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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pelayanan transportasi terutama transportasi darat, merupakan aset 

pembangunan yang sangat besar. Transportasi darat yang salah satunya yaitu jalan 

mempunyai peran penting dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu 

jalan merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan wilayah secara 

menyeluruh. Tersedianya infrastruktur jaringan jalan yang memadai merupakan 

salah satu modal besar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di suatu daerah, 

baik untuk kegiatan yang bersifat sosial maupun perekonomian. Selain sebagai 

transportasi, jalan juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan aksesibilitas bagi 

masyarakat. 

Di dalam sistem transportasi dan jaringan jalan di Jawa Tengah, Kota 

Surakarta merupakan simpul pergerakan yang sangat strategis, yaitu pertemuan 

antara jalur Pantura dan jalur Selatan yang keduanya merupakan jalan Nasional 

yang berfungsi sebagai jalan Arteri Primer, yaitu jalur Jakarta-Surabaya dan jalur 

Bandung-Yogyakarta-Surabaya. Selain pertemuan dua buah jalur besar tersebut, 

dari wilayah hinterland menuju Kota Surakarta dihubungkan oleh jalur jalan 

Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai jalan Kolektor Primer, yaitu jalur 

jalan Wonogiri-Sukoharjo-Surakarta dan jalur Semarang-Purwodadi-Surakarta, 

sehingga jalan di Kota Surakarta memiliki andil dalam jalur lintas perdagangan, 

pariwisata, dan sektor-sektor lain yang berhubungan/bergantung pada fasilitas 

jalan di Kota Surakarta dan kota-kota di sekitarnya. 

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang membutuhkan 

aksesibilitas jalan sebagai perantaranya. Misalnya pada sektor perdagangan dari 

Jogja menuju Semarang yang membutuhkan akses pengiriman barang melalui 

jalan di Surakarta. Jika kondisi jalan di Kota Surakarta bagus, maka proses 

pengiriman barang akan berjalan lancar dengan waktu yang efisien, sedangkan 

jika kondisi jalan kurang bagus, maka proses pengiriman barang akan sedikit 

terhambat karena sarana transportasi yang digunakan membutuhkan waktu lebih 
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untuk berhati-hati melintasi jalan yang kondisinya kurang bagus karena kurang 

terawat. Untuk itu dibutuhkan pemantauan dan pengelolaan mengenai kondisi 

jalan agar jalan yang mengalami kerusakan dapat dengan mudah teridentifikasi 

untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan. 

Banyak jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang masih perlu 

diperbaiki. Hal ini menyebabkan daya saing Indonesia masih kalah dengan negara 

ASEAN lainnya. Berdasarkan data World Economic Forum, daya saing Indonesia 

meningkat 12 poin, dari peringkat 50 pada tahun 2012 menjadi peringkat 38 pada 

tahun 2013. Posisi Indonesia tepat berada di bawah Thailand (37). Sedangkan 

beberapa negara ASEAN yang memiliki daya saing lebih baik daripada Indonesia, 

yakni Brunei (26), Malaysia (24), dan Singapura (2). Indeks daya saing tersebut 

diukur terhadap 12 pilar, salah satunya adalah pembinaan jasa konstruksi, yaitu 

infrastruktur. Terkait daya saing infrastruktur ini, Indonesia menempati peringkat 

61 dari 144 negara pada tahun 2013. Sementara tahun sebelumnya, peringkat 

Indonesia dalam infrastruktur pada peringkat 78. Namun hal yang perlu 

diperhatikan bahwa peringkat infrastruktur di angka ‘61’ sedangkan daya saing di 

‘38’, berarti infrastruktur masih belum maksimal mendukung sektor lain. 

Disinilah perlu penguatan daya saing infrastruktur, karena infrastruktur yang 

berkualitas, akan mendukung bagi kelancaran kegiatan sektor pembangunan 

lainnya. (bisniskeuangan.kompas.com) 

Kota Surakarta merupakan kota penghubung antara jalur utara-tengah-

selatan sehingga keberadaan jalan baik ukuran maupun kualitas menjadi sangat 

penting. Tentu saja ditemui berbagai kondisi jalan, baik jalan dengan kondisi yang 

stabil maupun jalan dengan kondisi yang tidak stabil sehingga rentan terhadap 

kerusakan jalan. Adapun penyebab kerusakan jalan diantaranya karakteristik 

medan dan keadaan dari lalu lintas. Panjang jalan di Kota Surakarta pada tahun 

2012 mencapai 676,56 kilometer dimana kondisi jalan baik sebesar 389,95 km 

(57,64%), kondisi sedang sebesar 184,57 km (27,28%), kondisi rusak sebesar 

93,92 km (13,88%), dan kondisi rusak berat sebesar 8,12 km (1,2%). (Surakarta 

dalam Angka 2013) 
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Salah satu cara untuk mendukung pengelolaan jalan tersebut yaitu 

pembuatan peta tingkat kerusakan jalan Kota Surakarta dengan memanfaatkan 

analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis. Pembuatan peta ini ditujukan 

untuk memudahkan dalam penentuan intensitas pengelolaan jalan yang harus 

sering atau jarang dikelola, sehingga antisipasi dan perencanaan pengelolaan jalan 

dapat dengan mudah disusun. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pentingnya sistem transportasi terutama infrastruktur jaringan jalan dalam 

kegiatan masyarakat sehingga perlu diadakan penyediaan informasi mengenai 

kerusakan jalan terhadap berbagai kondisi jalan agar dapat mengembalikan fungsi 

jalan sebagaimana mestinya. 

Pemetaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan peta yang dapat 

memberikan informasi tentang hasil interaksi aktivitas manusia dengan 

lingkungannya pada suatu wilayah yang digambarkan ke dalam bentuk simbol dan 

diskalakan sesuai dengan tujuannya. Pemetaan tingkat kerusakan jalan disini 

dimaksudkan untuk membantu menyediakan data, manipulasi, dan analisis secara 

cepat dan lebih efisien. 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis berperan dalam analisis untuk 

pembuatan peta tingkat kerusakan jalan yang kemudian ditentukan tingkat 

pengelolaan jalannya. Kemampuan SIG tidak sebatas penyimpanan dan keluaran 

(output), SIG juga mampu menganalisis tingkat kerusakan jalan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang 

melatarbelakangi penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana agihan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta dan sekitarnya? 

2. Faktor-faktor wilayah apakah yang mempengaruhi perbedaan tingkat 

kerusakan jalan di daerah penelitian? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Menentukan agihan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta dan sekitarnya 

dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis. 

