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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat 

merupakan salah satu prasarana yang nantinya akan dijadikan sebagai 

penghubung antara jalan Gatot Subroto yang merupakan jalan utama kawasan 

industri di Kecamatan Dumai Selatan menuju jalan Cut Nyak Dien yang juga 

merupakan kawasan industri di Kecamatan Dumai Barat.  

  

(a) (b) 
Gambar 1.1 (a) Kondisi jalan masuk   (b) kondisi eksisting 

Sumber:  Dokumentasi lapangan 2021 

 

Pada saat ini jalan tersebut akan dijadikan salah satu alternatif jalan 

penghubung dari Bukit Timah menuju Purnama. Dari hasil wawancara bersama 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, jalan ini akan dibangun dengan 

menggunakan perkerasan lentur (flexible pavement).  

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dijadikan suatu ide untuk merencanakan 

tebal perkerasan lentur (flexible pavement) sesuai dengan hasil wawancara serta 

juga merencanakan tebal perkerasan kaku (rigid pavement) sebagai pembanding.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 
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1. Berapakah tebal perkerasan jalan yang dibutuhkan dengan menggunakan      

metode MDPJ pada lokasi tersebut? 

2. Berapakah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan pada perencanaan 

ini? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan berapa tebal perkerasan jalan jika menggunakan 

metode MDPJ pada lokasi perencanaan 

2. Untuk mengetahui berapa Rencana Anggaran Biaya perencanaan yang 

dibutuhkan 

 

1.4 Manfaat Perencanaan 

Adapun manfaat dari perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan tebal perkerasan jalan kepada 

pemerintah kota dumai pada pekerjaan jalan tersebut 

2. Dapat dijadikan sebagi acuan perhitungan rencana anggaran biaya yang 

dibutuhkan pemerintah kota dumai untuk pekerjaan jalan tersebut 

 

1.5 Batasan Masalah 

Pada perencanaan ini dibatasi beberapa permasalahan agar lebih terarah 

pada tujuan perencanaannya. Pembatasan masalah tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Jalan ini direncanakan sepanjang 1300 m yaitu dari STA 02+400 sampai 

STA 03+700 

2. Pada perencanaan ini tidak menganalisa tentang saluran drainase 

3. Perhitungan anggaran biaya menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) tahun 2019  

4. Asumsi Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) berasal dari Jalan Gatot 

Subroto Kecamatan Dumai Selatan dengan alternatif pembebanan 

berdasarkan persentase yang lewat 

5. Pada perencanaan ini dimulai dari kondisi eksisting yaitu tanah timbunan
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