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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Perkembangan jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan 

dengan kemajuan teknologi dan hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu jalan 

merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai daerah tujuan. 

Fungsi utama dari jalan raya adalah melayani pergerakan lalu-lintas, 

memudahkan manusia mencapai tujuan dan pendistribusian barang dengan cepat, 

aman, nyaman dan ekonomis. Dengan demikian perlu dilakukan pemeliharaan 

jalan raya agar tidak terjadi kerusakan secara terus menerus. 

Pada pemeliharaan periodik jalan Kabupaten Sukabumi banyak ditemukan 

kerusakan-kerusakan dini sebelum umur rencana jalan tercapai, adapun definisi 

dari pemeliharaan periodik adalah pemeliharaan yang dilakukan berulang dalam 

interval waktu tertentu, dengan maksud untuk mempertahankan kondisi jalan 

sesuai dengan yang direncanakan selama masa layanan. 

Pada kesempatan ini, penulis akan menganalisa salah satu ruas jalan di 

Kabupaten Sukabumi yang telah dilaksanakan pada ruas jalan: Nagrak-Sinagar 

oleh kontraktor CV. MUBARAK MEGAH PERKASA. Penulis mengambil 

sampel ruas jalan ini karena salah satu wilayah kerja penulis dan menjadi suatu 

ketertarikan akan permasalahan-permasalahan tentang kerusakan dini pada 

program pemeliharaan periodik jalan kabupaten yang kompleks di masyarakat 

saat ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010 ruas jalan: Nagrak-Sinagar 

saat itu lalulintas harian rata-rata tidak begitu padat, sehingga digunakan 

konstruksi latasir kelas B (SS-B) dengan ketebalan maximum 2.00 cm. dan 

ditahun 2012 ditangani kembali dengan konstruksi Lataston Lapis Aus (HRS-

WC) dengan ketebalan maximum 3.00 cm, Penulis menganalisa kegiatan 

pemeliharaan periodik jalan pada ruas jalan: Nagrak-Sinagar dengan data 

lalulintas pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat dua peneliti 

yang membahas tentang tebal perkerasan jalan menggunakan metode 

SKBI.2.3.26.1987, Muyasyaroh SL dkk melakukan studi kasus paket peningkatan 

ruas jalan siluk-kretek, Bantul DIY. Proses analisis menggunakan metode Analisa 
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Komponen SKBI.2.3.26.1987 diperoleh hasil bahwa untuk lapisan permukaan 

digunakan konstruksi laston dengan tebal 7,5 cm. Pada metode AASHTO 1993 

untuk lapisan permukaan digunakan konstruksi beton aspal dengan tebal 18 cm. 

Sudarno dkk melakukan studi kasus Analisis tebal perkerasan jalan raya 

magelang-purworejo Km 8 sampai Km 9 menggunakan metode SKBI. 

2.3.26.1987 berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil untuk 

lapisan permukaan digunakan konstruksi Lataston lapis Aus (HRS-WC) tebal 3,0 

cm, maka metode yang penulis gunakan adalah metode Analisa komponen SKBI. 

2.3.26.1987. Agar diperoleh tebal perkerasan jalan yang sesuai untuk 

pemeliharaan periodik jalan di Kabupaten Sukabumi khususnya pada ruas jalan: 

Nagrak-Sinagar, metode Analisa Komponen penulis pilih karena pada umumnya 

metode ini hanya digunakan untuk ruas jalan baru atau pada kegiatan 

peningkatan/pembangunan jalan, sedangkan ruas jalan: Nagrak-Sinagar adalah 

jalan yang existingnya sudah ada hanya dilaksanakan dengan overlay existing 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut maka dirumuskanlah 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Konstruksi apa yang sesuai pada kegiatan pemeliharan periodik jalan di 

ruas jalan: Nagrak-Sinagar ? 

2. Apakah tebal perkerasan jalan sudah sesuai pada saat digunakan metode 

analisa komponen SKBI 2.3.26.1987 dengan kegiatan pemeliharaan 

periodik jalan di tahun2019 ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan jalan sebelum umur 

layanannya selesai pada kegiatan pemeliharaan periodik jalan di ruas jalan: 

Nagrak-Sinagar ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhitungan tebal perkerasan 

jalan, dalam perencanaan pemeliharaan periodik jalan dengan kondisi existing 

lapangan di tahun 2019. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan tebal perkerasan dan konstruksi jalan apa yang sesuai 

pada pemeliharaan periodik jalan di Kabupaten Sukabumi khususnya pada 

ruas jalan: Nagrak-Sinagar. 

2. Menentukan kebutuhan tebal perkerasan jalan yang sesuai dalam 

perencanaan pemeliharaan periodik jalan di ruas jalan: Nagrak-Sinagar, 

dengan menggunakan metode analisa komponen SKBI. 2.3.26.1987 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan sebelum 

umur layanannya selesai pada kegiatan pemeliharaan periodik jalan di ruas 

jalan: Nagrak-Sinagar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini dijadikan sebagai penelitian dasar untuk penelitian lain 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pemeliharaan 

periodik jalan di Kabupaten Sukabumi. 

2. Sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan tentang kegiatan pemeliharaan 

periodik jalan di Kabupaten Sukabumi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di ruas jalan: Nagrak-Sinagar Kabupaten Sukabumi. 

2. Pengujian CBR lapangan menggunakan DCP. 

3. Penelitian mencari perkuatan jalan lama (pelapisan tambahan / overlay) 

4. Analisa komponen SKBI 2.3.26. 1987. 

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Tahapan dalam penelitian ini dilihat dalam kerangka berfikir di bawah ini : 

  

 

 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur 

A 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data Sekunder 

 Data LHR 

 Data Curah Hujan 

 Data CBR Laboratorium 

 

Pengolahan Data 

Perancangan Tebal Perkerasan 

Metode Analisa Komponen 

SKBI 1987 

Hasil 

Kesimpulandan Saran 

A 


