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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dulu, salah satu media untuk  melakukan transportasi dari satu tempat 

ke tempat lainnya adalah jalan, baik dengan melakukan perpindahan dengan cara 

berjalan atau dengan menggunakan kenderaan. Jenis jalan yang pertama kali 

digunakan dalam transportasi penumpang atau barang adalah jalan tanah. Seiring 

dengan berjalannya waktu dimana dunia menjadi semakin modern dan jumlah 

penduduk semakin pesat, begitu pula dengan akses jalan yang semakin luas dan 

berkualitas. Jalan tanah kemudian meningkat dari hanya tanah kemudian ditaburi 

bebatuan lalu dipadatkan sehingga sekarang terdapat jalan dengan campuran beton 

dan aspal. Menurut Alamsyah (2001) di dalam bukunya menjelaskan bahwa di 

dalam sejarah perkerasan jalan pertama kali ditemukan di Mesopotamia 

dikarenakan 3500 tahun sebelum ditemukan roda. Diantara konstruksi perkerasan 

terawal adalah dari John Louden Mac Adam yang dikenal dengan Perkerasan 

Macadam, Pierre Marie Jerome Tresaguet dan dari Thomas Telford yang 

mengenalkan sistem Telford. Sedangkan di Indonesia perihal perkembangan jalan 

pada abad ke-18 jaman Belanda telah membangun jalan untuk tujuan pengangkutan 

hasil bumi. Jalan tersebut adalah jalan Daendels yang diperkirakan sepanjang 1000 

km dari Anyer Banten sehingga Panarukan Banyuwangi.  

Dari tahun ke tahun peningkatan jalan dilakukan adalah untuk memberikan 

kenyamanan dan kelancaran ketika melakukan transportasi darat. Hal ini karena 

jalan tidak akan kuat jika hanya menggunakan tanah. Oleh karena itu, diperlukan 

lapis keras atau perkerasan jalan di antara tanah dan roda kendaraan agar dapat 

menopang beban kendaraan. Namun begitu, biaya pengerjaan perkerasan jalan juga 

harus turut diperhitungkan agar mendapatkan biaya terendah namun haruslah sesuai 

standar yang ditetapkan dengan hasil kerja maksimal . Sekarang terdapat beberapa 

jenis perkerasan jalan diantaranya adalah perkerasan kaku (rigid pavement), 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan komposit (composite 

pavement). Dalam pembuatan perkerasan jalan telah ada panduan dan acuan yang 
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perlu diikuti oleh setiap negara. Antara panduan perkerasan adalah dari American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), National 

Association of Australian State Road Authorities (NAASRA) dan juga dari Metode 

Bina Marga. Menurut Suprapto (2000) di dalam bukunya bahwa dalam menyiapkan 

perkerasan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu kinerja 

(performance) perkerasan, umur dari kinerja atau umur perkerasan dan kondisi awal 

serta kondisi akhir perkerasan. Menurut Alamsyah (2001) di dalam bukunya 

mengatakan bahwa kinerja perkerasan jalan mencakup tiga hal yaitu besaran 

gesekan yang diakibatkan oleh kontak ban dan permukaan jalan menentukan 

keamanan, fungsi pelayanan yang berhubungan dengan bagaimana perkerasan 

memberikan pelayanan kepada pengguna jalan dan wujud perkerasan yang 

berhubungan dengan keadaan fisik jalan tersebut seperti amblas, retak-retak dan 

sebagainya. 

Setiap daerah di Indonesia dibangun akses jalan untuk memudahkan 

transportasi darat, tidak hanya untuk keperluan individu namun juga untuk 

keperluan negara. Kecamatan Sukodadi tidak lepas dari daerah-daerah di Indonesia 

yang mempunyai akses jalan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 

(2018) Kecamatan Sukodadi terletak di Kabupaten Lamongan Jawa Timur 

merupakan dataran rendah yang berada di ketinggian rata-rata 10,9 m di atas 

permukaan laut. Pada tahun 2017, curah hujan rata-rata adalah sebesar 125mm 

dengan cuaca hujan dan kemarau sepanjang tahun. Mempunyai jumlah penduduk 

56.027 jiwa dengan 27.898 jiwa merupakan penduduk pria dan 28.129 jiwa 

merupakan penduduk perempuan. Luas wilayah Kecamatan Sukodadi sebesar 

4.509,13 Ha yang terdiri dari 20 wilayah desa. Desa yang terbesar adalah Desa 

Gedangan dengan luas 3,37km2 dan desa yang terkecil di Kecamatan Sukodadi 

adalah Desa Tlogorejo dengan luas 1,28km2. Kecamatan Pucuk berbatasan dengan 

bagian utaranya Kecamatan Sukodadi, sedangkan di bagian timur berbatasan 

dengan Kecamatan Lamongan, Kecamatan Kembangbahu terletak di perbatasan 

Kecamatan Sukodadi bagian Selatan dan Di bagian barat Kecamatan Sukodadi 

berbatasan dengan Kecamatan Sugio. Kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan 

pertanian dengan luas 3.578,90 Ha. Padi merupakan komoditas yang banyak 
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diusahakan sedangkan dalam sektor peternakan adalah kambing dan ayam. Di segi 

sektor industri kecamatan sukodadi, pengrajin kecil didominasi kegiatan 

kain/tenun. Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 desa. Jarak terjauh antara desa ke 

ibu kota kecamatan adalah desa Gedangan yaitu sebesar 8 km sedangkan jarak 

terjauh desa ke ibu kota kabupaten adalah desa Pajangan yaitu sebesar 15 km.  

