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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan raya merupakan sarana transportasi darat yang membentuk jaringan 

transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah, sehingga roda perekonomian dan 

pembangunan dapat berputar dengan baik. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan 

kendaraan, serta kemajuan dibidang industri dan perdagangan, serta distribusi barang dan 

jasa menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas.Terkadang peningkatan volume lalu 

lintas ini tidak diikuti dengan peningkatan jalan yang ada. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya kerusakan jalan yang berakibat tersendatnya arus lalu-lintas,bahkan 

mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas . 

Perkembangan arus lalu-lintas Semarang-Demak saat ini menunjukkan kemajuan 

yang pesat, meliputi perkembangan di bidang ekonomi, industri dan distribusi yang 

termasuk dalam lintas pantura ini. Pada jalur jalan regional Semarang-Demak, tumbuh 

menjadi wilayah perindustian yang mampu mendukung regionalnya khususnya kota 

Demak. Selain itu  efek perkembangan perindustrian dan perdagangan  kota-kota lain yang 

merupakan daerah regional kota Semarang seperti kota Jepara, Kudus, Pati dan sekitarnya 

ini berpengaruh lebih besar terhadap kota Semarang dibandingkan dengan kota Demak, 

karena Jalur ini merupakan jalur utama untuk distibusi barang ke pelabuhan (Pel. Tanjung 

Emas Semarang) dan jalur untuk kota lain dilintas pantai utara (Pantura). Kemajuan yang 

pesat ini menyebabkan terjadinya tingkat mobilitas yang cukup tinggi yang mengakibatkan 

terjadinya penambahan jumlah kendaraan dan pertumbuhan lalu lintas khususnya dari dan 

ke luar kota untuk lintas Semarang-Demak. 

Jalur ini berfungsi sebagai jalur utama kota Semarang menuju kabupaten Demak, 

propinsi Jawa Tengah. Jalan utama ini melewati pabrik dan pusat industri, pasar umum dan 

beberapa lokasi terutama di bahu jalan menjdi parkir kendaraan truk dan trailer. Saat ini 

jalan utama tersebut tidak mampu lagi melayani arus lalu lintas yang ada dengan baik. 

Sepanjang jalan perbatasan Semarang-Demak  sangat rawan kemacetan.Sedangkan 

kerusakan jalan terjadi hampir dimana-mana,pada arah ke semarang maupun sebaliknya. 
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Keadaan akan semakin parah jika terjadi hujan karena sebagian jalan akan tergenang 

air,yang membahayakan para pengguna jalan. 

Untuk menanggulangi masalah ini, maka dilakukan peningkatan  jalan dilintas 

Semarang-Demak ini. Peningkatan Jalan ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah lalu 

lintas Semarang-Demak. Sehingga arus lalu lintas dari kota Semarang menuju Demak 

dapat berjalan lancar.  

 Dengan didasarkan pada semua hal tersebut di atas maka pada Laporan Tugas 

Akhir Analisa Kekuatan dan Umur Rencana Peningkatan Jalan Ruas Semarang-Demak 

Desain Tahun 2008 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kelayakan pelayanan jalan di 

ruas tersebut . 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari analisa umur rencana dan kekuatan peningkatan jalan dilintas 

Semarang-Demak adalah untuk  mengetahui rencana jalan dan mutu peningkatan jalan ruas 

Semarang-Demak, sehingga meningkatkan efektivitas peningkatan jalan tersebut untuk 

menjamin tingkat pelayanan yang baik bagi para pengguna jalan.  

    Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Mengidentifikasi kekuatan dan umur rencana  kondisi eksisting jalan Semarang-Demak  

2. Menganalisa (review) rencana peningkatan Jalan Semarang-Demak 

3. Merencanakan Peningkatan Jalan Semarang-Demak sesuai dengan analisa yang telah 

dilakukan 

4. Mengetahui mutu pelaksanaan untuk kemudian dibandingkan mutu pada saat 

perencanaan 

5. Menilai kelayakan peningkatan jalan lintas Semarang-Demak 

6. Menganalisa umur rencana berdasar kekuatan bahan dan kapasitas jalan 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Sesuai dengan judul Tugas Akhir Analisa Kekuatan dan Umur Rencana 

Peningkatan Jalan Ruas Semarang-Demak Desain 2008, dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini dibatasi dengan penekanan meliputi : 
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1. Tinjauan terhadap kondisi wilayah studi 

Memuat gambaran tentang kondisi jalan yang ada pada saat studi dan  terhadap rencana 

peningkatan jalan Semarang-Demak, dalam hal ini pambahasan studi wilayah dibatasi: 

• Ruas Jalan 

Pembahasan mengenai Analisa kekuatan dan Umur Rencana peningkatan jalan 

Semarang-Demak tentang kondisi jalan ekisting, dibatasi dari km 8+300 sampai 

km 13+300. 

• Perencanaan Lapangan 

Desain peningkatan jalan lintas Semarang-Demak terhadap struktur tebal dan 

struktur perkerasan jalan direncanakan menggunakan perkerasan kaku (rigid 

pavement) dan perkerasan lentur (flexible pavement). 

• Pelaksanaan Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilaksanakan antara lain pelabaran ruas jalan,overlay struktur 

jalan ekisting,penggantian sebagian jenis perkerasan dari yang semula fleksible 

,menjadi rigid pavement. 

2. Kajian studi pustaka 

Studi pustaka ini dimaksudkan dapat memberi gambaran tentang teori-teori penunjang 

yang berhubungan dengan permasalahan yang ada,dalam hal ini berhubungan dengan 

kekuatan konstruksi jalan, design konstruksi peningkatan jalan, dan umur rencana 

konstruksi jalan. Dalam bahasan studi pustaka, uraian dibatasi pada kajian-kajian yang 

berhubungan dengan keadaan yang terjadi dilapangan dan kemungkinan altenatif 

permasalahan   

3. Analisa data 

 Memuat uraian mengenai data-data yang diperlukan untuk analisa kekuatan  dan umur 

rencana konstruksi jalan. Dalam hal ini data-data yang berhubungan data lalu-lintas 

harian, data beban lalu-lintas kendaran, data exiting, kualitas dan data konstruksi 

peningkatan jalan Semarang-Demak 

4. Hasil analisis dan alternatif  penyelesaian  

Dalam hal ini diberikan batasan mengenai hasil analisis data sehingga dapat diketahui 

kelayakan terhadap persyaratan yang ada . 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Bab   I Pendahuluan 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup penulisan tugas akhir dan sistematika penulisan. 

 

Bab    II Studi Pustaka 

Berisi landasan teori dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan 

mengenai kekuatan konstruksi jalan, design konstruksi peningkatan jalan, dan 

umur rencana konstruksi jalan. 

 

Bab    III    Metodologi 

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penyusunan Tugas Akhir yang 

meliputi persiapan dan pengamatan pendahuluan, metode pengumpulan data 

dan sifat data, bagan perencanaan penyusunan Tugas Akhir. 

 

Bab    IV Analisa dan Pengolahan Data  

Berisi tentang analisa data perkerasan konstruksi jalan yang membahas 

analisis data lalu-lintas untuk umur rencana 10 tahun , analisa kondisi 

perkerasan di lapangan , analisa data tanah, dan analisa desain perencanaan 

perkerasan tahun 2008 terhadap umur rencana 10 tahun.  

 

Bab     V    Penutup 

Berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pengolahan data serta saran 

mengenai permasalahan yang dihadapi. 


