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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

yang diundangkan setelah UU No.38 mendefinisikan Jalan adalah seluruh bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntungkan bagi 

lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, 

dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan 

rel dan jalan kabel. 

 Dalam rangka mendukung perkembangan suatu daerah atau kota 

diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung, dalam hal ini adalah jalan 

sebagai pendukung mobilitas atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat 

lainnya dan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. 

 Mengingat jalan di daerah Mantingan-Ngawi kondisinya sudah dalam 

kondisi harus diperbaiki atau kondisi dimana jalan tersebut sudah tidak nyaman 

untuk dilewati, maka pemerintah provinsi Jawa Timur yang merupakan pihak 

yang berwenang akan hal ini melalui pemerintah kabupaten melakukan perbaikan 

jalan di daerah Mantingan-Ngawi dengan panjang total 2 km dan lebar 7,5 m. 

 Peningkatan konstruksi jalan dan pembangunan konstruksi pelengkapnya 

(saluran drainase samping jalan) ini merupakan kegiatan yang bersifat 

peningkatan/perawatan secara berkala untuk memperpanjang umur pakai  jalan 

dan bertujuan untuk: 

1. Melindungi struktur sekaligus mengurangi tingkat kerusakan jalan. 

2. Menjaga agar jalan tetap dalam keadaan baik dan aman bagi para pengguna 

jalan serta memberikan kondisi pelayanan transportasi yang sesuai. 

3. Menjaga kedudukan konstruksi jalan agar tidak terjadi longsor atau 

penurunan muka tanah ataupun kerusakan struktur jalan akibat limpasan air 

dengan membuatkan saluran drainase disisi samping jalan. 

 Seperti halnya konstruksi yang lain, jalan dalam pembangunannya juga 

memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan biaya 
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dan metode pelaksanaan yang benar- benar optimal agar dapat menghemat biaya 

sekaligus material yang dibutuhkan. Maka diperlukan analisa perbandingan biaya 

dan metode pelaksanaan untuk mengetahui biaya yang terjangkau serta metode 

pelaksanaan yang efektif. Dengan alasan itu penulis mengadakan studi kasus 

Tugas Akhir dengan judul “Analisa Perbandingan Konstruksi Jalan 

Perkerasan Lentur dengan Perkerasan Kaku Ditinjau Dari Metode 

Pelaksanaan dan Biaya” (Studi kasus: Peningkatan Jalan Mantingan-Ngawi). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka diambil rumusan 

masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa perbandingan biaya antara satu paket pekerjaan 

konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) menggunakan saluran 

drainase cor ditempat dengan satu paket pekerjaan perkerasan kaku (rigid 

pavement) menggunakan saluran drainase pracetak/precast ? 

2. Bagaimana membandingkan metode pelaksanaan satu paket pekerjaan 

perkerasan lentur (flexible pavement) dengan menggunakan drainase cor 

ditempat dan satu paket pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement) dengan 

menggunakan drainase pracetak/precast ? 

3. Berapa besar pengaruh biaya satu paket pekerjaan perkerasan lentur (flexible 

pavement) menggunakan saluran drainase cor ditempat terhadap satu paket 

pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan konstruksi saluran 

drainase pracetak/precast dengan keseluruhan volume pekerjaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisa perbedaan biaya melalui perhitungan harga masing-

masing jenis material konstruksi dan harga pelaksanaan konstruksi tersebut. 

2. Melakukan analisa metode pelaksanaan yang tepat digunakan berdasarkan  

harga/biaya dan efisiensi waktu pada pelaksanaan paket pekerjaan perkerasan 

lentur (flexible pavement) menggunakan saluran drainase cor ditempat dan 
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paket pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan saluran 

drainase pracetak/precast. 

3. Pengaruh besaran biaya paket pekerjaan perkerasan lentur (flexible pavement) 

menggunakan saluran drainase cor ditempat dengan paket pekerjaan 

konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan saluran drainase 

pracetak/precast akan di analisis terhadap keseluruhan volume pekerjaan 

diproyek.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir ini: 

1. Bagi Penulis untuk mengetahui perbandingan biaya dan metode pelaksanaan 

satuan paket pekerjaan konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) 

menggunakan saluran drainase cor ditempat dengan satuan paket pekerjaan 

konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan konstruksi 

drainase pracetak/precast. 

2. Bagi mahasiswa dan umum adalah menambah bahan bacaan dan referensi 

mengenai analisa perbandingan biaya dan metode pelaksanaan satuan paket 

pekerjaan konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement) menggunakan 

saluran drainase cor ditempat dengan satuan paket pekerjaan konstruksi 

perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan konstruksi saluran drainase 

pracetak/precast. 

3. Bagi jasa perencanaan adalah sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan 

konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya selanjutnya. 

4. Diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan teknik sipil 

khususnya dalam bidang manajemen proyek konstruksi. 
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E. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis akan membatasi 

masalah berdasarkan pada: 

1. Studi kasus ini dilakukan pada pekerjaan peningkatan jalan Mantingan-Ngawi  

2. Data-data dan sumber informasi diperoleh dari studi kasus pelaksanaan 

pekerjaan Peningkatan jalan Mantingan-Ngawi dan responden yang dijadikan 

sebagai narasumber/sumber informasi adalah perusahaan konstruksi PT. 

JATISONO MULTI KONSTRUKSI sebagai kontraktor pelaksana. 

