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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan ialah media dan prasana infrastuktur daratnya yang diperlukan 

menunjang mobillisasi pemunuhan kebutuhan manusia. Seiring dalam 

berkembangan zamandan diiringin dengan pesatnya pertumbuhan pendudukan 

serta kebutuhan manusiat terhadap sarana dan transportasi yang tepat, dengan 

bertambah pada pembentukan dalam bentuk beban kendaraan yang melintas. 

Ruas Jalan Pangleseran – Leuwiliang ini bertempatan di desa parakanlima 

kecamatan cikembar Kabupaten Sukabumi serta memiliki panjang 2.800 km dan 

lebar 3.50 meter. Ruas jalan ini merupakan jalan alternatif menuju Jalan ke 

Jampang Tengah dan merupakan jalan menuju objek wisata yaitu Situ Cipiit, maka 

dari itu untuk mendukung sarana dan prasaran jalan tersebut diperlukan kondisi 

jalan yang baik. Ruas Jalan Pangleseran - Leuwiliang ini termasuk dalam kategori 

kelas jalan III C dan termasuk klasifikasi jalan lokal dengan system jaringan jalan 

sekunder. Dengan kondisi struktur lapisan perkerasan jalan yang kurang baik maka 

diperlukan adanya desain ulang tebal kerasannya, dengan Ruas Jalan Pangleseran - 

Leuwiliang ini. 

 Diperuntukan pada penentuan perkersan jalan tersebut diperlukan adanya Uji 

Dynamic Cone Penetromer (DCP) supaya mengetahui nilai CBR tanah dasar di 

Ruas Jalan Pangleseran – Lewiliang Kabupaten Sukabumi. Mengingat dasar dari 

masalah yang telah digambarkan, ingin mengkajian tentang “Uji Dynamic Cone 

Penetromer (DCP) untuk menentukan tebal perkerasan lentur”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada masalah yang menjadi dasar penelitian di Ruas Jalan Pangleseran – 

Leuwiliang ini yang dilihat dari sisi infrastrukturnya yang terdapat pada kondisi 

jalan yang kurang baik Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dirumuskan 

masalah-masalah yang ada kajiannya:  
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1. Bagaimana nilai CBR tanah dasar pada Ruas Jalan Pangleseran – Leuwiliang 

Kabupaten Sukabumi yang akan menjadi acuan untuk menentukan tebal 

perkerasan? 

2. Bagaimana tebal perkerasan lentur yang sesuai dengan Perencanaan Tebal 

Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen No. SNI 

1732-1989-F pada Ruas Jalan Pangleseran – Leuwiliang Kabupaten 

Sukabumi? 

3. Bagaimana jenis perkerasan lentur yang sesuai pada Ruas Jalan Pangleseran 

- Leuwiliang Kabupaten Sukabumi? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Kajian ini untuk memperoleh apa yang sesuai dari yang direncakan, adapun 

tujuannya yaitu:  

1. Mengetahui hasil nilai CBR tanah dasar di Ruas Jalan Pangleseran – 

Lewiliang Kabupaten Sukabumi 

2. Mengetahui hasil perkerasan dari apa yang direncakan yang menjadi obyek 

kajian.  

3. Mengetahui jenis perkerasan lentur yang sesuai pada Ruas Jalan Pangleseran 

- Leuwiliang Kabupaten Sukabumi  

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Pada penelitian di Ruas Jalan Pangleseran – Leuwiliang Kecamatan Cikembar 

Kabupaten Sukabumi dengan masalah dan juga kajian permasalahan:  

1. Lokasi penelitian ini merupakan salah satu jalan alternatif menuju Jalan ke 

Jampang Tengah dan Jalan menuju objek wisata yaitu Situ Cipiit, maka dari 

itu diperlukan jalan dalam kondisi yang baik guna memberikan kenyamanan 

bagi penguna jalan yang melintas di Ruas Jalan tersebut. 

2. Kajian ini untuk penilaian dan melihat yang mendasar dari acuan lapisan jalan 

tersebut.  

3. Penelitian ini dilakukan diperuntukan untuk melihat pelapisan yang selaras 

dengan kajian.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah didapat maka penelitian ini menggunakan 

metode praktek lapangan. Untuk metode praktek lapangan yang lebih detailnya 

akan dijelaskan. 

1. Metode Praktek Lapangan 

Metode yang lebih menekankan langsung kepada praktek dilapangan untuk 

menguji secara mendalam terhadap suatu masalah. Adapun teknik praktek 

lapangan yang mendalam. Untuk pengumpulannya yaitu:  

1) Praktek Langsung 

Penulis melakukan pengujian langsung kelapangan untuk mendapatkan 

data hasil pengujian. 

2) Observasi Lapangan 

Dipergunakan untuk mendapatkan korelasi analisa dan pembahasannya.  

3) Eksplorasi Perpustakaan 

Kepemimpinan dengan dipergunakan dari penulisan dari pembelajaran 

perkuliahan.  

4) Metode Bimbingan 

Pelaksanaan dengan yang ahli, dan yang dibuat dari skripsi ini.  
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1.6  Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Menuliskan, Skripsi dengan pengelompokan:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam hal ini dengan pemaparan apa yang melatarbelakanginya, rumusan 

serta pembatasan permasalahan, pola pemikiran dan mengenai penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai perkerasan jalan lentur dan 

Uji DCP, dasar teori, penelitian-penelitian sebelumnya berikut standar – 

stnadar dipergunakan.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dibahas mengenai dari persiapan, pengecekan data yang akan diolah, 

perencanaan tebal lapisan perkerasan lentur. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab dengan uraian hasil data uji, pembahasan masalah.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengolahan Data Mengunakan 

Metode Analisis Komponen 

Survei Lokasi 

Data Uji DCP 

Menghitung LHR 

Persiapan 

Kesimpulan 
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Terdapat tentang penarikan besar sebuah penulisan, untuk kajian berikutnya 

yang memiliki manfaat.  

 


