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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Jalan raya sebagai konstruksi yang menerima beban dinamis yang 

berulang akan mengalami penurunan mutu konstruksi yang berimbas terhadap 

penurunan mutu pelayanan seiring dengan berjalannya masa pelayanan jalan tersebut. 

Kondisi kontruksi perkerasan jalan yang baik diupayakan mampu 

memenuhi syarat fungsional yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para 

pemakai jalan, haruslah mempunyai lapisan permukaan yang rata, tidak mudah aus, 

cukup kesat,kedap air dan permukaan tidak mengkilap. Selain itu agar memenuhi 

syarat struktural yaitu mampu memikul dan menyebarkan beban yang lewat 

diatasnya, haruslah memenuhi syarat-syarat : ketebalan yang cukup, kekakuan untuk 

memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Dari 

pengamatan secara visual pada ruas jalan Terminal Boyolali - pasar Ampel Km 

0+000 - Km 10+000 yang mempunyai lebar 7 sampai 10 meter yang mempunyai 

jenis lapisan perkerasan lentur (flexible pavement), kerusakan yang banyak terjadi 

adalah pada arah terminal boyolali – Pasar Ampel berupa (alligator cracking),  

kembang (swell), lubang-lubang (potholes), keriting (corrugation), amblas ( 

depressions), jembul (shoving), retak memanjanjang dan lain –lain . Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh arus lalulintas yang padat dan merupakan jalur utama 

bagi kendaraan berat seperti bus dan truk  maupun kendaraan ringan yang sebagian 

besar terdiri dari sepeda motor dan kendaraan pribadi.  

 

Untuk dapat menyusun program pemeliharaan rutin dan cara penangannya 

diperlukan dukungan data lapangan yang lengkap yang dapat diperoleh melalui 

survey kondisi jalan. Survey kondisi jalan dilakukan secara visual, sehingga untuk 

mendapatkan data-data kerusakan jalan perlu dilakukan pengamatan yang teliti, 

sehingga hasil yang didapat dari pengamatan tersebut dapat mengumpulkan data-data 

yang akurat dan dapat ditetapkan cara perbaikannya. 
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Melalui Tugas Akhir ini akan diteliti Pengaruh Distribusi Lalu lintas 

kendaraan terhadap kerusakan jalan di Terminal Boyolali - Pasar Ampel terutama 

pemeriksaan kondisi jalan yang dilakukan secara visual dan menentukan Distribusi 

Lalu lintas kendaraan 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang menarik untuk diadakan penelitian adalah : 

1. Bagaimana Distribusi Beban kendaraan pada lajur jalan Terminal Boyolali – 

Pasar Ampel. 

2. Identifikasi jenis kerusakan jalan dan lokasi kerusakan jalan. 

3. Apakah ada hubungan antara Distribusi lalu lintas dengan kerusakan jalan. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan didalam penguasaan materi permasalahan yang ada, 

yang tidak diteliti adalah kerusakan yang di sebabkan oleh Air, Material konstruksi 

perkerasan, iklim, Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan. penulis 

sengaja mengadakan pembatasan Tugas Akhir ini dengan yang di teliti pembahasan 

masalah meliputi : 

1. Untuk identifikasi jenis-jenis kerusakan dapat menggunakan Manual 

Pemeliharaan Jalan Nomer : 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jendral Bina Marga, atau US. ARMY, 1982.  Pada penulisan tugas akhir ini akan 

mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan menurut US. ARMY, 1982.. 

2. Untuk menentukan seberapa besar nilai kondisi perkerasan berdasarkan pada 

Pavement Condition Index (PCI) bersumber pada US. ARMY, 1982. 

 

D.Tujuan dan Manfaat. 

1. Tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah: 

a. Identifikasi jenis-jenis kerusakan jalan pada ruas jalan  

b. Mengetahui Distribusi di beban kendaraasn. 

c. Upaya Mengetahui hubungan Distribusi lalu lintas terhadap kerusakan jalan. 
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2. Manfaat yang didapat dari penelitian Tugas akhir ini antara lain: 

 Diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi pembangunan 

yang berarti dan memberikan usulan tentang distribusi lalu lintas terhadap 

kerusakan jalan pada ruas jalan, sehingga dengan adanya prioritas pengaruh 

distribusi lalu lintas terhadap kerusakan jalan maka mampu memberikan tingkat 

pelayanan dan keamanan yang maksimal bagi para  pemakai jalan.  

. 

E. Keaslian Penelitian 

Kerusakan jalan sering digunakan untuk penelitian Tugas Akhir dan 

beberapa penelitian tentang kerusakan jalan sudah pernah dilakukan, tetapi pada ruas 

jalan Terminal Boyolali – Pasar Ampel belum pernah diadakan penelitian kerusakan 

jalan, sehingga penelitian ini layak disusun menjadi sebuah Tugas Akhir. Beberapa 

penelitian mengenai kerusakan jalan yang pernah dilakukan adalah : 

1. Ruas Jalan Temanggung – Magelang oleh Susanto, tahun 2002, Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.  Ruas Jalan  Pemalang – Tegal Km 35+450 – Km 450 oleh Raharjo, tahun 2003, 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3.  Ruas Jalan Kaliwangan – Kalisari Km 1+000 – Km 28+000 oleh Triwibowo, 

tahun 2003, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

1. Persamaan dengan penelitian sebelumnya : 

Penelitian ini sebenarnya sama atau serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

meneliti tentang kerusakan jalan  

2. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : 

Penelitian ini mengambil lokasi pada ruas jalan Terminal Boyolali – Pasar Ampel 

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan pengaruh Distribusi lalu lintas 

terhadap kerusakan jalan lokasi tersebut belum pernah digunakan untuk penelitian 

mengenai kerusakan jalan yang digunakan untuk Tugas Akhir.  


