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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Jalan Gatot Subroto yang berada di Kecamatan Dumai Selatan merupakan 

salah satu akses lalu lintas yang menghubungkan antara kota Dumai menuju kota 

Pekanbaru dan Juga sebagai akses jalan lalu lintas Timur Sumatera (kota Medan, 

Aceh, dan kota-kota lainnya) sehingga banyak kendaraan berat industri melintasi 

jalan tersebut. Untuk menunjang hal itu, maka dibutuhkan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung segala aktifitas masyarakat kota Dumai. 
 

 
Gambar 1.1 : Kondisi lapangan diruas Jalan Gatot Subroto. 

Sumber : Dokumentasi Lapangan (2021). 

 

Besarnya pengaruh suatu beban sumbu kendaraan terhadap kerusakan 

disebut dengan faktor perusak jalan (vehicle damage factor/VDF). VDF 

merupakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu 

tunggal kendaraan dalam satu kali lintasan beban standar sumbu tunggal yaitu 

8,16  ton. Dalam perhitungan beban kendaraan pada umumnya permasalahan yang 

timbul adalah adanya indikasi pengunaan beban standar kendaraan untuk 

perencanaan tebal perkerasan jalan. 



2 
 

Dari pengamatan sementara, rusaknya jalan Gatot Subroto disebabkan 

oleh tingginya beban kendaraan, sehingga perlu dilakukan desain tebal perkerasan 

jalan berdasarkan beban aktual yang melewati jalan tersebut kemudian 

dibandingan dengan menggunakan beban standar, hal ini dikarenakan beban 

standar yang direncanakan saat ini membuat jalan rusak sebelum masa layanannya 

habis. 

Oleh karena hal tersebut, maka perencana ingin merencanakan 

perbandingan tebal perkerasan jalan antara beban standar dengan beban aktual  

pada perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan metode Manual Desain 

Perkerasan Jalan 2017 (MDPJ 2017). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu pokok rumusan   

masalah, yaitu : 

a. Apa jenis kerusakan yang terjadi pada jalan Gatot Subroto ? 

b. Bagaimana mendesain tebal perkerasan kaku yang membandingkan 

antara beban standar dengan beban aktual pada jalan Gatot Subroto ? 

c. Berapa anggaran biaya untuk merencanakan perkerasan kaku pada 

jalan Gatot Subroto ? 

 
1.3 Tujuan Perencanaan 

Perencanaan ini secara spesifik memiliki tujuan utama yang akan dicapai yaitu : 

a. Menentukan pemeliharaan terhadap kerusakan pada jalan Gatot 

Subroto. 

b. Mengetahui perbedaan tebal dan desain perkerasan kaku dengan 

menggunakan metode (MDPJ 2017). 

c. Mengetahui besar anggaran biaya dalam perencanaan jalan tersebut. 

 
1.4 Manfaat Perencanaan 

Berdasarkan perbandingan perancangan tebal perkerasan jalan antara beban 

standar dengan beban aktual  pada perkerasan kaku (rigid pevement) 
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menggunakan metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2017 (MDPJ 2017). Maka 

perancangan ini bermanfaaat sebagai berikut : 

a. Mengetahui jenis kerusakan yang pada lokasi penelitian. 

b. Mahasiswa dapat menghitung tebal dan anggaran biaya untuk jalan 

yang direncanakan. 

c. Agar perencanaan ini dapat bermanfaat mahasiswa teknik sipil dalam 

perencanaan perkerasan jalan 

d. Sebagai tinjauan atau rujukan perbandingan perancangan tebal 

perkerasan jalan antara beban standar dengan beban aktual. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, maka batasan masalah dalam 

perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

a. Panjang jalan yang akan direncanakan adalah sepanjang 1 km mulai 

dari STA 4+365 sampai STA 5+365. 

b. Untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kota Dumai Tahun 2020. 

c. Untuk devisi perencanaan tidak menganalisa tentang drainase dan bahu 

jalan 

d. Perencanaan ini dilaksanakan pada konstruksi jalan dengan 

menggunakan perkerasan kaku dan dilintasi oleh kendaraan berat. 
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