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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di 

Indonesia. Jakarta merupakan satu – satunya kota di Indonesia yang memiliki status 

setingkat provinsi. Jakarta memiliki luas 662,33 km2 serta pada tahun 2015 

penduduk Jakarta mencapai 10.177.924 jiwa (BPS DKI Jakarta, 2016). Dalam 

perkembangan jumlah penduduk tersebut, maka secara otomatis kebutuhan akan 

sandang, pangan dan papan juga menjadi tinggi. Meningkatnya kebutuhan 

transportasi pribadi pun ikut tinggi, dan mengakibatkan kepadatan di setiap ruas 

jalan di Jakarta.  

 Peningkatan jumlah penduduk serta gaya hidup yang serba praktis yang diikuti 

dengan pertambahan jumlah kendaraan pribadi ini seperti tidak bisa di kontrol. 

Anggota keluarga yang memiliki kepentingan diluar rumah seperti bekerja dan 

sekolah seperti harus dan wajib memiliki kendaraan pribadi masing – masing dalam 

hal efisien waktu untuk sampai pada kantor, sekolah maupun tempat tujuan yang 

lain.  Hal ini menyebabkan pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi 

sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.  

 Dalam hal ini pemerintah Kota Jakarta berusaha mengurai kemacetan yang 

terjadi pada titik – titik tertentu dengan membangun berbagai infrastruktur yang 

berbasis transportasi berupa sarana dan prasarana. Salah satu prasarana yang sedang 

dibangun pemerintah adalah berupa ruas jalan tak sebidang (Underpass)  yang ada 

di ruas jalan HR. Rasuna Said – Mampang prapatan Jakarta Selatan, yang 

diharapkan mampu mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Mampang - 

Kuningan. Untuk itu diperlukan pembangunan jaringan jalan yang memadai agar 

mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kapasitas yang 

diperlukan. 
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 Oleh karena itu, maka direncanakan tebal perkerasan jenis perkerasan kaku 

pada underpass mampang – kuningan Jakarta selatan dengan menggunakan metode 

Bina Marga 2003 berikut dengan Rencana Anggaran Biaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di peroleh beberapa rumusan 

masalah: 

1. Bagaimana desain tebal perkerasan kaku (Rigid Pavement) yang dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai kelas jalan dan LHR yang ada dengan 

menggunakan Metode Bina Marga untuk Underpass Mampang - Kuningan? 

2. Berapa anggaran biaya (RAB) untuk merencanakan tebal perkerasan kaku 

(Rigid Pavement) pada ruas jalan tersebut?  

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tebal perkerasan kaku (Rigid Pavement) berdasarkan Metode 

Bina Marga pada Underpass Mampang - Kuningan. 

2. Mengetahui besar anggaran biaya dalam perencanaan jalan tersebut. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Tidak merencanakan geometric jalan. 

2. Tidak merencanakan drainase untuk perkerasannya 

3. Perencanaan tebal perkerasan kaku (Rigid Pavement) menggunakan acuan 

metode Bina Marga 2003. 

4. Menghitung anggaran biaya perkerasan yang dibutuhkan sesuai dengan 

harga satuan upah dan bahan yang berlaku saat ini.  
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1.5 Manfaat 

Diharapkan dari penulisan ini mendapatkan manfaat antara lain : 

1. Dapat dijadikan bahan referensi dalam analisa perhitungan tebal perkerasan

pada proyek sipil umumnya dan proyek jalan khususnya.

2. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan

untuk menambah wawasan selain yang didapat di bangku perkuliahan.

3. Bagi rekan – rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan

dalam penulisan – penulisan selanjutnya.




