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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang sudah ada 

sejak dahulu. Pada saat itu jalan hanya berupa bekas-bekas jejak manusia yang 

berlalu lalang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti tukar-menukar 

barang/ barter dari satu orang ke orang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang 

ingin dicapainya. Setelah manusia memulai hidupnya dengan berkelompok, jalan 

yang sering dilewati manusia tersebut berganti menjadi sebuah jalan setapak. 

Ketika perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang semakin hari semakin 

meningkat, manusia menggunakan hewan untuk dimanfaatkan sebagai alat 

transportasi dengan menambahkan sebuah bak beroda dibelakangnya guna 

mengangkut barang/ kebutuhan besar yang tidak mungkin bisa dibawa oleh 

manusia. Akhirnya jalan mengalami perkembangan dengan dibuat lebih bagus 

atau lebih rata untuk mempermudah dan memberi kenyaman manusia dalam 

mengantar dan, atau mengangkut barang maupun orang. 

Setelah mengenal adanya kendaraan beroda sekitar pada abad 17 sampai 

18, manusia mulai memperkenalkan ciptaannya berupa konstruksi perkerasan 

jalan yang dinilai lebih baik dan nyaman untuk kebutuhan perpindahan manusia. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya konstruksi jalan berbatu atau kerikil yang 

sebelumnya manusi hanya mengandalkan sebuah jalan setapak. dari penemuan 

konstruksi jalan tersebut bermunculan penemuan lainnya yang ditemukan oleh 

berbagai tokoh-tokoh insinyur maupun tokoh dalam bidang sains mengenai 

pembentukan konstruksi jalan. Thomas Telford (1757-1834), merupakan insinyur 

berkewarganegaraan Skotlandia yang ahli dalam bidang pembuatan jembatan 

lengkung dari batu menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsip kerjanya 

seperti jembatan lengkung. Prinsip konstruksi perkerasan tersebut adalah 

menyusun batu-batu belah dengan posisi berdiri secara berdesakan. Prinsip ini 
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kemudian berhasil dan dikenal dengan “Sistem Telford”.  Dari penemuan awal 

oleh Thomas Telford tersebut kemudian muncul tokoh lainnya yang juga sangat 

berperan dalam perkembangan jalan adalah John Loudon McAdam (1756-1836), 

adalah seorang insinyur asal Skotlandia yang prinsip kerja konstruksi jalannya 

berupa ”Tumpang Tindih” dengan menggunakan batu-batu pecah berukuran 3 inci 

yang sampai sekarang sistem tersebut dikenal di Indonesia dengan sebutan 

“Sistem Makadam”. Namun penemuan jalan ini sempat tidak berkembang ketika 

ditemukannya kereta api pada tahun 1830 yang mengharuskan dilakukan 

pembuatan jaring-jaring rel mulai marak dilakukan dikarenakan akomodasi 

transportasi kereta api lebih besar dibanding kendaraan yang menggunakan hewan 

ataupun bermotor.  

Setelah perang dunia I, negara-negara di dunia mulai fokus pada 

pembangunan di daerahnya untuk mempercepat laju perkembangan negara itu 

sendiri, mulai dari pembangunan infrastruktur berupa gedung perkantoran atau 

pemerintahan maupun jalan. Akhirnya persaingan transportasi darat antara kereta 

api dengan kendaraan bermotor mulai ramai bersaing dikarenakan setiap 

kendaraan memiliki kelebihan masing-masing. Mulai dari transportasi kereta api 

yang sangat efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak dengan 

perjalanan yang sangat jauh namun biaya yang sangat besar serta kendaraan 

bermotor yang sangat efektif untuk mengangkut barang yang tidak begitu banyak 

dengan menempuh jarak yang dekat sehingga biaya yang dikeluarkan lebih rendah 

dari kereta api.  

Pada akhir abad 19, kendaraan bermotor mulai berkembang lagi sehingga 

menuntut suatu negara untuk melakukan pengembangan jalan yang lebih baik, 

supaya dalam kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat 

dapat tercapai sehingga teknik pembuatan jalan pun mulai berkembang pesat lagi 

seiring dengan kemajuan teknologi.  

Setelah kendaraan bermotor mulai berkembang pesat, negara-negara turut 

mengembangkan teknik perencanaan dan perkerasan jalan sesuai kondisi dan 

faktor lingkungan di negara tersebut yang kemudian teknik tersebut menjadi suatu 

sistem atau standarisasi yang sah untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan 
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sebuah jalan, seperti contoh standar jalan yang digunakan di Amerika adalah 

