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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabuapten Lombok Tengah adalah salah satu kawasan Tingkat II di provinsi 

Nusa Tenggara Barat, ibu kota kawasan ini ialah Praya. Kabupaten ini memiliki 

luas wilayah 1.208,39 km2 dengan populasi sebanyak 745.433 jiwa. Secara 

geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82o 7l – 8o 30l lintang 

selatan dan 116o 10l bujur timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani sebelah 

utara hingga ke pesisir pantai Kuta Mandalika di sebelah selatan dengan beberapa 

pulau kecil yang ada sekitarnya. Batas dan lapang wi3layah yaitu 1.208,39 km2 

dengan batas – batasan sebagai berikut : 

- Daerah Utara ada Gunung Rinjani dimana berdekatan dengan 

Kabupaten Lombok Timur. 

- Daerah Selatan ada Samudra Indonesia. 

- Daerah Barat yang berdekatan dengan Kabupaten Lombok Barat. 

- Daerah Timur yang berdekatan dengan Kabupaten Lombok Timur. 

Kondisi geologi dan tektonik daerah Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi 

geologi regional Pulau Lombok. Fisiografi pulau Lombok termasuk kedalam Busur 

Sunda sebelum timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Satuan 

batuan yang tersingkap di Pulau Lombok terdiri dari batuan gunung api, batuan 

sedimen dan batuan terobosan, yang umumnya berkisar dari Tersier hingga Kuarter. 

Satuan batuan tertua adalah formasi pengulung berumur oligosen akhir – miosen 

awal yang tersusun oleh endapan produk gunung  api berupa breksi, lava dan tuf 

dengan lensa batu gamping,. Formasi ini menjemari dengan formasi kawangan 

yang terdiri dari atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung dan breksi. 

Ditinjau dari Topografinya wilayah Lombok Tengah yang membujur dari utara ke 

selatan tersebut mempunyai letak dan tinggi yang bervariasi mulai dari nol (0) 

hingga 2000 meter dari permukaan air laut. Secara garis agung topografi masih 

mirip dengan kabupaten lain dipulau Lombok. Kabupaten Lombok Tengah 

memiliki jenis jenis tanah yang beragam antara lain : 
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- Aluvial 2764 Ha 

-  Regusol Kelabu 20.87 Ha 

- Kompleks Gromusol Kelabu Tua 3947 Ha 

- Gromusol Kelabu 34306 Ha 

- Regusol Coklat 8.225 Ha 

- Brown Forest Soil 9575 Ha 

- Kompleks Mediteran Coklat 41635 Ha 

Pembagian satuan morfologi yang ditinjau dari pada bentuk bentang alam dan 

kemiringan lereng, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi kedalaman 3 satuan 

yaitu, dataran rendah, perbukitan bergelombang dan pegunungan bertimbulan 

kasar. Berdasarkan klafikasi Schmid dan Ferguson Kabupaten Lombok Tengah 

memiliki iklim D dan iklim E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau yang 

kering yaitu mulai bulan November sampai dengan Mei, sementara curah hujan 

berkisar antara 1000 hingga 2500 mm per tahun, curah hujan dapat dirincikan 

sebagai berikut : 

- 1000 – 1750 mm, kebanyakan terjadi di daerah Janapria, Praya dan 

daerah Praya Tengah. 

- 1000 – 2000 mm, kebanyakan terjadi di daerah Janapria. 

- 1500 – 2500 mm, kebanyakan terjadi di daerah Batukliang Utara, 

Jonggat, Kopang, Praya Barat dan daerah Pringgarata. 

Meneladani data Penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 745433 jiwa 

dengah laju pertumbuhan 2% dengan mata pencaharian masyarakat Lombok 

Tengah yang berpotensi wilayaah pertanian, maka beberapa penduduknya hidup 

sebagai petani, secara keseluruhan mata pencaharian penduduk Lombok Tengah 

adalah Pertanian 72%, Industri 7%, Jasa 7%, Perdagangan 7%, Angkutan 

3%,Konstruksi 2%. Secara administrasi pemerintah, wilayah kabuapten Lombok 

Tengah terdiri dari 127 desa dan 12 kelurahan, dengan jumlah dusun 1354 dusun 

dan 59 lingkungan.  

