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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. 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. 

Pulau larat merupakan salah satu pulau terluar yang terdapat di kecamatan 

Tanimbar Utara kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bila dilihat secara geografis, 

pulau ini terletak antara 07
O
14’26” LS dan 131

O
58’49” BT. Salah satu daerah

yang perlu ditingkatkan infrastuktur adalah lamdesar timur karena lokasinya yang 

susah dijangkau dan perkembangannya yang sangat kurang menyebabkan 

lamdesar timur ini harus lebih diperhatikan terutama dibidang transportasi untuk 

kemajuan perekonomian masyarakat. Sarana dan prasarana transprtasi yang 

menunjang aktifitas masyarakat lamdesar timur sangat dibutuhkan.  

Dari pengamatan sementara, jalan ini masih sangat jauh dari kata layak 

untuk melayani aktifitas masyarakat setempat, karena jalan tersebut masih berupa 

macadam. Maka penulis coba merancang tebal perkerasan dengan perkerasan 

lentur (flexsible pavement) pada daerah tersebut. Jika mengunakan tebal 

perkerasan jenis kaku tidak akan efisien karena perkerasan kaku hanya digunakan 

pada jalan kelas tinggi atau lapangan terbang. Perencanaan tebal perkerasan 

menggunakan perkerasan lentur dinilai bisa menjadi pilihan tepat, mengingat 
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daerah tersebut mempunyai arus lalu intas dan beban kendaraan yang relatif 

cukup rendah, dan kondisi tanah yang cukup keras dalam menunjang beban 

kendaraan diatasnya. Selain itu, perkerasan lentur juga memerlukan biaya awal 

konstruksi yang rendah dan apabila terjadi kerusakan, kerusakan tidak merambat 

ke bagian konstruksi yang lain. 

Dari uraian diatas, maka perlu adanya perencanaan infrastuktur  transportasi 

darat dalam hal akses jalan di larat khususnya di desa lamdesar timur. Oleh 

karena itu untuk merencanakan akses jalan tersebut penulis mengambil judul 

tugas akhir “PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN JALAN DENGAN 

METODE ANALISA KOMPONEN PADA RUAS JALAN LARAT 

LAMDESAR TIMUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan ditinjau oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana desain tebal perkerasan Lentur ( flexsible pavement ) yang dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai kelas jalan dan LHR yang ada? 

b. Berapakah besar rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk 

merencanakan tebal perkerasan lentur ( flexsible pavement ) pada ruas jalan 

Larat Lamdesar Timur kabupaten Maluku Tenggara Barat? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Penelitian ini secara spesifik memiliki tujuan utama yang akan dicapai yaitu : 

a. Mengetahui desain perkerasan lentur ( flexsible pavement ) dengan 

menggunakan metode bina marga pada ruas jalan desa lamdesar timur. 

b. Mengetahui besar anggaran biaya dalam perencanaan jalan tersebut. 
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1.4 Mamfaat Perencanaan 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Perencanaan ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan 

akademik yang dijadikan dasar pengembangan khasanah keilmuan dalam 

kajian ilmu pendidikan, khususnya terkait dengan ilmu ketekniksipilan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Pada tatanan praktis, perencanaan ini diharapkan dapat menjadi literatur atau 

rujukan yang mampu memberikan konstribusi bagi para enginner-enginner di 

seluruh Indonesia dalam mengentaskan permasalahan kerusakan jalan dan 

pemerataan perbaikan jalan, khususnya kerusakan jalan yang terdapat di jalan 

desa lamdesar timur. Kemudian, penelitian   ini juga diharapkan dapat 

menjadi literatur atau rujukan bagi para akademisi yang tertarik tentang 

perkembangan kajian ilmu ketekniksipilan. 

1.5 Batasan masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  dilakukan,  penelitian  ini secara 

lebih khusus membatasi masalah pada ulasan mengenai : 

a. Obyek perencanaan tebal perkerasaan lentur (flexible pavemet ) dengan 

menggunakan metode analisa komponen adalah ruas jalan desa lamdesar 

timur pulau larat. 

b. Perhitungan desain perbaikan dibatasi dengan umur rencana 20 tahun. 

c. Perhitungan anggaran biaya hanya pada tebal struktur perkerasan sesuai 

harga satuan upah dan bahan yang berlaku saat ini tetapi tidak termasuk 

biaya pembebasan lahan dan mobilisasi alat. 

 