Melihat jumlah penduduk, jarak yang perlu ditempuh oleh penduduk dari 

desa ke kecamatan dan kabupaten, dan kegiatan yang dilakukan, berlakunya 

pergerakan manusia dan juga barang secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan 

bertambahnya volume lalu lintas dan arus yang tinggi. Seperti Jalan Sukodadi – 

Sumberwudi mempunyai fungsi yang penting untuk kelancaran barang maupun 

manusia, jalan ini menghubungkan jalan Provinsi, jalan Sekaran, dan jalan Raya 

Karanggeneng. Selain itu jalan ini turut menjadi jalan penghubung antara 

kecamatan Sukodadi dan kecamatan Karanggeneng dan juga sebagai salah satu 

jalan menuju area wahana bermain yang populer di Lamongan. Dikarenakan itu, 

terjadinya kerusakan jalan di ruas jalan Sukodadi – Sumberwudi yang 

menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Maka jalan yang baik, aman 

dan nyaman akan sangat dibutuhkan di ruas jalan Sukodadi – Sumberwudi. Oleh 

itu dilakukan sebuah studi perencanaan untuk ruas jalan Sukodadi – Sumberwudi 

sepanjang 2000 meter atau 2 kilometer yang mengalami kerusakan jalan dengan 

lebar jalan direncanakan 6,5 meter dan total LHR pada tahun 2018 adalah sebanyak 

1309 kenderaan. Perencanaan perkerasaan lentur (flexible pavement) dan 

perencanaan kaku (rigid pavement) dilakukan untuk mengetahui berapakah tebal 

perkerasan di ruas jalan tersebut dan rencana anggaran biaya yang optimal agar 

dapat menunjang beban jalan dan kekuatan struktur yang nantinya akan berimbas 

kepada kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan.  

Aspal merupakan bahan pengikat yang digunakan didalam perencanaan 

perkerasan lentur (flexible pavement). Sedangkan semen adalah bahan pengikat di 

dalam perencanaan perkerasan kaku (rigid pavement) dan diletakkan pelat beton 

diatas tanah dasar. Dalam merencanakan dua perkerasan ini, metode Bina Marga 

1987 akan digunakan untuk pengerjaan perkerasan lentur dan Bina Marga 2003 

untuk pengerjaan perkerasan kaku. Dari uraian latar belakang maka judul tugas 



4 

 

 

akhir ini adalah “Studi Perencanaan Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) 

dan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Menggunakan Metode Bina Marga 

serta Analisa Rencana Anggaran Biaya di Jalan Sukodadi – Sumberwudi, 

Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur” 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang yang ditulis diatas menghasilkan rumusan masalah seperti berikut: 

1. Berapakah ketebalan yang diperoleh menggunakan metode Bina Marga 1987 

dalam menghitung perkerasan lentur (flexible pavement) di ruas Jalan Sukodadi 

– Sumberwudi, Lamongan? 

2. Berapakah ketebalan yang diperoleh menggunakan metode Bina Marga 2003 

dalam menghitung perkerasan kaku (rigid pavement) di ruas Jalan Sukodadi – 

Sumberwudi, Lamongan? 

3. Berapakah besaran anggaran biaya yang dibutuhkan dalam merencanakan 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan juga perkerasan kaku (Rigid 

Pavement) di ruas Jalan Sukodadi – Sumberwudi, Lamongan? 

1.3 Tujuan 

Dengan menyelesaikan tugas akhir ini, diharapkan dapat mencapai tujuan 

penulis. Berikut merupakan tujuan dari hasil tugas akhir: 

1. Untuk mengetahui berapakah tebal perkerasan lentur (Flexible Pavement) 

menggunakan metode Bina Marga 1987 pada ruas Jalan Sukodadi – 

Sumberwudi, Lamongan. 

2. Untuk mengetahui berapakah tebal perkerasan kaku (Rigid pavement) 

menggunakan metode Bina Marga 2003 pada ruas Jalan Sukodadi – 

Sumberwudi, Lamongan. 

3. Untuk mengetahui besaran anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 

merencanakan perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku (Rigid 

Pavement) menggunakan metode Bina Marga pada ruas Jalan Sukodadi – 

Sumberwudi, Lamongan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, batasan masalah adalah seperti berikut: 

1. Metode yang digunakan adalah metode metode Bina Marga Analisa Komponen 

1987 untuk perencanaan perkerasan lentur dan Bina Marga Pd T-14-2003 untuk 

perencanaan perkerasan kaku.   

2. Tidak mengubah gambar dan alinyemen jalan. 

3. Tidak menghitung perencanaan geometrik jalan. 

4. Tidak menghitung dan merencanakan drainase 

5. Tidak merencanakan pembebanan jembatan 

1.5 Manfaat 

Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada 

pembaca dan juga pihak yang bersangkutan. Berikut merupakan manfaat yang 

diperoleh dari penelitian tugas akhir ini: 

1. Dapat dijadikan sebagai alternatif peningkatan perkerasan jalan di ruas Jalan 

Sukodadi – Sumberwudi. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam merencanakan perkerasan lentur 

(flexible pavement) dan perkerasan kaku (rigid pavement) serta besaran 

anggaran biaya pada proyek sipil khususnya proyek jalan. 

3. Dapat menambah ilmu serta wawasan kepada peneliti tentang perbedaan jenis 

metode yang digunakan dalam merencanakan perkerasan lentur (flexible 

pavement) dan perkerasan kaku (rigid pavement). 

4. Dapat dijadikan panduan dan referensi kepada rekan mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir berkaitan judul yang bersangkutan. 
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