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INTISARI 

Perkerasan jalan merupakan komponen pokok di bidang transportasi. Kondisi 

perkerasan mempengaruhi kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan. 

Namun, kondisi perkerasan semakin lama semakin berkurang akibat faktor Kerusakan 

jalan yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kerusakan struktural yang 

mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari satu atau lebih komponen 

perkerasan yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu 

lintas, dan kerusakan fungsional yang mencakup keamanan dan kenyamanan, oleh 

karena itu perlu dilakukan adanya Pemeliharaan Jalan, yaitu kegiatan penanganan jalan 

yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. Upaya 

pemeliharaan dan perbaikan perkerasan diperlukan untuk menjaga kinerja perkerasan 

mencapai umur layanan rencana.  

Dalam metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi 

dari 3 faktor utama, yaitu: tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, jumlah atau 

kerapatan kerusakan. PCI ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar diantara 

0 sampai 100. Nilai 0 menunjukkan perkerasan dalam kondisi sangat rusak, dan nilai 

100 menunjukkan perkerasan masih sempurna. Metode PCI (Pavement Condition 

Index) digunakan untuk mengevaluasi kinerja perkerasaan serta menentukan upaya 

pemeliharaan dan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Jenis dan nilai 

rata-rata kerusakan pada ruas jalan Argodadi, Sedayu, Bantul km 0+000 s/d 4+000 

antara lain : Retak Buaya (0.246 %), Retak Kotak-Kotak (0.021 %), Cekungan (0.021 

%), Retak Samping Jalan (0.687 %), Pinggir Jalan Turun Vertiakal (0.654), Retak 

Memanjang/Melintang (1.654 %), Tambalan (0.533 %), Pengausan Agregat (1.667 %), 

Lubang (0.042 %), Alur (2.771 %), Sungkur (0.179 %), Pelepasan Butir (0.250 %) 

dengan nilai PCI rata-rata yaitu 65,85 %. 

Berdasarkan klasifikasi yang ada yaitu sempurna (excellent), sangat baik (very 

good), baik (good), Sedang (fair), jelek (poor) dan gagal (failed) kualitas ruas jalan 

Argodadi, Sedayu, Bantul,Yogyakarta berada pada level Baik (Good). Dengan melihat  

kondisi pada ruas jalan tersebut, maka pemeliharaan jalan perlu ditingkatkan agar 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pemakai jalan. 

 

 
Kata Kunci : Analisa, Kerusakan Jalan, Metode PCI 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Jalan mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Untuk masa sekarang dan masa yang 

akan datang, pada era industrialisasi, 

perdagangan serta angkutan umum, 

angkutan barang dan jasa, harus 

didukung oleh infrastruktur yang 

memadai, salah satunya adalah dengan 

adanya prasarana hubungan darat yaitu 

jalan raya. Tingginya frekuensi 

kendaraan yang lewat di atas permukaan 

jalan yang ada. menyebabkan turunnya 

tingkat pelayanan jalan. Karena pada 

umumnya jalan jalan dalam kota jarang 

dilewati kendaraan berat, maka 

penurunan tingkat pelayanan dapat 

berupa kerusakan pada permukaan jalan. 

Adanya retak-retak (crack), 

pengelupasan (ravelling) dan lubang-

lubang (potholes) pada permukaan jalan 

merupakan bukti bahwa jalan mengalami 

penurunan tingkat pelayanan atau jalan 

dalam kondisi rusak. 

Kerusakan-kerusakan kecil yang tidak 

segera diantisipasi penanganannya 

menyebabkan kerusakan yang terjadi 

semakin parah, pengaruhnya semakin 

luas serta mengurangi kapasitas jalan itu 

sendiri. Dari sekian banyak ruas jalan 

nasional yang ada di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, khususnya jalan 

lokal di Kabupaten Bantul salah satunya 

adalah ruas jalan Argodadi, Sedayu  

yang dengan panjang 4 km dan lebar 

jalan 6 m terdapat kerusakan yang cukup 

banyak seperti retak buaya, lubang, retak 

memanjang, tambalan ataupun retak 

samping jalan. Hal ini di sebabkan oleh 

banyaknya kendaraan barang dan 

angkutan bermuatan berat yang melalui 

ruas jalan Argodadi, Sedayu yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

lapis permukaan jalan. Ternyata ini 

memberikan pengaruh dan dampak yang 

merugikan bagi kemampuan pelayanan 

struktur jalan. 

Untuk menentukan apakah pada 

waktu dekat atau di masa yang akan 

datang, jalan masih dalam kondisi baik, 

maka kondisi permukaan, kemampuan 

struktur dan geometri perlu dievaluasi. 

Jika pertimbangannya dibuat untuk 

menentukan atau memilih perbaikan 

yang dibutuhkan, maka perbaikan yang 

paling ekonomis dapat dirancang dan 

dilaksanakan. 

2. Rumusan Masalah 

1. Apa jenis kerusakan lapis perkerasan 

yang terjadi pada ruas jalan. 

