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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk 

pengembangan sarana dan prasarana transportasi,  terutama dalam pengembangan 

transportasi darat dengan melakukan penambahan hingga perbaikan terhadap 

jalan. Jalan Parit Tugu yang berada di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 

Provinsi Riau merupakan salah satu ruas jalan yang mendapat anggaran untuk 

dilakukan pembangunan. Namun sebelum mencapai umur rencana, jalan yang 

dibangun pada tahun 2020 tersebut telah mengalami kerusakan dibeberapa bagian 

titik jalan. Menurut Silvia Sukirman (1999) Kerusakan-kerusakan pada konstruksi 

perkerasan jalan dapat disebabkan oleh lalu lintas, air hujan, beban roda 

kendaraan berat, dan kondisi muka air tanah yang tinggi. 

 

Gambar 1.1 Kondisi kerusakan pada perkerasan jalan lentur 

(Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021) 

 

 Perbaikan jalan yang tepat dilakukan dengan melakukan penilaian 

terhadap kondisi permukaan jalan berdasarkan pada jenis kerusakan yang 

ditentukan secara visual dan menggunakan alat ukur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil adalah 

sebagai berikut : 

1. Apa sajakah jenis kerusakan yang terjadi pada Jalan Parit Tugu Kecamatan 

Medang Kampai Kota Dumai? 

2. Apakah yang menjadi faktor penyebab Jalan Parit Tugu Kecamatan Medang 

Kampai Kota Dumai rusak sebelum habisnya umur rencana? 

3. Berapakah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan berdasarkan 

metode MDPJ 2017? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan ini adalah : 

1. Untuk menentukan jenis kerusakan jalan yang terjadi pada Jalan Parit Tugu 

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. 

2. Untuk mendapatkan faktor penyebab Jalan Parit Tugu Kecamatan Medang 

Kampai Kota Dumai rusak sebelum habisnya umur rencana. 

3. Dapat menghitung biaya pembangunan yang dibutuhkan berdasarkan 

metode MDPJ 2017. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis tebal perkerasan dilakukan dengan metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan 2017 Revisi September. 

2. Jalan yang akan ditinjau sepanjang 2,972 km. 

3. Faktor penyebab kerusakan ditinjau dari sisi perencanaan. 

 

1.5 Manfaat Perencanaan 

 Adapun manfaat yang didapat dalam perencanaan ini adalah : 

1. Dapat mengetahui faktor penyebab Jalan Parit Tugu Kecamatan Medang 

Kampai Kota Dumai rusak sebelum habisnya umur rencana.  
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2. Mengetahui biaya pembangunan yang dibutuhkan berdasarkan metode 

MDPJ 2017. 
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