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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah kota Dumai mempunyai program tentang pembangunan 

peningkatan jalan perkerasan lentur (Flexibel Pavement) menggunakan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) 2021, dikarnakan pemerintah ingin mensejahterakan 

masyarakat pembangunan peningkatan jalan ini dilaksanakan di Jalan Harapan, 

Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Jalan ini juga 

merupakan salah satu akses jalan yang sangat penting digunakan masyarakat 

setempat untuk menghubungkan antara jalur lalu lintas ke Kelurahan Bukit Timah 

dan Kelurahan Purnama.  

Berdasarkan hasil pra survey di lapangan kondisi eksisting jalan yang akan 

direncanakan dengan panjang jalan 2450 m dan lebar 5 m, agar didapatkan kulitas 

yang baik untuk peningkatan kondisi sekarang dan masa yang akan datang, maka 

dilokasi ini akan direncanakan tebal perkerasan lentur (Flexibel Pavement) sesuai 

dengan rencana pemerintahan kota Dumai menggunakan Dana Alokasi Kahusus 

2021 (DAK). 

Oleh karna itu dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa untuk 

menginvestigasi permasalahan yang ada maka perlu dilakukan perencanaan 

peningkatan jalan lentur (flexibel pavement) menggunakan metode  Manual 

Desain Perkerasan Jalan (MDPJ 2017) dan menentukan rencana anggaran biaya 

pada jalan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pemilihan judul skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1Kondisi Eksisting 

Sumber : Dokumentasi lapangan 2021 
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1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam perencanaan ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Berapakah kekuatan daya dukung tanah (DDT) dilapangan ? 

2. Berapakah lalu lintas harian rata-rata (LHR) dilapangan ? 

3. Berapakah tebal perkerasan lentur yang akan dibutuhkan pada ruas Jalan 

Harapan Kelurahan Bagan Keladi ? 

4. Berapakah rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk 

peningkatan jalan pada ruas Jalan Harapan Kelurahan Bagan Keladi? 

 

1.3 Tujuan Perencanaan  

Tujuan yang akan dicapai dari perencanaan pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui kekuatan daya dukung tanah (DDT) yang ada dilapangan. 

2. Mengetahui data lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang ada dilapangan. 

3. Mengetahui tebal perkerasan lentur dalam menangani permasalahan 

peningkatan perkerasan jalan lama dengan menggunakan Manual Desain 

Perkerasan Jalan 2017. 

4. Mengetahui perkiraan anggran biaya pada lokasi perencanaan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan  perencanaan  yang dibatasi dalam skripsi 

ini antara lain : 

1. Panjang jalan yang direncanakan adalah dari STA 00+250 s/d STA 2+690 

m dengan survey long section dan cross section per 200 meter untuk cross 

section diambil. 

2. Dalam perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2019 Kota Dumai. 

3. Tidak merencanakan saluran drainase 
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1.5 Manfaat Perencanaan 

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai, sebagai salah 

satu acuan untuk menentukan desain perkerasan jalan yang tepat pada 

jalan Harapan, Kelurahan Bagan Keladi yang mengacu pada pendekatan 

teknis serta untuk membantu kegiatan pembangunan peningkatan 

perkerasan lentur dalam wilayah Kota Dumai. 

2. Mampu merencanakan perkerjaan pembangunan peningkatan jalan yang 

meliputi perencanaan tebal perkerasan lentur dengan menggunakan 

Manual desain Perkerasan Jalan 2017. 
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