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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, 

dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana (Transportation) transportasi darat yang 

meliputi segala bagian dari jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan pelengkap 

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali 

jalan lori, jalan kabel, dan jalan kereta api.Jalan merupakan salah satu pra-sarana 

perhubungan darat yang memiliki peranan sangat penting bagi pertumbuhan 

ekonomi, pengambangan wilayah,  sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk 

menunjang pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UU nomor 13 

tahun 1980 dan didalam peraturan pemerintah nomor. 26 tahun 

1985.Pembangunan dan perencanaan jalan raya merupakan salah satu faktor 

terbentuknya daerah yang berkelanjutan termasuk jenis kebutuhan masyarakat 

yaitu infrastruktur yang berfungsi sebagai proses pembukaan ruangan lalu lintas 

yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lainya.Buleleng 

merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali. Singaraja adalah ibu kota dari 

Buleleng. Berbatasan dengan laut jawa di sebelah utara, dengan selat Bali di 

sebelah barat, dan ditimurnya berbatasan dengan kabupaten Karangasem, 

Jembrana, Bangli, Tabanan, dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Badung.Kabupaten Buleleng adalah penghasil pertanian terbesar di Bali (terkenal 

dengan jeruk keprok tejakula dan salak bali ). Kabupaten Buleleng memiliki 

tempat wisata yang cukup banyak yaitu Pura Pulaki, Air Sanih, Pantai Lovina, 

dan tentunya kota Singaraja sendiri. Panjang ruas pantai kabupaten Buleleng 

sekitar 143 km, 19 km nya melewati kecamatan Tejakula.Panjang ruas pantai 

Kabupaten Buleleng sekitar 144 km, 19 km-nya melewati kecamatan Tejakula. 

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke 

timur dan mempunyai pantai sepanjang 143 Km secara Geografis terletak pada 



2 
 

 

posisi 114°25’ 55” – 115°27’ 28”  bujur timur dan 8°03’ 40” - 8°23’00” lintang 

selatan. 

Secara Administratif Kabupaten Buleleng memiliki Batas wilayah sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara           : berbatasan dengan laut Jawa/Bali 

 Sebelah Barat     : berbatasan dengan Kab. Jembrana 

 Sebelah Timur          : berbatasan dengan Kab.Karangasem 

 Sebelah Selatan        : berbatasan dengan Kab.Jembrana, Tabanan, Bangli 

Luas wilayah Kabupaten Buleleng 24,25% dari luas Provinsi Bali yaitu 

1.365,88 Km². Kecamatan Sawan terkecil yaitu 6,77% dari luas Kabupaten 

Buleleng, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan 

Kubutambahan 8,66%, selanjutnya Kecamatan Banjar dan Sukasada masing 

masing 12,64% dan 12,66%, di ikuti Busungbio 14,40% dan terluas yaitu 

Kecamatan Gerokgak 26,10% dari luas Kabupaten Buleleng.Di antara perbukitan 

di wilayah Kabupaten Buleleng terdapat gunung berapi aktif dan gunung tidak 

berapi, untuk gunung tertinggi adalah gunung Tapak (1903m) berada di 

kecataman Sukasada, dan yang rendah yaitu gunung Joe (22m) di kecamatan 

Gerokgak. Di bagian utara kabupaten Buleleng merupakan dataran rendah, dan di 

selatan merupakan daerah perbukitan yang luas membentang di bagian selatan.Di 

Kabupaten Buleleng terdapat 2 buah danau yang terletak pada 2 wilayah 

Kecamatan, yaitu Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kecamatan Sukasada 

sedangkan Danau Tamblingan (110 hektar) di Kecamatan Banjar walaupun secara 

geografis danau terletak berdampingan. Buleleng memiliki banyak sungai, dan 

sebagian wilayah merupakan sungai tadah hujan. Peningkatan jalan dengan 

menggunakan perkerasan lentur (flexible pavement) pada ruas jalan gunung 

sariini bisa menjadi pilihan yang terbaik karena melihat dari kondisi daratan di 

Buleleng ini yang banyak di dominasi tanah regosol. Jenis tanahini memiliki 

tingkat kesuburan yang rendah di akibatkan area gunung batu dan karena lapisan 

topsolidnya tipis berbatu muda sehingga tanah menjadi labil, jika curah hujan 
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tinggi maka tanah akan menjadi terkikis karena erosi, alternatifnya yang akan 

