
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkerasan dan struktur perkerasan merupakan struktur yang terdiri dari

satu atau beberapa jenis lapisan dari bahan-bahan yang diproses, dimana

fungsinya untuk mendukung berat dari beban lalu lintas tanpa menimbulkan

kerusakan yang berarti pada konstruksi itu sendiri. Struktur perkerasan terdiri dari

bebarapa lapisan dengan daya dukung yang berbeda-beda, tiap lapisan perkerasan

harus terjamin kekuatan dan ketebalannya sehingga tidak akan mengalami

perubahan karena tidak mampu menahan beban (distress) dan tidak cepat kritis

(failure).

Jalan tol Semarang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang

menghubungkan wilayah Kota Semarang, wilayah Barat, Timur, serta Selatan

kota Semarang. Jalan sepanjang 24,75 kilometer memiliki 2x2 lajur dan melewati

wilayah Srondol, Kaligawe dan Manyaran. Kendaraan yang melewati jalan tol

Semarang didominasi oleh kendaraan berat yang melebihi muatan, sehingga

menimbulkan beban berlebih (overload) pada jalan.

Kerusakan jalan umumnya terjadi karena beberapa beberapa faktor, salah

satunya adalah kendaraan dengan muatan berlebih (overload) yang biasanya

terjadi pada kendaraan berat yang tidak mematuhi spesifikasi batas beban

kendaraan yang sudah ditentukan. Kerusakan jalan akan terjadi lebih cepat karena

jalan terbebani melebihi daya dukungnya yang selanjutnya akan memperpendek

umur pelayanannya. Karena hal tersebut, maka sebaiknya dilakukan sebuah

penelitian tentang dampak beban berlebih (overload) terhadap umur pelayanan

jalan tersebut.

Di Indonesia sudah banyak penelitian – penelitian tentang jalan yang

dilakukan oleh pihak Bina Marga atau penelitian – penelitian Tugas Akhir

mahasiswa dan para pakar transportasi, namun sampai saat ini penelitian tersebut

hanya mengacu pada satu metode saja yaitu metode empiris. Menurut (Sukirman,



1993), Perencanaan tebal lapis keras jalan baru pada umumnya dibedakan menjadi

dua metode yaitu Metode empiris dan metode analitis.

Metode empiris di Indonesia dikenal sebagai metode Bina Marga. Metode

ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dan penelitian dari jalan – jalan yang

dibuat khusus untuk penelitian atau jalan yang sudah ada. Terdapat banyak

metode empiris yang telah dikembangkan oleh berbagai negara seperti: NAASRA

Australia, AASHTO Amerika Serikat, Metode Road Note 29 dan 31 Inggris.

Metode analitis merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori

matematis dan sifat tegangan dan regangan pada lapis keras akibat beban berulang

dari lalu lintas. 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 besarnya beban lalu lintas dalam sehari yang

umumnya dapat dianggap tipikal sepanjang tahun. Namun di Indonesia metode ini

belum terlalu dikenal dan digunakan dalam penelitian tentang jalan maupun

perencanaan struktur perkerasan jalan. Metode analitis memiliki berbagai macam

bentuk, salah satunya dengan  menggunakan alat bantu berupa software desain

perkerasan jalan berdasarkan Shell Pavement Design Method yaitu Bisar (Bitumen

Stress Analysis in Roads) yang dikembangkan oleh Shell Research.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka pada

Tugas Akhir ini dilakukan penelitian tentang analisis pengaruh beban berlebih

(overload) terhadap umur pelayanan jalan dengan menggunakan metode analitis,

yaitu menggunakan bantuan software Bisar (Bitumen Stress Analysis in Roads)

pada ruas jalan tol Semarang seksi A (Krapyak-Jatingaleh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka dapat dilakukan penelitian tentang

pengaruh beban berlebih (overload) terhadap umur pelayanan jalan raya dengan

menggunakan metode analitis berupa software Bisar 3.0 pada ruas jalan tol

Semarang seksi A (Krapyak-Jatingaleh).



C. Batasan Masalah

Menghindari melebarnya pembahasan, maka dalam Tugas Akhir ini

diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

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

2. Tebal dan jenis bahan perkerasan berdasarkan data sekunder.

3. Data pembebanan adalah beban standard (8,16T) dan overloading sebesar

(5%, 10%, 15%, 20%, 100%) dari beban standar (8,16 T).

4. Analisis stress dan strain dengan menggunakan software Bisar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh beban berlebih (overload) terhadap umur

pelayanan jalan berdasarkan metode analitis (studi kasus ruas tol Semarang seksi

A (Krapyak-Jatingaleh).

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah pengetahuan bagi penyusun tentang analisis struktur perkerasan

jalan dengan menggunakan metode analitis, khususnya mengenai pengaruh

beban berlebih (overload) pada kendaraan terhadap umur perkerasan jalan.

b. Mensosialisasikan penggunaan software Bisar untuk analisis struktur

perkerasan jalan.

c. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian

pada struktur perkerasan jalan dengan menggunakan metode analitis .

