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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan darat yang mempunyai 

peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian, sosial budaya, pengembangan 

wilayah pariwisata, dan pertahanan keamanan untuk menunjang pembangunan 

nasional. Transportasi sebagai salah satu sarana penunjang dalam pembangunan 

suatu negara. Dalam hal ini sarana dan prasarana transportasi adalah salah satu 

faktor yang utama.  

Untuk itu diperlukan pembangunan jaringan jalan yang memadai agar 

mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kapasitas yang  

diperlukan. Selain perencanaan geometric jalan, perkerasan jalan merupakan 

bagian dari perencanaan jalan yang harus direncanakan secara efektif dan efisien, 

karena kebutuhan tingkat pelayanan jalan semakin tinggi, maka perlu adanya 

peningkatan kualitas system dan prasarana jalan, diantaranya adalah kebutuhan 

akan jalan yang aman dan nyaman.  

Jalan tol Solo – Kertosono merupakan salah satu bagian jalan tol Trans Jawa 

yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya. Pembangunan jalan tol ini 

menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement). Perkerasan kaku adalah 

perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan ikat sehingga mempunyai 

tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi. Perencanaan rigid pavement jalan tol 

Solo-Kertosono menggunakan metode Bina Marga diperoleh tebal perkerasan 29 

cm dengan lean concrete 10 cm.  

Berdasarkan USCS (Unified Soil Classification System) jenis tanah pada 

lokasi proyek termasuk lanau dan lempung dengan plastic index sebesar 9,46. 

Tanah dasar (Subgrade) yang ekspansif menimbulkan banyak masalah kerusakan 

pada perkerasan jalan raya, sehingga perkerasan yang terletak pada tanah dasar 

ekspansif ini sering membutuhkan biaya pemeliharaan dan rehabilitasi yang besar 

sebelum perkerasan mencapai umur layannya. Tanah ekspansif (exspansive soil) 

adalah tanah atau batuan yang mempunyai potensi penyusutan atau 
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pengembangan oleh pengaruh perubahan kadar air. Rusaknya perkerasan yang 

berada di atas tanah dasar ekspansif adalah karena perkerasan merupakan struktur 

yang ringan dan sifat bangunannya meluas. Atas dasar itu, penulis mencoba 

mendesain rigid pavement pada ruas jalan tol Solo-Kertosono Sta 5+500-5+600 

Km 0+000 desa Ngasem-Boyolali dengan menggunakan metode Bina Marga 

2002 dan AASHTO 1993. 

B. Rumusan Masalah 
 

 Dalam Tugas Akhir ini masalah yang akan dilihat terkait dengan studi 

komparasi perencanaan tebal perkerasan kaku jalan tol menggunakan metode Bina 

Marga 2002 dan AASHTO 1993 (studi kasus : ruas jalan tol Solo- 

Kertosono)adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana alternative desain rigid pavement metode Bina Marga 2002 dan 

AASHTO 1993 mengkaji pada parameter perencanaanya ? 

2. Berapa tebal perkerasan yang dibutuhkan pada rigid pavement metode Bina 

Marga 2002 dan AASHTO 1993? 

3. Bagaimana perbandingan tebal perkerasan metode Bina Marga 2002 dan 

metode AASHTO 1993 dengan kondisi existing ? 

 

C. Tujuan 

 

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Analisis alternative desain rigid pavement metode Bina Marga 2002 dan 

AASHTO 1993 pada ruasjalan tol Solo – Kertosono mengkaji parameter 

perencanaannya.. 

2. Analisis tebal perkerasan yang dibutuhkan pada rigid pavement metode Bina 

Marga 2002 danAASHTO 1993 padaruas jalan tol Solo – Kertosono. 

3. Analisis perbandingan tebal rigid pavement metode Bina Marga 2002, metode 

AASHTO1993 dengan kondisi existing pada ruasjalan tol Solo–Kertosono. 
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D. Batasan Masalah 

 

Perencanaan ruasjalan tol Solo – Kertosono menggunakan rigid pavement 

dengan metode Bina Marga 2002 dan AASHTO1993 maka batasan masalah 

dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak menghitung perencanaan drainase untuk perkerasannya. 

