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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan 

daerah yang lain yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. 

(Wirahadikusumah, 2007). Lapis perkerasan jalan berfungsi untuk menerima 

beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapis dibawahnya kemudian diteruskan ke 

tamah dasar. Berdasarkan bahan pengikatnya, lapis perkerasan jalan dibagi 

menjadi dua kategori yaitu lapis perkerasan lentur dan lapis perkerasan kaku 

Perkerasan lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang menggunakan 

aspal sebagai bahan pengikat.(Sukirman, S, 1992). Perkerasan kaku (rigid 

pavement) adalah perkerasan yang menggunakan semen (Portland cement) 

sebagai bahan pengikat. (Sukirman, S, 1992). Kombinasi antara dua jenis 

perkerasan diatas disebut perkerasan komposit (composite pavement) dimana 

sebagai lapis bawah digunakan struktur beton sedangkan sebagai lapis permukaan 

digunakan aspal. 

Jalan Bade – Batangan merupakan jalan alternative yang menghubungkan 

antara desa Bade dengan desa Batangan, jalan ini terdapat di kecamatan Klego, 

kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada ruas jalan Bade – Batangan  yang 

mengalami kerusakan dengan kondisi jalan lama menggunakan perkerasan lentur 

kemudian diperbaiki memakai perkerasan kaku untuk kontruksinya, aktivitas 

pelaksanaan proyek jalan di desa Bade, kecamatan Klego, kabupaten Boyolali 

meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan 

pelebaran dan bahu jalan, pekerjaan perkerasan berbutir, pekerjaan non aspal, 

pekerjaan struktur. Perusahaan jasa kontruksi yang mengerjakan proyek jalan 

Bade – Batangan tahap III di Boyolali adalah CV. GATTAYA. 

Perkerasan kaku mempunyai beberapa keuntungan antara lain, cocok untuk 

lalu lintas berat, lebih tahan terhadapt cuaca panas, tidak terjadi deformasi dan 

tahan terhadap pengaruh air. Kelemahan pada perkerasn kaku antara lain pada 

masa pelaksanaan, karena setelah pengecoran siperlukan waktu sekitar 30 hari 

untuk mencapai kekuatan rencana sebelum dibuka untuk lalu lintas. Hal ini dapat 
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mengganggu kelancaran lalu lintas terutama pada jalan dengan lalu lintas 

padat.(Dachlan,2009) 

Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membangun suatu sarana 

transportasi memerlukan dana yang tidak sedikit dan metode pelaksanaan yang 

tepat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan kontruksi jalan dan perencanaan 

pekerjaan jalan yang optimal dan memenuhi syarat teknis menurut fungsi, volume 

maupun sifat lalu lintas sehingga pembangunan kontruksi tersebut dapat berguna 

maksimal bagi perkembangan daerah sekitarnya. 

Dari latar belakang diatas maka dibutuhkan suatu perencanaan biaya dan 

metode pelaksanaan yang optimal agar dapat menghemat biaya kontruksi. Oleh 

karena itu diperlukan analisa perbandingan biaya dan metode pelaksanaan untuk 

mengetahui biaya yang ekonimis serta metode pelaksanaan yang efektif antara 

kontruksi perkerasan kaku (rigid pavement) dengan perkerasan lentur (flexible 

pavement). Dengan alasan itu penulis mengadakan Tugas Akhir dengan judul 

“Evaluasi Perbandingan Biaya dan Metode Pelaksanaan Kontruksi Pada 

Pekerjaan Peningkatan Jalan Perkerasan Kaku dengan Perkerasan Lentur” 

(Studi kasus Overlay Jalan Bade – Batangan Tahap III kecamatan Klego 

kabupaten Boyolali) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam tugas akhir ini antara lain : 

1. Bagaimana menganalisa perbandingan biaya perkerasan lentur (Flexible 

Pavement) dengan perkerasan Kaku (Rigid Pavement) pada proyek 

peningkatan jalan Bade – Batangan tahap III kecamatan Klego kabupaten 

Boyolali ! 

2. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan perkerasan kaku (Rigid 

Pavement) dan perkerasan lentur (Flexible Pavement) Proyek peningkatan 

jalan Bade – Batangan tahap III kecamatan Klego kabupaten Boyolali ! 

3. Berapa besar pengaruh biaya perkerasan kaku ((Rigid Pavement) terhadap 

perkerasan lentur (Flexible Pavement) terhadap panjang jalan tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui biaya pekerjaan dengan dengan perkerasan lentur (Flexible 

Pavement) Proyek peningkatan jalan Bade – Batangan tahap III kecamatan 

Klego kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mengetahui metode pelaksanaan dengan perkerasan kaku (Rigid 

Pavement)dan perkerasan lentur (Flexible Pavement) Proyek peningkatan 

jalan Bade – Batangan tahap III kecamatan Klego kabupaten Boyolali. 

3. Membandingkan kedua alternative penggunaan lapisan perkerasan yang akan 

ditinjau dari biaya dan metode pelaksanan, sehingga dapat dipilih alternative 

yang paling menguntungkan dalam hal pelaksanaan pada proyek jalan Bade – 

Batangan Tahap II kecamatan Klego. 