2. Menganalisis perbedaan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta dan 

sekitarnya berdasarkan faktor-faktor wilayah. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan secara umum (bagi pembaca) 

- Pemberian informasi mengenai ruas-ruas jalan di Kota Surakarta dan 

sekitarnya yang mengalami kerusakan. 

- Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

pengelolaan jalan di Kota Surakarta dan sekitarnya sekaligus manajemen 

lalu lintas yang tepat sehingga ruas jalan eksisting dapat memberikan peran 

secara optimal. 

b. Manfaat secara khusus (bagi penulis) 

- Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains (S.Si.) di 

Program studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

1.5. Telaah Pustaka 

1.5.1. Jalan 

Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas, yang berada pada permukaan tanah, yang di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Bab I 

Pasal 1). 
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1.5.1.1. Klasifikasi Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat. Ketentuan mengenai 

pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum 

penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah 

daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004, jalan sesuai dengan 

peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum 

dikasifikasikan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Sedangkan jalan khusus 

bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan 

jasa yang dibutuhkan. Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan 

primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer 

sebagaimana dimaksud merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan suatu wilayah di 

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana 

dimaksud merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi 

barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 

1. Klasifikasi berdasarkan fungsinya 

a. Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. 

b. Jalan Arteri sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi 

melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-

rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

c. Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri 

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi. 

d. Jalan Lokal sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi 

melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 

rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 
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e. Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang 

berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, 

dan kecepatan rata-rata rendah. 

2. Klasifikasi berdasarkan kelas 

Pengertian masing-masing jalan berdasarkan kelas jalan dapat diperinci sebagai 

berikut : 

 Jalan berdasarkan ruang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diklasifikasikan menjadi 

empat, meliputi : 

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang 

tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan 

sumbu berat 10 ton. 

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat 

dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, 

ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, 

dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 

mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 

10 ton. 

 Berdasarkan spesifikasi penyediaan jalan raya diatur dalam Undang-Undang 

No. 38 Tahun 2004 dibedakan menjadi empat, diantaranya, jalan bebas 

hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil. 

a. Jalan bebas hambatan (freeway) adalah jalan umum untuk lalu lintas 

menerus yang memberikan pelayanan menerus atau tidak terputus dengan 

pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan 
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sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 

(dua) jalur setiap arah dan dilengkapi dengan median. 

b. Jalan raya (highway) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan 

pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, 

paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah. 

c. Jalan sedang (road) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang 

dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur 

untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter. 

d. Jalan kecil (street) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, 

paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 

5,5 (lima setengah) meter. 

3. Klasifikasi berdasarkan status 

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan nasional, jalan 

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 

a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan 

primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis 

nasional, serta jalan tol. 

b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer 

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, 

atau antar ibukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. 

c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang 

tidak termasuk pada point (a) dan point (b), yang menghubungkan ibukota 

kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota 

kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan 

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan 

jalan strategis kabupaten. 

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat 

pelayanan dengan persil, menghubungkan  antar persil, serta menghubungkan 

antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 
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e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau 

antar permukiman didalam desa, serta jalan lingkungan. 

 

1.5.1.2. Kerusakan Jalan 

Semua prasarana jalan raya akan mengalami kerusakan, gangguan, atau 

penurunan kondisi dan kualitas apabila telah digunakan untuk melayani kegiatan 

lalu lintas manusia maupun barang. Untuk itu, semua prasarana yang terdapat 

dalam suatu sistem transportasi, khususnya transportasi darat, memerlukan 

perawatan dan perbaikan kerusakan. 

Pada umumnya kerusakan jalan berupa retak-retak (cracking), gelombang 

(corrugation), kerusakan berupa alur/cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak 

roda kendaraan (rutting), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding), dan ada 

juga berupa lubang-lubang (pothole). Kerusakan tersebut dapat pula terjadi pada 

muka jalan yang menggunakan beton aspal sebagai lapis permukaannya. 

Penyebab kerusakan jalan diantaranya adalah lalu lintas kendaraan khususnya 

kendaraan berat yang berlalu-lalang (berulang-ulang), sistem drainase jalan yang 

kurang baik dan menyebabkan jalan menjadi tergenang, iklim Indonesia yaitu 

iklim tropis, dimana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi, proses 

pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik, perencanaan dan sistem 

pelaksanaan yang kurang baik. 

Umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh satu 

faktor saja, tetapi merupakan gabungan dari penyebab yang saling berkaitan. 

Sebagai contoh adalah retak pinggir. Pada awalnya dapat diakibatkan oleh tidak 

baiknya sokongan dari samping badan jalan. Dengan terjadinya retak pinggir 

memungkinkan air meresap masuk ke lapis bawah jalan dan melemahkan ikatan 

antara aspal dengan tanah sehingga menyebabkan permukaan jalan menjadi pecah 

dan amblas. 
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1.5.2. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat SIG merupakan suatu 

sistem berbasis komputer yang memberikan empat kemampuan untuk menangani 

data bereferensi geografis, yaitu: pemasukan, pengelolaan atau manajemen data 

(penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, serta keluaran 

(Eddy Prahasta, 2009). 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa SIG memiliki 4 

komponen atau subsistem utama, yaitu: 

1. Masukan data 

Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan 

untuk memasukkan data. Data masukan dalam SIG biasanya terdiri dari dua 

macam, yaitu data grafis (spasial) dan data atribut (tabular). Data tersebut saling 

terkait dan disimpan dalam bentuk penyimpanan digital yang berupa pita 

magnetik, harddisk. Kumpulan dari data tersebut disebut basis data (database). 

Pemasukan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

 Scanning/penyiaman 

Scanning merupakan cara pemasukan data dengan cara mengubah data grafis 

kontinyu menjadi data diskret yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar 

(piksel). 

 Digitasi 

Digitasi merupakan cara pemasukan data dengan melalui proses pengubahan 

data grafis analog menjadi data grafis digital. Data ini dapat terdiri atas 

beberapa koordinat (koordinat x dan y) yang bersama dapat membentuk 

poligon, garis, maupun berdiri sendiri sebagai titik. 

 Tabulasi 

Pemasukan data dapat berupa data grafis maupun data yang bersifat atribut 

yang disusun dalam bentuk tabel. 

2. Pengelolaan atau manajemen data 

Manajemen data meliputi semua operasi penyimpanan, pengaktifan, 

penyimpanan kembali dan pencetakan data yang diperoleh dari masukan data. 

