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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah merupakan suatu kebutuhan dimana kepentingan 

keseluruhan manusia yang mereka juga memiliki kebutuhan untuk 

pergerakan/mobilitas baik berupa manusia itu sendiri ataupun barang dari tempat 

asal hingga menuju tempat yang ingin ditujukan. Transportasi sangatlah memegang 

peranan penting dalam segala hal baik itu pelaksanaan aspek pembangunan, aspek 

pengembangan disegala bidang. Maka dari ini engineer – engineer ditutuntut agar 

bisa merencanakan jalan agar supaya bisa berfungsi untuk sarana dan prasarana di 

masyarakat. 

.Jalan merupakan media transportasi yang tentunya memiliki peranan 

sangat penting demi memfasilitasi pengguna jalan yang memiliki kebutuhan 

khususnya masyarakat Teweh Selatan Kabupaten Muara Teweh Provinsi 

Kalimantan Tengah lebih khususnya. Dengan adanya jalan ini maka dapat 

menunjang dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat seiring bertambah 

pesatnya sarana transportasi khususnya angkutan angkutan umum.  

.Letak koordinat Kabupaten Barito Utara pada 114° 27’ 00” – 115° 49’ 00” 

Bujur Timur dan 0° 58’ 30” Lintang Utara – 1° 26’ 00” Lintang Selatan. Luas 

Wilayah 8.300,00 Km2, Jumlah Penduduk 171.738 Jiwa. Wilayah Barito Utara ini 

sendiri mencakupi berbagai pedalaman mulai dari daerah aliran sungai barito yang 

terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut & Batas 

Wilayah/Area :  

1. Utara Kabupaten Murung Raya dan Propinsi Kalimantan Timur. 

2. Selatan : Kabupaten Barito Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan 

Barat : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas, Bagian selatan 

ini merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi 

dan pegunungan. 

3. Timur : Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Selatan. 
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Barito Utara mempunyai potensi terbesar, mulai dari sektor kehutanannya, 

pertambangannya (batubara dan emas), kemudian dari sektor perkebunannya ialah 

kelapa sawit dan karet. Dari sektor kehutanan dan karet lumayan cukup lama ikut 

andil dalam menyumbang pemasukan begitu juga dari sektor pertambangan 

khususnya tambang emas yang membuat roda perputaran ekonomi masyarakat 

disana bagus. Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit ini juga tidak kalah 

bersaing mereka hingga saat ini terus melakukan peningkatan tahap demi tahap 

yang nantinya berharap dapat memberikan pemasukan yang lumayan cukup besar 

bukan hanya di wilayah Barito Utara saja akan tetapi bagi negara dan daerah 

sekitarnya. 

Harapan dari pada pengguna jalan adalah mereka sangat menginginkannya 

jalan yang bagus, nyaman, dan merasakan ketika berkendara dengan pengalaman 

berkendara yang terbaik. Maka dari itu standarisasi untuk penyediaan layanan 

fasilitas sarana dan prasarana yang harus memadai, mulai dari perencanaan yang 

dimana harus mempunyai tingkat efisiensi, safety, kenyamanan yang layak sesuai 

pada kondisi disekitar baik secara teknis, ekonomis dan sosial. 

.Upgrading/Peningkatan jalan dengan menggunakan perkerasan kaku (rigid 

pavement) pada ruas jalan Teweh Selatan ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena 

melihat kondisi tanah di kota Muara Teweh yang didominasi tanah podsolik merah 

kuning. Tanah jenis ini pada umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang rendah 

disebabkan karena lapisan topsolidnya yg tipis dan batuannya muda sehingga 

tanahnya bersifat labil, sewaktu waktu terjadi curah hujan yang tinggi maka dapat 

mengakibatkan tanah menjadi terkikis secara perlahan hingga menyebabkan 

terjadinnya erosi, alternatifnya yang akan digunakan adalah peningkatan jalan 

dengan perkerasan kaku, karena jenis perkerasan ini memiliki kekuatan konstruksi 

yang didapat dari plat beton sendiri (tanah dasar tidak begitu menentukan), umur 

rencana dapat bertahan hingga 20 tahun kedepan, dapat bertahan kalau seandainya 

ada drainese yang tidak terkontrol bahkan buruk sekalipun dan biaya maintenance 

rendah hampir tidak ada maintenance/pemeliharaan. 

