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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilisasi baik berupa manusia ataupun benda dari tempat asal ke tujuan

tempat yang diinginkan adalah Transportasi. Sehingga transportasi memegang

peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan disuatu

wilayah, sehingga diperlukan suatu perencanaan jalan agar benar-benar berfungsi

sebagai sarana trasportasi. Sejalan dengan berjalannya waktu dan masa layanan,

maka semakin banyak pula jumlah kendaraan dan sistem pengaturan arus lalu

lintas khususnya mobil penumpang, bus, dan kendaraan truk yang melewati jalan,

mengakibatkan kondisi jalan akan mengalami penurunan baik dari segi pelayanan

maupun kondisi struktur. Oleh sebab itu diperlukannya peningkatan jalan untuk

menunjang kegiatan perekonomian sebagai akses untuk memperlancar pengiriman

barang ke suatu tujuan.

Kabupaten Bojonegoro ialah salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Timur

terletak di wilayah paling barat dan berbatas dengan Provinsi Jawa Tengah.

Geografis Kabupaten Bojonegoro memiliki koordinat 06059’ – 07037’ LS dan

112025’ – 112009’ BT, Secara administratif Kabupaten Bojonegoro mempunyai

luas mencapai 230.706 Hektar dan berbatasan dengan wilayah :

 Selatan : Kab Nganjuk, Kab Madiun, dan Kab. Jombang

 Utara : Kab Tuban

 Barat : Kab Blora (Jateng) dan Kab Ngawi

 Timur : Kab Lamongan

Ruas jalan raya Dander terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan lebar 6 m

merupakan jalan kolektor yang menjadi akses menuju ke Kabupaten Nganjuk dan

juga menjadi salah satu akses jalan menuju ke objek wisata di wilayah tersebut.

Banyaknya kendaraan yang melewati ruas jalan ini membuat arus kendaraan

menjadi padat dengan jumlah LHR pada tahun 2016 sebanyak 11998 kendaraan,

sehingga menyebabkan penurunan layanan yang mengakibatkan menurunnya
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kondisi jalan. Hal ini mengakibatkan jalan yang ada mengalami kerusakan seperti

retak-retak dan berlubang.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan pada ruas

jalan. Upayah yang dapat dilakukan ialah Perencanaan tebal lapisan tambahan

karena sudah terjadi kerusakan pada ruas jalan ini, seperti jalan yang berlubang,

dan lapisan aspal yang retak. Perencanaan tebal lapisan tambahan pada ruas jalan

ini dilakukan untuk menghindari kerusakan yang serius pada jalan, dengan tujuan

perencanaan tebal lapis tambahan ini adalah dapat mengembalikan kekuatan

perkerasan dengan mempertimbangkan jumlah lalu-lintas yang melewati jalan,

bertambahnya jumlah kendaraan pertahun, dan beban kendaraan yang melintas

sehingga dapat mempelancar lalu lintas  dan memberikan pelayanan yang optimal

bagi pengguna jalan.

Dalam merencanakan suatu jalan harus mempertimbangkan aspek

ekonomis, aspek keselamatan penggunaan jalan, kwalitas tebal perkerasan dan

efektif dengan jalan yang direncanakan. Perencanaan perkerasan jalan

membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar, sehingga dengan menggunakan

metode Bina Marga 1987 diharapkan dapat merencanakan tebal perkerasan yang

optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah tebal perkerasan lapisan tambahan yang diperlukan untuk umur

rencana 10 tahun mendatang.

2. Berapakah jumlah biaya yang diperlukan (RAB).

1.3 Tujuan Perencanaan

Tujuan yang didapat dari perencanaan tugas akhir ini ialah :

1. Mendapatkan tebal perkerasan lapisan tambahan untuk umur rencana 10

tahun.

2. Mengetahui rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk perencanaan.
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1.4 Manfaat Perencanaan

Dengan adanya studi perencanaan ini, diharapkan dapat bermanfaat.

Sehingga manfaat yang diperoleh dari perencanaan ialah :

a. Bagi perencana  (Mahasiswa)

 Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik

sipil yang telah didapatkan oleh peneliti pada bangku kuliah.

 Sebagai implementasi dari ilmu teknik sipil, juga agar dapat

memberikan manfaat bagi para mahasiswa, menambah wawasan tentang

perencanaan peningkatan jalan.

b. Untuk praktisi dan lembaga terkait

Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan maupun

informasi bagi lembaga terkait sebagai tambahan kepustakaan tentang penerapan

peningkatan jalan untuk penyempurnaan realisasi penerapan teknologi komputasi

pada masa mendatang.

1.5 Batasan Masalah

Agar tugas akhir ini bisa diselesaikan dan masalah yang dibahas sesuai

dengan judul yang diambil serta mahasiswa memahami dan mengerti secara

terperinci dari pembahasan tugas akhir ini, maka penulis member pembatasan

masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Tidak melakukan penyelidikan tanah dan survey lalulintas.

2. Tidak merencanakan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Tidak membahas metode pelaksanaan.