Struktur data vektor, kenampakan keruangan akan disajikan dalam bentuk garis 
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dan titik yang membentuk kenampakan tertentu. Struktur data raster, kenampakan 

keruangan akan disajikan dalam konfigurasi yang membentuk gambar. 

3. Manipulasi dan analisis data 

Manipulasi merupakan proses editing terhadap data yang telah masuk 

(terdigitasi), hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tipe dan jenis data agar sesuai 

dengan sistem yang akan dibuat. Seperti penyesuaian skala peta, perubahan 

proyeksi, agregasi data  dan generalisasi. 

Analisis data secara umum terdapat 2 jenis fungsi, yaitu fungsi analisis spasial 

dan atribut. Analisis spasial adalah operasi yang dilakukan pada data spasial. Data 

spasial adalah data yang berhubungan dengan ruang/bersifat keruangan. 

Sedangkan analisis atribut adalah fungsi pengolahan data atribut, yaitu data yang 

tidak berhubungan dengan ruang. Contohnya adalah pada pengolahan database 

(membaca, menulis, menyimpan data) dan juga pada perluasan operasi database. 

4. Keluaran data 

Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan informasi maupun hasil analisis 

data geografis secara kuantitatif maupun kualitatif. Keluaran ini dapat berupa peta 

cetak, peta digital, maupun data tabular. Melalui keluaran ini pengguna dapat 

melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam 

pengambilan kebijakan dalam perencanaan. 

 

1.5.2.1. ArcGIS 

ArcGIS merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi untuk keperluan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Perangkat lunak ini dibangun oleh ESRI.Inc 

yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan 

perangkat lunak untuk kebutuhan SIG. Perangkat lunak ArcGIS menyediakan 

berbagai aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

penggunanya dan dapat diimplementasikan bagi single user maupun multiuser 

dalam aplikasi desktop, server, dan internet. 

Instalasi ArcGIS berbasis desktop dalam sebuah komputer dapat diinstal 

pada tiga tingkatan kegunaan yaitu ArcInfo, ArcView atau ArcEdit.  Perbedaan 
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dari masing-masing tingkatan adalah pada menu-menu aplikasi yang dapat 

dioperasikan dalam masing-masing tingkatan program. 

Untuk instalasi tingkat ArcView menfokuskan kegunaan pada penggunaan 

data yang komprehensif, pemetaan dan analisis; untuk instalasi tingkat ArcEditor 

memfokuskan kegunaan pada pembuatan data dan perbaikan (editing) data. 

Tingkatan ArcInfo memiliki kegunaan yang paling komplit baik fungsi pada 

ArcView dan ArcEdit maupun tools-tools geoprocessing tambahan lainnya. 

 

1.5.2.1.1. Membangun Geodatabase 

Suatu Geodatabase adalah Sistem Database Management (DBMS) di mana 

data tersebut disimpan dan ber-georeferenced/Geographic Information. Untuk 

memulai pekerjaan atau proyek SIG dalam ArcGIS diperlukan pembangunan 

geodatabase. Geodatabase adalah sistem manajemen basisdata dimana data 

tersebut disimpan dan bergeoreferensi. Secara teknis geodatabase ini adalah 

tempat atau wadah untuk menampung dan mengatur kumpulan data-data yang 

bersifat spasial (geografis) yang dikelola dalam Software ArcGIS. Oleh karena itu 

Geodatabase perlu dirancang terlebih dahulu agar segala sesuatu data yang 

dibangun memiliki wadah yang jelas dan tertata dengan baik. 

Pembangunan geodatabase pada ArcInfo-ArcGIS ini dilakukan pada 

Desktop ArcCatalog. Fungsi ArcCatalog ini adalah mengorganisasi dan 

memanajemen semua informasi geografis seperti peta, globe, dataset, 

geodatabase, tools box-geoprocessing, metadata dan layanan-layanan fungsi 

Sistem Informasi Geografi. Pembuatan Geodatabase merupakan “wadah besar” 

sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola data spasial dari proyek 

dikerjakan. 

Dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga 

disusun dalam suatu Feature Datasets. Data-data yang tersimpan menggunakan 

sistem koordinat yang sama. Domain digunakan untuk menentukan lingkup 

(range) dan wilayah terplih (selected area) setiap jenis informasi. 

Input merupakan proses subsistem dari pengaplikasian SIG. Subsistem ini 

mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. 
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Data yang harus digunakan harus dikonversi menjadi format digital adalah dengan 

cara digitasi menggunakan digitizer. Inputing data dalam ArcGIS dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalu digitasi (digitizing) adalah 

konversi data analog ke format digital. 

Metode digitasi ini juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Digitasi melalu meja digitizer (manual). Cara kerjanya adalah dengan 

mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan 

koordinat x,y. Untuk menghasilkan data yang akurata, dibutuhkan sumber peta 

analog dengan kualitas tinggi. Menggunakan meja digitizer. 

2. Digitasi melalui layar monitor komputer maupun digitasi langsung dari 

permukaan bumi dengan bantuan alat GPS receiver. 

Jika data berupa citra digital satelit penginderaan jauh maka data ini bisa 

langsung ditampilkan, tetapi jika data berupa peta tercetak atau foto udara cetak 

(hardcopy) maka harus dilakukan scanning terlebih dahulu dari data yang 

bersangkutan. 

 

1.5.2.1.2. Tahapan dalam Proses Digitasi 

Delapan teknik atau prosedur dalam input data grafis yaitu: 

1. Manual digitizer. 

2. Penyiaman (automatic scanning)  scanner. 

3. Digitasi di layar monitor (heads-up digitizing – on screen digitizing). 

4. Tracking. 

5. Data langsung dari GPS. 

6. Koordinat geometri. 

7. Konversi data digital yang sudah ada 

8. Hasil pengolahan citra penginderaan jauh digital 

Setelah data yang akan didigitasi berupa file digital maka selanjutnya adalah 

menampilkannya pada layar monitor menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Pada 

tahapan ini digunakan dekstop ArcGIS-ArcMap. Data yang akan didigitasi harus 

memiliki acuan referensi georeference tertentu. Untuk itu maka data digital yang 

dipunyai harus digeorefencing terlebih dahulu. 
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Digitasi adalah kegiatan yang dilakukan sebagai representasi hasil 

interpretasi. Menyediakan shapefile yang telah dibuat sebelumnya. Proses digitasi 

merupakan proses pembuatan data vektor dengan feature titik, garis, atau poligon. 

Toolbar yang digunakan dalam proses digitasi adalah Editor. 

