
BAB I

 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan   memiliki  peranan  yang   sangat   penting   dalam memfasilitasi

kebutuhan pergerakan manusia dan barang untuk mencukupi kebutuhan manusia,

dengan  demikian perlu  dilakukan suatu usaha  untuk  menjaga  kualitas layanan

jalan, salah  satu  usaha  tersebut  adalah  mengevaluasi  kondisi permukaan  jalan.

Salah satu  tahapan dalam mengevaluasi kondisi permukaan  jalan adalah dengan

melakukan penilaian  terhadap  kondisi  eksisting  jalan.  Nilai  kondisi   jalan  ini

nantinya dijadikan acuan untuk menentukan jenis program revaluasi yang harus

dilakukan,   apakah   itu   program  peningkatan,  pemeliharaan   berkala   atau

pemeliharaan rutin. 

  Pemilihan  bentuk  pemeliharaan  jalan  yang  tepat  dilakukan  dengan

melakukan  penilaian  terhadap  kondisi  permukaan  jalan  didasarkan  pada  jenis

kerusakan yang ditetapkan secara visual. Ada metode pendekatan yang 

dapat   digunakan  dalam  melakukan  penilaian  kondisi  jalan,  salah satunya

dengan metode PCI (Pavement Condition Index).  

Kerusakan jalan dipengaruhi beberapa hal diantaranya beban  lalu lintas,

cuaca,  beban  muat  kendaraan.  Menurut  AASHTO(1986)  PCI  adalah  sistem

penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat dan luas kerusakan

yang terjadi, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai

PCI ini memiliki rentang 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan kriteria sempurna

(excellent) 86 - 100, sangat baik  (very good) 71 - 85, baik (good), 56- 70, sedang

(fair) 41 - 55, jelek  (poor) 26 - 40,  sangat jelek (verypoor) 11 - 25, dan gagal

(failed) 0 - 10.  

Menghitung  nilai  PCI  memerlukan  ketelitian  dan  waktu  relatif  lama

tergantung  dengan  banyaknya  obyek  penelitian.  Era  komputer  memberikan

kemudahan dalam segala aspek, demikian juga penghitungan nilai PCI. Penelitian

ini direncanakan untuk membuat alat bantu berupa software penghitung nilai PCI

dengan berdasarkan pada teori yang ada.



Proses  menghitung PCI perlu   pembacaan  grafik  dan  tabel  referensi  yang

jumlahnya  cukup  banyak  yang  apabila dilakukan  secara  manual  cenderung

tidak  efisien/lama,  oleh  karena  itu 

diperlukan  suatu  mekanisme  untuk  otomatisasi  proses menghitung PCI agar

lebih cepat.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana perhitungan metode PCI ?

2. Bagaimana merancang software untuk menghitung PCI ?

C. Tujuan 

1.  Merancang software aplikasi penghitung PCI.

2.  Memberikan kemudahan menghitung PCI

D. Manfaat

Untuk mempermudah perhitungan nilai PCI dengan memanfaatkan alat  bantu

software.

E. Batasan Masalah

1. Data yang digunakan adalah data sekunder dari peneliti Sutanto (2010)

2. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Borland Delphi dan data base

MySQL

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian  mengenai  rancang  bangun  software  aplikasi  PCI  (pavement

condition index) untuk evaluasi kondisi jalan adalah benar-benar asli dan belum

pernah  dilakukan  penelitian  sebelumnya.  Penulis  membuat  usulan  penelitian

dengan mengembangkan penelitian Sutanto (2010)  untuk dijadikan sebagai data

sekunder dalam membuat aplikasi penghitung nilai PCI secara komputerisasi. 



G. Persamaan Dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

1. Sutanto  (2010)   dengan  penelitian  berjudul  Evaluasi  kerusakan  jalan

dengan metode PCI dan alternatif serta strategi penanganannya.

a. Persamaan : 

Mengevaluasi kerusakan jalan secara visual dengan mencari besarnya

nilai PCI.

b. Perbedaan 

Penelitian  ini  dilanjutkan  dengan  mencari  alternatif  serta  strategi

penanganannya 

2. Kartikasari  (2007)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Analisis  Dan

Desain  Kolom  Biaxial  Berdasarkan  SNI  03-2847-2002  Dengan

Menggunakan Software Borland Delphi.

a. Persamaan : 

Pembuatan software dengan Borland Delphi.

b. Perbedaan 

Obyek  Penelitian  berupa  Analisis  Dan  Desain  Kolom  Biaxial

Berdasarkan SNI 03-2847-2002

3. Sasongko  (2006) melakukan penelitian dengan judul  Studi  Pembuatan

Software Hitungan Pasang Surut  Dengan Metode Admiralty

a. Persamaan : 

b. Pembuatan software dengan Borland Delphi.

c. Perbedaan 

Dalam  pengerjaannya  software  ini  dibandingkan  dengan  hitungan

excel  dengan  ketelitian  tinggi  (7  angka  di  belakang  koma)  dan

ketelitian  rendah  (2  angka  dibelakang  koma),  serta  dilakukan  uji

statistik


