
   

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat dibutuhkan 

guna melancarkan hubungan antar daerah dan juga salah satu prasarana 

perhubungan darat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan memiliki peranan 

penting terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan 

keamanan. Dalam hal ini jalan harus memenuhi persyaratan kenyamanan dan 

keselamatan untuk pemakai jalan. 

Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang cukup padat arus lalu 

lintasnya karena dilewati baik arus dalam kota, arus antar kota maupun arus antar 

propinsi, sehingga Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan di berbagai 

bidang. Hal ini juga mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas semakin besar. 

Dengan adanya perkembangan ini kondisi jalan sudah tidak mampu menampung 

kebutuhan lalu lintas yang ada, sehingga perlu diadakan penataan kembali 

jaringan jalan yang sudah ada yaitu akses jalan masuk dan keluar, maka jalan 

harus menyesuaikan tingkat kemampuan pelayanannya. Bertolak dari hal itu, 

dibutuhkan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu hal yang 

penting didalam perencanaan jalan yaitu dengan penentuan tebal perkerasan jalan. 

Salah satu alternatif pemecahan untuk dapat mengatasi kepadatan lalu 

lintas di Kota Sukoharjo adalah dengan dibangunnya Ring Road Barat Sukoharjo 

yang ditinjau dari desain tebal perkerasan yang dipakai diharapkan mampu 

memikul beban lalu lintas selama umur rencana jalan. Dengan adanya Ring Road 

Barat Sukoharjo, lalu lintas dari arah Pacitan, Wonogiri – Solo akan semakin 

lancar, sedangkan arus lalu lintas dari Solo – Wonogiri, Pacitan menggunakan 

jalur yang lama. 

Guna dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada  pemakai jalan, maka 

konstruksi perkerasan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok : 

a. Syarat-syarat berlalu lintas 



   

b. Syarat-syarat kekuatan / Struktural 

Perencanaan tebal perkerasan jalan baru umumnya dapat dibedakan atas dua 

metode, yaitu: 

1. Metode Empiris, adalah perencanaan perkerasan jalan berdasarkan 

pengalaman dan penelitian atas ruas-ruas jalan yang memang khusus dibuat 

sebagai sampel dan direncanakan semirip-miripnya dengan keadaan 

sebenarnya atau diambil contoh dari hasil pelaksanaan yang sudah ada. 

2. Metode teoritis, adalah perencanaan perkerasan jalan menggunakan 

perhitungan matematis berdasarkan sifat tegangan dan regangan pada lapisan 

perkerasan sebagai akibat dari beban lalu lintas yang berulang-ulang. 

Adapun metode empiris yang digunakan dalam perhitungan perencanaan 

tebal perkerasan lentur yang digunakan dewasa ini banyak ragamnya, diantaranya 

adalah: 

1. Metode AASHTO (American Association of State Highway Transportation 

Official) dari Amerika Serikat. 

2. Metode analisa komponen dari Bina Marga (Indonesia). 

3. Metode NAASRA dari Australia. 

4. Metode ROAD NOTE dari Inggris. 

5. Metode ASPHALT INSTITUTE dari Amerika Serikat. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk melakukan suatu 

perbandingan untuk menghitung tebal perkerasan jalan baru. Bertolak dari 

banyaknya metode maka tugas akhir ini mengambil judul “ALTERNATIF 

DESAIN TEBAL PERKERASAN LENTUR RING ROAD BARAT 

SUKOHARJO DENGAN METODE BINA MARGA 1987, AASHTO 1986 DAN 

ROAD NOTE 31 (Studi Kasus pada Ruas Jalan Ring Road Barat Sukoharjo).” 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar  kebutuhan tebal perkerasan lentur  Ring Road Barat 

Sukoharjo bila dihitung berdasarkan metode Bina Marga 1987. 



   

2. Seberapa besar kebutuhan tebal perkerasan lentur Ring Road Barat Sukoharjo 

bila dihitung berdasarkan metode AASHTO 1986.

3. Seberapa besar kebutuhan tebal perkerasan lentur Ring Road Barat Sukoharjo 

bila dihitung berdasarkan metode ROAD NOTE  31.

4. Sejauh mana perbedaan kebutuhan tebal perkerasan Ring Road Barat 

Sukoharjo dihitung berdasarkan  ke 3 metode tersebut.