Daerah Lombok Tengah memiliki kawasan perekonomian memalui sektor 

parawisata dan pangan yang mendukung pembangunan Lombok Tengah, seperti 

yang kita lihat pada saat ini Lombok Tengah memiliki peluang yang besar dalam 



3 
 

 
 

mengembangkan potensi pembangunan sarana dan prasarana dalam laju kemajuan 

parawisata dan pangan yang ada di daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk 

peningkatan pertumbuhan ekonomi.  pentingnya pembangunan jalan merupakan 

untuk menyelenggarakan peningkatan ekonomi daerah melalui mobilisasi yang 

cepat. Pada dasarnya desa adalah kenyataan dan kota merupakan pertumbuhan, jadi 

desa harus diutamakan dalam pembangunan daerah dari segi kebutuhan yang 

melibatkan percepatan ekonomi daerah dan memiliki landasan hukum yang sah 

pada Peraturan Pemerintah No. 43. Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

Undang – Undang no 6 Tahun 2014 serta memilik Pedoman Pembangun Desa 

Tahun 2015. Salah satunya Desa Gerunung dan Polakpenyayang memiliki 

masyarakat madani yang dimana masyarkat desa ini memiliki keterlibatan dalam 

perkembangan ekonomi daerah, ada beberapa mata pencaharian masyarakat di desa  

ini salah satu yang di proiritaskan adalah pertanian, desa ini mempunyai kelompok 

tani dan di dalam petak persawahan masyarakat desa tidak hanya menanam padi 

melainkan mereka menanam tembakau, jagung dan semangka, di lain sisi 

masyarakat desa ini mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang karana 

berdekatan dengan pusat pasar yang ada di Lombok Tengah. Oleh karna itu perlu 

ada peningkatan pembangunan di dalam desa. Dengan demikian, diperlukan 

perencanaan akses jalan yang memadai dalam melakukan mobilisasi masyarakat 

agar mempercepat laju perekonomian desa. untuk mengetahui besarnya keuntungan 

dan kerugian yang akan didapat dari salah satu jenis perkerasan yang digunakan. 

Dengan mengetahui hal tersebut, pihak pengembang dapat mempertimbangkan 

kembali perkerasan jalan yang akan digunakan di lingkungan poros Desa Gerunug 

– Polakpenyayang, sehingga jalan yang direncanakan sesuai dengan kondisi 

lapangan dan juga kebutuhan. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan parameter 

biaya untuk mengukur efisiensi dari pemilihan tipe perkerasan jalan yang akan 

digunakan. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan beberapa poin yang menjadi 

alasan diambilnya topik tugas akhir yaitu : 

a. Sudah ada rencana di dinas perhubungan dalam peningkatan jalan poros Desa 

Gerunung – Polakpenyayang.  

b. Belum adanya perencanaan yang matang dari pihak Dinas Perhubungan. 

c. Karena jenis tanah di lapangan dapat dikategorikan sebagai tanah ekspansif, 

maka dipilihlah jenis perkerasan lentur dan perkerasan kaku. 

d. Diantara perkerasan lentur dan rabat beton masih harus ditinjau kembali, mana 

yang lebih efisien untuk digunakan di jalan poros Desa Gerunung – 

Polakpenyayang. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

a. Berapa tebal perkerasan lentur yang akan direncanakan ? 

b. Berapa tebal perkerasan beton rabat yang akan direncanakan ? 

c. Bagaimana efisiensi dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku ditinjau dari segi 

finansial ? 

 

1.4. Batasan Masalah 

a. Tidak merencanakan geometrik jalan 

b. Tidak menambahkan perkuatan pada tanah dasar 

c. Tidak merencanakan konstruksi saluran drainase jalan 

 

1.5. Tujuan 

a. Untuk mengetahui berapa tebal perkerasan lentur yang akan direncanakan. 

b. Untuk mengetahui berapa tebal perkerasan rabat beton  yang akan direncanakan. 

c. Untuk efisiensi dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku ditinjau dari segi 

finansial 
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1.6. Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah dapat 

menjadi referensi dalam pemilihan dan perencanaan jenis perkerasan yang efisien 

untuk digunakan pada jalan lingkungan perdesaan dan ditingkatkan/ dibangunnya 

jalan desa untuk masyarakat perdesaan antara lain : 

a. Memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain 

b. Mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa 

c. Mempermudah pengirirman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun 

yang diluar 

d. Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan 

penyuluhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