E. Keaslian Tugas Akhir

Untuk dapat memastikan bahwa Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Beban

Berlebih (Overload) Terhadap Umur Pelayanan Jalan dengan Menggunakan

Metode Analitis (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Semarang)” bersifat asli, maka

penulis menyajikan beberapa penelitian sejenis yang telah ada sebelumya dan

penelitian pada Tugas Akhir ini yang dapat dilihat pada Tabel I.1 dan I.2 di bawah

ini :



Tabel I.1 Penelitian Sejenis yang Telah Ada Sebelumnya.

No Nama Pengarang Judul Skripsi/Tesis Tujuan Metode Lokasi Penelitian

1. Kirno Sulih,  Progam

Magister Universitas

Muhammadiyah

Surakarta, 2007.

Analisi Penurunan Umur

Rencana Jalan Akibat Volume

kendaraan dan Kelebihan

Muatan (studi kasus ruas jalan

Sukoharjo – Wonogiri km

23+000 – 29+000).

a. Untuk mengetahui beban

sumbu    kendaran yang

melewati ruas jalan

Sukoharjo – Wonogiri

km 23+000 – 29+000.

b. Untuk mengetahui angka

ekivalensi sumbu

kendaran yang melewati

ruas jalan Sukoharjo –

Wonogiri km 23+000 –

29+000.

c. Untuk mengetahui

penurunan umur rencana

perkerasan jalan

Sukoharjo – Wonogiri

km 23+000 – 29+000.

SKBI

2.3.26.1987

Ruas jalan

Sukoharjo –

Wonogiri (Km

23+000 – Km

29+000 dengan

Km 0+000 dari

Nguter.



No Nama Pengarang Judul Skripsi/Tesis Tujuan Metode Lokasi Penelitian

2. Herry Sukirno, Progam

Magister Universitas

Muhammadiyah

Surakarta, 2005.

Analisa Kerusakan Jalan

Akibat Overloading Ruas

Jalan Bawen – Krasak Jawa

Tengah.

a. Untuk mengetahui

pengurangan umur

pelayanan yang terjadi

akibat kendaraan berat

bermuatan lebih

(overloading).

b. Mengetahui besarnya

biaya perbaikan akibat

kendaraan berat

bermuatan lebih

(overloading) yang dapat

dibebankan pada

pengguna jalan (user)

yang overloading.

SKBI

2.3.26.1987

Ruas Jalan Bawen

– Krasak Jawa

Tengah.

3. Rinto Pardosi,

Universitas Sumatra

Utara, 2010.

Studi Pengaruh Beban

Berlebih (Overload) terhadap

pengurangan umur rencana

perkerasan jalan.

Mengetahui seberapa jauh

pengaruh kelebihan muatan

terhadap umur rencana

perkerasan jalan raya.

a. Bina Marga

2002.

b. AASHTO

1993.

-



No Nama Pengarang Judul Skripsi/Tesis Tujuan Metode Lokasi Penelitian

4. Agung Prasetyo,

Universitas

Muhammadiyah

Surakarta, 2011.

Analisa Pengaruh Beban

Berlebih (Overload) Terhadap

Umur Rencana Perkerasan

Jalan Dengan Nottingham

Design Methods (Studi

Kasus: Ruas Jalan Pantura

Rembang – Bulu).

Untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh beban

berlebih (overload)

terhadap umur rencana

perkerasan jalan.

Nottingham

Design

Methods

Ruas Jalan

Pantura

Rembang-Bulu.

5. Nola Riwibowo,

Universitas

Muhammadiyah

Surakarta, 2011.

Analisis Pengaruh

Temperature Terhadap Umur

Pelayanan Jalan Dengan

Metode Analitis (Studi Kasus:

Ruas Jalan Tol Semarang).

Untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh temperature

terhadap umur pelayanan

jalan.

Analitis

Nottingham

Design

Methods.

Ruas Jalan Tol

Semarang



Tabel I.2 Penelitian Pada Tugas Akhir ini.

No Nama Pengarang Judul Skripsi/Tesis Tujuan Metode Lokasi Penelitian

1. Aria Bayu Segara,

Universitas

Muhammadiyah

Surakarta, 2011

Analisa Pengaruh Beban

Berlebih (Overload) Terhadap

Umur Pelayanan Jalan Dengan

Menggunakan Metode Analitis

(Studi Kasus Ruas Jalan

Semarang)

Untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh beban belebih

(overload) terhadap umur

rencana perkerasan jalan.

Analitis

Nottingham

Design

Methods

dengan

software

Bisar 3.0.

Ruas Jalan Tol

Semarang seksi A

(Krapyak-

Jatingaleh).



Berdasarkan Tabel I.1 dan 1.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tugas

Akhir ini bersifat asli, karena pada penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya

menggunakan metode SKBI 2.3.26.1987, Bina Marga  2002, dan AASHTO 1993,

sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Analitis

Nottingham Design Methods dengan bantuan software Bisar.

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Persamaan dan perbedaan penulisan Tugas Akhir ini dengan penelitian –

penelitian sebelumnya dapat ditinjau dari tabel I.1 dan I.2 .

Persamaan Tugas Akhir ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya yaitu

pengaruh beban berlebih (overload) terhadap umur rencana jalan, sedangkan

perbedaannya adalah metode yang digunakan dan lokasi penelitian.


