
BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi memiliki kontribusi yang sangat pokok dan bernuansa strategis 

bagi pembangunan Nasional, mengingat sifatnya sebagai penggerak, pendorong 

serta perekat kesenjangan antar wilayah. Jalan merupakan salah satu prasarana 

transportasi yang sangat memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran 

transportasi darat. Sebagai prasarana perhubungan utama jalan harus dapat 

memberikan tingkat pelayanan yang berkualitas, hal ini dipengaruhi oleh kondisi 

struktur jalan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan jalan dari segi kualitas dan 

kuantitas. 

Ruas jalan Boyolali-Kartasura merupakan jalur arteri yang menghubungkan 

Semarang sebagai ibu kota Provinsi dan kota Solo serta kota-kota lainnya yang 

berada pada jalur selatan Jawa. Seiring dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang 

melintas di ruas jalan tersebut menyebabkan berbagai kendala salah satunya 

adalah kemacetan lalu lintas, hal ini juga diperparah dengan kondisi jalan yang 

sempit dan struktur perkerasan jalan yang rusak. Oleh karena itu pemerintah Jawa 

Tengah khususnya dinas Bina Marga menindak lanjuti permasalahan yang ada 

dengan penanganan yang tepat, efisien dan optimal yaitu dengan cara pelebaran 

badan jalan dan penambahan lapis perkerasan (overlay) agar dapat meningkatkan 

kualitas layanan bagi pengguna jalan, khususnya dari segi keamanan maupun 

kenyamanan dan berdampak positif bagi kondisi ekonomi kawasan secara umum. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka pada 

Tugas Akhir ini direncanakan alternatif perencanaan lapis tambah (Overlay) 

perkerasan lentur dengan menggunakan metode Bina Marga 2005 dan Road Note 

31. Metode Bina Marga 2005 dipilih karena merupakan pembaharuan dari metode 

Bina Marga 1983 sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dengan kondisi 

exisiting yang perencanaanya menggunakan metode Hot Rolled Overlay Design 

for Indonesia (HRODI), sedangkan metode Road Note 31 dipilih karena 

merupakan panduan dalam merencanakan struktur perkerasan jalan pada negara 

tropis dan sub-tropis.  



 

Proyek Pembangunan Jalan Boyolali – Kartasura ini  diawali dari 

Kabupaten Boyolali (STA. 0+000 / KM. Solo 26+500) dan berakhir di Tugu 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (STA. 15+400 / KM. Solo 11+100) dengan 

panjang total 15,4 Km. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka direncanakan tebal perkerasan 

tambahan dengan menggunakan metode lendutan Bina Marga 2005 dan Road 

Note 31 dengan memperhatikan faktor-faktor desain yang berpengaruh pada 

masing-masing metode yang digunakan, kemudian membandingkan dan 

menganalisis  hasil tebal perkerasan tambahan dari metode Bina Marga 2005 dan 

Road Note 31 dengan tebal perkerasan dari metode Hot Rolled Overlay Design for 

Indonesia (HRODI) yang telah ada sebelumnya di lapangan. 

  

C. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

1. Tujuan perencanaan  

a. Merencanakan tebal lapis tambahan (Overlay)  perkerasan lentur jalan raya 

dengan metode lendutan Bina Marga 2005 (Pd T-05-2005-B). 

b. Merencanakan tebal lapis tambahan (Overlay)  perkerasan lentur jalan raya 

dengan metode Road Note 31. 

c. Membandingkan dan menganalisis tebal lapis tambahan (Overlay) yang 

telah ada dengan hasil analisa menggunakan metode lendutan Bina Marga 

2005 dan Road Note 31. 

 

2. Manfaat perencanaan  

a. Mendapatkan alternatif yang terbaik dari dua metode yang ditawarkan, 

ditinjau dari ketebalan perkerasan tambahan (Overlay). 

b. Sebagai usulan pihak-pihak terkait dalam merencanakan  tebal lapis 

tambah perkerasan lentur (Flexible Pavement). 

c. Sebagai bahan referensi penelitian lain untuk dikembangkan guna 

bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun dunia kerja. 



D. Batasan Masalah 

 Menghindari melebarnya pembahasan, maka batasan masalah hanya pada 

penentuan tebal lapis tambah (Overlay) dengan tinjauan stuktural saja, yang 

dalam pengumpulan datanya meliputi: 

1. . Data lalu lintas: 

a) Data lalu lintas harian rata-rata (LHR)  

b) Jenis kendaraan yang melintas: 

Mobil penumpang; sedan, jeep, station wagon, pick up. 

Bus; bus kecil, bus sedang, bus besar. 

Truk 2 As; truk ringan, truk berat. 

Truk 3 As; tronton. 

Trailler. 

2. Ruas jalan yang diteliti, yaitu ruas jalan Boyolali – Kartasura. 

3. Data CBR  tanah dasar dan data lendutan balik diperoleh dari Dinas Bina 

Marga Jawa Tengah. 

4. Data temperatur permukaan perkerasan jalan dan temperatur udara yang 

diperoleh dari survei lapangan. 

5. Metode yang digunakan: 

a) Bina Marga 2005 (Pd T-05-2005-B) 

b) Road Note 31 

E. Keaslian Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini akan membahas tentang analisis perencanaan tebal lapis 

tambah (Overlay) struktur perkerasan lentur dengan menggunakan beberapa 

metode perhitungan yang digunakan sebagai perbandingan.  

Adapun beberapa perencanaan sejenis yang telah ada sebelumnya, 

diantaranya: 

1. Miswandi, 2009, Kajian Metoda Perencanaan Tebal Lapis Tambah 

Perkerasan Lentur, Tugas Akhir,Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara. 

2. Ahmad, 2009, Perencanaan Pelapis Tambah Pada Perkerasan Kaku 

Berdasarkan Metode Bina Marga dan AASHTO, Tugas akhir, Universitas 

Sumatra Utara, Sumatra Utara. 



3. Purwanto, 2010, Alternatif Perencanaan Jalan Baru Perkerasan Lentur 

Dengan Metode AASHTO 1993 dan Road Note 31 (Studi kasus: Jalan 

Lingkar Selatan Giriwoyo – Glonggong Paket 4 Wonogiri), Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

4. Fitriana, 2004, Studi Komparasi Perencanaan perkerasan Lentur Pada Jalan 

Lingkar Selatan Demak Dengan Metode Bina Marga 1987 dan Road Note 

31 (Ditinjau Dari Aspek Struktural dan Ekonomis), Tugas Akhir, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tugas Akhir 

dengan judul "Alternatif Perencanaan Lapis Tambah (Overlay) Perkerasan 

Lentur (Flexible Pavement) Dengan Metode Lendutan Bina Marga 2005 dan 

Road Note 31 (Studi kasus: ruas jalan Boyolali - Kartasura)" belum pernah 

dibuat sebelumnya, hal ini dikarenakan perencanaan yang dilakukan merupakan 

perencanaan lapis tambah (Overlay) dengan metode yang digunakan merupakan 

metode terbaru yaitu metode lendutan Bina Marga 2005. Sehingga Tugas Akhir 

ini bersifat asli. 

 

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan penulisan Tugas Akhir ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah mencari tebal lapis tambah perekasan lentur dari masing-

masing metode yang diajukan dan membandingkan metode perencanaan tebal 

lapis tambah dengan metode existing yang telah ada sebelumnya. 

Sedangkan perbedaannya adalah  kombinasi metode yang digunakan dan 

lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 


