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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu dari prasarana transportasi yang mempunyai

fungsi vital dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini

jalan berperan penting untuk pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi

dan penunjang ketahanan nasional. Sebagai bagian dari sistem transportasi

nasional, jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi,

sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Jalan juga

mempunyai umur yang direncanakan dalam melayani lalu lintas yang

melewatinya, sehingga seiring berjalannya waktu jalan akan mengalami

penurunan kondisi yang juga akan berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan

jalan untuk melayani lalu lintas yang melewatinya. Hal ini akan menghambat

kelancaran perjalanan dan otomatis fungsi dari jalan seperti dikemukakan di atas

sulit dicapai.

Jalur Pantura merupakan jalan nasional sepanjang 1.316 km yang

membentang antara Merak hingga Banyuwangi di sepanjang pesisir pantai utara

Pulau Jawa, khususnya antara kota Jakarta dan kota Surabaya. Jalur Pantura

melintasi 5 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Jawa Timur. Ujung paling barat dimulai dari Pelabuhan Merak, yang

menghubungkannya dengan Pelabuhan Bakauheni di Pulau Sumatra, ujung paling

selatan dari Jalan Trans Sumatra. Ujung paling timur berakhir di Pelabuhan

Ketapang yang menghubungkannya dengan Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali.

Jalur Pantura melintasi sejumlah kota - kota besar di Jawa, selain Jakarta, antara

lain Cilegon, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang,

Rembang, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi. Jalan ini

pertama kali dibangun pada tahun 1808 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

Herman Willem Daendels. Dari masa itu telah banyak perbaikan yang telah

dilakukan mulai dari pelapisan ulang sampai pelebaran jalan.

Namun dari tahun ke tahun pada jalur Pantura sering terjadi kerusakan dari

struktur jalan tersebut. Jenis kerusakan jalan yang sering terjadi adalah kerusakan
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retak lelah dan dan deformasi permanen. Kerusakan pada bagian struktural jalan

tersebut akan mempengaruhi mutu, tingkat pelayanan dan umur pelayanan jalan.

Ketika perkerasan berada pada suhu tinggi  dan waktu pembebanan yang

relatif lama aspal yang terkandung dalam lapis perkerasan akan berlaku sebagai

cairan viskos , sedangkan pada suhu rendah  dan waktu pembebanan yang pendek

aspal akan mempunyai sifat elastik. Pada suhu diantara kedua keadaan ekstrim

tersebut maka aspal bersifat viskoelastik. Deformasi plastis akan lebih mudah

terjadi ketika aspal bersifat sebagai cairan viskos, sehingga kerusakan deformasi

plastis lebih sering terjadi pada daerah dengan suhu udara yang tinggi. Sehingga

bisa kita jumpai kerusakan perkerasan paling banyak adalah di daerah dengan

suhu tinggi ( Hardiyatmo, 2007).

Dengan melihat kondisi seperti diatas, maka pada ruas jalan Pantura

diadakan sebuah penelitian tentang pengaruh suhu terhadap umur pelayanan jalan

deangan metode analitis. Metode ini dikembangkan berdasarkan teori matematis

dan sifat tegangan serta regangan pada lapis perkerasan akibat parameter –

parameter yang berpengaruh pada suatu struktur perkerasan jalan

(Sukirman,1993). Salah satu metode analitis yang dapat digunakan adalah

Nottingham Design Method dengan bentuan perangkat lunak BISAR (Bitumen

Stress Analysis in Road) 3.0, perangkat lunak ini dikeluarkan oleh Shell Research

and Development.

Untuk tugas akhir ini digunakan metode analitis untuk meneliti pengaruh

suhu terhadap umur pelayanan jalan, dengan bantuan perangkat lunak BISAR 3.0.

karena metode ini dianggap sebagai metode yang praktis. Pengerjaan tugas akhir

ini dilakukan dengan mengambil data – data primer dan sekunder pada ruas jalan

Pantura untuk diolah pada perangkat lunak BISAR 3.0.

Pada tugas akhir ini ruas jalan yang dipilih adalah ruas jalan Rembang –

Bulu. Ruas jalan yang terbentang sejauh 49 km ini oleh Dirjen Bina Marga ini

pada tahun 2007 dilakukan pelebaran dengan memakan dana kurang lebih 105

milyar rupiah dan direncanakan dengan umur pelayanan selama 10 tahun.

Pemilihan jalan ini sebagai obyek penelitian didasarkan pada kondisi pelebaran



3

perkerasan yang baru dibangun sehingga memungkinkan ketersediaan data untuk

dianalisis.

Sebagai variabel independen dalam tugas akhir ini adalah suhu. Suhu di

lingkungan perkerasan mempengaruhi suhu dari perkerasan yang permukaannya

ditutup dengan aspal, yang menjadi kaku dan getas pada suhu rendah dan menjadi

lunak atau lembek pada suhu tinggi sehingga ketika suhu tinggi akan

memungkinkan terjadinya deformasi permanen ( Hardiyatmo, 2007).

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka pada Tugas

Akhir ini dilakukan penelitian tentang Analisa Pengaruh Suhu Terhadap Umur

Pelayanan Jalan Dengan Metode Analitis, dengan studi kasus jalan Pantura pada

di ruas Rembang - Bulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas  diatas, dapat di

buat suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Perlu diketahui pengaruh suhu terhadap kekuatan struktur perkerasan.

2. Perlu dipelajari hubungan antara  suhu dengan umur pelayanan jalan dengan

metode analitis.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui pengaruh suhu terhadap nilai stiffnes modulus lapisan beraspal

pada struktur perkerasan jalan pantura ruas Rembang-Bulu.

b. Menganalisis hubungan antara  suhu dengan umur pelayanan jalan

menggunakan metode analitis.

