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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jalan Garuda adalah jalan yang terletak di Kelurahan Bagan Keladi, 

Kecamatan Dumai Barat yang merupakan salah satu akses transportasi untuk 

mengakomodasi arus lalu lintas dari Kelurahan Ratu Sima menuju Kelurahan 

Purnama dan Kelurahan Bagan Keladi. 

 

 
Gambar 1.1 Wilayah Studi 

Sumber : Open data Pemerintah Kota Dumai 

 

Pada saat ini ada 3 kondisi jalan yang terdapat di lapangan,  yaitu :  

1. Terdapat perkerasan kaku yang masih layak digunakan,  

2. Kondisi kedua yaitu perkerasan lama yang sudah rusak, 

3. Pada kondisi ketiga berupa lapisan tanah timbun. Adapun jenis tanah 

dasar pada lokasi ini berupa tanah gambut. 
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(a)  (b)  

 

(c)  

Gambar 1.2 (a) Perkerasan kaku yang masih layak  pakai; (b) Perkerasan lama yang sudah rusak; 

(c) Lapisan tanah timbun 

Sumber : Dokumentasi Lapangan (2021) 

 

Melihat fenomena kondisi di lapangan, Pemerintah Kota Dumai berencana 

akan melakukakan pembangunan jalan pada ruas jalan tersebut yang akan di 

lakukan pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kerusakan jalan untuk 

mengetahui penanganannya serta perencanaan pembangunan jalan yang hasilnya 

akan digunakan sebagai acuan untuk desain perkerasan jalan. Hal inilah yang 

menjadikan dasar pemilihan judul skripsi ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa jenis kerusakan yang terjadi pada kondisi eksisting? 
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2. Apakah perkerasan lentur atau kaku menjadi perkerasan yang terbaik 

sesuai dengan kondisi lapangan? 

3. Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

dibutuhkan? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis kerusakan jalan di permukaan 

2. Menetukan perkerasan yang terbaik sesuai dengan kondisi lapangan 

3. Menentukan besaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan 

jalan tersebut 

 

1.4 Manfaat Perencanaan 

Adapun manfaat dari perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui penanganan kerusakan persegmen jalan 

2. Sebagai acuan bagi pemerintah Kota Dumai untuk memilh jenis 

perkerasan yang sesuai dengan kondisi lapangan  

3. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Dumai terhadap anggaran 

biaya yang dibutuhkan dalam pengusulan pembangunan jalan 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Panjang jalan rencana sepanjang 400 m yaitu dari STA 1 + 900 s/d 

STA 2+300 

2. Metode evaluasi kerusakan jalan menggunakan metode Bina Marga 

yang dimulai pada STA 0+700 s/d 1+900 

3. Perhitungan tebal perkerasan jalan dilakukan dengan menggunakan 

metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2017  

4. Untuk divisi perencanaan tidak menganalisa tentang drainase 
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5. Data CBR (Cone Bearing Ratio) diperoleh dari hasil survei lapangan 

dengan melakukan pengujian DCP berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Pekerjaan Umum No. 04/SE/M/2010 

6. Perhitungan anggaran biaya menggunakan Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) tahun 2019. 

7. Pada evaluasi kerusakan jalan tidak menghitung Rencana Anggaran 

Biaya(RAB). 

8. Dalam menentukan jenis perkerasan terbaik yang digunakan sesuai 

kondisi lapangan yaitu  berdasarkan umur layanan dan anggaran 

biaya.  
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