2. Penangan kerusakan ruas jalan. 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui jenis kerusakan yang 

terjadi pada ruas jalan arteri bantul. 

2. Mengetahui Performance 

permukaan jalan mengunakan metode 

PCI yang dikembangkan oleh U.S. 

Army Corp of Engineer (Shahin et al., 

1976-1984) 

3. Menentukan jenis penanganan 

kerusakan ruas jalan berdasarkan 

metode Standar Dirjen Bina Marga 

1995. 

4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebai berikut : 

1. Sebagai pertimbangan instansi yang 

terkait dalam penanganan jalan 

khususnya direktorat jendral bina 

marga departemen pekerjaan umum. 

2. Sebagai  literatur dalam kegiatan 

akademik khususnya dalam bidang  

Teknik Sipil agar dapat menambah 

wawasan tentang penilaian 

perkerasan jalan. 

 

5. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan 

Tugas Akhir ini maka diberikan batasan 



3 
 

 
  

sebagai berikut : 

1. Ruas jalan yang di teliti adalah ruas 

jalan lokal bantul sepanjang 4 km. 

2. 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. 

3. Metode penelitian menggunakan 

metode Pavement Condition Index 

(PCI). 

4. Metode perbaikan kerusakan jalan 

menggunakan metode perbaikan 

Standar Bina Marga 1995. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Klasifikasi Jalan 

Klasifikasi jalan fungsional di 

Indonesia berdasarkan peraturan 

perundangan UU No 22 tahun 2009 

adalah : 

1. Jalan arteri, merupakan jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak 

jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk (akses) dibatasi 

secara berdaya guna. 

2. Jalan kolektor, merupakan jalan 

umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi 

dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan 

jumlah jalan masuk dibatasi. 

3. Jalan lokal, merupakan jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak 

dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

 

2. Perkerasan Jalan 

Silvia sukirman (1999) menyatakan 

bahwa berdasarkan bahan pengikatnya 

konstruksi jalan dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu : 

1. Konstruksi perkerasan lentur 

(Flexible Pavement), yaitu perkerasan 

yang menggunakan aspal sebagai 

bahan pengikatnya. 

2. Konstruksi perkerasan kaku (rigid 

pavement) adalah lapis perkerasan 

yang menggunakan semen sebagai 

bahan ikat antar materialnya. 

3. Konstruksi perkerasan komposit 

(Composite Pavement) adalah lapis 

perkerasan yang berupa kombinasi 

antara perkerasan lentur dengan 

perkerasan kaku. Perkerasan lentur 

berada diatas perkerasan kaku, atau 

kombinasi berupa perkerasan kaku 

diatas perkerasan lentur, dimana 

kedua jenis perkerasan ini bekerja 

sama dalam memilkul beban lalu 

lintas. Untuk ini maka perlu ada 

persyaratan ketebalan perkerasan 

aspal agar mempunyai kekakuan yang 

cukup serta dapat mencegah retak 

refleksi dari perkerasan beton di 

bawahnya. 

 

3. Pavement Condotion Index (PCI) 

Pavement Condotion Index (PCI) 

adalah tingkatan dari kondisi permukaan 

perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari 

fungsi daya berguna yang mengacu pada 

kondisi dan kerusakan dipermukaan 

perkerasan yang terjadi. PCI ini 

merupakan indeks numerik yang 

nilainya berkisar di antara 0 sampai 100. 

Nilai 0, menunjukkan perkerasan dalam 

kondisi sangat rusak dan nilai 100 

menunjukkan perkerasan masih 

sempurna. PCI ini didasarkan pada hasil 

survey kondisi visual. Tipe kerusakan, 

tingkat kerusakan, dan ukurannya di 

indentifikasikan saat survey kondisi 

tersebut. PCI dikembangkan untuk 

memberikan indeks dari integritas 

struktur perkerasan dan kondisi 

operasional permukaannya. Informasi 

kerusakan yang diperoleh sebagai bagian 

dari survey kondisi PCI, memberikan 

informasi sebab-sebab kerusakan dan 

apakah kerusakan terkait dengan beban 

atau iklim. 
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Dalam metode PCI, tingkat keparahan 

kerusakan perkerasan merupakan fungsi 

dari 3 faktor utama yaitu: 

a. Tipe kerusakan 

b. Tingkat keparahan kerusakan 

c. Jumlah atau kerapatan kerusakan. 

Metode PCI memberikan informasi 

kondisi perkerasan hanya pada saat 

survey dilakukan, tapi tidak dapat 

memberikan gambaran prediksi dimasa 

datang. Namun demikian, dengan 

melakukan survei kondisi secara 

periodik, informasi kondisi perkerasan 

dapat berguna untuk prediksi kinerja 

dimasa datang, selain juga dapat 

digunakan sebagai masukan pengukuran 

yang lebih detail. 