digunakan adalah peningkatan jalan dengan perkerasan elastis, karena jenis 

perkerasan ini mempunyai lebih murah daripada perkerasan kaku karena tanah 

dasar tidak begitu menentukan, umur rencana dapat bertahan 10 sampai 20 tahun 

kedepan, dapat bertahan jika seandainya ada drainese yang tidak terkontrol 

bahkan buruk sekalipun dan biaya maintenance rendah karena hampir tidak ada 

maintenance.Dengan adanya permasalahan yang ada, penulis akan meninjau dan 

merencanakan Jalan Gunung Sari Kecamatan MayongKabupaten Buleleng untuk 

umur rencana 20 tahun yang akan ditulis dalam Tugas Akhir dengan judul 

“Perencanaan Jalan Provinsi Dengan Menggunakan Perkerasan Lentur (Flexible 

pavement) pada ruas Jalan Gunung Sari (STA 0+000 – 5+000) Kecamatan 

Mayong Kabupaten Buleleng”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan suatu pokok perumusan 

masalah, yaitu : 

1. Bagaimana desain tebal dari perkerasan lentur (Flexible pavement) 

metode Bina Marga untuk ruas jalan Gunung Sari, Kecamatan 

Mayong,Kabupaten Buleleng? 

2. Berapa angka (RAB) rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan 

untuk merencanakan tebal dari perkerasan lentur (flexible pavement) di 

ruas jalan Gunung Sari, Kecamatan Mayong,Kabupaten Buleleng? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Tujuan utama yang harus dicapai dari perencanaan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui tebal dari perkerasan lentur(flexible pavement) 

menggunakan metode Bina Marga diruas jalan Gunungsari, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Buleleng. 

2. Untuk mengetahui besar angka (RAB) rencana anggaran biaya yang 

dibutuhkan dalam perencanaan tebal dari perkerasan lentur (flexible 

pavement) di ruas jalan Gunungsari, Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Buleleng. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan akademik yang di 

jadikan pengembangan keilmuan dalam kajian ilmu pendidikan teknik 

khususnya ilmu ketekniksipilan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan atau literatur yang 

mampu memberikan kontribusi besar bagi para enginner dalam 

merencanakan tebal perkerasan jalan, khususnya perkerasan lentur yang 

berada di Kabupaten Buleleng kemudian. Di harapkan juga penelitian ini 

dapat menjadi rujukan dan literatur untuk para akademisi yang tertarik 

tentang perkembangan ilmu teknik khususnya bagian ketekniksipilan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang di lakukan, perencanaan ini akan di batasi 

lebih khusus pada ulasan mengenai : 

1. Tidak juga merencanakan bangunan pelengkap seperti saluran, kreb dan 

bahu jalan. 

2. Untuk perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya pada tebal 

struktur perkerasan saja, sesuai dengan harga bahan dan satuan upah 

yang berlaku saat ini tetapi tidak membahas permasalahan yang terkait 

dengan mobisasi alat dan pembebasan lahan. 

3. Tidak membahas mengenai perhitungan Vehicle Damage Factor desain 

(angka Ekivalen) agar bisa menghindari penyimpangan dalam 

pengolahan data yang terlalu jauh. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Cara penulisan skripsi ini di susun *dalam bab-bab dan sub bab sehingga 

pembaca mampu memahami isi dari laporan tugas akhir ini. Secara spesifik 

laporan seminar skripsi ini di susun dengan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, komposisi bab ini terdiri dari latar belakang 

penulisan, tujuan penulisan, rumusan masalah, manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika dalam penulisan laporan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, di bab ini terdapat tentang dasar-dasar teori dan 

peraturan yang di jadikan sebagai rujukan atau acuan dalam perencanaan 

dan analisis perencanaan. 

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode dalam 

pengumpulan data, metode analisa dan perumusan masalah yang akan di 

gunakan untuk menganalisa dan merencanakan tebal perkerasan, dan 

evaluasi dalam penulisan tugas akhir. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan, di bab ini berisi tentang analisa dan 

perencanaan tebal perkerasan lentur dan rencana anggaran biaya pada 

proyek pembangunan ruas Jalan Gunung Sari, Mayong,Kabupaten 

Buleleng. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi tentang kesimpulan 

yang di dapat berdasarkan pembasan yang di lakukan dalam penyusunan 

laporan tugas akhir. Selain itu juga berisi saran yang ada di sampaikan 

oleh penyusun terkait dengan pembahasan dalam laporan tugas akhir. 

 


