
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang  

Mobilisasi yaitu suatu sistem pergerakan atau perpindahan objek, baik 

berupa manusia ataupun barang dari suatu tempat ketempat  tujuan dalam 

jangka waktu tertentu. Mobilisasi adalah salah satu kebutuhan seluruh 

manusia yang menyebabkan adanya transportasi. Sedangkan Sukanto (2006) 

menyatakan transportasi sendiri merupakan perpindahan dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan 

oleh tenaga manusia, hewan atau mesin pada sebuah jalan.  

Keinginan pengguna  jalan untuk sampai tujuan  dengan nyaman dan 

selamat pada saat perjalanan merupakan suatu standarisasi untuk penyediaan 

fasilitas prasarana transportasi yang baik. Dengan demikian jalan yang 

direncanakan harus mempunyai tingkat efisiensi, keamanan,  kenyamanan 

yang cukup memadai sesuai dengan  kondisi setempat baik secara teknis, 

ekonomi, maupun sosial.  

Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan pada tahun 2015 

pertumbuhan penduduk Tanjung Bintang adalah 73.958 jiwa dan pada tahun 

2019 adalah 77.410 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk maka bertambah 

juga mobilisasi, karena jumlah kebutuhan hidup yang semakin besar. 

Sehingga transportasi memegang peranan penting sebagai sarana mobilitas 
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masyarakat pada daerah tersebut. Namun besarnya mobilitas pada daerah ini 

tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai.  

Hal ini dapat di lihat dari salah satu ruas jalan di Kecamatan Tanjung 

Bintang yaitu ruas Jalan Raya Serdang, secara kasat mata keadaan ruas Jalan 

Raya Serdang mengalami kerusakan cacat permukaan berupa lubang. 

Kerusakan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidaknyamanan 

dalam berkendara sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan di jam-jam 

tertentu. 

Selain kemacetan jalan, buruknya drainase juga menjadi penyebab 

ketidaknyamanan infrastruktur jalan. Saat hujan turun air akan menggenang 

di badan jalan dan memperparah kerusakan jalan karena air tidak di alirkan 

dengan baik. Jalan Raya Serdang telah mengalami perbaikan berkali-kali 

namun tetap mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas 

perlu diadakan perbaikan jalan dengan melakukan analisis kerusakan jalan 

dan Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) untuk mengetahui tingkat kerusakan 

jalan dan jenis kendaran yang melintas pada jalan tersebut dengan 

mengunkanan metode Bina Marga. Selanjutnya memberi penanganan berupa 

peningkatkan jalan aspal menjadi perkeresan beton semen dengan standar 

Bina Marga 2003. Sehingga dari alasan tersebut penulis mengangkat tugas 

akhir dengan judul “Studi Perencanaan Perkerasan Beton Semen pada Ruas 

Jalan Raya Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan”. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Lalu-litas Harian Rata-rata (LHR) Jalan Raya Serdang, 

Kecamatan Tanjung, Bintang Lampung Selatan?  

2. Kerusakan apa saja yang ada pada Ruas Jalan Raya Serdang, Kecamatan 

Tanjung Bintang, Lampung Selatan? 

3. Bagaimana rencana tebal perkerasan beton semen pada Ruas Jalan Raya 

Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan menggunkan 

standar Bina Marga 2003 dan mengunakan perhitungan Engineering 

Estimate spesifikasi 2018? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi Lalu-litas Harian Rata-rata (LHR) Jalan Raya 

Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

2. Mengidentifikasi kerusakan pada Ruas Jalan Raya Serdang, Kecamatan 

Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

3. Melakukan perencanaan tebal perkerasan beton semen pada Ruas Jalan 

Raya Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan 

menggunkan standar Bina Marga 2003 dan mengunakan perhitungan 

Engineering Estimate spesifikasi 2018 

 

1.4. Batasan Penelitian 

 

1. Daerah penelitian sepanjang  500 m pada ruas Jalan Raya Serdang, 

Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 
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2. Survey Lalu-litas Harian Rata-rata (LHR) di lakukan satu hari pada hari 

kerja di jam-jam sibuk. 

3. Analisis kerusakan jalan berupa badan jalan dengan metode Keputusan 

Direktur Jendral Bina Marga No 77/KPTS/Db/1990 dan Tata Cara 

Penyusunana Program Pemeiliharaan Jalan Kota (1990) 

4. Merencanakan tebal perkerasan jalan beton semen menggunakan standar 

Bina Marga 2003. 

5. Perhitungan rancangan anggaran biaya berupa tebal perkerasan sepanjang 

500 m mengunakan Engineering Estimate spesifikasi 2018. 

 

1.5. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi peneltian berada di ruas Jalan Raya Serdang Desa Serdang, 

Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Salatan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui dan melakukan analisis serta penanganan kerusakan jalan 

pada Jalan Raya Serdang Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, 

Lampung Salatan . 

2. Memberikan rekomendasi penanganan perkerasan jalan pada Ruas Jalan 

Raya Serdang  kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lampung Salatan. 

 

1.7. Tahapan Penelitian  

Adapun tahapan yang di lakukan pada penelitian ini mencakup 

beberapa hal yaitu sebagai berikut : 
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1. Identifikasi Masalah 

Sebelum melakukan penelitian penulis harus mencari permasalahan apa 

saja yang berkaitan dengan penelitian. Dari permasalahan tersebut peneliti 

membuat rumusan masalah juga batasan masalah pada ruang lingkup yang 

akan di teliti. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini, mengumpulkan sumber-sumber data yang di perlukan 

dalam penelitian, baik data sekunder maupun data primer sebagai bahan 

penelitian. 

3. Analisis Data 

Kegiatan analisis data yaitu penulis menganalisis data yang telah 

dikumpulkan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu 

menyelesaikan masalah dengan mengambakan secara detail berdasarkan 

fakta dari hasil analisis data. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini membahas hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis 

data-data. Selain itu memberikan kesimpulan yang didapatkan setelah 

melakukan penelitian juga memberikan saran yang di perluhkan. 

 

1.8. Sistematika Penulisan  

Pada subbab ini memaparkan sistematika pembahasan yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan penulisan yaitu terdiri dari:  

1. Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 
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rumusan masalah, batasan masalah, lokasi penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.  

2. Bab II Tinjauan Pusataka 

Pada bab ini menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku 

ilmiah, jurnal, artikel, ataupun sumber-sumber lain yang mendukung 

penelitian ini. 

3. Bab III Metodologi  

Pada bab ini menguraikan tentang objek penelitian, metodologi penelitian 

dan pelaksanaan penelitian.  

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini menguraikan hasil pengolahan data dan pembahasan 

perencanaan perkerasan beton semen pada Ruas Jalan Raya Serdang, 

Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

5. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil dan 

pembahasan penelitian. 


