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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Keberadaan jalan Lokal sangatlah di perlukan untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan sektor lainnya. Mengingat manfaat yang 

begitu penting maka dari itulah pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas utama 

untuk dapat di teliti dan di kembangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemeliharaan. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah Yogyakarta 

terutama di daerah Kabupaten Bantul, saat ini merupakan permasalahan yang 

sangat kompleks dan kerugian yang di terima sungguh besar terutama bagi 

pengendara jalan, seperti kecelakaan dan kejadian lainya. Banyak kritik dari 

warga yang meminta untuk melakukan perbaikan, agar berbagai kerusakan dapat 

cepat teratasi. 

Secara umum penyebab kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Bantul 

ada berbagai penyebab yaitu beban kendaraan yang berlebih, genangan air di 

permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik dan 

tertimbun tanah, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di 

buat, dan pengawasan yang kurang baik. Selain itu minimnya biaya pemeliharaan, 

keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat 

juga menjadi penyebab rusaknya jalan. Suhu udara pada material aspal yang 

kurang pada standarnya juga bisa mempengaruhi kualitas jalan. Oleh sebab itu 

perencanaan jalan dan pemeliharaan jalan harus di laksakan secara rutin agar 

kondisi jalan tetap baik dan sesuai umur rencana yang sudah di rencanakan. 

Dari sekian banyak ruas jalan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

khususnya jalan lokal di Kabupaten Bantul yang tepatnya di Imogiri Barat jalan 

Siluk Panggang dengan panjang 4 km dengan lebar jalan 5 m. Jalan lokal Bantul 

sudah di rencanakan sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan oleh Bina 

marga. Akan tetapi berubahnya komposisi beban lalu lintas, terjadi kerusakan-

kerusakan dini yang seharusnya belum terjadi di waktu sekarang. Kerusakan-

kerusakan yang terjadi di jalan Siluk Panggang adalah Lubang, retak, 

bergelombang, dan aspal mengelupas. Dari hasil pemantauan dilapangan terlihat 
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adanya beban lalu lintas yang melebihi kapasitas kekuatan jalan dari yang di 

rencanakan. Dengan adanya kondisi arus lalu lintas saat ini, kemungkinan struktur 

perkerasan jalan akan lebih cepat rusak. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1.  Prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan 

berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan, baik 

kondisi struktural maupun kondisi fungsionalnya yang mengalami kerusakan. 

2. Melakukan penilitian awal terhadap kondisi permukaan jalan yaitu dengan 

melakukan survai secara visual yang berarti dengan cara melihat kondisi 

dilapangan dan menganalisa kerusakan tersebut berdasarkan jenis dan tingkat 

kerusakan untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan 

pemeliharaan dan perbaikan di ruas jalan tersebut. 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Adapun maksut dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui jenis kerusakan jalan 

2. Mengetahui tingkat kerusakan perkerasan jalan dengan menggunakan metode 

Pavement Condition Index (PCI) 

3. Menentukan jenis penanganan kerusakan ruas jalan berdasarkan metode Bina 

Marga.  

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pertimbangan instansi yang terkait dalam penanganan jalan khususnya 

direktorat jendral Bina Marga departemen Pekerjaan Umum. 

2. Menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang penilaian kondisi 

kerusakan berdasarkan metode Pavement Condition Index. 
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E. Batasan Masalah 
 

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan tugas akhir nantinya, maka 

dilakukan beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Pavement Condition 

Index (PCI). 

2. Ruas jalan yang di teliti adalah ruas jalan lokal Bantul di jalan Siluk 

Panggang dengan panjang 4 km dan lebar 5 m. 

3. Mengevaluasi jenis kerusakan pada perkerasan lentur yang selama ini 

terjadi pada ruas jalan lokal bantul  hanya sebatas pada kerusakan yang 

terjadi pada permukaan perkerasan atau fungsional jalan. 

4. Metode penanganan kerusakan jalan menggunakan aturan Bina Marga 

tahun 1995 

5. Penelitian dilakukan pada jalan flexible pavement.  

 

F. Keaslian Penelitian 
 

Beberapa penelitian mengenai penilaian kondisi jalan telah di laksanakan, 

namun sepengetahuan penulis untuk lokasi jalan lokal Bantul di jalan Siluk 

Panggang belum pernah ada yang melakukan kajian sehingga bisa di jamin 

keasliannya.  