 

Gambar 1.1. Toolbar Editor pada ArcGIS 9.3 

Tools yang digunakan pada toolbar Editor untuk memulai proses digitasi 

adalah Start Editing. Create New Feature digunakan untuk membuat poligon 

baru. Untuk memotong poligon menjadi beberapa bagian menggunakan Cut 

Polygon Features. Untuk membuat digitasi menggunakan Sketch Tool. Save 

Editing untuk menyimpan hasil digitasi. Dan Stop Editing untuk menghentikan 

proses digitasi. Tabel 1.1 menunjukkan gambar tools Editor beserta nama tools 

tersebut. 

Tabel 1.1. Gambar tools Editor 

Gambar Tool Nama Tool 

 
Start Editing 

 
Stop Editing 

 
Sketch Tool 

 
Save Edits 

 
Create New Feature 

 
Cut Polygon Feature 

 

 

1.5.3. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Emi Dwi S. (2003) melakukan penelitian tentang aplikasi Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk evaluasi kerentanan kerusakan jalan di 

Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut adalah 

memanfaatkan data penginderaan jauh (foto udara pankromatik hitam putih skala 
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1:20.000) untuk menyadap informasi fisik lahan sebagai parameter yang 

digunakan dalam mengevaluasi medan terhadap kerentanan kerusakan jalan; dan 

menentukan kelas kerentanan kerusakan jalan di Kabupaten Kulon Progo dengan 

menggunakan SIG yang berbasis vektor. Adapun metode analisis yang digunakan 

adalah pengharkatan berjenjang terhadap parameter yang digunakan kemudian 

dilakukan penjumlahan. Adapun parameter yang digunakan yaitu: kemiringan 

lereng, relief, gerak massa batuan, tingkat erosi, tekstur tanah, daya dukung tanah, 

kembang kerut tanah, kerapatan alur, dan penggunaan lahan. Hasil akhir dari 

penelitian ini adalah peta kelas kerentanan kerusakan jalan Kabupaten Kulon 

Progo skala 1:375.000. 

Suci Rachmawati (2009) melakukan penelitian tentang pemetaan 

pengelolaan jalan menggunakan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis di Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian tersebut diantaranya 

(1) mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan jalan berdasarkan parameter 

penggunaan lahan, kemiringan lereng, drainase tanah, tekstur tanah, dan volume 

jalan, (2) menentukan dan memetakan pengelolaan jalan di Kabupaten Bantul 

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis dan teknologi 

Penginderaan Jauh, dan (3) mengkaji ketelitian citra Landsat 2 ETM+ dalam 

mengidentifikasi parameter-parameter yang berpengaruh pada pengelolaan jalan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan teknik interpretasi citra 

untuk mendapatkan informasi fisik berupa penggunaan lahan. Selain itu 

digunakan Sistem Informasi Geografis dengan pendekatan kuntitatif dengan 

pengharkatan serta digunakan analisis Sistem Informasi Geografis untuk 

mengoverlay parameter yang berpengaruh meliputi, penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, drainase tanah, tekstur tanah, dan volume jalan (LHR). Hasil 

akhir dari penelitian ini adalah peta tingkat pengelolaan jalan Kabupaten Bantul 

skala 1:225:000. 
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Tabel 1.2. Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Emi Dwi S. 

(2003) 

Aplikasi Penginderaan 

Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis 

Untuk Evaluasi 

Kerentanan Kerusakan 

Jalan di Kabupaten 

Kulon Progo 

Yogyakarta 

1. Memanfaatkan data 

Penginderaan Jauh untuk 

menyadap informasi fisik 

lahan sebagai parameter yang 

digunakan dalam 

mengevaluasi medan 

terhadap kerentanan 

kerusakan jalan. 

2. Menentukan kelas kerentanan 

kerusakan jalan di Kabupaten 

Kulon Progo dengan 

menggunakan Sistem 

Informasi Geografis yang 

berbasis vektor. 

Pengharkatan 

berjenjang terhadap 

parameter yang 

digunakan kemudian 

dilakukan 

penjumlahan. 

Melakukan interpretasi 

foto udara pankromatik 

hitam putih skala 

1:20.000 tahun 2000. 

Parameter yang 

berpengaruh terhadap 

kerentanan kerusakan jalan 

di daerah penelitian 

umumnya berkisar antara 

parameter relief, tanah, 

geologi/batuan, dan proses 

geomorfologi. Diantara 

parameter-parameter 

tersebut, parameter tanah 

dan proses geomorfologi 

(gerak massa batuan dan 

erosi) merupakan parameter 

pengaruh yang dominan 

pada setiap medan di daerah 

penelitian 
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No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

2. Suci 

Rahmawati 

(2009) 

Pemetaan Pengelolaan 

Jalan Menggunakan 

Teknologi 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi 

Geografis di Kabupaten 

Bantul 

1. Mengetahui seberapa besar 

tingkat pengelolaan jalan 

berdasarkan parameter 

penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, drainase 

tanah, tekstur tanah, dan 

volume jalan. 

2. Menentukan dan memetakan 

pengelolaan jalan di 

Kabupaten Bantul dengan 

menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis dan 

teknologi Penginderaan Jauh. 

3. Mengkaji Ketelitian citra 

Landsat 2 ETM+ dalam 

mengidentifikasi parameter-

parameter yang berpengaruh 

pada pengelolaan jalan. 

Teknik interpretasi citra 

untuk mendapatkan 

informasi fisik berupa 

penggunaan lahan. 

Pendekatan kuantitatif 

dengan pengharkatan serta 

mengoverlay parameter 

yang berpengaruh. 

Peta tingkat pengelolaan 

jalan Kabupaten Bantul 

dimana parameter yang 

berpengaruh meliputi 

penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, 

drainase tanah, tekstur 

tanah, dan volume jalan. 
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No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3. Andhiko Edy 

Eka Sura 

Sembiring 

(2015) 

Analisis Tingkat 

Kerusakan Jalan 

Menggunakan Aplikasi 

Sistem Informasi 

Geografis di Kota 

Surakarta dan 

Sekitarnya 

1. Menentukan agihan tingkat 

kerusakan jalan di Kota 

Surakarta dengan 

menggunakan teknologi 

Sistem Informasi Geografis. 

2. Menganalisis perbedaan 

tingkat kerusakan jalan di 

Kota Surakarta dan 

Sekitarnya berdasarkan 

faktor-faktor wilayah. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

observasi, yaitu suatu 

metode untuk memperoleh 

data langsung dengan cara 

pengamatan, pengukuran, 

dan pencatatan terhadap 

data-data yang diperlukan 

sesuai dengan tujuan 

survei. Pendekatan 

kuantitatif berupa 

pengharkatan terhadap 

parameter-parameter yang 

digunakan untuk 

menentukan tingkat 

kerusakan jalan. 