2. Manfaat Penelitian

a. Meningkatkan pengetahuan perkerasan kontruksi jalan, khususnya

mengenai suhu dan pengaruhnya terhadap umur pelayanan jalan.

b. Sebagai bahan referensi penelitian lain untuk dikembangkan dan

bermanfaaat bagi dunia akademis.
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c. Membantu Dirjen Bina Marga untuk  mengatasi permasalahan tingkat

kerusakan jalan di jalur Pantura khususnya ruas Rembang-Bulu.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat fokus dan terarah maka ditetapkan pembatasan

masalah sebagai berikut :

1. Jalan yang menjadi obyek penelitian adalah ruas jalan yang menghubungkan

kota Rembang – Bulu pada STA 0+000 sampai dengan STA 3+000.

2. Data struktur perkerasan yang digunakan adalah data dari Dirjen Bina Marga

dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Rembang–Bulu.

3. Metode yang di gunakan adalah metode analitis.

E. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Persamaan penulisan tugas akhir ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya adalah variabel independennya yaitu temperatur/suhu. Sedangkan

perbedaanya dengan Saldiyah QC (2007) antara lain metode yang digunakan,

variabel dependen, serta variasi pengetesan. Untuk Munandar (2007)

perbedaannya antara lain metode yang digunakan, variabel dependen, serta variasi

pengetesan. Untuk Djunaedi Kosasih (2008) persamaanya salah satu variabel

dependennya yaitu modulus perkerasan. Persamaan juga terdapat pada salah satu

metode yang digunakan yaitu metode desain Nottingham, disamping metode

lainnya yaitu teori Miner, sedangkan perbedaanya ada pada variasi pengetesan.

Untuk Nola Riwibowo (2012) yang membedakan adalah lokasi penelitian dan

jenis jalan yang diteliti.

Adapun penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat disajikan dalam tabel

I.2 dibawah ini :
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Tabel I.2. Penelitian yang telah ada sebelumnya

No Nama Peneliti Judul Skripsi /Tesis Tujuan Metode Variasi Pengetesan
1 Saldiyah,QC,

Universitas
Muhammadiyah
Malang, (2007).

Pengaruh temperatur
pemadatan pada
campuran perkerasan
AC dengan bahan
tambah lateks
terhadap sifat
Marshall.

Mengetahui karakteristik marshall
test pada variasi temperatur
pemadatan dan pengaruh bahan
tambah lateks pada campuran

Marshall
Test

Variasi kadar aspal yaitu
5,6%, 6,6%, 7,6%, 8,6%
Variasi temperatur
pemadatam yaitu
130°C, 120°, 110°C, 100°C,
90°C dan 80°C
Variasi kadar lateks 0%, 1%,
3%, 5% dan 7%

2 Munandar
(1999),
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta, 2005

Pengaruh temperatur
pemadatan pada
campuran beton aspal
yang menggunakan
bahan susun pasir
pantai terhadap sifat
marshall dan nilai
struktural campuran

Menganalisa pengaruh penggunaan
pasir pantai dalam campuran beton
beraspal yang diukur dengan nilai–
nilai karakteristik Marshall test
dengan variasi temperatur

Marshall
Test

Variasi kadar aspal yaitu 4%,
4,5%, 5%, 5,5%, 6%
Variasi temperatur pemadatan
yaitu
90°C, 100°C, 110°C, 120°C,
130°C, 140°C

3 Djunaedi
Kosasih, Institut
Teknologi
Bandung, 2008.

Proses desain struktur
perkerasan lentur yang
memperhitungkan
variasi modulus
perkerasan akibat
pengaruh temperatur

Mengetahui faktor temperatur desain
yang cocok untuk kondisi struktur
perkerasan dan beban lalu lintas yang
sedang dianalisis.

Metode
desain
Nottingham
dan teori
Millner

Variasi suhu udara 24°C,
27°C, 32°C dan 45°C

5
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Lanjutan Tabel I.2. Penelitian yang telah ada sebelumnya

4 Nola Riwibowo,
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta, 2012.

Analis Pengaruh Suhu
Perkerasan Terhadap
Umur Pelayanan Jalan
dengan Menggunakan
Metode Analitis
(Studi Kasus Jalan Tol
Semarang)

Menganalisis pengaruh suhu
perkerasan terhadap umur pelayanan
jalan menggunakan Nottingham
Design Method dengan bantuan
program BISAR 3.0

Nottingham
Design
Method dan
Bina Marga
2002

Variasi suhu udara 24°C,
25°C, 27°C, 29°C  dan 30°C

6
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F. Keaslian Tugas Akhir

Tugas akhir ini akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap umur

pelayanan jalan. Dalam hal ini kondisi suhu lingkungan diukur sehingga akan

didapat nilai suhu terendah dan nilai suhu tertinggi, dengan nilai suhu yang

berbeda menimbulkan perubahan nilai kekakuan bitumen dan menerapkan

kondisi–kondisi tersebut terhadap umur pelayanan, dengan menggunakan metode

analitis dengan bantuan perangkat lunak BISAR 3.0 yang dikeluarkan oleh Shell

Research and Development. Oleh karena itu Tugas Akhir ini mengambil judul

“Analisa Pengaruh Suhu Terhadap Umur Pelayanan Jalan Dengan Metode

Analitis (Studi Kasus Pada Jalan Pantura Ruas Rembang–Bulu “.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tugas Akhir

dengan judul “Analisa Pengaruh Suhu Terhadap Umur Pelayanan Jalan Dengan

Metode Analitis (Studi Kasus Pada Jalan Pantura Ruas Rembang – Bulu)” belum

pernah dibuat sebelumnya.