American Association Of State Highway and Transporting Official (AASHTO) 

sedangkan di Indonesia menggunakan Standar Nasional Indonesia atau biasa 

dikenal dengan SNI. Standar tersebut mempunyai ciri khas masing-masing dari 

setiap negaranya, seperti contoh pada standar yang digunakan di Amerika, jalan 

yang digunakan disana harus sesuai dengan keadaan cuaca, iklim maupun 

lingkungan di sekitarnya yang mempunyai 4 musim, yaitu panas, dingin, salju, 

dan semi. Sedangkan standar yang digunakan di Indonesia juga harus 

menyesuaikan dengan cuaca maupun iklim di sekitarnya yang mempunyai 2 

musim saja yaitu panas dan hujan. Namun di Indonesia sendiri untuk metode 

perencanaan konstruksi jalan masih banyak yang menggunakan standar Amerika, 

hal itu dikarenakan sebagian insinyur menganggap bahwa metode tersebut masih 

layak untuk digunakan dan tahan lama. Namun tidak sedikit juga para ahli dalam 

negeri merencanakan sebuah perkerasan jalan banyak yang menggunakan SNI 

sebagai standar perencanaan.  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin 

bertambah dan kemajuan pembangunan yang juga berkembang pesat di negara 

berkembang seperti Indonesia, maka kebutuhan sarana maupun prasarana berupa 

pembangunan infrastruktur merupakan hal yang wajib dilakukan dalam mengatasi 

pemerataan suatu wilayah. Pembangunan gedung-gedung bertingkat yang 

bertujuan untuk membangun lapangan pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia dalam negeri maupun swasta, sehingga visi dan misi suatu negara 

berkembang dapat berjalan dengan baik. Namun pembangunan infrastruktur juga 

harus disesuaikan dengan kondisi medan suatu daerah. Seperti contoh 

pembangunan infrastruktur di wilayah tengah dan timur Indonesia yang 

merupakan daerah dengan jumlah penduduk tidak sebanyak dengan waliayah 

barat Indonesia. Itu dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mempunyai 

banyak pulau, sehingga untuk melakukan suatu pemerataan wilayah harus 

dilakukan secara bertahap. Dengan adanya pembangunan infrastruktur lapangan 

pekerjaan tersebut juga mengharuskan dilakukan pembangunan prasarana berupa 

jalan. Dengan adanya jalan transportasi juga turut berkembang seiring dengan  



4 
 

pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Hal tersebut harus dilakukan demi 

terciptanya kenyamanan dalam beraktifitas masyarakat dalam rangka melakukan 

suatu kegiatan perpindahan barang maupun orang untuk memenuhi kebutuhan 

sosial, ekonomi maupun lainnya. Selain sebagai pendukung perpindahan barang 

maupun orang, dengan adanya transportasi hal itu juga meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan penduduk serta perkembangan industri di wilayah yang sulit 

terjangkau. 

Jalan merupakan prasarana transportasi satu-satunya yang paling mudah 

ditempuh/ dicapai manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perdagangan 

dan perindustrian yang didukung oleh kendaraan berupa angkutan orang dan, atau 

barang maupun pelayanan jasa. Infrastruktur jalan harus dilakukan pengembangan 

berupa perencanaan, perkerasan dan pemeliharaan jalan untuk menjamin 

terhalangnya hambatan yang dapat memicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat menjadi semakin terpuruk dan berkesinambungan. 

Selain sebab dan akibat adanya laju pertumbuhan dan perekonomian yang 

setiap tahunnya meningkat, membuat manusia juga mengembangkan sektor 

perekonomian mereka secara horizontal maupun vertikal. Pengembangan wilayah 

secara horizontal yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan sekitar seperti 

halnya jalan akan mengakibatkan ruas-ruas jaringan jalan yang menjadi sentral 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu daerah mulai menyempit. 

Efeknya ruas jalan tersebut terjadi penumpukan kendaraan hingga timbul masalah 

baru seperti kemacetan. Belum selesai dengan adanya kemacetan dikarenakan 

puluhan kendaraan yang seharusnya melintas di jalur tersebut menjadi terhambat 

karena macet, maka timbul permasalahan baru seperti kerusakan jalan. Kerusakan 

jalan ini terjadi karena banyaknya volume kendaraan yang berlalu-lalang dan 

berhenti di ruas-ruas jalan yang terjadi secara berulang. Setelah kemacetan dan 

kerusakan jalan menjadi akibat dari pengembangan wilayah tersebut juga timbul 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Pare sebagai salah satu kota di Kabupaten Kediri yang dalam tahap 

berkembang menjadi salah satu sentra untuk dijadikan kegiatan perekonomian 

oleh masyarakat di sekitarnya. Berbagai usaha kelas kecil, menengah maupun 
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kelas atas dengan taraf nasional maupun internasional terdapat di daerah tersebut. 

Kota Pare yang berada di wilayah dengan jalur Kediri – Malang dan Kediri – 

Jombang, serta Jombang – Blitar menjadikan daerah tersebut disinggahi oleh 

banyak kendaraan dari kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, 

Jombang dan sebagainya. Keberadaan Kota Pare itulah yang membuat daerah 

tersebut ramai untuk disinggahi. Selain untuk disinggahi, kota Pare juga dilewati 

oleh kendaraan besar yang mengangkut barang komoditas untuk diantar menuju 

kota lainnya. 