C. LANDASAN TEORI 

1. Existing Condition dan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Ruas Jalan 

Argodadi, Kabupaten Bantul provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

panjang yang berjarak 4 km.  

2. Jenis-Jenis kerusakan Perkerasan 

JalanMenurut Manual Pemeliharaan 

Jalan No. 03/MN/B/1983 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Bina Marga, kerusakan jalan dapat 

dibedakan menjadi 19 kerusakan, 

yaitu sebagai berikut ; 

a. Retak Kulit Buaya (Aligator 

Cracking) 

b. Kegemukan (Bleeding) 

c. Retak Kotak-kotak (Block Cracking) 

d. Cekungan (Bumb and Sags) 

e. Keriting (Corrugation) 

f. Amblas (Depression 

g. Retak Pinggir (Edge Cracking) 

h. Retak Sambung (Joint Reflec 

Cracking) 

i. Pinggiran Jalan Turun Vertikal 

(Lane/Shoulder Dropp Off) 

j. Retak Memanjang/Melintang 

(Longitudinal /Trasverse Cracking) 

k. Tambalan (Patching end Utiliti Cut 

Patching) 

l. Pengausan Agregat (Polised Agregat) 

m. Lubang (Pothole) 

n. Rusak Perpotongan Rel (Railroad 

Crossing) 

o. Alur (Rutting) 

p. Sungkur (Shoving) 

q. Patah Slip (Slippage Cracking) 

r. Mengembang Jembul (Swell) 

s. Pelepasan Butir 

(Weathering/Raveling) 

 

3. Metode Pavement Condition Index 

(PCI) 

a. Kerapatan (Density) 

Kerapatan adalah persentase luas atau 

panjang total dari satu jenis kerusakan 

terhadap luas atau panjang total bagian 

jalan yang diukur, dalam sq.ft 

atau dalam feet atau meter. Dengan 

demikian, kerapatan kerusakan dapat 

dinyatakan oleh persamaan Nilai 

Pengurang (Deduct Value, DV). 

Rumus mencari nilai density: 

Density = Ad/As x 100 % 

Atau 

Density = Ld/As x 100 % 

Dimana: 

Ad = Luas total jenis kerusakan untuk 

tiap tingkat kerusakan (m²) 

Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk 

tiap tingkat kerusakan (m) 

As = Luas total unit segmen (m²) 

 

b. Nilai Pengurang (Deduct Value) 

Nilai Pengurang (Deduct Value) 

adalah suatu nilai pengurang untuk 

setiap jenis kerusakan yang diperoleh 

dari kurva hubungan kerapatan (density) 

dan tingkat keparahan (severity level) 

kerusakan. 

c. Nilai pengurang Total (Total Deduct 

Value, TDV) 

Total Deduct Value (TDV) adalah 

nilai total dari individual deduct value 
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untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat 

kerusakan yang ada pada suatu unit 

penelitian. 

d. Mencari Nilai q 

Syarat untuk menentukan nilai q 

ditentukan oleh jumlah nilai deduct 

value individual yang lebih besar dari 5 

pada setiap segmen ruas jalan yang 

diteliti. 

e. Mencari Nilai Correct Deduct Value 

Nilai CDV dapat dicari setelah nilai q 

diketahui dengan cara menjumlah nilai 

deduct value selanjutnya mengeplotkan 

jumlah deduct value tadi pada gambar 

grafik CDV sesuai dengan nilai q yang 

diperoleh. 

f. Menghitung Nilai Kondisi Perkerasan 

Setelah CDV diperoleh, maka PCI 

untuk setiap unit sampel dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

PCIs = 100–CDV 

Nilai PCI perkerasan secara keseluruhan 

pada ruas jalan tertentu adalah :  

PCIs   =   
N

sPCI )(
 

Dimana : 

)(sPCI = PCI untuk setiap unit 

segmen atau unit    penelitian 

CDV       = CDV dari setiap unit sampel. 

PCIf      = nilai PCI rata-rata dari 

seluruh area penelitian. 

PCIs   = nilai PCI untuk setiap unit     

sampel 

N           = jumlah unit sampel 

Adapun besaran Nilai PCI adalah 

Tabel 3.1 Besaran Nilai PCI 

Nilai 

PCI 
Kondisi Jalan 

85 – 100 SEMPURNA (excellent) 

70 – 84 
SANGAT BAIK (very 

good) 

55 – 69 BAIK (good) 

40 – 54 SEDANG (fair) 

25 – 39 BURUK (poor) 

10 – 24 
SANGAT BURUK (very 

poor) 

0 – 10 GAGAL (failed) 

4. Metode Perbaikan 

a) Metode Perbaikan P1 

Jenis kerusakan: 

Lokasi-lokasi kegemukan aspal 

terutama pada tikungan dan 

tanjakan. 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 

 Membersihkan daerah dengan air 

comperessor 

 Menebarkan pasir kasar atau 

agregat halus dengan tebal >10 

mm diatas permukaan yang 

terkena kerusakan 

 Melakukan pemadatan dengan 

pemadat ringan(berat 1-2 ton) 

sampai diperoleh permukaan yang 

rata dan mempunyai kepadatan 

optimal yaitu mencapai 95 %. 

b) Metode Perbaikan P2 

Jenis kerusakan: 

 Kerusakan tepi bahu jalan beraspal 

 Retak buaya yang lebih kecil 2 

mm 

 Retak garis lebar kurang dari 2 

mm 

 Terkelupas 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 

 Membersihkan daerah dengan air 

comperessor 

 Menebarkan pasir kasar atau 

agregat halus dengan tebal 5 mm 

diatas permukaan yang terkena 

kerusakan hingga rata. 

