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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur. 

Secara astronomis Kabupaten Malang terletak pada 7o44' sampai 8o26' LS dan 

112o17' sampai 112o57' BT. Secara geografis Kabupaten Malang dibatasi Kota 

Malang tepat di tengah-tengahnya, disebelah utara dibatasi oleh Kabupaten 

Jombang Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, disebelah timur diabatasi oleh 

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, dibatasi oleh Samudra Hindia 

di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar 

wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan 

yang berhawa sejuk. Kabupaten Malang adalah kabupaten dengan populasi terbesar 

di Jawa Timur dengan total penduduk 2,475,680 jiwa dengan luas 3,526 km2 dan 

kepadatan penduduk sekitar 702.12 jiwa/km2. 

Rumah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan ini sering kali dipaksakan oleh sebagian 

orang, sehingga berakhir dengan berdirinya sebuah rumah yang tidak layak huni. 

Hal ini terjadi hampir di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Malang. Sebanyak 

3000 rumah tidak layak huni (RLTH) telah dibedah pada tahun 2018, ini 

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hidupnya berada dibawah 

garis kemiskinan ataupun berpenghasilan rendah. Dinas Cipta Karya yang 

menindaklanjuti program dari pemerintah pusat dalam mewujudkan satu juta rumah 

bagi masyarakat Indonesia, membangun rumha-rumah layak huni yang 

diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat merasakan 

kesejahteraan yang sama. Perwujudan program ini diterapkan dengan berbagai 

bentuk hunian yang beragam seperti rumah susun, perumahan dan sebagainya.      

Perumahan Bumi Podo Rukun adalah salah satu wujud dari program 

pemerintah mewujudkan sejuta rumah untuk rakyat di Kabupaten Malang dimana 

dalam perumahan yang memiliki ±1000 unit ini sebanyak 450 unit merupakan 

rumah subsidi. Perumahan tersebut terletak di Jalan Depan, Sumbersekar 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Lokasi perumahan ini begitu nyaman dengan 
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udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Perumahan seperti ini banyak diminati 

konsumen karena lingkungannya ideal untuk beristirahat setelah melakukan 

rutinitas harian. Pada saat ini hanya tinggal beberapa unit saja yang belum terjual. 

Dari hal tersebut tampak bahwa keinginan masyarakat untuk memiliki hunian 

dengan lingkungan yang ideal sangatlah besar. Lingkungan yang ideal tidak lepas 

dari dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang ditawakan perumahan. Salah 

satu sarana dan prasarana yang paling penting adalah jaringan jalan yang 

menghubungkan antar kawasan di perumahan dan kawasan perumahan dengan 

kawasan jaringan jalan lainnya. 

Jalan merupakan sebuah infrastruktur darat yang menghubungkan dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Seperti halnya jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun 

yang menghubungkan kawasan perumahan dengan sistem jaringan jalan dengan 

tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Jalan akses perumahan memiliki panjang 

sekitar 745 meter dengan kondisi topografi yang menanjak. Saat ini jalan akses 

masih berupa jalan dengan konstruksi tanah dimana jenis tanahnya adalah lempung 

yang apabila terkena hujan akan menjadi sangat licin dan berbahaya untuk dilewati. 

Dengan demikian pelayanan dari jalan akses tersebut menjadi rendah, sehingga 

untuk meningkatkan pelayanannya diperlukan suatu konstruksi perkerasan.  

Pemilihan konstruksi perkerasan untuk perumahan secara umum 

direncanakan berupa struktur perkerasan lentur atau struktur perkerasan paving 

blok. Setiap struktur perkerasan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing baik dari segi pelayanannya maupun dari segi pelaksanaan konstruksinya. 

Selain itu tahapan yang digunakan untuk menghasilkan suatu struktur perkerasan 

juga berbeda-beda. Namun parameter perencanaan dasar dalam setiap jenis struktur 

perkerasan membutuhkan data dari kualitas tanah dasar, karena dengan mengetahui 

kualitas tanah dasar struktur perkerasan yagn direncanakan dapat lebih efisien. Dari 

struktur perkerasan yang efisien akan menghasilkan biaya perkerasan yang efisien 

pula. 

Biaya perkerasan yang efisien dapat diketahui dengan melakukan suatu 

analisa finansial. Parameter dalam analisa finansial yaitu biaya awal atau biaya 

konstruksi, biaya perawatan dan biaya perbaikan. Biaya-biaya tersebut digunakan 
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untuk mengetahui total biaya yang harus dibayarkan dalam pengadaan struktur 

perkerasaan jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun. Dari total biaya tersebut 

kedua jenis struktur perkerasan dapat dibandingkan diketahui yang paling efisien 

diantara keduanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas dilakukan analisa perbandingan antara 

struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan paving blok pada jalan akses 

perumahan Bumi Podo Rukun ditinjau dari segi finansial. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Belum ada perencanaan struktur perkerasan pada jalan akses Perumahan 

Bumi Podo Rukun oleh developer. 

b. Kualitas tanah dasar pada jalan akses perumahan Bumi Podo Rukun 

belum diketahui. 

c. Pemilihan jenis struktur perkerasan untuk kawasan perumahan secara 

umum direncanakan berupa struktur perkerasan lentur atau struktur 

perkerasan paving blok 

d. Perbandingan struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan paving 

blok diperlukan untuk mengetahui jenis struktur perkerasan yang lebih 

efisien pada jalan akses Perumahan Bumi Podo Rukun. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

a. Bagaimana struktur perkerasan lentur pada jalan akses perumahan Bumi 

Podo Rukun ? 

b. Bagaimana sruktur perkerasan paving blok pada jalan akses perumahan 

Bumi Podo Rukun ? 

c. Apa jenis struktur perkerasan yang lebih efisien untuk jalan akses 

perumahan Bumi Podo Rukun ditinjau dari segi finansial? 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan pada studi ini, beberapa batasan 

permasalahan diberikan sebagai berikut: 

a. Tidak merencanakan trase jalan. 

b. Tidak merencanakan saluran drainase jalan. 

c. Tidak merencanakan komponen pelengkap jalan seperti penerangan, 

trotoar dan pengontrol kecepatan  

d. Tidak menambahkan perkuatan pada tanah dasar. 

e. Tidak membahas metode pelaksanaan konstruksi. 

f. Tidak mempertimbangkan potensi sumber daya alam pada lingkungan 

sekitar sebagai bahan material. 

 

1.5 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam adalah: 

a. Mengetahui struktur perkerasan lentur pada jalan akses perumahan Bumi 

Podo Rukun. 

b. Mengetahui struktur perkerasan paving blok pada jalan akses perumahan 

Bumi Podo Rukun. 

c. Mengetahui jenis struktur perkerasan yang lebih efisien untuk jalan akses 

perumahan Bumi Podo Rukun ditinjau dari segi finansial.  

 

1.6 Manfaat 

Manfaat dari studi ini adalah dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan 

oleh developer dalam perencanaan struktur perkerasan pada jalan akses perumahan 

bumi podo rukun. 

 


