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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang 

memegang peranan penting dalam sektor perhubungan terutama guna 

kesinambungan distribusi barang dan jasa. Dalam perencanaan dan 

pengembangan tata kota, sarana jalan raya sebagai salah satu tulang 

punggung transportasi merupakan bagian tidak terpisahkan. Seiring 

perubahan zaman serta meningkatnya penggunaan sarana perhubungan darat 

terutama perhubungan jalan pemerintah kian dipusingkan oleh kemacetan 

yang terjadi. Simpang Empat Legundi - Jl. Raya Krikilan Driyorejo 

merupakan salah satu titik ruas jalan yang mempunyai peranan besar di 

Kabupaten Gresik sebagai jalur penghubung ibu kota Provinsi Jawa Timur 

dengan ibu kota Kabupaten Gresik. Daerah sekitar simpang berupa 

pemukiman padat penduduk serta kawasan industri sehingga menyebabkan 

tingkat kepadatan dan keramaian lalu lintas di titik ruas jalan ini cukup besar. 

Salah satu penyebab tingkat kepadatan lalu lintas adalah hambatan 

samping tinggi akibat dari aktifitas samping jalan yang berujung penurunan 

kapasitas jalan. Contoh hambatan samping yang terjadi pada simpang 

tersebut antara lain: parkir di badan jalan, keluar masuk kendaraan ke suatu 

bagian jalan, pangkalan angkutan umum, pedagang pinggir jalan, pejalan di 

badan jalan dan penyeberang jalan. Hal ini merupakan permasalahan yang 

harus disikapi secara bijak dan kreatif tidak hanya oleh pemerintah sebagai 

pelayan masyarakat, tetapi juga para akademisi dan praktisi di bidang 

Teknik Sipil. 

Perkerasan Lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang 

umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan 

serta bahan berbutir sebagai bahan lapisan di bawahnya. Lapisan tersebut 

berfungsi sebagai lapis perkerasan penahan beban roda yang mempunyai 

stabilitas tinggi untuk menahan roda selama masa pelayanan, sebagai lapisan 

kedap air, sebagai lapisan aus, menahan gaya geser dari beban roda dan 

memberikan bagian permukaan yang rata. Adapun keuntungan menggunakan 

perkerasan ini adalah kekuatan kontruksi perkerasan lentur ditentukan oleh 

setiap lapisan dan daya dukung tanah dasar, biaya untuk pemeliharaan yang 

dikeluarkan lebih kurang dua kali lebih besar dari perkerasaan kaku, 

kerusakan tidak merambat ke permukaan lain kecuali perkerasan yang 

terendam air. 
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Jalan Raya Krikilan Driyorejo termasuk jalan raya yang menggunakan 

perkerasan lentur dan salah satu jalan provinsi alternatif untuk dilalui 

kendaraan baik mobil, motor, dan mobil angkutan berat, untuk menuju ke kota 

Gresik jika dari Surabaya . Wilayah ini dekat dengan kawasan industri yang 

terletak di Kab. Gresik khususnya wilayah bagian selatan . Pada daerah ini 

terdapat kegiatan ekonomi pengiriman barang dan jasa yang bergerak untuk 

memenuhi permintaan kebutuhan pabrik. Oleh karena itu, dengan titik temu 

kepadatan kendaraan pada pusat Jalan Raya Krikilan Driyorejo, menyebabkan 

permasalahan transportasi jalan yang diakibatkan oleh kendaraan muatan 

berat dan kendaraan pribadi yang padat sehingga berdampak pada kondisi 

jalan cepat rusak yakni banyak jalan yang berlubang dan retak serta 

bergelombang. Dari permasalahan yang disebutkan diatas, maka peneliti 

mengambil judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Pada Ruas Jalan 

Raya Krikilan Driyorejo  untuk mendapatkan perkerasan dan lebar jalan 

yang sesuai, sehingga dapat mengatasi permasalahan transportasi yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Dari latar belakang di atas dan melihat keadaan yang terjadi di daerah Jalan 

Raya Krikilan Driyorejo maka, penulisan ini dapat mengidentifikasikan 

masalah adalah berapa besarnya tebal rencana untuk perkerasan lentur  pada 

Ruas Jalan Raya Krikilan Driyorejo . 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Maka tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui tebal 

perkerasan lentur yang akan direncanakan pada Ruas Jalan Raya Krikilan 

Driyorejo . 

 

1.4     Batasan Masalah 

Untuk batasan masalah pada perencanaan ulang tebal perkerasan lentur ruas 

Jalan Raya Raya Krikilan Driyorejo sebagai berikut :  

1. Objek penelitian adalah Ruas Jalan Raya Krikilan Driyorejo. 

2. Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan (MDP nomor 

04/SE/Db/ 2017). 

3. Data yang digunakan sebagai data primer dan sekunder berasal dari 

hasil survey awal dan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Tidak Menghitung Biaya Perkerasan. 
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1.5     Manfaat Penelitian  

1. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti untuk ke depan yang berkaitan  

dengan perencanaan ulang perkerasan lentur. 

2. Penelitian ini dilakukan diharapkan agar masyarakat pengguna jalan lebih 

perhatian lagi  dan sigap dengan kondisi jalan dan tidak memberi beban 

yang berlebih pada standart jalan. Agar tidak menimbulkan dampak yang 

berimbas pada masyarakat  lain. 

3. Sebagai bahan pertimbangan atau tolak ukur pada Dinas Pekerjaan Umum 

agar memberikan pelayanan yang baik lagi dan segera menyelesaikan dan 

mengedepankan masalah kerusakan jalan pada ruas yang rusak parah, agar 

pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat melewatinya. 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam tugas akhir ini, maka sistematika 

penulisan disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

 

BAB 1. Pendahuluan 

 Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB 2. Landasan Teori 

 Menyajikan teori - teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

menganalisis dan membahas permasalahan tugas akhir. 

 

BAB 3. Metode Penelitian 

 Menjelaskan tentang tahapan - tahapan atau prosedur pengambilan 

dan pengolahan data tugas akhir. 

 

BAB 4. Pembahasan dan Hasil Analisis 

 Menyajikan data - data penelitian, analisis data,  hasil analisis data 

dan pembahasannya. Berisi perbandingan perhitungan yang telah ada 

dengan perhitungan yang peneliti lakukan sebagai pembanding. 

 

BAB 5. Penutup 

 Berisi kesimpulan dari bab - bab sebelumnya serta saran-saran yang 

berguna untuk perkembangan dan keberhasilan dalam menganalisis pada 

tugas akhir ini. 