 

Agar Bandara Haji Muhammad Sidik dapat berfungsi dengan maksimal, 

diperlukan akses menuju bandara perlu di maksimalkan pula. Karena pergerakan 
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transportasi yang memadai dapat mempercepat perpindahan penumpang dari 

tempat asal ke bandara ataupun sebaliknya. Pada saat ini berdasarkan pengamatan 

dilapangan, jalan menuju letak rencana Haji Muhammad Sidik masih berupa jalan 

dua lajur dua jalur. Sehingga diperlukan perencanaan jalan ulang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan akses menuju ke bandara. 

Menanggapi mengenai isu lingkungan, pengembangan industri 

penerbangan harus memperioritaskan dalam mendukung aksi ramah lingkungan. 

Berusaha dalam mengurangi emisi gas efek rumah kaca yang dapat merusak 

lingkungan. Salah satu cara penting yang dapat dilakukan Bandara Haji Muhammad 

Sidik adalah mendorong penumpang transportasi udara untuk beralih menggunakan 

moda transportasi yang berkelanjutan dan mengurangi menggunakan kendaraan 

pribadi. 

Guna menyediakan transportasi umum yang sesuai dengan kebutuhan akan 

menuju maupun keluar dari bandara di masa mendatang perlu diadakan prediksi 

seberapa besar pergerakan pada tiap jalan akses menuju Bandara Haji Muhammad 

Sidik. Perencanaan transportasi dikenal dengan sebutan perencanaan empat tahap, 

dimulai dengan bangkitan perjalanan (Trip Generation), sebaran perjalanan (Trip 

Distribution), pemilihan moda (Moda Split) dan pemilihan rute (Trip Assignment). 

 

Pada dasarnya proses perencanaan transportasi memerlukan model untuk 

menganalisis sistem yang sudah ada serta diharapkan dari model tersebut dapat 

memberikan masukan untuk merencanakan sarana dan prasarana transportasi udara 

yang sesuai dengan kebutuhan dimasa mendatang. Oleh karena itu dalam studi ini 

akan dilakukan identifikasi dan pemodelan Trip Distribution asal dan tujuan 

penumpang pengguna transportasi udara. Dan selanjutnya adalah menetapkan 

moda transportasi umum yang cocok untuk diterapkan di Bandara Haji Muhammad 

Sidik. 

 

Jenis – jenis perkerasan jalan adalah 

1) Perkerasan lentur yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan 

pengikat, lapisan-lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan 

beban lalu lintas ke tanah. 
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2) Perkerasan kaku yaitu perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan 

pengikat plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakan diatas tanah dasar 

dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar 

dipikul oleh plat beton. 

3) Perkerasan komposit, perkerasan kaku dikombinasikan dengan perkerasan 

lentur. (Silvia Sukirman, 1994). 

 

.Adanya permasalahan yang ada, maka harapan penulis akan meninjau dan 

merencanakan peningkatan Jalan Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Muara 

Teweh Kalimantan Tengah untuk umur rencana 20 tahun dengan menggunakan 

metode bina marga Pd T-14-2003 yang akan ditulis dalam Tugas Akhir dengan 

judul “Peningkatan Jalan Bandara Haji Muhammad Sidik Dengan Menggunakan 

Perkerasan Kaku (rigid pavement)” pada ruas jalan Teweh Selatan (STA 0+000 – 

2+300) Kecamatan Teweh Selatan, Kalimantan Tengah”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Pada latar belakang diatas yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah yang 

dapat dibentuk adalah : 

1. Berapakah rencana tebal perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan 

metode Bina Marga Pd T-14-2003 pada ruas jalan Teweh Selatan? 