Peta Tingkat Kerusakan 

Jalan di Kota Surakarta 

dan Sekitarnya skala 

1:80.000 dengan dua 

tingkat yaitu tingkat 

kerusakan jalan rendah 

dan tingkat kerusakan 

jalan sedang. Panjang 

jalan dalam tingkat 

kerusakan rendah adalah 

221,62 km. Dan panjang 

jalan dalam tingkat 

kerusakan sedang adalah 

33,47 km. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Jalan merupakan sarana penunjang transportasi darat yang sangat penting 

untuk mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan negara. Aktivitas 

tersebut perlu didukung dengan kelancaran lalu lintas, maka kondisi fisik jalan 

salah satunya sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas. Untuk 

mendukung hal tersebut perlu dilakukan monitoring terhadap kerusakan jalan 

secara berkala, sehingga dari kegiatan tersebut akan diperoleh data atau informasi 

yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu jalan, apakah masih 

layak digunakan ataukah harus direhabilitasi baik dari fisik jalan maupun aspek 

keruangan. 

Penilaian tentang tingkat kerusakan jalan dapat dilakukan dengan teknologi 

Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis diperlukan untuk 

penanganan data spasial, dimana dilakukan pengolahan data untuk menghasilkan 

informasi baru yang akan digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi 

medan serta menentukan tingkat kerusakan jalan. Adapun parameter yang 

digunakan dalam penentuan kelas kerusakan jalan yaitu kemiringan lereng, tekstur 

tanah, curah hujan, volume lalu lintas, lokasi traffic light, dan saluran drainase 

jalan.  

Analisis yang dilakukan meliputi proses overlay, proses ini dilakukan pada 

masing-masing parameter yang berpengaruh pada kerusakan jalan. Dengan 

memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis diharapkan mampu 

memberikan hasil berupa informasi yang terbaru dari kondisi sekarang sehingga 

dapat dilakukan evaluasi serta penanganan langsung terhadap jalan yang rentan 

terhadap kerusakan. Tingkat kerusakan jalan dihasilkan dalam suatu nilai total 

dalam pengharkatan, dimana nilai tersebut merupakan hasil total penjumlahan dari 

proses pengharkatan parameter yang digunakan. 

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat diujudkan dalam 

bentuk diagram alir yang disajikan pada Gambar 1.2. sebagai berikut: 
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Gambar 1.2. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, 

dengan cara observasi yaitu suatu metode untuk memperoleh data langsung 

dengan cara-cara pengamatan, pengukuran, dan pencatatan terhadap data-data 

yang diperlukan sesuai dengan tujuan survei. Pengambilan sampel didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu pada daerah yang dilalui oleh jalur jalan, 

yang mengalami kerusakan jalan, dan yang memungkinkan mempengaruhi 

kerusakan jalan. Teknik pengambilan ini disebut purposive sampling. Metode 

analisis yaitu metode pendekatan kuantitatif berupa pengharkatan terhadap 

parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan jalan. Parameter-

parameter yang berpengaruh dalam penentuan tingkat kerusakan jalan yaitu 

kemiringan lereng, tekstur tanah, curah hujan, volume lalu lintas, lokasi traffic 

light, dan saluran drainase jalan. 

 

Citra Google Maps 

Kota Surakarta 

Data 

Lapangan 

Peta RBI Skala 

1:25.000 

Peta 

Tematik 

Data 

sekunder 

Parameter 

medan 

Informasi 

kondisi jalan 

Integrasi 

Proses pengolahan data 

Peta Tingkat 

Kerusakan Jalan 
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1.7.1. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat 

 Perangkat keras Notebook, dengan spesifikasi: 

- OS Intel Core i3 

- RAM 2GB 

- Harddisk 500 GB 

Berfungsi untuk mengolah data dan pembuatan laporan. 

 Printer Canon iP2770, berfungsi untuk mencetak peta dan laporan 

penelitian. 

 GPS Garmin, berfungsi untuk menentukan posisi titik sampel di 

lapangan. 

 Kamera Digital, berfungsi untuk mengambil gambar posisi titik sampel 

di lapangan. 

 Alat tulis, berfungsi untuk menulis hal-hal penting selama melakukan 

penelitian. 

 

Bahan 

 Citra Google Maps Kota Surakarta dan sekitarnya tahun perekaman 

2013. 

 Peta RBI Lembar Surakarta skala 1:25.000 tahun 2001. 

 Peta jenis tanah Kota Surakarta skala 1:50.000 tahun 2000. 

 Peta jenis tanah Kab. Boyolali skala 1:50.000 tahun 2005. 

 Peta jenis tanah Kab. Karanganyar skala 1:50.000 tahun 2006. 

 Peta jenis tanah Kab. Sukoharjo skala 1:50.000 tahun 2011. 

 Peta kemiringan lereng Kota Surakarta skala 1:50.000 tahun 2000. 

 Peta kemiringan lereng Kab. Boyolali skala 1:50.000 tahun 2005. 

 Peta kemiringan lereng Kab. Karanganyar skala 1:50.000 tahun 2006. 

 Peta kemiringan lereng Kab. Sukoharjo skala 1:50.000 tahun 2011. 

 Peta jaringan jalan Kota Surakarta skala 1:50.000 tahun 2010. 
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 Data sekunder Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Kota Surakarta tahun 

2012. 

 Data sekunder Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Kab. Boyolali tahun 

2012. 

 Data sekunder Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Kab. Karanganyar 

tahun 2012. 

 Data sekunder Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) Kab. Sukoharjo tahun 

2012. 

 Data curah hujan di Stasiun Penakar Curah Hujan Bendung Colo, Kab. 

Sukoharjo; Stasiun Penakar Curah Hujan Klaten, Kab. Klaten; Stasiun 

Penakar Curah Hujan Boyolali, Kab. Boyolali; Stasiun Penakar Curah 

Hujan Matesih, Kab. Karanganyar; dan Stasiun Penakar Curah Hujan 

Lanud Adi Sumarmo, Kab. Boyolali. 

 

1.7.2. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain: (1) tahap 

persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap pengolahan data dan (4) tahap 

analisis data. Tahapan-tahapan tersebut saling terkait dan berurutan sehingga data 

yang dipergunakan pun harus saling terkait satu sama lainnya untuk mencapai 

hasil akhir yang sesuai dengan tujuan pada awal penelitian ini. 