 

D. Batasan Masalah 

Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis memberikan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Studi kasus dilakukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Bade – Batangan 

Tahap III kecamatan Klego kabupaten Boyolali 

2. Data-data proyek diperoleh dari studi kasus pelaksanaan pekerjaan 

Peningkatan Jalan Bade – Batangan Tahap III kecamatan Klego kabupaten 

Boyolali dan Responden yang dijadikan sebagai narasumber adalah 

kontraktor pelaksaan dari CV.GATTAYA. 

3. Data perhitungan perkerasan lentur diambil dari kontraktor pelaksana dan 

DPU ESDM kabupaten Boyolali. 

4. Penelitian dibatasi pada kinerja metode pelaksanaan dan biaya pada pekerjaan 

perkerasan lentur dan perkerasan kaku tanpa menghitung biaya perawatan, 

dengan panjang jalan 650 m. 

5. Tanah dasar dan pondasi memakai lapis perkerasan lama ( perkerasan lentur). 

6. Analisa biaya yang dilakukan hanya pada lapis permukaan dan levelling 

pekerjaan perkerasan lentur dengan data material, alat dari kabupaten 

Boyolali.  



4 

 

 

 

7. Tebal lapis permukaan AC (Asphalt Concrete) pada perkerasan lentur 

diasumsikan seperti pekerjaan jalan Bade – Batangan Tahap II (5 cm). 

8. Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan harga material 

dan upah pekerja dari kontraktor pelaksana CV. GATTAYA 

9. Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) tahun 2010 di kabupaten Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Menambah bahan bacaan mengenai Analisa Perbandingan Biaya dan Metode 

Pelaksanaan Perkerasan Kaku dengan Perkerasan Lentur Pada Pelaksanaan 

Jalan. 

2. Diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik 

sipil khususnya manajemen konstruksi pembangunan jalan. 

3. Menjadi tambahan sumbangan pemikiran kepada pelaksana jasa konstruksi 

jalan dalam memilih metode pelaksanaannya. 

4. Diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan peneliti, dan diharapkan 

mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

 Penyusunan tugas akhir ini bukan merupakan studi kasus yang pertama 

melainkan studi kasus yang sudah pernah ada penelitian sebelumnya ataupun 

tugas akhir terdahulu. Dalam tugas akhir ini membahas tentang analisa 

perbandingan biaya dan metode pelaksanaan kontruksi pada pekerjaan 

peningkatan jalan perkerasan kaku dengan perkerasan lentur pada proyek 

peningkatan jalan Bade – Batangan Tahap III, Kecamatan Klego, kabupaten 

Boyolali. 

Ada beberapa penelitian yang relatif sejenis dengan penelitian ini, namun 

demikian memiliki metode pengerjaan yang berbeda. Penelitian tersebut terdapat 

pada tabel I. 1 dibawah ini. 
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Tabel I. 1. Temuan Penelitian Sejenis. 

No Judul Penulis Teknik Analisis Lokasi Penelitian Temuan Penelitian 

1 Studi Perbandingan Biaya 

Kontruksi Perkerasan 

Kaku dan Perkerasan 

Lentur 

Rudi Waluyo, 

Waluyo 

Nuswantoro.2008 

Universitas 

Palangkaraya 

1. Metode NAASRA 

(National Association 

Australian State Road 

Authorities) 

2. Metode Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan 

tahun1995 

Lokasi penelitian 

Jalan Adonis Samad 

Kabupaten 

Palangkaraya 

Propinsi Kalimantan 

Timur 

Biaya perkerasan kaku Rp. 

5.310.421.058 dan perkerasan 

lentur Rp. 4.028.077.446 , 

persentase penghematan biaya 

sebesar 24,15 % terhadap 

biaya perkerasan kaku. 

2 Perbandingan Kontruksi 

Perkerasan Lentur dan 

Kontruksi Perkerasan 

Kaku serta Analisa 

Ekonomi pada Proyek 

Jalan SP5-SP8 Kabupaten 

Manokwari 

Caesar 

Lucas.2010 

Universitas ITS 

1. Metode Biaya N.D.Lea 

2. Metode Analisa 

Ekonomi BCR (Benefit 

Cost Ratio) 

Lokasi penelitian 

Jalan SP5 – SP8 

Kabupaten 

Manokwari 

1. Didapat tabel perkerasan 

lentur bagian surface 

sebesar 7,5 cm, base 

course sebesar 15 cm, dan 

sub base course sebesar 

15 cm. Untuk perkerasan 

kaku bagian beton semen 

setebal 20 cm dan base  

course setebal 15 cm. 
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Lanjutan Tabel I.1 Temuan Penelitian Sejenis 

No Judul Penulis Teknik Analisis Lokasi Penelitian Temuan Penelitian 

     2. Untuk analisa ekonomi 

didapat kontruksi 

perkerasn kaku lebih 

menguntungkan dari segi 

ekonomi dibandingkan 

dengan kontruksi 

perkerasan lentur 

3 Evaluasi Perbandingan 

Biaya dan Metode 

Pelaksanaan Kontruksi 

Pada Pekerjaan 

Peningkatan Jalan 

Perkerasan Kaku dengan 

Perkerasan Lentur 

Adi Rahman 

Hidayat.2015 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

(penelitian yang 

diajukan) 

Metode Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan tahun 

2010 

Jalan Bade – 

Batangan 

KEcamatan Klego 

Kabupaten Boyolali 

 

Sumber : http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/indek.php/uaj/article/viewFile/17540/17645 
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