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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan adalah transportasi darat yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan 

perkembangan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, 

budaya, dan lingkungan, sehingga dapat tercapai pembangunan yang merata bagi 

semua wilayah. Demi tercapainya pembangunan yang merata dan untuk menunjang 

kelancaran pembangunan, maka jalan harus memiliki kualitas yang baik.  

Namun semakin hari pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat, 

pertumbuhan ini diikuti dengan pertumbuhan transportasi yang juga semakin pesat, 

sehingga mobilitas penduduk mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan 

dampak pada prasarana jalan yang tiap waktu terus terbebani oleh volume 

kendaraan yang meningkat tinggi. Peningkatan tersebut tidak selalu sebanding 

dengan laju pembangunan infrastruktur bidang transportasi, terutama jalan dan 

jembatan. Sehingga dampak yang timbul yaitu meningkatnya kepadatan arus lalu 

lintas, apabila tidak diimbangi dengan fasilitas jalan yang memadai dapat 

menyebabkan penurunan kualitas jalan. Indikatornya dapat diketahui dari kondisi 

permukaan jalan, baik dari kondisi struktur maupun fungsionalnya yang mengalami 

kerusakan.  

Salah satu permasalahan yang terjadi di Jalan Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 

- 8+000 yaitu terdapat kerusakan pada lapisan perkerasan jalan. Jalan Karanganyar 

- Jumapolo ini memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi karena 

terdapat beberapa kendaraan besar akibat adanya kawasan industri dan menjadi 

penghubung antara Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Jumapolo. Tingginya 

volume lalu lintas dan beban lalu lintas yang bekerja pada jalan tersebut 

menyebabkan kerusakan yang cukup parah di beberapa titik. Untuk beberapa 

kerusakan yang terjadi di Jalan Karanganyar – Jumapolo dapat dilihat pada Gambar 

1.1. 
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Gambar 1. 1 Kerusakan pada Ruas Jalan Karanganyar-Jumapolo 

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 diatas, kerusakan lapisan perkerasan jalan yang 

terjadi pada ruas Jalan Karanganyar-Jumapolo yaitu berupa retak-retak (crack), 

bergelombang (corrugation), amblas (depression), lubang (pothole), pelepasan 

butir (raveling), tambalan (patching). Hal ini membuktikan bahwa jalan tersebut 

telah mengalami penurunan kualitas tingkat pelayanan jalan  

Maka dari itu, pemeliharaan dan peningkatan jalan sangat diperlukan untuk tidak 

memperburuk kondisi lapisan perkerasan yang ada dan berpengaruh terhadap 

keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Pemeliharaan jalan ini 

adalah mempertahankan, memperbaiki, menambah ataupun mengganti bangunan 

fisik yang telah ada agar fungsinya tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan 

untuk waktu yang lebih lama dan sesuai dengan umur rencana. Pemeliharaan 

tersebut dapat berupa pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi/peningkatan. 

Upaya pemeliharaan jalan ini mempunyai tujuan yaitu melindungi permukaan dan 

struktur jalan serta mengurangi tingkat kerusakan jalan sehingga dapat 

memperpanjang umur rencana, memperkecil biaya pengoperasian kendaraan pada 

jalan dengan membuat permukaan jalan halus dan nyaman, menjaga agar jalan tetap 

dalam keadaan kokoh dan aman, sehingga memberikan keamanan bagi pengguna 

jalan, dan dapat memberikan pelayanan terhadap transportasi yang dapat 

diandalkan.  

Pemeliharaan dan perbaikan kerusakan jalan ini juga memerlukan biaya yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kondisi kerusakan perkerasan untuk 

menentukan jenis pemeliharaan dan penanganan apa yang tepat untuk 

dilaksanakan.  
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1.2 Rumusan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana jenis kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Karanganyar - Jumapolo 

STA 6+000 - 8+000? 

2. Bagaimana cara penanganan kerusakan yang harus dilakukan di ruas Jalan 

Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 - 8+000? 

3. Berapa Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk melakukan 

pemeliharaan dan peningkatan kerusakan yang terjadi di ruas Jalan 

Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 - 8+000 dan bagaimana Time Schedule 

yang akan dilakukan? 

1.3 Batasan  

Untuk mempermudah pembahasan ini maka diberikan batasan sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian terletak pada ruas Jalan Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 

- 8+000. 

2. Survei kerusakan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2022. 

3. Data kerusakan diperoleh melalui survei yaitu berupa panjang, lebar, luasan 

serta kedalaman setiap jenis kerusakan menggunakan metode Pavement 

Condition Index (PCI). 

4. Kondisi kerusakan jalan dianalisis dengan metode Pavement Condition Index 

(PCI). 

5. Perencanaan tebal perkerasan jalan dengan metode analisa komponen. 

6. Data lalu lintas, diperoleh melalui survei langsung yang dilakukan pada tanggal 

25 Januari 2022. 

7. Data CBR, diperoleh dengan survei di lapangan melalui pengujian DCP pada 

tanggal 24 Februari 2022. 

8. Angka pertumbuhan lalu lintas diperoleh dari Manual Desain Perkerasan Jalan 

2017. 

9. Data harga satuan bahan dan upah kerja diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Karanganyar. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari observasi ini adalah : 

1. Mengetahui jenis kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Karanganyar - Jumapolo 

STA 6+000 - 8+000. 

2. Mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Karanganyar - 

Jumapolo STA 6+000 - 8+000. 

3. Menentukan jenis perbaikan kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Karanganyar 

- Jumapolo STA 6+000 - 8+000. 

4. Menghitung biaya yang dibutuhkan dalam usaha pemeliharaan dan 

peningkatan ruas Jalan Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 - 8+000 dan Time 

Schedule. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari observasi ini adalah : 

1. Mengetahui jenis kerusakan-kerusakan permukaan yang ada di ruas Jalan 

Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 - 8+000, sehingga dapat dilakukan 

perbaikan yang tepat. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara penanganan tiap-tiap 

kerusakan berdasarkan metode PCI. 

3. Memberikan masukan yang dapat dipakai sebagai pembanding bagi Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pemeliharaan 

jalan seefisien mungkin. 
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1.6 Lokasi Survei  

Lokasi survei dilakukan pada ruas Jalan Karanganyar - Jumapolo STA 6+000 – 

8+000 dapat dilihat pada Gambar 1.2.  

 

Gambar 1. 2 Lokasi Survei 

(Sumber : Google Maps) 
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