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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peranan penting dalam 

menunjang laju pertumbuhan suatu wilayah terutama dalam bidang ekonomi, 

sosial, budaya dan bidang lainnya sehingga dapat tercapai pembangunan yang 

merata bagi semua wilayah. Mengingat manfaatnya yang begitu penting, maka 

jalan harus memiliki kualitas yang baik.  

Namun dewasa ini pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. 

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk 

Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa, meningkat sebesar 1,25 persen atau 32,56 juta 

jiwa dibandingkan Hasil Sensus Penduduk (SP2010). Peningkatan ini berbanding 

lurus dengan kebutuhan akan pemenuhan barang dan jasa yang diikuti dengan 

pertumbuhan transportasi yang juga semakin pesat, karena mobilitas penduduk juga 

semakin meningkat. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat menyebabkan 

dampak pada prasarana jalan yang tiap waktu terus terbebani oleh volume 

kendaraan yang meningkat tinggi. Volume kendaraan yang semakin tinggi setiap 

tahunnya akan berdampak pada kualitas jalan jika tidak diimbangi dengan 

perawatan secara berkala. Indikator penurunan fungsi jalan dapat diketahui dari 

kondisi visual maupun struktural jalan.  

Kondisi demikian terjadi pada ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro STA 0+000-

2+000 yaitu terdapat kerusakan pada lapisan perkerasan jalan. Jalan yang 

menghubungkan Kecamatan Wonogiri dengan Kecamatan Pracimantoro ini 

memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang cukup padat karena merupakan 

ruas jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Wonogiri dengan 

Kecamatan Pracimantoro. Tingginya volume lalu lintas dan beban lalu lintas yang 

bekerja pada jalan tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup parah di beberapa 

titik. Maka dengan kondisi yang demikian seharusnya dilakukan perbaikan dan 
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pemeliharaan jalan supaya tidak semakin parah dan membahayakan pengguna 

jalan.  

    

Gambar 1. 1 Kerusakan pada Ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Dapat dilihat pada Gambar 1.1 di atas, kerusakan lapisan perkerasan jalan yang 

terjadi pada ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro yaitu berupa retak-retak (crack), 

bergelombang (corrugation), amblas (depression), pelepasan butir (raveling), 

pengelupasan lapisan (stripping), pengausan (polished agregat), tambalan 

(patching). Hal ini membuktikan bahwa jalan tersebut telah mengalami penurunan 

kualitas tingkat pelayanan jalan atau jalan dalam kondisi rusak.  

Maka dari itu, pemeliharaan dan peningkatan jalan sangat penting agar tidak 

memperburuk kondisi lapisan perkerasan yang ada serta menciptakan kualitas jalan 

yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa pemeliharaan jalan yang dapat 

dilakukan 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 :  

1) Melindungi permukaan dan struktur jalan serta mengurangi tingkat kerusakan 

jalan sehingga dapat memperpanjang umur rencana. 

2) Memperkecil biaya pengoperasian kendaraan pada jalan dengan membuat 

permukaan jalan halus dan nyaman.  
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3) 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, dimana diperlukan Rencana Anggaran Biaya agar biaya yang dikeluarkan 

agar tepat guna dan efisien. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kondisi kerusakan 

perkerasan untuk menentukan jenis pemeliharaan dan penanganan apa yang tepat 

untuk dilaksanakan.  

1.2 Cakupan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil 

beberapa cakupan sebagai berikut : 

1. Apa saja  jenis kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro STA 

0+000-2+000? 

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

Wonogiri-Pracimantoro STA 0+000-2+000? 

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

pemeliharaan dan peningkatan jalan yang terjadi di ruas Jalan Wonogiri-

Pracimantoro STA 0+000-2+000? 

1.3 Batasan  

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka diberikan batasan sebagai berikut : 

a. Lokasi penelitian terletak pada ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro, Kecamatan 

Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri STA 0+000-2+000. 

b. Survei lokasi dilakukan pada bulan Desember  2021. 

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

kedalaman setiap jenis kerusakan menggunakan metode analisa komponen. 

d. Kondisi kerusakan jalan dianalisis dengan metode analisa komponen.  

e. Data lalu lintas, diperoleh melalui survei langsung yang dilakukan pada bulan 

Mei 2022 pada pukul 06.00-08.00 WIB, 11.00-13.00 WIB,dan 16.00-18.00 

WIB. 

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

bulan Mei 2022. 
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g.  Data harga satuan bahan dan upah kerja diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Wonogiri tahun 2021. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari observasi ini adalah : 

1. Mengetahui jenis kerusakan dan tingkat kerusakan (PCI Index)  yang terjadi 

pada ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten 

Wonogiri STA 0+000-2+000 dengan metode analisa komponen.  

2. Mengetahui jenis penanganan yang tepat pada ruas Jalan Wonogiri-

Pracimantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri STA 0+000-

2+000. 

3. Menghitung biaya yang dibutuhkan dalam usaha pemeliharaan dan peningkatan 

ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten 

Wonogiri STA 0+000-2+000. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari observasi ini adalah : 

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

Wonogiri-Pracimantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri STA 

0+000-2+000 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat. 

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

kerusakan berdasarkan metode analisa komponen. 

3. Memberikan masukan yang dapat dipakai sebagai pembanding bagi Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pemeliharaan 

jalan seefisien mungkin. 

4. Memperdalam ilmu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara efesien 

dalam perbaikan jalan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. 

1.6 Lokasi Survei  

Lokasi survei berada di ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro, Kecamatan 

Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri.  
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Gambar 1. 2 Lokasi Survei Ruas Jalan Wonogiri-Pracimantoro STA 0+000 – 

STA 2+000 

(Sumber : Google Maps) 
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