
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pengembangan suatu daerah, transportasi berperan penting dalam hal 

peningkatan sektor ekonomi dan perindustrian. Jalan Sumedang merupakan salah 

satu jalan yang digunakan sebagai penghubung dua wilayah yang terdapat di 

Kabupaten Malang. Intensitas pengguna jalan yang sering menggunakan 

kendaraan berat, akan mengakibatkan kerusakan yang terjadi di badan jalan akibat 

beban kendaraan yang melewatinya. Dengan demikian maka ruas jalan tersebut 

harus didukung oleh perkerasan yang baik. 

Salah satu unsur konstruksi jalan raya adalah perkerasan, perkerasan jalan 

berperan untuk melayani kelancaran transportasi. Perkerasan harus direncanakan 

sesuai dengan standar dan parameter yang baik agar memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintas. Jumlah penduduk di Indonesia 

yang menggunakan prasarana transportasi darat untuk menunjang kegiatan sehari-

hari relatif lebih banyak dibandingkan dengan pengguna transportasi laut dan 

udara. Jenis Perkerasan yang sering digunakan di Indonesia adalah perkerasan 

lentur, perkerasan kaku ,dan perkerasan komposit.   

Perkerasan lentur yaitu perkerasan yang berbahan pengikat berupa aspal, 

dengan demikian perkerasan lentur mempunyai sifat elastis atau lentur yang 

lumayan besar. Perkerasan lentur tersusun atas lapisan aspal tipis yang berada di 

atas tanah dasar yang dipadatkan. Perkerasan lentur mempunyai nilai modulus 

elastisitas perkerasan tinggi yang mengakibatkan penyebaran beban oleh tanah 

dasar relatif tidak begitu luas sehingga kekuatan tanah dasar memegang peranan 

yang cukup penting. 

Berbeda dengan perkerasan lentur, pada perkerasan kaku semen digunakan 

sebagai bahan pengikatnya. sehingga nilai perkerasan kaku memiliki nilai 
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modulus elastisitas yang cukup rendah. secara umum susunan perkerasan kaku 

adalah lapisan tipis pondasi diatas tanah dasar sebagai perantara atau 

menggunakan pasangan lapisan beton semen yang biasanya dipasang langsung. 

penyebaran beban yang lebih luas pada perkerasan lentur disebabkan karena 

tingginya tingkat kekakuan, hal ini menyebabkan sebagian besar beban dipikul 

oleh perkerasan kaku. Relatif kurang peka terhadap jumlah beban lalu lintas yang 

akan dipikul. Pada masa pelayanannya, perkerasan kaku di klaim tidak terlalu 

mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur, hal ini dikarenakan perkerasan 

kaku lebih tahan terhadap keausan mekanis maupun kimiawi. Dengan demikian 

maka perkerasan lentur tidak membutuhkan lapisan kembali pada waktu yang 

panjang yaitu 20 tahun. Hal ini disebabkan karena cukup besar faktor keamanan 

yang dimiliki oleh perkerasan beton semen disamping kekuatan beton sendiri. 

Kota Kepanjen ialah ibukota Kabupaten Malang. Secara geografis wilayah 

Kepanjen terletak pada 112º54’96” - 112º60’65” BT dan  8º09’58” - 8º17’07” LS, 

berada pada  ketinggian rata-rata 350 meter diatas permukaan laut, Kepanjen 

dikelilingi oleh tiga pegunungan besar, yaitu Kawi, Semeru, dan pegunungan 

Malang Selatan. Memiliki luas wilayah 46,25 km2 (1,55% luas Kabupaten 

Malang) dengan batas wilayah Utara Kecamatan Ngajum dan Pakisaji, pada 

bagian timur terdapat Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang, sisi Selatan 

terdapat Kecamatan Pagelaran dan Pagak, serta sisi Barat terdapat Kecamatan 

Ngajum dan Sumberpucung. 

Pengambilan lokasi Tugas Akhir terdapat di daerah Kepanjen Kabupaten 

Malang, karena selain ruas jalan Sumedang merupakan jalur yang 

menghubungkan wilayah Kepanjen – Pagak, Kepanjen juga merupakan simpul 

perdagangan, perindustrian, pertanian, maupun tujuan wisata. Meningkatnya 

beban lalu lintas yang terjadi tidak sesuai dengan klasifikasi beban yang 

disyaratkan mengakibatkan kerusakan dan permasalahan lalu lintas, mengacu data 

yang diperoleh dari instansi terait perencanaan tebal perkerasan sebelumnya yaitu 

40 mm menggunakan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan umur rencana 10 tahun 

dan berakhir pada tahun 2020. Dengan demikian maka perlu adanya  perencanaan 
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perkerasan pada tahu 2020 mendatang yang sesuai dengan standar klasifikasi 

perencanaan jalan raya guna memberikan nilai efisien yang optimal, memberikan 

rasa aman, dan nyaman bagi pengguna lalu lintas yang melintas dan 

mengoptimalkan fungsi dari ruas jalan tersebut. 