Pada ruas jalan raya Pare – Wates, kendaraan berat dari arah utara seperti 

Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan dari arah timur kabupaten Malang, 

seperti Pujon, Ngantang, Kasembon serta Kecamatan Kandangan yang hendak 

menuju Wates - Blitar dapat ditemukan pada ruas tersebut. Ruas jalan tersebut 

menjadi titik utama kendaraan yang ingin langsung menuju Wates maupun kota 

Blitar tanpa harus melewati kota Kediri. Jalur yang terletak di Kecamatan Pare 

dan Plosoklaten untuk wilayah Utara dan Kecamatan Wates di wilayah Selatan 

tersebut merupakan jalur pintas yang lebih cepat ditempuh bagi pengguna 

kendaraan yang ingin cepat sampai di tujuan tersebut daripada melalui jalur Pare – 

Kediri yang cukup jauh dan menyita banyak waktu. Terdapat sekitar 5 ribu lebih 

kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut mulai dari kendaraan tak bermotor, 

kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan berat. Kendaraan berat itu sendiri 

mewakili sekitar 900 lebih kendaraan yang meliputi bus, truk dengan 2 sumbu ¾, 

truk 2 sumbu, dan truk 3 sumbu serta kendaraan ringan, dan atau mobil 

penumpang yang meliputi kendaraan bermotor, pick up, mikrolet dan lain-lain 

berjumlah sekitar 5000 lebih kendaraan. 

Banyaknya kendaraan yang masuk dan, atau melewati ruas tersebut 

menimbulkan titik kepadatan kendaraan pada jam sibuk pada titik-titik tertentu 

mulai dari jam 05.00 – 07.00 dan 16.00 – 18.00 WIB. Selain kepadatan pada jam 

sibuk ruas tersebut juga mengalami kerusakan jalan yang cukup parah, yang 

ditandai dengan adanya cracking (retakan), disintegration (cacat permukaan), 

grade depression (penurunan perkerasan). Akibat dari kerusakan tersebut tidak 
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sedikit terjadinya kecelakaan lalu lintas yang murni kecelakaan tunggal maupun 

kecelakaan antara pengendara kendaraan dengan kendaraan lainnya. 

Ruas jalan golongan III B dengan lebar 5 m tersebut pernah dilakukan 

perbaikan jalan berupa perkerasan (overlay) pada titik-titik yang sangat rawan 

rusak serta dilakukan perkerasan seluruhnya. Namun belum sampai umur layan 

ruas tersebut mengalami kerusakan lagi. Hal itu mungkin disebabkan karena 

berbagai faktor mulai dari perencanaan saluran air pembuang/ drainase yang 

kurang baik, muatan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, serta perencanaan 

jalan yang dirasa kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah 

daerah melakukan perbaikan jalan dengan merencanakan ulang ruas jalan tersebut 

dengan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) dan melakukan pelebaran 

jalan di sisi kanan dan kiri bahu jalan. Perbaikan jalan yang menghubungkan jalur 

Pare – Wates, Kediri – Malang, Jombang – Kediri serta Jombang - Blitar dengan 

menggunakan perkerasan kaku ini diharapkan dapat bertahan lama sesuai umur 

layan dan dapat memberi kenyamanan bagi semua pengguna kendaraan bermotor 

maupun tak bermotor yang melintas jalur tersebut dan dapat membantu 

meningkatkan sektor perekonomian di bidang perindustrian, perdagangan, 

maupun pariwisata di sekitar daerah tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diantaranya : 

1. Jalur Pare – Wates merupakan jalur pintas bagi kendaraan dari arah Utara 

yang ingin menuju arah Selatan dan sebaliknya tanpa harus melewati 

jalur Pare – Kediri. 

2. Jalur Pare – Wates masuk pada golongan kelas jalan 3 B dengan lebar 

hanya 5 m yang dilalui oleh kendaraan bermuatan besar. 

3. Ditemukan kerusakan jalan di beberapa titik ruas jalan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa ketebalan perkerasan kaku yang dibutuhkan sesuai kondisi 

eksisting di lapangan ? 
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2. Berapa rencana anggaran biaya yang dibutuhkan pada perencanaan 

perekerasan tersebut ? 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan masalah dari studi ini diantaranya adalah : 

1. Mengetahui tebal perkerasan kaku yang sesuai dengan kebutuhan pada 

ruas tersebut dengan kondisi lalu lintas yang ada untuk umur 20 tahun 

mendatang. 

2. Mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan pada perencanaan 

perkerasan kaku. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dikarenakan keterbatasannya waktu dan kemampuan peneliti, maka 

batasan studi yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan perkerasan jalan 

dengan umur rencana 20 tahun. 

2. Perencanaan tebal perkerasan merujuk pada Perencanaan Tebal 

Perkerasan Kaku Bina Marga. 

3. Tidak menghitung stabilitas tanah. 

4. Tidak membahas perhitungan jembatan. 

5. Perhitungan anggaran biaya meliputi harga pokok barang, harga satuan 

pekerjaan dan luasan pekerjaan yang dimaksud. 

6. Perhitungan anggaran biaya tidak menghitung durasi/ waktu pekerjaan 

dan jumlah pekerja 

 

1.6 Manfaat 

Manfaat dari hasil studi ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu 

merencanakan sebuah proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan yang 

meliputi perencanaan perkerasan jalan dengan menggunakan jenis perkerasan 

kaku. 

 


