
1 Institut Teknologi Nasional 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dalam rangka meningkatkan 

penyediaan transportasi darat, maka jalan merupakan faktor yang harus diperhatikan 

dalam pembangunan maupun pemeliharaan. Jalan merupakan prasarana angkutan darat 

yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara 

satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara desa dengan desa lainnya. 

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan 

hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan 

jalan akan berakibat bukan hanya terhambatnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat 

terjadi kecelakaan. 

Tingginya frekuensi kendaraan yang lewat di atas permukaan jalan yang ada 

menyebabkan turunnya kwalitas jalan. 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. 

Dalam proses pemeliharaan, kerusakan jalan kadang terjadi lebih dini dari masa 

pelayanan yang disebabkan oleh adanya banyak faktor, antara lain faktor manusia dan 

faktor alam. Faktor-faktor alam yang dapat mempengaruhi mutu perkerasan jalan di 

antaranya air, perubahan suhu, cuaca dan temperatur udara. Sedangkan faktor manusia 

yaitu di antaranya berupa tonase atau muatan-muatan kendaraan yang berat yang melebihi 

kapasitas dan volume kendaraan yang semakin meningkat. Dari faktor-faktor itu semua 

jika terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan pada jalan yang dilewati 

dan tentunya akan merugikan semua pihak-pihak yang terkait. (Nugroho, 2013)
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Usaha melakukan perbaikan-perbaikan dengan tujuan untuk mempertahankan 

tingkat layanan selama umur rencana biasa disebut dengan pekerjaan pemeliharaan jalan. 

Survey kondisi jalan mendapatkan hasil penanganan prioritas pemeliharaan jalan 

(pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan pekerjaan darurat) yang 

berupa peningkatan jalan kaitannya dengan pertumbuhan lalu lintas, overlay atau 

pemeliharaan rutin berupa penambalan-penambalan saja. 

Jalan Dipatiukur terletak di tengah kota Bandung, yang berhubungan dengan pusat 

pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate. Di samping hal tersebut Jalan 

Dipatiukur merupakan jalan yang strategis, karena jalan tersebut merupakan jalan 

penghubung antara wilayah Bandung Tengah dengan Bandung Utara. Mobilitas 

Transportasi baik roda dua maupun roda empat sangat padat sampai dengan sedang pada 

jam-jam tertentu, karena lingkungan sekitar Jalan Dipatiukur  terdapat perkantoran, 

rumah sakit, tempat pendidikan baik yang bersifat formal maupun tidak formal dan 

terdapat tempat pemberhentian Bus Kota jurusan Jatinangor dan Leuwi Panjang, serta 

destinasi monumen perjuangan dan pasar kaget satu minggu sekali menambah volume 

kendaraan yang melintasi jalan Dipatiukur. 

Disamping banyaknya kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta run of air 

atau air harian yang melintas pada waktu musim hujan, sangat mempengaruhi terhadap 

kualitas jalan tersebut 

Berkaitan dengan masalah di atas, maka perlu adanya penilaian kondisi 

perkerasan lentur dan penanganan kerusakan serta berat material AC-WC untuk 

memperbaiki kerusakan perkerasan lentur pada Jalan Dipatiukur Kota Bandung yaitu 

dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul: “Evaluasi Kinerja Perkerasan Lentur Serta 

Penanganan Kerusakan pada Jalan Dipatiukur Kota Bandung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditimbulkan 

rumusan masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan penilaian kondisi perkerasan 

jalan pada Jalan Dipatiukur Kota Bandung sebagai berikut: 

1. Berapakah nilai PCI (Pavement Condition Index) pada Jalan Dipatiukur Kota 

Bandung? 

2. Jenis kerusakan perkerasan lentur apa sajakah yang paling dominan pada Jalan 

Dipatiukur Kota Bandung?
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3. Bagaimana solusi untuk memperbaiki kerusakan jalan pada Jalan Dipatiukur Kota 

Bandung? 

4. Berapakah berat material yang dibutuhkan untuk perbaikan Jalan Dipatiukur Kota 

Bandung? 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Kegiatan penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Penilaian Kondisi Perkerasan Jalan 

pada Jalan Dipatiukur Kota Bandung” dibatasi pada: 

1. Objek yang diteliti pada ruas Jalan Dipatiukur Kota Bandung. 

2. Survei kerusakan jalan dilakukan pada bulan November tahun 2019. 

3. Penelitian ini hanya menilai kondisi perkerasan lentur pada ruas Jalan Dipatiukur Kota 

Bandung. 

4. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

5. Pemeriksaan kondisi kerusakan dilakukan secara pengamatan langsung di 

lapangan/visualisasi lapangan. 

6. Identifikasi kerusakan jalan dilakukan menggunakan metode PCI (Pavement 

Condition Index) dengan acuan ASTM D6433-07. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mengefaluasi kondisi perkerasan lentur di Jalan Dipatiukur Kota Bandung Dengan 

menggunakan Metode PCI (Pavement Condition Index) 

2. Merumuskan solusi dalam memperbaiki kerusakan jalan pada Jalan Dipatiukur Kota 

Bandung. 

3. Melakukan estimasi kebutuhan material AC-WC yang dibutuhkan untuk perbaikan 

kerusakan jalan yang ada di Jalan Dipatiukur Kota Bandung 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

kegiatan, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti. Dalam bagian ini peneliti melakukan sintesis terhadap teori yang relevan agar 

diperoleh legitimasi konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi atau perancangan penelitian. 

4. BAB IV ANALISA 

Bab ini berisi tentang analisa atau hasil perancangan. 

5. BAB V PENUTUP 

Pada bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan 

hasil peneliti secara tegas dan lugas sesuai dengan permasalahan dan penelitian. 

Setelah hasil penelitian disimpulkan, peneliti juga memberikan saran yang 

operasional berdasarkan temuan penelitian. Saran tersebut merupakan tindak lanjut 

sumbangan penelitian bagi perkembangan teori maupun praktek bidang yang diteliti. 