 Melakukan pemadatan dengan 

mesin pneumatic sampai diperoleh 

permukaan yang rata dan 

mempunyai kepadatan optimal 

yaitu mencapai 95 %. 
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c) Metode Perbaikan P3 

Jenis kerusakan: 

Lokasi –lokasi retak satu arah dengan 

lebar retakan lebih keci 2 mm. 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 

 Membersihkan daerah dengan air 

comperessor 

 Menyemprotkan tack coat (0,2 

lt/m2) didaerah yang akan 

diperbaiki. 

 Menebarkan dan mertakan 

campuran aspal beton diatas 

permukaan yang terkena kerusakan 

hingga rata. 

 Melakukan pemadatan ringan (1-2 

ton) sampai diperoleh permukaan 

yang rata dan mempunyai 

kepadatan optimal yaitu mencapai 

95 %. 

d) Metode Perbaikan P4 

Jenis kerusakan: 

Lokasi –lokasi retak satu arah dengan 

lebar retakan lebih besar 2 mm 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 

 Membersihkan daerah dengan air 

comperessor 

 Mengisi retajkan dengan aspal cut 

back 2lt/m2 menggunakan asphalt 

Sprayer 

 Menebarkan pasir kasar atau 

agregat halus dengan tebal >10 

mm diatas permukaan yang 

terkena kerusakan. 

 Melakukan pemadatan dengan 

baby roller minimal 3 lintasan. 

e) Metode Perbaikan P5 (Penambalan 

Lubang) 

Jenis kerusakan: 

 Lubang dengan kedalaman >50 

mm 

 Retak buaya yang lebih besar 2 

mm 

 Keriting dengan kedalaman >30 

mm 

 Alur dengan kedalaman >30 mm 

 Amblas dengan kedalaman >50 

mm 

 Jembul dengan kedalaman >50 

mm 

 Kerusakan tepi Perkerasan jalan 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi. 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 

 Menggali material sampai 

mencapai lapisan dibawahnya. 

 Membersihkan daerah yang 

diperbaiki dengan tenaga manusia. 

 Menyemprotkan lapis serap 

ikat(pengikat) prime coat dengan 

takaran 0,5 lt/m2 

 Menebarkan campuran aspal diatas 

permukaan yang terkena kerusakan 

hingga rata. 

 Melakukan pemadatan dengan 

baby roller minimum 5 lintasan. 

f) Metode Perbaikan P6 (Perataan) 

Jenis kerusakan: 

 Lubang dengan kedalaman <30 

mm 

 Keriting dengan kedalaman <30 

mm 

 Alur dengan kedalaman < 30 mm 

 Lokasi penurunan dengan 

kedalaman <50 mm 

 Jembul dengan kedalaman <50 

mm 

 Kerusakan tepi Perkerasan jalan 

Langkah penanganan: 

 Memobilisasi peralatan, pekerja 

dan material ke lokasi. 

 Memberikan tanda pada jalan yang 

akan diperbaiki 
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 Membersihkan daerah yang 

diperbaiki dengan tenaga manusia. 

 Menyemprotkan lapis serap ikat 

(pengikat) tack coat dengan 

takaran 0,5 lt/m2 

 Menebarkan campuran aspal diatas 

permukaan yang terkena kerusakan 

hingga rata. 

 Melakukan pemadatan dengan 

baby roller minimum 5 lintasan. 

D. METODE PENELITIAN 
Proses perencanaan dalam melakukan 

penelitian perlu dilakukan analisis yang 

teliti, semakin rumit permasalahan yang 

dihadapi semakin kompleks pula analisis 

yang akan dilakukan. Analisis yang baik 

memerlukan data atau informasi yang 

lengkap dan akurat disertai dengan teori 

atau konsep dasar yang relevan Ruas 

Jalan yang akan diteliti. 

1. Bagan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tahap-tahap penelitian 

yang dapat dilihat pada Gambar  4.1.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Bagan Penelitian 

2. Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang digunakan dalam survei 

ini adalah metode dengan cara diskriptif 

analisis berdasarkan metode Pavement 

Condotion Index (PCI). Diskriptif 

berarti survei yang memusatkan pada 

masalah-masalah yang ada pada saat 

sekarang,keadaan kerusakan perkerasan 

jalan yang diteliti, sedangkan analisis 

berati data yang dikumpulkan dan 

disusun, kemudian dianalisis dengan 

mengunaka prinsip-prinsip analisis 

Metode Pavement Condotion Index 

(PCI). 

3. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan 

rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan dan pengolahan data. 

Tahap ini dilakukan dengan penyusunan 

rencana sehingga diperoleh efisiensi 

serta efektifitas waktu dan pekerjaan. 

Tahap ini juga dilakukan pengamatan 

pendahuluan agar didapat gambaran 

umum dalam mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah yang ada di 

lapangan. Tahap persiapan ini meliputi :  

1. Studi pustaka terhadap materi untuk 

proses evaluasi dan perencanaan.  

2. Mendata instansi dan institusi yang 

dapat dijadikan sumber data. 

Survey Lapangan 

Jenis atau Kualitas Dan Tingkat Kerusakan  

 Retak buaya                                           Retak Refkeksi     

 Menanjang dan melintang                  Distorsi       

 Retak Rambut                                       Amblas 

 Retak Pinggir                                        Sungkur 

 Retak Sambungan Bahu                        Pelepasan Butir 

 Retak Sambungan Jalan                        Alur 

 Retak 

SambunganPelebaran 

 Jembul 

 Lubang 

 Pengausan agregar    

 

 CacatPermukaan 

 Bergelombang 

 Pengelupasan 

lapisan 

 kegemukan 

 

 

Mulai 

A 

Analisis data 

- Density (D) 

- Deduct Value (DV) 

- Correted Deduct Value (CDV) 

- Total Deuct Value (TDV) 

- Pavement Condition Index (PCI) 

Hasil 

Selesai 

Penangan 

A 
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3. Menentukan kebutuhan data, yaitu 

pengambilan data di lapangan dengan 

penempatan pensurvai di lokasi yang 

ditinjau. 

4. Studi literatur yaitu dengan 

mengumpulkan data - data dari 

lapangan atau ruas yang akan 

dijadikan bahan penelitian dan 

keterangan dari buku-buku yang 

berhubungan dengan pembahasan 

pada tugas akhir ini serta masukan - 

masukan dari dosen pembimbing. 

Data-data yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kerusakan jalan 

yaitu berupa data panjang, lebar, 

luasan, serta kedalaman tiap jenis 

kerusakan yang terjadi. 

 

Alat dan Bahan Survey 

1. Alat Survey 

a. Alat tulis 

b. Roll Meter  

c. Kamera 

d. Cat semprot 

e. Motor 

2. Bahan Atau Dan Survey  

Tahap pengumpulan data merupakan 

langkah awal setelah tahap persiapan 

dalam proses pelaksanaan evaluasi dan 

perencanaan yang sangat penting, karena 

dari sini dapat ditentukan permasalahan 

dan rangkaian penentuan alternatif 

pemecahan masalah yang diambil. Data 

yang dibutuhkan antara lain: 

a. Data Primer 

b. Data sekunder 

Analisis Data 

a. Penilaian kondisi jalan 

b. Pemelihara dan rehabilitasi 

4. Alur Penelitian 

 Adapun alur analisis kondisi 

perkerasan Jalan, seperti yang tercantum 

dalam Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bagan Alir Penelitian 

Analisis Data 

a. Density (Kadar Kerusakan) 

b. Menghitung Deduct Value (Nilai 

Pengurangan) 

c. Menghitung Total Deduct Value 

(TDV) 

d. Menentukan nilai q 

Survey Lapangan 

Mulai 

Analisis data 

- Dencity (D) 

- Deduct Value (DV) 

- Correted Deduct Value (CDV) 

- Total Deuct Value (TDV) 

- Pavement Condition Index (PCI) 

Hasil 

Selesai 

Penangan 

Jenis/Kuantitas dan Tingkat Kerusakan 

 Retak Buaya (m2)                                    Pengausan Agregat 

(m)     

 Kegemukan (m2)          Lubang (count) 

 Retak Kotak-Kotak (m2)                                  Rusak Perpotongan 

Rel (m2) 

 Cekungan (m)                         Alur (m2) 

 Keriting (m2)                        Sungkur (m2) 

 Amblas (m2)                        Patah Slip (m2) 

 Retak Samping Jalan (m)        Mengembang 

Jembul (m2) 

 Retak Sambung (m)  Pelepasan Butir 

(m2) 

 Pinggir Jalan Turun 

Vertikal (m) 

 

 Retak 

Memanjang/Melintang 

(m) 

 

 Tambalan (m)  

 

A 

A 
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e. Menghitung Corrected Deduct Value 

(CDV) 

f. Klasifikasi Kualitas Perkerasan 

g. Analisa hasil keputusan metode yang 

digunakan 

h. Menentukan Jenis Penangan. 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Analisis Kondisi Perkerasan Jalan 

Dari hasil pengamatan visual di 

lapangan diperoleh luas kerusakan, 

kedalaman ataupun lebar retak yang 

nantinya dipergunakan untuk 

menentukan kelas kerusakan jalan. 

