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1.1      Latar Belakang 

Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken adalah ruas jalan 

kolektor yang berada di Kota Batam, dengan kondisi eksisting jalan yang ada 

berupa jalan dengan 1 jalur yang dilalui oleh kendaraan dengan arah berlawanan 

tidak terbagi dengan aktivitas yang padat (UU.38/2004). Kepadatan pada jalur ini 

sering timbul akibat volume kendaraan yang melintas tidak bisa terlayani dengan 

baik oleh lebar jalan yang ada. Hal ini bisa dibuktikan bahwa  berdasarkan survey 

lalu lintas terhadap jenis kendaraan arah Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang 

Bengkong Seken mencapai  3.680 Kendaraan/hari dalam 1 Jalur lalu lintas (Nadia 

Sukma Hasibuan.dkk,2019). Sehingga kepadatan pada jalur ini selalu terjadi setiap 

hari. 

Kondisi awal struktur perkerasan jalan eksisting pada ruas Simpang Patung Kuda 

– Simpang Bengkong Seken merupakan perkerasan lentur yang memiliki lebar 8 

m untuk jalur lalu lintas 1 jalur 2 arah tidak terbagi. Struktur perkerasan ini akan 

dipertahankan dan akan dilaksanakan Peningkatan pada bagian sisi kiri dan kanan 

dengan menggunakan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) sehingga diharapkan 

lebar jalur ini menjadi lebar jalur yang ideal dan dapat mengurangi beban volume 

kendaraan pada Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken.  

Perkerasan beton/kaku merupakan perkerasan yang terbuat dari struktur beton 

dengan kekuatan dan mutu yang direncanakan (Shirley Hendarsin,2000). Dalam 

merencanakan perkerasan kaku (Rigid Pavement) hal utama yang menjadi dasar 

perencanaan adalah perkerasan beton yang direncanakan dapat bertahan sesuai 

dengan umur dan beban lalu lintas yang direncanakan (Ainun Nikmah,dkk. 2013).  

Pengunaan perkerasan kaku (Rigid Pavement) pada Peningkatan Jalan Simpang 

Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken dimaksudkan agar perkerasan tersebut 

secara umur rencana lebih  lama yaitu 20 tahun sampai  40 tahun. Selain itu juga  
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pengunaan perkerasan kaku (Rigid Pavement) cenderung tidak ada 

perawatan/pemeliharaan selama pertumbuhan beban volume lalu-lintas kendaraan 

sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya beberapa kasus tersebut di atas  

maka akan dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap analisa perkerasan beton 

(Rigid Pavement) yang digunakan dalam Peningkatan Jalan Simpang Patung 

Kuda – Simpang Bengkong Seken.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan disampaikan oleh 

peneliti, antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana tahapan-tahapan dalam merencanakan tebal perkerasan kaku 

untuk Peningkatan Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken, 

agar mampu memikul beban lalu lintas dengan baik dan aman sesuai dengan 

umur rencana ? 

b. Apa yang menjadi penyebab kemacetan Jalan Simpang Patung Kuda – 

Simpang Bengkong Seken ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah beberapa batasan masalah yang akan disampaikan oleh peneliti, 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisa dan merencanakan perkerasan berupa lapisan perkerasan 

beton/kaku dengan plat beton bersambung sekaligus merencanakan tulangan 

baik tulangan anyam, tieber maupun dowel berdasarkan metode Pd T-14-

2003. 

 

b. Nilai CBR tanah asli merupakan  Nilai CBR lapangan yang didapatkan dari 

PT. Batam Structural Engineering pada Detail Engineering Design (DED) 

Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken. 

c. Jumlah kendaraan yang melintas/melewati Jalan Simpang Patung Kuda – 

Simpang Bengkong Seken yang di tuangkan dalam Volume Lalu Lintas 

Harian (VLHR). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh peneliti, 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan tebal perkerasan kaku untuk Peningkatan Jalan Simpang 

Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken agar mampu memikul beban lalu 

lintas dengan baik dan aman sesuai dengan umur rencana. 

b. Menganalisa penyebab kemacetan Jalan Simpang Patung Kuda – Simpang 

Bengkong Seken. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian yang akan disampaikan oleh 

peneliti, diantaranya sebagai berikut : 

a. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dan peneliti agar dapat 

mengevaluasi, menganalisa dan merencanakan lapisan perkerasan beton/kaku 

dengan plat beton bersambung sekaligus merencanakan tulangan baik 

tulangan anyam, tieber maupun dowel berdasarkan metode Pd T-14-2003. 

b. Sebagai referensi  bagi masyarakat umum dan peneliti agar dapat 

mengevaluasi, menganalisa serta menghubungan antara penyebab kemacetan 

dengan kepadatan dan  jumlah kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan. 
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