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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jaringan Jalan Raya yang merupakan prasarana transportasi darat 

memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan terutama 

untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa, baik dari daerah maupun ke 

daerah yang lainnya. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang 

laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana 

transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan 

sentral produksi pertanian. (sumber : Kamaludin, Rustian. 1986. Ekonomi 

Transportasi) 

Untuk membangun ruas jalan baru maupun peningkatan yang diperlukan 

sehubungan dengan penambahan kapasitas jalan raya, tentu akan memerlukan 

metode efektif dalam perancangan maupun perencanaan agar diperoleh hasil yang  

terbaik dan ekonomis, tetapi memenuhi unsur keselamatan pengguna jalan dan 

tidak mengganggu ekosistem. 

Ruas jalan lapangan tembak ini merupakan jalur menuju TPI paiton, 

sebuah pasar yang terletak di dekat pelabuhan, dan jalan yang menuju markas 

marini TNI AL. Jalan kolektor ini sering  dilalui oleh kendaraan yang cukup 

banyak dan mempunyai beban yang berat. Jalan ini sering dilalui oleh kendaraan 

yang memiliki beban berat seperti mobil, bus, truk, mobil pengangkut barang, 

sehingga mengakibatkan kondisi jalan tersebut menjadi kurang baik. Seiring 

waktu pengoperasi jalan tersebut, maka jalan menjadi kurang baik dan mengalami 

beberapa keretakan dari yang ringan sampai yang berat pada permukaan jalan. 

Keretakan yang terjadi meliputi Retak Kulit Buaya (alligator crack), Retak-Retak

(cracking), Lubang (pot hole), alur (ruting), Pelepasan Butir (ravelling),

Pengelupasan Lapisan Permukaan (stripping).

Berdasarkan data yang didapatkan dari CV. Tri Setya Consultant jumlah 

volume lalu lintas harian (LHR) tahun 2015 mencapai 2512 kend/hari. Untuk

volume lalu lintas harian (LHR) tahun 2018, analisa peneliti mendapatkan nilai
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sebesar 3078 kend/hari. Menganalisis hasil LHR tahun 2018 dengan lebar jalan 

4,00 meter kemungkinan terjadi kemacetan pada ruas jalan tersebut, sehingga 

diperlukan perencanaan pelebaran jalan menjadi 7 meter dengan perkerasan lentur 

yang efektif pada ruas jalan tersebut. 

Metode efektif dalam merencanakan suatu jalan harus mempertimbangkan 

aspek ekonomis, aspek keselamatan penggunaan jalan dan kwalitas tebal 

perkerasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Pembangunan perkerasan jalan 

membutuhkan anggaran biaya konstruksi yang cukup besar, maka perencanaan 

tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen SKBI-2.3.26 

1987 diharapkan didapatkan tebal perkerasan yang optimal. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berkembangnya sarana transportasi akan lebih baik didukung dengan 

prasarana yang memadai seperti halnya jalan lapangan tembak. jalan lapangan 

tembak merupakan jalan utama penghubung antara jalan raya apaiton dan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Paiton yang menjadikan jalur ini sebagai jalur urat nadi 

ekonomi masyarakat sekitar. Seiring beroperasinya TPI Paiton mengakibatkan 

kendaraan bertonase tinggi dan kedaraan yang melebihi muatan beroperasi terus 

menerus di jalur tersebut, sehingga mengakibatkan jalan mudah mengalami 

kerusakan terutama pada saat musim penghujan. Lebar jalan lapangan tembak 

4,00 meter dengan lalu lintas harian yang cukup tinggi, jalur tersebut sudah tidak 

dapat menampung pergerakan kendaraan yang melewati ruas jalur tersebut. Solusi 

alternatif untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan cara  meningkatkan 

tebal lapis tambahan dan pelebaran perkerasan lentur pada jalan lapangan tembak. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan ditinjau oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Berapa ketebalan perkerasan pada konstruksi pelebaran jalan baru untuk 

umur rencana jalan 5 tahun mendatang? 

2. Berapa tebal lapis tambah (Overlay) pada jalan yang telah beroperasi untuk 

umur rencana jalan 5 tahun mendatang? 
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3. Berapa anggaran biaya total yang diperlukan untuk melaksanakan 

peningkatan jalan? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis dibuatlah tujuan penelitian dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Menghitung tebal perkerasan pada konstruksi pelebaran jalan baru untuk 

umur rencana jalan 5 tahun. 

2. Menghitung tebal lapis tambah (Overlay) pada jalan yang telah beroperasi 

untuk umur rencana jalan 5 tahun. 

3. Menghitung anggaran biaya total perencanaan peningkatan jalan tersebut 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan kepada para praktisi dan 

akademisi dalam memilih metode perencanaan tebal lapis tambah 

(overlay). 

2. Untuk mengetahui betapa pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam 

penanganan pekerjaan tebal lapis tambah (overlay) 

3. Bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan menambah 

wawasan mengenai pengaruh pemilihan metode perkerasan jalan. 

 

1.6. Batasan Masalah 

Agar tugas yang berjudul “Perencanaan Peningkatan Tebal Lapis 

Tambahan (Overlay) Dan Pelebaran Perkerasan Lentur Pada Jalan Munuju Tpi 

Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur” ini dibatasi pada : 

1. Tidak merencanakan lebar efektif karena menurut PP No. 34 2006 tentang 

jalan bahwa jalan kolektor sekunder paling sedikit yaitu 7,00 meter 

2. Tidak melakukan penyelidikan tanah dan survey lalu lintas. 

3. Tidak merencanakan waktu penyelesaian pekerjaan. 

4. Tidak membahas metode pelaksanaan. 

5. Tidak melakukan kontrol geometrik jalan. 




