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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di era industri 4.0 perkembangan teknologi menjadi hal yang penting bagi 

kemajuan sebuah negara. Perkembangan jalan raya merupakan salah satu hal yang 

selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang 

menggunakannya, karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia 

supaya dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan  pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu 

lintas. Jalan raya berartikan sebagai lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas 

dari suatu tempat ke tempat yang lain. Arti Lintasan di sini dapat diartikan sebagai 

tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan, sedangkan lalu lintas 

adalah semua benda dan makhluk hidup yang melewati jalan tersebut baik 

kendaraan bermotor, tidak bermotor, manusia, ataupun hewan. 

Gagasan dibuatnya konstruksi jalan baru atau rekontrusi jalan lama dapat diawali 

oleh suatu kajian transportasi atau kebutuhan lainnya. Kebutuhan pergerakan 

kendaraan diidentifikasikan dan dibandingkan terhadap ketersediaan jaringan jalan 

yang ada, apakah yang telah terbangun sudah memenuhi kebutuhan, atau terdapat 

permasalahan, sehingga perlu penambahan, peningkatan aksesibilitas, kapasitas, 

ataupun kualitas pelayananya.  

Perencanaan jalan yang menghubungkan ruaas jalan SPBU Popongan dan Desa 

Ngadiluwih.  yang terletak di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberikan 

kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pemakai jalan, serta memberikan 

jalur alternatif yang menghubungkan antara ruas jalan SPBU Popongan dengan 

Desa Ngadiluwih agar pengguna jalan dapat memanfaatkan jalur alternatif ini 

dengan lancar dan perencanaan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat di sekitar jalur jalan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana spesifikasi jalan dari perencanaan pembangunan ruas jalan 

SPBU Popongan – Desa Ngadiluwih dan apa saja jenis tikungan yang 

terdapat dalam perencanaan  tersebut?  

2. Berapakah ketebalan lapisan perkerasan lentur berdasarkan volume Lalu 

Lintas Harian Rata-rata (LHR)  dan nilai California Bearing Ratio (CBR) 

tanah ? 

3. Dalam perencanaan pembangunan ruas jalan SPBU Popongan – Desa 

Ngadiluwih diperlukan biaya seberapa besar dan pembangunan tersebut 

direncanakan selesai dalam berapa bulan? 

 

1.3 Tujuan  

Dalam perencanaan pembuatan jalan ini tujuan yang hendak dicapai yaitu : 

a. Merencanakan bentuk geometrik dari jalan sesuai dengan fungsi dan kelas 

jalan. 

b. Merencanakan tebal perkerasan pada jalan yang direncanakan. 

c. Merencanakan anggaran biaya dan time schedule yang dibutuhkan untuk 

pembuatan jalan tersebut. 

 

 

1.4 Teknik Perencanaan  

Dalam penulisan ini perencanaan yang menyangkut hal pembuatan jalan akan 

disajikan sedemikian rupa sehingga memperoleh jalan sesuai dengan fungsi dan 

kelas jalan. Hal yang akan disajikan dalam penulisan ini adalah : 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

3 

 

 

1.4.1 Perencanaan Geometrik Jalan  

Dalam perencanaan geometrik jalan raya pada penulisan ini mengacu pada 

Pedoman Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota Tahun 1997 yang 

disusun oleh Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 

Direktorat. Perencanaan geometrik ini akan membahas beberapa hal antara lain : 

a. Penetapan Kriteria Desain  

Penentuan kriteria desain jalan dibagai menjadi dua yaitu kriteria desain utama 

dan kriteria desain teknis, Penentuan kriteria desain jalan memerlukan data 

berikut: 

1. Peta Topografi dan Jaringan Jalan  

2. Titik awal, titik akhir 

3. LHRT 

4. Umur desain 

b. Alinyemen Horizontal 

Alinyemen (Garis Tujuan) horizontal merupakan trace jalan yang terdiri dari : 

1. Garis lurus (Tangent), merupakan jalan bagian lurus. 

2. Lengkungan horizontal yang disebut tikungan yaitu : 

a) Full – Circle 

b) Spiral – Circle – Spiral 

c) Spiral – Spiral 

3. Pelebaran perkerasan pada tikungan. 

4. Kebebasan samping pada tikungan 

c. Alinyemen Vertikal 

Alinyemen Vertikal adalah bidang tegak yang melalui sumbu jalan atau 

proyeksi tegak lurus bidang gambar. Profil ini menggambarkan tinggi 

rendahnya jalan terhadap muka tanah asli. 

d. Stationing 

e. Overlapping 
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1.4.2 Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur  

Penulisan ini membahas tentang perencanaan jalan baru yang menghubungkan dua 

daerah. Untuk menentukan tebal perkerasan yang direncanakan sesuai dengan 

Manual Desain Perkerasan Jalan (MDPJ) tahun 2017 yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Marga. Satuan perkerasan yang dipakai adalah sebagai 

berikut : 

a. Lapis Permukaan (Surface Course) 

b. Lapis Fondasi Atas (Base Course) 

c. Lapis Fondasi Bawah (Sub Base Course) 

1.4.3 Batasan Masalah  

Pada penyusunan perencanaan geometrik ini terdapat beberapa batasan masalah 

yang perlu ditambahkan untuk membatasi perencanaan agar terfokus pada tujuan 

penulisannya diantaranya :  

a. Saluran drainase samping jalan diasumsikan dimensinya. 

b. Perencanaan lereng jalan diasumsikan kemiringan dan ketinggiannya. 

c. Pada trace yang melewati sungai dibuat rencana jembatan dengan asumsi 

dimensi yang proposional.  

d. Data pendukung seperti Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dan California 

Bearing Rasio (CBR) menggunakan data sekunder.  

1.4.4 Rencana Anggaran Biaya  

Menghitung rencana anggaran biaya yang meliputi : 

a. Volume Pekerjaan 

b. Harga Satuan Pekerjaan, Bahan dan Peralatan 

c. Alokasi waktu penyelesaian masing-masing pekerjaan. 

Dalam mengambil kapasitas pekerjaan satuan harga dari setiap pekerjaan 

perencanaan ini mengambil dasar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia No.1 Tahun 2022. Bagian III 

AHSP Bidang Bina Marga.  
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1.4.5 Time Schedule 

Merencanakan waktu pelaksanaan pekerjaan jalan pada pembahasan Tugas Akhir 

ini.  

 

1.5 Peta Lokasi  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mengambil lokasi SPBU Popongan dan Desa 

Ngadiluwih Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Adapun lokasinya seperti 

dalam peta sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Jalan
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