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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Salah satu infrastruktur yang berperan penting dalam berkembangnya suatu 

daerah adalah infrastruktur jalan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.38 

Tahun 2004 tentang jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapan perlengkapannya yang 

di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

 Dalam rangka menunjang pembangunan daerah di Kalimantan Tengah, 

khususnya Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Direktorat 

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum  (APBN Pusat) maka dilakukan 

proyek pemeliharaan berkala jalan untuk menunjang kelancaran pembangunan 

perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

  Salah satu ruas jalan nasional lingkar Selatan di Kabupaten Kotawaringin 

Barat Kalimantan Tengah adalah ruas jalan Runtu – Simpang Runtu. Kondisi ruas 

jalan saat ini kurang memadai untuk perkembangan lalu lintas, timbul kerusakan 

pada lapis aus, yaitu retak, cekungan atau alur searah memanjang jalan, lubang, dan 

jembulan aspal. Hal tersebut menjadi masalah yang cukup menganggu bagi 

pengguna jalan jurusan Runtu – Simpang Runtu. 
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 Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu instansi terkait 

mengantisipasi dengan mengadakan suatu proyek pemeliharaan berkala jalan 

Runtu - Simpang Runtu. Dengan demikian kemampuan serta kapasitas jalan pada 

ruas jalan ini diharapkan dapat dipertahankan untuk mendukung kelancaran dan 

kenyamanan berlalulintas sehingga semua hambatan dapat dikurangi. 

 Kerusakan pada jalan diakibatkan oleh beban kendaraan yang melebihi 

kapasitas jalan. lalu lintas yang diterima permukaan perkerasan. Hal ini 

berpengaruh kepada struktur perkerasan di bawahnya, Setiap lapis struktur 

perkerasan akan mengalami tegangan dan regangan, nilai tegangan dan 

regangannya maksimal berada tepat di bawah beban kendaraan tersebut. 

Tegangan dan regangan pada struktur perkerasan tidak hanya dipengaruhi oleh 

beban lalu lintas yang terjadi di permukaan tetapi juga dipengaruhi oleh tebal 

setiap lapisan, jenis lapisan dan lain-lain. 

 Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan berkala jalan di 

ruas jalan Runtu – Simpang`  Runtu  di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu 

Program Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Runtu - Simpang Runtu, dengan 

kontrak no. HK.02.03/PPK.PENOPA-WIL.I/KTRK/ IV/2015/ 40, tanggal 30 

April 2015, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender mulai dari tanggal 30 

April 2015 sampai dengan 25 Oktober 2015. 

 Salah satu upaya pemeliharaan berkala adalah menganalisis pengaruh 

beban kendaraan yang dapat menimbulkan kerusakan lapisan perkerasan pada 

ruas jalan Runtu – Simpang Runtu, Kabupaten Kotawaringin Barat  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar beban kendaraan yang dapat menimbulkan kerusakan jalan pada 

tahun 2016 ? 

2. Berapa ukuran lapisan perkerasan aspal yang mampu menahan beban 

kendaraan pada ruas jalan Runtu – Simpang Runtu dan berapa ukuran tebal 

lapisan perkerasan untuk agregat kelas A dan agregat kelas B ? 

3. Berapa biaya yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas 

Runtu – Sp. Runtu di Kabupaten Kotawaringin Barat ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan besar  beban kendaraan yang dapat menimbulkan kerusakan 

jalan pada tahun 2016  

2. Mendapatkan ukuran lapisan perkerasan aspal yang mampu menahan beban 

kendaraan pada ruas jalan Runtu – Simpang Runtu, Kabupaten Kotawaringin 

Barat dan mendapatkan ukuran tebal lapisan perkerasan untuk agregat kelas A 

dan agregat kelas B 

3. Mengetahui biaya yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala 

jalan ruas Runtu – Sp. Runtu di Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari pemeliharaan berkala jalan di ruas jalan 

Runtu - Simpang Runtu di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat bagi praktisi 

Memberi masukan kepada Dinas PU Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas PU 

Provinsi Kalimantan Tengah dan para praktisi tentang cara perbaikan jalan  

2.  Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi 

Menambah pengetahuan dan wawasan, bahwa teknik perbaikan jalan tidak 

sama antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam hal ketebalan lapis 

perkerasan, pemakaian bahan maupun konstruksinya 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap lalu lintas barang dan jasa 

yang melewati ruas jalan Runtu – Simpang Runtu.  

 

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah : 

Penelitian hanya dilakukan sepanjang ruas jalan Runtu - Simpang Runtu di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

• Penelitian dilakukan sepanjang ruas jalan Runtu - Simpang Runtu  

• Sistem Rehabilitasi yang diterapkan adalah sistem perbaikan standar Bina 

Marga, perencanaan perkerasan jalan agregat kelas A dan kelas B  

• Data yang digunakan berasal dari hasil survey, Dinas PU Kabupaten 
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Kotawaringin Barat, Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Pengujian 

dan P2JN Provinsi Kalimantan Tengah serta dari Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. Pada bagian ini 

diharapkan akan diperoleh gambaran tentang betapa pentingnya 

penelitian ini dilakukan sehingga akan diperoleh data yang terkait 

dalam pencapaian tujuan penelitian. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini merupakan bab yang menguraikan Penelitian Terdahulu, 

Dasar Teori, Klasifikasi Jalan, Jenis Kerusakan Jalan, Struktur 

Perkerasan Lentur, Analisa Perhitungan Tebal Perkerasan, Kriteria 

Tanah Dasar, Daya Dukung Tanah, Teknologi Lapis Pondasi 

Aggregat kelas A dan Aggregat Kelas. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang Rancangan 

Penelitian, Subyek Penelitian, Populasi, Sampel, Lokasi dan Waktu 
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Penelitian, Instrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data. 

BAB 4   :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang besar beban 

kendaraan yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan ukuran 

lapisan perkerasan aspal yang mampu menahan beban kendaraan pada 

ruas jalan Runtu – Simpang Runtu, tebal lapisan perkerasan untuk 

agregat kelas A dan agregat kelas B dan biaya yang diperlukan untuk 

pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan ruas Runtu – Simpang Runtu. 

BAB 5   :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari hasil analisis 

penelitian sebelumnya serta mengemukakan saran-saran yang 

diperlukan.


