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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Jalan bebas hambatan merupakan salah satu prasarana transportasi darat 

yang berfungsi untuk melayani atau mengatasi maupun mengurangi kemacetan, 

pergerakan manusia dan barang. Jalan bebas hambatan merupakan solusi guna 

mengatasi kemacetan di arteri, jalan juga dikatakan baik jika direncanakan 

sedemikian rupa sehingga unsur keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan 

terjamin dengan baik.  

Proyek jalan tol Mojokerto – Kertosono adalah bagian dari tol trans jawa. 

Panjang Jalan Tol Mojokerto sampai Kertosono = 40,5 km. Panjang Seksi jalan tol 

ada 4, yaitu seksi ke 1 = 14,70 km, seksi ke 2 = 19,9 km, seksi ke 3 = 5 km, dan 

seksi ke 4 = 0,9 km, yang akan saya bahas adalah perencanaan pada seksi ke 1 (SS. 

Bandar – SS. Jombang) = 14,7 km dengan menggunakan Metode Bina Marga.  

Tol Mojokerto - Kertosono merupakan jalan altenatif yang menghubungkan 

kota Mojokerto ke kota Kertosono, Jalan tol yang membentang dari Mojokerto 

bagian utara hingga Jombang bagian barat ini dilengkapi fasilitas pengaman pada 

pagar jalan berupa wire rope di median, Untuk meningkatkan kenyamanan 

pengguna, jalan tol ini dilengkapi fasilitas 4 rest area. Di Km 679 dan Km 695 di 

kedua arah untuk istirahat dan beribadah, 

Perencanaan Perkerasan lentur adalah sebagai struktur alternative yang 

diharapkan dapat memberikan hasil struktur perkerasan yang sangat optimal guna 

menunjang kekuatan struktur dan kenyamanan struktur, agar mencapai umur 

rencana dan memberikan pelayanan maximal pada pengguna jalan. perencanaan 

perkerasan jalan ini dengan metode Bina Marga, yang merupakan dan tidak lain 

adalah penyederhanaan dari metode AASHTO 1972. 

Dalam proses membangun suatu sarana transportasi darat memerlukan dana 

yang tidak sedikit untuk mengeksekusi proyek pembangunan. Oleh sebab itu perlu 

adanya perhitungan Rencana Anggaran biaya harga satuan upah pekerja dan bahan 

guna pembangunan sesusai dengan ketentuan saat ini. 
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 Dari uraian di atas maka perlu adanya perencanakan tebal perkerasan lentur 

pada ruas jalan tol mojokerto – kertosono seksi 1 (sta 0+000 – 14+700) dengan 

menggunakan metode metode Bina Marga dan Rencana Anggaran Biaya. Sebagai 

alternatif perencanaan pada eksisting. 

1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan di bawah ini  berdasarkan latar belakang  yang ada diatas, dengan 

perumusan masalah, yaitu : 

1. Hitunglah berapa tebal pada perkerasan lentur pada ruas jalan tol Bandar – 

Jombang seksi 1 dengan menggunakan metode Bina Marga? 

2. Hitunglah RAB perencanaan tebal perkerasan Lentur pada ruas jalan tol 

Bandar – Jombang seksi 1? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan  

Ada 2 Tujuan dalam perencanaan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tebal pada struktur perkerasan lentur dengan 

menggunakan metode Bina Marga pada ruas jalan tol Bandar – Jombang seksi 

1. 

2. Untuk mengetahui besarnya RAB pada perencanaan ruas jalan tol (jalan 

bebas hambatan) tersebut. 

1.4     Manfaat Perencanaan 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan secara teoritis menjadi bahan  kontribusi  akademik sebagai 

dasar pengembangan kaya keilmuan pada bidang ketekniksipilan, 

terutama dalam bidang kajian ilmu pendidikan ketekniksipilan,. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan mampu memberikan suatu solusi dalam pekerjaan maupun 

konstribusi bagi para tekniksipil di Indonesia guna mengembangkan 

kajian ilmu tentang ke teknik sipilan. 
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1.5  Batasan Masalah  

Untuk mempermudah penguasaan materi, ada beberapa batasan suatu 

masalah tentang ulasan diatas mengenai  : 

1. Guna menghindari penyelewengan data maka tidak menghitung data CBR 

dan pemilihan bahan material,  

2. Tidak merencanakan saluran, kreb dan bahu jalan. 

3. Tidak mengubah gambar dan alinyemen jalan. 

4. Perhitungan anggaran biaya hanya pada tebal struktur perkerasan sesuai 

HSPK pekerja dan material bahan yang berlaku pada saat tahun perencanaan, 

tetapi Tidak membahas tentang pembebasan lahan dan mobilisasi alat.  

 


