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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jalan merupakan sarana transportasi yang sangat penting, sehingga 

mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunannya. Apabila jalur transportasi 

dalam kondisi baik, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi jalan yaitu memberikan 

pelayanan kepada pengguna jalan yang optimal maka diperlukan perencanaan 

jalan yang memadai. Dengan fungsi tersebut jalan raya sangat memerlukan 

pengembangan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh agar selalu dapat 

melayani kebutuhan lalu lintas bagi masyarakat yang semakin meningkat. 

Menurut klasifikasi jalan Desa Kelemantan – Desa Palkun ini tergolong jalan 

lokal. 

  

  Jalan penguhubung Desa Kelemantan hingga ke Desa Palkun memiliki 

panjang 6 kilometer merupakan akses utama bagi 2 desa di Kecamatan Bengkalis 

yaitu Desa Kelemantan, Desa Palkun. Perlu masa yang akan datang dilakukan 

pembangunan peningkatan konstruksi jalan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis. Pembangunan dan peningkatan konstruksi jalan ini hendak nya 

sebelum dilakukan analisis dan perencangan geometrik rencana jalan, khususnya 

untuk 2 Desa tersebut, agar menciptakan jalan yang aman dengan tingkat 

keselamatan yang tinggi, sehingga setelah pembangunan jalan kondisi geometrik 

sudah di analisa dengan baik dan aman.  Pembangunan jalan ini nantinya 

diharapkan kegiatan perekonomian desa-desa terdalam di Kecamatan Bengkalis 

akan meningkat, dengan diiringi kondisi geometrik jalan yang aman dengan 

tingkat keselamatan yang tinggi. 
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 Sehingga sebagai peneliti bermaksud ingin melakukan perencangan 

geometrik jalan bertujuan untuk merencanakan geometrik jalan yang aman dengan 

tingkat keselamatan jalan yang tinggi dengan mengikuti standar. 

 

 

   Gambar 1.1 kondisi eksisting stationing 0+600 

    Sumber : Dokumentasi 2019 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

yang merupakan pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut : 

a. Berapakah besarnya Evaluasi Alinyemen Horizontal dan Superelvasi serta 

Pelebaran pada lokasi tersebut? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian Proposal Skripsi ini adalah untuk mendapatkan hasil 

perhitungan pada Jalan Kelemantan – Desa Palkun Kecamatan Bengkalis sesuai 

standar perancangan geometrik jalan agar :  

a. Mendapatkan hasil perhitungan besarnya Evaluasi Alinyemen Horizontal 

dan Superelevasi serta pelebaran pada lokasi tersebut. 
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1.4. Manfaat  

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten 

Bengkalis dalam menentukan Evaluasi Geometrik Jalan pada ruas jalan 

Kelemantan – Desa Palkun Kecamatan Bengkalis. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

a. Penelitian ini hanya dilakukan pada jalan Kelemantan – Desa Palkun 

Kecamatan Bengkalis Sepanjang 6 km. 

b. Gambar potongan melintang jalan lurus per-50 m dan pada tikungan per-25 

m. 

c. Menggambar menggunakan autocad 2010. 

d. Tidak merencanakan drainase dan galian timbunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