Densitas kerusakan ini dipengaruhi oleh 

kuantitas tiap jenis kerusakan dan luas 

segmen jalan yang ditinjau. Penentuan 

deduct value dapat segera dihitung 

setelah kelas kerusakan dan densitas 

diperoleh. Total Deduct Value (TDV) 

dan Corrected Deduct Value (CDV) 

dapat dihitung segera setelah tahapan-

tahapan di atas sudah diketahui nilainya. 

Tahap akhir dari analisis nilai kondisi 

perkerasan adalah menentukan nilai 

Pavement Condition Index (PCI), yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan prioritas penanganan 

kerusakan.Langkah-langkah perhitungan 

dengan metode PCI adalah sebagai 

berikut:  

1.1 Membuat Peta Kerusakan Jalan 

Peta kerusakan jalan dibuat 

berdasarkan walkround survey sehingga 

diperoleh luas kerusakan, kedalaman 

ataupun lebar retak yang nantinya 

dipergunakan untuk menentukan kelas 

kerusakan jalan. 

1.2 Membuat Catatan Kondisi Dan 

Kerusakan Jalan 

Catatan kondisi dan kerusakan jalan 

berupa tabel yang berisi jenis, dimensi, 

tingkat dan lokasi terjadinya kerusakan. 

Dari hasil pengamatan di lapangan pada 

ruas Ruas Jalan Argodadi, 

Sedayu,Bantul yang berjarak lokasi 4000 

m. 

1.3 Memasukkan nilai-nilai luasan 

kerusakan dari catatan kondisi dan hasil 

pengukuran kedalam formulir survei 

yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut 

ini. 

Tabel 5.1 Formulir Survei PCI 

 
 

1.4 Menentukan nilai pengurang 

(deduct value) 

a. Jumlahkan tipe kerusakan pada setiap  

tingkat keparahan kerusakan yang 

terlihat, dan catat kerusakan pada 

kolom “total” 

      Contoh pada sta 0+000 s/d 0+100 

terjadi kerusakan sebagai berikut: 

1. Alur = 10 m2 

2. Cekungan = 13 m 

3. Sungkur = 1.5 m2 

4. Tambalan = 15 m 

b. Menghitung densitas  

Densitas (%) = (Luas atau panjang 

Kerusakan/Luas Perkerasan) × 100% 

1. Alur  = 
1006

10

x
x = 1.67 % 

2. Cekungan  = 
1006

13

x
x = 2.17 % 

3. Sungkur  = 
1006

5.1

x
x = 0.25 % 

4. Tambalan  = 
1006

15

x
x = 2.5 % 

c. Mencari deduct value (DV) 

Mencari deduct value (DV) yang 

berupa grafik jenis-jenis kerusakan. 

Adapun cara untuk menentukan DV, 

yaitu dengan memasukkan persentase 



10 
 

 
  

densitas pada grafik masing-masing jenis 

kerusakan kemudian menarik garis 

vertikal sampai memotong tingkat 

kerusakan (low, medium, high), 

selanjutnya pada titik potong tersebut 

ditarik garis horizontal dan akan didapat 

DV.  

Contoh Deduct Value (DV) Pada STA 

0+000 s/d 0+100 

1. Alur 

 
Gambar 5.1 Grafik Deduct Value Alur 

 

2. Pelepasan Cekungan 

 
Gambar 5.2 Grafik Deduct Value Cekungan 

 

3. Pengausan Agregat 

 
Gambar 5.3 Grafik Deduct Value Sungkur 

4.Tambalan 

 
Gambar 5.4 Grafik Deduct Value Tambalan 

 

d. Mencari Corrected Deduct Value 

Untuk mendapatkan nilai CDV 

dengan yaitu dengan cara memasukkan 

nilai TDV ke grafik CDV dengan cara 

menarik garis vertikal pada nilai CDV 

sampai memotong garis q kemudian 

ditarik garis horizontal. Nilai q 

merupakan jumlah DV yang lebih dri 5. 

Misalkan untuk segmen Km.0+000 

0+100 terdapat 4 deduct value, tetapi 

nilai deduct value yang lebih dari 5 

hanya ada 3 maka q yang dipakai adalah 

q = 3 maka dari grafik CDV seperti pada 

Gambar 5.5 diperoleh nilai CDV = 49. 

Contoh perhitungan ditunjukkan pada 

Tabel 5.2 

Tabel 5.2. Perhitungan Corrected 

Deduct Value 

STA DEDUCT VALUE TOTAL Q CDV 

0+000 
s/d 

0+100 

34 22 18 3  77 3 49 

Dari hasil Tabel Corrected Deduct Value 

kemudian dimasukam ke Grafik Total 

Deduct Value (TDV) seperti pada 

Gambar 5.8 
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Gambar 5.8 Correct Deduct Value STA 0+100 

s/d 0+200 

Pada gambar diatas dapat di lihat nilai 

pengurang terkoreksi maksimum (CDV) 

pada STA 0+000 s/d 0+100 adalah 49. 

