berapa rencana anggaran biaya untuk merencanakan tebal perkerasan kaku 

(rigid pavement) pada ruas jalan tol Mojokerto – Kertosono seksi 2? 
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1.3 Tujuan Perencanaan  

Perencanaan ini secara spesifik memliki tujuan utama yaitu : 

1. Mengetahui tebal pelat beton dan desain perkerasan kaku (rigid pavement) 

dengan menggunakan metode Bina Marga Pd T-14-2003 pada ruas jalan tol 

Mojokerto – Kertosono seksi 2. 

2. Mengetahui besar anggaran biaya dalam perencanaan jalan tol tersebut. 

 

1.4    Manfaat Perencanaan 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Perencanaan ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan 

akademik yang dijadikan dasar pengembangan khasanah keilmuan dalam 

kajian ilmu pendidikan, khususnya terkait dengan ilmu ketekniksipilan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Perencanaan ini secara praktis diharapkan dapat menjadi literatur atau 

rujukan yang mampu memberikan konstribusi bagi para enginner-

engineer di seluruh Indonesia yang tertarik tentang perkembangan kajian 

ilmu ketekniksipilan. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, perencanaan ini secara 

lebih khusus membatasi masalah pada ulasan mengenai : 

1. Tidak membahas mengenai pemilihan material, perhitungan pondasi bawah 

dan perhitungan CBR untuk menghindari penyimpangan pengolahan data 

yang terlalu jauh. 

2. Tidak merencanakan bangunan pelengkap (saluran, kreb) 

3. Tidak membahas permasalahan yang terkait dengan pembebasan lahan. 

4. Perhitungan desain perbaikan dibatasi sampai dengan umur rencana 20 tahun. 

5. Hanya menghitung perkerasan beton bersambung dengan tulangan. 

6. Menghitung anggaran biaya keseluruhan yang dibutuhkan sesuai dengan 

harga satuan upah dan bahan yang berlaku saat ini. 

7. Perhitungan rencana anggaran biaya tidak termasuk biaya pembebasan lahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab sehingga pembaca bisa 

memahami isi dari laporan tugas akhir ini. Secara garis besar laporan seminar 

skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, manfaat perencanaan, tujuan perencanaan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dan 

peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan alternatif dan 

analisis perancangan. 

BAB III Metodologi, pada bab ini berisi tentang metodologi pengumpulan data, 

metode analisis, dan perumusan masalah yang akan digunakan untuk analisis dan 

evaluasi dalam penulisan Tugas Akhir. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang perencanaan tebal 

perkerasan kaku dan rencana anggaran biaya pada proyek pembangunan tol 

Mojokerto – Kertosono seksi 2. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang 

didapatkan berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada laporan tugas akhir. Selain 

itu juga memuat saran yang dikemukakan oleh penyusun terkait dengan pembahasan 

dalam laporan.  