 

1.7.2.1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan yaitu dengan melakukan kajian pustaka terkait dalam 

penelitian ini. Kajian pustaka yang dilakukan tersebut menghasilkan suatu bentuk 

kerangka berfikir yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Persiapan alat dan bahan yang 

dipergunakan merupakan salah satu komponen yang perlu dipersiapkan sebelum 

melakukan kegiatan penelitian. Dengan adanya persiapan yang matang akan 

membantu dalam keberlangsungan penelitian dan penelitian berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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Penentuan wilayah penelitian pada tahap ini untuk mempersiapkan data-data 

yang akan dibutuhkan. Wilayah penelitian adalah Kota Surakarta dan sekitarnya. 

Hal ini dilakukan karena kendaraan yang bermobilisasi dari Kota Surakarta 

menuju luar wilayah Kota Surakarta tergolong cukup tinggi sehingga diperlukan 

penelitian terhadap wilayah sekitar Kota Surakarta. Wilayah sekitar Kota 

Surakarta menggunakan radius 3 km dari batas Kota Surakarta sehingga 

mencakup Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 

Boyolali. Adapun klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya di Kota Surakarta 

disajikan dalam Tabel 1.3. berikut. 

Tabel 1.3. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsinya di Kota Surakarta 

No. Klasifikasi Jalan Nama Jalan 

1. Jalan Arteri  Jalan Slamet Riyadi 

 Jalan Jend. Ahmad Yani 

 Jalan Kol. Sutarto 

 Jalan Ir. Sutami 

 Jalan Tentara Pelajar 

 Jalan Adi Sucipto 

 Jalan Prof. Dr. Suharso 

 Jalan Jend. Sudirman 

 Jalan Urip Sumoharjo 

 Jalan Ring Road 

2. Jalan Kolektor  Jalan Dr. Rajiman 

 Jalan Bhayangkara 

 Jalan Veteran 

 Jalan Brigjend Sudiarto 

 Jalan Kapt. Tendean 

 Jalan KH. Agus Salim 

 Jalan Kol. Sugiono 

 Jalan Brigjend Katamso 

 Jalan Letjend Suprapto 

 Jalan Mangunsarkoro 

 Jalan Sumpah Pemuda 

 Jalan Tangkuban Perahu 

 Jalan Monginsidi 

 Jalan S. Parman 

 Jalan Sutan Syahrir 

 Jalan Ir. Juanda 

 Jalan Kapt. Mulyadi 

 Jalan Kyai Mojo 



23 

 

No. Klasifikasi Jalan Nama Jalan 

   Jalan Prof. Kahar Muzakir 

 Jalan Yos Sudarso 

 Jalan Dr. Wahidin 

 Jalan Kebangkitan Nasional 

 Jalan Honggowongso 

 Jalan Dr. Muwardi 

 Jalan MT. Haryono 

 Jalan Gajah Mada 

 Jalan Letjend Sutoyo 

 Jalan Balapan 

3. Jalan Lokal  Jalan M. Yamin 

 Jalan Jend. Gatot Subroto 

 Jalan Diponegoro 

 Jalan KH. Saman Hudi 

 Jalan Perintis Kemerdekaan 

 Jalan Griyan 

 Jalan Transito 

 Jalan Kalilarangan 

 Jalan Ibu Pertiwi 

 Jalan Untung Suropati 

 Jalan Pattimura 

 Jalan Setia Budi 

 Jalan Ki Hajar Dewantoro 

 Jalan HOS Cokro Aminoto 

 Jalan Suryo 

 Jalan AR. Hakim 

 Jalan D.I. Panjaitan 

 Jalan Wahid Hasyim 

 Jalan Ronggowarsito 

 Jalan RM Said 

 Jalan Mayjend Sunaryo 

 Jalan Adi Sumarmo 

 Jalan Arifin 

 Jalan Reksoninten 

 Jalan Kyai Gede Sala 

 Jalan Suryo Pranoto 

 Jalan Ketandan 

 Jalan Kusmanto 

 Jalan Yosodipuro 

 Jalan Hasannudin 

 Jalan Kenanga 

 Jalan Dr. Supomo 
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No. Klasifikasi Jalan Nama Jalan 

   Jalan Sam Ratulangi 

 Jalan KH Maskur 

 Jalan Abdul Muis 

 Jalan Teuku Umar 

 Jalan Basuki Rahmat 

 Jalan Tagore 

 Jalan Mr. Sartono 

 Jalan P. Lumban Tobing 

 Jalan Kerinci 

 Jalan Jaya Wijaya 

 Jalan KH. Ahmad Dahlan 

 Jalan Sampangan 

 Jalan Hadiwijaya 

 Jalan RA Kartini 

 Jalan MH Thamrin 

 Jalan Alun-alun Kidul 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surakarta 

 

1.7.2.2. Tahap pengumpulan data 

Data dalam penelitian ilmiah merupakan hal yang sangat penting, karena 

data ini yang nantinya akan membantu penulis dalam menganalisis sebuah kasus, 

sehingga dapat dicocokkan apakah kasus tersebut sesuai dengan data-data yang 

ada atau tidak. Sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama 

baik individu ataupun dengan melakukan survei lapangan. Tahap pengumpulan 

data dalam penelitian ini sebagian besar diperoleh dari data sekunder dengan 

melakukan kajian literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau bahan 

yang bersifat teoritis yang relevan contohnya laporan penelitian, surat 

kabar/majalah, atau internet. Sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait. 
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1.7.2.3. Tahap pengolahan data 

Hasil perolehan data dalam penelitian ini kemudian disimpan dalam suatu 

wadah yang disebut database, agar data tertata dengan rapi dalam suatu wadah. 

Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan bantuan teknologi SIG yaitu 

menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.3. Pengolahan data diolah melalui 

beberapa sistem analisis data menggunakan fungsi tools yang terdapat pada 

ArcGIS 9.3. Kegunaan dari tools yaitu membantu dalam mengolah data secara 

efektif dan efisien. 

Penentuan tingkat kerusakan jalan diperoleh dari proses pengharkatan. 

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan dalam penentuan tingkat 

kerusakan jalan terdapat enam parameter yang digunakan, yaitu: kemiringan 

lereng, tekstur tanah, curah hujan, volume lalu lintas, lokasi traffic light, dan 

saluran drainase jalan. Masing-masing parameter tersebut memiliki nilai harkat 

tertentu yang sesuai dengan variabel yang terdapat pada masing-masing 

parameter. 

1. Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang 

lereng dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam besaran 

persen. Kemiringan lereng mempengaruhi kestabilan lahan. Lereng 

yang terjal cenderung kurang stabil. Pada lereng yang terjal sering 

terjadi longsor dan rawan terhadap erosi. 

