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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai 2 musim yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Perubahan musim tersebut memberikan pengaruh penting 

terhadap fenomena alam. Pengaruh peristiwa alam yang berupa penguapan (evaporasi 

dan evapotranpirasi) dan persipitasi (hujan) tersebut mengakibatkan terjadinya 

fluktuasi muka air tanah. Naiknya muka air tanah  akibat hujan mempengaruhi sifat 

dan perilaku tanah dalam merespon tekanan/beban yang terjadi. Akhir-akhir ini, 

sering terjadi bencana tanah longsor di Indonesia, yang dikaitkan dengan datangnya 

musim hujan. 

Kabupaten  Paser memiliki luas wilayah sekitar 11.603,94  Km²  terletak  

antara  0045'18,37" - 2027'20,82"  Lintang Selatan dan 115036'14,5" - 166057'35,03" 

Bujur Timur yang tidak luput dari  bencana longsor,  khususnya pada  jaringan  jalan 

raya yang merupakan salah satu prasarana perhubungan darat yang sangat penting 

dan merupakan unsur perkembangan wilayah di Kabupaten Paser.  

Kabupaten Paser mempunyai  kondisi  topografi  yang bergelombang.  

Gelombang yang  dimaksud  adalah  keadaan  alam  yang  berupa perbukitan dan 

lembah, hal ini mengakibatkan beberapa segmen ruas jalan harus berada pada lereng. 

Seperti yang terjadi pada ruas jalan Km 7 Tanah Grogot, batas kota Tanah Grogot – 

Lolo Kuaro STA.0+420-STA.0+500, Kab. Paser, Kalimantan Timur yang mengalami 

kerusakan sebagian badan jalan akibat lereng mengalami longsor setelah beberapa 

hari turun hujan. 

Peristiwa tanah longsor atau dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan 

atau kombinasi keduanya, sering terjadi pada lereng-lereng alam atau buatan, 

sebenarnya merupakan fenomena alam dimana alam mencari keseimbangan baru 
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akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan 

terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan 

masalah : 

1. Berapakah dimensi perencanaan perkerasan jalan pada ruas jalan sisi kiri 

(arah Tanah Grogot-Lolo Kuaro) Km 7 Batas Kota Tanah Grogot-Lolo Kuaro 

STA.0+420 – STA.0+500 ? 

2. Berapakah anggaran biaya perencanaan perkerasan jalan ? 

3. Berapakah dimensi perencanaan dinding penahan tanah yang aman pada ruas 

jalan sisi kiri (arah Tanah Grogot-Lolo Kuaro) Km 7 Batas Kota Tanah 

Grogot-Lolo Kuaro STA.0+420 – STA.0+500 ? 

4. Apakah dimensi perencanaan dinding penahan tanah yang di desain aman 

terhadap Guling (Overturning), Geser (Slidding) dan Keruntuhan Daya 

Dukung ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan di bahas, maka 

penulis membatasi masalah-masalah berikut : 

1. Studi ini mengambil Proyek di Peningkatan Jalan Batas Kota Tanah Grogot-

Lolo Kuaro sebagai data laporan. 

2. Perencanaan perkerasan jalan dilakukan pada STA.0+420-STA.0+500. 

3. Konstruksi jalan direncanakan menggunakan perkerasan lentur Metode 

Analisa Bina Marga. 

4. Umur rencana jalan adalah 10 tahun. 

5. Menghitung Kontrol Stabilitas terhadap Guling (Overturning) Geser 

(Slidding) dan Keruntuhan Daya Dukung saja. 
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6. Tidak menghitung gaya rambatan terhadap dinding penahan tanah I ke 

dinding penahan tanah II. 

 

1.4 Tujuan Studi 

Tujuan studi ini adalah : 

1. Mengetahui perencanaan perkerasan jalan pada ruas jalan sisi kiri (arah Tanah 

Grogot-Lolo Kuaro) yang mengalami kerusakan sebagian badan jalan akibat 

longsor. 

2. Mengetahui rencana anggaran biaya pada pekerjaan perkerasan jalan. 

3. Mengetahui dimensi dinding  penahan tanah untuk  keperluan  penanganan 

longsoran pada kerusakan sebagian badan jalan. 

4. Mengetahui stabilitas terhadap guling (Overturning) dan geser (Slidding) dan 

keruntuhan daya dukung. 

 

1.5 Manfaat Studi 

Dalam studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui desain rencana perkerasan jalan. 

2. Sebagai referensi rencana anggaran pada perkerasan jalan. 

3. Sebagai sarana belajar untuk merancang perkuatan lereng dengan 

menggunakan dinding penahan tanah. 

4. Mengetahui faktor aman dari dinding penahan yang ditinjau. 

 