C. Lingkup Masalah 

Untuk memudahkan di dalam penguasaan materi permasalahan yang ada, 

penulis sengaja mengadakan pembatasan masalah dalam Tugas Akhir ini 

dengan ruan lingkup permasalahan, meliputi: 

1. Nilai CBR, Indeks permukaan awal (IPo), Indeks permukaan akhir (IPt), 

Umur rencana jalan, Koefisien ditribusi kendaraan, Faktor pertumbuhan  dan 

Faktor perkembangan lalu-lintas juga data pendukung lainnya dari Laporan 

Akhir Kajian Jalan Lingkar Sukoharjo yang disusun oleh kerjasama 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Lembaga Penelitian Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2004. 

2. Faktor Regional (FR) untuk faktor iklim, curah hujan diperoleh dari Dinas 

Pertanian Kabupaten sukoharjo, dan kondisi lapangan secara umum dari Dinas 

Bina Marga, sedangkan prosentase kendaraan berat diperoleh dari data LHR 

hasil survai. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1.  Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir iniadalah: 

a. Mengetahui berapa besar  kebutuhan tebal perkerasan lentur Ring Road 

Barat Sukoharjo dan memahami perencanaan tebal perkerasan lentur untuk 

jalan baru dari metode BINA MARGA 1987. 

b. Mengetahui berapa besar  kebutuhan tebal perkerasan lentur Ring Road 

Barat Sukoharjo dan memahami perencanaan tebal perkerasan lentur untuk 

jalan baru dari metode AASHTO 1986.



   

c. Mengetahui berapa besar kebutuhan tebal perkerasan lentur Ring Road 

Barat Sukoharjo dan memahami perencanaan tebal perkerasan lentur untuk 

jalan baru dari metode ROAD NOTE 31.

d. Mencari perbedaan tebal perkerasan dari 3 metode yang lebih efisien 

untuk digunakan sebagai parameter pada perencanaan tebal perkerasan 

lentur Ring Road Barat Sukoharjo dan menentukan nilai ekivalen terhadap 

beton aspal.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi teknik sipil terutama 

perencanaan tebal perkerasan lentur.

b. Manfaat Praktis

Agar dapat dijadikan perbandingan atau tinjauan ulang bagi Bina Marga 

sebagai pemilik proyek mengenai peraturan tebal perkerasan lentur. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Analisa Tebal Lapis Perkerasan Lentur dengan metode 

Bina Marga 1987, AASHTO 1986 dan Road Note 31 sudah dilakukan pada ruas 

jalan Batang  - Subah oleh Sulistiyo Rimawati Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pada Tugas Akhir ini dilakukan 

Penelitian Alternatif  Desain Tebal Perkerasan Lentur dengan metode Bina Marga 

1987, AASHTO 1986 dan Road Note 31 pada  ruas jalan Ring Road Barat 

Sukoharjo.

F. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

1. Persamaan dengan penelitian sebelumnya 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rimawati 

adalah adanya kesamaan dalam perhitungan untuk mencari kebutuhan tebal 

perkerasan dengan menggunakan metode yang sama. Kesamaan ini juga terlihat 

pada sama-sama menggunakan konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement), 



   

umur rencana jalan, data LHR dari hasil survai  serta data-data pendukung  dari 

instansi terkait. 

2. Perbedaan dengan Penelitian sebelumnya 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rimawati 

adalah terlihat pada hasil perhitungan kebutuhan tebal perkerasan, dalam 

penelitian yang dilakukan Rimawati setelah sama-sama dikonversikan kedalam 

beton aspal sebagai perbandingan  kebutuhan tebal perkerasan metode Road Note

31 lebih efisien, sedangkan dalam penelitian ini metode Bina Marga 1987 

kebutuhan bahannya lebih efisien dari metode AASHTO 1986 dan Road Note 31. 

Perbedaan ini juga terlihat pada lokasi penelitian, volume LHR, bahan untuk Sub

Base Course, CBR tanah dasar, jumlah lajur dan arah, faktor iklim, curah hujan, 

kondisi lingkungan, faktor perkembangan serta pertumbuhan lalu lintas dan 

ketelitian dalam pembacaan tabel, penggunaan grafik, perhitungan interpolasi 

karena hal ini sangat mempengaruhi hasil dari perhitungan 