3. Data perhitungan perkerasan lentur diambil dari kontraktor pelaksana dan 

DPU Kabupaten Ngawi. 

4. Spesifikasi dan harga konstruksi saluran drainase berupa beton pracetak/beton 

precast dari wawancara dengan narasumber proyek terkait. 

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

perkerasan lentur dan perkerasan kaku serta pekerjaan saluran drainase tanpa 

menghitung biaya perawatan dengan panjang jalan 2 km dan lebar 7,5 m. 

6. Studi perhitungan meliputi pekerjaan konstruksi jalan, pekerjaan berbutir, 

pekerjaan pelebaran dan pekerjaan drainase jalan. 

7. Tanah dasar dan lapisan pondasi jalan memakai lapis perkerasan lama 

(perkerasan lentur). 

8. Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga 

material dan upah pekerja dari kontraktor pelaksana PT. JATISONO MULTI 

KONSTRUKSI. 

9. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) tahun 2015 di kabupaten Ngawi dan 

mengacu pada pedoman proyek. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

 Dalam tugas akhir ini membahas tentang analisa perbandingan biaya dan 

metode pelaksanaan pada pekerjaan peningkatan jalan Mantingan-Ngawi 

(perbatasan provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah). 

 Ada beberapa penelitian yang relatif sejenis dengan penelitian ini, namun 

demikian juga memiliki beberapa perbedaan antara lain dalam tabel berikut:
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Tabel I. 1. Perbedaan antara Tugas Akhir yang ditulis dengan penelitian terdahlu (pokok pembahsan yang diketemukan) 

No Topik/judul Penulis Teknik Analisis Lokasi Penelitian Pokok pembahasan 

1. Analisa Perbandingan 

Konstruksi Perkerasan 

Lentur dan Perkerasan 

Kaku pada Jalan 

Lintas Ambawang-

Tayan Kalimantan 

Barat Ditinjau dari 

Segi Ekonomi. 

Koswari Ari 

Abizar, 2010. 

Institut Sepuluh 

November 

(ITS). 

1. Perhitungan 

perencanaan 

konstruksi 

berdasarkan beban 

lalu lintas. 

2. Metode Analisa 

BCR (Benefit Cost 

Ratio). 

Ruas jalan antara kota 

Pontianak dengan 

Kabupaten Sanggau 

(Lintas Ambawang-

Tayan Kalimantan 

Barat). 

1. Perkerasan lentur:  surface 

course tebal=19,5cm, base 

course=20cm, Subbase 

course=25cm. Konstruksi 

perkerasan kaku: Pelat 

Beton (K-350) tebal=30cm, 

Subbase course=25cm, 

dowel panjang 450mm dan 

jarak antar dowel=300mm, 

tie bar D16mm, panjang tie 

bar=765mm dan jarak antar 

tie bar=820mm.  

2. Hasil perhitungan BCR 

didapatkan perkerasan kaku 

lebih menguntungkan. 
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Lanjutan Tabel I. 1. Perbedaan antara Tugas Akhir yang ditulis dengan penelitian terdahlu (pokok pembahsan yang diketemukan) 

No Topik/judul Penulis Teknik Analisis Lokasi Penelitian Pokok pembahasan 

2. Evaluasi 

Perbandingan Biaya 

dan Metode 

Pelaksanaan 

Konstruksi Pada 

Pekerjaan Peningkatan 

Jalan Perkerasan Kaku 

dengan Perkerasan 

Lentur 

Adi Rahman 

Hidayat, 2015. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

(UMS). 

Analisa biaya 

berdasarkan AHSP 

(Analisa Harga 

Satuan) tahun 2010 

Kabupaten 

Boyolali. 

Jalan Bade-Batangan, 

Kecamatan Klego 

Kabupateb Boyolali. 

1. Dari hasil analisis biaya 

masing-masing konstruksi 

perkerasan kaku sebesar 

Rp. 908,846,000.00 dan 

konstruksi perkerasan lentur 

sebesar Rp. 920,642,000.00. 

2. Ditinjau dari metode 

pelaksanaannya, kedua 

pekerjaan mempunyai 

perbedaan pada waktu 

pelaksanaan. Perkerasan 

lentur lebih efektif. 
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Lanjutan Tabel I. 1. Perbedaan antara Tugas Akhir yang ditulis dengan penelitian terdahlu (pokok pembahsan yang diketemukan) 

No Topik/judul Penulis Teknik Analisis Lokasi Penelitian Pokok pembahasan 

3. Analisa Perbandingan 

Jalan Perkerasan 

Lentur Dengan 

Perkerasan Kaku 

Ditinjau Dari Metode 

Pelaksanaan dan 

Biaya. 

 

Lutfi ana 

Sahrianto, 2016, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

(UMS)/Usulan. 

Analisa biaya 

berdasarkan AHSP 

(Analisa Harga 

Satuan) tahun 2015 

Kabupaten Ngawi. 

Peningkatan / 

Rekonstruksi Jalan 

Mantingan-Ngawi. 

Menganalisa perbandingan 

biaya melalui harga bahan dan 

analisa harga satuan pekerjaan 

serta mengetahui perbedaan 

metode pelaksanaan antara 

pekerjaan konstruksi jalan 

perkerasan lentur dan 

perkerasan kaku serta 

pekerjaan konstruksi drainase 

cor ditempat dengan 

konstruksi drainase precast, 

kemudian disimpulkan 

pekerjaan yang lebih ekonomis 

dan efisien untuk acuan 

perencanaan selanjutnya. 
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