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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Sesuai dengan fungsinya, jalan merupakan salah satu sarana transportasi 

darat untuk memperlancar arus mobilitas orang dan barang dari suatu tempat 

ketempat lain dengan aman dan nyaman. Dengan adanya sarana transportasi darat 

yang memadai maka roda perekonomian dan industri suatu daerah akan 

berkembang dengan pesat. Mengingat pentingnya peran jalan maka selayaknya 

jalan mendapat perhatian yang serius. 

  Jalan Lingkar Luar Kota Sampit adalah salah satu bagian dari ruas jalan 

poros penghubung alternatif  antar Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah. 

Jalan ini sebenarnya sudah lama dibangun namun selama ini masih belum 

mendapat kucuran dana untuk dilanjutkan ke tahap struktur berikutnya.  

  Belum fungsionalnya ruas jalan tersebut tentu saja menjadi permasalahan 

bagi jalan di dalam kota Sampit yang secara struktur masih belum mampu 

mendukung beban arus lulu litas dengan tonase melebihi 8 (delapan) ton beban 

gandar, sehingga setiap tahun selalu saja terjadi kerusukan yang cukup parah.  

  Harapan kedepan dengan dilanjutkannya penanganan jalan Lingkar Luar 

Kota Sampit yang memenuhi standart beban lalu lintas yang ada, arus mobilitas 

baik orang maupun barang dari arah Kota Palagka Raya menuju Pangkalan Bun 

maupun sebaliknya akan melalui jalur alternatif ini, sehingga kerusakan jalan 

dalam Kota Sampit dapat diminimalisir.   
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  Dalam memenuhi unsur kelayakan teknis struktur perkerasan jalan, faktor-

faktor utama seperti daya dukung tanah dasar (California Bearing Ratio/CBR), 

Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)  dan jenis material perkerasan jalan sangat 

menentukan dalam pemilihan desain.  

  Pada lokasi penelitian di ruas jalan Lingkar Luar Kota Sampit, kondisi 

daya dukung tanah dasar (California Bearing Ratio/CBR) sangat rendah namun 

untuk Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) cukup tinggi mengingat Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat  adalah wilayah perkebunan kelapa 

sawit terbesar di Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menangani kondisi tersebut 

jenis struktur perkerasan jalan dapat berupa struktur perkerasan lentur (flexible 

pavement), struktur perkeraaan kaku (rigid pavement), dan struktur perkerasan 

komposit (composite pavement). Dan masing-masing jenis struktur perkerasan 

jalan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik 

ditinjau dari segi kualitas tiap lapis perkerasan, pembiayaan pelaksanaan maupun 

biaya investasi keseluruhan nantinya, sehingga dalam mendesain suatu struktur 

jalan sangat diperlukan minimal dua jenis perkerasan sebagai pembanding 

sebelum menentukan jenis struktur perkerasan yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan nantinya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis terhadap biaya desain perkerasan lentur dan perkerasan kaku pada Ruas 

Jalan Lingkar Luar Kota Sampit, dengan membuat analisis teknis berdasarkan 

umur rencana layanan jalan sehingga output nantinya akan mampu memberikan 

layanan jalan yang maksimal baik dari segi kualitas maupun nilai ekonomis 

investasi pembiayaan  kepada masyarakat.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana cara mendesain struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan 

kaku pada Jalan Lingkar Luar kota Sampit  station 6+000 - 12+620? 

2. Bagaimana melakukan analisis  biaya struktur perkerasan lentur dan struktur 

perkerasan kaku pada ruas Lingkar Luar kota Sampit station  6+000 - 12+620, 

sehingga diperoleh biaya investasi keseluruhan yang paling ekonomis? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Memperoleh hasil desain yang optimal untuk struktur perkerasan jalan lentur 

dan struktur perkerasan jalan kaku pada ruas Lingkar Luar Kota Sampit station   

6+000 - 12+620? 

2. Memperoleh hasil perhitungan biaya struktur perkerasan lentur dan struktur 

perkerasan kaku  pada ruas Lingkar Luar Kota Sampit station  6+000 - 12+620, 

sehingga diperoleh biaya investasi keseluruan yang paling ekonomis? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Memberikan informasi dan referensi bagi perencana jalan dalam merencanakan 

desain struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan kaku khususnya pada 

ruas Jalan Lingkar Luar Kota Sampit station  6+000 - 12+620. 
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2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak baik 

swasta maupun praktisi lokal yang bekerja di bidang konstruksi jalan. 

3. Menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan di bidang desain struktur perkerasan jalan. 

 

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang akan diuraikan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sampel penelitian diambil pada ruas jalan Lingkar Luar Kota Sampit station  

6+000 - 12+620. Hal ini berkaitan dengan perbedaan nilai CBR antara dua 

segmen di sepanjang ruas jalan tersebut. 

2. Tinjauan struktur perkerasan dilakukan terhadap dua jenis perkerasan jalan 

yaitu struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan kaku. 

3. Desain struktur perkerasan jalan menggunakan “Manual Desain Perkerasan 

Jalan (MDPJ) Tahun 2013” yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bina 

Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 

4. Untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisa harga satuan yang 

dipergunakan mengacu kepada Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

Bidang Bina Marga versi 4.0 tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Bidang Pekerjaan Umum. 

5. Harga satuan upah dan bahan diambil dari Harga Satuan Upah dan Bahan 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016. 
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6. Tidak membahas sistem penyediaan dan pembelian material baik jalan 

perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. 

7. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak mengikut sertakan bangunan 

pelengkap jalan. 

 

1.6. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada jenis struktur perkerasan jalan lentur dan 

struktur perkerasan jalan kaku berdasarkan pada kondisi riil di lokasi penelitian.  

Analisis biaya investasi yang dilakukan dengan menggunakan metode 

annual worth analysis (analisis nilai tahunan), dimana semua aliran kas yang 

terjadi selama umur rencana yang berbeda untuk masing-masing perkerasan 

dikonversikan kedalam deret seragam dengan tingkat besaran suku bunga tertentu. 


