BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Desa Simpang ayam merupakan Desa yang berada di kecamatan Bengkalis

Kabupaten Bengkalis lokasi desa ini tepatnya disebelah kanan sebelum menuju
desa prapat tunggal. Desa ini merupakan desa yang bisa dikatakan berada
dikawasan penghujung pulau Bengkalis, dan desa simpang ayam hanya memiliki
jalan satu-satunya yang di lewati oleh masyarakat setempat untuk pergi ke kampus
Politeknik Negeri Bengkalis jurusan Kemaritiman, perkebunan, dan juga tempat
wisata, yang disebut oleh kalangan masyarakat setempat yaitu pantai “SESAI”.
Disebut pantai sesai dikarnakan pantai tersebut banyak terdapat sesai dari
pada pasir di tepian bibir pantai, tetapi pantai ini memiliki ciri khas tersendiri yang
menarik untuk di kunjungi dikarnakan pemandangan kiri kanan sebelum pantai
terdapat perkebunan karet dan perkebunan nenas madu petani setempat.
Berdasarkan untuk rencana kedepannya pantai sesai ini akan di jadikan salah satu
objek wisata yang akan di jadikan tempat rekreasi seperti pantai yang ada di
kabupaten Bengkalis.
Oleh karna itu perlunya Akses jalan tersebut perlu dilirik oleh pemerintah
setempat, dikarnakan kondisi jalan untuk menuju area pantai tersebut mengalami
berbagai macam kondisi kerusakan antara lain, berlubang,amblas bahkan 200 m
sebelum pantai belum diberi perkerasan yang memadai sehingga ini menjadi salah
satu kendala masyrakat setempat maupun luar daerah untuk mengunjungi pantai
tersebut.melihat kasus ini maka perlu penyediaan tranportasi yang memadai guna
menunjang serta mendukungnya dalam proses pengembangan sosial ekonomi
masyarakat setempat.Pemilihan lokasi pengambilan Tugas Akhir dilokasi Simpang
Ayam ini karena jalan ini merupakan perkerasan kaku (rigid pavement) serta juga
setengah dari jalan tersebut sudah dihamparkan base untuk menutupi kondisi jalan
yang mengalami rusak parah tersebut. dan juga kondisi 400 meter sebelum pantai
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itu tidak ada perkerasan sehingga hal itu pemicu penyebab kendala bagi masyarakat
untuk mengunjungi pantai tersebut.Melihat kondisi kasus seperti ini peneliti tertarik
untuk merencanakan ulang tebal perkerasan jalan dengan perkerasan lentur
(Flexible Pavement) karena jalan tersebut merupakan jalan lokal yang tidak
memiliki jumlah lalu lintas harian yang besar. Maka peneliti akan merencanakan
ulang tebal perkerasan lentur (Flexible Pavement) dengan menggunanakan metode
Manual Perkerasan Jalan Revisi September 2017 Nomor 02/M/BM/2017 dan
rencana anggaran biayanya, dengan panjang perencanaan dari STA 2+500 – 5+700
Adapun kondisi jalan yang ada

dilokasi perencanaan tersebut bisa dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Kondisi Eksisting 1 Sta 02+500- Sta 03+000

Kondisi Ekisting 1 panjang jalan sekitar 500 m dimulai dari Sta 2+500 sampai
dengan Sta 3+000 dengan lebar jalan 6 meter dan lebar bahu jalannya 1 meter.
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Gambar 1.2 Kondisi Eksisting 2 Sta 03+000-03+300

Kondisi Ekisting 2 panjang jalan 300 meter dengan lebar hamparan Base 9
meter dan dan bahu jalanya 0.5 meter.

Gambar 1.3 Kondisi Eksisting 3 Sta 03+300-05+500

Kondisi Ekisting 3 panjang jalan 2,2 km dengan lebar 4 m dan bahu jalan 2 m.
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Gambar 1.4 Kondisi Eksisting 4 Sta 05+500- 5+700

Kondisi Ekisting 4 jalan menuju pantai belum dilakukan perkerasan, lebar
jalan 6 meter untuk panjang jalan tersebut sekitar 200 meter.

1.2

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai

berikut:
1.

Berapakah Daya Dukung Tanah (DDT) yang ada dilapangan?

2.

Berapakah lalu lintas Rata-Rata (LHR) dilapangan

3.

Berapakah tebal lapisan perkerasan lentur yang dibutuhkan pada ruas jalan
simpang ayam kec. Bengkalis ?

4.

Berapakah anggaran biaya yang dibutuh kan dalam perencanaan tebal
perkerasan lentur pada jalan Simpang Ayam kec.Bengkalis Kab. Bengkalis?

1.3

Tujuan penelitian
Berdasasarkan dari pemaparan perumusan masalah yang ada,maka tujuan

yang ingin di capai peneliti ini adalah :
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1.

Untuk mengetahui

kekuatan Daya Dukung Tanah (DDT) yang ada

dilapangan
2.

Untuk mengetahui data lalu lintas

harian Rata-Rata (LHR) yang ada

dilapangan
3.

Untuk mendapatkan tebal perkerasan lentur (Flexible Pavement) yang
mampu menahan beban sesuai masa layan perencanaan berdasarkan data
apa saja yang di dapat kan dari lapangan.

4.

Menghitung

rencana

Anggaran

biaya

yang di

butuhkan

dalam

merencanakan tebal perkerasan lentur

1.4

Batasan Masalah
Untuk pembahasan permasalahan dalam skripsi ini memerlukan batasan

guna mendapatkan solusi yang tepat pada penanganan masalah ini,untuk batasan
tersebut adalah :
1.

Lokasi penelitian di JL. Simpang Ayam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis

2.

Adapun panjang jalan yang ingin direncanakan adalah 3.2 km.

3.

Perencanaan tebal perkerasan lentur (flexsible Pavement) menggunakan
manual desaint perkerasan jalan (Bina Marga Revisi September 2017).

4.

Pada penelitian ini tidak merencanakan geometrik jalan.

5.

Pada penelitian ini tidak membahas tentang metode pelaksanaan pekerjaan
dilapangan

6.

Dalam penelitian ini tidak merencanakan dreinase.

7.

Pada perencanaan penulis hanya ingin mengetahui perhitungan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan hanya ingin mengetahui serta mendapatkan
biaya yang di butuhkan untuk merencanakan perkerasan lentur ( flexsible
Pavement) dan tidak membahas masalah upah,peralatan, serta analisa
satuannya.

1.5

Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari penelitian skripsi yang ingin penguji dapatkan dari

perencanaan tebal perkerasan lentur ((Flexible Pavement) adalah sebagai berikut :
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1.

Mengetahui secara detail tentang merencanakan perkerasan lentur dengan
mengunakan metode Bina Marga Revisi September 2017 Nomer
02/M/BM/2017. sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku.

2.

Mengetahui (RAB) rencana anggaran biaya yang di butuhkan dalam
perencanaan ini.

6