2. Pembahasan Rekapitulasi Kondisi 

Jalan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan di atas, maka didapat nilai 

kondisi perkerasan 40 segmen yang yang 

dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : PCIs = 100 – CDV 

Didapatkan hasil seperti pada Tabel 

5.4 berikut ini. 

 

Tabel 5.4 Perhitungan nilai PCI Tiap 

Segmen 

NO STA 
CDV 
MAX 

PCI TINGKATAN 

1 

0+000 

S/D 
0+100 

49 51 FAIR 

2 

0+100 

S/D 

0+200 
27 73 VERY GOOD 

3 

0+200 

S/D 

0+300 
55 45 FAIR 

4 
0+300 

S/D 

0+400 
30 70 GOOD 

5 
0+400 

S/D 

0+500 
20 80 VERY GOOD 

6 
0+500 

S/D 

0+600 
75 25 VERY POOR 

7 

0+600 

S/D 
0+700 

51 49 FAIR 

8 

0+700 

S/D 
0+800 

51 49 FAIR 

9 

0+800 

S/D 

0+900 
56 44 FAIR 

10 

0+900 

S/D 

1+000 

54 46 FAIR 

11 

1+000 

S/D 
1+100 

52 48 FAIR 

12 

1+100 

S/D 
1+200 

41 59 GOOD 

13 

1+200 

S/D 

1+300 

50 50 FAIR 

14 

1+300 

S/D 

1+400 

0 100 EXCELLENT 

15 
1+400 

S/D 

1+500 

0 100 EXCELLENT 

16 
1+500 

S/D 

1+600 

80 20 VERY POOR 

17 

1+600 

S/D 

1+700 

40 60 GOOD 

18 

1+700 

S/D 
1+800 

10 90 EXCELLENT 

19 

1+800 

S/D 
1+900 

28 72 VERY GOOD 

20 

1+900 

S/D 

2+000 

26 74 VERY GOOD 

21 

2+000 

S/D 

2+100 

71 29 POOR 

22 
2+100 

S/D 

2+200 

0 100 EXCELLENT 

23 
2+200 

S/D 

2+300 

12 88 EXCELLENT 

24 
2+300 

S/D 

2+400 

40 60 GOOD 

25 

2+400 

S/D 
2+500 

55 45 FAIR 

26 

2+500 

S/D 
2+600 

0 100 EXCELLENT 

27 

2+600 

S/D 

2+700 

0 100 EXCELLENT 

28 

2+700 

S/D 

2+800 

9 91 EXCELLENT 

29 
2+800 

S/D 

2+900 

31 68 GOOD 

30 
2+900 

S/D 

3+000 

22 73 VERY GOOD 

31 

3+000 

S/D 
3+100 

40 54 FAIR 

32 

3+100 

S/D 
3+200 

76 24 VERY POOR 

 

33 
3+200 

S/D 

3+300 
32 68 VERY GOOD 
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34 

3+300 

S/D 
3+400 

30 70 GOOD 

35 

3+400 

S/D 
3+500 

23 77 VERY GOOD 

36 

3+500 

S/D 

3+600 
25 75 VERY GOOD 

37 

3+600 

S/D 

3+700 
26 74 VERY GOOD 

38 
3+700 

S/D 

3+800 
- 100 EXCELLENT 

39 
3+800 

S/D 

3+900 
24 76 VERY GOOD 

40 

3+900 

S/D 

4+000 
32 68 GOOD 

 ∑ 1357 2643  

   65.85 GOOD 

 

Dengan rata – rata nilai PCI pada Ruas 

jalan Argodadi, Sedayu, Bantul yang 

dihitung menggunakan rumus dibawah 

ini. 

= 
segmenjumlah 

PCI
 

= 
40

2643
 = 65,85 % 

Maka dapat ditarik kesimpulan Nilai 

Perkerasan yang ada di Ruas jalan 

Argodadi, Sedayu, Bantul adalah baik 

(GOOD) dengan nilai perkerasan 

terendah terjadi pada STA 0+500 S/D 

0+600, STA 1+500 S/D 1+600 dan STA 

3+100 S/D 3+200 dengan klasifikasi 

sangat jelek (very poor). 

 

3. Klasifikasi Kualitas Perkerasan 

Dari nilai PCI masing- masing 

segmen penelitian dapat diketahui 

kualitas rata-rata lapis perkerasan ruas 

jalan Argodadi, Sedayu, Bantul adalah 

65,85 % berdasarkan klasifikasi yang 

ada yaitu sempurna (Excellent), sangat 

baik (Very Good) , baik (Good) , Sedang 

(Fair) , jelek (Poor) dan gagal (Failed) 

kualitas ruas jalan Argodadi, Sedayu, 

Bantul berada pada level baik (Good) 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

5.6 

 

Gambar 5.6 Kualifikasi Kualitas 

Perkerasan Menurut Nilai PCI. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka 

terdapat bebarapa hal yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai indeks kondisi perkerasan (PCI) 

rata rata ruas jalan Argodadi, Sedayu, 

adalah 65,85 %  yang termasuk dalam 

kategori baik (Good). 