Peta kemiringan lereng merupakan salah satu parameter fisik lahan. 

Kemiringan lereng dipertimbangkan dengan alasan bahwa semakin 

besar kemiringan lereng, maka semakin besar pula investasi yang 

dikeluarkan untuk penanganannya. Hal ini disebabkan faktor 

pemotongan dan penimbunan (cut and fill) lereng untuk pembuatan 

jalan, serta pertimbangan stabilitas lereng. 

Pengharkatan kemiringan lereng yang sesuai untuk kerusakan jalan 

dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut. 
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Tabel 1.4. Harkat Kemiringan Lereng 

No. Kelas Kemiringan Lereng Harkat 

1. Datar 0 – 2 % 1 

2. Landai 2 – 8 % 2 

3. Agak Miring 8 – 15 % 3 

4. Miring 15 – 40 % 4 

5. Terjal > 40 % 5 

Sumber: Van Zuidam (1979) dalam Rachmawati (2009) 

 

2. Tekstur tanah 

Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran 

deskriptif komposisi ukuran butir partikel-partikel penyusun tanah 

yang digolongkan ke dalam tiga ukuran utama. Peta tekstur tanah 

merupakan salah satu parameter yang penting digunakan untuk 

menentukan tingkat kerusakan jalan. Peta tekstur tanah diperoleh dari 

hasil konversi peta jenis tanah di Kota Surakarta dan sekitarnya. 

Klasifikasi yang digunakan untuk konversi peta jenis tanah menjadi 

peta tekstur tanah yaitu dengan menggunakan klasifikasi yang tertera 

dalam Tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Hubungan Jenis Tanah dan Tekstur Tanah 

No. Jenis Tanah Tekstur Tanah Kelas Tekstur 

1. Litosol Berpasir Sangat kasar 

2. Regosol Pasir, kadar liat 40% Kasar 

3.  Alluvial Lempung sampai liat, berlapis-

lapis debu dan pasir 

Sedang 

4. Latosol Lempung sampai geluh Halus 

5. Mediteran Lempung sampai liat Halus 

6. Grumusol Lempung berat Sangat halus 

7. Renzina Liat semakin ke bawah berpasir Sangat halus 

Sumber: Soepraptohardjo (1982) dalam Rachmawati (2009) 

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dari pasir, debu, dan liat. 

Tekstur tanah berpengaruh terhadap daya dukung jalan. Sehingga 

tekstur tanah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

kerusakan jalan, karena berkaitan erat dengan kemampuan tanah 

untuk dibangun jalan. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik 

tanah yang merupakan perbandingan relatif berbagai golongan besar 
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partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara 

unsur-unsur pasir, debu, dan lempung. 

Tekstur tanah memberikan pengaruh terhadap tingkat kestabilan 

tanah, daya permeabilitas, dan infiltrasi air. Tanah bertekstur lempung 

mempunyai daya permeabilitas dan infiltrasi yang rendah. Akibatnya, 

air cenderung menggenang. Apabila kering, tanah dengan kandungan 

lempung yang tinggi akan menyebabkan tanah menjadi pecah-pecah. 

Kondisi yang demikian dinamakan kondisi kembang kerut tanah.  

Kondisi kembang kerut tanah yang tinggi cenderung tidak stabil 

sehingga tidak cocok untuk jalan dan akan cepat merusak jalan. 

Sebaliknya, tanah dengan kandungan partikel pasir, dan debu yang 

seimbang umumnya cocok untuk jalan, karena daya kembang 

kerutnya relatif rendah. Tanah dengan tekstur lempung ini relatif 

bereaksi stabil terhadap perubahan cuaca. Pada suhu yang tinggi, 

tanah tidak akan retak-retak. Sementara jika suhu rendah dalam 

musim hujan, tanah tidak menggenangkan air terlalu lama. 

Pengharkatan tekstur tanah yang sesuai untuk kerusakan jalan dapat 

dilihat pada Tabel 1.6. berikut. 

Tabel 1.6. Harkat Tekstur Tanah 

No Kelas Tekstur Harkat 

1. Sangat Kasar 1 

2. Kasar 2 

3. Sedang 3 

4. Halus 4 

5. Sangat Halus 5 

Sumber: Primayuda (2006) dalam Rachmawati (2009) 

 

3. Curah hujan 

Data curah hujan pada penelitian ini diperoleh dari peta sebaran 

hujan Kota Surakarta dan sekitarnya. Pengambilan stasiun curah hujan 

lebih dari satu stasiun agar mendapatkan variasi curah hujan. Curah 

hujan cukup berpengaruh pada konstruksi perkerasan jalan. Kondisi 

jalan dimana curah hujan dengan intensitas hujan yang tinggi akan 
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mengakibatkan jalan mudah rusak. Pengharkatan curah hujan yang 

sesuai untuk kerusakan jalan dapat dilihat pada Tabel 1.7. berikut. 

Tabel 1.7. Harkat Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm/thn) Harkat 

1. 1.500 – 2.000 1 

2. 2.001 – 2.500 2 

3. 2.501 – 3.000 3 

4. 3.001 – 3.500 4 

5. 3.501 – 4.000 5 

Sumber: Sudarmadi (1987) dalam Wibisono (2010) 

 

4. Volume lalu lintas 

Volume lalu lintas menunjukan jumlah kendaraan yang melintasi 

satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). 

Satuan lalu lintas yang digunakan yaitu Lalu Lintas Harian Rata-rata 

(LHR) . Lalu Lintas Harian Rata-rata merupakan volume lalu lintas 

rata-rata dalam satu hari pada masing-masing ruas jalan. 

Tingkat volume jalan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

pelayanan ataupun pemeliharaan jalan. Pada suatu keadaan dengan 

volume lalu lintas yang rendah, maka kondisi jalan akan lebih baik 

sehingga akan semakin rendah frekuensi kerusakan jalan. Sedangkan 

jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, maka kondisi jalan akan 

mudah rusak sehingga akan tinggi frekuensi kerusakan jalan. 

Pengharkatan volume lalu lintas yang sesuai untuk kerusakan jalan 

dapat dilihat pada Tabel 1.8. berikut. 

