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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah sendiri saja kurang kuat untuk menahan beban roda yang berulang kali 

tanpa terjadinya deformasi. Untuk itu diperlukannya lapisan tambahan antara roda 

dengan tanah yang terbuat dari bahan khusus yaitu lapis perkerasan/pavement 

(Suprapto Tm, 2004). Seiring bertambahnya penduduk, maka pemakai kendaraan 

transportasi juga meningkat sehingga diperlukan peningkatan kualitas yang ramah 

lingkungan, murah, dan juga tahan lama. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan 

jalan raya untuk mengatasi bertambahnya debit kendaraan serta untuk mengakses 

pemukiman penduduk yang lokasinya susah dicapai. 

 Pada saat ini, mobilisasi kendaraan transportasi di Jalan Diponegoro 

(Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp Batu Aji) dapat dikatakan tinggi, 

namun jalan yang tersedia hanya 1 jalur dengan 2 lajur sehingga tingkat kecelakaan 

pada jalan tersebut dapat dikatakan tinggi. Kemacetan juga kerap terjadi pada jalan 

tersebut akibat kendaraan berat yang mogok dikarenakan hanya terdapat 1 lajur 

untuk 1 arah. Maka dari itu, kendaraan lainnya yang di belakang juga ikut terhambat 

dan akan menggunakan lajur yang berlawanan arah untuk meneruskan perjalanan 

yang dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, direncanakan penambahan 

1 jalur lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada jalan antara 

Simpang Sei Harapan dan Simpang Basecamp Batu Aji, STA 1+375 s/d STA 

5+375 Kota Batam. Tujuan dari pembangunan ini adalah supaya mobilisasi 

kendaraan transportasi diberikan kelancaran, keamanan dan juga meningkatkan 

perekonomian di daerah tersebut.  

 Terdapat 3 jenis perkerasan jalan yaitu perkerasan kaku (rigid pavement), 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan komposit (composite 

pavement). 

 Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Bina Marga pada 

perencanaan ketebalan perkerasan lentur. Referensi perkerasan yang digunakan 

berdasarkan “Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan 
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Metode Analisa Komponen SKBI – 2.3.26.1987” dikarenakan kondisi dan situasi 

jalan lebih dikondisikan untuk perhitungan metode Bina Marga. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini dengan latar belakang masalah yang 

sudah dijelaskan di atas adalah: 

1. Berapa ketebalan masing-masing lapisan perkerasan lentur Jalan 

Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp Batu Aji). 

2. Apa saja lapisan yang akan digunakan dalam perencanaan lapisan 

perkerasan lentur Jalan Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang 

Basecamp Batu Aji). 

3. Berapa volume material untuk lapisan perkerasan yang direncanakan. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan disampaikan pada penelitian ini supaya tidak 

terjadi penyimpangan dan lebih terarah untuk memudahkan tujuan dari penelitian 

ini tercapai adalah: 

1. Ruang lingkup yang dicakupi hanya meliputi perencanaan ketebalan 

perkerasan lentur pada jalan dengan metode Bina Marga. 

2. Lokasi yang akan dibahas hanya merupakan jalur baru 4 km Jalan 

Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp Batu Aji) dari 

STA 1+375 s/d STA 5+375. 

3. Angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Diponegoro (Simpang Sei 

Harapan – Simpang Basecamp Batu Aji), Kota Batam tidak akan 

dibahas. 

4. Geometrik, gorong-gorong, dan dinding penahan tanah tidak 

direncanakan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah perencanaan tebal perkerasan aspal yang 

layak pada Jalan Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp Batu 

Aji), Kota Batam dengan ruang lingkup: 

1. Mengetahui ketebalan masing-masing lapisan perkerasan lentur Jalan 

Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang Basecamp Batu Aji). 
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2. Mengidentifikasi lapisan yang akan dipakai dalam perencanaan lapisan 

perkerasan lentur Jalan Diponegoro (Simpang Sei Harapan – Simpang 

Basecamp Batu Aji). 

3. Mengetahui jumlah harga material untuk lapisan perkerasan yang 

direncanakan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Membagi wawasan kepada masyarakat mengenai perencanaan aspal 

dan perhitungan menggunakan metode Bina Marga. 

2. Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk perencanaan tebal 

perkerasan lentur jalan lainnya. 

3. Sebagai bahan masukan kepada Departemen Pekerjaan Umum di Kota 

Batam dalam merencanakan perkerasan lentur menggunakan metode 

Bina Marga. 
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