2. Berapakah RAB (rencana anggaran biaya) yang akan dikeluarkan untuk 

peningkatan perkerasan kaku (rigid pavement) pada ruas jalan Teweh? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan  

Di tujuan perencanaan ini kita memiliki tujuan utama yaitu : 

1. Untuk mengetahui berapakah tebal plat beton dan desain peningkatan 

perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan metode Bina Marga Pd T-

14-2003 pada ruas jalan Teweh Selatan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran biaya yang akan dikeluarkan 

dalam peningkatan pada ruas jalan tersebut. 
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1.4    Manfaat Perencanaan 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Peningkatan ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan di 

akademik yang kemudian dapat dijadikan sebuah pengembangan 

wawasan keilmuan dalam pendidikan, khususnya keterkaitan dengan 

ilmu keteknik sipilan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Peningkatan ini diharapkan bisa membuat literatur atau bahkan rujukan 

yang bisa memberikan masukan bagi para engineer – engineer yang ada 

di seluruh indonesia dimana mereka yang mau memiliki ketertarikan 

dengan perkembangan kajian dalam ilmu keteknik sipilan. 

 

 

1.5 Batasan Masalah  

Berbagai identifikasi masalah yang ada dan sudah dilakukan, peningkatan ini 

dapat membatasi masalah pada ulasan yang ada antara lain : 

1. Mulai dari tidak membahas dari segi pemilihan material, perhitungan pondasi 

yang ada dibawah dan pada perhitungan CBR dimana untuk menghindari 

kesalahan/error dalam proses pembuatan data. 

2. Tidak membahas masalah saluran seperti drainase dll. 

3. Tidak membahas masalah yang berhubungan dengan pembebasan lahan. 

4. Perhitungan desain peningkatan jalan ini direncanakan sampai umur 20 tahun. 

5. Untuk perhitungan, yang dihitung adalah hanya perkerasan beton 

bersambung dengan tulangan 

6. Anggaran biaya yang dikerluarkan hanya dihitung sesuai yang dibutuhkan 

meliputi harga satuan upah dan material yang berlaku hingga saat ini. 

7. Perlu diketahui mengenai rencana anggaran biaya tidak termasuk dari biaya 

pembebasan lahan yang ada dilokasi tersebut. 

 

 

 

 



6 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pengetikan skripsi sedemikian rupa disusun yang didalamnya terdapat bab-

bab yang dimana dikemudian hari harapan saya pembaca dapat memahami isi dari 

tugas akhir ini. Menurut panduan yang didapat dari kampus maka susunannya dapat 

dilihat dibawah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, di bab ini terdiri mulai dari latar belakang penulisan, 

rumusan masalah, manfaat perencanaan, tujuan perencanaan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, di bab ini berisikan landasan teori beserta peraturan yang 

akan dipakai sebagai acuan pada saat peningkatan alternatif dan analisi perencanaan. 

BAB III Metode, di bab ini berisikan mengenai metodologi dari berbagai referensi 

mulai dari instansi yang terkait dan perusahaan yang ikut serta dalam pengerjaan pada 

proyek ini, pada metode ini mencakup pengumpulan data, metode analisa, dan rumusan 

masalah yang nantinya akan dijadikan untuk menganalisa dan mengevaluasi di 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan, di bab ini berisikan perhitungan-perhitungan 

perencanaan tebal perkerasan kaku beserta rencana anggaran biaya pada proyek 

peningkatan jalan bandara Haji Muhammad Sidik. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, di bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan 

yang sudah dikerjakan, selain itu terdapat juga saran yang dibuat dari penyusun itu 

sendiri sehingga sangatlah bermanfaat khususnya bagi pembaca. 