Kegagalan perencanaan konstruksi jalan pada daerah beriklim tropis lebih 

sering terjadi apabila dibandingkan dengan daerah beriklim sedang. Hal ini 

dikarenakan sifat tanah dan batuan sangat dipengaruhi oleh iklim yang ada. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan sebelumnya menyimpulkan bahwa 

besarnya biaya pengoprasian kendaraan bergantung pada kondisi jalan raya yang 

berdasarkan pada bahan perkerasan jalan, sifat lalu lintas dan strategi 

pemeliharaan. Perbandingan perencanaan perkerasan yang dilakukan diharapkan 

memperoleh hasil struktur perkerasan yang baik dan efisien dari segi biaya 

maupun struktur, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi 

para pengguna jalan hingga mencapai umur rencana yang direncanakan. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini ruas jalan Sumedang-Sengguruh  tebal 

perkerasannya akan direncanakan menggunakan metode Bina Marga dengan 

menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian akan dilakukan 

perbandingan antara dua jenis perkerasan yaitu perkerasan lentur dan kaku, dari 

perbandingan tersebut akan diketahui hasil tebal perkerasan, besar anggaran biaya 

pelaksanaan yang dibutuhkan pada masing-masing jenis perkerasan, dan 

efektivitas perkerasan menggunakan umur rencana 20 tahun. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

1. Ruas jalan Sumedang - Mangunrejo merupakan salah satu ruas jalan di 

Kabupaten Malang yang menghubungkan wilayah Kepanjen - Pagak serta 

tempat-tempat vital lain, misalnya pusat perbelanjaan, pendidikan, dan 

kegiatan lainnya, dengan jenis kendaraan yang melintasi ruas jalan 

tersebut adalah kendaraan penumpang dan kendaraan berat. Oleh karena 
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itu kondisi ruas jalan Sumedang dikhawatirkan akan cepat mengalami 

kerusakan akibat beban kendaraan. 

2. Nilai modulus elastisitas perkerasan yang cenderung tinggi 

mengakibatkan penyebaran beban oleh tanah dasar relatif tidak terlalu 

luas. 

3. Perkerasan kaku mempunyai kekakuan yang relatif tinggi yang 

menyebabkan penyebab perkerasan di tanah dasar cenderung lebih luas. 

4. Perkerasan kaku diklaim tidak mudah mengalami keausan,serta pelapukan 

yang disebabkan oleh unsur kimiawi maupun mekanis. 

5. Perkerasan kaku diperkirakan tidak terlalu mahal selama masa pelayanan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dijadikan acuan rumusan masalah 

dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari beban lalu lintas yang ada, berapakah ketebalan perkerasan 

lentur (Flexible Pavement) yang di dapat menggunakan metode Bina 

Marga? 

2. Ditinjau dari beban lalu lintas yang ada, berapakah ketebalan perkerasan 

kaku (Rigid Pavement) yang di dapat menggunakan metode Bina Marga? 

3. Berapa anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan perkerasan 

lentur pada ruas jalan Sumedang-Sengguruh, Kabupaten Malang? 

4. Berapa anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan perkerasan 

kaku pada ruas jalan Sumedang-Sengguruh, Kabupaten Malang? 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.4 Tujuan Perencanaan 
 

Maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir 

ini adalah : 

1. Mengetahui ketebalan perkerasan lentur menggunakan metode Bina 

Marga, ditinjau dari volume lalu lintas yang terjadi. 

2. Mengetahui ketebalan perkerasan kaku menggunakan metode Bina 

Marga, ditinjau dari volume lalu lintas yang terjadi 

3. Mengetahui besar anggaran biaya pelaksanaan konstruksi perkerasan 

lentur dan kaku. 

 

1.5 Batasan Masalah 
 

Pada penulisan ini, penulis merumuskan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Dalam merencanakan tebal perkerasan digunakan yaitu menggunakan 

metode Bina Marga yang dilengkapi dengan data-data teknis dari dinas PU 

terkait.   

2. Dalam penulisan ini alinyemen horizontal dan vertikal tidak 

diperhitungkan. 

3. Dalam tugas akhir ini sistem drainase yang terdapat di lokasi tidak 

dibahas. 

4. Metode pelaksanaan konstruksi perkerasan lentur dan kaku tidak 

diperhitungkan. 
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1.6 Manfaat Penulisan 
 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penulisan ini adalah : 

 

1. Bermanfaat sebagai bahan referensi  perhitungan dan perencanaan tebal 

perkerasan pada proyek sipil di bidang transportasi khususnya jalan raya. 

2. Mengetahui metode pemilihan perkerasan yang efisien sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Untuk mengetahui besaran anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 

perencanaan perkerasan lentur dan kaku pada lokasi yang ditentukan. 

4. Untuk mengetahui perbandingan ditinjau dari segi ekonomi dan efektivitas 

dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku. 

5. Sebagai referensi tambah dalam penyusunan tugas akhir atau sebagai 

referensi mata perkuliahan perkerasan jalan bagi teman-teman mahasiswa 

teknik sipil. 

 

 

 