Tabel 1.8. Harkat Volume Lalu Lintas 

No Volume Lalu Lintas (smp) Harkat 

1. ≤ 1.000 1 

2. 1.001 – 1.500 2 

3. 1.501 – 2.000 3 

4. 2.001 – 2.500 4 

5. ≥ 2.501 5 

Sumber: Kuswandani (2001) dalam Wibisono (2010) dengan 

modifikasi 
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5. Lokasi traffic light 

Titik lokasi traffic light pada penelitian ini didapat dari interpretasi 

visual menggunakan citra Google Maps. Pengaruh titik traffic light 

pada kerusakan jalan adalah titik traffic light merupakan lokasi 

dimana sering mendapatkan tekanan dan gaya gesek dari roda 

kendaraan yang sedang melakukan akselerasi atau deselerasi.  

Pengharkatan lokasi traffic light yang sesuai untuk kerusakan jalan 

dapat dilihat pada Tabel 1.9. berikut. 

Tabel 1.9. Harkat Titik Lokasi Traffic Light 

No Jarak dari traffic light (meter) Harkat 

1. ≥ 1.000 1 

2. 11 – 1.000 3 

3. ≤ 10 5 

Sumber: Petunjuk Praktis Pemeliharaan Rutin Jalan UPR-02 Dep. PU 

Dirjen Bina Marga (1992) dalam Wibisono (2010) 

 

6. Saluran drainase jalan 

Saluran drainase jalan atau dikenal dengan sebutan berem jalan 

merupakan bagian jalan yang keberadaannya dalam Ruang manfaat 

jalan (Rumaja) berfungsi sebagai mengalirkan air dari permukaan 

jalan ataupun bagian luar jalan supaya menjaga konstruksi jalan selalu 

berada dalam keadaan kering tidak tergenang air. Oleh karena itu 

ketersediaan saluran drainase jalan merupakan hal yang harus 

diperhatikan untuk menganalisis tingkat kerusakan jalan. 

Saluran drainase umumnya berbentuk trapesium atau persegi 

panjang. Pada daerah perkotaan, dimana pembebasan lahan sangat 

terbatas, maka saluran drainase dibuat persegi panjang dari konstruksi 

beton dan ditempatkan di bawah trotoar. Sedangkan di daerah 

pedesaan dimana pembebasan lahan bukan menjadi masalah, saluran 

drainase dibuat berbentuk trapesium. 

Pengharkatan saluran drainase jalan untuk kerusakan jalan dapat 

dilihat pada Tabel 1.10. berikut. 
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Tabel 1.10. Harkat Ketersediaan Saluran Drainase Jalan 

No Ketersediaan Saluran Drainase Harkat 

1. Tersedia 1 

2. Tidak tersedia 5 

Sumber: Rachmawati (2009) dengan modifikasi 

 

1.7.2.4. Tahap analisis data 

Tahap analisis data berupa tumpang susun (overlay) parameter-parameter 

untuk mendapatkan hasil akhir berupa peta tingkat kerusakan jalan Kota Surakarta 

dan sekitarnya. Metode analisis yang digunakan yaitu pengharkatan berjenjang 

atau disebut metode scoring. Pengharkatan dilakukan terhadap parameter-

parameter yang berpengaruh terhadap tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta 

dan sekitarnya. Parameter tersebut meliputi kemiringan lereng, tekstur tanah, 

curah hujan, volume lalu lintas, lokasi traffic light, dan saluran drainase jalan. 

Harkat total diperoleh dari hasil penjumlahan harkat pada masing-masing 

parameter. 

Harkat Total = Harkat kemiringan lereng + harkat tekstur tanah + harkat 

curah hujan + harkat volume lalu lintas + harkat lokasi 

traffic light + harkat ketersediaan saluran drainase jalan 

 

Adapun klasifikasi tingkat kerusakan jalan dinyatakan dalam frekuensi yang 

dibagi menjadi tiga kelas, diantaranya tingkat kerusakan jalan rendah, tingkat 

kerusakan jalan sedang, dan tingkat kerusakan jalan tinggi. 
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Tabel 1.11. Tingkat Kerusakan Jalan 

Tingkat Kerusakan Jalan Harkat Kriteria 

Tingkat kerusakan jalan rendah 6 – 14  Kondisi medan baik dan mendukung 

terpeliharanya bangunan jalan. Jalan 

tidak mengalami kelebihan beban 

kendaraan dan jarang sekali terjadi 

kerusakan jalan. 

Tingkat kerusakan jalan sedang 15 – 22 Kondisi medan relatif tetapi beban 

jalan yang diderita oleh jalan masih 

cukup berat sehingga sedikit terjadi 

kerusakan jalan. 

Tingkat kerusakan jalan tinggi 23 – 30 Kondisi medan buruk untuk 

bangunan jalan sehingga jalan sering 

rusak karena pengaruh alami serta 

beban kendaraan yang berlebih. 

Sumber: Hasil analisis perhitungan dan pengkelasan tingkat kerusakan jalan. 

 

Penulisan laporan penelitian juga merupakan tahap akhir yang dikerjakan. 

Laporan penelitian menggunakan format yang terteta pada Buku Petunjuk 

Penulisan Skripsi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Laporan penelitian menyertakan seluruh peta yang telah dihasilkan pada saat 

melakukan penelitian. Laporan penelitian juga sebagai inventarisasi bagi bagian 

akademik kampus. 
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Diagram Alir Penelitian 
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1.8. Batasan Operasional 

Aksesibilitas 

Keadaan kemudahan bergerak dari satu ke tempat lain dalam suatu wilayah 

dan ada sangkut pautnya dengan jarak. 

Analisis 

Pemeriksaan terperinci untuk menerangkan dan menentukan cirinya, 

termasuk pencarian dan penjelasannya. 

Jalan 

Prasarana dari sistem transportasi yang mempunyai peranan penting 

terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta 

lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah 

agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, 

membentuk, dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan 

pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam 

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional (Undang-Undang No. 

38 Tahun 2004). 

Kerusakan Jalan 

Kondisi medan yang tidak mendukung keberadaan bangunan jalan atau 

kondisi medan yang merupakan penyebab sering terjadinya kerusakan dan 

gangguan jalan yang menyebabkan penurunan kondisi dan kualitas jalan 

serta mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Kondisi Jalan 

Ukuran tersedianya ruas jalan yang dapat memberikan kenyamanan kepada 

pengguna jalan dan dapat dinyatakan pada kerataan permukaan jalan atau 

perkerasannya. 

Kota 

Suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan lahan 

nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang 

yang cukup tinggi. 
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Sistem Informasi Geografis 

Suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis 

dan menampilkan data yang mempunyai referensi keruangan, untuk 

berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan 

(Danoedoro, 1996). 

Sistem Jaringan Jalan 

Kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat 

pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya 

dalam satu hubungan hirarkis (Undang-undang No. 38 Tahun 2004). 
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