2. Nilai PCI terendah terdapat pada STA 
2+000 S/D 2+100 dengan klasifikasi 

jelek (poor), STA 0+500 S/D 0+600, 

STA 1+500 S/D 1+600, dan STA 3+100 

S/D 3+200 dengan klasifikasi sangat 

jelek (very poor). 
3. Jenis-jenis dan Persentase kerusakan 

pada ruas jalan Argodadi, Sedayu, 

Bantul adalah sebagai berikut : 

Tabel 6.1 Persentase Kerusakan 

Jalan 

No Jenis Kerusakan 

Persentase 

Kerusakan 

(%) 

1 Retak Kulit Buaya 0.246 

2 Retak Kotak-Kotak 0.021 

3 Cekungan 0.184 

4 Retak Samping Jalan 0.687 

5 Pinggir Jalan Turun 0.654 
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Vertikal 

6 
Retak 

Memanjang/Melintang 
1.654 

7 Tambalan 0.533 

8 Pengausan Agregat 1.667 

9 Lubang 0.042 

10 Alur 2.771 

11 Sungkur 0.179 

12 Pelepasan Butir 0.250 

 

4. Metode Perwatan dan Perbaikan 

a. Metode Perawatan dan Perbaikan 

Kerusakan Fungsional digunakan 

metode Perbaikan P2 dan P5 yang 

telah ditetapkan pada Manual 

Pemeliharaan jalan. 

b. Pelapisan Ulang 

Lapisan ulang pada perkerasan 

jalan dilakukan untuk satu atau 

lebih alasan berikut : 

1) Untuk menambah kekuatan 

pada konstruksi dan 

memperpanjang umur 

pelayanan. 

2) Untuk membetulkan atau 

memperbaiki bentuk permukaan 

dan memperbaiki kualitas 

perlintasan dan drainase air 

permukaan. 

3) Untuk memperbaiki ketahanan 

luncur pelapisan lama yang 

terkikis oleh beban kendaraan. 

4) Untuk memperbaiki penampilan 

atau estetika dari lapis 

permukaan yang lama. 

5. Korelasi atau hubungan antara 

Metode PCI (Pavement Condition 

Index) dengan Persentase kerusakan 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. PCI (Pavement Condition Index) 

menggunakan 3 faktor yaitu : tipe 

kerusakan, tingkat keparahan 

kerusakan dan jumlah atau 

kerapatan kerusakan. 

b. Persentase kerusakan tidak 

menggambarkan tingkat keparahan 

kerusakan tetapi hanya jumlah rata-

rata kerusakan jalan. 

6. Metode PCI (Pavement Condition 

Index) hanya memberikan informasi 

kondisi perkerasan hanya pada saat 

survey dilakukan, tapi tidak dapat 

memberikan gambaran prediksi 

dimasa yang akan datang dan 

perhitungan nilai PCI sangat 

berpengaruh terhadap 3 faktor yang 

disebutkan diatas. 

7. Metode PCI (Pavement Condition 

Index) tidak dapat dikorelasikan 

hanya dengan tingkat kerusakan saja. 

 

2. Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan, 

dan kesimpulan yang ada maka dapat 

disampaikan beberapa saran untuk 

segala aspek yang berhubungan dengan 

Ruas Jalan Argodadi, Sedayu, Bantul 

antara lain sebagai berikut : 

1. Perlu segera dilakukan penanganan 

kerusakan jalan untuk mengurangi 

tingkat kecelakaan dan memberikan 

rasa aman dan nyaman bagi pengguna 

jalan. Selain itu agar kerusakan yang 

telah terjadi pada ruas jalan tidak 

menjadi lebih parah ,sehingga tidak 

menimbulkan kerusakan yang lebih 

tinggi. 

2. Melakukan survey kondisi perkerasan 

secara periodik sehingga informasi 

kondisi perkerasan dapat berguna 

untuk prediksi kinerja dimasa yang 

akan datang, selain juga dapat 

digunakan sebagai masukan 

pengukuran yang lebih detail. 

3. Disarankan kepada instansi terkait 

untuk mengadakan program 

pemeliharaan/preservasi untuk lokasi 

dan memperbaiki segmen-segmen 

yang sudah parah dan supaya tidak 

membayakan untuk penguna jalan. 

4. Perlu dilakukan pemeliharaan rutin 

yang sebaiknya tindakan pernbaikan 

harus dilakukan minimal 1 kali dalam 

setahun 1. 

5. Inventarisasi data yang lebih baik 

bagi pihak-pihak terkait, apabila 
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sewaktu-waktu data tersebut 

dibutuhkan dapat segera di 

pergunakan tanpa membutuhkan 

banyak waktu untuk mencarinya. 
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