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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan ruas jalan raya yang nyaman merupakan suatu hal yang

mutlak dipenuhi, maka dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus

mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor iklim yang

dipengaruhi oleh suhu perkerasan. Faktor ini berperan penting dalam menentukan

jenis aspal yang akan digunakan. Material aspal yang bersifat visco-elastic

menjadikan karakteristik lapisan beraspal sangat sensitif terhadap perubahan suhu.

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai nilai kekakuan (stiffness) dan

hubungannya dengan suhu perkerasan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap

umur pelayanan jalan perlu dikembangkan.

Secara tradisional, perkerasan dirancang dengan pendekatan empirik.

Metode yang sering digunakan adalah Metode Empiris, yang mengacu kepada

hasil “full scale test” yang dilaksanakan di Ottawa, Amerika Serikat pada awal

tahun 60-an (Yoder & Witczak, 1975). Kekuatan struktur perkerasan di bawah

pembebanan lalu lintas dan kondisi lingkungan harus diperhatikan dalam

menentukan ketebalan-ketebalan konstruksi yang sesuai. Metode desain ini

dikembangkan berdasarkan pengalaman dan penelitian dari jalan-jalan yang

dibuat khusus untuk penelitian atau dari jalan yang sudah ada. Beberapa metode

empiris untuk perencanaan tebal perkerasan, antara lain : Metode AASHO 1972

(AASHO, 1972), Metode Asphalt Institute (TAI, 1970), Metode Road Note 29,

Metode Road Note 31, dan Metode Analisa Komponen 1987 (SNI, 2002). Pada

prinsipnya metode empiris bergantung dari kondisi dimana awal mula metode ini

dikembangkan.

Analisis struktur perkerasan jalan dengan menggunakan metode analitis

perlu dilakukan seiring dengan perkembangan ilmu perancangan struktur

perkerasan jalan. Prinsip dasar metode analitis adalah menggunakan satu analisis

tegangan dan regangan dalam suatu perkerasan. Tegangan/regangan maksimum

dalam perkerasan tersebut digunakan untuk mengasumsikan ketebalan konstruksi.
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Pengetahuan mengenai sifat-sifat tanah dasar, pembebanan lalu lintas rencana dan

sifat rancangan material perkerasan (kekakuan elastik dan kekuatannya) mutlak

diperlukan dalam mendesain suatu struktur perkerasan. Dengan menggunakan

metode analitis, penelitian mengenai material-material perkerasan, kombinasi-

kombinasi lapisan dan pembebanan lalu lintas dapat dilakukan dalam jangkauan

yang lebih luas. Sehingga ketebalan perkerasan dan sifat-sifat spesifik material

dapat disesuaikan sampai mendapatkan desain yang memuaskan.

Keunggulan pendekatan analitis dalam analisis struktur perkerasan adalah

dapat melakukan analisis dengan berbagai macam variasi komponen tertentu pada

proses desain. Dalam hal ini, kekakuan (stiffness) lapisan campuran beraspal dapat

bervariasi mengikuti perubahan suhu perkerasan dalam sehari, dan kekakuan

(stiffness) tanah dasar dapat bervariasi mengikuti perubahan musim dalam

setahun. Sedangkan, variasi beban lalu lintas dalam sehari umumnya dapat

dianggap tipikal sepanjang tahun. Metode yang penggunaannya berdasarkan teori

analitis memiliki beberapa macam bentuk, salah satunya adalah software desain

perkerasan jalan berdasarkan Nottingham Design Method bernama BISAR

(Bitumen Stress Analysis in Roads) yang dikembangkan oleh Universitas

Nottingham. Dengan program ini, tegangan (stress), regangan (strain), dan

displacements dapat dihitung dalam satu sistem berlapis-lapis yang elastis.

Perkerasan lentur merupakan lapisan teratas pada konstruksi jalan yang

berfungsi menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan bawahnya.

Perkerasan lentur bersifat elastis karena mempunyai karakteristik lapisan beraspal

yang sensitif terhadap perubahan suhu dan beban lalu lintas. Salah satu ruas jalan

yang menggunakan jenis konstruksi perkerasan lentur adalah Jalan Tol Semarang.

Jalan tersebut memiliki tiga ruas utama yaitu : Jalan Tol Semarang seksi A

(Krapyak - Jatingaleh), Jalan Tol Semarang seksi B (Jatingaleh - Srondol), dan

Jalan Tol Semarang seksi C (Lingkar Jangli - Kaligawe). Jalan Tol Semarang

merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah Kota

Semarang, wilayah Barat, Timur, serta Selatan kota Semarang. Jalur ini juga

menjadi jalur penting untuk transportasi ke Jawa Timur, Yogyakarta, dan Solo.

Wilayah Kota Semarang yang memiliki suhu udara rata-rata minimum 24 ºC dan
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maksimum 30 ºC menyebabkan perlunya dilakukan penelitian tentang pengaruh

suhu perkerasan terhadap umur pelayanan jalan. Salah satu ruas Jalan Tol

Semarang yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah Jalan Tol

Semarang seksi A (Krapyak - Jatingaleh).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian latar belakang tersebut

di atas adalah seberapa besar tingkat pengaruh suhu perkerasan terhadap

umur pelayanan jalan pada Jalan Tol Semarang seksi A (Krapyak - Jatingaleh)

menggunakan metode analitis yang berupa Nottingham Design Method dengan

bantuan program Bisar 3.0.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka dalam Tugas Akhir ini

diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian Jalan Tol Semarang seksi A (Krapyak - Jatingaleh).

2. Tebal dan jenis bahan perkerasan berdasarkan data sekunder.

3. Analisa metode analitis menggunakan Nottingham Design Method dengan

bantuan program Bisar 3.0.

4. Perhitungan nilai kekakuan (stiffness) lapis pondasi dan konversi satuan umur

pelayanan dalam msa (millions of standard axles) ke tahun menggunakan Bina

Marga 2002 (Pt T-01-2002-B).

5. Variasi suhu udara yang digunakan adalah sebesar 24 ºC, 25 ºC, 27 ºC, 29 ºC,

dan 30 ºC.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu perkerasan

terhadap umur pelayanan jalan menggunakan Nottingham Design Method dengan

bantuan program Bisar 3.0 untuk menghitung regangan (strain) yang terjadi pada

lapis perkerasan dan Bina Marga 2002 (Pt T-01-2002-B) untuk menentukan nilai

kekakuan (stiffness) lapis pondasi dan konversi satuan umur pelayanan dalam msa

(millions of standard axles) ke tahun.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menambah pengetahuan

bagi penyusun untuk dapat menjelaskan pengaruh suhu perkerasan terhadap umur

pelayanan jalan menggunakan metode analitis yang berupa Nottingham Design

Method dengan bantuan program Bisar 3.0.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditinjau adalah ruas Jalan Tol Semarang seksi A

(Krapyak - Jatingaleh). Jalan tersebut berada di Semarang yang menjadi salah satu

jalan akses dari Kota Semarang menuju jalur Pantai Utara (Pantura). Lokasi

penelitian dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut :

Gambar I.1 Peta Lokasi Penelitian


