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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia semakin berkembang seiring bertambahnya 

populasi manusia dan kemajuan teknologi. Sebagaimana wilayah-wilayah lain di 

Indonesia, khususnya Kabupaten Magetan merupakan kabupaten yang terletak di 

ujung barat Provinsi Jawa Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa 

Tengah, berada pada ketinggian antara 60 sampai dengan 1.660 meter di atas 

permukaan laut. Letak astronomisnya di sekitar 70 38’ 30’’ Lintang Selatan, 

1110 20’ 30’’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Magetan 688,85 km2 atau 1,48 

persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Kabupaten Magetan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di bidang 

ekonomi dan pariwisata seperti halnya jalan, jembatan saluran irigasi dan 

pembangunan lainnya. Pertumbuhan di bidang ekonomi dan pariwisata tersebut 

disertai dengan tingginya intensitas kegiatan pergerakan manusia maupun barang. 

Aktifitas yang padat mengakibatkan tingginya arus, volume lalu lintas, serta tidak 

efisiennya waktu tempuh di Kabupaten Magetan khususnya pada jalan Plaosan -

Turus. 

Jalan Plaosan – Turus ini mempunyai fungsi sangat besar bagi kelancaran 

transportasi barang maupun penumpang. Dalam suatu perencanaan pembangunan 

jalan yang berkualitas diperlukanlah pemilihan perkerasan jalan yang efektif dan 

efisien.Perencanaan peningkatan jalan merupakan salah satu upaya untuk 

mengatasi permasalahan lalu lintas, maka diperlukan penambahan kualitas jalan 

yang tentu akan memerlukan metode efektif dalam perancangan maupun 

perencanaan agar diperoleh hasil terbaik. Oleh sebab itu direncanakan ulang 

pembangunan jalan Plaosan – Turus untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan 

daerah yang lain yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Lapis 

perkerasan jalan berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke 

lapis dibawahnya kemudian diteruskan ke tamah dasar. Bagian terpenting pada 
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jalan adalah badan jalan yang di peruntukan bagi lalu lintas kendaraan. Bentuk 

kontruksin badan jalan ibni terdiri dari beberapa lapisan perkerasan yang tiap 

lapisnya memiliki jenis dabn ketebalan tertentu, yaitu lapisan tanah dasar (sub 

grade), lapisan pondasi atas (base) dan lapisan permukaan (surface).Berdasarkan 

bahan pengikatnya, lapis perkerasan jalan dibagi menjadi dua kategori yaitu lapis 

perkerasan lentur dan lapis perkerasan kaku 

Perkerasan lentur (flexible pavementn) adalah perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai pengikat. Perkerasan kakau adalah perkerasan yang menggunakan 

semen (Portland cement) sebagai bahan pengikat. Kombinasi anatara dua jenis 

perkerasan diatas disebuat perkerasan komposit (composite pavement) dimana 

sebagai lapis bawah digunakan struktur beton sedangkan sebagai lapis permukaan 

Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membangun suatu sarana 

transportasi  memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  dan  metode  pelaksanaan  yang 

tepat . Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan kontruksi jalan pekerjaaan jalan yang 

opotimal dan memenuhi syarat teknis menurut fungsi, volume maupun sifat lalau 

lintas sehuingga pembangunan kontruksi tersebut dapat berguana maksimal bagi 

perkembangan daerah sekitar 

Dalam suatu perencanaan perkerasan jalan ada beberapa metode yang 

digunakan, antara lain metode. Bina Marga merupakan metode perencanaan untuk 

menentukan tebal lapisan perkerasan standard Indonesia. Dengan pengertian latar 

belakang ini, akan dibahas kembalidengan Metodeperkerasan lentur (flexible 

pavemen) dengan mengunakan metode Bina Marga dalam Tugas Akhir dengan 

judul “ Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) Dengan 

Menggunakan Metode Bina Marga 1987 Jalan Plaosan - Turus (STA 0+000 – STA 

1+600)”. 

Efektivitas  dan efisiensi  dana  yang  ditanamkan  dalam  bentuk  perkerasan 

lentur, antara lain tergantung pada ketepatan campuran perkerasan  yang digunakan  

sesuai  dengan  kondisi  tropis  Indonesia.  Ada  dua  jenis  kerusakan dominan  yang  

dialami  perkerasan  lentur  pada  iklim  tropis,  yaitu  retak-retak dan kelelehan  

plastis. Untuk itu dalam hal pemilihan dan perencanaan campuran perkerasan, harus 
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mendapat perhatian agar perkerasan lentur yang telah dilaksanakan dapat 

digunakan atau melayani beban lalu lintas sesuai umur rencana. 

Dari latar belakang  diatas maka  dibutuhkan  suatu  perencanaan  biaya  dan 

metode Perkerasan Lentur yang optimal agar dapat  menghemat  biaya  kontruksi.  

Oleh karena itu diperlukan Rencana Angaran Biaya dari perencanaan perkerasan 

lentur menggunakan metode Bina Marga 1987untuk mengetahui biaya yang di 

keluarkan untuk suatau perkeasan jalan. Dengan alasan ini penulis mengadakan 

Tugas Akhir dengan judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur (Flexible 

Pavement) Dengan Menggunakan Metode Bina Marga Jalan Plaosan - Turus (STA 

0+000 – STA 1+600)”. 

1.2 Rumusan masalah  

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan perencaanaan dalam 

tugas akhir ini yaitu: 

1. Berapakah tebal perkerasan lentur (flexible pavement)  yang dibangun 

berdasarkan metode Bina Marga pada ruas jalan Plaosan – Turus, Kabupaten 

Magetan. 

2. Berapakah anggaran biaya yang di butuhkan pada kontruksi perkerasan lentur 

(flexible pavement) yang dibangun berdasarkan metode Bina Marga  pada ruas 

jalan plaosan– turus, Kabupaten Magetan 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari studi tugas akhir ini adalah  

1. Untuk mengetahui tebal perkerasan lentur (flexible pavement) dengan 

menggunakan metode Bina Marga pada ruas jalan Plaosan – Turus, Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk mengetahui anggaran biaya yang di butuhkan pada kontruksi tebal 

perkerasan lentur (flexible pavemet) dengan menggunakan metode Bina Marga 

1987 pada ruas jalan Plaosan - Turus, Kabupaten Magetan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam perencanaan ini adalah : 

1. Merencanakan tebal perkerasan lentur pada  ruas jalan Plaosan – Turus,

kabupaten Magetan.

2. Tidak menghitung perencanaan geometrik jalan.

3. Metode yang digunakan pada studi tugas akhir ini metode Bina Marga

4. Daerah pengambilan data dilakukan di proyek pembangunan jalan Plaosan -

Turus, Kabupaten Magetan.

5. Tidak menghitung analisa kekuatan jalan..

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari studi tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat dijadikan bahan referensi dalam analisa perhitungan tebal perkerasan

pada proyek sipil umumnya dan proyek jalan khususnya.

2. Untuk mengetahui betapa pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam

penanganan pekerjaan perkerasan jalan.

3. Bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan,pengalaman dan menambah wawasan

mengenai pengaruh pemilihan metode perkerasan jalan.

4. Bagi rekan-rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan

dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berhubungan dengan

perencanaan tebal perkerasan.




