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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang disertai pesatnya pertambahan jumlah kendaraan 

di Indonesia, menuntut para akademisi terutama di bidang teknik sipil untuk 

memperdalam kemampuannya dalam meningkatkan sarana insfrastruktur terutama 

jalan. Sebuah daerah yang ditunjang dengan insfrastruktur jalan yang baik maka 

aliran perekonomian suatu daerah akan meningkat dan dengan meningkatnya 

perekonomian tiap-tiap daerah maka suatu negara akan berkembang. Perlu 

perencanaan jalan yang matang agar tingkat pelayanan, kenyamanan, dan 

keamanaan pengguna jalan bisa terwujud. Gupta (2015) menyatakan bahwa 

berkurangnya waktu dan biaya perjalanan serta peningkatan keselamatan 

merupakan hasil akhir dari sistem jalan yang dirancang dengan baik. 

Dalam merancang sebuah perkerasan jalan harus sesuai dengan metode dan 

standar yang telah ditentukan oleh masing-masing institusi agar terciptanya hasil 

yang memuaskan dalam segi kualitas maupun segi ekonomis. Ada beberapa macam 

metode yang digunakan dalam menentukan tebal perkerasan suatu jalan di tiap-tiap 

negara, antara lain: Analisa Komponen dari Bina Marga (Indonesia), Road Note 

(Inggris), AUSTROADS (Australia), AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) dan The Asphalt Institute dari (Amerika). 

Metode tersebut merupakan indikator dalam merencanakan tebal lapis perkerasan. 

Analisis mendalam harus dilakukan pada metode yang telah dipilih. Karena dengan 

analisis mendalam akan diperoleh hasil yang lebih akurat. 

Analisis menggunakan program merupakan cara untuk mempermudah 

dalam mendapatkan komponen-komponen berupa angka yang nantinya dapat 

digunakan untuk menganilisis kerusakan perkerasan jalan. Program yang sudah 

cukup dikenal di lingkungan perencanaan transportasi dan jalan raya diantaranya 

adalah Everseries 5.0, Kenpave, WinPAS 12, Plaxis 3D. Program yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kenpave. 

Analisis Kenpave merupakan perangkat lunak yang menggabungkan 

perkakas fleksibel kenolf dan perkerasaan kaku kenslabs, memungkinkan 
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penggunaan elastis linier, nonlinier dan sifat viskoelastik bahan untuk lapisan yang 

berbeda (Loulizi dkk., 2006). Analisis Kenpave sendiri bukanlah program baru 

dikalangan akademisi perencanaan transportasi dan jalan. Dengan mengevaluasi 

tebal perkerasan yang telah ditentukan, dapat diketahui apakah jalan tersebut 

mampu menahan beban lalulintas yang telah direncanakan. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis melakukan penelitian tentang evaluasi perkerasan jalan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials) dan akan dievaluasi 

dengan program Kenpave. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder 

proyek pembangunan jalan “Twin Road” Maospati-Sukomoro di Kabupaten 

Magetan Provinsi Jawa Timur. 

Magetan merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di kaki Gunung Lawu 

tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Jalan Maospati-Sukomoro merupakan jalan 

provinsi dan merupakan akses utama untuk masuk ke Kota Magetan, Kota Ngawi 

dan Madiun. Letak kota Magetan yang berada di pegunungan mendorong 

wisatawan dari luar kota untuk berwisata atau sekedar melintas. Keberadaan Jalan 

yang dibangun untuk menyambungkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah atau 

yang sering disebut masyarakat sekitar adalah Jalan Tembus membuat durasi 

perjalanan semakin singkat yang berimbas dengan meningkatnya volume 

kendaraan di Kota Magetan. Selain itu kota Magetan sendiri banyak berdiri pabrik 

besar seperti Pabrik Kulit, Pabrik Gula dan Pabrik Tekstil yang memungkinkan 

kendaraan berat melintasi jalan Maospati-Sukomoro. Kemacetan sering terjadi pada 

ruas jalan Maospati-Sukomoro pada hari libur. Proyek pembangunan jalan “Twin 

Road” merupakan proyek yang terealisasi pada akhir tahun 2017 yang digagas 

Pemerintah Kabupaten Magetan dengan tujuan untuk mengurai kemacetan pada 

jalan Maospati-Sukomoro. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan 

pengamatan tentang kondisi volume kendaraan berat yang tinggi selain itu juga 

kondisi jalan yang baru saja diresmikan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara perhitungan perancangan tebal perkerasan jalan metode Bina 

Marga 1987?   

2. Bagaimana cara perhitungan perancangan tebal perkerasan jalan metode 

AASHTO 1993?   

3. Bagaimana perbandingan hasil perancangan tebal perkerasan metode Bina 

Marga 1987 dengan metode AASHTO 1993? 

4. Bagaimana langkah dalam melakukan evaluasi kedua metode tersebut dengan 

program Kenpave? 

5. Bagaimana analisis kerusakan perkerasan jalan dengan program Kenpave pada 

metode Bina Marga 1987 dan metode AASHTO 1993? 

1.3. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar isi dari penelitian ini tetap pada 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari proyek 

pembangunan jalan “Twin Road” Maospati-Sukomoro yang diperoleh dari 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Magetan. 

2. Perhitungan perancangan tebal perkerasan jalan menggunakan metode Bina 

Marga 1987 dan metode AASHTO 1993. 

3. Evaluasi hasil perhitungan metode Bina Marga 1987 dan metode AASHTO 

1993 menggunakan program Kenpave. 

4. Digunakan analisis kerusakan perkerasan jalan menggunakan model The 

Asphalt Institute. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi dan membandingkan tebal perkerasan menggunakan program 

Kenpave berdasarkan  metode Bina Marga 1987 dan metode AASHTO 1993. 

2. Mengetahui analisis kerusakan perkerasan jalan dengan program Kenpave pada 

metode Bina Marga 1987 dan metode AASHTO 1993. 



4 

 

 

 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referens dan 

dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan evaluasi tebal perkerasan jalan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Program Studi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif sebagai 

masukan dan saran bagi program studi teknik sipil agar kedepannya dapat 

lebih mengenalkan program Kenpave kepada mahasiswa. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai cara 

mengevaluasi tebal perkerasan dengan bantuan program Kenpave dan 

menganalisis kerusakan perkerasan pada suatu jalan. 

 

 

 


