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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat penting dalam 

sektor perhubungan, baik antar kota, maupun antar desa satu dengan desa lainnya. 

Dibangunnya perkerasan jalan adalah untuk memberikan permukaan yang 

rata/halus bagi pengendara dengan umur layanan yang cukup panjang, serta 

pemeliharaan minimum. Perkerasan jalan yang baik adalah jalan yang mempunyai 

kualitas, dimana tidak mengalami kerusakan yang signifikan akibat pengikisan 

beban lalu lintas, perubahan cuaca, dan pengaruh buruk lainnya.   

Pada ruas jalan Prambanan – Piyungan beberapa bagian telah mengalami 

kerusakan yang cukup signifikan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat. 

Berdasarkan penyebabnya kerusakan jalan disebabkan oleh empat hal utama yaitu 

material konstruksi, lalu lintas, cuaca, dan air. Salah satu yang dominan yang 

berpengaruh terhadap kerusakan pada ruas jalan Prambanan - Piyungan adalah 

ketersediaan infrastruktur drainase. Kondisi drainase adalah hal yang sangat 

penting yang harus diperhatikan. Drainase yang buruk umumnya menjadi salah 

satu penyebab kerusakan pada perkerasan jalan akibat saluran drainase tidak bisa 

mengalirkan atau membuang air berlebih, sehingga terjadinya genangan air di 

permukaan jalan yang mengakibatkan melonggarnya ikatan agregat dengan aspal. 

Genangan air yang ada di atas permukaan jalan dalam skala tinggi dapat 

mengakibatkan dasar tanah menjadi jenuh dan meresap masuk ke dalam 

perkerasan jalan, sehingga perkerasan menjadi retak. Bukan hanya genangan air, 

kelebihan muatan berlebih yang melintas akan memberi beban yang  

menimbulkan retak dan kerusakan jalan lainnya. Air mempercepat terjadinya 

oksidasi antar agregat dengan aspal, serta melemahkan adhesi yang akhirnya 

menyebabkan kerusakan dini dan umur perkerasan menjadi berkurang. 

Upaya penanganan dan pencegahan kerusakan jalan tidak hanya sebatas 

rehabilitasi jalan seperti penambalan (patching), penambahan lapis perkerasan 
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(overlay), dan rekonstruksi permukaan jalan saja, akan tetapi perlu direncanakan 

perbaikan sistem drainase yang ada secara ideal, sehingga dapat mencegah adanya 

air yang menggenangi permukaan jalan dan meresap masuk kedalam perkerasan 

jalan. Drainase jalan yang baik harus mampu menampung debit air yang masuk 

kedalam saluran. 

Kerusakan dini pada perkerasan ini merupakan salah satu masalah yang 

dihadapi pada ruas jalan Prambanan - Piyungan, dimana dapat diketahui dari 

penurunan kinerja perkerasan. Kerusakan seperti retak memanjang dan berlubang 

yang paling dominan, salah satu penyebabnya adalah berdasarkan kondisi 

struktural, fungsional, dan drainase jalan yang kurang baik. Terkait permasalahan 

tersebut, maka perlu suatu kajian agar kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas 

drainase yang buruk dapat ditanggulangi, sehingga keamanan dan kenyamanan 

pengguna jalan bisa terjamin dengan kondisi struktural dan fungsional jalan 

mencapai umur rencana jalan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah pada latar belakang di 

atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh kualitas drainase terhadap kerusakan jalan? 

2. Bagaimana implikasi kerusakan jalan terhadap umur sisa konstruksi jalan? 

3. Bagaimana rekomendasi penanganan kerusakan dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kualitas saluran drainase jalan dan pengaruhnya terhadap 

kerusakan jalan.  
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2. Mengetahui hal yang keterkaitan antara kerusakan jalan terhadap umur sisa 

jalan. 

3. Mengetahui rekomendasi penanganan kerusakan dini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas saluran drainase jalan dan pengaruhnya terhadap 

kerusakan jalan. 

2. Untuk mengetahui hal keterkaitan dalam kerusakan jalan terhadap umur sisa 

jalan. 

3. Untuk mengetahui rekomendasi penanganan kerusakan dini. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan-batasan masalah, agar 

pembahasan tidak meluas sehingga laporan menjadi jelas. Adapun batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini mengamati permasalahan yang terjadi akibat dari kualitas 

drainase di ruas Jalan Prambanan – Piyungan KM (Kilometer) 22 + 200 – KM 

24 + 600 dari KM 0 + 000 Yogyakarta. 

2. Data lalu lintas untuk LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata) yang digunakan 

sebagai data sekunder yang diperoleh dari Sub Direktorat Bina Marga Provinsi 

DI. Yogyakarta. 

3. Jenis perkerasan yang ditinjau adalah perkerasan lentur. 

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor terjadinya kerusakan jalan 

dan pengaruhnya menggunakan metode AASHTO 1993. 
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5. Mengamati kondisi kualitas drainase yang tersedia pada ruas jalan yang 

ditinjau. 

6. Tidak memperhitungkan kerugian finansial secara rinci. 

7. Analisis didasarkan pada kebutuhan data, proses analisis, dan hasil analisis. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Kualitas Drainase Terhadap 

Kerusakan Dini Perkerasakan Lentur Dengan Metode AASHTO (American 

Association of State Highway Transportation Officials) 1993 (Studi Kasus : Jl. 

Prambanan - Piyungan KM 22 + 200 – KM 24 + 600 DI. Yogyakarta)”. Beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah : 

1. Prasetyo (2012), dengan judul “Analisa Pengaruh Beban Berlebih (Overload) 

terhadap Umur Rencana Perkerasan Jalan Menggunakan Nottingham Design 

Method (Studi Kasus : Ruas Jalan pantura)”. 

2. Budiono (2012), dengan judul “Analisis Kerusakan Jalan Dengan Metode PCI 

(Pavement Condition Index) dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus 

Ruas Jalan Purwodadi-Solo Km 12+000 – Km 24+000)”. 

3. Unggul (2016), dengan judul “Analisis Kualitas Drainase Terhadap Kerusakan 

Dini Perkerasan Lentur (Studi Kasus Ruas Jalan Solo-Jogja Km 15+000 – Km 

15+500)”. 

 

G. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini persamaan dan perbedaan dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang disajikan dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut ini : 
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Tabel 1.1 Persamaan Penelitian 

No Uraian Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2012) Budiono (2012) Unggul (2016) 

1 Permasalahan Kerusakan dini perkerasan lentur Umur rencana perkerasan 

jalan 

Umur pelayanan jalan Pengaruh kualitas drainase 

terhadap perkerasan lentur 

 

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian 

No Uraian Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2012) Budiono (2012) Unggul (2016) 

1 Metode PCI Nothingham Design 

Method 

Analisis suhu 

perkerasan 

Analisis kondisi perkerasan 

dengan PCI 

2 Pengaruh Drainase Beban berlebih (overload) Suhu perkerasan Pengaruh dalam 

mengalirkan air 

3 Hasil - 

 

Kelebihan beban 

(overload) mempengaruhi 

pengurangan umur rencana 

perkerasan jalan 

Setiap kriteria 

kerusakan memiliki 

penurunan umur 

pelayanan yang 

bervariasi 

Ketersediaan saluran 

drainase jalan yang 

berpengaruh dalam 

mengalirkan laju air 

sebagai penampung 

limpasan air hujan 
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