
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses perjalanan yang mudah,

aman,  dan nyaman menjadi  indikator  dibangunnya jalan ini.  Akses  jalan  yang

nyaman  dan  jarak  tempuh  yang  lebih  dekat  menuju  pusat  kota  akan

mempermudah segala aktifitas masyarakat khususnya dalam bidang perdagangan.

Jalan H.M.Arsyad kabupaten Kotawaringin Timur merupakan jalan utama

yang  dilewati  oleh  para  petani  dan  pedagang  untuk  menjual  hasil  tani  dan

dagangannya  menuju  pasar  utama  yang  ada  di  kota  sampit.  Selain  itu,  jalan

H.M.Arsyad juga merupakan jalur bagi kendaraan besar atau kendaraan proyek

yang melintas, sebab pada sepanjang ruas jalan itu telah banyak dibangun proyek

besar.  Selain itu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mulai menjamur di

kota  sampit  memerlukan  akses  jalan  yang  mudah  untuk  kendaraan  yang

mengangkut  hasil  kebun  perusahaan  tersebut,  selain  itu  jalan  ini  juga  akan

mempermudah para karyawan yang mayoritas  warga sampit  untuk bebrbelanja

kebutuhan ke pusat kota pada setiap bulannya.

Sejak  jalan  ini  di  buka setiap  tahunnya  transportasi  di  sepanjang  jalan

H.M.Arsyad  mengalami peningkatan, Jumlah Volume Lalu Lintas Harian (LHR)

tahun 2014 mencapai  5.233 kend/tahun dan Jumlah Volume Lalu Lintas Harian

(LHR) tahun 2017 mencapai  6.864 kend/tahun. Dengan kondisi seperti ini, studi

ini dimaksudkan untuk merencanakan jalan agar layak di lewati oleh masyarakat

sekitar khususnya warga sampit kabupaten kotawaringin timur dan mempermudah

segala aktifitas mereka.

Studi ini nantinya akan membuat perencanaan jalan raya pada ruas Jalan

HM.Arsyad  menggunakan  metode  Bina  Marga  dengan  jenis  perkerasan  lentur

(flexible  pavement).  Diharapkan  dengan  adanya  jalan  ini  nanti  akan  dapat

membantu masyarakat dan mempermudah segala kegiatan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah 
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1. Tujuan dibangunnya jalan ini agar mempermudah aktifitas masyarakat

untuk bepergian khususnya para pedagang yang akan menuju kepasar

yang  berada  di  pusat  kota  sehingga  mendapatkan  akses  yang  lebih

mudah dan cepat untuk mencapai tujuan.
2. Merencanakan  jalan  dengan  jenis  perkerasan  lentur  agar  nyaman  di

lewati masyarakat yang sebelumnya hanya melewati jalan berbatu dan

jarak tempuh yang cukup jauh.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam merencanakan perkerasan konstruksi jalan raya ini, ada

beberapa pentahapan yang harus diperhitungkan, antara lain:

1. Berapa  besarnya  tebal  perkerasan  yang  dibutuhkan  agar  layak

dilewati oleh kendaraan selama tahun perencanaan?
2. Berapa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pembuatan konstruksi

jalan tersebut?

1.4 Batasan Masalah 

Agar tugas yang berjudul “Studi perencanaan jalan raya 

menggunakan metode Bina Marga pada ruas jalan H.M.Arsyad di Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur ” ini di batasi pada :

1. Tidak melakukan penyelidikan tanah dan survey lalu lintas.
2. Tidak merencanakan kontruksi bangunan pelengkap jalan.
3. Tidak membahas metode pelaksanaan.
4. Tidak membahas tataguna lahan.
5. Tidak merencanakan sistem irigasi jalan.

1.5 Tujuan Studi 

Adapun  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  alternatif

perencanaan secara cepat dan tepat dalam sekali perencanaan untuk kurun
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waktu  tertentu,  sehingga  terjadi  efisiensi  dalam  penyediaan  dana

perencanaan:

1. Merencanakan  tebal  perkerasan  jalan  agar  layak  dilewati  kendaraan

selama umur rencana.
2. Menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam

mengambil  keputusan bagi  pihak  yang  berwenang untuk  melakukan

perencanaan jalan agar dapat mencapi umur rencana.

Sedangkan dari sisi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah referensi merencanakan jalan dengan jenis perkerasan lentur

(flexible pavement)
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