
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang untuk menunjang pelayanan 

publik dalam bentuk fasilitas, peralatan, instalasi yang dibangun berdasarkan 

fungsi sosial dan ekonomi masyarakat yang membentuk sebuah sistem 

infrastruktur (Grigg, 1988). Sistem tersebut terdiri dari sarana prasarana (jaringan) 

yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Jalan adalah salah satu sub 

sektor infrastruktur yang memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah 

kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah 

berkembang (Purwoto dan Kurniawan, 2009). UU No. 38 tahun 2004 menegaskan 

tentang peranan penting jalan sebagai faktor pendukung dalam pertumbuhan 

ekonomi bangsa sehingga diperlukan adanya perhatian dan keseriusan terkait 

upaya pelaksanaan dan pemeliharaan sub infrastruktur jalan. 

Kerusakan jalan yang terjadi terutama di dearah Kabupaten Blora sangatlah 

memprihatinkan. Penyebab kerusakan jalan salah satunya disebabkan oleh volume 

lalu lintas yang tinggi sehingga jalan terbebani oleh volume lalu lintas yang tidak 

sesuai dengan kapasitas rencana, selain itu tanah dasar yang berupa tanah 

lempung menyebabkan penurunan mutu kualitas jalan.  Penurunan mutu kualitas 

jalan disebabkan oleh kerusakan pada lapisan perkerasan jalan seperti retak 

(crack), pelepasan butir (raveling), pengelupasan lapisan permukaan (stripping), 

amblas (grade depression), dsb. Kerusakan demikian apabila tidak segera 

ditangani akan menyebabkan kerusakan yang semakin besar dan parah.  

Mengingat kondisi dan potensi kedudukan Kabupaten Blora sebagai jalur 

penghubung jalan kabupaten (Blora-Bojonegoro) maka diperlukan suatu tindakan 

perbaikan agar kondisi perkerasan jalan kembali ke tingkat pelayanan dan sesuai 

dengan umur layannya. Apabila kondisi fisik jalan rusak akan mengakibatkan 

perekonomian menjadi terhambat. Untuk itu perlu adanya tindakan perbaikan dan 

pemeliharaan jalan terhadap jalan di Kabupaten Blora. 
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Kegiatan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian terhadap kondisi 

jalan untuk mengetahui jenis, tingkat serta kadar kerusakan jalan. Metode 

Pavement Condition Index (PCI)  merupakan  metode untuk menetapkan penilaian 

prioritas dan pemeliharaan jalan berdasarkan penilaian kondisi jalan yang terskala. 

Hal ini dianggap penting guna mengevaluasi efektifitas pada segmen-segmen ruas 

jalan tempat penelitian dilakukan sehingga dapat memberikan informasi mengenai 

penilaian kondisi jalan dan masukan penanganan kerusakan yang tepat dan 

efisien. Pada penelitian penilaian kondisi jalan ini dilakukan pada di ruas jalan 

Blora-Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan panjang ruas ±4 km. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana identifikasi jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan 

Blora-Cepu ? 

2. Berapa besarnya nilai kondisi perkerasan atau Pavement Condition Index 

(PCI) ? 

3. Apa solusi yang harus dilakukan dalam penanganan kerusakan yang terjadi 

pada ruas jalan Blora-Cepu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui identifikasi jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan 

Blora-Cepu khususnya. 

2. Menentukan indeks kondisi perkerasan jalan secara visual dengan metode  

Pavement Condition Index (PCI). 

3. Mengetahui penanganan kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Blora-Cepu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai pertimbangan instansi terkait dalam penanganan kerusakan jalan 

pada ruas jalan Blora-Cepu. 
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2. Sebagai literatur dalam meningkatkan pengetahuan tentang penilaian kondisi 

jalan berdasarkan metode Pavement Condition Index (PCI). 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan tugas akhir, maka dilakukan 

beberapa pembatasan masalah pada penelitian ini,  yaitu  : 

1. Identifikasi jenis-jenis kerusakan bersumber pada pengamatan kondisi jalan 

dilaksanakan secara visual pada struktur perkerasan permukaan jalan. 

2. Analisis nilai kondisi perkerasan dilakukan menggunakan metode Pavement 

Condition Index (PCI) bersumber pada US. Department of Transportation 

1982.  

3. Ruas jalan yang diteliti adalah ruas jalan Blora-Cepu dengan panjang 4 km. 

4. Evaluasi jenis kerusakan pada perkerasan lentur dilakukan pada kerusakan 

yang terjadi pada permukan perkerasaan dan fungsional jalan. 

5. Penanganan kerusakan jalan menggunakan pendekatan peraturan Bina Marga 

tahun 1995. 

6. Penelitian dilakukan pada flexible pavement. 

7. Metode analisa lanjut dengan aplikasi excel hanya pada kerusakan yang 

dominan. 

8. Ruas jalan yang ditinjau dimulai dari stasiun 144+500 s/d 148+500 

 

F. Lingkup Penelitian 

Beberapa penilitian mengenai penilaian kondisi jalan telah dilaksanakan, 

namun sepengetahuan penulis untuk lokasi jalan pada ruas jalan Blora-Cepu 

belum ada yang melakukan kajian sehingga dijamin keasliannya. 

 