2. Tidak menghitung biaya dan waktu pelaksanaannya. 

3. Data perencanaan berdasarkan data sekunder dari instansi terkait meliputi data 

tanah, data pertumbuhan lalu lintas dan data hidrologi. 

4. Tidak menghitungan perencanaan tulangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Tugas Akhir studi komparasi perencanaan tebal perkerasan kaku jalan tol 

menggunakan metode Bina Marga 2002 dan AASHTO 1993 (studi kasus : ruas 

jalan tol Solo- Kertosono)ditinjau dari tebal perkerasan diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai tinjauan perbandingan rigid pavement metode Bina Marga 2002dengan 

metode AASHTO 1993. 

2. Memberi masukan bagi penelitian lanjutan di bidang metode perkerasan jalan. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 

Tugas Akhir dengan judul Studi Komparasi Perencanaan Tebal 

Perkerasan Kaku Jalan Tol Menggunakan Metode Bina Marga 2002 dan 

AASHTO 1993 (Studi Kasus : Ruas Jalan Tol Solo- Kertosono) yang saya 

buat ini, merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan 

ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan darimana sumbernya. 

Apabila dikemudian hari dan atau dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir saya ini 

hasil jiplakan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang 

telah dibuat. 
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G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian SejenisSebelumnya 

 

Ada beberapa referensi dalam pembuatan Tugas Akhir ini, persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitiaan Sejenis Sebelumnya 

No Judul Tugas Akhir Penulis Tujuan Penelitian 
Lokasi 

Penelitian 
Metode 

Penelitian 

1 

Analisa Perbandingan 

Perencanaan Teba 

lPerkerasan Kaku 

Antara Metode 

AASHTO 1993 dengan 

Metode Bina Marga 

1983. 

Ayu 

Permana 

Sari dan 

Julia 

Augustine 

(2004) 

Untuk mengetahui 

perbandingan tebal 

perkerasan 

menggunakan metode 

AASHTO 1993 

dengan Bina Marga 

1983 

Jalan tol 

Cikampek - 

Padalarang 

Metode 

AASTHO 

1993 

danBina

Marga 

1983 

2 

Analisa Perancangan 

Perbandingan Tebal 

Perkerasan Kaku (Rigid 

Pavement) dengan 

Menggunakan Metode 

AASHTO 1993, SNI 

PD-T14-2003, Road 

Note 29 dan NAASRA 

1987 Jalan Kubang 

Raya Provinsi Riau, 

Lintas Timur Sumatera 

Ruswandi

Tahrir 

dan Eko 

Budianto 

(2005)  

Menciptakan 

perkerasan  jalan yang 

baik karena kurangnya 

pelayanan jalan yang 

layak 

Jalan 

Kubang 

Raya 

Provinsi 

Riau, 

Lintas 

Timur 

Sumatera 

Metode 

AASHTO 

1993, SNI 

PD T-14 

2003, 

ROAD 

NOTE 29, 

NAASRA 

1987 

3 

Analisis Struktur 

Perkerasan Jalan Di 

Atas Tanah  Ekspansif  

(Studi Kasus : Ruas 

Jalan Porwodadi - 

Blora) 

Surat 

(2011) 

Memilih desain 

perbaikan perkerasan 

jalan  yang paling tepat 

diterapkan pada ruas 

jalan Purwodadi-

Bloradari duadesain 

perbaikan perkerasan 

jalanya itu struktur 

perkerasan lentur dan 

struktur perkerasan 

kaku yang dianalisis 

menggunakan program 

BISAR 3.0 dan SAP-

2000. 

Ruasjalan 

Purwodadi-

Blora 

Program 

BISAR 

3.0 dan 

SAP-

2000. 

 

 


