
 

 

1 

 

BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan infrastruktur di 

Indonesia meningkat dengan pesat. Hal ini menuntut para insinyur di Indonesia 

untuk mengembangkan keahliannya agar dapat membangun dan merealisasikan 

sarana infrastruktur di Indonesia. Dengan tersedianya infrastruktur yang mumpuni 

dan memadai dapat mendukung perkembangan akses dan perekonomian di 

Indonesia. Salah satu bidang teknik sipil yang mengambil peran penting adalah 

dalam bidang transportasi dan jalan raya, dengan adanya jalan yang mampu 

memenuhi kebutuhan transportasi di Indonesia akan meningkatkan akses dan 

perekonomian. 

 Ruas jalan akan mencapai taraf keamanan dan kenyamanan yang maksimal 

apabila dalam perencanaan dilakukan menggunakan metode yang telah 

ditetapkan. Ada bebrerapa metode tebal perkerasan yang digunakan oleh berbagai 

negara, antara lain : AASHTO (American Association of State Highway and 

Tranportation Officials) dan The Aspalt Institute (Amerika), Austroads 

(Australia), Road Note (Inggris), dan Analisa Komponen dari Bina Marga 

(Indonesia). Setelah dilakukan perancangan tebal perkerasan kemudian dilakukan 

evaluasi untuk memastikan jalan tersebut mampu memenuhi kebutuhan beban 

lalu-lintas yang ada atau tidak. Hal ini dapat dilakukan menggunakan program. 

Banyak program yang dapat digunakan, pada penelitian ini digunakan Program 

Kenpave. 

 Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai evaluasi 

tebal perkerasan jalan. Metode tebal perkerasan jalan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Metode Analisa Komponen 1987 (Indonesia) dan Metode 

Asphalt Institue (Amerika) serta melakukan evaluasi kedua metode perkerasan 

jalan tersebut menggunakan Program Kenpave. Penelitian ini bersumber dari data 

sekunder pada Proyek Peningkatan Jalan Gumenter-Kabuaran, Kabupaten 

Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
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 Ruas jalan Gumenter-Kabuaran termasuk jalan kolektor yang memiliki lalu-

lintas kendaraan yang tinggi, karena terdapat lokasi strategis seperti sekolah serta 

pasar. Selain itu, ruas jalan ini menjadi jalur transportasi kendaraan berat bahan 

timbunan bagi proyek double track rel Kutoarjo-Kroya. Namun perancangan tebal 

perkerasan awal dirancang sebelum adanya kegiatan transportasi kendaraan berat 

bahan timbunan proyek double track rel Kutoarjo-Kroya. Maka dari itu perlu 

adanya beberapa alternatif perancangan ulang tebal perkerasan jalan yang mampu 

menahan beban lalu-lintas saat ini dengan menggunakan Metode Analisa 

Komponen dan Asphalt Institute. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana perhitungan tebal perkerasan jalan menggunakan Metode Analisa 

Komponen Bina Marga dan Metode Asphalt Institute? 

b. Bagaimana hasil perbandingan tebal perkerasan jalan antara Metode Analisa 

Komponen Bina Marga dengan Metode Asphalt Institute? 

c. Bagaimana analisis tebal perkerasan jalan menggunakan Program Kenpave? 

d. Bagaimana analisis kerusakan perkerasan jalan dengan menggunakan Metode 

Asphalt Institute? 

1.3.  Lingkup Penelitian 

 Agar tetap pada tujuan yang akan dicapai, penelitian ini memiliki batasan 

masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder dari data proyek 

peningkatan jalan Gumenter-Kabuaran yang didapat dari CV. Adhi Jaya 

Consultant Kebumen selaku konsultan perencana. 

b. Perhitungan perancangan tebal perkerasan jalan menggunakan Metode 

Analisa Komponen Bina Marga dan Metode Aspalt Institute. 

c. Hasil perhitungan perancangan tebal perkerasan jalan akan dievaluasi 

menggunakan Program Kenpave. 

d. Melakukan analisis kerusakan perkerasan jalan menggunakan Metode Asphalt 

Institute. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menghitung tebal perkerasan jalan menggunakan Metode Analisa Komponen 

dan Metode Asphalt Institute. 

b. Membandingkan hasil perhitungan tebal perkerasan jalan antara Metode 

Analisa Komponen Bina Marga dengan Metode Asphalt Institute. 

c. Melakukan analisis tebal perkerasan dengan menggunakan Program Kenpave. 

d. Melakukan perhitungan analisis kerusakan perkerasan jalan pada hasil kedua 

metode perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode Asphalt Institute. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Dapat dijadikan acuan tambahan bagi mahasiswa dalam perancangan tebal 

perkerasan jalan saat mengenyam pendidikan. 

b. Mahasiswa mampu memahami perhitungan metode tebal perkerasan jalan 

Analisa Komponen Bina Marga dan Asphalt Institute serta membandingkan 

hasil tebal perkerasan antara dua metode tersebut. 

c. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap hasil metode tebal 

perkerasan jalan menggunakan Program Kenpave, serta menganalisis 

kerusakan perkerasan pada jalan tersebut.  

 

 

 


